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SLOVO STAROSTY
Podzimní měsíce byly ve znamení dokončovacích prací
v interiéru a exteriéru mateřské školy. K definitivnímu předání
díla došlo 20. října 2014. Zhotovitel nad rámec smluvních prací
nám v rámci dobrých vztahů opravil zídku mezi budovou
školy a rodinným domem manželů Böhmových.
Do 10. prosince bude zhotovena nová brána a tím by pro letošní
rok skončily stavební práce v budově mateřské školy.
Dalším počinem byla výměna vodovodních řádů na ulicích
Větrná a Nová. Ač jsem byl vůči společnosti VAK Břeclav
skeptický, musím svá slova vzít zpět a poděkovat jim, že se
podařilo na obou zmiňovaných ulicích práci úspěšně dokončit, i když počasí zrovna nepřálo. Výměnou vodovodních řádů
a přípojek by se mělo zamezit havarijním situacím, které byly
v minulosti častým jevem. Druhým nesporným pozitivem
rekonstrukce vodovodních řádů a přípojek je úspora finančních prostředků. Obecní rozpočet rekonstrukce vodovodních
řádů nestála ani korunu.
V říjnu proběhly volby do obecních zastupitelstev. Nové
zastupitelstvo obce si již vytyčilo priority, kterými by se chtělo
v příštím roce ubírat. Zásadní prioritou je rekonstrukce komunikací včetně jejich odvodnění a pokračování v rekonstrukci obecních budov (zejména základní a mateřské školy). To
jsou hlavní pilíře pro rok 2015. Rekonstrukce komunikací je

finančně náročnou operací a bude nutné si vzít úvěr na její
dofinancování. Prozatím se počítá s úplnou rekonstrukcí vozovek na ulicích Větrná, Lipová, Nová, Krátká, Sklepní (kolem
obecního úřadu). Na uvedené ulice budou zpracovány projekty. Věříme, že do dubna 2015 zajistíme i finanční prostředky,
abychom vozovky zrekonstruovali. Na ostatních ulicích budou
vozovky uvedeny do původního stavu s výjimkou části ulice
Sklepní. Na několika místech vozovky počítáme s obrusnou
vrstvou po celé šířce komunikace (bez výměny podloží, tzv.
kufr).
V základní škole nás čeká rekonstrukce střechy, neboť
v letošním roce, kdy naši obec srážky nešetřily, se projevila
únava současné krytiny či plechu (zatíká na několika místech). V mateřské škole se provede výměna osvětlení a úprava
školní zahrady včetně vydláždění dvora. Chtěli bychom potěšit občany na ulici Nádražní, kde plánujeme zrekonstruovat
stávající chodník. To je výčet základních cílů, které bychom
chtěli uskutečnit v roce 2015. Zda se nám to podaří, záleží
na nasazení a pílí všech zastupitelů a troše toho štěstíčka.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pohodu a štěstí u vánočního
stromečku a do nového roku hodně zdraví a splnění všech
/ Marek Sekanina /
Vašich snů a tužeb.

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Popice
naleznete na webových stránkách obce
v rubrice „Dokumenty“

http://www.obecpopice.cz/obec/obec/
dokumenty.htm

Vysvětlivky:
KD – kulturní dům
TDI – technický dozor investora
BRO – biologicky rozložitelný odpad

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2014:
Rekonstrukce střechy KD
Sběrný dvůr odpadů včetně projektů, TDI
Kuchyňská linka v KD včetně spotřebičů
Úprava parapetů, linolea a schodů k altánu v KD
Oprava montáže svítidel, hromosvodu v MŠ Popice
Malování v MŠ
Oprava lávky
Oprava sociálního zařízení v MŠ Popice včetně projektů, TDI
Zednické a pokladačské práce v MŠ Popice (mimo sociální zařízení)
Výměna otvorů, zateplení budovy a výměna otopné soustavy
v MŠ Popice včetně projektů, TDI
Zavedení separace BRO v obci Popice

690 614
2 978 583
113 617
14 678
93 470
33 600
244 984
858 228
116 032

hrazeno z vlastních zdrojů
Dotace 2 469 869,- Kč z EU
hrazeno z vlastních zdrojů
hrazeno z vlastních zdrojů
hrazeno z vlastních zdrojů
hrazeno z vlastních zdrojů
hrazeno z vlastních zdrojů
dotace 182 000,- Kč z JMK
hrazeno z vlastních zdrojů

5 458 239
1 422 235

Dotace 2 629 744,- Kč z EU
Dotace 1 230 352,- Kč z EU

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V termínu 10. a 11. října proběhly volby do obecních
zastupitelstev. V naší obci se o přízeň ucházely dvě strany,
Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj obce a sportu
a Křesťansko-demokratická unie – KDU-ČSL.
K volbám přišlo 472 občanů, což je 60,51% z celkového počtu
voličů. Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj obce a
sportu připadlo 7 mandátů v 11členném zastupitelstvu a KDU
– ČSL 4 mandáty. Sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj
obce a sportu získalo 7 mandátů v 11členném zastupitelstvu.
KDU – ČSL získalo 4 mandáty.

dimír Sedláček, Jaromír Židek a Jan Urbánek za KDU-ČSL.
V novém zastupitelstvu je tedy 5 nových tváří.
Na ustavujícím zastupitelstvu obce 10. listopadu byl starostou zvolen Marek Sekanina. Místostarostou byl zvolen Ing.
Stanislav Málek. Předsedkyní finančního výboru Ing. Renata
Podešťová a předsedou kontrolního výboru Jan Urbánek.

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni tito členové:
Marek Sekanina, Ing. Renata Podešťová, Ing. Stanislav
Málek, Jiří Vachala, Mgr. Blanka Šťastná, Miroslav Zabloudil
a Michal Škarpa - nejmladší zastupitel v okrese Břeclav (za
sdružení nezávislých kandidátů) a Bc. Miloš Kotlán, Ing. Vla-

Ing. Vladimír Sedláček

Michal Škarpa

Jan Urbánek

Jiří Valacha

Bc. Miloš Kotlán

STAROSTA OBCE

MÍSTOSTAROSTA OBCE

Marek Sekanina

Ing. Stanislav Málek

Miroslav Zabloudil

Ing. Renata Podešťová

Mgr. Blanka Šťastná

Jaromír Židek

HLASY JEDNOTLIVÝCH KANDIDÁTŮ DO ZASTUPITELSTVA
Jméno a příjmení

Počet hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj obce a sportu
Marek Sekanina
314
Renata Podešťová
287
Miroslav Zabloudil
277
Jiří Geier
275
Josef Patka
265
Jiří Vachala
258
Blanka Šťastná
247
Ludmila Novotná Svobodová
244
Stanislav Málek
234
Michal Škarpa
201
Radek Brzobohatý
183

Jméno a příjmení
KDU - ČSL
Jaromír Židek
Jan Urbánek
Miloš Kotlán
Kamil Malík
Josef Urbánek
Petr Forman
Jaroslav Šístek
Vladimír Sedláček
Olga Šopíková
Lenka Pololáníková
Petr Melkus
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Počet hlasů
236
210
202
184
182
180
173
166
164
155
111
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AUTOBUSOVÁ LINKA HUSTOPEČE - POUZDŘANY

Obecní internetové stránky
ORGANIZACE A SPOLKY - FIRMY A ŽIVNOSTNÍCI

Staňte se součástí internetových
stránek obce
www.obecpopice.cz (eu)
Organizace a spolky, které mají zájem o propagaci,
mohou zaslat základní informace o své činnosti
k uveřejnění (i fotky, nebo videa).
Také firmy a živnostníci mohou poskytnout informace
a kontakty (loga, fotky) pro účely BEZPLATNÉ propagace popických služeb, firem a živnostníků
na obecním webu.
Kontakt na administrátorku webu:
noly@volny.cz nebo starosta@obecpopice.eu
Stejný e-mail můžete používat i pro příspěvky
do Popického zpravodaje, ve kterém se postaráme
o další propagaci vaší činnosti.

Hospodaření obce Popice ve volebním období
2010 – 2014
Mnohokrát jsem tzv. „od druhých“ vyslechl, jak minulé
zastupitelstvo zadlužilo obec. Mrzí mě, že se mezi občany šíří
tyto informace. Na webových stránkách obce je snadno dohledatelné, jakým způsobem obec hospodařila v letech 2010 – 2014
(v záložce dokumenty - závěrečný účet obce).
31.12.2010: příjmy: 11 549 179,- Kč
výdaje: 10 251 227,- Kč
úvěr (dlužná částka): 1 138 000,- Kč
(roční splátka 334 000,- Kč)
stav účtu: 2 973 494,- Kč
31.12. 2011: příjmy: 10 368 022,- Kč
výdaje: 9 347 631,- Kč
úvěry (dlužná částka): 804 000,- Kč
stav účtu: 3 659 884,- Kč
31.12.2012: příjmy: 10 715 828,- Kč
výdaje: 8 804 558,- Kč
úvěry (dlužná částka): 470 000,- Kč
stav účtu: 5 237 155,- Kč
31.12.2013: příjmy: 14 584 230,- Kč
výdaje: 15 040 568,- Kč
úvěry (dlužná částka): 136 000,- Kč
stav účtu: 4 446 816,- Kč
31.10.2014: příjmy: 17 395 442,- Kč
výdaje: 17 719 745,- Kč
úvěry (dlužná částka): 0,- Kč
stav účtu: 3 986 514,- Kč
/ Marek Sekanina /

V závěru měsíce září, v součinnosti s obcí Pouzdřany, jsme
vstoupili do jednání se společností KORDIS JMK, a. s., která
zajišťuje tvorbu jízdních řádů v integrovaném dopravním systému (IDS) Jihomoravského kraje.
Společným požadavkem byl nárůst počtu autobusových
spojů mezi Hustopečemi a obcí Pouzdřany se zastávkou v
Popicích. V původním požadavku jsme žádali o navýšení
autobusových spojů. Jednali jsme o vložení dvou autobusových spojů (ranní v 6.30) a odpolední v 17.30. Zároveň jsme
požadovali, aby byly vloženy autobusové spoje v době prázdnin. Zároveň se obec Popice již poněkolikáté snažila o to,
aby autobus z Hustopečí do Mikulova zastavoval v Popicích.
S odpovědí si pracovníci Jihomoravského kraje počkali na
konec října a v podstatě na naše požadavky vůbec nereflektovali.
Citace z dopisu z 22.10.2014:
„Ohledně žádosti o zavedení nového ranního páru spojů sdělujeme, že tento nový pár spojů by bylo možné zavést jen za
předpokladu, že by na lince IDS JMK 531 byl zrušen některý
jiný pár stávajících spojů, aby na lince IDS JMK 531 nedošlo
k nárůstu objemu přepravních výkonů.“
Jinými slovy, pokud chcete nový spoj, zrušte stávající.
Dále nám bylo sděleno, že:
„S ohledem na hospodárné využívání finančních prostředků, které Jihomoravský kraj vynakládá na zajištění dopravní
obslužnosti svého území, vzhledem k tomu, že obce Popice
a Pouzdřany jsou obsluhovány osobními vlaky, není možné
navyšovat přepravní výkony na lince IDS JMK 531.“
Na základě této odpovědi jsme argumentovali tím, že sice
vlakové spojení funguje, nicméně při cestě z Hustopečí na
terminál v Šakvicích, čekají cestující 45 minut na následný
vlak. V dalším dopise jsme přistoupili na možnost, že autobusový spoj z Hustopečí s odjezdem v 18.25 přesuneme na 17.10
hodin. Jinak jsme ovšem trvali na předešlých požadavcích.
Odpověď opět přišla až po měsíci (25.11.2014). Nárůstu autobusových spojů jsme se nedočkali, ale přesto svitla malinkatá
naděje pro cestující z Hustopečí.
Opět citace z dopisu, který jsme obdrželi:
„ Spojení obce Popice s Hustopečemi je ve dnech školního
vyučování zajištěno přímou autobusovou linkou. Ve všední
pracovní dny je pak zajištěno vlakovými linkami S3 A S51
s přestupem mezi nimi ve stanici Šakvice. V tzv. produktivním
směru je v pracovní dny zajištěno spojení z Popic do Hustopečí
kombinací spojů vlakových linek s odjezdy ze zastávky Popice
v 4.52, 5.52, 6.50, 7.50, 9.50 11.50 a 13.50. Od počátku platnosti jízdních řádů (14.12.2014) bude zlepšeno zajištění odpoledního spojení z Hustopečí do Popic a to tak, že bude možno
použít spojů autobusové linky IDS JMK č. 543 s odjezdy ze
zastávky Hustopeče, autobusové nádraží v 14.25, 15.26, 16.26
a 17.26 a v zastávce Šakvice, železniční stanice přestoupit na
spoje vlakové linky IDS JMK S3 vedené do Popic, které budou
na autobusy přímo navazovat.“
Tato spojení bude možné použít i v době školních prázdnin.
Zároveň bude změněna časová poloha autobusového spoje,
který odjížděl v 18.25 hodin. Nově bude odjíždět v 17.15
hodin. K případnému navýšení počtu spojů se Jihomoravský
kraj staví tak, že si ho musí obce zaplatit ze svých finančních
prostředků, jako tzv. NADSTANDARD.
Na propojení spoje z Hustopečí do Mikulova se zastávkou v Popicích kraj nereflektoval z toho důvodu, že by došlo
k prodloužení jízdní doby spojů této linky asi o 5 minut, což
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by bylo nepříjemné pro stávající cestující a zejména by to pak
znamenalo ohrožení a v některých případech i ztrátu přípojů
v Mikulově, jejichž zachování je důležité z hlediska obcí ležících v jižní části trasy. K prázdninovým spojům se vrátíme
v dalším jednání, které je naplánováno koncem ledna 2015.
/ Marek Sekanina /

