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Letoš ní jaro a léto bylo poklidné oproti roků m 2014 a 2015, kdy v naš í obci probíhala
výstavba kanalizace a opravy komunikací. Letos jsou naplánovány projekty menš ího
finanč ního rozsahu. V dubnu a kvě tnu byla provedena rekonstrukce chodníku na ulicích
Nádraž ní a U Kaplič ky spojená s výstavbou parkoviš tě . Pokládku dlaž by provádě l pan
Herman, obruby a dlaž bu nám dodala společ nost STAVEBNINY VAJBAR, zemní práce
provádě l pan Ž idek, beton byl dodán společ ností CERTBETON ve Vranovicích a drtě
společ ností SVADOS. Celkové náklady na ulici Nádraž ní byly ve výš i 257 055,- Kč ,
náklady na rekonstrukci chodníku na ulici U Kaplič ky vč etně vybudování parkoviš tě byly
288 348,- Kč . V mě síci č ervnu byl př edláž dě n chodníku u Domu služ eb. Celkové náklady
byly 24 500,- Kč vč etně materiálu.

V kvě tnu probě hlo výbě rové ř ízení na dodání sekač ky pro údrž bu zeleně v naš í obci. Ze dvou nabídek vybralo
zastupitelstvo sekač ku JOHN DEERE od společ nosti Agroservis Trading a. s. za cenu 352 110,- Kč . Sekač ka byla
dodána v druhé polovině mě síce kvě tna.
V č ervnu byla dokonč ena výmě na vrat
na
místní
hasič ce.
Společ ně s výmě nou
vrat se provedla i rekonstrukce elektroinstalace a drobné zednické práce v objektu
hasič ské zbrojnice.
Celkové náklady byly
ve výš i 112 745,- Kč .
Na výmě nu vrat nám
byla poskytnuta dotace
z Jihomoravského kraje
ve výš i 50 000,- Kč .
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V letních mě sících byla dokonč ena výbě rová ř ízení
na projekty: oprava taneč ního parketu za kulturním
domem a zastř eš ení dvora kulturního domu. Vítě zem
projektu na opravu taneč ního parketu se stala
společ nost ESOX s r. o. se sídlem v Brně . Nabídka na
opravu taneč ního parketu byla 679 899,- Kč . Zastř eš ení
dvorní č ásti kulturního dvoru bude provádě t společ nost
Klempok Kaleta s. r. o. Vítě zná nabídka má hodnotu
267 778,84 Kč . Práce budou zahájeny v mě síci zář í
a jejich dokonč ení se př edpokládá v první dekádě
mě síce ř íjna. Na uvedené projekty nám byla poskytnuta
dotace z Jihomoravského kraje ve výš i 200 000,- Kč .
V zář í nás č eká výbě r zhotovitele na projekt:
Prodlouž ení vodovodu na ulici Lipová. Zač átek
stavebních prací je naplánován na konec zář í.
Dokonč ení stavby se plánuje na konec ř íjna letoš ního
roku.
Podstatně vě tš í investice jsou naplánovány do
rozš íř ení technologického vybavení č istírny odpadních
vod ve Strachotíně . V zář í zač aly technické práce na
výmě ně lapáku písku a dodání č esel. Tímto zásahem do
technologií by se podstatně mě la zvednout úč innost
č erpací stanice. Náklady na rozš íř ení technologického
vybavení č istírny se pohybují v ceně 1 400 000,- Kč
bez DPH.
Koncem kvě tna odeš la do dů chodu paní Marta
Pezlarová. Neuvě ř itelných 42 let vykonávala práci
matrikář ky a úč etní na obecním úř adě v Popicích. Toto
č íslo vypadá v dneš ním svě tě naprosto neskuteč ně .
Př ejeme paní Pezlarové, aby si dů chod už ívala plnými
douš ky, byla vitální, plná zdraví a rozdávala radost
svým blízkým.

Paní Marto, DĚ KUJEME !!!
Nástupkyní paní Pezlarová se stala paní Valérie
Matyš ková, která byla nejúspě š ně jš í ve výbě rovém
ř ízení.
V mě síci ř íjnu by mě la být otevř ena nová praktická
ordinace doktorky Š ístkové v př ízemí obecního úř adu.
Již nyní ordinuje v provizorní místnosti na obecním
úř adě kaž dou stř edu. Od 16.9.2016 se stane ordinač ním
dnem pátek, a to až do otevř ení nové ordinace.
Př ed námi je podzim, který si vě tš ina obč anů spojí
se sklizní hroznů . Př ejme vš em vinař ů m bohatou
a kvalitní úrodu a nám vš em ostatním mnoho hezkých
podzimních dnů .
Marek Sekanina
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Č istírna odpadních vod (Č OV) Strachotín, Popice
Kanalizač ní ř ád vč etně př eč erpávacích stanic je plně
v provozu. Pokrač uje postupně př ipojování dalš ích
nemovitostí ke kanalizač ní síti, probíhají úpravy na
technologickém vybavení Č OV.
Upozorň ujeme obč any a majitele nemovitostí, ž e
z dů vodu platnosti územního souhlasu vydaného na
jednotlivé kanalizač ní př ípojky Stavebním úř adem
v Hustopeč ích je nutné, aby př ipojení probě hlo do
konce tohoto roku. Územní souhlas podle §96 odstavce
7 stavebního zákona platí dva roky ode dne jeho
vydání!! Dobu platnosti územního souhlasu nelze
prodlouž it.
Postup př i napojování na kanalizač ní síť zů stává stále
stejný. Zaplatíte poplatek Kč 3 000.— Kč (v kancelář i
DSO nebo př ímo na obcích ve Strachotíně č i Popicích)
za projektovou dokumentaci a územní souhlas
k jednotlivým př ípojkám. Pak se mů ž ete na kanalizaci
př ipojit. Ješ tě než př ípojku zasypete zeminou, př ivoláte
ně koho z pově ř ených pracovníků . Ti zkontrolují, jak je
př ipojení provedeno a provedou fotodokumentaci vaš í
př ípojky. Teprve potom mů ž ete př ípojku zasypat.
Pově ř enými osobami jsou:
jméno

telefon

p. Podbř ecký

724 841 827

p. Sekanina

725 111 293
774 987 778

p. Ing. Málek

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

Pracovník s vámi sepíš e kontrolní záznam a vyplní
př ihláš ku př ipojovaného místa. Následně obdrž íte
smlouvu k odvádě ní odpadních vod.
Dále apelujeme na obč any, kteř í se př ipojovali ke
kanalizač nímu ř ádu v I. etapě , aby odevzdali podepsané smlouvy o odvádě ní odpadních vod. Pokud
uvedené smlouvy nepodepíš í, nemě li by odvádě t
splaš kové vody do kanalizač ního ř ádu.
Upozorň ujeme majitele nemovitostí, kteř í se př ipojili
bez př edchozího zaplacení poplatku za př ípojku, aby
tak uč inili co nejdř íve a vyhnuli se tak upomínkám této
platby.
Právě probíhá fakturace stoč ného za rok 2015, mů ž ete
platit př evodem i v hotovosti. Byla sjednána smlouva
s Č eskou poš tou s.p. na SIPO. Kdo z obč anů ješ tě
nenahlásil spojovací č íslo a výš i záloh na stoč né, mů ž e
takto uč init v kancelář i DSO nebo v kancelář ích obcí.
Majitele nemovitostí, které se nepř ipojí do konce
letoš ního roku, č eká v prů bě hu roku 2017
př edlož ení listin o vývozu odpadních vod do
č istírny odpadních vod za rok 2016 a př edlož ení
atestů jímek a septiků za asistence zamě stnanců
inspekce ž ivotního prostř edí.
Tato podmínka se týká vš ech nemovitostí v obou
obcích.
Marek Sekanina

Obecní úř ad tel.: 519 415 523
Starosta mobil: 725 111 293
Správce infokanálu a webu mobil: 737 588 341
www.obecpopice.cz (eu)
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Obecní knihovna
Paní knihovnice ž ádá č tenář e využ ívající služ bu pro seniory a imobilní obč any, aby si dovoz a odvoz
objednávali telefonicky v pondě lí od 15.30 do 18.30. Následně druhý den paní knihovnice knihy odveze
a doveze. Telefon: 739 069 409

Nová ordinace
praktického lékař e v Popicích

PLÁN KULTURY OBCE POPICE
ř íjen - prosinec 2016

.

MUDr. Petra Š ístková
Ordinač ně - poradenské dny
Popice - zář í 2016

- př ízemí obecního úř adu – 1. dveř e vpravo
- k registraci si vezmě te prů kaz zdravotní
pojiš ť ovny a př ípadně lékař ské zprávy
z posledních vyš etř ení ( zdravotní kartu si od
svého lékař e vyzvedávat nemusíte )
7.9. stř eda 12:00 - 15:00 hod
16.9. pátek 13:00 - 16:00 hod
23.9. pátek 13:00 - 16:00 hod
30.9. pátek 8:00 - 11:00 hod
Ordinace bude v nově upravených prostorech v
př ízemí obecního úř adu. Pravidelná ordinač ní
doba bude zveř ejně na v ř íjnu.
.

15.10.2016

NAROZENINOVÉ STŘ ÍLENÍ
Poř ádá stř elnice Popice

23.10.2016

POBESEDA 2016
Poř ádá komise kultury
Úč inkují dě ti z MŠ a ZŠ
Popická chasa, Spolek popických
ž en, Muž áci z Popic

datum bude
upř esně no

HUBERTOVSKÉ SKÁKÁNÍ
Poř ádá TJ Palava Popice

datum bude
upř esně no

DÝŇ OVÁNÍ
Poř ádá ZŠ a MŠ

12.11.2016

KROJOVANÉ MARTINSKÉ HODY
Poř ádá Popická chasa
13.00 zvaní stárků po obci
20.00 zábava v KD Popice
Vstupné 80,- Kč
Krojovaní mají vstup zdarma

26.11.2016

Ž EHNÁNÍ VÍN
Poř ádá MO Č ZS

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 listopadu 2016,
př esný termín bude vč as zveř ejně n na Infokanálu.

datum bude
upř esně no

Č ERTI REJDÍ DĚ DINOU
Poř ádá Spolek popických ž en

datum bude
upř esně no

VÁNOČ NÍ DÍLNIČ KY PRO DĚ TI
v knihovně , MŠ a ZŠ

datum bude
upř esně no

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČ NÍM
STROMEM
Poř ádá komise kultury
Úč inkují dě ti ze ZŠ , chrámový sbor,
Muž áci z Popic

30.12.2016

Popický zpravodaj - zář í 2016 - str. 4

POSEZENÍ U CIMBÁLU
Poř ádá komise kultury
Hraje Cimbálová muzika Aleš e
Smutného se zpě vákem Karlem
Hegnerem

Č
ARODĚ
JNICKÉ ODPOLEDNE
Pálení č arodě jnic, které se konalo 29. dubna, se zúč astnilo př es padesát dě tí s rodič i
i š irš ím př íbuzenstvem. Poč así bylo vcelku pě kné, i když bylo trochu mokro od deš tě
z př edeš lého dne. Vš echny č arodě jnice a č arodě jové se slétli na zač átku kouzelné cesty
u š kolky. V prů bě hu č arodě jnického letu plnili úkoly, které zvládali bravurně . Za kaž dý splně ný úkol dostávali
sladkou odmě nu. Nejoblíbeně jš í se opě t stalo malování na oblič ej. Dě tem vů bec nevadilo si vystát dlouhou ř adu jen
proto, aby byly krásně jš í o malbič ku na oblič eji. V závě ru akce se pálily č arodě jnice a opékaly buř tíky. I letos bylo
na hř iš ti za š kolou ruš no až do več erních hodin.
Marie Málková
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Vinař i

v roce 2016 – č ást 1.
Konec loň ského roku byl pro spolky a obč anská
sdruž ení zlomový. Podle Obč anského zákoníku byly
povinny spolky a ostatní neziskové organizace do
konce roku změ nit svů j název na „ zapsaný spolek“ ,
variantou je zkratka z.s. S tímto doplň kem musely být
zapsány na registrač ním místě Krajského soudu v Brně .
Vě tš inou vinař ů bylo rozhodnuto na výroč ní schů zi
zaregistrovat spolek Vinař i Popice, z.s. a dosavadní ZO
Č ZS Popice nechat bez registrace zaniknout. Podle
stanov zánik základní organizace ř ídí likvidátor,
kterého jmenuje č lenská schů ze.

