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Rok 2015 bude dalš ím v poř adí, v ně mž investič ní náklady vč etně oprav př esáhnou finanč ní
prostř edky ve výš i 10 miliónů korun.
Na př elomu roku 2014 a 2015 byly zhotoveny projekty na rekonstrukci komunikací na ulicích
Vě trná, Lipová, Nová, Krátká a č ást ulice Sklepní (kolem obecního úř adu). Byly provedeny
hydrogeologické vrty s rozbory zemin pod komunikacemi.Výsledky z hydrogeologického
prů zkumu nás nepotě š ily. Na ně kterých ulicích (Lipová, Vě trná, Nová) byla zjiš tě na vysoká
hladina podzemních vod. V podlož í se nachází naváž ka, prachovité a jíloprachovité hlíny.
V pů vodním projektu jsme poč ítali s následující konstrukcí: 300 mm š tě rkodrtí, a 110 mm asfaltu.
Výsledky prů zkumu by vš ak znamenaly velký nárů st zemních prací a polož ení vě tš í vrstvy
š tě rkodrtí. V př ípadě ulice Lipové až o 600 mm.
Náklady na opravu uvedených ulic se vyš plhaly ř ádově až o 70%, což by znamenalo opravu maximálně dvou až tř í ulic.
Ing. Bajer (projektant) hledal jiné ř eš ení, které by znamenalo vysokou kvalitu díla a zároveň úsporu nákladů .
Výsledkem je konstrukce vozovky navrž ená systémem studené recyklace a zlepš ení stávajících materiálů v podkladních
vrstvách a podlož í stávající vozovky stabilizací. Stabilizace se provádí př idáním cementu s př ísadou na bázi minerálů a zeolitů
modifikujících jeho hydrataci. Modifikující slož kou je jemná prachovitá př ísada vyvinutá speciálně pro výstavbu silnic.
Př ísada umož ň uje už ití místních materiálů . Výsledná smě s nahrazující konstrukč ní vrstvy se skládá ze smě si cementu, vody,
př ísady na bázi minerálů a zeolitů a př edevš ím rozfrézovaného materiálu ze stávajících rekonstruovaných komunikací. Na tuto
vrstvu bude polož en asfalt. Tato metoda znamená pož adovanou úsporu.
V souč asné době probíhá výbě rové ř ízení na zhotovitele oprav komunikací. Př edpokládáme, ž e práce zač nou koncem dubna a
hotovo by mě lo být koncem zář í letoš ního roku.
Zastupitelé dále rozhodli o podání ž ádosti na Státní fond ž ivotního prostř edí s projekty: „ Výsadba biocentra na Uherč icku
v k. ú. Popice. a „ Sesuv svahu na pozemku parcelní č íslo 2367/2 v k. ú. Popice. Obě akce budou finanč ně nároč né. Jejich
provedení zálež í na obdrž ených dotač ních prostř edcích. Pokud obec nebude úspě š ná, projekty se v letoš ním roce neuskuteč ní.
V prů bě hu mě síce února probě hla soutě ž na financování oprav komunikací. Soutě ž e se zúč astnily dva bankovní subjekty,
z nichž úspě š ně jš í byla Komerč ní banka. Obec obdrž í finanč ní prostř edky ve výš i 10 miliónů korun, s tím, ž e doba splácení
bude 10 let.
V jarních mě sících poč ítáme s rekonstrukcí dvora v mateř ské š kole. V době letních prázdnin bude provedena oprava stř echy
na základní š kole, a rekonstrukce svě tel v mateř ské š kole.
Vzhledem k tomu, ž e se blíž í termín př edání díla na výstavbě a polož ení kanalizace v obci, musí zhotovitel př edat stavební
plochu v pů vodním stavu. Chtě l bych Vás poprosit, abyste v př ípadě , ž e tomu tak není, upozornili starostu č i zastupitele.
Na závě r Vám chci popř át krásné prož ití jarních a letních mě síců , pohodu a klid v osobním ž ivotě a hodně úspě chů v práci.
Marek Sekanina

Obecní internetové stránky
ORGANIZACE A SPOLKY
FIRMY A Ž IVNOSTNÍCI
Staň te se souč ástí internetových stránek obce

www.obecpopice.cz (eu)
Organizace a spolky, které mají zájem o propagaci, mohou
zaslat základní informace o své č innosti
k uveř ejně ní (i fotky, nebo videa).
Také firmy a ž ivnostníci mohou poskytnout informace
a kontakty (loga, fotky) pro úč ely BEZPLATNÉ propagace
popických služ eb, firem a ž ivnostníků na obecním webu.
Kontakt na administrátorku webu:
noly@volny.cz nebo starosta@obecpopice.eu
Stejný e-mail mů ž ete použ ívat i pro př íspě vky
do Popického zpravodaje, ve kterém se postaráme
o dalš í propagaci vaš í č innosti.

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Popice
naleznete na webových stránkách obce
v rubrice „ Dokumenty“
www.obecpopice.cz/obec/obec/dokumenty.htm
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KANALIZACE A OPRAVA KOMUNIKACÍ

KOMPOSTÉRY

Již jen ně kolik týdnů nás dě lí od ukonč ení nejvě tš í
investice v obci Popice za posledních 70 let.

V závě ru loň ského roku jsme obdrž eli dotace z Operač ního programu ž ivotního prostř edí na umístě ní
kompostérů do domácností, dvou kompostérů pro venkovní
prostranství a jednoho š tě pkovač e. Hlavním dů vodem podání
ž ádosti byla novela zákona o odpadech, která platí od
1.4.2015. Jejím hlavním posláním je svoz bioodpadu do
komunitních kompostáren. Vě tš ina obcí zvolila metodu dalš í
popelnice (hně dé barvy), do které obč ané umísť ují bioodpad,
který je následně vyváž en svozovým vozem (obdoba
komunálního odpadu). Tato služ ba bude stát nepochybně
peníze, které buď obce budou sanovat ze svého rozpoč tu,
anebo je vyberou od obč anů formou zvýš ení poplatků za
odpad.
Naš e obec zvolila jiné ř eš ení, které by mě lo být pro
obč any daleko méně bolestné. Formou bezplatné výpů jč ky
umístí kompostéry do jednotlivých domácností, aniž by se
zvyš ovala cena za svoz odpadu. Koncem mě síce února jsme
splnili základní podmínku pro poskytnutí dotace a tou bylo
rozvezení kompostérů do domácností jednotlivých obč anů .
Ne vš ichni z Vás tuto mož nost využ ili. Na druhou stranu
mnozí obč ané pož ádali obec o výpů jč ku dalš ího kompostéru.

V souč asné době probíhají zemní práce na polož ení
kanalizač ní stoky a př ípojek na ulici U Jízdárny. Po polož ení
potrubí se pracovníci vrátí na ulici Vě trnou, kde bude
probíhat výmě na poš kozené deš ť ové kanalizace a
prodlouž ení kanalizač ní stoky k rodinným domů m manž elů
Jankovcových a Zabloudilových. Následně
budou
instalována č erpadla na př eč erpávacích stanicích na ulicích
Rybníč ek, Lipová a Hlavní.
Druhá pracovní skupina bude pokládat chybě jící př ípojky a
revizní š achty na ulici Sklepní.
V souč asné době se mohou př ipojit ke kanalizač nímu
ř ádu obč ané na ulicích Š iroká, Lipová, Krátká, Rybníč ek
(Otáhalovi, Formanovi a pan Luň áč ek), K Myslivně a
Sklepní. Ostatní ulice musí poč kat, až se uvedou do provozu
př eč erpávací stanice. Termín př edání stavby je do konce
kvě tna 2015.
Následně budou pokrač ovat stavební práce na úpravě
vozovek. Vš e zálež í na financích. Zastupitelé obce na
únorovém zasedání rozhodli o úvě ru ve výš i 10 miliónů ,
který by mě l slouž it k financování oprav komunikací na
ulicích Vě trná, Lipová, Nová (od Kaplič ky k rodinnému
domu manž elů Krajč ových), Krátká a č ásti ulice Sklepní
(kolem obecního úř adu). V tě chto ulicích bude provedena
kompletní rekonstrukce vozovky vč etně polož ení obrubníků ,
provedení kufru formou stabilizace a polož ení nového
asfaltu. Na ulici Vě trná budou navíc polož eny deš ť ové
vpustě a zhotoven nový chodník.
V souč asné době probíhá výbě rové ř ízení na opravy
komunikací ve zmiň ovaných ulicích. Stavební práce na
opravě komunikací by mě ly trvat maximálně do konce zář í
2015.
Na ulicích U Jízdárny a č ásti ulice Sklepní (od Základní
š koly k Beň ové ulič ce) bude odfrézovaná 5 centimetrová
vrstva asfaltu po celé š íř ce komunikace, která se následně
př ibalí a celoploš ně polož í. Podobný způ sob opravy
komunikace jsme zvolili na ulici U Hráze. V mě síci dubnu
jsou naplánovány opravy př ekopů na ulici Š iroká a úprava
rýhy vozovky na ulici K Myslivně .
Prosím vš echny obč any o trpě livost a souč innost.
Marek Sekanina, starosta

Ti z Vás, kteř í nevyuž ili mož nost zapů jč ení
kompostéru, ale svů j zámě r př ehodnotili, nechť
oznámí svů j pož adavek na obecní úř ad.
Domácnosti kromě samotného kompostéru obdrž ely
manuál o kompostování s návodem na montáž kompostérů .
Obec si od tohoto kroku slibuje, ž e se v obci již nebudou
tvoř it hromádky s trávou a obč anů m vznikne kvalitní
kompost pro domácí zahrádku. Dva venkovní kompostéry
budou umístě ny na venkovním prostranství u domu pana
Š vába (naproti rodinnému domu paní Komárkové) na ulici
U Kaplič ky a na parč íku na ulici Š iroká. Do tě chto
kompostérů bude umístě na tráva z venkovních prostranství.
Pochopitelně je mohou využ ít i obč ané.

Dobrovolný svazek obcí (DSO)
Zápisy ze zasedání č lenských schů zí
Č OV Strachotín, Popice
najdete na:
www.obecpopice.eu/obec/cov/

Kontakty – kanalizace
OHL Ž S, a.s.
stavbyvedoucí: Ing. Ondř ej Puč ,
GSM: 602 452 153
stavbyvedoucí: Martin Trneč ka,
GSM: 602 515 843

Projektant - př ípojky:
Ing. Milan Nejezchleba,
GSM: 603 930 075
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NOVÝ INFOKANÁL
Již č tyř i mě síce nám bě ž í nový infokanál. Z poč átku se
jeho vysílání neobeš lo bez menš ích, ně kdy i vě tš ích,
technických problémů . Nejvě tš ím oř íš kem byl dálkový
př enos souboru a jeho spuš tě ní. Postupem č asu se vš ak
podař ilo nad technikou zvítě zit a vš e funguje tak jak má.
První reakce na tento nový formát, který je založ en na
př esném nač asování jednotlivých č ástí, takž e je nutné, aby
trval př esně 1 hodinu, nebyly nijak pozitivní. Vě tš inou jste si
stě ž ovali na př íliš nou délku vysílání a na prázdná místa na
konci jednotlivých č ástí.
Jak jsem již psala, aby bylo dosaž eno efektu vysílání
jednotlivých zpráv vž dy ve stejném č ase (zprávy úř adu
00:00-00:15, dů lež ité 00:15-00:30, š kola-sport 00:30-00:45,
kultura 00:45-01:00), je nutné, aby celý infokanál trval
př esně hodinu. Prázdná místa na konci jednotlivých č ástí se
postupem č asu zaplnila zprávami (zač átkem roku nebylo
zpráv tolik jako nyní) a krátkými videoupoutávkami. V
poslední době jsem dokonce zaznamenala i ně kolik
pozitivních ohlasů , což mě samozř ejmě tě š í.

Ceník stoč ného
za kalendář ní rok 2014
Stoč né bez DPH 33,- Kč / m3
Cena na osobu /rok je 1 329,- Kč s DPH
Výpoč et bude proveden dle vyhláš ky 120/2011 Sb.
Zákona o vodovodech a kanalizacích nebo podle
stavu vodomě ru.

Výbě r stoč ného bude probíhat
od 1.4. 2015 – 30.11.2015
Platbu mů ž ete uhradit na úč et DSO
nebo na pokladně v kancelář i DSO
v úř ední dny pondě lí a stř eda od 8:00 – 17:00 hodin.
Na obecním úř adě ve Strachotíně .
Na obecním úř adě v Popicích se bude vybírat
od 8. dubna, vž dy ve stř edu od 16:00 – 18:00 hod.
anebo v jiné dny, vž dy po domluvě se starostou obce.

Jelikož není dost dobř e mož né dopátrat se toho, která ze
skupin př íznivců nového infokanálu a starého infokanálu je
poč etně jš í a vyhově t vš em se prostě nedá, nabízí se otázka PONECHÁME Č ASOVÁNÍ (vysílání bude trvat 1 hodinu),
nebo ZRUŠ ÍME Č ASOVÁNÍ (odstraníme videa a vysílání
bude trvat 35 - 45minut a pobě ž í stále dokola) ??? Ti, co
sledují infokanál na PC nebo př es chytrý telefon (v PDF),
problém nemají, mohou si zobrazit, co potř ebují a kdy
potř ebují, ale co ostatní, kteř í jsou odkázáni na vysílání v
televizi, kterou variantu si vybrat? A protož e mi Vaš e názory
nejsou lhostejné, snaž ím se co nejvíce vyhově t Vaš im
pož adavků m, udě lala jsem malý kompromis.
Vysílání infokanálu sice trvá i nadále 1hodinu, po kaž dé
č tvrthodině je vš ak nově zař azen „ RYCHLÝ PŘ EHLED
ZPRÁV“ , který bě ž í formou titulků . V př ehledu jsou
umístě ny ty nejdů lež itě jš í zprávy a aktuality zdů razně ny
č ervenou barvou. Kaž dá dů lež itá informace se tedy bě hem
1hodiny zobrazí 5x. Doufám, ž e takto bude infokanál
vyhovovat zase o ně co vě tš ímu poč tu z Vás, kteř í sledujete
jeho vysílání v televizi. Tento rychlý př ehled je umístě n i na
webových stránkách.

