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V krátkosti se ješ tě vrátím k projektů m realizovaným v roce 2015. Dále ve struč nosti
př edstavím projekty a již schválené akce pro rok 2016.
V loň ském roce byla dokonč ena II. etapa výstavby kanalizace v obcích Popice
a Strachotín. V prů bě hu letoš ního roku (termín č erven 2016) by se mě ly vš echny
nemovitosti postupně př ipojit na kanalizač ní ř ád. Abychom zaktualizovali data a sjednotili
legislativu s II. etapou, budou zaslány prů vodní dopisy a smlouvy o odvádě ní a č iš tě ní
odpadních vod do vš ech nemovitostí, které se př ipojily v rámci I. etapy. Rozeslání dopisů
by mě lo uskuteč nit v mě síci dubnu. Od 1.1.2015 se stoč né platí podle nového modelu.
Dř ívě jš í pauš ální poplatek za osobu nahrazuje poplatek dle stavu vodomě ru za kalendář ní
rok v jednotlivých domácnostech.
Výsledný stav budou rozdíl mezi stavy vodomě ru v období od 31.12.2014 do 31.12.2015. Data poskytne
společ nost Vodovody a kanalizace Bř eclav. Výbě r stoč ného bude nadále provádě t společ nost DSO Č OV Strachotín,
Popice a nikoliv Vodovody a kanalizace Bř eclav, jak je mylně prezentováno.
Druhým velkým projektem byly opravy místních komunikací v souvislostí s realizací nové splaš kové kanalizace.
Do úplného dokonč ení projektu patř í osazení travním semenem. Vzhledem k poč así je reálné, ž e vě tš ina ulic bude
osazena až v prů bě hu podzimu.
V prosinci byly ukonč eny stavební práce na sesuvu svahu na pozemku parcelní č íslo 2367/2 v k. ú. Popice. Po
ukonč ení prací byl zhotoviteli př edán soupis vad a nedodě lků , které by se mě ly odstranit v první polovině letoš ního
roku. Na komunikaci nad Myslivnou byly nad svodidly zabudovány palisády, které by mě ly odvést vodu mimo
dosah budovy myslivny. V prů bě hu jara budou osazeny plochy, které byly zasaž eny stavbou.
V letoš ním roce byly zastupitelstvem schváleny následující projekty: Rekonstrukce chodníku na ulici Nádraž ní
(první polovina mě síce dubna). V jednání je i rekonstrukce chodníku na ulici U Kaplič ky. Vypracování projektu
a následné polož ení vodovodního ř ádu na ulici Lipová (př edpoklad zahájení prací zář í 2016). Rekonstrukce
taneč ního parketu a výstavba zastř eš ení na dvoř e kulturního domu (po ukonč ení prázdnin), výmě na vrat na
hasič ské zbrojnici. Bude vypracován a následně realizován projekt rekonstrukce komunikace a zhotovení nových
parkovacích míst na ulici Nová u bytovek. Zda se uskuteč ní projekt v letoš ním roce, rozhodne rychlost
schvalovacích procesů dotč ených orgánů (správci sítí, Police Č R a hasič i), neboť tento projekt podléhá územnímu
rozhodnutí. V neposlední ř adě by mě lo dojít k navýš ení poč tu svítidel v celé obci a opravám na vedení veř ejného
osvě tlení.
...pokrač ování na str. 3
Popice, ulice Nádraž ní (mezi lety 1960-1970)
Foto ze soukromého archivu rodiny Jež ových
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Kanalizace
Upozorň ujeme obč any a majitele nemovitostí na
nutnost dodrž ování postupu př i napojování na
kanalizač ní ř ád.
Př ed provedením samotného napojení si vyzvedně te
projektovou dokumentaci př ípojky a územní souhlas
na obecním úř adě anebo kancelář i DSO Č OV
Strachotín, Popice. Taktéž musí být zaplacen poplatek
za zř ízení př ípojky ve výš i 3 000,- Kč . Svépomocí č i
odbornou firmou provedete výkop a napojení, př ed
zásypem je NUTNÉ př ivolat pově ř eného zástupce
Č OV ke kontrole napojení. Zároveň vyplníte záznam
Technické údaje skuteč ného napojení a Př ihláš ku
k odbě ru. Na základě tě chto dokumentů s vámi bude
sepsána Smlouva o odvádě ní a č iš tě ní odpadních vod.
.Vyzýváme obč any a majitele
nemovitostí, kteř í se již př ipojili
a nezaplatili poplatek za
př ípojku, nesepsali smlouvu
a nevypsali př ihláš ku, aby tak
co nejdř íve uč inili v kancelář i
Č OV Strachotín, Popice anebo
na
ně kterém
z
úř adů
(Strachotín, Popice) a vyhnuli
se zbyteč ným sankcím za
nepovolené př ipojení a odvádě ní odpadních vod.

Č lenská schů ze Č OV Strachotín, Popice rozhodla
o prodlouž ení termínu napojení nemovitostí na
kanalizač ní ř ád. Nově je nutné se př ipojit na
kanalizač ní ř ád do 30.6.2016. Po vyprš ení tohoto
termínu budeme po obč anech, kteř í nejsou př ipojeni,
vyž adovat doklady o odvádě ní odpadních vod vč etně
tě snosti jímky. Pokud nám nebudou tyto doklady
př edány, postoupíme jednotlivé př ípady na stavební
odbor a odbor ž ivotního prostř edí v Hustopeč ích, kteř í
s majiteli nepř ipojených nemovitostí zahájí správní
ř ízení.
Tyto informace se týkají i nemovitostí, které se
nepř ipojily v roce 1998 a ani následně v I. etapě
(2006 – 2008). Naš ím cílem je, aby po 30.6.2016 byly
vš echny nemovitosti, které se mohou napojit na
kanalizač ní ř ád, byly př ipojeny.

Pově ř ené osoby ke kontrole př ipojení:
p. Podbř ecký

724 841 827

p. Ing. Málek

774 987 778

Ing. Gutmanová
(pro obec Strachotín)

607 874 267

p. Sekanina

725 111 293
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Slovo starosty
V dalš ích mě sících letoš ního roku by zastupitelstvo
mě lo vybrat projektanta k obnově obecního rybníka
a rozhodnout o provozování kabelového rozvodu. Dalš í
investice se plánují do rozš íř ení technologického
vybavení č erpací stanice o strojně samoč isticí č eslo
a výmě nu nefunkč ního lapáku písku (č istírna
odpadních vod ve Strachotíně ). Na č erpací stanici
v Popicích bude v prů bě hu mě síce dubna osazeno nové
kalové č erpadlo.
Marek Sekanina – starosta
Zastupitelé taktéž schválili závě reč ný úč et obce za rok
2015 vč etně úč etní závě rky.

HOSPODAŘ ENÍ OBCE V ROCE 2015
PŘ ÍJMY

22 695 337,- Kč

NÁKLADY

29 087 781,-Kč

z toho ÚVĚ R

8 672 589,-Kč

STAV FINANČ NÍCH PROSTŘ EDKŮ
1.1.2015

3 897 048,-Kč

31.12.2015

5 756 192,-Kč

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

...pokrač ování ze str. 1

Zastupitelé v bř eznu rozhodli o př idě lení dotací
z rozpoč tu obce př íspě vkovým organizacím:
Ř ímskokatolická
farnost Popice

100 000,-Kč

Tě lovýchovná jednota
Sokol Popice

75 000,-Kč

Palava Popice, z. s.

40 000,-Kč

Popická chasa, z.s.

40 000,-Kč

Myslivecké sdruž ení
Popice, z. s.

28 000,-Kč

Spolek popických ž en

25 000,-Kč

Muž áci z Popic, z. s.

12 000,-Kč

Rybář ské sdruž ení
Popice

12 000,-Kč

Svaz tě lesně
postiž ených, organizace
Hustopeč e

7 000,-Kč

Obecní úř ad tel.: 519 415 523
Starosta mobil: 725 111 293
Správce infokanálu mobil: 737 588 341
www.obecpopice.cz (eu)

Opravy místních komunikací

.
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Ano, celý sál tleskal ve stoje č lenů m cimbálové muziky Aleš e Smutného za jejich skvě lá
sóla. Nejprve se této pocty dostalo př ímo Aleš i Smutnému po hř e na housle, pozdě ji pak
výteč nému cimbalistovi. Mám takový pocit, ž e ten do cimbálu tak "ř ezal", až zlomil palič ku.
Výborné výkony. Kaž dopádně je potř eba pochválit i popické publikum. Je vidě t, ž e si muzikanti jeho př ízně už ívají
a dovedou se doslova "vyhecovat" k maximálnímu výkonu. Nic naplat, již po léta je symbióza této cimbálové
kapely a zpě váka Karla Hegnera s naš im publikem výjimeč ná, proto je tato akce v Popicích tolik oblíbená. A co vy,
už jste tu atmosféru zaž ili? Ž e ne? Tak to př íš tě urč itě př ijď te, stojí to za to.
Lída
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Naš i malí i velcí zpě váci pě kně zakonč ili rok 2015
ZPÍVÁNÍM POD VÁNOČ NÍM STROMEM

Jednou z posledních akcí loň ského roku bylo tradič ní zpívání pod vánoč ním stromem, tentokrát spojené
s jarmarkem výrobků dě tí z mateř ské a základní š koly. K vů li nepř ízni poč así se tentokrát zpívalo př ímo v kostele.
Zaplně ný kostel rozezně ly vánoč ní koledy v podání dě tí ze základní š koly, ž enského chrámového sboru a muž áků .
Př idaly se i ně které č lenky spolku popických ž en.
Lída