V sobotu 8.11.2014 byl otevřen

nový SBĚRNÝ DVŮR
(za hřbitovem, směr Stará Hora).
Sběrný dvůr slouží na svoz odpadu
(mimo komunál), elektrozařízení,
pneumatiky, plast, papír a lepenka,
nebezpečný odpad, železo,
velkoobjemový odpad atd.
Oteřeno bude každou sobotu
od 9.00 do 11.00 hodin

Dobrovolný svazek obcí (DSO)
Zápisy ze zasedání členských schůzí ČOV
Strachotín, Popice najdete na:

www.obecpopice.eu/obec/cov/
Kontakty – kanalizace OHL ŽS, a.s.
stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Puč, GSM: 602 452 153
stavbyvedoucí: Martin Trnečka, GSM: 602 515 843
projektant - přípojky: Ing. Milan Nejezchleba,
GSM: 603 930 075

Kanalizační práce v obci Popice
Do konce měsíce listopadu byly položeny kanalizační
stoky na ulicích Široká, Sklepní, Rybníček, Lipová, Větrná,
Nová, U Kapličky, U Hráze, Hlavní, K Myslivně a Krátká.
Stoka nebyla položena pouze na ulici U Jízdárny z důvodu
vysoké hladiny spodní vody. Výkop má být v hloubce kolem
2,2 až 3,5 metru. Podle hydrologických průzkumů se spodní
voda objevuje již v hloubce 1,6 metru. Je zpracován změnový
list na postupné odčerpávání spodní vody pomocí hydrovrtů.
Jde o vícenáklad v hodnotě 688 635,- Kč. Po schválení změnového listu státním fondem životního prostředí (předpoklad
koncem ledna 2015) budou obnoveny výkopové práce.
Kanalizační přípojky k jednotlivým objektům a pozemkům
jsou položeny na ulicích Široká, Rybníček, Sklepní, K Myslivně, Krátká, Lipová, Hlavní, U Hráze, U Kapličky a na části
ulice Nová. Zbývá dokončit přípojky k rodinným domům na
ulici Větrná, U Jízdárny a část ulice Nová (bytovky).
V druhé polovině prosince očekáváme kladné rozhodnutí
z odboru životního prostředí v Hustopečích o dočasném užívání kanalizace. Znamená to, že se občané budou moci napojit
do kanalizační stoky, aniž by čekali na konečný termín kolaudace stavby (31.5.2015). V současné době toho mohou využít
občané na ulicích K Myslivně, Krátká a část ulice Široká
(od zdravotního střediska po rodinný dům manželů Surkových). Prosincový dokument povolí zaústění kanalizačních
přípojek do stoky i občanům z ulic Lipová, Sklepní, Rybníček
a Široká (od rodinného domu manželů Střelcových po rodinný dům manželů Stehlíkových). Občané na ostatních ulicích
budou muset počkat, až se zprovozní přečerpávací stanice.
Jejich zprovoznění včetně zkušebního provozu se předpokládá
v průběhu zimních měsíců (přelom ledna a února).
K napojení přípojky ke kanalizační stoce je nutné vyplnění
několika dokumentů: žádost o povolení zřízení kanalizační
přípojky, smlouva o součinnosti a finančním příspěvku na
vybudování inženýrských sítí a smlouva o odvádění a čištění odpadních vod. Po vyplnění těchto dokumentů zkontroluje
pracovník ČOV (pan Podbřecký, GSM: 724 841 827 anebo
starosta obce) napojení přípojky do revizní šachty (předávací
místo). Výkop v místě napojení do revizní šachty musí být
otevřen do doby, než se uskuteční kontrola předávacího místa.
Pokud bude vše v pořádku, obdrží občané územní souhlas
o napojení kanalizační přípojky i s projektem oproti poplatku ve výši 3 000,- Kč. V této částce je zahrnuta cena za projekt kanalizační přípojky, poplatek za územní souhlas, revizní
šachta a umístění přípojky za inženýrskými sítěmi, pokud to
situace dovoluje. V několika případech dochází ke křížení
s ostatními inženýrskými sítěmi (plyn, kabelový rozvod,
voda či elektrika) a tudíž nelze revizní šachtu nikam umístit.
V těchto výjimečných případech nebude kanalizační přípojka
ukončena revizní šachtou.
/ Marek Sekanina /

Dne 18.11.2014 se uskutečnila ustavující schůze Dobrovolného svazku obcí Strachotín, Popice.

Za obec Popice byli do svazku jmenování Ing. Stanislav Málek, Ing. Vladimír Sedláček, Marek Sekanina a Jaromír Židek.
Za obec Strachotín byli jmenováni: Ing. Helena Gutmanová, Jarmila Mikáčová a Josef Řehák.
Na ustavujícím zasedání se členství ve svazku vzdal Josef Řehák. Předsedou svazku byl zvolen Marek Sekanina
a místopředsedkyní svazku Ing. Helena Gutmanová.
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NOVÝ INFOKANÁL
Během měsíce ledna 2015
bude spuštěn nový formát popického informačního kanálu. Jelikož
bude trošku náročnější po stránce zpracování i obsluhy, prosím
o trpělivost a předem se omlouvám za možné počáteční chybičky.
Ale je potřeba vychytat mouchy
v plném provozu, takže mi prosím
dejte trochu času, abych vše doladila ke spokojenosti nás všech.
Zásadní inovací nové verze je přesné načasování jednotlivých informací. V současné
verzi není možné odhadnout,
ve kterém čase bude informace, kterou potřebuji vědět, vysílána. Nezbývá než shlédnout celý, až 40 minutový obsah, což mnohé odradí,
a infokanál proto nesledují.
Základem nové verze je spuštění infokanálu přesně v celou
hodinu, tzn. v 7:00, v 8:00 …
Celý infokanál je rozdělen do čtyř pevných částí, které
postupně začínají vždy v celou (0:00), o čtvrt (0:15), o půl
(0:30) a o tři čtvrtě (0:45). Vysílání tedy trvá přesně 1 hodinu
a obsahuje pevný počet stránek (obrazovek) s obsahem (dále
jen snímků).
Jednotlivé zprávy jsou zobrazeny po dobu 20–30 sekund
(snímky s texty) a 10–15 sekund (snímky s nadpisy a fotkami). Bude tedy dostatek času zajít si např. pro tužku a papír
a opsat si telefonní číslo, nebo jinou důležitou informaci.
Snímky, které jsou nevyužity a zůstávají prázdné, jsou
umístěny na konci jednotlivých částí s informací o dalším
vysílání v následující čtvrthodině. To znamená, že bude možné
celkem dobře odhadnout, kdy která informace bude vysílána.
Příklad: zajímám se o výsledky fotbalu, pustím si infokanál cca 5 minut po půl, chci vidět novou fotogalerii, pustím si
infokanál 10 minut před celou, potřebuji vědět telefonní číslo
zubařky, pustím si infokanál o čtvrt, atd…
Obsah jednotlivých částí infokanálu bude přesně dodržován. Pokud nebude jasné, do které části nová informace patří,
může být vložena i do dvou částí.
Příklad: Vinaři zvou na ochutnávku vín – bude vloženo jako
text do 2.části infokanálu do sekce „ORGANIZACE“ a zároveň jako plakátek do 4.části infokanálu do sekce „KULTURA,
POZVÁNKY“
Obsah jednotlivých částí:
1.část 0:00–0:15 ZPRÁVY OÚ • DŮLEŽITÉ INFORMACE
SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
2.část 0:15–0:30 DŮLEŽITÁ ČÍSLA • LÉKAŘI
ORGANIZACE • KOMERČNÍ SDĚLENÍ
3.část 0:30–0:45 ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA • SPORT

4.část 0:45–0:00 KULTURA • POZVÁNKY
FOTOGALERIE
Celý infokanál bude samozřejmě, tak jak jste si mnozí už
zvykli, vložen na webové stránky. Jediná změna bude v tom,
že již nebude v zastaralém formátu FLASH videa s horizontálním způsobem prohlížení, ale ve formátu PDF s vertikálním
prohlížením (viz obrázek snímku).
Své příspěvky, připomínky a dotazy zasílejte tak jako
doposud, buďto panu starostovi na email
starosta@obecpopice.eu,
nebo na moje emaily
noly@volny.cz a unoly@seznam.cz
a také telefonicky na 737 588 341.
/ Lída Novotná – administrátorka infokanálu /

Oznámení ředitele Městské nemocnice Hustopeče

Lékařská služba první pomoci
pro dospělé
Dovoluji si Vám oznámit, že od 1.10.2014 je v Městské
nemocnici Hustopeče striktně dodržována doba ošetřování
externích pacientů v rámci lékařské služby první pomoci
pro dospělé.

Ordinační doba:

Všední dny:
Dny pracovního klidu:

17.00 – 22.00 hod
8.00 – 20.00 hod.

Po ukončení ordinační doby LSPP
ve všední dny po 22.00 hod, ve dny pracovního klidu
po 20.00 hod. poskytuje lékařskou služby první pomoci
Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, Brno
tel.: 545 538 538, 545 538 426, 545 538 416
V akutních případech ohrožujících život volejte 155.
/ Ing. Petr Michna, ředitel, Městská nemocnice Hustopeče /
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Poťouchlá příroda příjemně překvapila,
přestalo pršet. Paprsky pronikaly předsálím.
Pořadatelé přivítali příchozí, přišla přibližně
půlka Popic.
Pedagog popřál přítomným pohodu, představil program
posledního podzimního posezení - Popickou Pobesedu.
Příjemné prostředí prorokovalo pěknou podívanou, připravené pohoštění potěšilo. Pěstitelé plodin pomohli, přispěli
plnými přepravkami polosuchého pití.
Prosvětlené pódium přivítalo první prcky. Postupně přednášeli poezii, pak předvedli perfektně připravené představení.
Přišel potlesk. Pyšný pedagog potlačil projevy pláče.
Prarodiče pozorovali prvňáčky, pronášejíce přípitky, právem
patřící povedeným potomkům.
Program pokračoval promenádou poměrně pokročilých
popických párečků. Patroni pustili polku, pobaveně pak
pozorovali poskakující prcky. „Povedené“, potěšeně přikyvovali patroni. Publikum povzbuzovalo prcky potleskem.
Po párečcích přišla perla programu. Pevnější páni patroni
předvedli pohotovou přetahovanou pokrývek pačesů. Prohrávajícím pokrývky padaly, pokrývaly podlahu. Poslední
potvrdil připravenost, přesvědčivě porazil protihráče. Pak
prostorem poletovala půvabná patronka. Pištěla. Parádní
podívaná publikum pobavila.
Posléze patřil prostor pod pódiem pohledným popickým
padesátnicím. Postarší pánové pokukovali poočku, pobrukujíce popěvky, polohlasně přemýšleli: „Pěkné padesátnice“
„Případné přešlapy publikum přehlédne“ potichoučku
povzbudila předsedkyně. Přehlédlo, přišel potlesk. (poznámka pisatelky: „Pardon pětatřicátnice, promiňte překlep!!!“)
Pak přišli pánové, popičtí pěvci. Pěli podmanivé písně, pokračovali pak přípitky. Popularita pánů pěvců prudce poskočila,
poněkolikáté přesvědčili pěkným pásmem.
„Pečlivě připraveno, paráda pánové“ povzdechly
popické paňmámy před posledním přípitkem.
Program pomalu pokročil, přišel
podvečer, pořadatelé poděkovali
přítomným. Panečku, pěkné
představení, parádně
pobesedováno, popito,
přiťukáno příjemně pitelnou
Palavou.
Pódium potemnělo.
Pobeseda přilákala
pozoruhodný počet
popických.
Přijďte příště, přátelé,
posedíme, popijeme,
pobesedujeme.
/ Lída /
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NAROZENINOVÉ STŘÍLENÍ
3. ročník - 19.10.2014
Narozeninové střílení se uskutečnilo již po třetí a dopadlo
velice dobře. Počasí bylo perfektní a přilákalo nejen hodně
střílejících, ale i diváků z blízkého okolí.
Na AT se zapsalo 48 a na LK 22 střelců. Účast byla i mezinárodní, neboť k nám zavítali střelci i ze Slovenska. Střílelo se
na Americkém Trapu (3 x 25 terčů) a vložený byl závod na
Loveckém Kole (2 x 20 terčů s možností dokoupení opravné
položky).
V kuchyni i na střelištích nenastal žádný závažný problém,
tak snad byla spokojenost na všech stranách.
Dopadlo to všechno takto:
AT - 1. místo: Radek Kozák, 2. místo: Oldřich Vaňhara,
3. místo: Josef Bouda.
LK - 1. místo: Patrik Štulpa, 2. místo: Tomáš Pavelák
a 3. místo: Ivo Skácel.
Vítězové dostali pohár a každý si vybral nějakou cenu. Malý
pohár si odnesla na památku i mladá slečna Dominika Zugarová, která se zúčastnila svého prvního střeleckého závodu.
Nebála se ničeho a zapsala se mezi ostřílené chlapy.
Všem výhercům gratulujeme, poraženým přejeme hodně
štěstí do dalších závodů.
Sportovní a lovecké střelbě ZDAR !!!!
Na další návštěvu se těší Zdenál a spol.