Č íslo úč tu DSO : 3227364339/0800

Kaž dopádně Vaš e př ipomínky, ať už budou kladné nebo
záporné, velmi př ivítám.
Kontakt: Lída Novotná, K Myslivně 169, Popice
tel.: 737 588 341, e-mail: noly@volny.cz

Variabilní symbol Popic 23211xxx
(xxx je č íslo popisné domu)

Služ ba pro souč asné i budoucí stavebníky

Máte mož nost rozdě lit úhradu stoč ného na více
splátek. Poslední úhrada vš ak musí probě hnout
nejpozdě ji do 30.11.2015.

Ceny jsou platné od 1. ledna 2014
Marek Sekanina
př edseda Č OV Strachotín, Popice

Mě sto Hustopeč e podpoř ilo nasazení služ by
e-Utility Report, která umož ň uje hromadné vytvoř ení
ž ádostí o vyjádř ení k existenci inž enýrských sítí.
Odkaz na tuto služ bu je umístě n na webových
stránkách obce v levém menu

Ž ÁDOST O VYJÁDŘ ENÍ K EXISTENCI SÍTÍ
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„ Kdo chce pochopit hudbu, nepotř ebuje ani tak sluch,
jako srdce.“ Jiř í Mahen
V pozdním odpoledni nedě le 28. prosince ně kteř í opozdilci
tě ž ko shledávali místo k sezení v zaplně ném sále kulturního
domu. Bylo mnoho tě ch, kteř í se rozhodli konč ící rok prož ít
v př átelském setkání se sousedy, hudbou, písnič kou, i sklenič kou vína … .
A splnilo se vš e mírou vrchovatou. Hudbu „ dodala“
Cimbálová muzika Aleš e Smutného, písně spolu s úč inkujícími zpíval z plna hrdla celý sál, i dobré víno bylo.
Již potř etí jsme ocenili profesionalitu muzikantů a originalitu
známého konferenciéra a zpě váka Karla Hegnera. Urč itě
jmenovaného př íjemně
př ekvapilo, ž e naš i muž áci
nezapomně li na jeho významné ž ivotní jubileum, které
zač átkem prosince oslavil. Jen to nejlepš í mu upř ímným
potleskem popř ál celý sál.
Ně kolikahodinový tok písní, sólové orchestrální skladby,
jejich virtuozita - posluchač e zvláš tě nadchly variace na
kvapík Františ ka Kmocha „ Na motoru“ v podání cimbalisty
Jana Teleckého, atd., atd.
Je tř eba ocenit, ž e v rež ii programu tak kvalitního
hudebního tě lesa se vž dy najde prostor i pro místní „ kulturní
zdroje“ - ať již to byly písně Muž áků z Popic nebo velmi
milé vystoupení š esti č lenů š akvického folklorního souboru
Hanýsek. Bratř i Simon a Sebastian Herů fkovi ze Zaječ í,
Martin Matocha z Hustopeč í a bratř i Marek, David a č tyř letý
Ondř ej Huň ař ovi z Popic zazpívali, zacifrovali a potě š ili
svou bezprostř edností. Vyzván ke zpě vu byl také sbormistr
nikolč ických pě veckých sborů Václav Kosina, který má
zkuš enost se zpíváním s rů znými dechovkami. Jeho sytý
a č istý př ednes byl obohacením več era.
Bylo to dobré ukonč ení roku. Protož e vš e, co č iní č lově ka
lepš ím – a to hudba a zpě v umí – je v souč asném svě tě víc
než dů lež ité.
Anna Frýdková

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČ NÍM STROMEM
19. prosince 2014
Společ ně si zde zazpívaly dě ti ze základní š koly,
Muž áci z Popic a ž enský chrámový sbor.
A tak se, i s př ispě ním poč etného publika,
rozezně ly Popicemi krásné vánoč ní písně .
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kterému pilně asistovali č lenové MS Popice. Návš tě vníci si
pochutnali na výborném guláš i a flamendru, spoř ádali tak
dva pě tilitrové hrnce, no a po 140 ř ízcích se paneč ku jen
zapráš ilo.
Co dodat, vš ichni se úž asně bavili, nezbývá než podě kovat
návš tě vníků m za hojnou úč ast a pozvat vš echny na př íš tí
Myslivecký ples, který se bude konat 16. ledna 2016.
Lída

Myslivecké sdruž ení Popice také dě kuje vš em sponzorů m
za dary do tomboly. Tě m, kteř í vyhráli, gratulujeme
a ostatním, kterým to nevyš lo, to snad vyjde za rok.

Obvykle mylná př edpově ď poč así (zataž eno, sně ž ení) se
tentokrát do puntíku vyplnila. Tě sně př ed osmou zač alo
chumelit. Zasně ž ení opozdilci museli vzít za vdě k skládacími
stoly a lavicemi, narychlo instalovanými do zbytků volného
prostoru jinak zaplně ného sálu. A zase bylo "narváno".
Rekordní návš tě vnost, témě ř 200 hostů , slibovala velmi
dobrou zábavu. A stalo se. Snad kromě té ztichlé zvě ř e,
č ekající na majitele toho pravého, š ť astného č ísla v tombole,
se dobř e bavili vš ichni. Tombola byla opě t královská,
obdivuhodná byla obzvláš tě její zvíř ecí č ást, která byla
tentokrát doslova a do písmene domácí, neboť byla ulovená
v katastru obce Popice. Výherci se mohli tě š it na koloucha
jelena evropského, daň ka, muflonku a 2 selata č erné zvě ř e,
nechybě l ani zástup baž antů .
Ples zahájili mysliveckými fanfárami trubač i Martin
Š ť astný s př ítelkyní Monikou. Zpestř ením programu bylo
vystoupení popické rodač ky sl. Kamily Surovcové s partnerem Michalem, kteř í př edvedli ukázky společ enských
tanců , konkrétně rumby, samby a cha-cha (č a-č a).
Samozř ejmě pozadu nezů stali ani naš i skvě lí Muž áci, kteř í
př ipravili speciální př ekvapení pro myslivce, slož ili a zazpívali pro ně píseň . Celým več erem potom provázela
Horenka.
A bylo i co dobrého zakousnout. Speciality př ipravil nám
vš em známý š éfkuchař (který samozř ejmě , jak ho znám,
nechce být jmenován, ale vš ichni ho stejně známe, ž e áno?),

Vánoč ní nadílku si už ily dě ti i ve Vavř ínku. Vš ak si to
zaslouž ily, celý rok se snaž ily, pilně se uč ily, aby absolvovaly
ně kolik hezkých vystoupení doma i za humny. Př ejeme dě tem
i jejich patronů m hodně úspě chů i v př íš tím roce.
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Váž ení č tenář i,

Vy, co jste se nezúč astnili Obecního retro plesu, radě ji dál
neč tě te, protož e budete hoř ce litovat, ž e jste si př i hození
mincí jestli pů jdete nebo ne (orel - retro, hlava - televize)
nenafixlovali toho orla. Jedinou omluvenkou snad mů ž e být
v té době vrcholící chř ipková epidemie, takž e pokud jste
ulehli s chř ipkou v retro pyž ámku s retro rtuť ovým
teplomě rem pod paž í, tak č tě te klidně dál a př ijď te př íš tě .
Už sama upoutávka na ples vzbudila jisté kontroverze,
protož e nikdo nemohl pochopit, proč má být WC zdarma,
když je př ece vž dycky zdarma. V podstatě by to byl také
dobrý vtípek posadit př ed WC toaletář ku (napíš u to radě ji
spisovně , abych nevzbudila dalš í pohorš ení), která by
vybírala za použ ití 10 haléř ů . Tak tř eba př íš tě .

Takž e vzhů ru do let š edesátých, sedmdesátých a ješ tě dál.
Mů ž u ř íct, ž e velkým př ekvapením bylo nejen množ ství
návš tě vníků , ale hlavně jejich oš acení. Vě tš ina př íchozích
akci pojala skuteč ně stylově , se vš ím vš udy. Nádherné retro
dámy doprovázené elegantními retro protě jš ky vzbuzovaly
obdiv. Prostě nádhera, pastva pro oč i. Rázem se č lově k ocitl
v úplně jiné době , pro ně které v době mládí, pro ně které v
době vlastně neznámé, ale hlavně v době o mnoho klidně jš í a
bezstarostně jš í než je ta dneš ní. A to byl jistě zámě r
poř adatelů a ten byl do puntíku (na mnoha sukénkách)
splně n. Atmosféra byla nádherně uvolně ná a př íjemná.
Pobavení také vyvolaly promítané zábě ry starých reklam s
panem vajíč kem a paní vajíč kovou. Obč as byly k vidě ní i
nostalgické úsmě vy na tvář i, které jako by ř íkaly "No nebylo
nám líp, když jsme mě li na výbě r dva laky na vlasy, dneska
č ert se v tom vyznej, vyber si z padesáti a stejně se
neuč eš eš !"
První rozruch nastal př íchodem reinkarnace Bobbyho
Farrella, známé hvě zdy dance-popové skupiny Boney M.
Sálem to obdivně zahuč elo, př iš el showman več era. Bylo tu
vš ak k vidě ní i mnoho dalš ích, rů zně vystylovaných krasavců
a krasavic, napomádovaných frajerů i dam s vyč esanými
dobovými drdů lky.
Popický zpravodaj - duben 2015 - str. 6

Nemalý obdiv vzbuzovali i tř i ostř í hoš i od VB, kteř í byli
neustále v patách podezř elým mánič kám. Dohlíž eli zde na
poř ádek a morálku a ustavič ně ně koho legitimovali. Kolem
tě chto př ísluš níků poletovalo pár nenápadných č lenů
pomocné stráž e VB, zamaskovaných do riflových odě vů ,
kteř í se nepozorovaně vmísili mezi tanč ící a vš e dokonale
monitorovali.
Co mám povídat, tancovalo se, hrála hudba rů zných ž ánrů ,
od country Michala Tuč ného, př es pop Michala Davida
a Dalibora Jandy, až k zahranič nímu popu, discu a rocku.
Nechybě la legendární ABBA, Queen, ale mě osobně potě š il
starý hit od Led Zeppelin „ Stairway to haven“ neboli
„ Schody do nebe“ . A po ř ádné taneč ní rozcvič ce př iš la na
ř adu tombola. Lístky byly vyprodány raz dva a tombola
zmizela, než by ř ekl š vec. Jenž e tu bylo ješ tě losování o
hlavní ceny. Losovalo se podle č ísel na vstupenkách.

A zde je výbě r tě ch nejzajímavě jš ích cen:
- Hlavní cenou byl pů lhodinový rozhovor se starostou na
téma „ Co dál?“

V nedě li 28. prosince 2014 jsme se seš li na popické
stř elnici, abychom se rozlouč ili s rokem 2014 a naposledy si
zastř íleli. Př íroda nám ukázala svou zimní tvář . V noci ze
soboty na nedě li nám pě kně nasně ž ilo, což asi odlákalo
stř elce. Úč ast na tě chto závodech byla tedy malá. Na
Americkém trapu se zapsalo pouze 23 stř elců a na vlož ený
závod na Loveckém kole se zapsalo pouze 11 stř elců .
I tak to byl pě kný den, snad se líbil i ostatním. Stř elci si
opě t vyzkouš eli své dovednosti v bojových podmínkách
(teplota asi -2°C)

- Druhá cena – „ Vzorek archivního vína od místního vinař e,
který si př eje zů stat v anonymitě “ vzbudila zaslouž ený smích.
- A do tř etice „ Romantická več eř e př i svíč kách pro dvě
osoby (tady nevím př esně , co bylo obsahem balíč ku, ale
typovala bych to na pytlíkovou polévku a dvě dortové svíč ky).
-

Z dalš ích hodnotných cen jistě stojí za povš imnutí
„ Autogramiáda s místním zastupitelstvem“ . Výherce obdrž el
11 fotografií popických zastupitelů , tak doufám, ž e této
př ílež itosti využ il a fotky si nechal podepsat.
-

Láhev rumu se skrývala
„ Antidepresivum bez př edpisu“ .

pod

lákavou

výhrou

- Velkou radost výherkyni udě lala cena „ Puzzle pro
nároč né“ . Byla to totiž strouhanka, která se jí prý náramně
hodila na obalení ř ízků k nedě lnímu obě du.
- Jednou z posledních vydař ených výher byla „ Služ ba
dietologa, kosmetika a dermatologa“ . A co ž e se za touto
cenou skrývalo? No př ece salátová okurka.
Co mám povídat, nálada byla skvě lá, svě dč í o tom i slova
jedné z nádherných retro dam, která se svě ř ila, ž e díky této
atmosféř e se s manž elem vrátili do doby, kdy spolu zač ínali
a zavzpomínali, jak to bylo krásné.
Nevím, z č í hlavy vzeš el nápad uspoř ádat ples v tomto
stylu, ale kaž dopádně byl geniální. Musím konstatovat, páni
organizátoř i, ž e jste nasadili vysokou lať ku. Takž e je nejvyš š í
č as dát zase hlavy dohromady a vymyslet plán na př íš tí ples,
ale nevím, nevím, zdali se dá tato vydař ená akce př ekonat.
No necháme se př ekvapit. Kaž dopádně už se tě š ím na obecní
ples 2016.
Lída
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Popická stř elnice zavoně la
tentokrát nejen stř elným
prachem, ale i
vepř ovými
hody.

V klokotu velkomě sta ztrácí č lově k
pomalu ale jistě kontakt s venkovem
Ale venkov ž ije. Ž ije hlavně kvů li tradicím. A v Popicích
o ně vě ru není nouze. V únoru vž dy tyto odstartuje tradič ně
masopust, nebo chcete-li "ostatky". Letos se konaly v sobotu,
14. února, v rež ii popických ž en.
Úč ast nebyla až tak hojná, protož e chř ipková epidemie
vzala ně kterým sílu se zúč astnit. V doprovodu harmoniky
vyrazila skvadra "maš kar" kolem 13.hodiny od kulturního
domu smě r celá dě dina.