Takž e Místní výstavu vín 2016 v Popicích již
organizoval spolek Vinař i Popice, z.s. Výstava byla
v sobotu 7.5. 2016 od 12:30 v Kulturním domě Popice.
Hodnocení 548 vzorků vín probě hlo nedě li př ed tím,
tedy 1.5. 2016. Hodnoceno nebylo 12 vzorků od
vinař ství Sonberk a Ž idkovi - tato vína byla na výstavě
nabízena jako prezentace tě chto vinař ství. Nejvýš e
hodnoceným vínem bylo Rulandské bílé, pozdní sbě r,
roč ník 2012 od Pavla Rottera z Uherč ic. Dalš ími
nejvýš e hodnocenými víny, jež obdrž ely vě cnou cenu,
byly Rulandské bílé, pozdní sbě r, roč ník 2015 Josefa
Nováka z Borkovan, Dornfelder, roč ník 2015 Jana
Schimmerleho z Pohoř elic, Svatovavř inecké, barrigue,
roč ník 2013 Ing. Romana Loskota z Nosislavi a Rosé
Zweigeltrebe, roč ník 2015 Stanislava Málka z Popic.
Jako nejlépe hodnocená kolekce domácího vinař e byly
4 vzorky vín Vojtě cha Knoflíč ka.
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Vě cné ceny oceně ným vinař ů m tradič ně př edával senátor Ing. Jan Hajda a starosta Popic Marek Sekanina. Př íznivé
poč así př ilákalo rekordní poč et 386 návš tě vníků . Vítané bylo i úč inkování Varmuž ovy cimbálové muziky ze
Svatoboř ic-Mistř ína.
Ně kolik postř ehů k dosavadnímu prů bě hu vinař ského roku. Je výrazně jiný než rok 2015. Dostatek deš ť ových
sráž ek významně př ispě l nejen k rů stu vinné révy, ale také k rozvinutí chorob révy – plísně a padlí.
Ně kolikanásobné postř iky révy - pokud nebyly provádě ny v pravý č as - byly úč inné jen č ásteč ně . Z tě chto dů vodů
bude letoš ní úroda v ně kterých vinicích méně kvalitní. Do vinobraní je vš ak ješ tě dost daleko a mů ž e se stát
cokoliv.
Josef Urbánek
„ Už se rozednívá, slunéč ko už vstává, … . “ , slova této písnič ky př edzpíval jeden z hotař ů , a to Miloš Kotlán
mladš í. K ně mu se př ipojil celý popický muž ácký sbor a př i jejich zpě vu hotař i, hlídač i ve vinicích, vztyč ili a do
země zaklínili hatinu, jinak vysoký dř evě ný ků l ozdobený kyticí polního kvítí. Tím byla hora zaraž ená a do vinic
mohou vstupovat pouze majitelé vinice, př ípadně jiné osoby v jejich doprovodu. Okolo hatiny bylo zaraž eno 12
dř evě ných ků lů , symbolů 12 mě síců vinař ského roku, a poklepem na ně se k zaráž ení hory př ipojili i ně kteř í
př ítomní vinař i.
Pů vodní zvyk zaráž ení hory byl podle historických záznamů pojat v minulých staletích mnohem více
nábož ensky. Obř ad provázelo mnoho modliteb, kytice polního kvítí byly ž ehnány v kostele. Za úrodu se dě kovalo
Bohu, prosilo se o Bož í ochranu př ed š patným poč asím. Souč asně obnovovaná tradice zaráž ení hory je daleko
svě tš tě jš í a pojatá spíš e jako divadelní př edstavení, ale poř ád je v ní zachována prosba za ochranu. Př íkladem mů ž e
být i píseň Svatý Urbane – „ Svatý Urbane, patrone vinař ů , ochraň uj úrodu naš ich vinohradů “ .
Sobotní setkání na prostranství za kulturním domem doprovodila hrou a zpě vem cimbálová muzika Vonica
z Krumvíř e. Vlastní program zahájili zpě vem muž áci doplně ní č ástí ž enského spolku. Pokrač ovalo se verbuň kem
a taneč ním vystoupením popické chasy. Samotný akt zaráž ení hory zač al př íchodem hotař ů a muž áků . Úvodním
slovem písař e zač al vlastní obř ad, ke kterému př ítomné pozval obecní policajt. Následovalo č tení artikulů
vinař ského práva, slib hotař ů a vztyč ení hatiny. Obř ad ukonč ila modlitba o ochranu úrody př ed š patným poč asím,
š kodlivým ptactvem a mož nými zlodě ji. Př íjemné sobotní odpoledne dále plynulo př i zpě vu lidových písnič ek
a sousedského popovídání až do več erních hodin. Ž e to bylo př íjemné odpoledne, potvrdilo mnoho př ítomných,
domácích i př espolních. K dobré pohodě př ispě la i vinohradnická výzdoba, která byla dílem paní Anič ky Ž idkové.
Patř í jí velký dík. Vě ř íme, ž e se nám podař ilo založ it novou, nebo lépe obnovit starou, mnoho desetiletí
zapomenutou tradici.
... pokrač ování př íš tě
Josef Urbánek
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Po roku pilného trénování se opě t Vavř ínek př edvedl
na Dě tských hodech a ukázal dalš í nově nacvič ené
tradič ní tance.
To víte, ž e se mnohdy nechtě lo, i slzič ky padly, ale
tyto dě ti mají výdrž a popraly se i s nelehkými kroky.
Kluci se uč ili Vař ajkový a Klobúkový tanec, př i kterých
musíte mít opravdu rychlé ruce i nohy, abyste je
zvládli. Př idali si do repertoáru nové verbuň kové
písníč ky a kluci z chasy je př iuč ili nové kroky. Dě vč ata
tanč ila do rytmu lidových písní Č ereš nič ky a Tancuj,
tancuj, vykrúcaj. Společ ně př edvedli tanec Korytne
a Vrtě nou. Ani menš í dě ti z Vavř ínku neotálely.
Nacvič ovaly nové písnič ky, taneč ky, vrtě nou a ukázaly,
ž e folklór je pro vš echny vě kové kategorie.
A nemě lo by se zapomenout na ty, kteř í mají pevné
nervy i tu trpě livost a snaž í se z plných sil dě ti ně co
nového nauč it a hlavně jim př edat to pravé poselství
folklóru. Protož e tyto dě ti jsou naš e budoucnost
a generace mladých nadě jných stárků a stárek.
Velké díky patř í tedy chase, která tě mto skvě lým
dě tem dává svů j volný č as. Rodič ů m, kteř í nás
podporují a vedou dě ti tímto smě rem. Také
š vadlenkám, které š ijí př ekrásné kroje. A tě m, kteř í nás
svojí úč astí tě š í na hodeč kách.
Jen krátce na závě r. Folklór není o tom, aby se uč il
roboticky. Folklór se musí dě lat srdcem. Tohohle
uvě domě ní chce Vavř ínek u tě chto dě tí dosáhnout
a vést je k ně mu. Doufám, ž e nám bude š tě stí př át.
Popická chasa
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Popické dě ti umí nosit kroj a nedají se jen tak odradit
Na Dě tské hodeč ky, které se konaly 21. č ervna 2016, se popické dě ti př ipravovaly od ř íjna, kdy zač aly hodiny
Vavř ínku pro š kolní rok 2015/2016. Opě t se seš la Popická chasa a velcí uč ili malé nejen tanč it, zpívat, ale i milovat
kroje, tradici a toto dě dictví př enáš et dál. Navíc se sejdou i dě ti, které by se jinak nepotkaly, díky tomu, ž e chodí do
rů zných š kol. Dě ti musely př ekonat změ nu termínů krouž ku z pátku na č tvrtek. I když mnohé z nich mě ly ve
č tvrtek i jiné aktivity, nasadily nejvyš š í odhodlání a zvládly to. Páteč ní hodiny vyhovují vš em mnohem více.
Krouž ek je nároč ný po fyzické stránce a konč í v podveč er. Dě ti se ješ tě musí př ipravovat do š koly a stálo je to
opravdu hodně úsilí nepolevit ve š kolní př ípravě ani v uč ení se novým písním a tanců m.
Vš e nám s radostí a láskou př edvedly na Dě tských hodeč kách. I poč así se vyspalo do sluníč kova . Prů vod vesnicí
s kapelou byl nádherný. Kroje se ve sluneč ních paprscích vyjímaly dokonale. Dě ti byly nastrojené ve sváteč ních
i př espolních krojích. Kluci mě li malované maš le, které dodávaly hodové atmosféř e ješ tě sváteč ně jš í punc. Dě ti
vytvoř ily nádhernou, neopakovatelnou atmosféru, umí své kroje nosit. V kroji jsou dů stojné a ví, co se sluš í
a patř í.
Jistě př íprava stála chasu spoustu starostí a č asu. Sál byl dokonale př ichystán. Vě rka Š karpová opě t př ipravila
nádherné kroje.
Vš em, kteř í dě ti uč í milovat folklor, tradice, písně a tance, patř í ty nejvě tš í díky. Př ála bych vš em (i nám), aby je
toto nadš ení neopustilo, aby započ atá tradice „ nových“ popických hodů pokrač ovala i nadále. Aby z Vavř ínků byli
č asem velcí stárci a stárky a aby si i oni vychovávali své nástupce. Je to to nejhezč í, co mů ž e tak malá vesnice jako
jsou Popice nabídnout.
Př ála bych Popické chase spoustu sil a energie, aby vš e zvládali tak jako dosud. Aby je neopustilo nadš ení a elán,
s kterým se pustili nejen do vedení Vavř ínku.
Jitka Haleš ová