Reakce na př íbě h
z uč itelských historek
„ Veverka", který vyš el
v minulém zpravodaji
Dobrý den Vám př eji do redakce,
prostř ednictvím emailu reaguji na bezva č lánek
z minulého č ísla, který se pravdě podobně týká mé
osoby. Vykouzlil mi úsmě v na rtech a osvě ž il
vzpomínky z mého dě tství..
KDYŽ JSEM Š EL NA HAJZLÍK,
SEDĚ L TAM TRPAJZLÍK.
„ HAJZLÍKU TRPAJZLÍKU, CO DĚ LÁŠ NA MÝM
HAJZLÍKU“ ?
A TEN HAJZLÍK TRPAJZLÍK NECHTĚ L MĚ
PUSTIT NA HAJZLÍK
VYBĚ HLA VEVERKA, Č ERVENÁ PRDÉLKA
Když jsem byla malá, poř ádaly se u mé prababič ky
a pradě deč ka v Popicích v zimě zabíjač ky prasete, kde
se seš la celá rodina vč etně vš ech strejdů , tet.
Byla to neskuteč ná sranda. Moc ráda na to vzpomínám.
Strejda „ Zabíják“ byl speciální bavič a nás - malé dě ti
uč il spoustu pro nás zajímavých vě cí vč etně této
nepř ekonatelné básnič ky. Strejdovi jsme „ Zabíják“
ř íkali kvů li tomu, ž e nám to prase zabíjel on.
Historku z mého zápisu do první tř ídy nezapomeneme
nikdy, př i kaž dé rodinné seš losti, kdy také na strejdu
vzpomínáme, si tuto historku př ipomínáme, básnič ku si

samozř ejmě zarecitujeme a tak potom
mož ná celé Popice slyš í, jak se tomu
smě jeme.
Babič ka si Vaš i „ plkš u“ (tak ř íká maminka
Vaš emu zpravodaji) č te pravidelně ,
dokonce se mi svě ř ila, ž e ji už kolikrát
napadlo, ž e Vám o mém úž asném zápisu
do první tř ídy napíš e č lánek v rámci
př íspě vků UČ ITELSKÉ HISTORKY.
Ale to netuš ila, ž e nás fikaně př edbě hnete.
Když vyš lo poslední č íslo, tak si ho tak
babič ka v kuchyni proč ítala a najednou se
zač ala hodně smát. Př iš la ke mně a podala
mi „ plkš u“ se slovy: „ Tohle si př eč ti“ .
V tu chvíli jsem nevě ř ila tomu, co č tu a už to zač alo
…
po př eč tení vš emi z rodiny se intenzivně smál
„ celý dů m“ .
Je neuvě ř itelné, ž e tuto historku si stále pamatujete,
i když je pravda, ž e se to asi u zápisů nestává.
Př íjemně mě to př ekvapilo.
Mů ž u se vymlouvat, ž e jsem jako dítě byla ze zápisu
nervózní a tak mne nenapadlo nic jiného, ale to
vlastně nikoho nezajímá, protož e nebýt strejdy, jeho
úž asné básnič ky a mé nervozity bychom se o tuto
vzpomínku ani nemohli s poř ádným úsmě vem
podě lit. Jsem za to moc ráda a dě kuji za Váš milý
č lánek
Nela Mě ř ínská
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Letoš ní kulturní dě ní v naš í obci zahájili myslivci
Myslivecky ples se podle ohlasu návš tě vníků velice
líbil. Ten letoš ní dokonce pokládáme za zatím nejlepš í,
co jsme za ta léta uspoř ádali.
Dechová hudba Horenka hrála nádherně , krásně nám
zazpívali popič tí muž áci, skvě le zatanč ily popické
ž eny.
V losování o ceny bylo kolem 190 cen.
V myslivecké kuchyni to vř elo, byla v neustálém
oblež ení. Nejvíce chutnaly ř ízky z prasete divokého
(cca 100porcí), dále byl k ochutnání guláš ek rovně ž
z prasete divokého a flamendr ze srnč ího. Vypily se tř i
sudy piva, př es deset litů vína - a kolik bylo panáč ků ,
to radš i ani psát nebudu, ale moc, moc, moc.
Vš em, kdo náš ples navš tívili, srdeč ně dě kujeme.
Zvláš tní podě kování patř í tě m, kdo nám př ispě li do naš í
krásné tomboly.
Takž e letoš ní ples je za námi, a proto si Vás
dovolujeme pozvat na ples př íš tí, opě t s Horenkou, a to
dne 14. ledna 2017.
Dě kují popič tí myslivci
Miroslav Zabloudil

Popický zpravodaj - duben 2016 - str. 6

WESTERN B
áL

Milí spoluobč ané, uplynul již ně jaký č as od mého posledního př íspě vku do Popického zpravodaje, a tak si nyní
dovolím malé ohlédnutí za popickými plesy. Rád konstatuji, ž e poslední roky bývají v Popicích kulturně plodné.
Jak jsem se doslechl, je jich pro ně které až moc, ale alespoň mají místní více mož ností výbě ru. Je to př ece jen
otázka vkusu kaž dého z nás.
Letos vš e zač alo Mysliveckým plesem, jenž se stal pro Popice neodmyslitelnou tradič ní souč ástí. Velká úč ast
místních, ale i př espolních, podtrhuje velkou atraktivitu a oblíbenost tohoto plesu. Bohatá tombola se spoustou
zvě ř iny je samozř ejmostí, bez které by se tato zábava neobeš la. Pravidelná úč ast muž áckého sboru na tomto plese
pro nás byla impulsem ke slož ení hymny pro naš e myslivce. Skladba vzeš la z autorské dílny Františ ka Urbánka,
který slož il text, a já k ní napsal hudbu.
Druhou letoš ní akcí plesového charakteru byl Obecní ples poř ádaný ve spolupráci s kulturní komisí. Jak si
vě tš ina z vás stač ila vš imnout, je od loň ského roku tento ples poř ádán v netradič ním stylu. S č leny kulturní komise
jsme loni př emýš leli, jak tento ples ož ivit. Navrhl jsem kolegů m uspoř ádat tuto zábavu v oldies stylu 60. – 80. let
a př izpů sobit se tak nejen dř íve narozeným, ale i jiným vě kovým kategoriím, pro které tu bě hem roku, kromě
lidových zábav, moc akcí nebývá. Vsadili jsme na jednu kartu, a jak se posléze potvrdilo, byla to volba správná.
Velmi mě mrzelo, ž e jsem se loň ského plesu nemohl ze zdravotních dů vodů zúč astnit. Když jsem následně shlédnul
video a fotografie na internetu, byl jsem velice rád, ž e se povedlo to, v co jsem doufal. Př ístup vš ech zúč astně ných
byl fantastický a jejich dobové obleky dobrou atmosféru výborně podtrhovaly. Chtě l bych touto cestou podě kovat
kulturní komisi za vzornou př ípravu této akce. V letoš ním roce jsme se drž eli stejného stylového zamě ř ení, jen
s rozdílem hudebního ž ánru. Volba padla na country a westernovou hudbu. Drobné problémy v podobě př elepeného
data na plakátech, které se objevily ně kolik dní př ed samotnou akcí, nemě ly naš tě stí na zdárný prů bě h zábavy
ž ádný vliv. Nevím, zda to byl bezduchý vtip nebo zámě r konkurence, ale Popič tí ani př espolní se zmást nenechali.
Zábava byla výborná a trvala až do brzkých ranních hodin. O dobrou atmosféru se i letos postaral DJ Fany
z Prostě jova. Vyjadř uji velký dík Spolku popických ž en, které si př ipravily úvodní př edtanč ení s vtipnou scénkou
Tenkrát na západě , jakož to i dalš ím úč inkujícím. V neposlední ř adě bych chtě l podě kovat vš em, kteř í př ispě li do
bohaté tomboly.
Tě š ím se, ž e se bě hem roku budeme scházet v hojném poč tu i na dalš ích kulturních akcích.
Miloš Kotlán
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Alespoň pár mrazivých dnů využ ili hokejisté a bruslař i k zimním radovánkám na popickém rybníku. Malí i velcí
se vyř ádili na bezpeč ně silné ledové vrstvě , která pokryla kaprů m jejich obydlí po ně kolika dnech velmi silných
mrazů ..
Lída

Okolo tř iceti masopustních masek se za krásného, témě ř jarního
poč así seš lo v nedě li, 6. února v poledne př ed kulturním domem.
Č ekala je tradič ní procházka Popicemi dů m od domu a zvaní
Popických na več erní program do KD. Za doprovodu harmoniky
zazpívaly a zatanč ily roztodivné maš kary vš ude, kde vykoukl ně jaký
místní ze svého obydlí. Na mnoha místech maš kary dokonce č ekalo
obč erstvení, ať už ve formě ně č eho na zahř átí nebo k zakousnutí.
V odpoledních hodinách pak prů vod dorazil zpě t do kulturnímu
domu, aby zde jeho úč astníci př ipravili pohoš tě ní pro več erní
př íchozí.
Več er pak v sále probě hlo klasické, již dobř e známé pochovávání
basy. Masopustní ř ádě ní zakonč ila zábava s taneč ky a zpě vy. Dě ti
i dospě lí se na parketu vydali ze svých posledních zbytků energie,
které jim po nároč ném dni ješ tě zbyly.
Je hezké, ž e i Popice dodrž ují tuto hezkou tradici, jakou tento svátek
jara beze sporu je.
Lída
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Karnevalové odpoledne provázel známý Š áš a, který si
pro dě ti př ipravil mnoho soutě ž í o sladké odmě ny.
Soutě ž e byly př eváž ně dovednostní – házení míč ků do
koš e, koulovač ka, zpě v písní, motaná a ž idlič ková.
Celou akci tak kromě obč erstvení a hudby provázelo
veselí a dobrá nálada.
V nedě li 14.2.2016 se kulturní dů m v Popicích jako
mávnutím kouzelného proutku promě nil v rej
pohádkových bytostí.
Nastala totiž doba tradič ního karnevalu. Dě ti př icházely
do sálu vybaveny maskami oblíbených hrdinů
a pohádkových bytostí. Společ ná promenáda masek tak
byla pastvou pro oč i vš ech zúč astně ných.