Na pochod se vydali medvě dář s medvě dem,
jeptiš ky s farář em, ž enich s nevě stou, ně kolik
ž en z etnicky nepř izpů sobivé menš iny, klauni,
ně jaký ten hmyz a jako dohled př ísluš ník VB.
K več eru se pak v sále kulturního domu
konal tradič ní pohř eb basy s komentář i
farář e a kostelníka. Byl to krásný, prosluně ný
den, plný legrace. Š koda jen, ž e takových
veselých dnů není v roce více. Ledaž e bychom
si je zař ídili sami?
Jana (masopustní nevě sta)
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Tour de sklep
Letoš ní roč ník znamenal opě t nárů st návš tě vníků . Př iš lo
témě ř 500 lidí, což je celkem hodně . Tímto jsme povýš ili do
kategorie "stř edně velkých" akcí a zaznamenali jsme opě t
zájem š iroké odborné veř ejnosti. K prezentaci akce př ispě l
i mediální partner, firma Lesensky. Tato firma nabídla
v rámci bezplatné kampaně č lánky v ř adě odborných novin
a magazínů , což se ukázalo jako velmi výhodné.

201
5

Mezi návš tě vníky se opě t objevili i zahranič ní hosté,
tentokrát ze vzdáleného Š paně lska a Litvy. Poláci, Slováci
a Rakuš ané už př ijeli jaksi samozř ejmě a i když se ohlásili
př edem, bylo znát, ž e jsou zde poně kolikáté a nemají
nejmenš í problém se na akci zorientovat. O "místních" už ani
nemluvme, protož e se opě t sjeli lidé z celé republiky. Ř ada
z nich jezdí kaž dý rok a př iznávají, ž e se na akci dlouho
př edem tě š í. První vstupenky byly zamluveny už př ed
Vánocemi a poslední se prodaly o pů l páté odpoledne.
Velký dík patř í vinař ů m, kteř í akci zvládli na jednič ku.
Otevř elo opě t 14 sklepů , jako nový oproti loň sku otevř el pan
Pláteník a návš tě vníků m se jeho sklep velmi líbil. I víno
chutnalo. Jak sám př iznal, nejvě tš ím problémem - který
ostatně nemě l sám - bylo málo př ipravených lahví. Kromě
ně j otevř eli pánové Adamč ík, Böhm, Brzobohatý, Knoflíč ek,
Koláč ek, Kudlič ka, Mahovský, Novotný, Patka, Š kola,
Urbánek, Vachala a Ž idek.
Neč ekaně velký ohlas mě l stánek s langoš i, které si př iš la
koupit i ř ada místních obyvatel, a stejně tak prodejci sýrů
podcenili zájem a odjíž dě li s vyprodaným autem.
Š koda jen, ž e místní mládež si sice nahlas stě ž uje na
vysoké vstupné, ale nabídku př ijít pomoci a pak si sklepy
projít v rámci odmě ny za práci využ il pouze Lukáš
Bohutínský, kterému tímto také dě kujeme. Jako dalš í pomohl
pan Stanislav Straka a také bychom rádi podě kovali panu
Mahovskému za jednání s vinař i.
Pokud by se chtě li př ipojit dalš í vinař i - a víme, ž e zde jsou
pě kné sklepy s dobrým vínem - stač í, když nás osloví
mailem, telefonicky nebo osobně nejpozdě ji do pů lky
prosince tohoto roku. V tu dobu bude první schů zka
k dalš ímu roč níku Tour de Sklep.
Miriam Sedláč ková
Zde je jeden z komentář ů k akci, který př iš el e-mailem:
Chtě l bych se tímto poklonit vš em vinař ů m z Popic za to, co
dokázali z loň ského, více než smolného roku vyrobit.
Opravdu klobouk dolů ! Stejný dík patř í i poř ádajícím této
akce, která stejně jako loni, byla prostě na jednič ku.
Atmosféra, vstř ícnost a pohostinnost sklepů nemě la chybu.
A ty pomazáneč ky... jedna báseň ... Jediné co nás mrzí je, ž e
vž dy musíme uháně t na vlak, ač koli bychom zů stali i o troš ku
déle. Kaž dopádně se budeme tě š it na př íš tí roč ník.
S pozdravem a př áním vlídného poč así př eje
Simon Timingeriu
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Návš tě va knihovny 11. bř ezna
Prvň áč ci byli paní knihovnicí pozváni do knihovny.
Seznámili se s funkcí knihovny a její nabídkou. Program
návš tě vy byl zamě ř en na pohádkové kníž ky o „ Medvídkovi
Pú“ . Po př eč tení ukázky z knihy, knihovnice otázkami
zjiš ť ovala, jak dobř e dě ti znají tyto pohádky a jejich hrdiny.
Nejvíce vě dě la Martina Knoflíč ková.
Dalš í úkol, který dě ti plnily, byl pracovní list s bludiš tě m,
kde dvě pohádkové postavy k sobě hledaly cestu.
Dě ti si prohlédly kníž ky. Brzy už budou umě t č íst a tak si
mohou chodit knihy vypů jč ovat.
Tř eť áci probrali spisovatele Václava Č tvrtka, jeho
ž ivotopis a č etla se ukázka z knihy „ Jak š evci zvedli vojnu
pro č ervenou sukni“ . Dále se dě ti bavily literárními a
pohádkovými kvízy.
Č tvrť áci mě li téma lovci mamutů . Probrali ž ivotopis
Eduarda Š torcha a č etli ukázku z knihy „ Lovci mamutů “ .
Následovaly otázky a odpově di, týkající se této krásné knihy
a také dalš í literárně nauč né kvízy.

Č tenář i s nejvíce výpů jč kami za rok 2014
Oddě lení pro dospě lé:
Otáhalová Marta

125 výpů jč ek

Jánoš íková Ludmila

120 výpů jč ek

Straka Jan

106 výpů jč ek

Oddě lení pro dě ti a mládež :
Rampáč ková Magdalena

22 výpů jč ek

Kosturková Tereza

22 výpů jč ek

Formanová Nikola

21 výpů jč ek

Nejvíce pů jč ované knihy pro dospě lé:
Ranč u dě deč ka - T. Keleová Vasilková, Maniak - M. Cole
Za zlatými mř íž emi - Ch. R. Egbeme

Pro dě ti a mládež :
Nejchytř ejš í poník na svě tě - J. Boehme, Poník Terezka a tř i
Veroniky - I. Laž anská, Hunger Games - S. Collins

Periodika:
Jedním dechem, Stalo se, Vlasta

18. bř ezna navš tívily knihovnu i dě ti z mateř ské š koly
Tě m nejmenš ím Beruš kám př eč etla paní knihovnice pohádku „ O perníkové chaloupce“ . Dě ti si vymalovaly omalovánky a
podívaly se na pohádku „ Jak krtek ke kalhotkám př iš el“ .
Starš ím Motýlků m č etla paní knihovnice pohádku „ Jak pejsek s koč ič kou vař ili dort“ . Společ ně pak uvař ili „ dort“ z papíru.
Potom si dě ti malovaly, plnily rů zné kvízy a podívaly se také na pohádku. Obě skupiny pak dostaly rozchod po knihovně . Na
závě r je č ekala sladká odmě na.

Dě ti
z Vavř ínku
zatancovaly na
"Dě tském krojovaném plese"
v Hustopeč ích, který se konal 2. února 2015.
Velmi hezky tak opě t reprezentovaly naš i obec.
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Už jste ně kdy vidě li
vejce na tvrdo stará
35 - 40 let?
Letos se této noci zúč astnilo rekordních 47 dě tí.
Menš í dě ti se ubytovaly ve druž ině , starš í v tě locvič ně .
Dě ti absolvovaly tento program:
př ivítání pana Andersena, př eč tení ukázky z knihy, která
vyš la ten den o pů l noci, seznámení s ž ivotopisem pana
Andersena, videoprojekce, pohádkové kvízy, sportovní
hry v tě locvič ně , več eř e, po setmě ní stezka odvahy po
š kole.
V rámci stezky odvahy dě ti hledaly v kaž dé tř ídě
indicie v obálkách a následně musely uhodnout, o jakou
jde pohádku. Vš e provázely straš idelné zvuky, smrtka
ukrytá ve tř ídě , vš ude pouze zapálené svíce. Ně které
troš ku bojácné dě ti byly doprovázeny paní uč itelkou. Po
stezce byla volná zábava, hrálo se na kytaru a zpívalo.
Paní knihovnice dě kuje vš em, kteř í př i této nároč né
akci pomáhali. Ale stálo to za to, akce se moc vydař ila.

Ne, tak se dobř e podívejte na obálku zpravodaje. Ano, tato
velikonoč ní vajíč ka jsou doopravdy tak stará. A nejsou to
vyfouknuté kraslice, ale bě ž ným způ sobem uvař ená vejce
natvrdo, obarvená v cibulových slupkách a vyš krabaná zubní
vrtač kou. Jen ten obsah uvnitř se troš ič ku, za ta léta scvrknul,
takž e uvnitř š tě rchá a má tak 1/4 normální hmotnosti
(podotýkám, ž e bě hem tohoto samovolného vysychacího
procesu vejce kupodivu nikdy nezapáchala).
Tak takhle jsem prosím vyrábě la velikonoč ní vajíč ka v
době svého pozdního dě tství a raného mládí. Zubní vrtač ka
byla samozř ejmě souč ástí otcova tajemného kumbálu, kde se
naš lo snad vš e, kromě atomové ponorky. Jak k ní př iš el,
netuš ím, ale zř ejmě jako obvykle ně co ně komu opravoval,
v tomto př ípadě asi ně jaké zubař ce, a ta mu za to dala
vyslouž ilou vrtač ku i s mnoha rů znými frézkami.
Od té doby jsem kaž doroč ně , pár dní př ed Velikonocemi,
usedala do kř esla se zubní vrtač kou v ruce a jemně brousila
ornamenty do obarvených vajíč ek, k velké nelibosti
maminky, které zvuk vrtač ky ně jak nedě lal dobř e (panicky se
bála zubař e).
Spotř eba materiálu byla velká, stač ilo neopatrně př itlač it
a vrtač ka projela skoř ápkou. Tento způ sob zdobení bylo tedy
mož né praktikovat pouze u vař ených vajec, vyfouknuté
kraslice praskaly jako na bě ž ícím pásu. Také frézky ten nápor
otáč ek ně kdy nezvládaly a znač ně otupeny konč ily v koš i.
Dnes už nemám ani vrtač ku, ani trpě livost. Vlastní tvorbu
velikonoč ních symbolů
jsem podstatně
zjednoduš ila.
Vystač ím si s ně kolika prvními jarními lístky jetele, ně kdy i
pampeliš ek. Ty potom namoč ím a př itisknu na č istá, uvař ená,
nejlépe bílá vajíč ka. Omotám fáč em a vlož ím do velmi
silného vývaru z cibulových slupek. No a druhý den ráno je
hotovo. Zafač ované balíč ky rozmotám, vejce umyju, osuš ím
a trochu namaž u stolním olejem, nebo sádlem.
Když naš i kluci př ijdou na Velikonoč ní pondě lí z mrskutu,
najdou se v jejich koš íč cích rů zná umě lecká dílka (ta
z letoš ních Velikonoc jsou také na obálce). Je vidě t, ž e jsou
mezi námi mnohá š ikovná dě vč ata.
Osobně považ uji tuto velikonoč ní tradici
zdobení vajíč ek za jednu z nejkrásně jš ích
a moderní době úspě š ně odolávajících.
A je to moc dobř e, nemyslíte?
Lída
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Vánoč ní besídka dě tí základní š koly pro rodič e zač ala dne
17. 12. 2014 v 17 hodin v sále kulturního domu. Ž áci celé
š koly zahájili program s pásmem vánoč ních koled. Prvň áci
zazpívali a př ednesli vánoč ní písně i básnič ky a zahráli
a zapě li hudební operu O Budulínkovi. Zaslouž ili si velký
potlesk.
Tř eť áci vystoupili se zimními i vánoč ními básně mi od
Josefa Lady a dalš ích autorů . Zazpívali krásnou píseň
Prosinec autorů Svě rák – Uhlíř . Anič ka Ž idková, Kristýna
Kaláš ková a Veronika Knoflíč ková zahrály povedené skladby
na flétnu a Pepík Geier hrál na kytaru Š tě stí, zdraví, pokoj
svatý.
Č tvrť áků m se povedla vánoč ní píseň „ Byla cesta uš lapaná“
s vlastním doprovodem na hudební nástroje, taky zazpívali
„ Veselé Vánoce“ se známým textem … “ Vánoce, vánoce
př icházejí“ …
a ukázali, ž e umí také př ednáš et básně
oslavující č as Vánoc. Markéta Peková vybrnkala na kytaru
vánoč ní Rolnič ky a dalš í skladby a také doprovodila zpě v
č tvrť áků .
V programu př ednesla paní ř editelka Blanka Š ť astná báseň
„ Vánoč ní“ . Na závě r vš echny př ítomné dě ti ze š koly
ukonč ily program písní „ Š tě drej več er nastal“ . Rodič e se
mohli obč erstvit bě hem programu č ajem nebo vánoč ním
punč em, který uvař ily paní uč itelky. Na stolech bylo vánoč ní
cukroví, které př inesli sami rodič e.

Také jsme si zazpívali pod vánoč ním stromem
V pátek 19. prosince 2014, v podveč er jsme se př ed
kostelem Sv. Ondř eje seš li již po osmé př i vánoč ním zpívání.
Krásné pásmo vánoč ních písní, v podání dě tí základní š koly
vystř ídal popický smíš ený sbor, který na úvod svého
vystoupení zazpíval koledu "Tichá noc". Následovalo
ně kolik známých koled, jako např íklad " K Jež íž kovi do
Betléma", "Zvě stuji novinu" a dalš í. Své pásmo ukonč il
tradič ní koledou "Narodil se Kristus Pán". Jak se stalo
zvykem, podával se výborný "svař ák". K dokreslení vánoč ní
atmosféry chybě l snad už jenom ten sníh.
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V nedě li 18. ledna 2015 se v sále
kulturního domu seš lo asi 70 dě tí
př evleč ených za masky. K vidě ní
bylo ně kolik princezen, fotbalisté,
koč ka, beruš ka, rytíř , č ernoš ka,
Š moulinka,… . Jedna maska hezč í
než druhá. Program obstaral Jiř í
Hadaš s doprovodem tentokrát v
indiánském duchu.
Pro dě ti byla př ipravena hezká
zábava a mohly i ně co
vyhrát v tombole.
Rozcházeli jsme se až
vydař ené odpoledne.

kolem š esté hodiny, bylo to
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HUDEBNÍ
ABECEDA
V úterý 20. ledna 2015
navš tívil naš i š kolu pan Libor
Janeč ek s programem nazvaným
HUDEBNÍ ABECEDA.
Seznámil nás s hudebním nástrojem kytara a zahrál
ně kolik skladeb. Potom probral s dě tmi základní hudební
nauku – kolik strun má kytara, kolik tónů se na kytaru dá
zahrát. Povídali si o tom, co je to koncert, kde vš ude mů ž eme
slyš et hudbu. Společ ně jsme si zazpívali ně kolik písnič ek.