15.11.2014
Popická chasa opět připravila hezký a zábavný podzimní
večer. Společně s lidovým vypravěčem Frantou Uhrem
z Lanžhota a dechovou hudbou Ištvánci ze Šardic vykouzlila
velmi příjemnou hodovou atmosféru. Při odpoledním zvaní
k hodové zábavě doprovázela chasu dechová hudba Lácaranka.
Po osmé hodině se sál kulturního domu zaplnil hosty, kterých se sešlo přes 200, a ti poslední si málem neměli kam sednout. Kromě místních totiž nechyběli ani návštěvníci
ze Šakvic, Hustopečí, Horních Bojanovic, Pouzdřan, Strachotína a také krojovaní ze Starovic.
Všechny přítomné pobavil svými dvěma výstupy již zmíněný lidový vypravěč Franta Uher, který přijel i přesto, že byl
nemocný. Svým humorným vyprávěním mnohé přivedl až
k slzám smíchu. Zazpíval také svůj hit „Moravo má“, se kterým vyhrál všechny hitparády a ve kterém zpívá o našem
rodném kraji. Ve svém druhém vstupu zazpíval také novou
písničku, která je volným pokračováním „Moravy“. Dobrá
zábava pokračovala i po třetí hodině ranní, pro velký zájem se
muselo ještě prodlužovat.
Večerem provázely tyto páry:
Filip Lejska a Anička Zálešáková - Jiří Bobal a Dana Halschová - Jakub Hanák a Denisa Dubcová - Michal Škarpa a Žaneta Lejsková - Jaroslav Krčmář a Sára Brychnačová - Tomáš
Taufer a Markéta Křivánková - Lukáš Bohutínskýa Andrea
Straková
… a také sklepníci Tomáš Vachala a Marek Briestenský
Členové Popické chasy děkují všem, kteří se přišli pobavit
na Krojované Martinské hody.
Poděkování patří také sponzorům, bez kterých by se hody
neobešly. Za poskytnuté sponzorské dary děkujeme vinařství
Židek, vinařství Gotberg, vinařství Sonberk, vinařství Vajbar,
Jaroslavu Krajčovi, Blažeji Mahovskému, Svatoplukovi Brzobohatému, Věře Hyclové, Janu Zálešákovi, manželům Bobalovým, manželům Dubcovým, manželům Škarpovým, Josefu
Krajčovi, Františku Pluhařovi, Stanislavu Fribertovi a Jarce
Brychnačové.
A ještě něco o Svatém Martinovi, co zase nepřijel na bílém
koni
Svatý Martin z Tours byl římský voják, poustevník a biskup. Stal se jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších svatých a patří mezi první nemučedníky, které církev označila
za svaté. Je zakladatel prvních klášterů ve Francii. Svou misijní činností horlivě potíral pohanství a obracel lidi na křesťanství. Byl vnímán jako význačná osobnost, která spoluvytvářela
křesťanské duchovní základy Evropy. Je znám díky legendě,
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kdy se rozdělil se žebrákem o svůj plášť.
Martin prožíval svoji víru i v armádě. Podle legendy o jeho
životě žil skromně, pokorně a dokonce ke svému otroku se
choval jako k bratrovi. Martin byl jednoduše jiný než ostatní
vojáci, což také dokazuje symbolický čin, díky němuž se stal
tak známý. Došlo k němu v Amiensu u jedné z městských bran
v roce 335 za jednoho velmi mrazivého zimního večera. Martin se tudy na koni vracel do vojenského tábora. U brány ho
oslovil polooděný žebrák a prosil o almužnu. Protože u sebe
Martin neměl ani peníze, ani jídlo, zprvu nevěděl, jak by člověku pomohl. Tu ho však napadla myšlenka: vzal svůj velký
důstojnický plášť a rozdělil ho svým mečem napůl. Polovinu
pak hodil žebrákovi třesoucímu se zimou, aby se aspoň trochu
zahřál.
Legenda dále vypráví, že Martin spatřil příští noc Ježíše,
který byl oděn půlkou pláště. A uslyšel, jak Ježíš říká andělům: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě
ke křtu.“ Tato Kristova slova znamenají to, co je napsáno
v evangeliu: „Cokoli učiníš jednomu z mých nejmenších bratří,
pro mě jsi učinil.“ Scéna dělení pláště patřila po celá staletí
k nejznámějším a nejoblíbenějším světeckým motivům
umělců.
V Česku se slaví jeho svátek 11. listopadu a je s ním spojeno mnoho tradic či pranostik. Jedni čekají, že Svatý Martin
přijede na bílém koni (čekají první sníh), druzí ochutnávají
první letošní, tzv. Svatomartinské víno. Tento svátek je dnem,
kdy se lidé setkávají s dobrými přáteli nebo s celou rodinou
a kdy zasednou nad martinskou husou či martinským pečivem. Sv. Martin je totiž mj. patronem hus, což údajně vzniklo
díky legendě, kdy se Martin zdráhal přijmout biskupský úřad
v Tours. Schoval se do husince, hejno hus ho ale svým kejháním prozradilo, a tak musel tu poctu přijmout.

Svátek svatého Martina byl jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Na mnoha místech se konaly poutě, hojně se pořádala
martinská posvícení. Hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky nebo podkovy (zvané martiny)
a roháče. Jídla byla tučná, jako by se chtěli lidé připravit na
dlouhou chladnou zimu. Dříve byla martinská husa poslední pečení před šestitýdenním adventním postem. Tento den
končívala čeledi služba, dostávala mzdu a hledala nového
hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu. Konávaly
se dobytčí či výroční trhy. V tento den se uzavíraly smlouvy
mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími
lidmi. Děti i hospodáři čekali na první sníh, neboť podle pra-

nostiky Svatý Martin přijede na bílém koni. Lidé si odpozorovaný klimatický jev spojili se světcem, často zobrazovaným
na koni, a tak vznikla tato poetická představa.
Mezi další pranostiky, které též předpovídají příchod zimy,
patří například: Na svatého Martina, bývá dobrá peřina, Martinův led, bude vodou hned nebo Na svatého Martina, kouřívá
se z komína.
Na mnoha místech se v předvečer sv. Martina zapaluje
martinský oheň a v alpských zemích, zejména v Bavorsku,
provádí zakuklená mládež svoje žerty, ba i výtržnosti.
Ve Flandrech, jižních a severozápadních částech Holandska,
katolických oblastech Německa a v Rakousku se tento svátek často slaví průvodem, ve kterém je obvykle muž na koni,
představující sv. Martina, někdy doprovázen svým pomocníkem (obdoba českého Mikuláše).
Průvod svatého Martina, jedoucího na koni městem, se
v posledních letech pořádá i v některých českých městech.
Tento průvod je často spojen s lampionovým průvodem či je
součástí svatomartinských slavností, kde se poprvé ochutnává
Svatomartinské víno. Oslavy spojené s uvedením Svatomartinského na trh nejsou žádnou novinkou, již dříve bylo zvykem
si poprvé na sv. Martina připíjet novým vínem z podzimní
sklizně. Svatomartinské akce se v současnosti konají v mnoha
větších městech po celém Česku. Dále jsou pak tradiční slavnosti v malých vinařských obcích na jižní Moravě.
Zdroj Wikipedie – Otevřená encyklopedie
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V posledních týdnech jsme se zúčastnili dost významných
akcí. V sobotu 8. listopadu to bylo Svatomartinské zpívání
v Žabčicích, za účasti několika sborů, kde jsme s velkým
úspěchem oprášili Karlštejn.
Týden na to jsme vystupovali na koncertě Zdounečanky
a Skoroňáků ve Zdounkách. Byl to pro nás zatím největší zážitek za celou dobu naší existence. Vystupovat před vyprodaným kulturním domem, to byl úžasný doping. Po vystoupení
si s námi zazpíval několik písní i hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák, a ten zpívat opravdu umí. Prý se určitě nevidíme naposledy.
A nyní ještě výčet Veřejných akcí, kterých jsme se zúčastnili v roce 2014
17.1. Posezení u cimbálu v Žabčicích
18.1. Myslivecký ples Popice
1.2. Obecní ples Popice
21.4. Velikonoce – Popice
26.4. Festival otevřených sklepů
pod Pálavou – Židkovi a Gotberg
23.5. Noc otevřených kostelů – Zaječí
7.6. Babské hody – Popice
28.6. Babské hody – Šitbořice (podruhé)
13.7. Letní hody – Popice
9.8. Restaurace „U Langrů“ Dolní Věstonice (potřetí)
24.8. Hody – Starovice
6.9. Setkání mužáckých sborů v Pohořelicích
27.9. Ďůrkobraní v Šakvicích
19.10. Pobeseda – Popice
8.11. Svatomartinské zpívání – Žabčice
15.11. Koncert Zdounečanky a Skoroňáků
s námi ve Zdounkách
29.11. Svatoondřejské žehnání mladých vín – Popice

Zpívat před čtyřmi sty diváky se jen tak nepodaří. Asi
jsme to zvládli dobře, protože po vystoupení si s námi zpíval
celý sál. Za zmínku stojí i reakce v ČR Brno, kde se paní
Slabáková, která pořad ve Zdounkách uváděla, o nás vyjádřila velmi pochvalně. Doslovně řekla, cituji: „Mužáci z Popic,
to byla bomba!“
Tento rok byl pro nás úspěšný a hlavně přínosný.

… a ještě se zúčastníme
19.12. Zpívání u Vánočního stromu
27.12. Svěcení vín ve Strachotíně (počtvrté)
28.12. Posezení u cimbálu v Popicích (pravděpodobně)
A ještě na závěr
O Velikonocích se snažíme
oživit tradici „mrskutu“, která
by neměla být zapomenuta.
Na letní hody jsme pozvali chlapy z Nikolčic, kteří za vedení
Vaška Kosiny přispěli k dobré
náladě nedělního odpoledne.
K šakvickému „Ďurkobraní“
je potřeba dodat, že jejich sklepy
jsou opravdu malé, ale víno je
dobré. Zpestřením pro nás byl
doprovod skupiny cyklistů z Čech,
kteří nás provázeli skoro celou
trasu. Bylo to veselé a příjemné.
Největším zážitkem bylo určitě
již zmíněné vystoupení ve Zdounkách u Kroměříže.
Popický zpravodaj / prosinec 2014 / str.
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Hodnocení vinařského
ročníku 2014
Vinařské ročníky jsou specifické a
rozdílné vývojem
počasí i klimatických podmínek.
Zima roku 2013
– 2014 byla velmi
mírná, málo mrazivých dnů. Jaro přišlo proti loňskému
roku dříve. Rašení révy
bylo tímto uspíšeno.
Vývoj vegetace měl v polovině roku asi 2 týdenní náskok
proti jiným rokům. Vlivem malých dešťových srážek od
konce května do počátku srpna byl v půdě velký nedostatek
vláhy. Deficit vody byl hlavně v suchých polohách a v celoplošně zatravněných vinicích. Zlomem byla změna počasí od
poloviny srpna, kdy přišly intenzivní dešťové srážky. V tomto
období již ranější odrůdy hroznů postupně začaly zaměkat.
Vinaři čekali na nástup teplejšího a suššího podzimu,
tzv „babího léta“, ale marně. Došlo k silnému šíření plísní,
houbových chorob, bakterií, které způsobily zahnívání bobulí. Takto napadené hrozny byly plné vody ze srážek, bobule
praskaly a byly cílem vos, včel a v poslední řadě octomilek,
které dokončily podstatné zhoršení zdravotního stavu hroznů. Pro omezení těchto nepříznivých vlivů přikročila většina
vinařů k ošetření vinic postřikem do zóny hroznů. Byli však
často omezováni častými srážkami. Účinnost postřiků, např.
Mythos, Thiram aj., však někdy nesplnila jejich očekávání.
Vlivem vývoje zdravotního stavu hroznů a nepřízně počasí bylo nutné začít se sklizní hroznů již na začátku září. Sklizené, mnohdy poškozené hrozny, bylo nutné co nejdříve zpracovat. Kvalita hroznů byla velmi rozdílná, a to jak dle odrůdy,
tak i cukernatosti, vyzrání, zdravotního stavu, napadení houbovými chorobami, nedostatky ve výživě hroznů, množstvím
hroznů na keři aj.
Hrozny z letošní sklizně měly nižší cukernatost, vyšší
obsah kyselin a značné poškození. Proto bylo nutné po rychlém vylisování mošty odkalovat sedimentací nebo i pomocí
čeřících přípravků, bentonitů aj. To vše pro to, aby došlo
ke zlepšení kvality mladých vín. Pokud podle rozboru byl
zjištěn vysoký obsah kyselin, bylo nutné jejich obsah snížit,
a to jak biologickým odbouráním bakterie, tak někdy i chemickými přípravky (CaCO3, Oenos CH35 aj.).
V současné době je důležité sledovat zdravotní stav vín
a tím podchytit již v počátcích vady a nemoci a zjištěné problémy co nejdříve napravovat. Možného zlepšení plnosti,
chuti a extraktu vína lze dosáhnout např. malým přidáním
zahuštěného moštu, který je k dostání ve vinařských prodejnách. Při jeho použití je důležité najít vhodnou kombinaci,
a to pomocí ochutnávek z malých množství vzorků vín, nejlépe s přáteli vinaři.
Tento ročník je v hodnocení vinařů řazen mezi ty nejhorší co do kvality, množství a zdravotního stavu hroznů, tím i
ekonomického výsledku sklizně. Doufejme, že i z takto problematických podmínek vzniknou dobrá vína a přejme si lepší
příští vinařský rok.
/ Josef Škola /

Svatoondřejská ochutnávka mladých vín
29. 11. 2014

Tradiční Svatoondřejská ochutnávka mladých vín, kterou
pořádají vinaři z ZO ČZS Popice spolu s Mužáky z Popic,
byla spojena s obřadem žehnání mladých vín, které provedl P. Mgr. Jiří Grmolec, administrátor popické farnosti.
Úvodem zazpívali Mužáci z Popic. Předseda ZO ČZS
Popice p. Josef Škola přivítal přítomné. V krátké přednášce zhodnotil letošní vinařský rok. Následovala promluva kněze, který poté požehnal přinesené vzorky mladých
vín. Při zpěvu sboru mužáků obsluha nabídla všem skleničku s mladým vínem k úvodnímu přípitku, po kterém začala
ochutnávka přinesených vzorků mladých vín.
K ochutnávání bylo připraveno rekordních 92 vzorků vín.
Podle počtu 90 vydaných skleniček byla i účast přátel dobrého vína největší ze všech pořádaných ročníků Svatoondřejské
ochutnávky. Poděkování patří všem vinařům, kteří přinesli
vzorky vín k ochutnávce. Rozpaky v hodnocení této akce budí
ztráta 16 skleniček, které byly přítomným zapůjčeny zdarma.
Setkání nad sklenicí mladého vína bylo přítomnými jak
popickými tak i přespolními milovníky vína přijato příznivě.
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V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš představován v biskupském oděvu
s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Tato
skupinka obchází v noci z 5. na 6. prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o symbolické „trestání“
a „strašení“ zlobivých dětí.
Ne vždy však byl Mikuláš doprovázen andělem a čertem.
Jindy s ním chodil třeba obecní policajt. Anděl je ze všech
společníků nejmodernější verzí. Celkově je Mikuláš jakousi
přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné
a trvalé dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky pro
štěstí, však v době, ze které tento zvyk pochází, tedy v době
kdy byly podobné laskominy a některé druhy ovoce méně
dostupné, toto bylo oceňováno více než dnes. Ve všech dobách
v této tradici však šlo především více o zážitek než o dary.
Zdroj Wikipedie – Otevřená encyklopedie
/ Lída /