Podě kování patř í sponzorů m tomboly, protož e
rozzář ené oč i dě tí z výhry byly nejkrásně jš í
odmě nou.
Irena Kondlerová

Po nezbytném pózování př ed fotoaparátem mohl
vypuknout netrpě livě oč ekávaný maš karní rej. Dě ti se
mohly v rytmu oblíbených písnič ek plně př edvést ve
svých "rolích" a "vyř ádit" se.
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Letoš ní roč ník navš tívilo pě kných 525 úč astníků , kteř í
př ijeli, jak je už obvyklé, z Rakouska, Polska
i z Ně mecka nebo Francie. Samozř ejmě nejvíc jich
bylo z naš í krásné vlasti a s velkou radostí
konstatujeme, ž e vě tš ina návš tě vníků se vrací kaž dý
rok znovu a znovu.
Sklepy otevř eli pánové Adamč ík, Böhm, Brzobohatý,
Knoflíč ek, Koláč ek, Kudlič ka, Mahovský, Masař ,
Novotný, Patka, Pláteník, Š kola, Urbánek, Vachala,
Ž idek a nově pan Š opík.
Dě kujeme vš em, kdo př ijeli, a doufáme, ž e se př íš tí rok
opě t setkáme nad výborným popickým vínem.
K ohlasů m z akce:
Bě hem prodeje vstupenek se ukázalo, ž e plné sady
zbývají pouze pro registrované. Ostatní návš tě vníci
mě li dvě mož nosti: buď poč kat asi dvacet minut do
jedné hodiny, kdy rezervace konč í, nebo si zakoupit
pouze sklenič ku a identifikač ní náramek za cenu 300
Kč . Ně kteř í z nich tuto mož nost využ ili. Stejně tak si
mohl ř íci kaž dý, kdo mě l registraci a chtě l svoji plnou
sadu př enechat jiným. Finálně se nevyzvedla skoro
polovina registrovaných sad.
Abychom př edeš li dohadů m, ž e vstupenek nebylo
dost: zů stalo cca 30 sad a 50 sklenič ek, nebyl tedy
problém vybavit dalš ích 80 návš tě vníků originálními
sklenič kami a kromě toho bylo v záloze př ibliž ně sto
sklenič ek s bílým potiskem. Zásoby tedy byly
dostateč né.
M. Sedláč ková
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Č lánek, který vyš el v Bř eclavském deníku

Rekordní Tour de Sklep:
Vynikající, nekomerč ní, nesla se
chvála Popicemi
Popice /REPORTÁŽ / - Rekordní poč et 525 úč astníků
navš tívilo sobotní akci Tour de Sklep v Popicích. Lidé
si chválili komorně jš í atmosféru.
Vinař skou akci Tour de sklep v Popicích navš tívilo
v sobotu okolo š esti set lidí z celé Č eské republiky. Své
sklepy pro ně otevř elo š estnáct vinař ů .
Se sklenič kou ve speciální zelené kapse a mapkou
v ruce vyráž ejí lidé vstř íc popickým vinným sklepů m.
Je sobotní poledne a vinař i otevírají brány svých
vinař ství.
Vů bec poprvé se akce Tour de Sklep úč astní také Alois
Slovák. Př ijel i s kamarády. „ Vyš lo to trochu náhodně .
Vě tš inou jezdíváme na již ní Moravu př es léto nebo na
svatomartinské akce, ale nelitujeme, ž e jsme na
Hustopeč sko zavítali. Víno nám tady chutná," sdě luje
muž z Frenš tátu pod Radhoš tě m.
Skupina ze severu Moravy se ze zač átku zdrž uje
př edevš ím u sklepu Libora Böhma a libuje si, ž e akce
netrpí masovou návš tě vností. „ Líbí se nám, ž e tady
není tolik lidí. Kdyby jich bylo ješ tě méně , bylo by to
ješ tě lepš í. Rádi si popovídáme s vinař em, který ví, jak
svá vína vyrobil, a zná o nich dalš í podrobnosti,"
vysvě tluje Slovák

Masová akce? Ne.
Díky komorně jš í atmosféř e př ijíž dí do Popic také
Richard Vítek z Rájce-Jestř ebí. „ V porovnání s jinými
koš ty je pro nás Tour de Sklep ideální. Více se dá bavit
s vinař i, není to tady tak komerč ní," pochvaluje si
Vítek.
Ten také znalecky hodnotí doposud ochutnané vzorky.
„ Roč ník 2015 je nádherný, vů bec se nedá s tím
př edloň ským srovnávat. Byli jsme zde i vloni a tehdy
nám opravdu chutnalo víno snad pouze ve dvou, ve
tř ech sklepích. Ovš em loň ská úroda je vynikající,"
srovnává Vítek.
V minulém roce navš tívilo popické sklepy témě ř pě t set
lidí, letos to vypadá dokonce na př ekonání této hranice.
„ Př edpokládali jsme, ž e se vejdeme do pě ti set
návš tě vníků , ale v tuto chvíli to vypadá, ž e jich bude
k š esti stů m," oznamuje př i akci hlavní organizátorka
Miriam Sedláč ková. Pomyslné poč itadlo př íchozích se
zastavuje na č ísle 525.

Právě podobná meta je pro poř adatele v souč asné době
zř ejmě strop. „ Neradi bychom š li nad š est set
úč astníků . Ješ tě vš ak máme š anci, ž e otevř ou dalš í č tyř i
vinař i. Pak jde návš tě vnost zvednout," nastiň uje
Sedláč ková plány do budoucna.
Jeden z tamních vinař ů Rudolf Ž idek vyjadř uje
uspokojení nad souč asným smě ř ováním akce
i návš tě vností. „ Je tř eba zviditelnit naš i obec.
Nechceme z toho vš ak udě lat masovou akci, jako jinde
v regionu, kde mají i pě t tisíc lidí. To už se mi nelíbí,"
má jasno Ž idek.
V sobotním odpoledni mají lidé mož nost projít celkem
š estnáct otevř ených sklepů . Ž e př itom nachodí dlouhé
kilometry? Naopak. Vzdálenost mezi nejbliž š ím
a nejvzdáleně jš ím vinař stvím je asi patnáct minut
chů ze. Ideální.
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První letoš ní stř elecké závody na stř elnici v Popicích se
konaly v nedě li 6.3.2016. Zatrénovat si stř elci mohli
již v sobotu. Př ipraveny byly poháry, hodnotné ceny
a bohaté obč erstvení.

Lovecké a sportovní stř elbě ZDAR!!!

UČ ITELSKÉ
HISTORKY
Bystrozraký
Př ed ně jakými tř iceti nebo více lety jsem se př esvě dč il,
ž e dokáž u ovládat nadpř irozené síly svou vlastní vů lí.
Tedy ne na poř ád, jen na krátkou dobu. Vě ř te nebo
nevě ř te, bylo to takhle:
Byli jsme tehdy se tř ídou š esť áků na š kolním výletu.
Vybrali jsme pro ně Ž ď árské vrchy a ž áci úspě š ně
putovali po trase. Cesta nás dovedla i na nejvyš š í
vrchol pohoř í – na Devě t skal. Nejvyš š í z balvanů byl
tehdy ohranič en jakýmsi zábradlím, vypadalo to trochu
jako balkon, a vedla na ně j cesta – schů dky vytesané do
skály. Na vyhlídku se veš lo s bídou ně jakých deset dě tí,
proto manž elka, která byla s námi, zů stala s dě tmi pod
vrcholem, já jsem š el nahoru a dě ti se po skupinkách
vydávaly nahoru za mnou.
První skupince jsem ukázal místa, kudy jsme již proš li,
a také místa, kudy ješ tě pů jdeme, upozornil jsem na
reliéf krajiny, a když se dě ti nabaž ily výhledů
do krajiny a vydaly se zpě t za ostatními, napadlo
mě ješ tě je zastavit a zeptat se jich, kdo má opravdu
dobrý zrak. Podle vlastního míně ní mě li vš ichni
zrak př ímo výborný, a proto jsem jim ukázal na obzoru
dvě
mírné vyvýš eniny lež ící pomě rně
blízko
u sebe. Naš li je vš ichni. Vidě li i ty č tyř i vysoké
jehlič naté stromy vyrů stající nad ostatním souvislým
lesním porostem mezi tě mi vyvýš eninami. Vš ichni
napjatě hledě li do prázdného místa mezi prvním a
druhým z vysokých stromů . Ř íkám totiž dě tem
(č ertví,co mne to napadlo): „ Kdo máte opravdu dobrý
zrak, tě sně nad ostatními (tě mi niž š ími stromy), skoro

př esně uprostř ed v mezeř e mezi prvním a
druhým vysokým stromem uvidíte úplně

malinkou š pič ku vě ž e š akvického
kostela.“
Co vám mám povídat – uvidě li ji vš ichni.
Zcela zř etelně . A vš ichni v tě ch dalš ích
skupinkách, které postupně na vyhlídku
př icházely, ji vidě ly na tom samém místě
také - a také jasně . Co na tom, ž e š pič ku
vě ž e neuvidíte nejen ze š akvického
nádraž í. Ani když vjedete na kopeč ek do
Š akvic a ceduli s názvem obce už máte pár
desítek metrů za sebou, z vě ž e š akvického
kostela nevidíte stále nic. – Př esto ji dě ti ze

vzdálenosti sta kilometrů (nebo tak ně jak)
tehdy vidě ly zcela zř etelně a vš echny. Jestli
jsem ně jak dokázal ovlivnit zakř ivení Země nebo co,
nevím, mož ná š lo o ně jaký jiný fyzikální jev. Ale
vím, ž e kaž dý, kdo tehdy odcházel z rozhledny, mě l
zrak, ž e by mu ho mohl závidě t i pohádkový
Bystrozraký.
A abyste si dokázali lépe př edstavit, jak to tehdy
bylo, pro názornost jsem vám tu na konci č lánku
udě lal dvě závorky (to místo tě ch vysokých stromů )
a v prostoru mezi nimi - př esně uprostř ed - vidíte, jak
se to tehdy jevilo. (Ale tu š pič ku uvidíte jen tehdy,
máte-li opravdu velmi dobré oč i.)
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V.H.