Lyž ař ský kurz
Ve dnech 12. – 16. ledna jsme se zúč astnili lyž ař ského
výcviku v lyž ař ském areálu TJ Sokol Ně mč ič ky. Lyž ař ský
kurz jsme absolvovali společ ně se základní š kolou ze Š akvic
a Uherč ic.
Na svah nastoupilo celkem 24 odváž livců z naš í š koly.
Ř ada z nich stála na lyž ích vů bec poprvé. Ně kteř í si museli
př ipomenout, jak se vlastně tento prapodivný lidský výtvor
vů bec ovládá. Jiní kř íž ili svah jako ostř ílení jezdci. Kaž dý se
mě l co uč it, př ípadně zlepš ovat. Vš ichni se do toho vrhli s
chutí, odvahou a vytrvalostí. Výcvik jsme zakonč ili závodem
ve slalomu, který jsme za pomoci instruktorů uspoř ádali.
V kategorii ž áci 1. tř ídy se na 1. místě umístil Vojtě ch
Krasuski, 2. místo získala Martina Knoflíč ková a na 3. místě
př ijel David Huň ař . V kategorii starš ích ž áků 3. - 4. tř ídy
dojel s nejlepš ím č asem Dominik Ferby, 2. místo získala
Vendula Málková a zbylé místo na stupni vítě zů patř ilo
Adéle Mareč kové. Gratulace ovš em patř í vš em zúč astně ným.
V mnoha situacích ukázali, ž e dokáž í př ekonat sami sebe a
nezastaví je ani pád. Vž dy se dokázali zvednout a př edvést,
co se v nich skrývá.
Tímto bychom chtě li podě kovat vš em, kteř í se podíleli na
realizaci a prů bě hu výcviku, a tě š íme se znovu za rok.

Vycházka na Gotberg
V lednu jsme podnikli s dě tmi š kolní druž iny vycházku na Gotberg, podívat se na nové
př írů stky ve stádu oveč ek. Bylo opravdu na co se dívat, neboť 24 jehň átek se mě lo č ile k
svě tu a př edvedlo pár kousků , jako dů kaz své veselé povahy.
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Pár hodin sně hu
Letos bylo poč así na sně hovou nadílku opravdu skromné.
Př esto se nám podař ilo skloubit tě chto pár zasně ž ených
hodin s vyuč ováním výtvarné výchovy a pracovních č inností.
Výkresy byly tentokrát vě tš í než samotní autoř i 1. a 4.
roč níku. Ž áci je pokreslili technikou cestič ek nebo
obarvenou vodou v pet lahvi. Myslím, ž e fantazie i zruč nost,
jakou dě ti projevily, zaslouž í obdiv a kladné hodnocení.
V hodině pracovních č inností nám k vydař eným obrázků m
na š kolním hř iš ti př ibyli i kulať ouč tí kamarádi. Spolu s tě mi,
kteř í vyrostli již bě hem víkendu a zdobili leckterou
př edzahrádku usuzuji, ž e opravdová ladovská zima, kterou si
pamatuji z dob svého dě tství, by potě š ila i naš e dě ti.

Jaro

Báseň o jaru

Zimo, zimo, už jdi pryč ,
jaro, ty k nám rychle př ijď !
Slunce nám už hezky svítí,
Neseme si náruč kvítí.
Sně ž enky a podbě ly,
Pů jdem na ně v nedě li.
(Anič ka Ž ., 3.tř .)

Sluníč ko svítí, jaro je tu.
Rosa brouky umyla.
A mů j brácha poulí oč i,
z toho jara radost má.
Pozorujem vč elky,
jak kvě ty opylují,
sně ž enky rostou,
ptáč ci zpívají,
vrány kř ídla zvedají
a dě ti se radují.

Dalš í jarní
Slunce svítí, kvě ty kvetou
a ptáč ci nám písně pletou
ze svých zlatých zobáč ků .
Linou se až do mráč ků .
Ty písně i lidé slyš í, líbí se
jim velice,
Když se vš ichni chvíli ztiš í,
zazpívá i slavice.
(Honzík K.,3.tř .)

Jaro

(Daneč ek U., 3.tř )

Slunce zář í, louka kvete,
cvrč ci hrají na housle.
Sedmikrásky kvetou hezky,
krásné jsou i pampeliš ky.
Pleteme z nich pro nás
i pro babič ky.
Trháme je na louce a
dáme je i mamince
(Veronika K., 3tř .)

Př íroda na jař e

Jarní

Na jař e už vš echn
o kvete,
ptáč ci hezky zp
ívají,
vš ichni si to už ív
ejte,
už se vš echno vy
víjí.
Když se vš echn
o zelená
a jdou vš ichni ve
n,
to znamená,
ž e je první jarní
den.
(Kristýnka K., 3.
tř .)

Bář e
Už je jaro, vstávej Báro!
Je hezký den, pojď se
mnou ven.
Je tu nová láska,
na zahrádce kvete
sedmikráska.
Modrá se jako nebe,
mám rád jen tebe!
(Terezka D., 3.tř .)

vá,
Slunce svítí, ptáč ek zpí
.
étá
kvě t rozkv
Louka je zelená, den je
enky
krásný, petrklíč e, sně ž
.
rostou z hlíny
tí, na
Sluníč ko jen krásně sví
ty.
lis
tou
stromech už ros
va,
Na loukách zelená je trá
,
tam
kvě tiny už rostou
hraje si
pes je venku moc rád,
tam.
vidí
Koč ka bě há po venku,
první sně ž enku.
(Justina K.,3.tř .)
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Jaro a já
Jaro je mé nejoblíbeně jš í roč ní období. Taje sníh, rostou
pupeny, rozkvétají kvě tiny a hezky voní. Mám ráda jaro,
protož e se rodí mláď ata koč ič ek, pejsků , koníků a vš em
ostatním zvíř átků m. Moc mě baví sázet rostliny, kvě tiny a
zeleninu na zahrádce. Mů ž eme také více jezdit na výlety,
protož e je více teplo a je delš í den a kratš í noc. Tráva se
zelená a jaro cítíme ve vzduchu.
(Nikolka H., 3.tř )

Jaro
Mám rád jaro, je to hezké roč ní období. Pomáhám na
zahradě sázet zeleninu, venku si hraji s kamarády a chodím
na procházky. Na jař e vš echno kvete a kvě ty pě kně voní.
Taky vč elič ky zač ínají vylézat z úlů a opylují kvě ty. Vš e se
probouzí ze zimního spánku a probouzí se i ně kolik zvíř átek
Na jař e se otepluje – je to teplejš í roč ní období. Také se dají
hrát sporty, které v zimě venku hrát nelze, např íklad fotbal,
tenis. Tuhle dobu mám rád, protož e už není zima a mohu
chodit více ven.
(Honzík K.,3.tř .)

A jaro př ichází…
Na jař e rozkvétají kvě tiny. Mám jaro ráda, protož e mů ž u jít
ven a nemusím být obleč ená jako medvě d. Cítím jarní
vzduch, ptáč ci se vracejí z teplých krajin a i stromy
rozkvétají. Rodí se mláď ata, obloha se modrá a slyš ím
krásný zpě v ptáč ků . Po zimě roztál sníh a vš ude kolem jsou
krásné barvy a krásně teplo. Jsem ráda, ž e jaro př iš lo a chtě la
bych, aby bylo napoř ád.
(Kristýnka B., 3.tř .)

Krásné jaro
Když je jaro, tak je to moc krásné. Vš ude kolem rozkvétají
kvě ty a voní to tu. Na jař e je moc krásně , protož e slunce
hezky hř eje a já cítím tu krásnou voň avou krajinu kolem
sebe. Lehnu si na trávu a cítím kvě ty. Když vidím ty
nádherné barvy, tak jsem moc š ť astná. Jaro je prostě
bezvadné, když vyjde ně kdo ven, tak se zamiluje. Mám jaro
moc ráda.
(Natálka U., 3.tř .)

Jaro už je tu
Na jař e mám nejradě ji, ž e se rodí mláď átka. Ptáci se vrací z
teplých krajů . Líbí se mi, ž e vš echno kolem kvete a voní,
tráva je zelená. Na rybníku plavou kač enky a s nimi i
kachň átka. Slepič ky na dvoř e dovádě jí se svými mláď átky.
Rostou sně ž enky, kvě ty a listy na stromech. A co ty, máš také
rád jaro? Jestli ano, tak jsme kamarádi!
(Anič ka Ž ., 3.tř .)

Krásné jaro
Probouzí se jaro a já se tě š ím, až se budu válet v trávě a v
kvě tinách. Budeme s kluky hrát fotbal a pozdě ji se i koupat v
bazénu, hrát si na dě tském hř iš ti, kluci se houpají v síti a já
tam jezdím na lanovce a na kluzavce. Na jař e mám rád, když
zpívají ptáč ci. A nejlepš í je, když vidím krásnou novou
př írodu, Nejvíce nás rozveselí rozkvetlá sně ž enka a petrklíč ,
pozorujeme vč elky, jak opylují kvě ty. Jaro je moje
nejoblíbeně jš í.
(Daneč ek U., 3.tř .)

Jaro mýma oč ima
Na jař e se probouzí ž ivoč ichové a rodí mláď ata. Tají ledy,
sně hy, tráva se zelená, rostou kvě tiny a rozkvétají stromy.
Ptáci př ilétají z teplých krajin a zpívají nám. Je č asto aprílové
poč así, ale nám to nevadí. Smě jeme se, hrajeme si a jezdíme
na kolech a kolobě ž kách. S kamarádkami se scházíme na
dě tském hř iš ti. Vč ely kolem nás létají a opylují kvě ty. Jsou
velikonoč ní prázdniny a odpoč ineme si od uč ení. Je dobř e, ž e
se otepluje, protož e nikdo nechce, aby byla poř ád zima.
Vysvituje sluníč ko. Na jař e se koná více akcí i u nás v
Popicích, např . Výstava vín, Dě tské krojované hody. Tohle je
jaro u nás v Popicích.
(Terezka D., 3.tř .)

Jaro a já
Když je jaro, tak se zvíř ata probouzí ze zimního spánku.
Rodí se mláď ata, kvetou kvě tiny, tráva se zelená. Ptáci
př ilétají z teplých krajin a vč elky vylétají z úlů , na rybníce
uvidíme káč ata, housata… Ptáci hezky zpívají a je teplo. Na
jař e je ale i promě nlivé poč así, aprílové. Obč as prš í, je
zamrač eno, ale i svítí sluníč ko. Také rostou stromy a na
loukách se kvě tiny zabarvují do pestrých barev, kvě tiny
hezky voní. Jaro mám ráda, protož e mám na jař e narozeniny.
(Kristýnka K., 3.tř .)

Já a moje koč ič ky
Mám ze vš ech zvíř átek ráda koč ič ky. Líbí se mi jejich
kož íš ek a jak hezky vrní. Také se mi líbí, ž e se se mnou
mazlí. Je mi jedno, jestli je koč ka bílá, č erná, tlustá, nebo
jsou jí vidě t ž ebra. Mně se líbí vš echny! Mám ráda malá
koť átka a to nejhodně jš í ze vš ech je moje koť átko Kráska. Je
to mé srdíč ko.
(Nikolka H., 3.tř .)

pokrač ování na straně 23
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Veř ejná sbírka

Popické zvony I.

Úvodem komentář zástupce Charity Č R k Tř íkrálové
sbírce 2015: “ Je seč teno! Š tě drost dárců
letoš ní
Tř íkrálové sbírky př ekroč ila 89 milionů korun. Neumíme
dostateč ně podě kovat vš em za projev dů vě ry a cítíme to
jako velký závazek! ”

Nejstarš í zvony svě ta se vyrábě ly ve 3. tisíciletí př . n. l. v
Mezopotámii. První odlévané zvony poř izují kř esť anš tí mniš i
od 5. století. V té době jsou zvony už ívány př edevš ím v
kláš terech. Do kostelů a mě st se zač ínají rozš iř ovat od 10.
století. Ve 12. století získávají zvony svů j charakteristický
zvonovitý tvar, od 16. století už mají dneš ní podobu vč etně
tvaru č epce, koruny a systému zavě š ení.