5.12.2014
Jako vždy začátkem prosince se v režii Popických žen
uskutečnila čertovská veselice. Nechyběly odpolední soutěže
pro děti a průvod čertů obcí. Na obvyklém místě u Jednoty
pak proběhla mikulášská nadílka dětem a pro zahřátí byly
k dispozici čertovské nápoje pro děti i dospělé.
A teď něco k Mikuláši
Svatý Mikuláš z Myry byl biskup, který byl už za svého
života velmi oblíbený mezi lidmi. Proslul štědrostí k potřebným, které tajně obdarovával. Dárky jim věnoval anonymně,
zpravidla je vhodil oknem. Známý byl také jako obránce víry
před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro
množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také
někdy zván Mikuláš Divotvůrce.
Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec (po Panně Marii). Je uctíván jako patron námořníků,
obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů
a vězňů. Jako všichni světci z jeho doby nebyl sv. Mikuláš
z Myry nikdy oficiálně prohlášen svatým, jeho uctívání se
prostě stalo součástí víry širokých vrstev. K největší expanzi
dochází od 8. století v Rusku, jehož je patronem. Postupně se
jeho kult šířil i do dalších slovanských zemí a od 10. století do
Evropy, zvláště Německa, Francie a Anglie.
Jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku
je spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer
5. prosince). Byl inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause, dodáním dalších atributů.
Mikuláš je zobrazován jako starší biskup s vousem, na Východě
je zobrazován holohlavý. Bývá oblečen v červeném plášti,
na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu.
Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré
a krajově i národnostně se liší. Součástí většiny z nich je již
zmíněná nadílka dětem. V USA se tato tradice postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause, který ovšem roznáší dárky
o Vánocích. Odtud se v této pozměněné podobě šíří do okolního světa. Santa Claus však nemá oděv českého Mikuláše,
ale je oblečen do červeno-bílého oděvu, červeno-bílé čepice
a vysokých holínek.
Popický zpravodaj / prosinec 2014 / str.
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Knihovna Popice
Začátkem měsíce března knihovna plánuje

přednášku na téma alternativní medicína

Vánoční tvoření v knihovně

Ve středu 10. prosince se v knihovně sešlo pár dětí
s maminkami, aby si zde vytvořily pěkné vánoční dekorace.
Škoda jen, že jich nepřišlo více.

MUDr. Bohuslava Hanuše (přesný termín bude sdělen prostřednictvím infokanálu)
Pokud se zajímáte o nejnovější alternativně-léčebné metody, neváhejte se této přednášky zúčastnit.
(Doc. MUDr. Bohuslav Hanuš žil od dětství v Nizozemí, kam se
odstěhoval s rodiči v roce 1964. V průběhu života vystudoval
nejprve přírodní vědy a poté medicínu. Původně se orientoval
na ortopedii, ale krátce poté zjistil, že jej mnohem více zajímá
psychiatrie. V této oblasti získal specializaci a ve výzkumném
ústavu, kde byl následně zaměstnán, se zakrátko seznámil
s alternativní medicínou, a to jak s homeopatií, tak i s akupunkturou. Netrvalo dlouho a začal se studiem akupunktury,
následně aurikulopunktury (ušní akupunktury), homeopatie
a nakonec se zabořil do oblasti psychologie a
s ní související teorie psychohygieny. Po přistěhování zpět
do své vlasti otevřel ordinaci Multispektrální terapie ve Velešíně, avšak po roce 2009 tuto z praktických důvodů přemístil
do Trhových Svinů. Jako externista přednášel na Karlově
univerzitě v Praze, Universitě J.A. Komenského a Jihočeské
univerzitě, nicméně vzhledem k časovému přetížení se rozhodl
věnovat se „pouze“ ordinaci. Stále ještě hodně publikuje články
hlavně (avšak nikoliv pouze), z oblasti medicíny a alternativní
medicíny. Publikuje nejenom do populárně-vědeckých časopisů, ale i časopisů odborného charakteru a to jak v ČR, tak
i v zahraničí. Má 3 dospělé syny a dospívající dcerku ve věku
14-ti let, žije uprostřed přírody, na samotě, nedaleko Trhových Svinů. Stále více a více klade důraz na fakt, že většina
onemocnění vzniká za spoluúčasti poškození psyché a i z toho
důvodu preferuje, spolu s různými - především alternativními
léčebnými metodami, též aplikaci terapie psychohygieny.)
Další akcí bude 27.3.2015 NOC S ANDERSENEM.
V dubnu potom přivítáme MOBILNÍ PLANETÁRIUM
v tělocvičně ZŠ (termín bude rovněž upřesněn)
V knihovně jsou také k dispozici další DVD z popických
akcí
DVD č.7

►Fotbalový turnaj
►Ukončení prázdnin na hrázi

DVD č.8

►Popická vyjížďka
►Cena Palavy

DVD č.9

►Popická Pobeseda
►Narozeninové střílení
Připravuje se DVD z Hubertovského skákání, Martinských
hodů, Svěcení vín a Čertovin.

Popický zpravodaj / prosinec 2014 / str.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jak to vidí naše děti

ZŠ a MŠ

Prázdniny utekly jako voda a 1. září nás opět vítal školní
zvonek. Tentokrát to bylo doslova, protože i děti z mateřské
školy chodily v září do školy základní. Důvodem byla rozsáhlá rekonstrukce budovy školky. Bylo provedeno zateplení
budovy včetně půdy a sklepa, přístavba budovy byla stažena
kotvícími lany, byly podloženy nosníky ve sklepě, provedeno
odvodnění budovy a izolace zdiva, došlo ke zrušení staré
jímky, napojení na kanalizaci, k výměně topného systému
– tepelné čerpadlo, výměně oken, dveří. Zrekonstruováno
bylo sociální zařízení pro děti i dospělé, vyměněno vodovodní
potrubí v celé budově, upraveno zázemí pro kuchyň a úklid,
v kuchyni vyměněny obklady. Část budovy byla vymalována a
nová fasáda dodala naší školce konečnou podobu – je krásná!
Díky úsilí pana starosty, pracovníků školky i obce se mohly děti do nových prostor nastěhovat poslední týden v září.
Máme dvě třídy, počet dětí je 41. Rozděleny jsou do dvou
tříd – Motýlci p. učitelka Irena Kondlerová a asistent pedagoga Jana Jochlíková. Berušky – p. učitelka Marie Málková
a Lenka Matulová. V současné době je paní učitelka Málková
nemocná (přejeme jí brzké uzdravení) a tak ve školce po dobu
její nemoci bude zastupovat p. učitelka Libuše Kopúnová.
/ B. Šťastná /
Blanka Šťastná

Ve spolupráci s paní učitelkou Mgr. Vlaďkou Oulehlovou
přinášíme školní práce dětí z popické základní školy. Tyto
moc hezké příspěvky jsem záměrně doplnila jedním referátem
mého syna Františka. Přestože v učení maličko pokulhává, tato
práce se mu velice povedla. Přiznávám, že jsem trošku vypomohla, opravila pár chyb a doladila některé formulace v prvním odstavci. Ale musím říct, že mne velice mile překvapil.
Byla bych ráda, kdyby se příště zapojily i popické děti,
které již chodí do vyšších tříd, kterým se povedla nějaká práce
(slohovka, referát, atd.). Kdo ví, možná se mezi námi skrývá
nějaký ještě neobjevený talent, který je potřeba jen trošku popostrčit. Takže prosím větší děti (nebo jejich rodiče), pošlete mi
příště svá malá i velká dílka a podělte se o to, jak svět vidíte vy.
V příštím zpravodaji se můžete těšit na další příspěvky
od našich nejmenších spisovatelů, tentokrát na jarní téma.
(Mám velkou radost, těsně před uzávěrkou zpravodaje přišel ještě
jeden moc hezký článek od Sáry. Tak jen pište, těším se na příště)
/ Lída /

Domov
Domov je tam, kde se všichni máme rádi.
Domov je tam, kde to máme nejraději.Domov je tam, kde nám
nic nehrozí.
Pofoukají ti rozbité koleno, potěší nás, kdyby nás něco bolelo.
/ Anička Ž. 3.tř /.

Domov
Doma mám své rodiče. I mého malého sourozence Tomáška.
Bydlíme spolu v domě s babičkou. Mám ráda, když si spolu hrajeme a taky, když si čtu. Máme se všichni rádi.
/ Kristýnka K. 3.tř. /

Podzim
Podzim je nejbarevnější roční období. Zvířátka si hledají na
zimu své domovy. Slunéčko svítí, ale už nehřeje. Na podzim si
pouštíme draky a někteří ptáčci odlétají na jih. Občas je deštivo
a větrno, je bláto a jsou kaluže. Také padají ořechy a vyřezáváme dýně. Já mám podzim celkově moc ráda.
/ Natálka U. 3.tř. /

První školní den

Provizorní jídelna v KD

Popický zpravodaj / prosinec 2014 / str.

MŠ v plném provozu

12

Podzim jak ho vidím já
Mám ráda podzim. Listy opadávají, barví se do červena,
žluta, do hněda a oranžova. Když jdu na Mohylu, tou travou,
připadám si jako v pohádce. Podzim je moje nejoblíbenější roční období. Skáču do spadaného listí, pouštím draka s kamarádkou, louskám ořechy a shrabáváme listí. Brzy se stmívá, den je
kratší. Podzim je blátivé roční období.
Na podzim mám narozeniny, a proto se na něj těším.
/ Terezka D. 3.tř. /

Podzim
Je to krásné roční období. Fouká vítr a venku se pouštějí draci. Padá nádherně zbarvené listí z korun stromů. Začíná
se ochlazovat. Míváme velkou úrodu, ale tento rok se nedařilo
s hrozny. Zvířata si chystají zásoby a chystají se k zimnímu spánku. Tohle období mám moc rád.
/ Honzík K. 3.tř. /

Jak se těším na Vánoce
Vždy se těším na Vánoce. Rodina je spolu a díváme se
na pohádky, třeba na Popelku, Sněhurku a Mrazíka. Společně večeříme, smějeme se a rozbalujeme společně dárky. Pak
přijede teta Iva se strýcem Mirkem a s bratrancem Dominikem a psem Iginem, přijde sestřenice Lucka s Matoušem. Dají
mi dárky a společně se smějeme. A takové jsou moje Vánoce.
/ Terezka D. 3.tř. /

Vánoce jsou 24. prosince. Rozbalujeme dárky, zpíváme
vánoční koledy, jíme kapra a bramborový salát. Díváme se
na pohádky. Na Vánoce jsem ráda s celou rodinou i s babičkou.
Mám ráda Vánoce, protože všichni dostaneme hodně dárků.
A všichni jsme hezky oblečení. Venku je někdy i sníh.
/ Kristýnka K. 3.tř. /

Vánoce mám nejraději, protože jsme všichni spolu. Celá
rodina je u vánočního stromečku, všichni rozbalují dárky. Pouštíme lodičky ze skořápek a zapalujeme čtvrtou svíčku. Jíme
kapra s bramborovým salátem. Možná uvidím i zlaté prasátko.
Pokud je sníh, chodíme s kamarádkami ven a tam se koulujeme,
stavíme sněhuláky a iglů. Sejdeme se celá rodina u vánočního
stromečku. Před Vánocemi pečeme s rodinou cukroví, dáváme
jej na štědrovečerní stůl, rozkrajujeme jablíčka a sledujeme,
jestli uvidíme padat hvězdu. Mám moc ráda KOUZLO VÁNOC.
/ Kristýnka B. 3.tř.. /

Mám ráda Vánoce, protože bude možná padat sníh. Také
proto, že ze sněhu budeme stavět iglů a sněhuláky. Bude besídka a zazpíváme si pod stromem. Těším se na Ježíška a na rybí
polévku. Přeji si, aby ti lidé, kteří jsou těžce nemocní, aby se
uzdravili a abych nebyla nemocná a nechci, aby moje rodina
byla nemocná. Přeji si také, aby se mému dědovi uzdravily obě
nožičky. Takové chci já Vánoce.
/ Anička Ž. 3.tř. /

Mám ráda Vánoce, protože dostáváme dárky, pouštíme
lodičky ze skořápek a rozkrajujeme jablka. Když je sníh stavíme
sněhuláky a iglů. Jezdíme na sáňkách, na bobech, na lyžích. Jezdíme k babičce a k dědovi. K Vánocům bych si přála papouška,
gumičky, nástavec, sněžítko, peněženku, pastelky a plyšáka. Už
se na ně těším.
/ Veronika K. 3.tř. /