Magický víkend s Vavř ínkem 18. - 19. č ervna 2016
Na konci č ervna si chasa nachystala super ukonč enou pro č leny Vavř ínku. A to v duchu poznávání
kouzelnického svě ta č arodě jů .
Zde se dě ti vskutku promě nily na č arodě je a kouzlily,
vař ily lektvary, hledaly poklad a dokonce vyrábě ly
vlastní kouzelnické hů lky. Nejvě tš í úspě ch sklidila
opič í dráha, která zahrnovala skákací hrad, kde se dě ti
poř ádně vyř ádily.
Doufáme, ž e se vš em víkend líbil, a zúč astně ní si
odnesli spoustu hezkých záž itků !
Sára Brychnač ová
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4. č ervna 2016
Na VIII. roč níku Babských hodů nám poč así opravdu př álo. Horenka hezky vyhrávala k tanci a poslechu, když
dvaadvacet krojovaných stárek vč etně sklepnic sezvalo na več erní zábavu snad vš echny z dě diny.
První stárky, kterými letos byly Vě rka Š karpová a Renata Lejsková, nás k več eru hrdě vedly slavnostním
prů vodem obcí.
Več erní program byl zahájen ž ádáním starosty o hodové právo a tancem na Baleárskou polku od A. Pechy. Př ed
pů lnoč ním retro tancem v duchu š edesátých let zazpívali popič tí muž áci. Za písnič ku, kterou si pro nás př ipravili,
ale nejen za ni, moc dě kujeme. Podě kování patř í také sponzorů m a v neposlední ř adě i vám, diváků m, kteř í
kaž doroč ně př ispíváte k té správné hodové atmosféř e.
Marie Málková
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Letos je tomu druhý rok, co
se v nedalekých Starovicích
konalo Setkaní př átel již ní
Moravy. Mezi zúč astně nými
nechybě ly ani Popice se svými
zapálenci do folkloru. Zde jsme
reprezentovali popické kroje
a samozř ejmě naš i vesnici.
Př ijeli jsme tam snad ve vš ech
variantách krojů
co máme.
Ukázali jsme nejen sváteč ní
kroj, ale i kroj př espolní
a sklepnický. Naš e popické
ž eny také ukázaly, jak jim to
sluš í v ž enských krojích.
Nechybě ly nám tu ani naš e
maskotky z Vavř ínku Evič ka
a Barunka, které stateč ně
pozdního odpoledne i př es velice teplé poč así.
Také jsme se zapojili do soutě ž e o nejkrásně jš í krojovaný pár. A to Anič ka Záleš áková s Filipem Lejskou
a Sára Brychnač ová s Tomáš em Vachalou. Sice jsme nevyhráli, ale musíme uznat, ž e pár který byl zvolen, opravdu
zář il krásou a bohatostí kobylského kroje. Je dosti tě ž ké vybrat mezi takovou spoustou krojů , který je nejkrásně jš í.
Vš echny kroje, co jsme ve Starovicích mohli vidě t, byly př ekrásné a kaž dý z nich ně č ím originální. I naš e popické
kroje sklidily ohromný úspě ch a nejednu pochvalu.

A za to mů ž eme vdě č it naš im š vadlenkám, které nám je tak pě kně uš ily i vyš ily, a my s nimi
mů ž eme dě lat takovou parádu. A nesmíme opomenout naš e oblíkač ky, které nás do toho pě kně
strojí, tě m také patř í díky.
Tahle akce vznikla z opravdu dobrého nápadu, aby se seš li lidé, kteř í mají opravdu rádi folklór. Mohou si tu
popovídat, dát si ně co dobrého k jídlu nebo pití a zazpívat si č i zatancovat s ž ivými tóny dechovky i cimbálovky.
My tomu drž íme palce, ať se tato akce jen rozrů stá o dalš í zajímavosti a př íznivce a ať nehledí na ty, kteř í jí háž ou
do cesty klacky pod nohy. A zajisté se tě š íme na dalš í roč ník, kde nesmíme chybě t!
Sára Brychnač ová

Starovice obsadily stovky krojovaných (č lánek z Bř eclavského deníku)
Milovníci folkloru a krojů si dali v sobotu setkání ve Starovicích. V tamním areálu U Myslivny se seš lo okolo
tř í stovek krojovaných z Bř eclavska i dalš ích regionů . Př ijeli dokonce i folkloristé ze Slovenska.
Michaela Jirásková a Milan Spurný z Kobylí se stali nejkrásně jš ím krojovaným párem druhého Setkání př átel
již ní Moravy. Toho se zúč astnili nadš enci folkloru a krojů v sobotu ve Starovicích. Kobylš tí uspě li mezi
osmaš edesáti př ihláš enými páry. Vítě ze volili návš tě vníci setkání. „ Neč ekali jsme to. Př ihlásili jsme se na poslední
chvíli až v pátek več er a vyš lo to. Zř ejmě je to naš ím krojem, který je hodně bohatý," svě ř ila se Jirásková
Hlavním bodem programu byl po poledni prů vod vš ech krojovaných obcí. Do Starovic zavítalo letos na tř i sta
nadš enců . Kromě Kobylských př ijeli tř eba z Velkých Bílovic, Hustopeč í, Starovic, ale i ze Strání nebo dokonce
slovenského Moravského Svätého Jánu. „ Myš lenka se chytila. Krojovaných př ijelo daleko více než loni. Zavítali
sem i lidé z obcí, které nedostaly pozvánku, a to je dobř e," ř ekl hlavní poř adatel Jan Záhora. Př ibylo i diváků .
Celkem akci navš tívilo okolo dvanácti set lidí. Odpoledne vystoupily rů zné folklorní soubory, več er zazpíval Jož ka
Č erný. Zábava trvala do noč ních hodin.
Autor: Michal Hrabal
Zdroj:
http://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-starovice-obsadily-stovky-krojovanych-na-setkani-pratel-jizni-moravy-20160801.html
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Kdo v pátek 8. č ervence več er neinformován projíž dě l Popicemi,
pravdě podobně se velmi divil. Ne kaž dý den vám totiž cestu
př ehradí rocker z 80. let, nesoucí na rameni strom stř edního
vzrů stu s nazdobenou korunou. No jen si př edstavte
zmatek turisty, který zastaví, aby se zeptal na cestu
a od zmalovaného „ kissáka“ se dozví, ž e se jmenuje Jano
a nemá pít vodu!
Ano, ani letos stárci nezklamali a zpestř ili program
př edhodové diskotéky, když o pů lnoci vyrazili
s májkami př ed domy svých stárek.
Tentokrát v tradič ně -netradič ním př estrojení,
jako č lenové legendární skupiny Kiss. Př edhodová
„ pař ba“ pak pokrač ovala ve vysokém tempu až do
č asných ranních hodin – př esně tak, jak má zahř ívací kolo
př ed hody vypadat.
V sobotu odpoledne stárci vyš li pozvat vš echny obč any
i jejich hosty na več erní hodovou zábavu. Do kroku jim př i
tom hrála DH Skoroň áci. A pozvání krojovaných mnoho
lidí neodmítlo, več er se pod májou seš lo bezmála č tyř i
sta hodovníků ! Stárci a stárky zahájili zábavu tradič ním
nástupem, př i kterém si vš ichni mohli do detailu prohlédnout
9 krojovaných párů . Atmosféra se rozproudila, když borci
ve ž luticích hned na úvod zahř áli parket sviž ným verbuň kem.
Dobré poč así vydrž elo a hodová sobota se protáhla až do nedě le.
Nejen proto stárci (a zejména stárky) ocenili posunutý č as nedě lní
mš e svaté, která zač ínala v 13:00. Po jejím skonč ení krojovaní
roztanč ili ztuhlé nohy př ed kostelem, krátce se obč erstvili a v 15:00
vyrazili v doprovodu mnoha dě tí slavnostním prů vodem na
odpolední zábavu. Tempo př itom urč ovala DH Lácaranka, podpoř ená
mocným zpě vem popických muž áků .
Odpolední sluníč ko rozjasnilo krásné barvy krojů a stárky jen kvetly!
Ně které dokonce s takovou vervou, ž e po př íchodu k sálu náhle
zvadly. Pě kné poč así je dů lež ité, ale č eho je moc, toho je prostě
př íliš . Nicméně stač ila chvilka ve stínu a opě t byli krojovaní
kompletní.
Muzikanti z Lácaranky př edvedli poř ádnou show, když improvizací př ímo na parketu zahráli moderní skladby na
tradič ní nástroje. Př i dě tském „ lízátkovém“ sólu pak vš echny př ítomné bavili ukázkami zvuků ze svě ta zvíř at.
Vrcholem nedě lního odpoledne byla tradič ní zavádka, př i které opě t př edvedli svů j um muž áci. Ješ tě př ed več eř í
stárci uvítali spoustu krojovaných př espolních.
Dobré poč así Popice neopustilo ani ve več erních hodinách a vš ichni si tak mohli zatanč it a zazpívat dosyta. Stárci
se rozlouč ili pů lnoč ním nástupem, bě hem kterého si už ili podě kování vš ech př ítomných za vydař ené a veselé hody
2016. Nakonec samozř ejmě nechybě l tradič ní trnavský verbuň k. A stárků m také slouž í ke cti jejich dobré
vychování, mnozí odcházeli domů za svě tla!
V okolí není ž ádným tajemstvím, ž e v Popicích jsou zkrátka hody, jak se patř í! Ty letoš ní rozhodně nebyly
výjimkou. Tak JUCH a zase za rok!
Libor Böhm
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Na zač átku srpna jsme byli pozváni do vesnice Slavkov u Uherského Hradiš tě . Tato akce se koná jednou za
dva roky a poprvé se tu konala roku 2008. Sem jsme jeli prezentovat naš e kroje a i ně co málo jsme nacvič ili
k tanci. Také jsme mě li mož nost podívat se na rů zné folklorní soubory, mezi ty nejznámě jš í patř í Olš ava,
Handrlák, Okluky. Lidé byli opravdu nadš eni, jakou krásu u nás nosíme, protož e v tomto kraji jsou kroje jiného
raž ení. Zejména zdejš í pan starosta byl opravdu př átelský, zaš tíť oval celou tuto akci a také to byl on, kdo nás
kontaktoval a poprosil, jestli bychom nemohli př ijet a okráš lit tuto slavnost. Také nám popovídal, jak toto akce
zač ínala, ž e zde folklor také upadal. Rád vidě l nás mladé, jaký máme zájem o folklor. My jen př ejeme hodně
š tě stí a úspě chu této akci a lidem, kteř í ji zajiš ť ují, a ať jen kvete krasou folkloru a nenechá se nič ím zastraš it.
Sára Brychnač ová
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Zač átek š kolního roku v ZŠ
„ Zvonek zvoní, š kola volá, po schodech se bě ž í,
zář í je tu, š kolák znovu v lavici už sedí… “
Tak ně jak by mohla zač ínat písnič ka 1. zář í, kdy znovu usedají ž áci do š kolních lavic a zač nou jim š kolní
povinnosti. Tak letos ve č tvrtek př iš li do naš í š koly nejenom ž áci tř etího a pátého roč níku, ale také prvň áč ci se
svými rodič i. První den ve š kole je malá slavnost. Pro prvň áč ky konč í období bezstarostného dě tství a př ichází č as
uč ení. V prvním roč níku zvládnou základy č tení, psaní a poč ítání a získají spoustu nových dovedností.
Tř ída pro prvň áč ky je nově vymalována, př ipraveny byly také malé dárky. V celé š kole jsou natř eny zárubně
dveř í a š atní prostory. Pro starš í ž áky byly zakoupeny nové poč ítač e. Celá š kola je př ipravena na nový š kolní rok.
Slož ení pedagogického sboru:

1. roč ník 18 ž áků Mgr. Monika Studená
3. roč ník 16 ž áků Mgr. Pavla Úlehlová
5. roč ník 15 ž áků Mgr. Blanka Š ť astná
Vyuč ující př edmě tů výchovně vzdě lávacího charakteru bude Mgr. Gabriela Geierová.
Vychovatelka š kolní druž iny a asistent pedagoga je Ing. Zdeň ka Málková.
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Hledání pokladu 16. č ervna

Velký výlet
Objednali jsme si sluneč ný den a vyjeli na velký
výlet. Byla stř eda 29. č ervna 2016 ráno a pan ř idič
usadil 34 dě tí na pohodlná sedadla autobusu a jelo se.
Cílem naš eho výletu bylo Brno. Nejdř íve jsme
navš tívili stálou expozici Antroposu – pravě k. Vidě li
jsme spoustu lebek, kostí i rů zných figurín jak zvíř at,
tak i pravě kých lidí. Antropos mě l tř i velká patra, která
se specializovala na pravě k. Nejvíc jsme hledě li na
mamuta s mládě tem, kteř í byli v ž ivotní velikosti. Je
ně kolikrát vě tš í než my. Tř ída Motýlků si prohlídla
i výstavu dinosaurů od malíř e Zdeň ka Buriana
a vyzkouš ela si poskládat kostru ptáka.
Druhá zastávka byla na Brně nské př ehradě . Výlet
parníkem, to bylo pro dě ti ně co. Plavba trvala asi 30
minut a dě ti mohly sledovat dě ní kolem př ehrady surfař i, lodič ky, š lapadla. No a pozor, uprostř ed byla
nudapláž . Naš tě stí si toho dě ti nevš imly a nemusely
jsme ř eš it otázky - proč jsou nazí, kde mají plavky??
Velký š ok pro dě ti bylo vystupování v př ístavu Rokle,
kdy polovina dě tí s paní uč itelkou vystoupila, ale
ostatní zač ali odplouvat pryč . Dě tem bylo málem do
pláč e, ž e kamarádi odpluli, ale bylo to z dů vodu kř íž ení
lodí. Po menš ím koleč ku se parník vrátil zpě t a mohly
vystoupit i ostatní dě ti a paní uč itelky. To bylo vítání.
Č ekal nás autobus, se kterým jsme se vrátili domů .
A tak jsme si mohli vš ichni zazpívat “ Sláva nazdar
výletu… “ .
Irena

Je po prázdninách
MŠ je slavnostně vyzdobena a př ipravena př ivítat
nové kamarády. Do tř íd př icházejí nové dě ti
a z prázdninového pobytu se vracejí i ty, které již dř íve
do MŠ docházely. Na změ ně né podmínky reagují nově
př icházející dě ti rů zně . Ně které př icházejí odváž ně ,
zpoč átku se jim po domově nezasteskne a po ně kolika
dnech se dostaví pozdní reakce. Zvláš tě mladš í dě ti
prož ívají první dny odlouč ení od maminky obtíž ně .
Jsou nuceny se př izpů sobovat podmínkám ž ivota ve
vě tš í skupině dě tí, podř ídit se omezením, která tento
společ ný ž ivot př ináš í. Zvykají si na urč ité rituály
společ ného pobytu v MŠ , př ijímají společ ná pravidla
a uč í se orientovat se v prostř edí MŠ a jejím nejbliž š ím
okolí. Jde nám př edevš ím o to, aby adaptace na
prostř edí MŠ stála dě ti co nejmenš í úsilí a aby v ní
spatř ovaly veselí, př átelství, spokojenost, bezpeč í,
př íjemné a klidné prostř edí. V letoš ním roce máme dvě
tř ídy. Do Beruš ek je zapsáno 26 dě tí, uč it je budou
Marie Málková a Lenka Matulová. Motýlci mají 19
zapsaných, tě m se bude vě novat Irena Kondlerová.
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UČ ITELSKÉ
HISTORKY
Mů j první š kolní výlet
Popravdě ř eč eno si na svů j první š kolní výlet
nepamatuji, pravdě podobně tomu bude už ně jakých
š edesát č i spíš e pě taš edesát let a bylo to asi v mateř ské
š kole. Já mám na mysli ten výlet, který se uskuteč nil
ně kdy v č ervnu př ed dvaač tyř iceti roky. A na ten
nezapomenu – i kvů li tomu, co se tam př ihodilo. Byl
jsem tehdy na svém prvním výletu jako tř ídní uč itel
a s kolegyní jsme mě li na starosti dě ti z tehdejš í 6. A
a 6. B tř ídy ze š koly v Š akvicích. Historek z výletu
bych mohl povídat asi více, ale v tomto č ísle
zpravodaje budou stejně pouze dvě – jedna o dě vč atech
a druhá o chlapcích. Dě lí je od sebe pouhých pár hodin
a nezálež í na tom, kterou si př eč tete dř íve. Př íbě hy
jsem nazval Bodygárd a Bordelmamá. A neř íkejte mi,
ž e slovo bodygárd mám psát jinak. Za prvé jsme ho
(tedy to slovo) tehdy vů bec neznali a za druhé tomu
naš emu tě lesnému stráž ci taky leccos k dokonalosti
chybě lo.

Bordelmamá
Na sraz na š akvické nádraž í dorazili vš ichni,
V Popicích také nastoupili vš ichni výletníci a ve
vyhrazeném vagónu cesta do Brna rychle utekla.
V Brně jsme naš li naš e nástupiš tě správně , pro naš e dvě
tř ídy jsme mě li rezervovaný celý vagón a cesta do
cílové stanice mě la trvat př es hodinu. Do jedné
poloviny vagónu nastoupila dě vč ata z obou tř íd s paní
uč itelkou Chlebeč kovou, druhou polovinu obsadili
kluci a já. Kolegyně i já jsme obsadili místa nejblíž e
k výstupu, abychom mě li př ehled o tě ch, kteř í
potř ebovali cestou na záchod, a hlavně aby nám ně kdo
př edč asně nevystoupil, nevydal se na prů zkumnou
cestu po ostatních vagónech č i ně co podobného. Jinak
se dívky i kluci rozdě lili kaž dý ve své polovině vagónu
dle libosti. Dě vč ata byla cestou tak hodná a tichá, ž e si
kolegyně mohla vytáhnout ně jakou knihu nebo č asopis.
Pár zastávek př edtím, než jsme mě li vystupovat, jsem
vstoupil do dívč ího oddě lení, abych upozornil na blíž ící
se pro nás koneč nou stanici, a málem jsem zkameně l.
Paní uč itelka si stále č etla a sedě la na svém strategicky
polož eném místě , ale naš e dívky zmizely. Př es
chlapeckou č ást neproš ly – tak kde jsou? Je tu jen
ně jaká tlupa indiánů na váleč né stezce – ale ne, když se
podíváte pozorně ji, mají obleč ení, ve kterém
nastupovaly naš e ž ákyně . Vysvě tlení př iš lo vzápě tí.
Dě vč ata si s sebou na výlet vzala vš echny kráš licí
prostř edky svých maminek a starš ích sester a č asu ve
vlaku využ ila k ř ádnému mejkapu svých tvář í.

xxx
Odhadoval bych i dnes po letech, ž e ty
z dívek, které na své vizáž i zapracovaly nejvíc,
mohly být mož ná ne o celé kilo, ale o pů l
kila urč itě krásně jš í, než když nastupovaly
do vlaku v Brně . Vlak se rychle blíž il k cíli,
na ně jaká opatř ení bylo pozdě . Hlavně ž e
jsme v poř ádku vystoupili, př epoč ítali dě ti – na
kusy to sedě lo, i když jsme ně které dívky
nepoznali – a do odjezdu př ípoje z této
stanice se paní uč itelka s dě vč aty vydala do
nádraž ní haly, aby dívenky alespoň o č ást té
pracně nabyté krásy př ipravila. Z dalš ího
nádraž í nás potom č ekala cesta vzhů ru – mě li
jsme do več era č as, abychom doš li po
turistických znač kách na místo, kde jsme mě li př espat.
Cestou lesem do kopců jsme ně kolikrát odpoč ívali. Př i
jednom z tě chto oddychů mi kolegyně prozradila:
„ Č lově č e, Vladimíre, já jsem se snad v ž ivotě ješ tě
tolik nestydě la jako tam v té nádraž ní hale. Víš , jak
tam na nás ti lidi č umě li, když jsem š la s holkama na
tu umývárnu. Jak já jsem š la vpř edu a ta zmalovaná
tlupa za mnou… Já jsem si ti př ipadala, jako bych byla
bordelmamá v ně jakém pojízdném nevě stinci.“ Tak
vida. Já jsem si o paní uč itelce celý rok myslel, ž e
nezná ž ádné nespisovné slovo – a ona v jedné vě tě
ř ekne hned dvě . Opravdu to pro ni musel být dě sivý
záž itek. Jestlipak si na tuhle př íhodu ješ tě vzpomíná?
A jestliž e ano – probouzí ji to z dě sivých snů – nebo
už jí dnes tento př íbě h vyloudí nostalgický úsmě v na
tvář i?

Bodygárd

Slovo bodyguard se u nás objevilo až v devadesátých letech – vlivem módy použ ívat anglické
nebo ješ tě lépe americké výrazy pro to, pro co máme
vlastní č eský název, a také pod vlivem stejnojmenného
(mimochodem moc hezkého) amerického filmu
s K. Costnerem a W. Houston (jestli se ve jménech
př edstavitelů hlavních rolí nepletu).
Když jsme dorazili na ubytovnu, zjistili jsme, ž e jde
o velice prostě zař ízenou a malou podnikovou chatu
s jedním správcem, který nám vydá več eř i. A co víc –
dě vč ata s paní uč itelkou př enocují pod stř echou –
v chatě , ale kluci budou spát ve stanech na louce př ed
chatou a vedle – hurá!!! – fotbalového hř iš tě
s opravdovými brankami a travnatým povrchem –
a dvakrát hurá!!! – pů jč í nám i opravdový kopač ák!
Co více si př át. V urč itém vě ku mů ž e pocit
dokonalého š tě stí vypadat právě takto – a ten správný
vě k hoš i právě mě li.
... pokrač ování na str. 27
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Ř ímsko-katolická farnost Popice
Rok milosrdenství vyhláš ený papež em Františ kem
je provázen celým sledem akcí a poutních setkávání.
Národní poutě do polského Krakova v sobotu
28. kvě tna 2016, organizované rádiem Proglas, se
z naš í farnosti zúč astnilo ně kolik farníků . Př idali se
k zájezdu š akvických a kobylských vě ř ících. Vlastní
poutní bohosluž ba za úč asti č eských biskupů a asi
4 000 č eských poutníků byla v bazilice sv. Faustiny
Kowalské. Následoval rů znorodý duchovní program
v mnoha kaplích a sálech celého tohoto poutního areálu
a sousedícího Sanctuária sv. Jana Pavla II. Duchovní
záž itky př eváž ily nad únavou z mnohahodinové cesty
do Krakova a zpě t.
Mož ná si ně kteř í naš i obč ané vš imli v polovině
č ervence malé skupinky mladých lidí, procházejících
naš í obcí s dř evě ným kř íž em na rameni. Byli to
poutníci z Rakouska, jdoucí obráceným smě rem po
Svatojakubské cestě do polského Krakova na Svě tové
setkání mládež e. Se zájmem si prohlédli náš kostel
sv.Ondř eje a kapli sv.Rozálie, sv.Rocha a sv.Š ebestiána,
kde se pomodlili a zazpívali poutní píseň .
Farní rada rozš íř ená o zkuš ené stavebníky rozhodla
o vybudování kvalitního a dů stojného sociálního
zázemí na popické fař e. Plánovaná verze budoucího
uspoř ádání na fař e je k nahlédnutí na vývě sce v kostele.
Tato změ na uspoř ádání je vlastně první po více jak sto
letech od vystavě ní fary v roce 1907. Prvním krokem