Obdobná slova díků patř í i popickým obč anů m a to nejen
za Tř íkrálovou sbírku. K ní je tř eba př ič íst ješ tě dvě veř ejné
sbírky na opravu kostela sv. Ondř eje u nás v Popicích.
Organizátoř i tě chto sbírek byli vž dy po seč tení kaž dé
jednotlivé pokladnič ky velice př íjemně př ekvapeni š tě drostí
a schopnosti soucítě ní popických obč anů s problémy farnosti
v př ípadě př íspě vků na opravu kostela a sounálež itostí s
potř ebnými př i charitní Tř íkrálové sbírce.
Veř ejná sbírka na opravu kostela př i dvou akcích, a to ve
svátek sv. Ondř eje a př i Zpívání pod vánoč ním stromem,
vynesla celkem 34.499,- Kč . Tř íkrálová sbírka v okrese
Bř eclav byla v tomto roce rekordní. Darováno bylo 2,35
milionů Kč a popič tí obč ané k tomuto př ispě li č ástkou
41.170,- Kč . Pro zajímavost prů mě r daru jednoho obyvatele
bř eclavského okresu je 23,07 Kč a v Popicích to je 42,66 Kč .
Z podě kování ř editele Oblastní charity Bř eclav Ing. Josefa
Gajdoš e: “ Výtě ž ek Tř íkrálové sbírky pomů ž e lidem, kteř í
se ocitli v ž ivotní krizi, procházejí obdobím, ze kterého
bez pomoci jiných není úniku. Tř íkrálová sbírka otevírá
srdce jiných lidí, vítě zí nad lhostejností k neš tě stí jiných
lidí a nechává zapomenout na souč asný konzumní styl
ž ivota. Jsem rád, ž e Oblastní charita Bř eclav s Vaš í
pomocí př ispě la k naplně ní Tř íkrálové sbírky a podali
jsme pomocnou ruku tě m, kteř í sami sobě pomoci
nemohou.”
Josef Urbánek

Nejstarš í zvony na č eském území máme dolož eny v 9.
století. Od 14. století se v č eských zemích zač ínají zvony
také vyrábě t. Svého vrcholu co do poč tu i kvality výrobků
dosáhne č eské zvonař ství v 16. století. Po tř icetileté válce
dochází k jeho úpadku. Nejvíce jsou zvony postiž eny
rekvizicemi první a druhé svě tové války, které znič ily asi dvě
tř etiny č eských zvonů .
Nejstarš í dochovaný zvon s datem výroby se nachází v
Chebu a byl poř ízen r. 1286. Je tř eba ř íci, ž e v té době
Chebsko ješ tě k Zemím koruny č eské trvale nepatř ilo. V
souč asnosti je ulož en v Krajském muzeu Cheb.
Za nejstarš í dosud funkč ní zvon bývá č asto v literatuř e
uvádě n zvon Vilém v Havlíč kově Brodě z r. 1305, avš ak
nově jš í studie uvádě jí, ž e tento zvon je nejspíš e o tř icet let
mladš í; nejstarš ím by pak byl zvon z kostela v Beneš ově z r.
1322.
Nejstarš í datovaný zvon na Moravě nalezneme v Brně v
kostele sv. Tomáš e. Zvon pochází z r. 1393.
(př evzato z Wikipedie)
V naš í obci má snad nejstarš í historii zvon na kapli sv.
Rozálie, Rocha a Š ebestiána. Byl vyroben v Brně roku 1802
Klementem Stecherem ze zvonař ské rodinné firmy. Klement
Stecher (1759 – 1834), pů vodem z Bavorska, byl v roce 1786
př ijat mezi brně nské mě š ť any. Zvony z jeho dílny jsou
zaznamenány na mnoha místech na Moravě i v Č echách.
Bohuž el č ást z nich byla zlikvidována v obou svě tových
válkách 20. století.
Kaple v Popicích byla dostavě na v roce 1717 i s vě ž í,
která byla v roce 1806 zbourána. Je tedy takř ka jisté, ž e zvon
byl pů vodně na této vě ž i a až po jejím zbourání byl umístě n
pod př ístř eš ek nad vstupem do kaple.

Nápis na zvonu: GECOSSEN VON CLEMENS
STECHER IN BRUNN 1802
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Léta 1949 – 1960
Text č lánku vychází z doslovných citací obecní kroniky tak,
jak ji za roky 1945-1980 svým osobitým stylem zaznamenával
kronikář Františ ek Srba. Protož e jmenovaný byl po ně kolik
let ř editelem š koly v Š itboř icích, upř esně ní událostí
v kapitole „ země dě lství“ (kolektivizace se svými změ nami,
postihy atp.) zpracoval v roce 2001 Ing.Václav Svobodný
a jeho informace jako retrospektivní záznam se staly souč ástí
obecní kroniky. Jména konkrétních osob, která jsou v kronice
také zaznamenána, v tomto pojednání uvedena nejsou.
Když Ministerstvo země dě lství poč alo v Č SR tvoř it
Jednotná země dě lská druž stva za pomoci STS (Strojně
traktorových stanic), nebyla tato myš lenka v obci př ijímána
př átelsky. Č inovníci v místě i z okresu jali se trpě livě
př esvě dč ovat a př ede ž ně mi 1950 bylo v Popicích utvoř eno
JZD III. typu, do kterého vstoupila celá obec a které č ítá 215
č lenů . Nevstoupili pouze dva rolníci. Oba svorně
prohlaš ovali již dř íve, ž e do druž stva nikdy nevstoupí př esto, ž e povinné dodávky hlavních země dě lských výrobků
plnili nedostateč ně . Místní národní výbor je z obce
vystě hoval na státní statky. Hlavně pro výstrahu ostatním
rolníků m, odpů rců m druž stva, kterých bylo asi 20– 30. První
zkuš ební ž ně probíhaly společ ně . JZD obhospodař uje 852 ha
země dě lské pů dy, z toho 30 ha vinic.

nemohli v následujících letech splnit, a tak bě hem blízkých
roků 1956, 1957 a poslední 1958 vstupovali zpě t do druž stva.
Rok 1958 byl velmi suchý a neúrodný. Hodně dobytka
bylo odprodáno a muselo se nakupovat ze vzdálených krajů
hodně krmiv jadrných i objemných a na stelivo piliny z hor.
Zásobování obč anů není bez závad. Pojízdná prodejna
masa do obce dojíž dí jednou za týden a dováž í maso
v nedostateč ném množ ství. Lidé č ekají ve frontě celé hodiny,
na mnohé, a to obyč ejně ty, kteř í pilně pracují v JZD, se
maso nedostane.
Co v naš í kronice za rok 1953 napsáno není :
Ješ tě sedm let po válce existoval př ídě lový lístkový systém
a vedle ně j volný prodej, kde byly ceny ně kolikrát vyš š í.
Zbož í a služ by, které stát nedokázal zajistit, doplň oval č erný
trh. Neúnosnost situace si zač ali uvě domovat i př edstavitelé
státu, kteř í rozhodli o ř eš ení mě novou reformou. K ní doš lo k
1.č ervnu 1953 - navzdory tvrzení prezidenta republiky
Antonína Zápotockého, který ješ tě v pátek 29. kvě tna več er
ve svém rozhlasovém projevu veř ejnost lž ivě ujiš ť oval, ž e

Dne 14.9.1950 za úč asti zástupců z okresu i kraje,
novinář ů , druž stevníků i š kolní mládež e byla symbolická
slavnost rozorání mezí, která se stala mezníkem nového
hospodař ení v obci.
V akci hubení syslů a kř eč ků docíleno velkého úspě chu,
protož e dě ti i dospě lí pochopili nutnost této akce s ohledem
na kolektiv. Ž áci národní š koly zahubili 524 kř eč ků a 194
syslů , Svaz č eskoslovenské mládež e 116 kř eč ků a dospě lí
531 kř eč ků a 156 syslů .
V roce 1951 bylo do socialistického sektoru př evedeno 18
soukromých ž ivností: stolař ství, bednář ství, sedlář ství,
obuvník, dvě kovář ství, dva obchodníci smíš eným. zbož ím,
pekař , holič , dva hostinš tí-ř ezníci, tř i krejč í, kolář , zámeč ník,
prodejna textilu.
Od 1.1.1952 jsou z JZD propuš tě ni tvz. zahrádkář i, kteř í
mají hlavní zamě stnání mimo obec. Jejich ž eny v JZD nadále
pomáhají. Jedině tak bude udrž en svazek rolníků a dě lníků ,
nezbytný př i socializaci vesnice.
V mě síci zář í r.1953 v projevu na Klíč avě president Č SR
Antonín Zápotocký mj. ř ekl, ž e ž ádný rolník v ž ádném
druž stvu není z př inucení a ž e kaž dý, kdo chce, mů ž e
z druž stva odejít. Na druhý den př iš ly spontánně hned ráno
asi dvě tř etiny druž stevníků vrátit př ihláš ku a z druž stva
vystoupili k 1. lednu 1954, podle stanov. Dvacet procent
veš kerého inventář e museli nechat v druž stvu a polní
inventář uhradit. Tím nové menš inové druž stvo ekonomicky
posílili. Státem př edepsané dodávky soukromí rolníci
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„ naš e mě na je pevná a mě nová reforma nebude, vš echno jsou
to fámy, které š íř í tř ídní nepř átelé“ .
Již dalš ího dne po páté hodině več erní př edseda vlády
Viliam Š iroký v rozhlase oznámil, ž e stávající bankovky
budou platit pouze do konce mě síce kvě tna. Poč ínaje
1.č ervnem byly vymě ň ovány za nové, které byly v př edstihu
vytiš tě ny v Sově tském svazu.
Hotovost do 300 Kč s na osobu se př epoč ítávala v pomě ru
5 Kč s starých za 1 Kč s novou, dalš í hotovost byla vymě ně na
v pomě ru 50 :1. Vklady u peně ž ních ústavů do 5 000 Kč s
byly př epoč ítávány v pomě ru 5 Kč s starých za 1 Kč s novou,
vyš š í vklady do 10 000 Kč s v pomě ru 6,25:1, vklady do
20 000 Kč s v pomě ru 10:1, do 50 000 Kč s 25:1 a vyš š í
v pomě ru 30:1. Mzdy, platy a dů chody se př epoč ítávaly
v pomě ru 5:1.
(z Wikipedie)

PLÁN KULTURY OBCE POPICE
duben - zář í 2015
DUBEN
30.4.2015

KVĚ TEN
1.-2.5.2015
8.-9.5 2015
9.5.2015
23.5.2015

30.5.2015
31.5.2015

Osobní vzpomínka
V roce 1959 po maturitě na Vyš š í hospodář ské š kole v
Bř eclavi (dnes Obchodní akademie) byla naš e tř ída díky
povinným umístě nkám „ rozptýlena“ i do nejvzdáleně jš ích
míst č eských zemí. Mě la jsem to š tě stí, ž e jsem zů stala témě ř
doma – jako korespondentka jsem byla „ umístě na“ na
země dě lském odboru bývalého Okresního národního výboru
v Hustopeč ích. Kancelář e odboru byly až pod stř echou
budovy na námě stí (dneš ní Gymnazium). Oddě lení okresního
plnomocníka, kde jsem zač ínala, vymě ř ovalo soukromým
země dě lců m povinné dodávky a evidovalo jejich plně ní. O
kaž dé povolení domácí poráž ky vepř ů museli země dě lci ž ádat
– pokud dodávky neplnili, zabijač ka nebyla. Vě tš inou o
povolenky př icházely ž ádat ž eny rolníků . Plnomocník si dal
př edlož it evidenč ní kartu země dě lce a s viditelným potě š ením
ž ádost zamítal. Prosby a slzy na ně j neplatily, uč init výjimku
mu vlastně ani zákon nedovoloval. U psacího stroje, kde jsem
jeho verdikty zapisovala, bylo i mně č asto do pláč e.
Protož e v mnoha obcích Hustopeč ska se nedař ilo založ it
vě tš inové země dě lské druž stvo, pravidelně zajíž dě ly na
vesnice skupiny vybraných úř edníků k př esvě dč ování
„ zatvrzelců “ . Ně kolikrát byly organizovány i hromadné
výjezdy, kterých se úč astnili vš ichni pracovníci země dě lského
odboru. Byla jsem jednou dobrovolně -povinně na takovémto
„ získávání do JZD“ . Naveč er vš edního dne jsme př ijeli do
obce, byli rozdě leni do dvojic a místními aktivisty
doprovázeni do domácností rolníků . Vstoupit do domu, nikým
nezván - v době , kdy je v hospodář ství nejvíc práce
s dojením, krmením, atd. Pocit studu. Naš tě stí mů j vě kem
mnohem starš í „ parť ák“ byl z nedaleké vesnice, urč itě se
stejnými pocity jako já. Domácím mírným hlasem vysvě tloval
a na konkrétních př íkladech dokládal, co vš echno mů ž e
následovat př i dalš ím odmítání vstupu do druž stva. Zmohla
jsem se na ně mé př ikyvování hlavou. Na varování rodič ů
př ed mým odjezdem na náborovou akci – - pamatuj na
dě deč ka z Podkarpatské Ukrajiny, který „ př esvě dč ování“ ke
vstupu do kolchozu dlouho nepř ež il – - jsem nezapomně la.
Anna Frýdková

Č ERVEN
6.6.2015

Č ARODĚ JNICE aneb zábavné
odpoledne pro dě ti - Poř ádá Spolek
popických ž en
ZÁVOD VE VZDUCHOVÉ STŘ ELBĚ
- Stř elnice Popice
OKRESNÍ PŘ EBOR Č MMS Stř elnice Popice
MÍSTNÍ VÝSTAVA VÍN - ZO Č SZ
KROJOVANÉ DĚ TSKÉ HODY Poř ádá Popická chasa. Zač átek
prů vodu v 15:00 od MŠ .
KAMARÁDSKÉ STŘ ÍLENÍ - Stř elnice
Popice
DEN MATEK - Besídka ZŠ a MŠ
Popice

BABSKÉ HODY - Poř ádá Spolek
popických ž en
DEN DĚ TÍ od 15:00
12.6.2015
20.-21.6.2015 INDIÁNSKÝ VÍKEND - Popická
chasa, Vavř ínek
Č ERVENEC
HODOVÁ DISKOTÉKA
10.7.2015
Zač átek v 21:00 hodin
LETNÍ HODY
11.7.2015
15:00 - zvaní na hody
20:00 - hodová zábava
LETNÍ HODY
12.7.2015
14:00 - mš e svatá
15:00 - prů vod obcí
16:00 - odpolední program za
kulturním domem
20:00 - hodová zábava
HOBBY ZÁVODY - TJ Palava od
11.7.2015
13:00
27.-28.7.2015 RYBÁŘ SKÉ ZÁVODY PRO DĚ TI A
DOSPĚ LÉ - Poř ádají rybář i Popice na
hrázi
SRPEN
POHÁROVÝ TURNAJ V KOPANÉ 2.8.2015
fotbalové hř iš tě Popice
HOBBY ZÁVODY - TJ Palava od
22.8.2015
13:00
UKONČ ENÍ PRÁZDNIN NA HRÁZI 29.8.2015
Rybář i Popice
ZÁŘ Í
ZPÍVÁNÍ O VÍNĚ SPOJENÉ SE
5.9.2015
ZARÁŽ ENÍM HORY - Muž áci př ed
vinař stvím Ž ídek
CENA PÁLAVY - TJ Palava od 11:00
13.9.2015
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TJ SOKOL POPICE
DOSPĚ LÍ:

PŘ ÍPRAVKA:

Vě tš inu zimní př estávky strávili naš i hráč i v hale
v Pohoř elicích. V pů li února zač ali př ípravné zápasy. Naš i
muž i odehráli celkem 4 př ípravné zápasy s bilancí jednoho
vítě zství, jedné remízy a dvou proher.