Obraz Josefa Lady
Josef Lada byl český malíř. Narodil se 17.12.1887 a zemřel
14.12.1957 v Praze. Byl to český malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel. Josef Lada je našim národním symbolem zimy. Z jeho
díla jsem vybral vzácný obraz Dětské hry v zimě. Narazil jsem
na něj při hledání obrazů od Lady na internetu. Obraz byl vystaven pouze 2x za 50 let. Všechny Ladovy zimní obrazy spojuje
jeden detail a tím jsou vánoční šlépěje ve sněhu.
Na obraze je zimní krajina za vesnicí a zamrzlý rybník.
V pozadí jsou vidět zasněžené domy, kostel a zasněžený kopec.
Hlavním motivem obrazu jsou hrající si děti. Vpravo můžeme
vidět zasněženou střechu chaloupky. Holčička v sukni, pozoruje, jak se děti sáňkují. Ostatní se koulují a jezdí na bruslích. Vlevo
můžeme vidět starou vrbu, dvě děti jezdící na jedněch saních,
kluka, který spadl a děti které se kloužou na ledě. V popředí
chlapci staví sněhuláka. Z dálky přicházejí další děti se sáněmi.
Obraz Dětské hry v zimě jsem si vybral proto, že se mi líbí. Je
z něho cítit dětská radost, připomíná mi moji vesnici a přivádí
ke mě pocit Vánoc, stavění sněhuláků, ježdění na saních a zimní
radovánky, ale hlavně koulovanou a zasypané stromy sněhem.
Chybí mi u nás na dědině pořádná zima a sjíždění velkých kopců. Někdy si myslím, že jsem moc velký na dětské dovádění na
saních. I když jsme na jižní Moravě, kde je hodně teplo a sněhu
moc není, pořád se dokážeme pobavit a hlavně zasmát.
Díky tomuto obrazu cítím, že za dveřmi jsou Vánoce a zimní
dětské radovánky.
/ František N. 7.tř. /

ENERGIE
Jak by můj život a jeden běžný den vypadal bez ní?
(inspirace z podotázky)
Neviditelný mocný. Pro někoho je slovo energie skoro synonymum pro Bůh. Každý člověk pociťuje, jak důležitou roli hraje v jeho životě. Není divu, že se stala takovou samozřejmostí.
Člověk ji snad řeší jen na složence. Nemohu ani zodpovědět,
zda by člověk vydržel bez jakéhokoliv přísunu této začarované magie. Neuplynulo mnoho let od doby, kdy si lidé dokázali poradit bez těchto vymožeností. Je jen na individuálním
lidském názoru, zda je dobré soustřeďovat energii na věci ne
tolika potřebné. Úplným odříznutím by nastal pravěk v novověku. Katastrofa, neřízený zmatek. Pro mnohé i utichnutí generace, která provokuje člověka být čím dál více línější. Lidé totiž
berou energii a vše s tím spjaté jako samozřejmost, ale opak
je pravdou. Všude si děti nemohou rozsvítit lampičku k jejich
učení. Osobně bych byla ráda den bez přísunu hýčkání. Však při
úvaze k čemu všemu potřebujeme energií je velice komplikované a v mnoha případech nepředstavitelné se od ní oprostit.
Už jen banální představa bez ranního rituálu s varnou konvicí,
kterou si připravíme doušky klidu před startem do uhnaného
dne. Je pro mnohé zcela nemožná. Ale co kdybychom udělali ten zvrat a vyburcovali lid k tomu, aby na chvíli uskrom-
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nil potřeby svého konzumního života. Ztišil se a třeba i došel
k zamyšlení, zda by nám nebývalo lépe v pokračování naslouchání svého vnitřního hlasu před ovlivněním síly hlasu energie.
/ Vypracovala: Sára Brychnačová 2.A ,
Gymnázium T.G.M. Masaryka Hustopeče /

Divadélko Šikulka

V pátek 10. října 2014 za námi do mateřské školy opět
přijelo divadélko Šikulka s třemi veselými i poučnými pohádkami.
První: CHLUBILKA A NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK - pohádka o tom, že nejhezčí dárek nemusí být nutně nejdražší.
Druhá: JAK SE PRASÁTKA NAUČILA CHOVAT - veselý
příběh o tom, jak se ze dvou nevychovaných prasátek stanou
prasátka pracovitá a pilná.
Třetí: O PRINCEZNĚ ADÉLCE A VYCHYTRALÉM
RÁDCI - klasická pohádka o tom, že hloupost a chamtivost
někdy nezná konce.

Divadlo z Hodonína

V pondělí 3. 11. k nám přijelo divadlo z Hodonína s pohádkou o zajíčkovi. Už z názvu jsme tušili, o co půjde, a nespletli
jsme se. Zajíčka bolel zoubek a krteček hned uhodl proč. Zajíček totiž jedl jen sladkosti a vůbec žádnou zeleninu. A navíc si
ještě nečistil zoubky, protože se mu nechtělo. Ale k panu zubaři se mu taky nechtělo, protože se ho bál. Nakonec ho krteček
přemluvil a pan doktor mu zoubek spravil. Ostatní kamarádi
mu také pomohli. Přinesli mu spoustu zeleniny a zubních kartáčků. Mohl se o všechno dokonce podělit i s liškou.
Pohádka se nám moc líbila, ale moc jsme se z ní nepoučili.
My už přece dávno víme, že zelenina je zdravá, zoubky si
musíme čistit každý den a sladkostí bychom moc jíst neměli.
Ale opravdu to dodržujeme?

Dýňování,
tentokrát v teple školní tělocvičny
Proč právě světýlko v dýni? Svátek dušiček měl svou obdobu v hluboké historii předkřesťanských dob. Právě v období
kolem 1. listopadu mělo magický význam pro naše předky.
Věřili, že svět živých se v tento den prolíná se světem zemřelých a je třeba ochránit se před nimi pomocí světla ukrytého
v lampičce.
Zvyk vyřezávat postavičky z dýně je u nás populární
od 90. let minulého století. Původně jde o vynález skotských
Keltů a u nás tato tradice rychle zdomácněla. Halloween se
této tradici začalo říkat až v Americe, kam se irští a skotští
emigranti hromadně stěhovali.
K vyřezávání se původně používala brukev vodnice, dýně
se začala používat až v Americe. U nás kluci vyřezávali z cukrové nebo krmné řepy tzv. „mangůlu“, takovým lampičkám
se pak říkalo „bubák“. Dýňové lucerny se pak dávaly do oken
domů a na zápraží a měly chránit obydlí před duchy a temnými silami, ale jejich funkce se dá vykládat také jako světlo
pro zbloudilé duše, protože zvyk zapalování ohňů na přelomu
listopadu a prosince má svůj původ ve starém keltském svátku
„Samhaim“. Jde o loučení s teplou slunečnou částí roku.
Výroba našich lampiček proběhla ve spojení s mateřskou školou ve školní tělocvičně. V průběhu odpoledne si
děti mohly s rodiči vyřezat lucernu z dýně a přizdobit si ji dle
vlastní fantazie, vymalovat různá dýňová strašidla a ochutnat
dýňové dobroty šikovných rodičů.
Pro Vaši inspiraci:
Dýňové cookies, které oslovily malé i velké.
Příprava: 15 minut + pečení 10 -15 minut
•1 hrnek dýně
•2 hrnky hladké mouky
•3/4 hrnku másla
•1,5 hrnku hnědého cukru
•2 vejce
•1 lžička vanilky
•1,5 lžičky skořice
•1/4 lžičky muškátového oříšku
•1/4 lžičky ml. nového koření
•1 lžička prášku do pečiva
•1/2 lžičky sody
•1/2 hrnku čokolády
Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. V míse vyšleháme
změklé máslo s cukrem do pěny. Zašleháme vejce, vanilku a
nakonec pokrájenou dýni. V jiné míse promícháme prosátou
mouku s kypřícím práškem, sodou, solí a kořením. Tekutou
směs vlijeme do mísy se sypkými surovinami a dobře promícháme, dokud se obě hmoty nespojí. Nakonec vmícháme kousky čokolády. Lžící nanášíme kopečky těsta na plech vyložený
pomaštěným pečicím papírem. Kopečky děláme vždy kousek
od sebe, těsto při pečení nabude a trochu se rozteče. Pečeme
v předehřáté troubě asi 10-15 minut dozlatova, potom cookies
stáhneme i s papírem z plechu a necháme chvíli zchladnout.
Ještě teplé sundáme z pečicího papíru a podáváme buď teplé,
nebo po úplném vychladnutí.
Tip: Do sušenek můžeme použít nejenom čokoládu, ale také
sušené ovoce - rozinky, meruňky, papáju, ananas nebo oříšky
Zdroj: www.ona.idnes.cz
/ Blanka Šťastná /
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Školní družina

Drakiáda 2014
Letošní drakiáda se opravdu vydařila. Proběhla jako již
tradičně na Mohyle 7. října za účasti rodičů, prarodičů i starších sourozenců dětí školní družiny. Děkuji, byli jste báječní.
Navzdory poměrně silnému větru 4–8 m/s a v nárazech až 15–20 m/s, většina draků plachtila vysoko a když
se „zadařilo“ i na šípkový keř či útlý jasan nebo ořešák.
V tuto chvíli se role doprovodu dospělých změnila v odborníky na vymotávání draků i všech jejich částí z vysokých i trnitých porostů obklopujících jižní úpatí Mohyly.
Díky Vám za Vaši obětavost a zručnost kaskadérských kousků.
Co bychom pro děti neudělali ...?

EXKURZE 4. TŘÍDY DO BRNA

V listopadu žáci 4. třídy navštívili krajské město JM
kraje, o kterém se učí ve vlastivědě. V JM metropoli je nejdříve potěšila ranní procházka mlhou z hlavního nádraží
na vrch Špilberk, kde jim na hradě Špilberk otevřeli kasematy – temné podzemní dlouhé čtyři chodby bez oken.
Děti se zájmem poslouchaly výklad průvodce o historii
kasemat s různými zajímavostmi a také prokázaly pozornost při odpovědích na otázky průvodce. Kasematy sloužily
jako nedobytné opevnění pro vojska a později jako vězení.
Výhled na Brno ze Špilberku byl sice zamlžený, ale i tak
jsme viděli v dáli Katedrálu sv. Petra a Pavla. Ze Špilberku
jsme sešli krásným parkem k divadlu Reduta, a tam jsme
shlédli divadelní představení Brněnské pověsti v hlavní roli
s kronikářem, čertem a obyvateli Brna a dalšími postavami.
Po představení a posilnění svačinami jsme se vydali přes
centrum města směrem k nádraží přes nákupní centrum Letmo. Krásný bílý dům moderní architektury vystavoval modely
pohybujících se dinosaurů a ve 4. patře bylo i paleontologické
území, kde si děti mohly vyhrabat kousek kostry pravěkých
zvířat. Exkurzi si děti moc pochvalovaly a nabitý program si
velmi užily. Kromě nových zážitků si čtvrťáci vlakem domů
přivezli mnoho nových informací o svém krajském městě Brně.
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Workshop -„ O chlapci, který měl svou vílu“

Dopravní výuka
30. 9. 2014 na novém dopravním hřišti v Hustopečích
pod záštitou MŠMT a BESIP
4. ročníku ZŠ Popice a 5. ročníku ZŠ Pouzdřany se zúčastnili dopolední dopravní výchovy v reálných podmínkách
dopravního hřiště se semafory, dopravními značkami, kruhovými objezdy, železničním přejezdem se signalizací, s parkovištěm a přechodem pro chodce jako na skutečné silnici.

1. ročník lektor Mgr. Lukáš Nápravník
V úterý 25. 11. 2014 měli žáci prvního ročníku workshop
s názvem „O chlapci, který měl svou vílu“. Tématem byl
domov, rodina, vztahy mezi lidmi, vrstevníky, kamarádské
vztahy, přijímání „jiných“ lidí. /např. přistěhovalců, jiných
národností…/
Formou příběhu o chlapci, který se přistěhoval do České
republiky z Indie, mohli žáci vyjadřovat své názory na různé
situace, které se v příběhu chlapce objevily.

Žákům byly nejprve představeny různé dopravní situace
na obrázcích, vysvětlena pravidla silničního provozu a poté se
z nich stali cyklisti. Sedli na kola a vybaveni přilbami se vydali do „PROUDU“ silničního provozu s novými vědomostmi.
Vyzkoušeli si jízdu na kole při různých dopravních situacích
a potom je paní inspektorka prověřovala, jestli nedělají velké
chyby jako účastníci silničního provozu, a bodovala je.
Druhá část dopravní výuky se skládala z testu. Obsahoval
20 otázek a žáci měli limit 20 minut. Při vyhodnocování prvních tří míst se děti z Popic neumístily, ale mezi našimi dětmi
byly některé úspěšnější při jízdě na kole a některé zase v testech. Rozmezí trestných bodů mezi žáky bylo od 1 do 20. Ukázalo se, že pří řízení kola i při řešení testů se nevyplácí zbrklost, ale naopak pozornost a rozvážnost a také rychlá reakce.
Všichni žáci si ten den velmi užili, byť se na hřišti učili a něco
nového i naučili.

.

Naši noví sousedé

V úterý 25.11.2014 proběhl workshop pro děti 3. a 4. ročníku Naši noví sousedé.
Workshop děti staví před otázku soužití v multikulturní
společnosti a ukazuje, že je třeba ji budovat na základě toho,
co máme společné. Prostřednictvím her a příběhů se dozví
o důvodech, proč lidé vyhledávají nový domov a sami se
pokusí zamyslet nad problematikou odchodu z vlasti a nalezení nového domova v jiné zemi.
Workshop vedl lektor Mgr. Lukáš Nápravník.
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Tam, kde v noci jasně svítí světlušky…
…tak tam nás v pátek 21. listopadu čekaly desítky dětí i dospělých. Před budovou mateřské školy se konalo poprvé Uspávání broučků, kterého se zúčastnilo asi 75 dětí.
Vyrazili jsme po cestě označené světýlky uspat vlastnoručně vyrobené broučky. Děti si posvítily lampičkami, baterkami
i lampiónky, aby při podvečerním šeru cestou k základní škole
nezabloudily.
Na první zastávce jsme básničkou „Polámal se mraveneček“ uzdravili mravence a sklouzli se na skluzavce. Na druhé
zastávce jsme našli zapomenuté broučky a berušky a zazpívali
jim písničku. Na poslední zastávce nastal čas uložit broučky
do keřů a zazpívat jim ukolébavku.
Za odměnu dostaly děti lízátko a teplý čaj na zahřátí. Pokud
chcete vidět, jak spinkají, přijďte se na ně podívat před budovu
základní školy.