musí být odstraně ní dř evě ných podlah a vyvezení asi
50 cm zásypu pod nimi. To vš echno proto, aby pod
vodorovnou izolací mohla být zabudována odvě trávací
konstrukce, která by zabránila stoupání vlhkosti ve
zdech nad úrovní budoucí nové podlahy.
Př i vyklízení pravé č ásti fary byl př emístě n i trezor,
u kterého byly nalezeny dva klíč e. Trezor byl otevř en
tak, ž e do horního otvoru dveř í byl vsunut speciální
kódovací klíč a po odjiš tě ní bezpeč nostní západky byl
trezor odemč en klíč em ve spodním otvoru dveř í.
V trezorových př ihrádkách byly vlož eny dokumenty
z inventarizací od roku 1905, doklady k objednání
a dodání velkého zvonu pro náš kostel v roce 1947.
Struč ný popis dokumentů bude souč ástí př íš tí
informace v Popickém zpravodaji.
Josef Urbánek

První svaté př ijímání
První svaté př ijímání dě tí vž dy patř í ve farnosti k radostným událostem. Ke svátosti, která následně po kř tu
dokonč uje uvedení dítě te do kř esť anského ž ivota, př istupují dě ti zpravidla ve vě ku kolem devíti let - v době , kdy
již dokáž í rozliš ovat dobro a dů sledky konkrétnho zla, které ve svém okolí i ve vlastním ž ivotě poznávají. Př íprava
v hodinách nábož enské výuky vede dě ti mj. i zdů razně ním významu společ enství církve do níž patř í, k jasné
př edstavě o osobní modlitbě , atd.
Letoš ní první svaté př ijímání se konalo v nedě li 12. č ervna 2016. K obě tnímu stolu př istoupily ve slavnostním
obleč ení s kř estními svícemi tř i dě ti - v loň ském roce jich bylo osm. Písně skupiny mladých farníků i spoluž áků
z hodin nábož enství, které v závě ru mš e na kytaru doprovázel i Pater Jiř í, mš i prvokomunikantů uč inily ješ tě
slavnostně jš í.
Anna Frýdková
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Topografie markrabství Morava
V roce 1793, tedy př ed 223 lety, vyš la ve Vídni kniha, která nese název Topografie markrabství Morava.
Napsal ji Franz Josef Schwoy, má zhruba dva tisíce stran, rozdě lených do tř í dílů , a popisuje Moravu po
jednotlivých tehdejš ích krajích a panstvích. Nedávno jsem se do knihy zač etl, př ipadalo mi leccos docela
zajímavého – jak se svě t za ta více než dvě století změ nil. Pokud i vás zajímá pohled do tehdejš í doby,
př eč tě te si, co jsem pro vás vybral. Neč ekejte ovš em nic objevného – moderní vě decké bádání tehdy teprve
vznikalo.
Popice, k panství Mikulov patř ící vesnice s lokálním
kaplanstvím*, lež í dvě míle* severovýchodně od
Mikulova a pů l hodiny východně od Pouzdř an. Ves č ítá
180 domů , 210 rodin, 924 duš í (=lidí) a vlastní 12
a 46/64 lánů pozemků *, v tom je 554 jiter* dobré
země dě lské pů dy (dnes bychom ř ekli orné pů dy), 601
jiter vinohradů *, 116 jiter pastvin*. Zdejš í víno
dosahuje př ednostní kvality a v zahradách
a vinohradech této vsi se již dlouho pě stuje sladké
dř evo (=lékoř ice), které samotné obyvatelů m vynáš í
kaž doroč ně ně kolik tisíc zlatých, ti (obyvatelé) jsou pak
vě tš inou velmi zámož ní. Na asi 1000 kroků nad vesnicí
polož eném kopeč ku mezi vinohrady zvaném Burgstall
jsou vidě t stopy naznač ující, ž e tu dř íve mohl být
ně jaký zámek nebo hrad. Koncem 16. a poč átkem 17.
století patř ila tato vesnice pod panství Velké Ně mč ice.
Vysvě tlivky:
Lokální kaplanství – (také lokálie) – forma duchovní správy s vlastním kně zem mimo sídlo farnosti. Vznikaly v době
císař e Josefa II. (1780-1790). V 19. stol. byly lokálie vě tš inou povýš eny na samostatnou farnost.
Míle - tehdy mě ř ila asi 7,5 kilometru.
Lán – pozemek o rozloze 1 lánu mě l ně co mezi 25 a 30 hektary – v rů zných místech a dobách se použ íval stejný
název pro rů znou rozlohu. Zlomky tehdy nebyly vyjadř ovány desetinným č íslem, ale jako polovina, č tvrtina, osmina,
š estnáctina .. až po 1/128.
Jitro – výmě ra, kterou sedlák s jedním potahem zoral za jeden den – necelého 0,6 hektaru
Vinohrady – tehdy oně ch (necelých) 360 hektarů vinohradů nepř edstavovalo tak významný krajinotvorný prvek
jako dnes – keř e byly stř íhány a vedeny jinak než nyní.
Pastvina – na nich se mohl pást dobytek pouze pod dozorem pasáka nebo odrostlejš ích dě tí.
Pro srovnání poč ty domů , rodin a obyvatel v roce 1793 v ně kterých obcích
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DĚ VIČ KY - neboli Dívč í hrady, Maydburg
nebo také Pálava
Až do roku 1784 se nacházel v tomto hradě , jehož
budova již byla bez stř echy, v zadním dvoř e jediný
malinký př íbytek, v ně mž ž il stráž ce, který v době
blíž ícího se neč asu (=š patného poč así), nebo když
ně kde v okolí vznikl pož ár, dal znamení zvoně ním.
Zvon byl zavě š en na staré hradní vě ž i. Vodu mě l (ten
stráž ce) v dobř e udrž ované studni napájené deš tě m.
Když zemř el (1784), byl zvon z vě ž e př emístě n do
nově postaveného kostela v Klentnici. Použ itelné dř íví
a kovové př edmě ty na hradě se nacházející byly úplně
odstraně ny a budova ponechána svému osudu.
Vrcholek (Dě vič ek) má nádherný výhled na vzdálenost 5 nebo 6 mil (tj. okolo 40 nebo 45 kilometrů ). Je
vidě t Brno, Znojmo, Skalici v Uhrách (dnes bychom
ř ekli na Slovensku). Severním smě rem (spíš e
severozápadním – pozn. V.H.) je vidě t pohoř í
v Č echách (pravdě podobně míně na Č eskomoravská
vrchovina – pozn. V.H.) a na jihozápadě v Rakousku
u Dunaje (pravdě podobně Vídeň ský les – vých. výbě ž ky
Alp).
V knize najdeme také zajímavou zmínku o rostlinstvu
na Pálavě . Byliny zde rostoucí podle autora knihy
vynikají zvláš tě velkými léč ivými úč inky, a proto
osoby znalé je na Palavě hojně sbírají právě proto, ž e
úč inkují lépe a silně ji než byliny sbírané jinde.
Vladimír Hradil
... pokrač ování př íš tě
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TJ SOKOL POPICE
DOSPĚ LÍ:
Celkové umístě ní v sezóně 2015 – 2016:
4. místo se ziskem 49 bodů a aktivním skóre 63:39 s bilancí 15 vítě zství,
4 remíz a 7 proher.
JARNÍ Č ÁST:
V jarní č ásti soutě ž e získali 17 bodů př i pasívním skóre 18:26. Zejména prohry s muž stvy Vranovic a Horních
Vě stonic byly ostudné. Zlepš ení nastalo až s př íchodem Miroslava Svobody a Martina Surky v poslední tř etině
soutě ž e. Př esto se dalo vytě ž it více, než bylo koneč né 4. místo. Ukázalo se v plné nahotě , jak velkou ztrátou byl
odchod Dana Tince. Bohuž el, ostatní hráč i ho nedokázali nahradit. Nejvě tš ím problémem byla obranná hra.
V jarní č ásti soutě ž i jsme z 12 utkání obdrž eli 26 branek. To je opravdu mnoho a to ješ tě ně kolik zachránil
znovuzrozený brankář Jan Straka, který patř il v kaž dém utkání, v kterém nastoupil, k nejlepš ím hráč ů m.
Nejlepš ím stř elcem muž stva byl Daniel Topinka, který v jarní č ásti soutě ž i dokázal vstř elit 11 branek, což jsou
2 tř etiny vš ech branek v jarní soutě ž i. Zů stal ovš em osamocen. Za ním zů stala velká díra. 2 branky vstř elili Martin
Surka, Miroslav Singer a po jedné branku vsítili Jiř í Buriánek, Radek Rož novský a Miroslav Svoboda.

Př ehled jarních zápasů :

PODZIMNÍ Č ÁST:

POPICE – POUZDŘ ANY 1:0
(branka: Radek Rož novský)
STRACHOTÍN – POPICE 2:0
POPICE – NOSISLAV 0:2
KOBYLÍ – POPICE 1:2
(branky: Miroslav Singer, Daniel Topinka)
POPICE – VRANOVICE 1:8
(branka: Jiř í Buriánek)
HORNÍ VĚ STONICE – POPICE 5:1
(branka: Daniel Topinka)
POPICE – BOLERADICE 3:2
(branky: Daniel Topinka – 3x)
BRUMOVICE – POPICE 1:4
(branky: Daniel Topinka – 4x)
POPICE – VELKÉ HOSTĚ RÁDKY 0:0
KLOBOUKY – POPICE 4:2
(branky: Martin Surka a Miroslav Singer)
POPICE – UHERČ ICE 0:0
STAROVIČ KY – POPICE 1:4
(branky: Daniel Topinka 2x, Miroslav
Svoboda, Martin Surka)
Sestava:
Jan Straka, Jaroslav Koneč ný, Ivo Š karpa, Filip Lejska,
Dalibor Straka, Milan Straka, Jan Surka, Roman Sovka,
Miroslav Singer, Radek Fiala, Radek Rož novský, Jiř í
Buriánek, Daniel Topinka, Leoš Vintrlík, Jakub Hanák,
Jiř í Ferby, Martin Surka, Miroslav Svoboda.