Naš e základna zimní př estávku strávila výjezdy do haly, kde
sehrála i dva pohárové turnaje. První turnaj se hrál př ed
vánoci v Hustopeč ích a druhý v pů li bř ezna v Pohoř elicích.

Mladš í př ípravka si vedla o poznání lépe, než její starš í
vrstevníci. V Hustopeč ích obsadila 1. místo, když porazila
muž stvo Hustopeč í 1:0 a Velkých Pavlovic 1:0. V druhém
kole sice podlehla domácím Hustopeč ím 0:3 a remizovala
s Velkými Pavlovicemi 1:1, nicméně se ziskem 7 bodů byla
nejúspě š ně jš í. Branky vstř elili: Tomáš Svoboda, Dominik
Ferby a Daniel Urbánek. Tuto trojici doplnili David Geier
a Pavel Ryš avý.

Bř ezí – Popice 1:1
Branka: Daniel Topinka

Popice – Hustopeč e 4:6
Branky: Daniel Topinka 3, Dan Tinc

Horní Vě stonice – Popice 5:0
Popice – Lovč ič ky 6:0

Starš í př ípravka obsadila v turnaji 2. místo, když

Branka: Dan Tinc 4x, Daniel Topinka a Jiř í Buriánek
Nepř íjemnou kaň kou posledního př ípravného utkání
s muž stvem Lovč ič ek bylo zraně ní stř elce Daniela Topinky,
který bude chybě t v prvních jarních zápasech.

Do př ípravných zápasů zasáhli tito hráč í: Jan Straka,
Jaroslav Koneč ný, Ivo Š karpa,Miroslav Singer, Dalibor
Straka, Radek Fiala, Jakub Krajč a, Radek Rož novský, Jiř í
Buriánek, Leoš Vintrlík, Daniel Topinka, Filip Lejska, Jakub
Hanák, David Jurák a Vojtě ch Straka.
Muž stvo zů stalo pohromadě , bylo prodlouž eno hostování
Dalibora Straky a do muž stva se vrátil Daniel Topinka
(ukonč ení hostování v Rakvicích).
V prvním jarním kole naš i hráč i splnili roli favorita a porazili
na domácím hř iš ti druž stvo Velkých Hostě rádek v pomě ru
3:1. Branky vstř elili Miroslav Singer, Radek Fiala a Jirka
Buriánek.
V druhém jarním zápase zamíř ili náš celek na horkou pů du
do Nosislavi a své utkání nezvládl. Naš e muž stvo prohrálo
2:0. Bez zraně ného Topinky a nemocného Rož novského
podalo muž stvo slabý výkon a zaslouž eně prohrálo.
Po 16. kole naš im fotbalistů m patř í 2. místo s odstupem 5
bodů na vedoucí Š itboř ice.

Př ehled jarních zápasů :

podlehla domácím Hustopeč ím 2:0, remizovala s Horními
Bojanovicemi 0:0. V druhém kole remizovala s Hustopeč emi
0:0 a porazila Horní Bojanovice 2:1. Obě branky vstř elil
Jirka Straka. Dále hrál Filip Š ebesta, Lukáš Oulehla, Jan
Př ibyl a David Gabrhel.
Na druhém halovém turnaji v Pohoř elicích byla opě t mladš í
př ípravka úspě š ně jš í. V turnaji, kterého se zúč astnilo 8 celků ,
obsadila výborné 3. místo, když v turnaji získala 8 bodů . Do
muž stva se úspě š ně zapojili noví hráč i Tobiáš Richter
a Ondra Topinka. Doplnili je Tomáš Svoboda (autor
3 branek), Kamil Huň ař (autor 2 branek), David Geier,
Tomáš Stehlík a Pavel Ryš avý. V brance vš e jistil spolehlivý
Dominik Ferby.

Výsledky naš ich nadě jí:
Pohoř elice A – Popice 0:0, Popice – Ivaň 3:0,
Popice – Š itboř ice 1:1. Popice – Pohoř elice B 1:0
a Popice – Novosedly 0:4.
Starš í př ípravka obsadila v turnaji se ziskem 4 bodů
5. místo. Branky vstř elili Jiř í Straka 2x, Lukáš Oulehla 2x
a Jan Př ibyl. V muž stvu je doplnili Filip Š ebesta, Josef Geier,
Filip Huň ař a David Gabrehl.

Výsledky naš eho muž stva:
Popice – Pohoř elice A 0:1, Popice – Ivaň 0:2,
Popice – Tuř any 1:1, Novosedly – Popice 3:2
a Popice – Pohoř elice B 2:0.
Zač átek jarní soutě ž e je naplánován na 18. dubna.

12.4.
19.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
7.6.
14.6.

Popice – Ivaň , výkop v 16:00
Dolní Dunajovice – Popice, výkop v 16:00
Popice – Strachotín, výkop v 16:00
Velké Ně mč ice - Popice, výkop v 16:30
Popice – Boleradice, výkop v 16:30
Brumovice – Popice, výkop v 16:30
Popice – Š itboř ice, výkop v 16:30
Klobouky – Popice, výkop v 16:30
Popice – Vranovice, výkop v 16:30
Starovič ky – Popice, výkop v 16:30

Los jarní č ásti soutě ž e:
18.4.
25.4.
2.5.
10.5.
16.5.
23.5.
31.5.

Popice – Mikulov, výkop v 13:00
Př ibice/Vranovice – Popice, výkop v 13:00
Popice – Nosislav, výkop v 13:00
Ivaň – Popice, výkop v 10:00
Popice – Pohoř elice, výkop v 13:00
Popice – Hustopeč e, výkop v 13:00
Bř ezí – Popice, výkop v 10:15
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V sobotu 28.3. probě hly na jizdárně první hobby závody.
Ve tř ech soutě ž ích odstartovalo 41 dvojic.
V prvním závodě 80cm za domácí startovala a obsadila
4.místo Silvie Dudová se Senlly.
Druhou soutě ž 100/100cm absolvovali bez chyby S-Classic
se Silvou a Pavel Koláč ek se Schengenem v druhé fázi
jednou chybovali. Závě reč ný parků r 100/110cm, ve kterém
startovalo jen 5 dvojic, zcela ovládly domácí Monika
Š vecová se Sochi a Ilona Š kodíková se Senlly, které obsadily
první a druhé místo.

Vyhláš ení nejlepš ích sportovců okresu Bř eclav za rok 2014 18.1.2015
Skvě lé 10. místo mezi vš emi sportovci získal

Pavel Koláč ek z jezdeckého oddílu
TJ Palava Popice.
Př ejeme Pavlovi a celému oddílu v roce 2015 minimálně stejně kvalitní výkony jako v loň ském roce.
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Zpráva Sboru pro obč anské zálež itosti
Společ enská rubrika leden - duben 2015

V mě síci prosinci se narodil:
Toníč ek Zabloudil

60 let

Prchalová Josefa 76 let
Slač ík Václav
Prokeš Milan
77 let
Sítek Ladislav
Straka Josef
Stehlík Lubomír 79 let
Málek Stanislav
Pavlíč ek Bohumil 80 let
Böhmová Marta
Ž iž ka Milan
Procházka Miroslav
Kubová Ladislava 81 let

Bernátek Oskar
Adamč ík Antonín
Pláteníková Marie

Petř ík Holacký

Kuč eř íková Antonie

Tomáš ek Stř elec

Prů dková Anna
Koneč ná Jiř ina
Vetrová Josefa
Ráč ková Bohumila
Zámeč ník Josef

65 let

Patka Josef
82 let Jílek Jaroslav
Bezdě k Jan
Š opík Josef
83 let Beň o Alois
Damborská Helena

70 let

Kudlič ková Jiř ina
ing. Chládková Milena
Melkusová Marie 88

71 let

86 let
let

V mě síci leden -duben se narodily dě ti:

Viktorka Neubergová.

Slavnostní vítání obč ánků
v obř adní síni OÚ Popice v mě síci bř eznu:
21. bř ezna - Petř ík Holacký

Gabrhelová Marie
Jahodová Anna
Omastová Veronika
Singerová Jiř ina

Matýš ek Bohumil
Š imkovič Kliment
Matě jů Rudolf
Úmrtí:

72 let

Singer Jan

73 let

Ryš ánková Bož ena
Stř íbrnská Josefa
Fribertová Jarmila

5.2.2015 zemř el pan Jan Kuchta ve vě ku 82 let

74 let

Bernátková Jarmila
Melkusová Marie
Krejč iř íková Marie

18.3.2015 zemř el Jiř í Brauner ve vě ku 73 let

75 let

Jandek Františ ek

1.1.2015 zemř ela paní Marie Manková ve vě ku 76 let

8.2.2015 zemř ela paní Marie Bedř ichová ve vě ku 93 let
(byla nejstarš í obč ankou Popic)

Sekaninová, bř ezen 2015
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pokrač ování ze strany 16

Sloh ve 4. roč níku - Téma: Psaní dopisu - Mů j sen nebo výlet do neznáma
Ahoj Terezko,
zdál se mi hezký sen, ž e jsem se jednoho dne vydala do Nangiale. Byly tam zvláš tní stromy s rů ž ovou ků rou a s fialovými
listy. Je to tam velmi zvláš tní. Vybalila jsem si kufry a vydala jsem se k moř i. Byla tam hustá voda, víš jakou mě la barvu?
Prů hlednou jako sklo. Zvíř átka byla také divná – krab s osmi nohami, delfín s fialovým ocáskem. Mě li duhové, barevné
prostř edí. Ale byli tam i velmi hodní a př íjemní lidé. Klid, bož í klid, nebyla tam auta a nic takového. Ten klid bych si př ála i
tady. Jedí se tam slimáci, ale i ž raloci a krabi, mě li tam dobré jídlo. Byli na mě velmi hodní. Š la jsem si potom hrát k moř i na
písek. Př iš la tam za mnou jedna holka, zeptala se, jestli s ní nechci kamarádit. Já ř ekla: Ano! Š la jsem s ní na koncert kapely
Two brothers. Bylo to prima, neboť jsem se v tom snu velmi pobavila. To je konec. Pá, pá, zítra Ti napíš u dalš í sen.
Tvoje Teresa Straka.
Ahoj Anež ko,
mám sen, ž e dostanu papouš ka Aru a ž e s ním pojedu do neznáma. Tř eba do vymyš lené země , kde budou č ervené stromy, nebo
kde bude velká modrá hora. Př edstavovala bych si to takhle: cesta je ze ž uly, okolo cesty samé barevné stromy, modrá pů da a
úplně bílož lutá obloha. Také je mů j sen jet do New Yorku a do Francie. Chtě la bych procestovat celý svě t. Co je Tvů j sen,
chtě la bys také jet do neznámé země ? Pokud bych cestovala, tak bych se podívala za mou tetou do Egypta. Kdybych mě la
bydlet ve vymyš leném svě tě , tak bych si postavila dů m na stromě a jedla bych brambory z modré pů dy, vajíč ka od barevných
slepic a pila bych mléko od fialové krávy.
Tak ahoj Adéla Melkusová.
P.S.: napiš mi prosím.
Ahoj milá sestř ič ko,
jednou bych si př ála vidě t zpě vač ku Lucku Plekancovou Vondráč kovou. Také se s ní chci vyfotit a poprosit ji, aby se mi
podepsala do mého deníč ku. Kdybych ji vidě la, popř ála bych ji k druhému miminku. Ale abych ji vidě la, musela by dojet do
Č R (což se nestává moc č asto, protož e ž ije v Kanadě a to je moc daleko). Kdyby se mi to nesplnilo, stejně bych nebyla smutná
a jela bych aspoň na její koncert, kamkoliv. Pozdravuj Lilianku. Posílám pusu. Pozdravuj i sebe.
Tvoje sestra Katka Buchtová
Milý Filipe,
Chtě l bych se podívat na fotbalový zápas, nevím jakého týmu, mám rád více týmů . Ale nejspíš Realu Madrid nebo Juventusu.
Také Chelsea, protož e tyto týmy mám nejradě ji. Př ál bych si, aby se mi hráč i podepsali tř eba na trič ko. Nebo bych chtě l sedě t
v první ř adě a seznámit se s hráč i, jenom bych musel umě t anglicky. Což umím, ale málo. Potř eboval bych vě tš í slovní zásobu,
abych se s nimi domluvil. Samozř ejmě bychom na zápas letě li letadlem. Po př íletu bych se rád ubytoval v hotelu v apartmánu.
Sluš ně bychom se oblékli a š li se naobě dvat. Po obě dě bychom si š li odpoč inout nahoru do pokoje. Po odpoč inku bychom
vyrazili do mě sta, samozř ejmě sluš ně obleč ení. A več er š li na stadion, kdyby to š lo, tak bych chtě l vidě t hrát vš echny týmy. To
by byl konec naš eho výletu.
Ondř ej Procházka
P.S.: Domů bych chtě l zase letě t letadlem.
Mezinárodní soutě ž v psaní dopisů na téma: Popiš svě t, ve kterém bys chtě l vyrů stat
Ahoj Kač i! Popice 19. bř ezna 2015
Teď bych Ti chtě la ně co navrhnout. Kdybys chtě la, tak bych Tě vzala do mého vymyš leného svě ta, abychom tam spolu ž ily. V
mém svě tě to vypadá asi takhle. Rostou v ně m velké stromy pod tíhou sladkého exotického ovoce, ze stromů visí dlouhé liány.
Kolem se rozléhá krásné blankytně modré moř e s krásnými pláž emi. Husté velké lesy lemují cesty ze ž uly. Je tam krásná,
nič ím neznič ená př íroda, a hlavně ž ádná souč asnost. Dů m bychom mě ly na tom nejvě tš ím stromě a postavili bychom si ho
sami. Kaž dá by si vzala do př íbytku svoje nejoblíbeně jš í zvíř e, např . fretku, hranostaje, morč e, kř eč ka i chráně ná zvíř ata. Když
se jim ně co stane, abychom je oš etř ily. Budeme mluvit zvíř ecí ř eč í.
Ahoj Kač i, Venda Málková.