A než se dě ti vypravily k opravdovému
zápisu, vydala se s nimi paní uč itelka
ze š kolky obhlédnout, do č eho vlastně jdou.

Zápis do 1. tř ídy
„ Mamííí, já už chci chodit do š koly! Tatííí, kdy
se tam pů jdeme podívat?“ ozývá se z mnoha
dě tských úst.
Než vš ak do š koly v zář í vstoupí jako opravdoví
prvň áč ci, musí podstoupit „ zkouš ku“ své první
př ijímač ky. Nebo ne? Mů ž ete se podívat na pár
fotografií ze zápisu do první tř ídy 3. 2. 2016.

V pondě lí 1. února 2016 př iš la paní uč itelka Irena
Kondlerová s dě tmi př edš kolního vě ku do š koly. Dě ti
navš tívily druhou tř ídu, podívaly se na práci svých
starš ích kamarádů , vš ak ně které z nich si pamatují ješ tě
ze š kolky, když ti dneš ní druháci byli př edš koláci, jako
jsou oni dnes. Ně kteř í se podepsali na tabuli docela
snadno, jiným to š lo o ně co hů ř e, ale až budou ve š kole,
také se to nauč í. Dě ti ze š kolky ve š kole zazpívaly,
poznávaly v rů zných slovech hlásku na zač átku a pak
se nasvač ily v lavicích jako opravdoví š koláci. Ze
zápisu do š koly už nemá obavy nikdo a vš ichni to
urč itě pozítř í zvládnou.

A jak to bylo u zápisu? Hned pozítř í, ve stř edu, př iš lo
dohromady č tyř iadvacet budoucích prvň áků . To už byl
opravdový zápis do š koly. Aby byl pro dě ti záž itkem,
provázela je př itom Sně hurka a sedm trpaslíků . Ve dvou
tř ídách č ekaly na dě ti paní uč itelky a mě ly pro ně
př ipravené úkoly. Dě ti poč ítaly, poznávaly barvy,
geometrické tvary, vyprávě ly, co vidí na př ipravených
obrázcích, recitovaly básnič ky, kreslily postavy. Za
svou snahu byl kaž dý adept š kolní docházky odmě ně n
malým dáreč kem.
Protož e jich k zápisu př iš lo tolik, už se ve š kole tě š íme,
ž e budeme mít ve tř ídě více dě tí, než bylo v posledních
letech obvyklé, i když ně kteř í ješ tě dostanou odklad
š kolní docházky.
B. Š ť astná, I. Kondlerová
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Návš tě va hvě zdárny
V lednu páť áci popické š koly navš tívili Hvě zdárnu
a planetárium v Brně .
V digitáriu vidě li program Úž asné planety,
v exploratoriu byli na výstavě Př íbě h Sluneč ní
soustavy, kde si zopakovali, co se dozvě dě li ve š kole
o Sluneč ní soustavě a interaktivně si vyzkouš eli, jak
vzniká vodní vír. Souč ástí expozice byla také série
mechanických exponátů demonstrujících např íklad
rů znou tíž i stejných př edmě tů na rů zných tě lesech ve
vesmíru, Foucaultovo kyvadlo, vliv odstř edivé síly na
tvary kosmických tě les, model atmosfér plynných
planet. V digitáriu shlédli putování spalujícím ž árem
i mrazivými pustinami, vesmírným vzduchoprázdnem
i atmosférami hustými tak, ž e by se daly krájet. Dostali
se nebezpeč ně
blízko planetárnímu otesánkovi,
klič kovali mezi mě síci, prstenci a planetkami,
pronásledovali kypící kometu. Dobrodruž nou cestu
Sluneč ní soustavou doprovázela prohlídka aktuální
noč ní oblohy, na níž pátrali po nápadných souhvě zdích,
hvě zdách i planetách.
Př i odchodu si venku př ed Hvě zdárnou zaskotač ili na
vě decké stezce.

Básně o jaru, které slož ily dě ti z páté tř ídy v č eském jazyce:
Jaro už je tady

Jaro budí zvíř átka

Jaro už je tu

Ondř ej Procházka
a Filip Huň ař

Markéta Peková
a Adéla Melkusová

Teresa Straka

Jaro ť uká na vrata
a ř íká zima už tu není.
Zima už zas odeš la,
jaro už je tady,
zať ukalo na vrata
vlezla sem i ptáč ata.

Jaro budí jezevce,
medvě dy i zajíce.
jezevec je straš ně líný,
nechce se mu z dě tské
plíny.
Medvě d když se probudí,
na zvoneč ek zazvoní,
potom jde na rybič ky,
zajíč ky i liš tič ky.

Zač ala si zpívat
a do hnízd se dobývat.
Stromy už nám rozkvétají
a zvíř átka se probouzejí. Zajíc vyjde z noclehu,
prochází se po mechu.
Jaro vš ichni milujou,
kytič ky mu darujou.

Na jař e sluníč ko
vykukuje
a pupeny na stromech
rozpukuje,
ptáci na stromech zpívají
a vš ichni radost mívají.

Na jař e
Kateř ina Ž idková
a Vendula Málková
Jaro rádi máme
a sně ž enky mamince dáme.
Na louce kvete kvítí
a slunce radostně svítí!

Paní uč itelku na jarní
Ve š kole jsou prázdniny, zmrzlinu pozveme
dě ti dovádě jí a dě lají
a o jarních prázdninách s ní
blbiny.
na koupališ tě jedeme.
Jaro hýř í vš emi barvami,
Vzbudila se už zvíř ata
jarní prázdniny jsou za námi
a mají malá mláď ata.
Jaro jiskř í barvami,
mraky se honí nad námi.
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Zimní radovánky ve š kolce
Letoš ní zima byla na sníh skoupá. Marně jsme z oken
mateř ské š koly vyhlíž eli sníh a tě š ili se, ž e vytáhneme
sáně .
A př eci. Jednoho lednového rána jsme se doč kali. Po
svač ince jsme vyrazili. Sně hu bylo sice málo, ale
jezdilo to, hlavně tam, kde byl travnatý podklad.
Sně huláka, spíš e sně huláč ka, jsme si postavili na
louce za hř bitovem. Tam naš e zimní radovánky na
sně hu pokrač ovaly. Kreslili jsme klacíkem do sně hu,
koulovali se, vyš lapávali cestič ky, dě lali „ andě líč ky„
a vzájemně se vozili na saních.
Př i odchodu na obě d jsme se s obavami ohlédli na
zasně ž enou louku a doufali, ž e sníh vydrž í do dalš ího
dne. Ale zima nás opě t př ekvapila. Druhý den nebyla
po sně hu ani památka. Tak snad př íš tě .
M.M.

Tř i č uníci nezbedníci
Ve č tvrtek 17. 3. 2016 se uskuteč nila dalš í
pě kná kulturní akce. Dě ti jely objednaným
autobusem do divadla Radost na divadelní
hru „ Tř i č uníci nezbedníci“ . Už od
pondě lka jsme si př ipomínali, jak se
budeme v divadle chovat a jak se
oblékneme, a netrpě livě jsme č ekali na
č tvrtek.
Odjezd do divadla byl plánovaný na
brzkou ranní hodinu. Př estož e ně které dě ti
mají s ranním vstáváním znač ný problém,
nikdo nezaspal. Kluci př iš li ustrojeni do
témě ř společ enského a dě vč átka mě la
sváteč ní š aty.
Celé př edstavení bylo vtipné, veselé
a plné písnič ek. Dě ti se smály, když si
č uníci Paš ík, Vaš ík a Boubelka hráli
a skotač ili, ale vzápě tí trnuly strachem,
když se na pódiu zcela neč ekaně objevil
straš livý vlk a chtě l prasátka sníst. Ale jak
už to v pohádkách bývá, prasátka nad
vlkem vyzrála a vš e dobř e dopadlo.
Domů jsme odjeli v př íjemné náladě
a cestou jsme si pobrukovali melodie,
které nám zně ly v naš ich vzpomínkách.
Ve š kolce jsme si o divadle povídali,
kreslili jsme vlka i tř i odváž né č uníky.
Irena
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Velikonoč ní dílnič ka v MŠ
Tradič ní jarní dílnič ka, která probě hla ve š kolce v úterý 22. bř ezna, mě la opě t u dě tí úspě ch. Se svými rodič i si
mohly vyrobit zápich slepič ku, vajíč ko, a kuř átko, obarvit vajíč ko, vyrobit velikonoč ní závě sy i zajíč ka.
Vš echny výrobky hýř ily jarními barvami, ve tř ídách vládl pracovní ruch. V prů bě hu dílny se vš ichni úč astníci
mohli obč erstvit jablkovým š trů dlem, který př ipravila tř ída starš ích dě tí - Motýlků .
Na závě r č ekalo na dě ti hledání papírových velikonoč ních vajíč ek, za které dostaly perníč ky. Celou dílnič ku
provázela př átelská atmosféra a dě tem se ani nechtě lo domů . Už se tě š íme na dalš í š kolní akci .
M.M.

Velikonoč ní dílnič ka probě hla 16. bř ezna odpoledne
také ve š kolní druž ině . A protož e se naš i š koláč ci na
tyto jarní svátky vž dycky moc tě š í, š lo jim to pě kně od
ruky.