Po jarní č ásti soutě ž e odeš li z naš eho muž stva Dalibor
Straka, Jan Surka, Roman Sovka. Vš em tř em patř í
velký dík, ž e pomohli naš im fotbalistů m v nelehkých
dobách. Muž stvo bylo posíleno o Lukáš e Galbavého
z Pouzdř an (výmě na za Leoš e Vintrlíka) a mladými
dorostenci Janem Strakou, Jiř ím Bobálem, Radimem
Novotným. Podař ilo se udrž et stř elce týmu Daniela
Topinku a kariéru prodlouž il i nestárnoucí Miroslav
Singer. Trenérem muž stva zů stal Š tě pán Dulínek.
Z prvních tř í utkání podzimní č ásti získalo naš e
muž stvo 5 bodů , když dokázalo remizovat na horké
pů dě v Ivani, jednoznač ně porazit muž stvo Kobylí
a poté doma remizovat s muž stvem Vranovic.

V tě chto utkáních nastoupli tito fotbalisté:
Jan Straka starš í, Jan Straka mladš í, Miroslav Singer,
Ivo Š karpa, Jiř í Buriánek, Milan Straka, Miroslav
Svoboda, Radek Fiala, Radek Rož novský, Lukáš
Galbavý, Daniel Topinka, Jaroslav Koneč ný, Jakub
Hanák, Jiř í Bobal, Martin Surka a Filip Lejska.

Př ehled výsledků :
1. kolo: Ivaň – Popice 1:1
(branka: Daniel Topinka)
2. kolo: Popice – Kobylí 4:1
(branky: Daniel Topinka 2x, Miroslav
Svoboda a Miroslav Singer)
3. kolo: Popice – Vranovice 1:1
(branka: Miroslav Svoboda)
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Dalš í program muž i:

Sestava:

4. kolo: Klobouky – Popice
výkop 4. zář í v 16:00 hodin
5. kolo: Popice – Nosislav,
výkop 11. zář í v 16:00 hodin
6. kolo: V. Pavlovice B/Starovič ky – Popice
výkop v nedě li 18. zář í v 15:30 hodin
7. kolo: Popice – Strachotín
výkop v nedě li 25. zář í v 15:30 hodin
8. kolo: Boř etice – Popice
výkop v nedě li 2. ř íjna v 15:00 hodin
9. kolo: Popice – Boleradice
výkop v nedě li 9. ř íjna v 15:00 hodin
10. kolo: Vrbice – Popice
výkop v nedě li 16. ř íjna od 15:00 hodin
11. kolo: Popice – Velké Hostě rádky
výkop v nedě li 23. ř íjna od 14:30 hodin
12. kolo: Š itboř ice – Popice
výkop v nedě li 30. ř íjna od 12:45 hodin
13. kolo: Popice – Horní Vě stonice
výkop v nedě li 6. listopadu od 14:00 hodin
14. kolo: Popice – Ivaň
výkop v nedě li 13. listopadu od 14:00 hodin

STARŠ Í PŘ ÍPRAVKA
a MLADŠ Í PŘ ÍPRAVKA:
Př ehled jarních zápasů starš í př ípravka:
POPICE - VRANOVICE/PŘ IBICE 10:7
Branky: David Gabrhel 3x, Dominik Ferby
2x, Pavel Ryš avý 2x, Jan Př ibyl 1x, Lukáš
Oulehla 1x, Tomáš Svoboda 1x
POPICE - VELKÉ PAVLOVICE 3 : 9
Branky: Tomáš Svoboda, Pavel Ryš avý,
Lukáš Oulehla
VRBICE - POPICE 12:6
Branky: Tomáš Svoboda 2x, Daniel Urbánek,
Josef Geier, Pavel Ryš avý, Dominik Ferby
POPICE – NIKOLČ ICE 4:10
Branky: Lukáš Oulehla 2x, Dominik Ferby
a Tomáš Svoboda.
BŘ EZÍ – POPICE 16:1
Branka: Dominik Ferby
POPICE – NOVOSEDLY 5:4
Branky: Lukáš Prchal 2x, Dominik Ferby,
Tomáš Svoboda, Pavel Ryš avý.
HUSTOPEČ E – POPICE 11:0

Filip Huň ař , David Gabrhel, Pavel Ryš avý, Lukáš
Oulehla, Dominik Ferby, Tomáš Svoboda, Daniel
Urbánek, Lukáš Prchal, Martin Č íž ek, Jan Př ibyl, Josef
Geier

Branky:
Tomáš Svoboda – 6 branek, Dominik Ferby – 6 branek,
Pavel Ryš avý – 5 branek, Lukáš Oulehla – 4 branky,
David Gabrhel – 3 branky, Lukáš Prchal – 2 branky,
Josef Geier, Jan Př ibyl a Daniel Urbánek – 1 branka.

Odehráno 7 zápasů s bilancí 2 vítě zství
a 5 proher. Skóre 29:69. Celkem starš í
př ípravka posbírala 6 bodů .
Př ehled jarních zápasů mladš í př ípravka:
POPICE - VRANOVICE/PŘ IBICE 6:6
Branky: Pavel Sedláč ek 2x, Tobiáš Richter
2x, Kamil Huň ař a David Geier - po 1x
POPICE – VELKÉ PAVLOVICE 1:3
Branka: Kamil Huň ař
VRBICE - POPICE 3:10
Branky: Kamil Huň ař 3x, David Geier 3x,
Ondř ej Topinka 2x, Pavel Sedláč ek, Tomáš
Krajč a.
POPICE – NIKOLČ ICE 4:15
Branky: Ondř ej Topinka 2x, Tobiáš Richter
a Kamil Huň ař
BŘ EZÍ – POPICE 2:3
Branky: Ondř ej Topinka, Tobiáš Richter
a David Geier
POPICE – NOVOSEDLY 3:6
Branky: Kamil Huň ař , Ondř ej Topinka
a Tobiáš Richter.
HUSTOPEČ E – POPICE 12:6
Branky: Ondř ej Topinka 3x, Kamil Huň ař
2x, Tobiáš Richter.
Sestava:
Kamil Huň ař , Ondř ej Topinka, Tobiáš Richter, David
Geier, Tomáš Krajč a, Tomáš Stehlík, Pavel Sedláč ek,
Adam Gloc a Adéla Ferbyová.

Branky:
Ondř ej Topinka – 9 branek, Kamil Huň ař – 9 branek,
Tobiáš Richter – 6 branek, David Geier – 5 branek,
Pavel Sedláč ek – 3 branky a Tomáš Krajč a – 1 branka
Odehráno 7 zápasů s bilancí 2 výher, 1 remízy
a 4 proher se skóre 33:47. Celkem získáno 7 bodů

Do podzimní soutě ž e již naš i kluci nezasáhnou,
neboť nejsme schopni sestavit dvě fotbalová
muž stva. Nicméně
od zář í opě t zač nou
tréninkové jednotky pod vedením trenéra Jirky
Ferbyho.
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Pohárový turnaj v kopané
V nedě li 7.8.2016 se uskuteč nil tradič ní pohárový
turnaj v kopané za úč astí muž stev z Popic, Pouzdř an,
Pasohlávek a Starovic. Letos probě hl již 9. roč ník,
který se koná na poč est naš ich nedávno zesnulých
kamarádů (David Podeš va, Stanislav Pochop, Marek
Toman, Petr Adamč ík a prezident fotbalového oddílu
Jan Singer). V letoš ním roč níku zvítě zili fotbalisté
Popic, kteř í v prvním utkání zdolali muž stvo Starovic v
pomě ru 2:0 (branky: Daniel Topinka a Jakub Hanák).
Ve finále zvítě zili domácí nad muž stvem Pouzdř an 1:0
brankou Lukáš e Galbavého.
Za domácí nastoupili tito hráč i: Jan Straka starš í,
Jaroslav Koneč ný, Miroslav Svoboda, Milan Straka,
Jan Straka mladš í, Jiř í Buriánek, Radek Rož novský,
Radek Fiala, Jakub Hanák, Jakub Š ť astný, Leoš
Vintrlík, Miroslav Singer, Lukáš Galbavý, Daniel
Topinka, Michal Bradávka, Ivo Š karpa, Filip Lejska
a Radim Novotný. Hráč i se stř ídali hokejovým
způ sobem.
Marek Sekanina.

CENA PALAVY 11.9.2016
Výsledky naš ich jezdců :
soutě ž

jezdec

ků ň

místo

Z

Pavel Koláč ek

SCHENGEN

13. místo

ZL

Pavel Koláč ek

SCHENGEN

7. místo

L

Pavel Koláč ek
Monika Forman

S-CLASIC
SCHIMI

1. místo
10. místo

S

Pavel Koláč ek
Monika Forman

S-CLASIC
SCHIMI

1. místo
elim.

Popič tí florbalisté se bijí za Hustopeč e
Florbal je bez pochyby jeden z nejpopulárně jš ích
sportů poslední doby. Nelze se proto divit, ž e také
v Hustopeč ích má své, i když zatím skromné
zastoupení. Jako parta amatérských nadš enců se již více
než 10 let scházíme v tě locvič ně ZŠ Nádraž ní a bavíme
se touto úž asnou hrou. Máme mezi sebou č leny
z Hustopeč í, Starovic a také Popic. A jelikož víme, ž e
nejsme jediní, kdo své ztuhlé kancelář ské nohy
rozbě hává s hokejkou v ruce, zarputilým výrazem
a mnohdy také míč kem ve tvář i, rozhodli jsme se
úč astnit druhého roč níku amatérského florbalového
turnaje ve Frýdlantě , s názvem Frýgames 2016, který se
konal 4. – 5. č ervna.
Vyrazili jsme hájit č est jihomoravského florbalu až do
podhů ř í Krkonoš . S potě š ením a hlavou vztyč enou
ř íkám, ž e se nám to povedlo! Ve Frýdlantě se seš lo
celkem 16 týmů , mnohdy slož ených z ligových hráč ů .
Jeden zápas trval 15 minut a hrálo se systémem 3+1
(3 hráč i v poli a brankář ). Na dodrž ování oficiálních
pravidel vž dy dohlíž el certifikovaný rozhodč í. Náš tým
s hrdým názvem „ Huston“ obsadil 13. pozici, př ič emž
z 10. místa nás sesadilo celkové skóre.
Za ž ádný odehraný zápas se rozhodně nemusíme
stydě t. Vž dy se nám podař ilo vstř elit alespoň jeden gól
a v posledním sobotním zápase jsme dokonce uhájili
č isté konto!

Nasbírali jsme spoustu zkuš eností a hlavně skvě lých
záž itků . Celková atmosféra turnaje byla moc př íjemná
a zápasy probíhaly v př átelském duchu. Zkrátka tak,
aby byl splně n hlavní cíl akce – pobavit se florbalem.
Pozvání organizátorů na př íš tí roč ník jistě s radostí
př ijmeme! Naš ím cílem je teď reprezentovat na tě chto
akcích a v budoucnu podobný turnaj i zorganizovat.
Máte-li zájem o florbal a sport jako takový a chcete-li
nám v naš em úsilí pomoci, rádi mezi sebou př ivítáme
nové č leny. Vě k ani schopnosti nejsou dů lež ité, stač í
jen chtít a pů jde to! Neváhejte mě kontaktovat na
fbc.huston@gmail.com.