Ahoj mami,
př ála bych si narodit se ve Frankfurtu. Př edstavuji si to tam takhle. Rostou tam modré stromy s rů ž ovými kmeny a ž lutými
jablky. Bylo by tam č ervené nebe a hně dé mraky. V trávě lezou č erní brouci a zelené beruš ky s bílými kř idélky. Ve vzduchu by
létali zelení a modř í ptáci. Na zemi by rostla ž lutá tráva s š edými kvě tinami. Na obloze by bylo š edé sluníč ko s č ervenýma
oč ima, malým nosem, rů ž ovou pusou s bílými zuby, s č ervenýma ruč ič kama a modrýma nož ič kama. Poslouchala bych, jak
pípají malí ptáč ci a cvrlikání ž lutého cvrč ka u malého č erveného rybníč ku. Na rybníč ku by plavaly labutě a husy. Kéž by ses v
rybníce mohla koupat.
Ahoj Tvoje dcera Káť a Ž idková.
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Zatmě ní slunce
v pátek 20. bř ezna - Popice
Astronom Vlastimil Vojáč ek z Bř eclavi si v pátek př ivstal
a ve č tyř i hodiny ráno vyrazil do Popic. Na tamním letiš ti
sledoval východ Slunce a pak jeho č ásteč né zatmě ní.
S foť ákem se speciální clonou, jež propustí jen zlomek
paprsků svě tla. „ Vybral jsem si místo s pě kným výhledem na
Pálavu. Podmínky na pozorování byly dobré, jasné podnebí.
Plány mi trochu pokazil opar, kvů li zachycení krajiny," ř íká
Vojáč ek.

REDAKCE Č TENÁŘ Ů M
Redakce dě kuje vš em, kdo svými př íspě vky obohatili
náš zpravodaj. I nadále mů ž ete př ispívat svými č lánky,
poznámkami, názory, námě ty a nápady. Stač í sdě lit
ústně nebo písemně kterémukoliv ze č lenů redakce
(jsou uvedeni v tiráž i č asopisu) nebo ně kterému ze
zastupitelů obce. Komunikovat lze i elektronicky.
Email: popickyzpravodaj@seznam.cz
nebo noly@volny.cz
V č asopise je mož né také zveř ejň ovat inzeráty a
reklamy firem
Ceník inzerce:
• celá strana (A4) 1600,- Kč
• pů l strany (A5) 800,- Kč
• č tvrt strany (A6) 400,- Kč
• osmina strany (A7) 240,- Kč
• ř ádková inzerce typu prodám - koupím zdarma
• blahopř ání s fotografií 40,- kč
• firemní logo na titulní straně + 1 č lánek roč ně
2000,-Kč
Uzávě rka dalš ího č ísla bude koncem srpna 2015,
př esný termín bude vč as zveř ejně n na Infokanálu.

JARNÍ OTÁZKY
Protož e je jaro a tedy je období, ve kterém se lidé zamýš lejí
nad poř ízením pár slepič ek nebo kač enek, rozhodla jsem se,
ž e odpovím na takové ty nejč astě jš í dotazy, které na mě lidí
mají. Př edem podotýkám, ž e nejsem profesionální chovatel,
budu se tedy dě lit o zkuš enosti a poznatky, které jsem získala
bě hem let výmě nou informací s chovateli z celé republiky.
1. Jaké slepič ky poř ídit? Č ervené, č ernobílé?
Pokud poř izujete slepič ky z drů bež árny (kterékoliv), jsou to
bez výjimky nosnice na vejce, tedy lehké slepice, jejichž
úkolem je produkovat dva roky vejce a pak jít do polévky.
Tyto slepice nesou asi 280 vajec roč ně , takž e na 4 vejce
denně potř ebujete 5 slepič ek. Staré hospodyně kupovaly
hybridní nosnice kaž dým rokem. Zač ínaly se tř emi, dalš í rok
koupily dalš í tř i v jiné barvě , pak vybily ty starš í a koupily
jiné. Jiná barva slepic zajistila, ž e si je poznaly na první
pohled. Hybridní kř íž ení na vejce je ně kolik století staré,
takž e už i naš e babič ky nechávaly př es zimu co nejméně
drů bež e a na jař e dokupovaly.
Pokud budete chtít č istokrevné plemeno, musíte si urč it, co
má být výsledek. Tě ž ká masná plemena nelétají, ale méně
nesou. Dalš ím kritériem je to, jestli si dokáž í sama hledat
potravu, protož e ně která moderní plemena to už neumě jí. Ty
si nepů jdou hrabat na zahrádku, budou č ekat, co se jim
nasype, a to znamená, ž e se chov znač ně prodraž í.
A posledním kritériem je kvokavost. Ně která dneš ní plemena
sedí, jiná ne a je dobř e si dopř edu rozhodnout, jestli zkusíte
sami odchovat kuř átka. Kvokající plemena dávají
samozř ejmě menš í už itek. Vybrané plemeno koupíte nejlépe
př es Internet od chovatele nebo na ně které výstavě drů bež e.
2. Potř ebuji kohouta?
Ř ekla bych, ž e není nutný, ale je prospě š ný tak ně jak obecně .
Slepice vodí, hledá jim krmení a urč uje denní rytmus.
Slepice s kohoutem lépe nesou a netrpí tolika vadami. Pokud
nemáte kohouta, v hejnu se rychle vytvoř í "slepič í nadvláda"
a slepice ve vedoucím postavení nesnáš ejí, protož e se starají
o ostatní. V kaž dém př ípadě tak krmíte jednoho ptáka navíc.
Neorganizované hejno nebude snáš et vů bec nebo jen velmi
málo.
3. Co brojleř i na maso?
Pokud se bavíme o slepicích, pak vám moc neporadím.
Vyzkouš ela jsem dva prodejce, ale ani jeden od jednoho jsem
nakonec brojlery nezískala. Oba prodávali až potomky
z prvního kř íž ení, kteř í jsou sice ve finále velcí, ale rostou
pomalu a vyjdou draho. Kohouti na maso, které mám teď na
zahradě , mají po tř i č tvrtě roce asi dvě a pů l kila kuchyň ské
váhy. Nekrmila jsem ovš em nikdy smě sí pro brojlery,
nicméně brojlerová kuř ata by mě la do této váhy dorů st po
č tyř ech mě sících bě ž ného krmení. Kač eny jsou ně co jiného kupují se bě ž ně , rostou rychle a chutnají dobř e. Mají hodně
sádla, na rozdíl od "č ínek".
4. Co to vlastně ž ere?
Zrní...hlavně . Slepice pš enici, kač eny ječ men, králíci oves.
V zimě se př idává kukuř ice - ideálně celé klasy, aby se
drů bež zabavila.
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Na jednoho ptáka se poč ítá cca 10 dkg krmení denně . Ráno je dobř e dávat smě s, več er obilí, mezitím
zbytky z kuchyně . Hrabavá drů bež si př es den najde na zahradě nebo hnojiš ti dalš í krmení, kač eny musíme
krmit plnou dávkou. Husy se př eváž ně pasou, krmí se tedy levně ji. Dají ale víc práce, protož e housátka se
musejí stále hlídat a zahř ívat. Sama se také neumě jí pást a př i krmení smě sí mají nadbytek bílkovin a š patně
rostou. Zahrada, kterou máme, by už ivila asi 8 hus, pokud bychom nemě li vinici a záhony.
5. A jak to bydlí?
Pro chov "na pár vajíč ek" stač í starš í chlívek s bidlem, ně jaký výbě h a lopata se smetákem ke kaž dodenní údrž bě . Vě tš inou
doporuč uji si chov zkusit bez vě tš ích nákladů a teprve po dvou letech uvaž ovat o vě tš ím zázemí. Osobně jsem zač ínala stejně .
První otázka profesionálně jš ího př ístupu je, jestli budeme chovat extenzivně nebo intenzivně a kolik chceme investovat.
Intenzivní chov znamená poř ídit krytý výbě h (na jednu slepici cca 2 metry č tvereč ní) a velký kurník, kam budeme krmit, dávat
vodu a budeme ho denně zavírat a nejméně obden č istit. Výbě h se zakládá tak, ž e se vybagruje podlož í, na dno se dá vrstva
š tě rku kvů li potkanů m, na to pak krytina - ne beton, protož e drů bež je hrabavá a na pevném podkladě by trpě la - takž e ideálně
hlína.
Extenzivní chov vidíte u nás - máme kurníky (3 metry podlahové plochy na 10 slepic), a ohrazené výbě hy, kde ale drů bež
zů stává jen výjimeč ně . Vě tš inou pobíhá po zahradě . Zů stává nutnost krmení, odpadá nutnost kaž dodenního č iš tě ní celé plochy.
Kurníky se vyberou a vystelou cca 1x za 14 dní. Kurníky se zavírají pouze v období bř ezen - kvě ten, kdy má š kodná mladé a
je agresivní. Myslivci by to asi vě dě li př esně ji.
Kurníky nemusejí být zateplené, ale nesmí profukovat. Vě tš ině drů bež e neš kodí mokro, ale prů van. Pů vodem je totiž ze stepí,
kde sice prš í, ale v husté trávě nefouká. Takž e stač í velký plastový barel s bidlem. Ideální bidlo není rovné, dá se použ ít
kmínek révy, silná vě tev a nebo - pokud chcete mít kurník omyvatelný - násada od krompáč e. Pod bidlo se dává prkno, tzv.
"trusný stů l", který se v noci zneč istí a je dobré ho vybírat alespoň obden. Kač eny mohou spávat se slepicemi, ale podestýlka
se pak rychleji uš piní.
6. A co dál?
Krmítka na obilí, nádoby na vodu a kukaně na vajíč ka. A barely na obilí. Chov drů bež e se neobejde bez chovu "doplň kových"
zvíř at. Potř ebujete koč ku nebo kocoura, ideálně kastrované, aby se drž eli doma a chytali myš i v drů bež ím výbě hu. Nemusíte
se bát, ž e by je kastrace ochudila o ně jaké prož itky. Vedou plnohodnotný ž ivot se vš ím vš udy, ale jsou zdravě jš í a drž í se u
domu. A nemusíte neustále ř eš it koť ata.
Výhodou je i menš í pes, který bude ž rát potkány, ale nikoliv slepice. Tam se tě ž ko radí. Naš i psi mohou kamkoliv a drů bež
neloví. Osvě dč ila se mi rada od myslivců z Ostravska: "Loví vž dycky ten nejsilně jš í a ten se dě lí s ostatními. Podě l se a ty
budeš rozhodovat, co a kdy se uloví." Dáváme psů m pař átky a š pič ky kř ídel a není s nimi problém, ale jestli to platí obecně , to
opravdu nevím. Č asto je ale mů ž ete vidě t ve výbě zích, jak tam ně co chytají - dokáž í př inést i pě t potkanů za odpoledne.
7. "Kohoutovi č esneku, hrachu jeho druž ce..."
Č esnek se použ ívá k odč ervení slepic, ale upř ímně - než by slepice sež rala tolik č ínského č esneku, aby to mě lo efekt, padla by
na př ež rání. V dneš ní době se podávají chemické př ípravky, které se dávají jednou roč ně na podzim, v době , kdy slepice
př epeř ují a tedy nesnáš ejí.
Hrách obsahuje bílkoviny a podobně jako naklíč ené obilí se podává, aby slepice lépe nesly. Mám vyzkouš eno, ž e př ídavek
naklíč eného hrachu od poloviny ř íjna do konce listopadu zajistí vajíč ka po celý prosinec, kdy je spotř eba alespoň u nás
opravdu veliká. A máme př ísun tradič ní "puč álky". Stejně tak i př ed Velikonocemi krmím krmivo s vysokým obsahem
bílkovin, mimo jiné i rybí vnitř nosti.
8. A když už Velikonoce, tak chci bílá vejce
Barva vajec je urč ena plemenem. Existují slepice s tmavě hně dými vajíč ky, s modrými vajíč ky a se zelenými vajíč ky. Ně kolik
let jsem mě la slepice, které nesly bílá vejce, ale letos budu využ ívat pouze vajíč ka kř íž ených kač enek v horním výbě hu.
Kachní vejce jsou vynikající do tě sta, do buchet, rohlíků a obecně do tě ž š ích tě st. Na jídlo nejsou š patná, ale jsou hutně jš í než
slepič í. Je zde ale riziko salmonely a tak se obecně doporuč uje dobř e je povař it.
9. Když vajíč ka př ebývají
Tentokrát jsem si vypů jč ila recepty z Internetu - z Dadalovy kuchař ky. Mám je vyzkouš ené a chutnaly i naš im kamarádů m. Jde
o tradič ní recepty z Anglie. Vejce vydrž í ně kolik dní.
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Red Beet Eggs
Suroviny:
• 12 vajec, natvrdo (nebo podle př ání)
• 2 menš í konzervy/sklenice nalož ené č ervené ř epy (plátky,
kostky nebo celé bulvič ky)
Postup př ípravy:
Den př ed podáváním uvař íme vejce natvrdo (poč et vajec
zvolíme podle toho kolik potř ebujeme, např . kolik hostů
př ijde). Vejce oloupeme a umístíme do dlouhého plastikové
nádoby a zalijeme č ervenou ř epou i s nálevem tak, aby
vš echna byla v kapalině (láku) ponoř ena.
Vrstvíme vž dy polovinu množ ství použ itých vajec (6) a
zalijeme je 1 malou konzervou ř epy, následuje dalš í vrstva z
druhé poloviny použ itých vajec (6) a zase př idáme ř epu z
jedné malé sklenice atd.
Vejce jsou nejlepš í už druhý den od nalož ení. Tato vejce
mohou být rozpů lená a použ ita např . na ozdobu salátů apod.
Saláty tím získají atraktivní č ervenou ozdobu a budou také
velmi delikátní.

Muzikály v Lednici 2015
Jesus Christ Superstar
4.roč ník Muzikálů v Lednici letos uvede anglickou
koncertní verzi nejslavně jš í rockové opery vš ech dob ve
velkém orchestrálním aranž má - Jesus Christ Superstar
A.L.Webbera. Patř í k tě m nejhraně jš ím Webberovým
dílů m vedle Fantóma opery, Cats a Evity.