Velikonoč ní odpoledne
s Vavř ínkem
Stalo se již tradicí, ž e dě ti z Vavř ínku vě nují jedno
odpoledne velikonoč ní př ípravě . Na Zelený č tvrtek se
kluci uč ili plést pomlázky, dě vč ata vyrábě la
velikonoč ní výzdobu (pro letoš ek jsme zvolili výrobu
vě neč ků ) a posléze zdobila perníkového zajíč ka
a vajíč ka. Vš ichni si zaslouž í velkou pochvalu za své
výtvory.
Nejhezč í pomlázku upletl Svatik Brzobohatý.
Nejhezč í vě neč ek vyrobila Katka Buchtová.
Nejlépe nazdobený perníč ek mě la Sabinka Wenischová.
Tímto dě kujeme TJ Sokol Popice za zapů jč ení kabin na
toto odpoledne.
Popická chasa,z.s
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Ř ímsko-katolická farnost Popice
Papež Františ ek vyhlásil rok 2016 Rokem milosrdenství. Jedna z forem milosrdenství je také soucit s potř ebnými,
a to i př ispě ním v charitativních sbírkách. Š tě drost naš ich obč anů je jednou z mnoha vě cí, na kterou mů ž eme být
hrdí. Př i letoš ní Tř íkrálové sbírce 2. ledna se v Popicích vybralo 40 244,- Kč . Seč teme-li sbírky od jejich poč átku,
tedy od roku 2004, dojdeme k úctyhodné sumě 461 023,- Kč . Podě kování patř í vš em dárců m za jejich š tě drost, ale
také skupinkám koledníků , kteř í př ekonali stud a nebojí se poprosit u kaž dých domovních dveř í.
Veř ejná sbírka na opravu popického kostela sv. Ondř eje má jiný úč el. Není charitativní, ale ukazuje na
sounálež itost popických obč anů s naš í nejdů lež itě jš í kulturní památkou. I v tomto ohledu mů ž eme být na Popické
hrdí. Ve dvou sbírkových dnech v roce 2015, 29. listopadu a 18. prosince, bylo vybráno celkem 28 095, Kč . Na
sbírkovém úč tu je k 31.12 2015 celkem 63 537,17 Kč . Veř ejná sbírka musí být ze zákona vedená na bankovním
úč tu, kde př i souč asných úrokových sazbách poplatky za vedení úč tu, výpisy a transakce znač ně př evyš ují kladné
úroky – toto je vysvě tlení tě ch haléř ů na sbírkovém úč tu. Letos by mě lo dojít k výbě ru dodavatele projektu
rekonstrukce stř echy kostela. Následná oprava stř echy bude nároč ná jak po stránce ř emeslnické, tak i finanč ní.
Josef Urbánek

Milión ovocných stromů
Projekt
MAS (Místní akč ní skupina) Hustopeč sko se př ipojila
k výzvě Krajského sdruž ení MAS Jihomoravského
kraje na realizaci projektu Milión ovocných stromů .
Základní myš lenkou tohoto projektu je př izpů sobování Jihomoravského kraje na oč ekávanou
a pravdě podobně již probíhající změ nu klimatu.
Souč ástí projektu je nejenom výsadba ovocných
stromů , ale i vzdě lávání a aktivizace obyvatelstva k
péč i o krajinu. Př icházející změ na podnebí v naš í
země dě lstvím naduž ívané krajině
mů ž e vést
k pomalému a nenávratnému poš kození celého
ž ivotního prostř edí. Výsadba ovocných stromů je malý
díl pomoci, který mů ž e změ nit př ístup obyvatel
k ohrož ené př írodě .
Až do doby scelování pozemků a rozorávání mezí
po roce 1948 byly katastry obcí plné ovocných stromů
na pomě rně úzkých políč kách. Sráž kové vody byly
lépe zadrž ovány na polích, nedocházelo ke splavování
pů dy.

Snahou projektu Milión ovocných stromů je také vrátit
do krajiny ovocné stromy, které již pomalu mnoho lidí
ani nezná. Na př íklad moruš e, kdouloně , oskeruš e.
Z naš í obce se do projektu př ihlásili Vinař i Popice
a Vinař ství Ž idek. Na úvodním seminář i bylo
př edstavení projektu Mgr. Vítem Hrdouš kem,
manaž erem MAS Stráž nicko, který má zkuš enosti
s obdobnými výsadbami v Bílých Karpatech.
V diskuzi bylo navrž eno, aby první fází projektu bylo
vytvoř ení pě stitelské š kolky starých odrů d ovocných
stromů v Ekocentru Velké Pavlovice. Zde by se
vytvoř ila i s pomocí Zahradnické fakulty Mendelovy
země dě lské univerzity v Lednici základna pro
rozmnož ení výsadbového materiálu a budoucí zdroj
postupných výsadeb ovocných stromů .
Tento projekt nemá termín ukonč ení. Jeho snahou je
prů bě ž ná obnova zč ásti ponič ené krajiny a změ na ve
vnímání ž ivotního prostř edí obyvateli na vesnicích i ve
mě stech.
Josef Urbánek
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Za normálních okolností bych tento č lánek do rubriky historie nazař adila, ale ně jak se sám nabízí svým obsahem,
ž e tou historií bohuž el už skuteč ně bude. Nevím proč , ale po př eč tení č lánku pana Urbánka na př edchozí stránce
mám pocit, ž e k sobě tyto texty tak ně jak zvláš tně tématicky pasují.

Už ani nevykvetou
Př ed dvě ma lety jsem jela z práce, tak jako kaž dý den,
a vš imla si po levé straně př ed Popicemi, ve smě ru od
Hustopeč í, rozkvetlých jabloní. Zajela jsem domů pro
fotoaparát a na to místo jsem se vrátila. Vstoupila
jsem do nádherného sadu a kochala se pohledem,
který se mi naskytl. Popický kostel na pozadí tě ch
rozkvetlých stromů , obraz jakého si mož ná ješ tě nikdo
př ede mnou nevš imnul, vybízel k zaznamenání do
pamě ti obce. V té době jsem ješ tě netuš ila, ž e bude tím
posledním. Povedla se mi nádherná fotka, která by se
asi povedla kaž dému, který by do tě chto míst a v tuto
správnou dobu vkroč il.
Rok na to jsem se tě š ila, ž e udě lám dalš í, snad ješ tě
lepš í fotky, ale nepodař ilo se. Proš vihla jsem ten
správný okamž ik kvě tu. Ně jak mi př i mém pracovním
tempu unikl. Letos jsem to chtě la napravit a již brzy
z jara jsem kaž dý den sledovala, v jaké fázi jarního
probuzení se stromy nacházejí.
A př iš el š ok. Jabloně zač al ze smě ru od Popic ně kdo
kácet. Asi nový už ivatel pozemku. Nic proti ně mu, má
asi jiné plány s tím prostorem, spíš e to vyč ítám
pů vodnímu už ivateli, ž e se nedokázal o stromy
postarat tak, aby mu vynáš ely. Již vloni, v hlubokém
podzimu, kdy stromy nemě ly už ani listí, zato byly
obsypány krásnými zelenými jablky, př emýš lela jsem
nad tím, jestli nemám do popického infokanálu napsat:
„ Popič tí, jdě te si do jabloň ového sadu natrhat jablka,
než zmrznou.“ Asi bych mě la velký problém
s majitelem sadu, naš tě stí pár dní na to nechal jablka
sklidit. Naposledy.
Je mi to líto, ale letos už ani nevykvetou. Když jsem
vidě la tu zkázu, nafotila jsem alespoň poslední zbytky.
Na fotkách je vidě t mírné zabarvení té masy vě tví do
rů ž ova, to protož e byly př ipraveny do kvě tu.
Jenž e už to nestihly, zkáza byla dokonána ve č tvrtek
24.3.2016. Jsou vykáceny vš echny, takový smutný
jabloň ový hř bitov.
Cestou z práce ten den jsem ješ tě zastavila a tu
ohavnost naposledy vyfotila. Padlé stromy budou
zř ejmé vystř ídány ně č ím už iteč ně jš ím, výnosně jš ím.
Snad ne kukuř icí. Tu fotit nebudu. Popice na pozadí
kukuř ice by zř ejmě nebyly to pravé oř echové. Snad
bude nový už ivatel rozumný a vysadí ně co, co bude
radost zdokumentovat jako novou kapitolu
roztodivných pohledů na Popice.
Lída
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Chceme vzpomenout na č lově ka, se kterým se po
celá léta setkávala ř ada tě ch starš ích z nás.
Př ed témě ř 115 lety – 19. listopadu 1901 - se
v Újezdě
u Č erné Hory narodil pan uč itel
Františ ek Srba. Újezd je malá vesnice v okrese
Blansko, nyní v obci ž ije př ibliž ně 270 obyvatel.
Po studiu vyuč oval na rů zných místech, od roku 1930
až do konce války byl ř ídícím uč itelem v Bohumilicích
u Klobouk. Odtud se v roce 1945 s rodinou př istě hoval
do Popic.
Vyuč uje v místní š kole a snad není v Popicích
společ enská organizace, ve které by svými znalostmi
obě tavě nepomáhal. Hned od zář í 1945 pracuje ve
Sboru dobrovolných hasič ů – po r.1948 pož árníků
(s hasič i spolupracoval v ř adě obcí již od roku 1932),
v místní osvě tové besedě , nacvič oval s ochotníky
divadelní hry, byl aktivním č lenem Sokola, okresním
knihovnickým inspektorem a psal obecní kroniku
neuvě ř itelných 35 let (za léta 1945 – 1980).
Vě tš ina jeho konání pro naš i obec byla na deset let
omezena, když
byl jmenován ř editelem š koly
v Š itboř icích (1952 – 1962). Od roku 1964 je po dvě
volební období tajemníkem Místního národního výboru
v Popicích, organizač ně pomáhá nově založ enému
Jezdeckému oddílu Palava př i jeho parkurových
závodech, do roku 1977 je př edsedou Sboru
pož árníků - a je jmenován jeho č estným př edsedou.
I ve vysokém vě ku využ il své zkuš enosti výborného
uč itele – jeho práce v logopedické poradně pro dě ti
byla nezanedbatelná.
Zemř el 23. bř ezna 1983.
V letech 1997-1999 byla zpracovávána a na př elomu
tisíciletí vydána publikace „ Osobnosti Hustopeč ska“ –
naš e obecní zastupitelstvo schválilo zař adit do ní
i pana uč itele Františ ka Srbu.