Drž te nám palce! Sportu zdar a florbalu zvláš ť !
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Libor Böhm

Zpráva Sboru pro obč anské zálež itosti
Společ enská rubrika kvě ten - zář í 2016

60 let

65 let

70 let

71 let

Honková Vě ra
Stehlík Pavel
Hubatka Pavel
Př ibylová Ludmila
Masař ová Jarmila
Straková Anna
Patoč ka Vladimír
Hrabec Josef
Koláč ek Pavel
Buš inová Alena
Franě k Oldř ich
Luň áč ková Marie
Š ebestová Ludmila
Rybnikář Jan
Masař ová Filomena
Furch Vladimír
Š kň ouř il Petr
Mokrý Karel
Knoflíč ková Jiř ina
Krajč a Jaroslav
Dulínek Lubomír
Š opík Václav
Vojáč ek Václav
Luň áč ek Ladislav
Jež ová Zdenka
Matýš ková Anna
Š tě rba Jindř ich
Straková Jana

72 let

Š imkovič ová Terezia

73 let

Urbánek Jaroslav
Š kola Vladimír
Kolesa Josef

74 let

Sekanina Milan

75 let

Frýdková Anna
Nasadilová Jiř ina
Zelinková Rů ž ena

V mě síci leden - zář í 2016
se narodily dě ti:

76 let

Skotalová Anna

77 let

Š kola Josef

78 let

Rampáč ková Zdeň ka
Beň ová Marie

80 let

Koneč ný Josef
Klouparová Marie

81 let

Hanyáš ová Jarmila

82 let

Komárková Herta
Frýdek Jan
Osič ková Zdenka

Václav Masař

83 let

Urbanová Anna

Lenka Urbánková

84 let

Fantová Anna
Matýš ková Rů ž ena
Somoš iová Marie

86 let

Ela Böhmová

Matě j Gregoř ica

Josef Malík

Slavnostní vítání obč ánků v obř adní
síni OÚ Popice v mě síci kvě tnu:

Mikulicová Marie
Š ebestová Anna

87 let

Bárteč ková Marie

93 let

Veselá Kvě ta
nejstarš í obč anka

Matě j Gregoř ica

Úmrtí:
24.4.2016 zemř ela paní Emilie Koláč ková
ve vě ku 93 let, nejstarš í obč anka
12.6.2016 zemř ela paní Eva Svobodová
ve vě ku 67 let
28.8.2016 zemř el pan Josef Zámeč ník
ve vě ku 82 let

Sekaninová, srpen 2016
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Na otázku „ odkud jsme, kde ž ijeme“ nestač í
odpově dě t, ž e v Popicích na Moravě – obce toho jména
jsou tř i: ta naš e, u Znojma a u Jihlavy. Když vš ak
upř esníme, ž e ty naš e Popice lež í nedaleko Dolních
Vě stonic s jejich vnadnou Venuš í a mamuty, zorientuje
se i cizinec, stř edně vzdě laný v historii, protož e se
o nich píš e v uč ebnicích dě jepisu celého svě ta.
Následující text nám má ve zkratce př ipomenout,
ž e tímto kouskem země obrazně i doslova kráč ely
dě jiny č lově č enství.
V období kolem 30 000 let př ed naš ím letopoč tem obývá severní svahy Pavlovských vrchů
druh č lově ka zvaný Homo sapiens sapiens.
Jeho ž ivot a kulturu popsal jeskynní badatel
prof. Dr. Karel Vítě zslav Absolon a dnes jsou
známy po celém svě tě pod pojmem „ pavlovien“ .
Po staletí nacházeli země dě lci pod Pálavou
př i práci na polích a ve vinicích rů zné fosilie
(zkameně liny), př eváž ně zlomky mamutích
kostí. Prvenství objevu rozsáhlé paleolitické
stanice u Vě stonic nálež í č eskému kně zi
Františ ku Mazourovi, který na př elomu 19.
a 20. století z nalezených př edmě tů promě nil
svou faru v Pavlově v malé muzeum.
V letech 1922 a 1923 se výzkumu lokality
vě nují profesor mikulovského gymnazia K. Jütner
s archivář em Josefem Matzurou a výsledky své
práce zveř ejň ují. Teprve nález hlině né figurky mamuta koneč ně vyvolal zájem Moravského zemského
muzea. Dr. Karel Absolon zahájil velkoploš ný
archeologický výzkum 18. srpna 1924 se š esti místními
dě lníky na polích podél úvozu polní cesty, na které
sbírával své artefakty kně z Mazour. V zář í 1924 se
v Praze konal mezinárodní kongres antropologů
a výzkum v Dolních Vě stonicích navš tívila hromadná
výprava 78 úč astníků kongresu – výsledkem exkurze
byl mimoř ádný vě hlas dosud neznámé lokality.
Výč et nalezených př edmě tů již v roce 1925 je
ohromující – 20.430 kusů kamenné industrie (kamenné
nástroje, vyrobené pravě kými tvů rci pro urč ité
praktické pracovní využ ití), nespoč etné množ ství kostí
z dvanácti mamutů , kosti opracované do tvarů lž ící,
š ídel, oš tě pů , dýk i š ípů .
Svě tovou proslulost získala plastika nahé ž eny
o výš ce 11,5 cm a 4,3 cm š iroká v bocích - zvaná
Vě stonická Venuš e.

Je vyrobena z pálené hlíny pocházející z mladého
paleolitu a datována do období 29000– 25000 př .n.l.
Soš ka byla nalezena př ed 91 lety - 13. č ervence 1925
v popeliš ti mezi Dolními Vě stonicemi a Pavlovem. Ve
zbytcích ohniš tě lež ela společ ně s kamennými nástroji
a zvíř ecími kostmi rozlomena na dva kusy. V létě 2004
byla soš ka zkoumána pomocí tomografu ve Fakultní
nemocnici u sv. Anny. Výsledky potvrdily, ž e plastika
je z jemné hlíny smíchané s vodou, se zrníč ky vy sráž eného vápence nebo úlomků kostí. Na hýž dích soš ky
byl nalezen otisk prstu asi desetiletého dítě te. Soš ka
je ulož ena v Moravském zemském muzeu v Brně .
I v dalš ích letech výzkumu je nalézáno velké
množ ství př edmě tů , které ukazují na bohatost
lokality a zahrnují ř adu unikátů – např . v r.
1936 nalezena píš ť ala, poč ítací hů lka (dosud
nejstarš í poč etní pomů cka na svě tě ), rytina
na klu (snad mapový záznam Pavlovských
vrchů ), hrob š amanky, Panova flétna z mamutoviny a mnoho dalš ích. Výzkumné práce
Absolonova týmu byly zastaveny 20.9.1938.
Na naleziš tě nastoupila nacistická organizace „ Ahnenerbe“ . Absolonovy vykopávky
se náramně dobř e hodily do SS "vě deckého"
pohledu na svě t - archeologický výzkum v Dolních Vě stonicích pro svů j veliký význam mohl
mít dopad na výzkum pů vodu a vývoje tzv. nordické rasy. Tuto rasistickou kategorii Absolon
vů bec neuplatň oval. Použ íval termíny jako
„ diluviální“ č lově k nebo č lově k „ doby ledové“ .
Když vš ak nový vedoucí výzkumu holandský geolog
a archeolog Assien Bohmers (nejzáhadně jš í archeolog
své doby, který se v roce 1937 - ve svých pě tadvaceti
letech - př ipojil k Ahnenerbe) popisoval tytéž kosterní
pozů statky, které Absolon definoval termíny jako
jedinci „ brně nského typu s protáhlou hlavou“ , nebo
„ kromaň onské rasy“ , byli to podle Bohmerse jedinci
fyzicky silní, indo-germánského pů vodu a vyznač ovali
se dle ně j, na rozdíl od jiných ras, výrobou zbraní
a umě leckých př edmě tů . Kopání samotné zajiš ť ovala
na naleziš ti ně mecká pracovní služ ba (Arbeitsdienst)
a dě lníci z holandského Fríska, kteř í doprovázeli
Bohmerse do Dolních Vě stonic
Bohmers tvrdil, ž e nejvýznamně jš í paleolitické
naleziš tě v Evropě bylo š patně vytě ž eno tím ‚ Ž idem'
Absolonem“ – jeho nálezy a dokumentaci vš ak
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konfiskoval. Himmlerovi k narozeninám Ahnenerbe darovala mimo jiné nálezy i unikátní soš ku zubra, objevenou
v srpnu 1939. (Heinrich Himmler - ř íš ský vů dce SS, š éf gestapa, ř íš ský ministr vnitra a organizátor hromadného
vyvraž ď ování Ž idů )
Velká č ást Absolonových sbírek, získaných 15letým výzkumem, shoř ela př i pož áru mikulovského zámku
bě hem frontových událostí v r.1945. V zámku byly deponovány též sbírky z Př edmostí u Př erova nebo garderoba
vídeň ské opery a jiné.
Archeologové se pod Pálavu vrátili ihned po válce. Absolon u pokrač ování výzkumu nebyl. Zemř el 6. ř íjna
1960 ve vě ku 83 let.
Ve stř edu 17. srpna 2016 dopoledne byla z Moravského zemského muzea za doprovodu ozbrojených policistů
dopravena soš ka Vě stonické Venuš e do areálu brně nské firmy Fei, kde ji v laboratoř i zkoumají odborníci.
Archeologové chtě jí analýzami získat detailní př edstavu o tom, jak byla soš ka vyrobena. Pod skenerem byla soš ka
minimálně 15 hodin - následné vyhodnocení potrvá týdny
Anna Frýdková.
Prameny:
Václav Hortvík: Kulturní odkaz generací ž ijících pod Pavlovskými vrchy
Dr. Martijn Eickhoff – historik vě nující se prehistorickému výzkumu holandských vě dců bě hem nacistické okupace.