Ale pssst! Po špičkách!

opravu ale místní neměli, rok předtím totiž Popice vyrabovali francouzští vojáci, kteří tudy v počtu asi sedmi tisíc táhli
do bitvy u Slavkova. A tak se věž dočkala jen provizorního
pokrytí dřevem.
3. července roku 1809 se tu ubytovaly francouzské oddíly
vracející se z prohrané bitvy u Aspernu. A opět Popice doslova
zubožily. Jak praví dobové zápisy, Francouzům muselo být
odevzdáno mimo jiné 86 krav a 1000 věder vína. Na tašky pro
kostelní věž se tak našly peníze až v roce 1817 a alespoň pro
kostel tím začaly lepší časy.
Roku 1860 byly Popice povýšeny na farnost a o tři roky
později byla postavena nová věž, která stojí dodnes, a mnozí
ji mají za nejhezčí na jižní Moravě.
Vysíláno živě v 9:40
recept od naší posluchačky z Popic
S paní Ivanou Novotnou jsme uvařili králíka na víně
a na zelenině.
Postup:
Králíka rozporcujeme, nasolíme a nakmínujeme.
Proložíme cibulí nakrájenou na plátky a nastrouhanou kořenovou zeleninou. Připravíme směs, kterou králíka přelijeme:
150 ml oleje, 1 polévková lžíce hořčice, 1 lžička ďábelského
koření (pro ty, kteří mají rádi ostřejší jídla), 1 polévková lžíce
mleté papriky, 4 stroužky česneku, 200 až 750 ml červeného
vína, 2 lžíce medu. Pečeme na 220 stupňů do měkka. Příloha
dle chuti - rýže, brambory.
V 10:50 proběhl rozhovor s primášem mužáckého sboru Milošem Kotlánem.
Ve 12:10 prozradil velitel dobrovolných hasičů Josef Otáhal
veselý příběh z hasičské zbrojnice.
V 15:20 promluvila o kulturním děni v obci paní Blanka
Šťastná.
Na závěr v 17:10 pan starosta Marek Sekanina popřál všem
občanům a dal zahrát pěknou písničku.
Odkaz:
http://www.rozhlas.cz/brno/recepty/_zprava/kralik-na-vinese-zeleninou-od-ivany-novotne--1421822

Český rozhlas Brno vysílal 18.11.2014
z Popic, v rámci pořadu MORAVSKÁ RODINA
Vysíláno v 6:10

Z historie obce Popice

Nelehká minulost Popic, velký požár a drancování francouzskými vojáky.
Dnes jsme zavítali na Hustopečsko, přesněji do Popic.
Pokud jste tam někdy byli, určitě neunikl vaší pozornosti
krásný kostel svatého Ondřeje. Má za sebou ale pohnutý osud
- nejtěžší to měl počátkem 19. století. 8. září roku 1806 vypukl
v obci požár, který zničil 39 domů a také kostelní věž. Na její

Česká televize Brno v Popicích
Na konci srpna navštívila Popice i Česká televize Brno
a natočila zde velmi hezkou reportáž o naší obci do pořadu
TÝDEN V REGIONECH.
Vysílána byla na ČT1 v sobotu, 30.8.2014 ve 12.00 hodin.
Odkaz na video:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1181680258-tyden-vMartinské hody – před rokem 1950
regionech/314281381890830/video/
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Známe svou minulost?
část II.

Je rok 1945 – konec druhé světové války. Podle dekretu
prezidenta republiky č.108/1945 Sb. bylo v Popicích zkonfiskováno 1.076 ha půdy a 238 domů. Osidlování pohraničí řídil
při Ministerstvu vnitra zřízený Osidlovací úřad a Fond národní obnovy prostřednictvím oblastních úřadoven. Jak zmiňuje
naše obecní kronika „během června 1945 prošlo kanceláří
osidlovacího komisaře kolem jednoho tisíce zájemců o osídlení v Popicích“.
Přistěhovalo se 897 osob z celé Moravy, nejvíce z obce
Dambořice (123), Krumvíř (61), Šitbořice (54), Nikolčice
(46), Uhřice (36), Boleradice (26), Velké Němčice a Těšany
po 20 osobách. Přišlo 15 rodin z Valašska, především z obce
Střelná a osm rodin volyňských Čechů.
Lidé z vnitrozemí je nazývali „zlatokopy“. Ano - i v naší
obci „zabralo“ několik osídlenců, kteří po určité době přidělovací dekret vrátili a odstěhovali se zpět. Občan, který takto
vrácenou usedlost získal, přišel do „vybydleného“ domu. U
nás osidlovali především lidé z vesnic, které krutě postihla
přecházející válečná fronta.
Například poslední pokus německého velení o zadržení
fronty před Brnem (linie od Těšan, Šitbořic, Křepic, Nikolčic
až k Velkým Němčicím) vedl k urputným bojům, kdy si válčící
strany vyměnily dobyté pozice několikrát. V případě Šitbořic
(nazvané tak malým Stalingradem) to bylo třikrát. V obci bylo
147 budov úplně zničeno, poškozeny téměř všechny domy. V
rozkazu k této bojové operaci polní maršál Schörner doslova
napsal: „Při sebemenších známkách odporu jsou nejvhodnější
ta nejostřejší opatření. Z vesnic, které jsou v plamenech, se již
střilet nebude“.
Ani osobní zkušenost s vojáky osvobozující armády nebyla pro místní obyvatele vždy jen pozitivní. Striktní požadavek
„davaj časy“ - наручные часы = náramkové hodinky - byl
z řady těch snadněji splnitelných.
Až do odjezdu transportů popických Němců do Bavorska
žili čeští osídlenci řadu měsíců vedle nich a s nimi. Doslova – v
některých větších domech se tísnily rodiny společně. Pověsti
o hrůzách koncentračních táborů a jiné, které se během války
mezi lidem tajně šířily, se potvrdily v daleko hrůznější skutečnosti. Je pochopitelné, že ne každý náš člověk pak dokázal rozlišovat mezi vinou a nevinou konkrétních Němců. Oni
- vystěhováním z míst, kde žily celé generace jejich předků
- platili vysokou daň za vinu národa, ke kterému se přihlásili.
Chceme věřit, že v naší obci v tomto nelehkém období docházelo pouze ke slovním konfliktům. Kladným příkladem lidství
byla pomoc místní německé porodní asistentky při narození
několika českých dětí.
Podle ujednání Košického vládního programu byl v Popicích 15. srpna 1945 ustaven šestnáctičlenný Místní národní
výbor s paritním zastoupením politických stran – Komunistické strany Československa, Čsl. strany lidové, Čsl. strany
národně socialistické a Čsl. sociální demokracie.
Již 31.srpna 1945 bylo projednáno přidělování německých
vinohradů a hospodářského zvířectva. Dekrety o vlastnictví
půdy byly slavnostně předány 2.května 1946. Za přidělenou
půdu a rodinné domy byla osídlencům Fondem národní obnovy a Národním pozemkovým fondem vyčíslena přejímací
cena s určením způsobu úhrady. Přidělovací listina obsahova-

la i podmínky a sankce při jejich nesplnění. (Např. přejímací
cena za domek o třech obytných místnostech byla stanovena
na 10.509 poválečných korun čsl.)
Přes obtíže prvních mírových měsíců s jejich nedostatkem
zboží, lístkovým systémem, apod., se přistěhovalí snažili alespoň o dobré společenské a sportovní vyžití. V září 1945 byl
založen Sbor dobrovolných hasičů, v prosinci 1945 ustavena
Osvětová beseda, otevřena obecní knihovna (se základem 50
knih), v květnu 1946 založena pobočka Sokola.
Obecní kronika k roku 1948 uvádí, že „pracovaly čtyři
politické strany Národní fronty (do roku 1948), Orel do roku
1948, Českosl. svaz mládeže, Svaz českosl. žen, Svaz čsl.sovětského přátelství, které se vždy sdružovaly při veřejných
oslavách.
Přišel únor 1948, kdy se dělnická třída uchopila moci a na
výzvu předsedy vlády byly tvořeny akční výbory Národní fronty z demokratických a pokrokových představitelů všech stran a
organizací, aby bděly nad čistotou veřejného života.“
Ustavující schůze popického akčního výboru byla již
24.února a během tří měsíců do poloviny května se konalo 20
jeho zasedání, ve kterých byly s vysokou pravomocí projednávány otázky celé šíře života obce (např. i výhrady k několika
občanům s uvedením, že je to - „člověk štítící se práce a povaleč, velmi často se opíjí, čímž budí obecné pohoršení.....“).
Jak je uvedeno v obecní kronice k roku 1951 „byl předseda místního akčního výboru NF pravidelně zván
do schůzí výboru MO KSČ, aby všechny úkoly mohly býti řádně přenášeny. Stejně tak tomu bylo s MNV, s nímž úzce spolupracovalo.“
Prameny: Regio M – 2000-2001
„Válečná fronta na Břeclavsku“
obecní kronika
V příštím pokračování vzpomeneme „jak jsme rozorávali
meze“.
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Římsko-katolická farnost Popice
Po rekonstrukci průčelí a věže kostela
sv. Ondřeje čeká naši farnost pravděpodobně
dlouhá etapa získávání peněz na celkovou opravu střechy kostela a dokončení opravy fasády
zbývající části kostela. Kromě budoucích možností různých dotací bude třeba shromažďovat
finance v pravidelných sbírkách při bohoslužbách a při veřejné sbírce, která podléhá ustanovením zákona
č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.
V neděli 30. 11. 2014 o první adventní neděli - v den
svátku sv. Ondřeje - byla veřejná sbírka uskutečněna během
bohoslužby. Další možnost přispění bude 19. prosince 2014
při tradičním Zpívání pod vánočním stromem. Stav účtu, na
který budou peněžní částky po otevření pokladniček převáděny, bude zveřejňován na internetové stránce popické farnosti
www.farnostpopice.cz.
Peníze ze sbírky mohou být použity pouze na úhradu prací
spojených s rekonstrukcí kostela sv. Ondřeje v Popicích.
Průběžné vyúčtování sbírky (příjmy a výdaje) musí být jednou
ročně předkládáno příslušnému krajskému úřadu.
Několik slov k pravidlům veřejné sbírky. Žadatelem
osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky dle
ustanovení § 4 odstavce 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách, je Římskokatolická farnost Popice u Hustopečí, se
sídlem Hlavní 51, 691 27 Popice. Osvědčení je evidováno pod
SpZn: S-JMK/109636/2014/OSŽP.
Sbírka byla povolena od 1. 10. 2014
a bude konána po dobu neurčitou.
Oprávněnou osobou jednat ve věci sbírky
je Josef Urbánek, Nádražní 308, Popice.
Sbírka je povolena pro území obce Popice do sběracích kasiček, peníze budou
ukládány na zvláštní účet u ČSOB,
a.s.. Pokladnička bude vždy zapečetěna
zaměstnancem obecního úřadu a otevření
pokladničky musí být přítomen oprávněný zástupce farnosti a zaměstnanec obce.

Dopis? Ale proč tak brzy? Vždyť František má narozeniny
až koncem prosince.
Tak to byly moje první myšlenky po otevření poštovní
schránky. Jediný člověk, který mi pravidelně píše, je babička
mých starších dětí z Brna, která nikdy nezapomene na žádný
svátek, narozeniny, Vánoce ... Téměř veškerá moje komunikace se světem se již léta odvíjí cestou elektronickou. Ve schránce mívám tak maximálně reklamy, které ani nečtu a ihned
putují tam, kam podle mě patří, jako vystýlka do odpadkového
koše. A ejhle, mám dopis ve schránce.
Hezké písmo na obálce velmi připomíná rukopis naší
babičky. Uvnitř mě čeká překvapení, není od naší babičky, ale
od paní, která má něco na srdci. V dopise je pár milých myšlenek, které se, jak paní píše, mohou hodit do zpravodaje.
A proto na toto místo dávám kousek z těchto myšlenek,
jako inspiraci pro ostatní, kteří se nebojí a nestydí vyjádřit
svůj názor, ať už je pochvalný, nebo kritický.
A nyní už k obsahu dopisu.
V úvodu si pisatelka trošku posteskla, že si mnozí občané
vůbec neuvědomují, co pro ně obec dělá, a jen kritizují, proto
jim to chce trochu připomenout:
„Co všechno dobrého se v obci událo, kulturní dům, škola,
školka, je toho nemálo. Slouží nám to všem, nám i našim
dětem. Kanalizaci postupně budujeme, septiků se zbavujeme.
Na tříděný odpad pytle dostáváme, mnozí je však k tomu
nevyužíváme. Jeden nešvar je ale veliký, nedopalky cigaret
zdobí chodníky.“
A na závěr:
„Je lehké kritizovat, je však třeba problémy lépe znát.“
(Na přání autorky si její jméno nechám pro sebe)

/ Josef Urbánek /

/ Lída /

Překvapení
v poštovní schránce

Lucka Gabrhelová
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Do mistrovských zápasů zasáhli tito hráčí:
Jan Straka, Jaroslav Konečný, Ivo Škarpa, Miroslav Singer,
Radek Fiala, Jakub Krajča, Radek Rožnovský, Jiří Buriánek,
Jan Surka, Roman Sovka, Leoš Vintrlík, Daniel Topinka, Dalibor Straka, Vojtěch Straka, David Jurák a Dan Tinc.