PLÁN KULTURY OBCE POPICE
kvě ten - zář í 2016
7.5.2016

MÍSTNÍ VÝSTAVA VÍN
ZO Č SZ

15.5.2016

VEŘ EJNÁ SOUTĚ Ž Č MMJ OMS
BŘ ECLAV - Stř elnice Popice

21.5.2016

KROJOVANÉ DĚ TSKÉ HODY
Poř ádá Popická chasa

4.6.2016

BABSKÉ HODY
Poř ádá Spolek popických ž en

18.-19.6.2016 VAVŘ ÍNEK A MAGICKÝ VÍKEND
PRO DĚ TI
Poř ádá Popická chasa
25.6.2016

RYBÁŘ SKÉ ZÁVODY PRO
DOSPĚ LÉ - Poř ádají rybář i Popice

26.6.2016

RYBÁŘ SKÉ ZÁVODY PRO DĚ TI
Poř ádají rybář i Popice

8.-10.7.2016

LETNÍ HODY
Poř ádá TJ Sokol Popice

8.7.2016

Hodová diskotéka

9.7.2016

Hodová zábava

10.7.2016

Hodová zábava

3.9.2016

UKONČ ENÍ PRÁZDNIN NA HRÁZI
Poř ádají rybář i Popice

11.9.2016

CENA PÁLAVY - Poř ádá TJ Palava

... psáno pod č arou
Nálež itosti obecní kroniky ukládá zákon (dodnes platný v pozdě jš ích novelizacích), který v roce 1920 podepsal
prezident T.G.Masaryk. Kronikář mj. musí psát pravdivě , vě rně a vě cně – stylizace vě t podle individuality pisatele
je dovolena.
Pan uč itel Srba nám v zápisech obecní kroniky zanechal popis nejdů lež itě jš ích událostí, které ž ivot obč anů
v Popicích po roce 1945 provázely. Ve svých citacích byl originální. Např . za rok 1950 napsal:
V akci hubení syslů a kř eč ků docíleno velkého úspě chu, protož e dě ti i dospě lí pochopili nutnost této akce s ohledem
na kolektiv. Ž áci národní š koly zahubili 524 kř eč ků a 194 syslů , Svaz č eskoslovenské mládež e 116 kř eč ků a dospě lí
531 kř eč ků a 156 syslů .
Po př eč tení textu se mne dcera zeptala „ prosím tě , mami, jak jste ty kř eč ky a sysly chytali?„ . Odvě tila jsem –
„ ani se neptej, dě venko“ .
Pak jsem jen nastínila – voda vlévaná do dě r vyháně la zdě š ená zvíř átka ven – tam už č ekali … .... a uhynulá
tě líč ka se pokládala do ř ad ke sč ítání. Ž áci ve š kole byli pouč eni, kolik zrnek obilí takové zvíř átko do svého
doupě te shromáž dí – ta by chybě la pro výrobu mouky, chybě l by chléb na stole pracujících … . „ To víš , tenkrát
nebyly organizace na ochranu zvíř at – dnes by to hnali až do Evropského parlamentu ve Š trasburku“ .
Anna Frýdková
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TJ SOKOL POPICE
DOSPĚ LÍ:
Jako kaž doroč ně strávili naš i fotbalisté vě tš inu
př estávky ve sportovní hale v Pohoř elicích. V
polovině února zač aly př ípravné zápasy. Naš i
odehráli celkem 3 př ípravné zápasy s bilancí
vítě zství a jedné poráž ky.

zimní
druhé
muž i
dvou

Popice - Š akvice 4:1
Popice – Boleradice 3:0
Popice – Velké Bílovice 1:3

Kádr muž stva
pro jarní utkání:
Jan Straka, Jaroslav Koneč ný, Ivo Š karpa,
Miroslav Singer, Dalibor Straka, Radek Fiala,
Jan Surka, Radek Rož novský, Jiř í Buriánek,
Leoš Vintrlík, Daniel Topinka, Filip Lejska,
Jakub Hanák, Vojtě ch Straka, Roman Sovka.

Kádr muž stva zů stal témě ř nezmě ně n, až na odchod
nejlepš ího podzimního hráč e Dana Tince do Velkých
Pavlovic. Jak velkou ztrátou jeho odchod byl, ukázala
hned první dvě mistrovská utkání v jarní soutě ž i.
Zejména v útoč né fázi pů sobilo naš e muž stvo zoufale.
V podzimních utkáních jsme vstř elili 45 branek v 14
soutě ž ních utkáních. V prvních dvou zápasech jarní
sezóny pouze jedinou, a to z pokutového kopu.
V úvodním utkání nastoupili naš i hráč i na domácím
hř iš ti s posledním celkem soutě ž e muž stvem Pouzdř an.
Naš i hráč i pů sobili nervózním dojmem, a i když jsme
nakonec zvítě zili 1:0 brankou Radka Rož novského,
výkon byl podprů mě rný. V prvním utkání naš i hráč i
aspoň bojovali.
V druhém utkání na pů dě sousedního Strachotína jim
tato vlastnost až na pár výjimek chybě la. V celém
utkání
témě ř
neohrozili
domácího
brankář e
a zaslouž eně prohráli 2:0.
Klíč ovým utkáním pro celou jarní soutě ž bude domácí
utkání s vedoucím celkem soutě ž e muž stvem Nosislavi.
Vě ř íme, ž e se naš i hráč i semknou a podají podstatně
lepš í výkon než v úvodních dvou zápasech jarní
sezóny.
Př ehled jarních zápasů :

10.4.
17.4.
24.4.
30.4.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.

Popice – Nosislav, výkop v 15:30
Kobylí - Popice, výkop v 16:00
Popice – Vranovice, výkop v 16:00
H.Vě stonice - Popice, výkop v 16:30
Popice – Boleradice, výkop v 16:30
Brumovice – Popice, výkop v 16:30
Popice– V.Hostě rádky,výkop v 16:30
Klobouky – Popice, výkop v 16:30
Popice – Uherč ice, výkop v 16:30
Starovič ky – Popice, výkop v 16:30
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STARŠ Í PŘ ÍPRAVKA
a MLADŠ Í PŘ ÍPRAVKA:

Kádr muž stva
starš í př ípravka:

Náš fotbalový potě r zač al př ípravu na jarní sezónu
halovým turnajem v Pohoř elicích. Obě naš e muž stva
obsadila shodně 5. př íč ku.

Pavel Ryš avý, Lukáš Oulehla, David Gabrhel,
Jan Př ibyl, Filip Huň ař , Josef Geier, Lukáš
Prchal, Dominik Ferby, Tomáš Svoboda, Filip
Š ebesta.

Následovaly první tréninky na hř iš ti a př ípravná utkání
s Velkými Pavlovicemi a Horními Bojanovicemi.
V tě chto utkáních si kluci osvojili fotbalové návyky
a již se tě š í na zahájení jarních soutě ž í, které letos
př ipadlo na 16. dubna.

Kádr muž stva
mladš í př ípravka:
Jiř í Prchal, Kamil Huň ař , Daniel Urbánek,
Tomáš Stehlík, David Geier, Ondř ej Topinka,
Tomáš Krajč a, Tobiáš Richter, Ondř ej Huň ař ,
Adélka Ferbyová.

Př ehled jarních zápasů :

16.4. Popice – Vranovice/Př ibice,
výkop ve 13:00
23.4. Popice – V.Pavlovice, výkop v 13:00
30.4. Vrbice – Popice, výkop ve 13:00
7.5.

Popice – Nikolč ice, výkop ve 13:00

15.5. Bř ezí – Popice, výkop v 10:00
22.5. Popice– Novosedly, výkop ve 13:00
29.5. Hustopeč e– Popice, výkop ve 13:00
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Po zimní př estávce se jezdci Monika Š vecová, Ilona
Š kodíková a Pavel Koláč ek zúč astnili hobby závodů
v Naš imě ř icích, kde po rozeskakování na 110cm
zvítě zila Monika se Schimim, Ilona se Senlly obsadila
5.místo a Pavel se Schengenem soutě ž nedokonč il.
V sobotu 26. bř ezna se uskuteč nily na jízdárně
velikonoč ní hobby závody za sluš né úč asti jezdců
a koní z okolí. Ve tř ech soutě ž ích se př edstavilo 52
startujících, kteř í s prů bě hem závodů byli v př eváž né
míř e spokojeni. Na startu soutě ž e chybě li domácí
zástupci, kteř í pouze potrénovali a chystají se na první
závody do Brna.
Pavel Koláč ek

REDAKCE Č TENÁŘ Ů M
Redakce dě kuje vš em, kdo svými př íspě vky obohatili
náš zpravodaj. I nadále mů ž ete př ispívat svými č lánky,
poznámkami, názory, námě ty a nápady. Stač í sdě lit
ústně nebo písemně kterémukoliv ze č lenů redakce
(jsou uvedeni v tiráž i č asopisu) nebo ně kterému ze
zastupitelů obce. Komunikovat lze i elektronicky.
Email: popickyzpravodaj@seznam.cz
nebo noly@volny.cz, unoly@seznam.cz
V č asopise je mož né také zveř ejň ovat inzeráty a
reklamy firem
Ceník inzerce:
• celá strana (A4) 1600,- Kč
• pů l strany (A5) 800,- Kč
• č tvrt strany (A6) 400,- Kč
• osmina strany (A7) 240,- Kč
• ř ádková inzerce typu prodám - koupím zdarma
• blahopř ání s fotografií 40,- kč
• firemní logo na titulní straně + 1 č lánek roč ně
2000,-Kč
Uzávě rka dalš ího č ísla bude koncem srpna 2016,
př esný termín bude vč as zveř ejně n na Infokanálu.
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Zpráva Sboru pro obč anské zálež itosti