British pub pickled eggs
Suroviny:
• 12 natvrdo uvař ených vajec
• 4 š álky melasového octa
• 1-2 jemně nasekaných nebo celých chilli paprič ek (co
snesete)
• 10 kulič ek č erného pepř e
• 10 celých strouž ků č esneku
• 3 celé tyč inky skoř ice
• 2 lž ič ky nového koř ení
Postup př ípravy:
Natvrdo uvař ená vejce oloupeme, ponecháme ochladit a pak
je ulož íme do př imě ř eně velké č isté sklenice s víč kem.
Zahř íváme ocet a koř ení v hrnci a kapalinu uvedeme do varu.
Teplotu sníž íme a nechám smě s zvolna vař it ješ tě 10 minut.
Hrnec odtáhneme z ohně a necháme lák vychládnout asi na
pokojovou teplotu.
Lák scedíme a nalijeme na vejce ve sklenici, kterou ihned
uzavř eme víč kem..
Nalož ená vejce skladujeme na chladném a tmavém místě
"minimálně dva týdny" př ed vlastním podáváním hostů m č i
š tamgastů m.
Miriam Sedláč ková

VAŠ E NÁZORY
Mnozí obč ané jezdí nakupovat do
Hustopeč í, do supermarketu Lídl, Penny
atd. Proč ? Koupí tam sice více potravin ve
slevě , ale moc nesledují datum spotř eby.
Mnoho z tě chto potravin nakonec konč í
v popelnicích.

Není vám líto, kolik vlastně vyhodíte peně z? Vž dyť máme vlastní místní prodejnu, která má velký výbě r potravin i ostatního
zbož í. Také prodavač ky jsou velice ochotné. Zejména nám, starš ím obč anů m vysvě tlí, č emu nerozumíme, a dobř e poradí.
Mnozí zdravotně postiž ení o holích, kterým nakupování trvá déle, ocení, ž e jim prodavač ky také pomohou ulož it nákup do
taš ek. Jistě ž e se najdou takoví zákazníci, kteř í umí hlavně kritizovat, mnohdy nemístně a bez dů vodu na dě vč ata nadávat, ale je
to jen pár jedinců , kteř í naš tě stí nenakupují kaž dý den.
Vž dyť ta dě vč ata poslouchají, co si zákazníci př ejí a snaž í se toto zbož í, pokud to jde, objednat, což není jednoduché, když
o tom rozhoduje ř editelství v Mikulově .
Napsala obč anka Popic, paní Eva, autorka př íspě vku v minulém zpravodaji „ Př ekvapení v poš tovní schránce“
A já se př ipojuji ješ tě s jednou malou pochvalou na obchů dek „ U Kostků “ , kde ráda nakupuji cestou z práce. V podstatě se
mi ješ tě nestalo, ž e by nemě li, co zrovna potř ebuji. Také otevírací doba je skvě lá a je mnohdy poslední záchranou nás vě č ných
„ sklerotiků “ , kteř í obvykle zjistíme, ž e jsme ně co zapomně li koupit, až stojíme u sporáku.
Buď me rádi, ž e tu tyto dva obchody máme. Personálu patř í díky, nemají to s námi obč as jednoduché.
Lída
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AKÁTOVÝ DŮ M
Jak se co nejlépe postarat o seniory?
V Rajhradě u Brna se v prosinci 2014 otevř el nový domov
pro seniory Akátový dů m. Jedná se o nový a krásný domov
pro seniory, který poskytuje kvalitní bydlení se sociální péč í.
O výhodách a př ínosech Akátového domu pro seniory jsme si
povídali s paní Mgr. Več eř ovou z vedení Akátového domu:
Na zač átek otázka, která mě
osobně zajímá –
proč
„ Akátový dů m“ ?
Ve vnitř ním parku se nachází nádherný vzrostlý akát a
senioř i se tak mohou tě š it na to, ž e jim strom v letních dnech
poskytne př íjemný stín.
Proč by mě li senioř i, popř . jejich rodiny, uvaž ovat o bydlení
v Akátovém domě ?
Akátový dů m se vyznač uje výbornou dostupností veš keré
obč anské vybavenosti a proto si senioř i mohou nakoupit,
zajít na poš tu č i do lékárny a vyř ídit spoustu vě cí sami, bez
pomoci druhých a bez pocitu, ž e jsou na ně kom závislí.
Tzn., ž e je urč ený př eváž ně pro aktivní a samostatné seniory?
Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici peč ovatelky
a hospodyně , jejichž služ by senioř i mohou, ale nemusí
využ ívat. V okamž iku, kdy se zdravotní stav seniora zhorš í,
nastupují hospodyně a peč ovatelky, které jsou př ipraveny se
vš ím pomoci.
Je Akátový dů m ně č ím výjimeč ný?
Naš i klienti oceň ují př edevš ím skuteč nost, ž e č erpají a platí
pouze takové sociální služ by, o které mají zájem a které
skuteč ně potř ebují. Ubytování s poskytováním základní péč e
v samostatném pokoji stojí 7.750,- Kč za mě síc.
A nakonec, co by jste popř ála Akátovému domu a jeho
obyvatelů m.
Př eji vš em obyvatelů m Akátového domu, aby se jim jejich
nové bydlení líbilo a aby si podzim ž ivota už ívali plnými
douš ky. Akátovému domu př eji, aby byl místem, kde jsou
spokojení jak jeho obyvatelé, tak zamě stnanci, kteř í se o
obyvatele starají.

Základní péč e
Urč eno pro sobě stač ného seniora,
který nevyž aduje a nepotř ebuje stálou péč i.
Ubytování se základní péč í zahrnuje tyto služ by:
•
Služ by hospodyně jejímž cílem je kontrola stavu klienta
a provedení drobných úkonů pro klienta:
- úklid a základní domácí práce
- donáš ka drobného nákupu, apod.
•
Služ by správce (údrž bář ské práce v bytech a drobné
opravy)
•
Služ by recepce (7.00-19.00 ve vš ední dny, o víkendu v
dopoledních hodinách)
•
Zajiš tě ní peč ovatelské a oš etř ovatelské služ by nad
rámec základní péč e
•
Zprostř edkování kontaktu se společ enským prostř edím
(kulturní a společ enské akce poř ádané v areálu), volnoč asové
a zájmové aktivity
•
Sledování filmů , dokumentů ve vlastním kinosále
•
Společ né oslavy narozenin, výroč í a svátků
•
Procházky a posezení na zahradě Akátového domu
•
Provozování společ enských akcií v areálu Akátového
domu – besedy s cestovateli, př ednáš ky, več ery s ž ivou
hudbou, apod.
•
Organizování společ ných výletů po krásách již ní
Moravy a dolního Rakouska
•
Využ ívání veš kerých společ enských prostor a
cvič ebních prvků
•
Zajiš tě ní kontaktu s úř ady; sociální poradenství (např . v
situaci, kdy se zdravotní stav klienta zhorš í a potř ebuje
vyř ídit př íspě vek na péč i)
•
Zajiš tě ní dováž ky obě dů
•
Zprostř edkování služ eb kadeř níka, maséra, pedikéra,
apod.
•
Úklid a údrž ba společ ných prostor; údrž ba zeleně ;
vytápě ní a osvě tlení společ ných prostor a dalš í náklady
spojené s údrž bou a provozem Akátového domu

Akátový Dů m, Mě steč ko 52, Rajhrad; tel.: 776 479
455 ; e-mail: info@senbydleni.cz www.senbydleni.cz

MUDr. Petr Bartl a MUDr. Ludmila Bartlová
Veš keré info najdete na webu

www.lekarivranovice.cz
Obč ané zde najdou veš keré informace o ordinač ní době ,
dovolených, novinkách, ceník, atd.
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Microsoft definitivně konč í podporu
Windows XP i pro státní správu
Americká společ nost Microsoft
se sídlem v Redmondu konč í
podporu verze XP svého operač ního systému Windows.
Ač koliv od ukonč ení takzvané
prodlouž ené podpory uplynul
už témě ř rok, nyní konč í i podpora
mnohých programů , které stále Windows XP mají mezi
mož nostmi instalace. Souvisí to s koncem podpory pro
zákazníky z oblasti státní správy, kteř í až do letoš ního roku
mě li systém s prodlouž enou ž ivotností, pokud nestihli
upgrade do ukonč ení oficiální podpory. Zároveň se také
Microsoft chystá na vš echny nově jš í poč ítač e nasadit svů j
operač ní systém Windows 10. Pro srovnání, pokud bychom
brali za základ č íslování souč asných operač ních systémů ,
které je založ ené na první č íslici verze jádra operač ního
systému, pak by Windows XP byly Windows 5.
Místní poskytovatel internetu a odborník na IT Vladimír
Sedláč ek radí, jak se s koncem podpory XP vyrovnat.
„ Chápu, ž e mnozí lidé si zvykli na svů j systém a nechtě jí jej
mě nit, př ípadně se jim nechce kupovat nový systém do
starš ího poč ítač e. Není to ale dobrá strategie. Alternativou
mů ž e být nasazení ně kterého zdarma dostupného operač ního
systému z rodiny Linux,“ míní Vladimír Sedláč ek a dodává:
„ Pokud jste si zvykli na vzhled XPč ek a nechcete si zvykat
na nový, existují varianty Linuxu, které se dají nastavit, aby
vypadaly jako váš operač ní systém. Protož e Windows XP
č asto bě ž í na starš ích poč ítač ích, doporuč uji pro tyto př ípady
variantu Lubuntu, která má vš echny moderní technologie, ale
je speciálně navrž ena pro bě h na slabš ích poč ítač ích.“
Pokud se podíváte na obrázky, na kterých je systém
Lubuntu upravený ve vzhledu Windows XP skuteč ně skoro
nepoznáte
rozdíl.
Nově jš í
varianty
Lubuntu,
nejpouž ívaně jš ího systému z rodiny Linux, se také pohodlně
ovládají. Ač koliv kdysi existoval mýtus, ž e Linux je jen pro
IT nadš ence a lidi, kteř í poč ítač ů m opravdu rozumí, dneš ní
varianty se od Windows zase tolik neliš í. V ně kterých
př ípadech jsou dokonce pohodlně jš í.
Jde např íklad o velké množ ství programů , zdarma
i placených, které se dají nainstalovat př ímo z internetu
pomocí vaš eho systému. Nemusíte tak chodit do obchodu,
nebo použ ívat nelegální software. „ Velká knihovna programů
je urč itě výhodou. Linux, vč etně Lubuntu, nabízí mož nosti
jak př ehledně nainstalovat programy, které pokryjí libovolný
pož adavek na vaš i práci. Vě tš ina z nich je navíc dostupná
legálně zdarma a už ivatelé se nemusí bát, ž e by obsahovaly
viry,“ potvrzuje Vladimír Sedláč ek. Pokud se rozhodnete
př ejít, ale bojíte se problémů ať už př i př echodu, nebo př i
uč ení s novým systémem, neváhejte se proto na pana
Vladimíra Sedláč ka obrátit. Systém vám nainstaluje
a poskytne i základní š kolení, abyste se u poč ítač e s Linuxem
cítili jako doma. Mů ž ete si u ně j domluvit také poskytování
internetového př ipojení, abyste váš nový operač ní systém
využ ili skuteč ně naplno.

Koupím rodinný dů m v Popicích.
Prosím nabídně te.
Tel. 605 982 553

Látky a š atovky
Dle domluvy prodám nebo daruji rů zné tipy látek
(š atovky a jiné), vhodné pro š vadlenky, nebo š ikovné
kutilky, co umí š ít.
Tel: 776 842 824

Č tvrtina spotř ebič ů stále není kompletní
Kompletnost spotř ebič ů př edávaných ke zpě tnému odbě ru a
recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odliš ují
vyslouž ilé elektro od obyč ejného odpadu. Proto jí
ELEKTROWIN dlouhodobě vě nuje velkou pozornost.
Nejproblematič tě jš í je z tohoto pohledu chlazení. Zamě ř ení
na ně je logické, protož e př i neodborné demontáž i dochází k
úniku regulovaných látek s negativním dopadem na ž ivotní
prostř edí a zdraví a bezpeč nost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje kaž dou dodávku ke
zpracovateli. Př i tomto vzorkování bylo např íklad v dodávce
50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devě t nekompletních
zař ízení. Š esti lednicím ně kdo odstř ihl kompresor, jedna
mě la ulomená dvíř ka, zbylé dvě vykazovaly rů zná dalš í
poš kození.

Nekompletnost se musí sníž it
Prů mě rná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje
dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento
podíl neustále sniž ovat. Právě proto poskytuje obcím
finanč ní prostř edky napomáhající k lepš ímu zabezpeč ení
sbě rných míst proti zlodě jů m.
Zákon v tomto smě ru hovoř í jasně : „ Nekompletním
elektrozař ízením
se
rozumí
elektrozař ízení
bez
technologických č ástí, které jsou podstatné pro jeho
klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN upř esnil
schématem nekompletnosti dodaným na vš echna smluvní
místa, ze kterého je patrné, o které č ásti se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela
platná od 1. 10. 2014. Podle ně j „ do př edání zpracovateli
nesmí být elektrozař ízení nebo elektroodpad př edmě tem
úpravy, využ ití nebo odstraně ní.“
Jen tak mů ž e fungovat zpě tný odbě r a recyklace hrazený
výrobci spotř ebič ů prostř ednictvím kolektivních systémů .
Pokud se totiž ze spotř ebič e stane neodborným rozebráním
odpad, musí se s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás
vš echny to znamená, ž e za jeho likvidaci zaplatíme sami.
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Také letos jsme se společ ně s dě tmi ze základní š koly pustili do velikonoč ního tvoř ení. V
rámci otevř ené druž iny si dě ti s rodič i mě ly mož nost vyrobit velikonoč ní č i jarní dekorace.
Nejvě tš í úspě ch u dě tí mě lo zdobení kraslic tradič ní bojanovickou technikou – č ervená
vajíč ka zdobená bílým a modrým voskem. Dalš ími výrobky byly dekorace s kvě tem, osení
v kelímku zdobeném technikou dekupage, velikonoč ní zajíc, kuř e, ptáč ek, č i vystř ihované
výzdoby do oken. Samozř ejmostí bylo i pletení pomlázky z vrbových proutků . Vš em, kteř í
se zúč astnili, dě kujeme.
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