Fotbalový oddíl Popice
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
DOSPĚLÍ
Na podzim jsme získali 28 bodů při aktivním skóre
30:13. V celkové tabulce patřilo našim klukům výborné
2. místo s 5 bodovou ztrátou na vedoucí Šitbořice.
Naše A mužstvo mělo skvělý start do soutěžního ročníku
2014 – 2015. Po úvodní remíze v Pouzdřanech následovaly
4 výhry v řadě a nejlepší start do soutěže za posledních 9 let.
V úvodu soutěže potvrzoval výbornou formu Leoš Vintrlík, který se podílel na 4 brankách týmu. Po skvělém úvodu přišla menší krize (prohra s V. Němčicemi a remíza
v Boleradicích). Následovalo důležité vítězství nad mužstvem Brumovic a nešťastná prohra v Šitbořicích.
V závěru podzimu se mužstvo potýkalo s rozsáhlou
marodkou, která vyvrcholila v utkání se Starovičkami, kde
dohrávalo pouze 9 hráčů. Přesto se našim klukům podařilo z posledních 5 zápasů vyválčit 11bodů. Sladkou tečkou
za podzimem bylo vysoké vítězství nad sousedním rivalem z Pouzdřan. I přes absenci kanonýra Topinky (hostoval
v Rakvicích) podávalo mužstvo velmi slušné výkony. Úlohu kanonýra mužstva převzal David Jurák, který vstřelil
8 branek, a to v posledních 3 zápasech pro zranění nehrál.
Stěžejní roli v mužstvu plnili Radek Fiala a Radek Rožnovský. Tito dva hráči podávali stabilní výkony po celý
podzim a patřili k lídrům týmu. Výborně se zaklimatizovala i nová posila týmu Dan Tinc, který taktéž patřil k nejlepším. Mužstvo se pyšní nejlepší obranou v celé soutěži.
Velký obdiv pak zasluhují Jan Surka a Roman Sovka, kteří ve svém věku bez problémů stačili o generaci mladším protihráčům a mnohdy je i předčili.

Podzimní sezóna byla prozatím nejlepší, kterou naši kluci
sehráli. Získali 12 bodů a vstřelili celkem 35 branek. Stejný
počet gólů i obdrželi. Hlavním pozitivem podzimu byl úspěšný
přechod kluků z mladší přípravky do vyšší kategorie. Mužstvo
po skončení sezóny 2013 – 2014 opustili 4 hráči a místo nich
nastoupili kluci z mladší přípravky. Jejich adaptace proběhla
skvěle, a i když jsme v některých utkáních prohráli, můžeme
hodnotit podzimní část úspěšně.
Nejlepším střelcem mužstva byl Filip Huňař, který vstřelil celkem 14 branek, Jiří Straka – 10 branek, David Gabrhel
– 5 branek, Ondřej Procházka – 4 branky, Lukáš Oulehla a Jan
Přibyl po 1 brance.
V bráně spolehlivě chytal Filip Šebesta a v několika utkáních nastoupil i Josef Geier.
Přehled výsledků z podzimních zápasů:
Mikulov – Popice
10:4
Popice – Vranovice/Přibice
8:1
Nosislav – Popice
0:8
Popice – Ivaň
8:3
Pohořelice – Popice
7:1
Hustopeče – Popice
9:0
Popice – Březí
6:5

Přehled podzimních výsledků:
Pouzdřany – Popice
Velké Hostěrádky – Popice
Popice – Nosislav
Ivaň – Popice
Popice – Dolní Dunajovice
Strachotín – Popice
Popice – Velké Němčice
Boleradice – Popice
Popice – Brumovice
Šitbořice – Popice
Popice – Klobouky
Vranovice – Popice
Popice – Starovičky
Popice – Pouzdřany

1:1
0:2
6:1
1:3
3:1
1:1
1:2
1:1
3:2
3:2
2:0
0:1
0:0
4:0

Počet branek: 30
David Jurák – 8 branek, Leoš Vintrlík – 4 branky, Radek Rožnovský – 4 branky, Jiří Buriánek – 4 branky, Miroslav Singer
– 3 branky, Dan Tinc – 2 branky, Radek Fiala, Roman Sovka,
Jan Surka, Jaroslav Konečný a Daniel Topinka po jedné brance.
Popický zpravodaj / prosinec 2014 / str.
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CENA PALAVY
Po vydatných deštích byl terén na závodišti TJ Palava
nevyhovující, proto 42. ročník Ceny Palavy proběhl v náhradním termínu, a to 27. září 2014.
150 platících diváků a nespočet dětí sledovalo a povzbuzovalo
jezdce.
Domácím jezdcům Monice Švecové a Pavlu Koláčkovi
se dařilo a kromě soutěže se žolíkem 120 cm, nechyběli na
žádném dekorování. Nejprve ve skákaní 100/110 cm obsadil
Pavel se Senlly 4.místo a v parkuru stupně L s S-Classicem
zvítězil. Monika se Schimim obsadila 4. místo.
Vrcholnou soutěž závodů, parkur S potvrdil dobrou formu
našich koní a první dvě místa patřila Pavlovi s Classicem
a skvělé druhé místo Monice se Sochi. S druhým koněm Schimim se jí ale nedařilo
a soutěž nedokončila.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
Naši nejmenší se potýkali s úzkým kádrem hráčů. Jestliže
v jarní sezóně se na zápasech objevovalo až 10 kluků, podzim
jsme odehráli v 7 hráčích. Některé utkání pouze v pěti hráčích.
I přesto tento handicap, který se projevil zejména v utkáních
se silnějšími soupeři, naši kluci čtyřikrát vyhráli a získali 12
bodů. Vstřelili jsme 27 branek. V porovnání s minulými sezónami se kluci mírně zlepšili a věříme, že v jarní části sezóny
své zkušenosti zúročí.
Nejlepším střelcem mužstva byl Kamil Huňař, který
vstřelil 11 branek, David Geier – 5 branek, Tomáš Svoboda –
4 branky, Dominik Ferby – 3 branky, Daniel Urbánek a Pavel
Ryšavý – 2 branky.
Do několika utkání zasáhl i Tomáš Stehlík.

Poděkování
patří všem
sponzorům těchto závodů
a Vám divákům, kteří jste
přišli podpořit jezdce
a jejich koně.

Přehled výsledků podzimních zápasů:
Mikulov – Popice
10:12
Popice – Vranovice/Přibice
5:1
Nosislav – Popice
2:4
Popice – Ivaň
0:10
Pohořelice – Popice
9:0
Hustopeče – Popice
8:1
Popice – Březí
5:3
Již tradičně patří poděkování trenérům (Jiří Ferby, Jaroslav Konečný, Kamil Huňař a Ivo Geier), kteří se našim klukům věnují. Pochvalu zaslouží i rodiče, kteří své děti podporují a fandí jim.
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Hubertovské skákaní

Vydařený závěr sezony si při Hubertovském skákání
v sobotu 25.10.2014 užilo 30 jezdeckých dvojic.
V přátelské atmosféře si účastníci vyzkoušeli své jezdecké
umění ve třech různých soutěžích. Večer pak, při živé diskusi
v klubovně TJ Palava, vše pořádně zhodnotili. Nechyběl
výborný guláš a dobré pití.

kterých absolvovali 142 startů, z nichž 29x zvítězili,15x obsadili 2.místo, 7x 3.místo a ještě 16x dekorované 4. a 5. místo.
K nejvýznamnějším úspěchům patří vítězství Pavla v poháru Moravsko Slovenského přátelství z Trenčína a Holešova,
dále v celém seriálu Profiegues, kde získal jezdecké sedlo
v hodnotě 24 600 Kč. I vítězství v Ceně Palavy má svou cenu.
Velmi dobře mu sekundovala Monika Švecová, která s mladými
koňmi Schimi a Sochi budila u všech soupeřů velký respekt
a v mnoha soutěžích nenašla přemožitele.
Na závěr tohoto příspěvku chci poděkovat nejen aktivním členům TJ Palava, ale především vedení obce a místním
sponzorům, že můžeme finančně zvládnout uspořádání všech
akcí a především zásluhou obce startovat na tolika veřejných
závodech v rámci celé republiky. Vám, spoluobčanům, přeji
jménem všech členů mnoho zdraví, štěstí a pohody v novém
roce a doufám, že i nadále nám zachováte přízeň.
/ Za TJ Palava Pavel Koláček /

Naši plavci se zúčastní mistrovství ČR

TJ Palava Popice
S blížícím se koncem roku 2014 je ohlédnutí za naší činností velmi pozitivní. Úkoly, které jsme si na počátku roku při
výroční schůzi dali, se podařilo úspěšně splnit a ve sportovní
výkonnosti jezdců a koní nad očekávání i překročit.
Nejprve ale za vším stojí mnoho práce, kterou jezdecký
sport vyžaduje. Neustále se budu opakovat, ale denní péče o
koně, zabezpečení krmiva a steliva, kování a v neposlední řadě
sportovní příprava, vyžaduje obětování spousty času a úsilí.
Musíme přiznat, že na tuto činnost - zřejmě i z těchto
důvodů - je nás čím dál tím méně, a mladí lidé, než by asi podstoupili tuhle řeholi, raději tráví čas u počítačů a jiné zábavy.
Přes všechna tato úskalí je za námi vidět spousta odvedené
práce.
Vlastními silami jsme zabezpečili krmivo a stelivo pro
deset koní na celý rok. Kování a ošetřování bylo rovněž zajištěno dobrovolnou činností. Mnoho práce bylo odvedeno na
přepravníku na koně, obnovení překážkového materiálu, údržbě jízdárny a jejího okolí, vybudování stálého stánku na občerstvení a zastřešení pergoly pro diváky při veřejných akcích,
které v tomto roce vyvrcholily již 42. ročníkem Ceny Palavy.
Za zmínku zde stojí uvést, že při velmi dobré spolupráci s obcí
jsme se snažili udržovat v naší režii zelené pásy kolem cest
a alejí - i když letos by bylo potřeba těch sečení více. Vybudovali jsme dva oplocené výběhy pro hříbata a koně, sesbírali
a odvezli více než 5 tun železného šrotu a uspořádali čtyři
veřejné jezdecké akce.
Zde se již dostávám k podstatě věci - proč to všechno
děláme.
V letošním roce se naši koně a jezdci - Pavel Koláček, Monika
Švecová, Lucie Doneová, Ilona Škodníkova, Sylva Dudová
a Iveta Horáková - účastnili na 23 veřejných závodech, při

Plavci - sourozenci Podešťovi trénují od září opět spolu
a to 1x týdně v Brně na 50ti metrovém bazénu pod vedením
trenérky paní Evy Kalužíkové a 3x týdně spolu s dalšími osmi
dětmi bydlícími v okolí Hustopečí plavou v Hustopečích pod
vedením babičky paní Hradilové.
Během podzimu se účastnili dvou plaveckých soustředění,
během nichž naplavali každý více než 100 km. Součástí
tréninku byl i běh, posilování, hry zaměřené na rychlost
a obratnost, bruslení na ledě i kolečkových bruslích a také cvičení v rytmu country.
Oba sourozenci absolvovali na podzim celou řadu závodů,
ve kterých oba zaplavali spoustu osobních rekordů a hodnotných časů.
Oběma se tak podařilo zajistit si účast na mistrovství ČR.
Michal patří do kategorie starších žáků a Radka do mladšího
dorostu. Obě mistrovství proběhnou v druhé polovině prosince.
/ Milada Hradilová /
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LTE není jen o mobilním internetu
Mobilní operátoři v české republice rozjeli v posledních
měsících velkou kampaň, ve které nám představují nový
komunikační standard, zvaný LTE. V té se lze dozvědět,
že jde o ještě rychlejší mobilní internet, se širokým pokrytím a za výhodnou cenu. Málokde lze ale nalézt informace o tom, co vlastně tato zkratka znamená, a že nejde jen o
zrychlení mobilních telefonů. „Ačkoliv nevyužíváme přímo
LTE, vývoj této technologie umožnil zrychlit i běžné připojení k internetu,“ vysvětluje Vladimír Sedláček, poskytovatel bezdrátového pevného internetu v Popicích „nová
technologie nám jako poskytovatelům internetu umožňuje
například využívat inteligentní zařízení, která sama určují
nejvýhodnější a nejspolehlivější parametry přenosu. Ani připojení v menších obcích nezůstává v tomto ohledu pozadu.“
Technologie LTE je vývojem třetí generace standardu
pro bezdrátový přenos dat. Je výsledkem několika let práce odborníků v oblasti telekomunikací. Vznikla v roce 2005
a do praxe se uvádí od roku 2009. Její celý anglický název
zní Long-term Evolution, tedy přeloženo do češtiny „dlouhodobý rozvoj“. Tento název vznikl na základě faktu, že
LTE je přímým vylepšením starších sítí typu 2.5G. Je také
první generací sítí pro mobilní telefony, která umožňuje
mobilním telefonům a zařízením pro ně přenos dat stejným
způsobem, který používají počítače pro komunikaci v síti
internet. Spojení obou technologií znamená, že ze stále širšího a spolehlivějšího pokrytí technologií LTE získají nejvíc
koncoví zákazníci, jejichž počítače, tablety i další zaříze-

ní mohou mít stále kvalitnější signál a přenosové rychlosti.
V Popicích například postupná, nyní probíhající, výměna
starších zařízení za nová, která již podporují nejmodernější standardy, znamená výrazný krok kupředu. „Po zapojení
těchto nových prvků se nám podařilo zvednout rychlost pro
koncové zákazníky až na 80 megabitů za sekundu v reálném
prostředí,“ upřesňuje Sedláček. Podle něj je důležité, aby ani
menší obce, jako například právě Popice, nezůstávaly pozadu s přístupem k nejmodernějším technologiím. „Mým prvořadým cílem, jakožto občana a zastupitele Popic, je zajistit
lidem ve vesnici maximální komfort, ke kterému podle mne
rychlé a stabilní internetové připojení v dnešní době patří.“
Na území České republiky probíhá v současné době nasazení LTE ve větším měřítku. Operátoři se zavázali do pěti
let pokrýt jej téměř celé. V Evropě je technologie LTE již
prakticky standardem. Je rozšířena ve všech evropských
zemích s výjimkou Ukrajiny. Ve Spojených státech v současné době brání širšímu rozšíření LTE spor americké armády
s poskytovateli. Podle tvrzení armádních expertů totiž některé části LTE sítí mohou poškozovat armádní navigační
systémy. Navzdory tomu probíhá i nadále nasazování vysokorychlostního připojení ve všech zemích vyspělého světa.