V mě síci prosinci 2015
se narodily dě ti:

Společ enská rubrika leden - kvě ten 2016

60 let

65 let

70 let

71 let
72 let

Př ibyl Ladislav
80 let
Svobodný Josef
Př ibyl Josef
Ferák Josef
Kuč eř ík Josef
81 let
Furchová Miroslava
Š ebesta Pavel
Slač ík Františ ek
Buš ina Jiř í
Michalcová Ludmila
Benedě lová Marta
Koláč ková Jitka
Urbánková Jindř iš ka
Peka Zdeně k
Vaverka Jan
Vaverková Anež ka
Sekaninová Josefka
Kudlič ková Jiř ina
Matýš ek Bohumil
Š imkovič Kliment
Matě jů Rudolf

74 let

Ryš ánková Bož ena
Stř íbrnská Josefa
Fribertová Jarmila

75 let

Bernátková Jarmila
Melkusová Marie
Krejč iř íková Marie

76 let

Jandek Františ ek

77 let

Bernátek Oskar

78 let

Adamč ík Antonín
Pláteníková Marie

Kuč eř íková Antonie

Danihel Maxim
Koláč ková Jana
Strapko Martin

Prů dková Anna
Koneč ná Jiř ina
Vetrová Josefa

Slavnostní vítání obč ánků v obř adní
síni OÚ Popice v mě síci únoru:
13.2.

82 let

Strapko Martin
Koláč ková Jana

Ráč ková Bohumila
Zámeč ník Josef

Slavnostní vítání obč ánků v obř adní
síni OÚ Popice v mě síci bř eznu:

84 let

87 let

89 let

Sekaninová, duben 2016

Beň o Alois
nejstarš í muž

19.3.

Danihel Maxim

Úmrtí:

Gabrhelová Marie
Jahodová Anna

Omastová Veronika

Straková Kristýna

31.12.2015 zemř el pan Jaroslav Lovecký
ve vě ku 81 let
16.1.2016 zemř ela paní Marie Blahová
ve vě ku 83 let
8.2.2016 zemř el pan Václav Lejska
ve vě ku 75 let
18.2.2016 zemř ela paní Marie Melkusová
ve vě ku 70 let
12.3.2016 zemř el pan Miloslav Slač ík
ve vě ku 68 let
22.3.2016 zemř ela paní Bož ena Č echová
ve vě ku 84 let
1.4.2016 zemř el pan Bohuslav Hrdlič ka
ve vě ku 70 let

PODĚ KOVÁNÍ
Chtě li bychom touto cestou podě kovat za
obě tavou péč i, kterou vě noval naš í mamince
pan doktor Macků v její tě ž ké nemoci.
Rodina Č echova
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Noc s Andersenem
V pátek 1. dubna se seš lo 20 dě tí ve š kole, aby zde
strávily noc plnou zábavy a her - Noc s Andersenem.
Letos byl poč et dě tí limitovaný, zúč astnit se mohlo jen
20 opravdových č tenář ů , kteř í pravidelně navš tě vují
knihovnu. Př esně pro tyto dě ti je totiž tato akce jako
stvoř ená. V podveč er se dě ti po př ivítání s paní
knihovnicí ubytovaly. Dozvě dě ly se, kdo to byl pan
Andersen a mohla se zač ít č íst první pohádka – Malá
moř ská víla. Tato kniha oslavila již 180.výroč í od
vydání první kniž ní verze. Následovaly pohádkové
a také legrač ní kvízy.

Č etla se také ukázka z knihy Expedice z Pohlednice,
které byla letoš ní noc s Andersenem vě nována. Potom
se malí č tenář i naveč eř eli a vypukly sportovní hry
v tě locvič ně , u kterých se dě ti pě kně unavily. Př ed
spaním samozř ejmě nechybě la dalš í pohádka - Oš klivé
káč átko - a š lo se na kutě . Ráno po snídani následovala
ješ tě chvilka volné zábavy. Vě tš ině dě tí se ani nechtě lo
domů , ale co se dá dě lat, uteklo to jako voda, ale
mů ž eme se tě š it na shledanou s panem Andersenem
zase např esrok. Podě kování patř í Mgr. Blance Š ť astné
za výbornou spolupráci na akci.
Dagmar Bobalová - knihovnice

Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dě tského č tenář ství, př i níž dě ti nocují v knihovně
u př ílež itosti výroč í narození dánského pohádkář e, Hanse Christiana Andersena, které př ipadá na 2. dubna, kdy je
od roku 1967 vyhláš en i Mezinárodní den dě tské knihy.
První Noc s Andersenem probě hla na př elomu 31. bř ezna a 1. dubna 2000 v dě tském oddě lení Knihovny
Bedř icha Beneš e Buchlovana v Uherském Hradiš ti, zúč astnilo se 25 dě tí. Od roku 2001 se poř ádá po celé Č eské
republice pod záš titou Klubu dě tských knihoven. V dalš ích letech se noc rozš íř ila i za hranice Č eské republiky,
poř ádá se v Polsku, Slovensku, Rakousku, Slovinsku a Ně mecku. Kromě veř ejných knihoven se akce úč astní
i š kolní knihovny, š koly, š kolky, domy dě tí, obč anská sdruž ení a dalš í zař ízení. V letech 2001– 2008 se konaly
jednotlivé roč níky za podpory akce Bř ezen – mě síc internetu. V roce 2010 se Noc s Andersenem uskuteč nila na
905 místech, z toho v 446 knihovnách a úč astnilo se jí celkem 31 256 dě tí. V roce 2011 probě hla na 1 065
místech s celkovým poč tem 40 957 dě tí a roce 2012 to už bylo 1 133 míst a 44 067 dě tí
Dě ti se v prů bě hu odpoledne sejdou do knihovny. Ideální je poč et 20 dě tí, rok od roku vš ak zájem stoupá,
proto se č asto provádí losování č i soutě ž o úč ast. Poté zač íná program, který si daná knihovna př ipravila –
hromadné č tení knih, sázení Pohádkovníků , divadelní př edstavení a na dobrou noc se č tou pohádky. Autorkami,
dnes již svě tově rozš íř eného projektu, jsou knihovnice z knihovny Bedř icha Beneš e Buchlovana v Uherském
Hradiš ti Hana Hanáč ková a Miroslava Č ápová.
V souvislosti s touto akcí probíhají i dalš í programy, např . lampionové prů vody, noč ní návš tě vy zámků , hraní
divadelních př edstavení, noč ní diskotéky a dalš í rů znorodé aktivity v prostř edí knihovny i v jejím okolí. Bě hem
návš tě vy v knihovně dě ti provází osoby př evleč ené za Andersena, Bílou paní č i známí spisovatelé
I v knihovnách, v nichž nelze z ně jakého dů vodu př espat, se tato akce koná, ovš em s pozmě ně ným názvem,
Več er s Andersenem.
I pro dospě lé je př ipravena podobná akce, byla nazvána Noc s Boccacciem. Netrvá vš ak až do rána, nýbrž jen
do pů lnoci.
V ně kterých knihovnách probíhá sázení Pohádkovníků Andersenových (latinsky Fabularius Andersen), což je
strom zasazený bě hem Noci s Andersenem v okolí knihovny. První sázení zač alo v roce 2005 na 200. výroč í
Andersenova narození.
Téma kaž dého roč níku vyhlaš uje Klub dě tských knihoven, vě tš inou se zamě ř uje na urč itého významného
autora nebo ilustrátora knih pro dě ti, který má v daném roce výroč í.
Zdroj Wikipedie, otevř ená encyklopedie
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Obecní knihovna
Videa z popických akcí za rok 2015
V obecní knihovně jsou k dispozici nová DVD pro
použ ití v př ehrávač ích. Na devíti DVD jsou vypálena
videa z popických akcí, které probě hly v roce 2015
(celkem př es 30 videí)
1. Babské hody 2015
2. Letní hody 2015
3. Martinské hody 2015
4. Akce 2015 (dě ti a ostatní) - Masopust, Pálení
č arodě jnic, Dě tské hodeč ky, Den matek, Den dě tí,
Rybář ské závody dě tí, Č ertoviny, Zpívání pod
vánoč ním stromem
5. Akce 2015 (obec a ostatní) - Obecní retro ples,
Pobeseda, Napoleonské vojsko v Popicích, Posezení
u cimbálu
6. Spolky 2015 - Myslivecký ples, Místní výstava vín,
Zaráž ení hory
7. Vystoupení SPŽ 2015 - 2x Penzion Hustopeč e, 2x
Domov pro seniory Vranovice
8. Sport 2015 - První stř ílení, Hobby závody, Rybář ské
závody dospě lých, Ukonč ení prázdnin na hrázi, Cena
Palavy, Narozeninové stř ílení
9. Ostatní akce 2015 -Tour de sklep, Indiánský víkend.

K mě síci bř eznu patř í neodmyslitelně
knihy a č tení, i proto dě ti z mateř ské
š koly navš tívily v pátek 18. bř ezna
místní knihovnu.
Č ekala na nás známá pohádka Vč elí medvídci. Dě ti se
seznámily s knihovnou i s paní knihovnicí. Prohlédly si
dě tské kníž ky a povídaly si o tom, jaké pohádky č teme
př ed spaním. Povídání o kníž kách a pohádkách dě ti
nadchlo a s velkým zájmem si pak š ly prohlédnout
velké množ ství knih, které na ně v knihovně č ekají.
Nakonec si dě ti odnesly i malou sladkost a do š kolky
jsme si zapů jč ili pohádky, které ješ tě neznáme a na
které se už moc tě š íme.