Jak snadno zabavit
děti v předvánočním
shonu?
Kupte jim pytlík mandlí
a dejte jim přečíst tento
jednoduchý recept. Ostatní už nechte na nich.

MANDLOVÉ HŘÍBEČKY
Ingredience:
• 100 g jemně namletých mandlí
• 80 g mletého cukru
• trocha bílku
• 2 lžičky kakaa na obarvení hmoty na kloboučky
Mandle zalijeme vařící vodou a necháme 15 minut
odstát. Pak je sloupneme ze slupky a dáme na teplo usušit. Suché mandle jemně nameleme (dětem s namletím
mandlí raději pomůžeme), smícháme s cukrem a trochou
bílku (pokud je těsto moc lepivé a špatně se s ním pracuje,
pomůžeme si trochou mletého cukru).
Těsto rozdělíme přibližně na poloviny, trochu větší
část na nožičky a menší na kloboučky. Do části na kloboučky zapracujeme ještě kakao.
Z obou dílů vytvoříme válečky, ze kterých ukrajujeme kousky a tvarujeme hříbečky. Ihned slepujeme bílkem
nožičku s hlavičkou, aby se spojily.
Hotové hříbečky je potřeba nechat aspoň tři dny zaschnout a potom vložit do krabičky, aby do Vánoc změkly.
Dobrou chuť!
/ Lída /
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Drůbež
v naší zahradě

Blíží se zima, a drůbež bude schovaná v kurnících a boudičkách. A protože v létě, kdy je slepic a kačen plná zahrada,
se lidé často vyptávají na druhy, které u nás vidí, připravila
jsem si představení toho, co si můžete prohlédnout, abyste se
mohli těšit na jaro.
Nejčastější dotazy jsou na hejno malých, chlupatých slepiček, které jsou nahoře ve voliéře. Jmenují se hedvábničky
vousaté. Mají černé maso, které chutí připomíná divočinu a
jsou to vynikající kvočny. Chovají se právě pro schopnost
vysedět a odvodit jakýkoliv typ kuřat, který jim podložíte.
Snášejí ovšem málo, protože po každých 20 vejcích zasednou.
Hedvábničky jsou vybaveny na pobyt v Číně, odkud pocházejí. Jejich peří nemá brka, a proto připomíná srst zvířat. Snesou tak i velmi tuhou zimu až -25°C v kurníku bez zateplení,
ovšem nesmějí se namočit. Mohou tedy být v ohradě, kde není
po celé ploše sníh.
Dalším čistokrevným párkem, který můžete vidět, jsou
štíhlé a elegantní husy labutí. Pár v naší zahradě se jmenuje
Pikiny, slyší na jméno a rozeznává asi 30 slov a jednodušších
povelů. Je jim už 11 let, nemají tedy vlastní potomstvo a vodí
housata z líhně. Husa je inteligencí srovnatelná se psem a tak
druhý šedivý pár – husy landeské – musely od nás pryč poté,
co se naučily pouštět vodu z kohoutu v zahradě. Dostaly se na
farmu u Plzně, kde mají vlastní rybník.
Mezi slepicemi jsou bílé plymutky z registrovaného chovu.
Častým dotazem je, jaký je rozdíl mezi hybridem a čistokrevným ptákem. Pro mě, jako hobby chovatele, je nejpodstatnější, že čistokrevné slepice snášejí 4 – 5 let, a není tedy nutné
je každé dva roky měnit. Hybridní slepice „z auta“ nesou zato
častěji a i v zimě, takže mám obojí. A slepice potřebují zábavu
– o tu se jim obvykle stará kohout, který je organizuje, hlídá a
samozřejmě se stará i o kuřátka.
Kachny pižmové znáte všichni – kačeři mívají až čtyři
kila, kačenky jsou dodvou kil. Jsou tedy menší, ale zato chutnější. Pižmovky ochotně vychovají jakékoliv kachně, které
vysedí, ještě loni se tedy staraly o žluté kachny saské. Ty ale
už nemáme, protože nebyl k sehnání chovný materiál. Malé
divoké kačenky u nás nejsou ani běžci, ani březňačky. Jde o
křížence obojího – kačenka je březňačka, kačer je běžec indický. Výsledkem je kačena, která žere slimáky a sama vysedí
potomstvo, což je v našem hobby chovu základem. Všechna
mláďata, která na zahradě uvidíte, jsou z přirozeného chovu,
nic není z líhně. Ptačí matky se o vajíčka a potom o potomky
starají bez našeho zásahu.
A zbývají pávi. Pár na naší zahradě má 7 let, z toho 5 let
odchovávají potomky. Pávice snese 6 vajec, na kterých sedí
přesně 30 dní. Dvě mladé obvykle nepřežijí, zbytek jde do

chovů do obor nebo zámků. Pár je nepříbuzný, kohout je
z Bzence, slepička z Rájce-Jestřebí. Jejich potomci vybělují,
pokud by se tedy křížili s bílým protějškem, mohou mít bílé
potomky a možná na naší zahradě bílého páva i odchováme.
Biologicky jde o druh bažanta a jako bažanti se také chovají.
Potravu si hledají i mimo zahradu – z velké části jde o brouky,
hmyz a myši. Uloví i potkana, kterého zabijí proražením lebky.
Tolik tedy k chovu zvířat. Máme i králíky – menší plemeno, české červené. Původně měli být přidání do horní voliéry
k hedvábničkám. V Německu se takovýto kombinovaný chov
osvědčuje a vídá dost často a mám i návody na králičí noru,
ale po události z letošního podzimu to nepadá v úvahu.
A pro milovníky ptáků na pekáči přidám i několik receptů,
které znám od dětství:
Husí škvarky
Prsa s kůži i se sádlem nakrájíme napříč na plátky. Mírně
podlité dáme vařit na pánev nebo do kastrolu, až kůže mírně zrůžoví. Nesolíme! Potom scedíme, naklademe škvarky
na pekáček, pokropíme je studenou vodou a dáme do vyhřáté
trouby upéct do křupava. Pečeme ovšem pomalinku, ideálně
několik hodin.
A kdo nemá rád škvarky, může si dát i dietní jídlo:
Plátky masa bez kůže nakrájíme na malé medailonky velikosti dlaně. Smícháme prolisovaný česnek se strouhaným
zázvorem a medailonky kaší potřeme z obou stran. Na oleji
opečeme a potom dusíme doměkka. Podáváme s jakoukoliv
jemnou přílohou a zeleninovým salátem.
/ Miriam Sedláčková /

PLÁN KULTURY OBCE POPICE
leden - duben 2015
LEDEN
18.1.2015
24.1.2015

DĚTSKÝ KARNEVAL
MYSLIVECKÝ PLES

ÚNOR
7.2.2015
14.2.2015
21.2.2015

OBECNÍ PLES
MASOPUST
TOUR DE SKLEP

BŘEZEN
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
(MUDr. Bohuslav Hanuš)
27.3.2015

NOC S ANDERSENEM

DUBEN
MOBILNÍ PLANETÁRIUM – Tělocvična ZŠ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ZPRÁVA SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

V měsíci srpnu se narodila
Q Ivanka

Mikulicová

Q

Společenská rubrika září–prosinec 2014

60 let
65 let

70 let

Chytilová Milada
Mokrá Vlasta
Kučeřík Jan
Škňouřil František
Urbánek Josef
Jelínek František
Holacký Vlastimil

73 let

Otáhal Josef

75 let

Janošíková Ludmila

76 let

Domes Miloslav
Konečná Libuše

78 let

Formanová Julie
Straková Maria

Šimkovičová Terezie
Lejsková Marta
79 let
Lakosil Rudolf
Otáhalová Marta
81 let
Lejsková Ludmila
Hrdličková Miroslava
82 let
Adamčíková Marie

71 let

Dostál Josef

72 let

Damborský František
Cupáková Marcela
Lejska Ondřej
Bradávková Jana
Kudlička Otáhal Josef

83 let
84 let
86 let
88 let

Slavnostní vítání občánků v obřadní síni OÚ Popice
v měsíci září:
27.9 Michal Soušek
27.9. Nelinka Krajčová
/ Sekaninová, listopad 2014 /

REDAKCE ČTENÁŘŮM

Redakce děkuje všem, kdo svými příspěvky
a fotkami obohatili náš zpravodaj. I nadále můžete
Havlíková Anna
přispívat svými obrázky, poznámkami, přáními,
Zelinka Ladislav
náměty a nápady. Stačí sdělit ústně nebo písemně
kterémukoliv ze členů redakce (jsou uvedeni v tiráži
Somošiová Marie
časopisu) nebo některému ze zastupitelů obce.
Komunikovat lze i elektronicky.
Čechová Božena
Email:
Urbánková Ludmila
popickyzpravodaj@seznam.cz
nebo noly@volny.cz
Straková Ludmila
Jílková Marie

Úmrtí:
30. 11. zemřela paní Ludmila Mayerová ve věku 92 let

V časopise je možné také zveřejňovat inzeráty
a reklamy firem

Ceník inzerce:

K vánočním svátkům budou roznesena blahopřání
„Sboru pro občanské záležitosti“ s blahopřáním a od dětí z MŠ
a ZŠ, a to 23 důchodcům nad 80 let.

celá strana (A4)
půl strany (A5)
čtvrt strany (A6)
osmina strany (A7)

Omlouváme se občanům, kteří oslavili své narozeniny
v dubnu, že nebyli uvedeni v minulém zpravodaji.
Nedopatřením se stalo, že měsíc duben byl ve zpravodaji
vynechán. Takže sice opožděně, ale přece, GRATULUJEME
a ještě jednou se omlouváme.

řádková inzerce typu prodám - koupím
zdarma

Společenská rubrika za měsíc duben 2014:
65 let Šopíková Božena
70 let
Šimkovič Kliment
70 let
Matějů Rudolf
72 let
Fribertová Jarmila
76 let
Adamčík Antonín
76 let
Pláteníková Marie
79 let
Vetrová Josefa
82 let
Beňo Alois

1600,- Kč
800,- Kč
400,- Kč
240,- Kč

blahopřání s fotografií 40,- Kč
firemní logo na titulní straně + 1 článek
ročně
2000,-Kč

Uzávěrka dalšího čísla bude
koncem dubna 2015, přesný termín bude
včas zveřejněn na Infokanálu.
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Jak je možné v naší obci
pěstovat citrusové plody
Ano, je to možné, zeptejte se pana Vladimíra Školy. Ten
tomu to koníčku propadl již před mnoha lety, okolo roku 1975.
Pracoval tenkrát ve Výzkumném ústavu zdravotnické techniky
v Brně Bohunicích a zde se doslechl o nějakém panu Buďárkovi, který měl nedaleko odsud na „Kameňáku“ skleníky.
Byl to jeden z prvních citrusářů v republice, vypěstoval ročně
i několik metráků citrusových plodů. A tento člověk byl pro
pana Školu inspirací. Od té doby se tomuto krásnému koníčku
intenzivně věnuje. Navštěvuje každoroční citrusářské výstavy,
poslední byla nedávno, asi před měsícem, v Botanické zahradě v Brně. A jak říká, tato záliba není až tak náročná, přitom
je krásná a přináší své ovoce. Věřte tomu, že není nad to, utrhnout si vlastní citrón, pomeranč, nebo mandarinku přímo ze
stromečku.
Samozřejmě existuje spousta literatury a také webových
stránek, které se tomuto tématu věnují. Není ale problém, zajít
se k panu Školovi na jeho stromky podívat a poradit se, jak na
to. Nějaká ta mladá rostlinka se jistě také najde.
Pár zajímavostí
Citroník se množí řízkováním z rostliny, kterou si běžně
vypěstujete z pecky citrónu koupeného v obchodě, a plodí již

druhým rokem. Citron může zůstat na stromečku několik let,
i když zežloutne, v určitém vegetačním období zpět zezelená
a následně zase zežloutne (viz obrázek 1 - dvouletý citrón)
Na jednom stromku mohou být současně květy, zelené plody i
zralé plody. Stromky vydrží i teploty okolo nuly, neublíží jim
ani chvilkový mráz až do -5 stupňů C. V podstatě od jara až
do pozdního podzimu mohou být venku, až na zimu se umístí
na verandu nebo do skleníku, prostě do jakékoliv chladné
a trošku světlé místnosti.
A na závěr jeden důkaz toho, jak je ten svět malý
Můj otec celý život pracoval ve Výzkumném ústavu zdravotnické techniky - Chiraně, na Mlýnské ulici v Brně, později
v novém působišti v Bohunicích a s panem Školou se dobře
znali. Stačilo, aby pan Škola zmínil bohunický výzkumák
a já jméno Vojta Skácelík a oba jsme měli jasno, jak je ten
svět malý.
Jako malá holka jsem často tatínka v práci navštěvovala.
Dokonce mě brával na služební cesty, tu do Chirany Stará
Turá, tu do Rožnova pod Radhoštěm. Strašně ráda na tu dobu
vzpomínám. Ale až teď teprve chápu, proč byla naše okna plná
květináčů s malými chudými stromečky. Byly to malé citroníky, které ovšem nikdy nekvetly, ani neplodily. Bydleli jsme
v přízemí starého cihlového domu, byla tam docela tma. Mohla bych to vyzkoušet tady v Popicích, třeba se jednou dočkám
svého prvního citrónu, táta by z toho měl jistě radost.
/ Lída /

Celorepubliková akce zaměřená na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou. Česká republika
se tak připojuje k Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který každoročně probíhá v podobě benefičních
a informačních akcí v řadě evropských zemí.
Větrníkový den má za cíl upozornit na ty, kteří touto vážnou nemocí trpí.
Práce dětí z MŠ
(na titulní straně)

Práce dětí 4. třídy ZŠ
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