30. bř ezna potom knihovnu navš tívily i vě tš í
dě ti ze základní š koly.
Probě hla beseda s druháky, č tení z knihy Bára a Flíč ek
a pohádkový kvíz. Č tvrť áci probrali ž ivotopis Eduarda
Š torcha a č etli ukázku z knihy Lovci mamutů . Páť áci si
povídali na téma Egypt a psaní hieroglyfy. Nakonec
absolvovali test pozornosti.
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UČ ITELSKÉ
HISTORKY

Smutný muž

Dneš ní př íbě h ze š kolního prostř edí je poně kud
neobvyklý. Př edevš ím proto, ž e se odehrál již př ed
ně jakými padesáti, pě tapadesáti lety, mož ná ješ tě dř íve.
Aktéry př íbě hu znám pouze z doslechu. Př esto nemám
dů vod, abych o jeho hodnově rnosti pochyboval,
vyprávě l mi ho dávno jeden z mých starš ích kolegů .
Př edtím, než se pustím do jeho vyprávě ní, dovolte
poznámku. V té době bylo docela bě ž né, ž e si uč itelé
př es civilní odě v navlékali do vyuč ování pracovní
pláš ť . Byl trochu podobný dneš ním bílým lékař ským
pláš ť ů m, liš il se hlavně barvou – ty ve š kolách už ívané
bývaly spíš e tmavš í.
Jaroslav Válek, dnes už poně kud zapomenutý, byl v té
době uč itelem matematiky ve š kole v Š akvicích. Ale
v první polovině š edesátých let byl hlavně známý
z televizních obrazovek a estrád pod pseudonymem
„ Smutný muž “ . Jeho vystoupení byla tehdy velmi
oblíbená a tě ž ko byste v televizi naš li zábavný poř ad
bez jeho úč asti. Pod jménem smutný muž si ho mů ž ete
i dnes najít tř eba i na youtube.
Ve tř ídě mě l tehdy i ž áka, který - ř eč eno velmi
ohleduplně - v matematice právě nevynikal. Výsledky
v jím poč ítaných př íkladech (pokud se tedy až
k výsledků m dostal) byly vž dy odliš né než výsledky
jeho spoluž áků , ale také odliš né od výsledků , které pan
uč itel prohlaš oval za správné. Zkrátka nedostateč ná za
nedostateč nou se hromadily v zápisníč ku pana uč itele
Válka i chlapcově ž ákovské kníž ce. Př iblíž il se konec
š kolního roku a ani závě reč ná písemka nepř inesla
ž ádné př ekvapení. Pan uč itel Válek se prý tehdy
př iblíž il k adeptovi opakování roč níku.

Polož il ř eč nickou otázku: „ Hochu, tak co
s tebou?“ Př istoupil blíž e k ž ákovi a podal
mu kousek kř ídy – snad aby hoch na
tabuli v samotném závě ru roku své
spoluž áky i pana uč itele Válka př esvě dč il,
ž e není v matematice tak neznalý, jak
vš ichni soudí? Ne. Pan uč itel od ně ho pár
kroků poodstoupil, př ipaž enou paž i ohnul
v lokti do prvého úhlu tak, ž e se otvor
rukávu jeho pláš tě otvíral ně kolik metrů
př ed chlapcovou tvář í, a ř ekl:
„ Když tu kř ídu hodíš a trefíš se mi jí do
rukávu, propadnout tě nenechám a na
vysvě dč ení dostaneš č tverku.“
Hoch se prý trefil a opravdu nepropadl. Pan uč itel
Válek tak dokázal, ž e má smysl pro humor nejen na
jeviš ti, ale i v civilním ž ivotě .
Př íhodu mi př ed mnoha lety vyprávě l pan uč itel
Miroslav Svoboda, jehož si jistě pamatují vš ichni,
kdo do š koly v Š akvicích chodili a kdo se narodili
dř íve než ř ekně me v roce 1980 nebo 1981. A proč
ji vyprávím právě dnes? V č ervnu 2016 uplyne již
neuvě ř itelných dvacet let od jeho úmrtí. A tak
bych vás chtě l poprosit, abyste si tou dobou na
ně ho v dobrém vzpomně li. Historka otiš tě ná
v minulém č ísle – v prosinci 2015 pod názvem
Hodina - se př ihodila také panu uč iteli Svobodovi,
i když tam není jeho jméno uvedeno, ale tehdy
jsem si blíž ící se výroč í jeho úmrtí neuvě domil,
jinak byste ji č etli až dnes.
A pan uč itel Válek? Pokud vím, odeš el ze š kolství,
mě l velké zdravotní problémy a zemř el v roce
1982, bylo mu padesát let.
VH

TV REGION
O zač átku roku 2016 pů sobí opě tovně na území mikroregionu Hustopeč sko
internetová televize TV REGION. Lze tak sledovat obrazem a slovem kulturní
dě ní i v naš í obci, seznamovat se se zajímavými osobnostmi, vinař stvími,
zajímavými místy apod. K tomu úč elu, prosím, navš tivte:

WEB www.tv-region.cz
FACEBOOK https://www.facebook.com/televize.region
YOUTUBE https://www.youtube.com/user/CHANNELTVREGION
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Sluneč ní kalendář
Š ť astná je již ní Morava,
když o víno se staráš , skoro jako o své dítě .
Tvá starost úspě ch oslaví, když k podzimu to víno dozrává,
a š ť avnatá chuť je skvě lá, lahodná, až trochu omámí tě .
Hleď si té krásy spletitého vě tvoví
a dodej péč i kaž dič kému keř i,
jak starat se ti země tvoje ráda napoví,
vinohrad tvů j ti tiš e ř íká: “ Pomoz, oš etř i mě , v tebe jediného vě ř ím“ .
Pak vš e, co jsi vykonal, se ti vrátí,
byl jsi dobrý a starostlivý hospodář ,
tvá již ní Morava je š ť astně unavená, č as slunce se jí s koncem roku krátí.
vš ak pro tvů j vinohrad má již př ipravený nový sluneč ní kalendář .
Lída

My naplaveniny
K zamyš lení mě př imě lo setkání s jednou mladš í paní,
která se př estě hovala na vesnici. Mezi ř eč í se mě ptala,
jak se nám tady ž ije, když s náplavami nikdo nemluví...
A za sebe musím ř íct, ž e velice dobř e. Musím po
pravdě př iznat, ž e př istě hovat se do obce, kde vě tš ina
lidí jezdila na koni, má cosi do sebe, když se kolem
koní ně jakých 15 let motáte. Samozř ejmě , ne kaž dý
chápe, ž e svě t je malý a ž e když ně koho znám víc jak
deset let, tak se s ním budu bez obavy bavit - a tak hned
bylo o č em dě lat drby, ale to jaksi patř í k vě ci.
Koneckonců , co by babky u kafíč ka probíraly, když ne
nové sousedy?
Dalš í vě ci už patř í spíš k tomu, ž e jsem byla zvyklá
odmala dě lat š ípkové dž emy, trnková povidla a bezové
sirupy a vína. A protož e tady to zjevně zvykem není a

plody zů stávají na keř ích, bylo to ně co pro mě . Takž e
bylo hned co dě lat, č eho se chopit. Když č lově k chodí
po celé vesnici a okolí, tak pozná ř adu lidí. A mů ž e se
rychle seznámit. Na rozdíl od vesnice na Vysoč ině , kde
máme př íbuzné a kde by si lidi radě ji jazyk př ekousli,
než by se bavili "s náplavou", jsme tady nenarazili na
nikoho, kdo by nás odbyl nebo odmítl odpově dě t.
Ovš em ř ada dalš ích nových sousedů takové pocity
nemá a je neš ť astná a osamě lá, má dokonce pocit, ž e
s nimi nikdo nemluví. A tě m bych ráda vzkázala: lidi
tady jsou otevř ení a moc hodní. A je na kaž dém, jestli
se př istě huje mezi milé a př íjemné lidi nebo jestli se
př istě huje mezi burany z vesnice, protož e jak se do lesa
volá, tak se z ně j i ozývá. Nebojte se a pojď te mezi nás.
Uvidíte, ž e lidé tady jsou stejní jako vš ude jinde a č asto
mnohem š ikovně jš í a hodně jš í, než byste vů bec č ekali.
Mirka

Poznámka redaktora:
Slovem "náplava" se mimo jiné rozumí i nově př íchozí do obce - mezi starousedlíky. My obyvatelé Popic jsme vš ak témě ř vš ichni náplava,
i když ně kteř í už 70 let (co je to 70 let proti vě č nosti, no ne?)
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Veř ejná soutě ž
Č MMJ OMS BŘ ECLAV
Jménem OMS Bř eclav bychom vás chtě li pozvat na
stř elnici do Popic, kde se uskuteč ní stř elecký závod
na AT A LK. Vítě z bude vyhláš en jako okresní
př eborník na LK nebo na AT. Kdy? v nedě li
15.5.2016 od 08.00 hodin. Trénink bude v sobotu
14.5.2016 od 13.00 hodin na stř elnici v Popicích.
První tř i stř elci v kaž dé disciplíně obdrž í pohár
a diplom. Samozř ejmostí jsou i hodnotné ceny
a bohatá kuchyně .

Př ijeď te, rádi Vás vš echny uvidíme
a pohostíme.
Sportovní a lovecké stř elbě ZDAR!!!
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Pomalu rozkvétající meruň ky 28.3.2016

Kvetoucí mandloň e - foto Antonín Urbánek
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