V letoš ním roce vznikla na okraji Pavlova moderně pojatá terénní expozice v místě , kde se
rozkládalo sídliš tě z období mladého paleolitu, které bylo v roce 2010 prohláš eno za národní
kulturní památku.
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Vinice Sonberk se stala souč ástí paralelního svě ta Kcymaerxthaere
Tisková zpráva 4. dubna 2016

Ve č tvrtek 31. bř ezna byla na moravské vinici Sonberk slavnostně odhalena speciální deska v rámci
projektu Kcymaerxthaere, který propojuje zajímavá místa na svě tě . Sonberk byl vybrán jako
jediné místo v Č eské republice pro umístě ní speciální hvě zdicovité plakety. Odhalení za úč asti
starostů z okolních obcí a paní starostky mě sta Hustopeč e doprovodil folklorní soubor Hanýsek
a dě ti z regionu.
Kcymaerxthaere je originální projekt, který umisť uje speciální desky na rů zných místech po celém svě tě a nechává
je vyprávě t př íbě hy lidí z dané oblasti a proudit jejich energii a tradice. V souč asné době je umístě no již 122 rů zně
tvarovaných desek a př íbě hů ve 26 svě tových zemích, např íklad v Namibii, na Islandu, Filipínských ostrovech
nebo na dně atlantického oceánu. Autorem projektu je Eames Demetrios, vnuk slavné dvojice designérů Charles
a Ray Eamesových, kteř í zanechali nesmazatelnou stopu v dě jinách designu nábytku, a jejichž návrhy zná (i díky
znač ce Vitra) celý svě t. Vytvář í se tak paralelní svě t, celistvé dílo, které nabízí multidimenzionální vyprávě ní.
„ Vš ichni obdivujeme chytré technologie, ale nemě li bychom zapomínat na moudré technologie. K tě m patř í i jazyk
– když se díváte do údolí pod Sonberkem, vytvář í vám v hlavě nový svě t,“ vysvě tluje Demetrios.
Př i př ílež itosti odhalení desky byla otevř ena první Velká vína roč níku 2014 a na Sonberku byla slavnostně zahájena
letní sezóna koncertem René Lacka jednoho z nejoceň ovaně jš ích interpretů Jimmyho Hendrixe na svě tě
a folklorního souboru Hanýsek, který př edvedl tradič ní tance a písně . Odhalení desky se konalo za úč asti starostek
z Hustopeč e, Š akvic a starosty Popic, které akci podpoř ily, a dě tí, které se do projektu tradič ně zapojují – právě
jejich ztvárně ní př íbě hu pak putuje do země , kde byla odhalena př edcházející deska. Dě ti z Hustopeč í, Š akvic
a Popic se tak mohou tě š it na obrázky, které jim zaš lou dě ti z dalš ího místa.
Fotografie najdete zde: http://1drv.ms/1RI2fQR
Kontakt: Barbora Š vehlová, barbora.svehlova@profilmedia.cz, 739 592 933
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UČ ITELSKÉ
HISTORKY
... pokrač ování ze strany 16 - Bodygárd

Tak rychle ješ tě rozdě lit dvojice do stanů – kluků je
lichý poč et – tak jeden bude spát ve stanu s panem
uč itelem – ale to nikdo neř eš í, až na toho lichého –
ostatní, pokud tuto okolnost vů bec vezmou na vě domí,
jsou spokojeni – hlavně ž e to potkalo ně koho jiného
a ne mě . Teď honem honem več eř i, ne nechci př idat, už
dojezte, kluci, a hrajeme. A tak kluci po
ně kolikahodinové cestě do kopců odpoč ívají na
fotbalovém hř iš ti až do tmy a zahnat se nechají z hř iš tě
až ve chvíli, kdy brankář pro tmu nedohlédne ani
k tyč ce vlastní branky vlevo, ba ani vpravo. Pak teprve
honem umýt… a spát. Ale ouha! V poloze vlež e se ze
vš ech stali trenéř i a metodici a celý zápas ve dvojicích
ješ tě dů kladně rozebírali – proč tam ten př ihrál tomu
a nepř ihrál radě ji mně – já bych z té př ihrávky urč itě
dal gól, zatímco on kopl tak, ž e netrefil bránu… No,
nebylo myslím už dlouho do pů lnoci, když jsem
koneč ně uslyš el oddychování spáč ů ve stanech
a nezaslechl již ž ádné rozbory Več erního Mistrovského
Utkání mezi odvě kými rivaly – 6. A a 6. B. Mů j
spolunoclež ník už dávno spal - já jsem chodil okolo
stanů a on tak nemě l partnera na rozbory utkání. Já
jsem usnul vzápě tí poté, co jsem zaš krtl zip svého
spacáku.
Znáte jistě vš ichni ten pocit – spíte, ně co se vám
zdá, slyš íte ně jaké zvuky – a buď to je vaš e mysl
zapojí do vaš eho snu (také proto nemají sny logiku),
nebo se to nezdař í a spíte sice dál, ale ř íkáte si, co se
to nepatř ič ného dě je? A to byl mů j př ípad. Poblíž stanu
mi asi hrála televize. Ale odkdy vysílá tak brzy
ráno? (Tehdy televize nevysílala nepř etrž itě .) A ješ tě k
tomu fotbal? Copak by se ně kdo tak brzy ráno díval
na ně jaké fotbalové utkání? A co komentátoř i? Jak to,
ž e nic neř íkají? Ale porucha zvuku to není – kdyby
nehrál zvuk, nepř enáš el by se ani hluk z toho utkání…
Takové a podobné úvahy se ozývaly ně kde ze
zastrč eného koutku mého mozku, ale spal jsem dál –
jen ně co nebylo poř ádku – ale co to? Najednou nový
zvuk: Š krrrt. A následuje: Dup, dup. A zase: Š krrrrt a
dup dup. A to dupání se vzdaluje. A najednou se ozve
hlas. Naléhavě š eptá. No, š eptá. Abyste si o povaze
toho š eptání udě lali př edstavu: Jste v divadle. Ně kolik
stovek lidí spolu s vámi.

Vy sedíte až v poslední ř adě na balkoně . Na
jeviš tě př ichází herec. A š eptá. A protož e to tak
chce vrež isér, vš eptá vherec vtak, aby tu jeho
š eptem pronesenou repliku slyš eli vš ichni
v hlediš ti. Vy taky slyš íte, co ř íká. Zcela jasně .
A nezapomně li jste? Sedíte v poslední ř adě .
Tak př esně takový naléhavý š epot se ozval pár
kroků od mé hlavy: „ Buď te zticha, vy voli,
von eš tě spí.“
Nebyla to tak docela pravda. Už jsem
nespal. To š eptání mě definitivně probudilo.
To nehraje televize. To je opravdový zápas.
Tady. Na hř iš ti. A ten von, no to mám být já.
A ti voli, to jsou moji ž áci a spoluž áci mého
spolunoclež níka. Protož e spal o poznání déle než já,
probudili ho hráč i fotbalu o chvíli dř íve než mne.
A jak se mů j spolubydlící snaž il jako bodygárd
ochránit mů j neruš ený spánek, probudil mě . No co.
Ani profesionální bodyguard nezasáhne vž dy úplně
úspě š ně . Ten mů j bodygárd to myslel dobř e, chtě l
ochránit mů j spánek. A dobrý úmysl je kolikrát
dů lež itě jš í než nepovedený skutek.
Vylezl jsem ze stanu. Slunce sotva vyš lo nad
obzor. Vš ude se tř pytila rosa – na trávě , listech keř ů
a stromů , na jehlič í. I na stanech byly kapky rosy –
jako by v noci prš elo. Jen na hř iš ti rosa nebyla. Tu
mě li naš i fotbalisté, kteř í dohrávali vč erejš í pro tmu
př eruš ené utkání (aspoň tak to pociť ovali) ve svých
botách, nachytali si ji do ponož ek (odhaduji, ž e
kaž dá ponož ka tehdy váž ila tak pů ldruhého kila).
Ti, kteř í hráli s vě tš ím nasazením, a to byli myslím
skoro vš ichni, mě li vodu na svých trič kách
a teplákových bundách č i pyž amech. Tam se jim
dostala po zvláš ť obě tavých zákrocích. A dodnes jsem
př esvě dč en o tom, ž e i gumové podráž ky sportovní
obuvi by se tehdy úspě š ně daly ž dímat.
Z moci úř ední jsem zápas nespravedlivě ukonč il,
hoš i se museli utř ít, př evléknout do suchého, mokré
vě ci rozvě sit na sluníč ko a zalézt do stanů a vydrž et
tam až do snídaně . Stejně jsme př i odchodu na dalš í
č ást trasy balili mokré vě ci.
VH
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V letoš ním roce jsme se zamě ř ili na péč i o naš i zvě ř , a to jak
pernatou - baž anty, tak i spárkatou - zajíce a srnč í. Nejdř íve bylo znovu zhotoveno jezírko v Saurizlu, které ponič ila
„ č erná“ - divoká prasata. Kolem jsme vysadili stromky. Do jezírka se veš lo asi 10 000 litrů vody, což je dostač ující.
Vodu naváž íme i do ostatních jezírek, která se zbudovala v minulých letech. Jen pro př edstavu - když se naváž í
poprvé, je potř eba cca 70 000 litrů vody.
Dále jsme zhotovili centrální krmeliš tě „ č .2“ v lokalitě Unédy, protož e první krmeliš tě splnilo svů j úč el nad
oč ekávání. Pro upř esně ní - je tam krmivo po celý rok, kolem je u nás nejvě tš í výskyt zvě ř e, ať již baž antů , zajíců
a je navš tě vováno i spárkatou. Protož e máme v chovu srnč í zvě ř e docela dobré výsledky, rozhodli jsme se
př ebudovat stávající sklad krmení pro potř eby jak srnč í, tak drobné zvě ř e. Srnč í má rádo oves, baž anti i trochu
pš enice - proto máme krmení pě kně oddě leno. Zbudovali jsme i nový sklad, kam odkládáme vš e pro budoucí
mož nou potř ebu. Kdo byl v poslední době na myslivně , jistě zaznamenal nový chodník. Jsou také zabudovány
úchyty na pergolu, která bude zhotovena v zář í nebo ř íjnu. A co nás ješ tě č eká? Taneč ní parket pro poř ádání
myslivecké noci. Také nová fasáda na hospodář ské budově - ale to až př íš tí rok.
Př edseda-hospodář Miroslav Zabloudil

Na popické stř elnici probě hly bě hem letoš ního
léta tyto soutě ž e:

23.7. Popický stř elecký maraton – trojboj na 140 terč ů
a 14. 8. Popické stř elecké klání – na Americkém Trapu
Letos nás ješ tě č eká již tradič ní Narozeninové stř ílení,
které probě hne v ř íjnu.

Nevš ední záž itek rodáků
V sobotu 30.č ervence 2016 př i př ílež itosti setkání
rodáků z Již ní Moravy v obci Starovice mne navš tívily
dvě bývalé spoluž ač ky, které své mládí prož ily v obci
Popice a poté je osud zavál do dálav krajů č eských.
V úvodu se svě ř ily, ž e projely okolní obce,
př edevš ím Š akvice, kde jsme chodili do š koly. Dle
jejich vyjádř ení jsou obce upravené, vš ude chodníky ze
zámkové dlaž by, místní komunikace vyasfaltované,
vydláž dě né nájezdy k domů m, veř ejná prostranství
upravená, č istá – zejména pak v Š akvicích.
Po krátkém obč erstvení jsme na jejich př ání
vyrazili na prohlídku naš í obce. Proš li jsme celou
dě dinu, na hř bitově zapálili svíč ky spoluž áků m, kteř í
již mezi námi nejsou.
Prohlédly si rodné domy a takový je jejich názor na
obec: líbil se jim areál Sokola Popice, kladně hodnotily
zrekonstruované budovy mateř ské š koly, základní š koly
a kulturního domu, líbil se jim hostinec "Schwarz" –
č isté prostř edí, solidní nabídka k jídlu a pití.
A co se nelíbilo? Př eváž ná č ást chodníků v obci je
v dezolátním stavu, místní komunikace – č ásti ul.
Rybníč ek a Sklepní – nezpevně né, praš né, výtlukové,
nejsou vydláž dě ny nájezdy od silnic k domů m,
veř ejná prostranství jsou neupravená, vš ude plno trávy.
Byly š okovány ulicí Rybníč ek, která podle nich je
neudrž ovaná, zpustlá, od zahrady p. Več eř i je cesta
š otolinová, výtluková (ve š kolním roce zde denně chodí
dě ti z mateř ské š koly). Jsou zde dvě velké hromady
hlíny. Katastrofální stav ulič ky od domu p. Frýdka
k domu Otáhalových – to snad není v ž ádné dě dině . Př i
míjení cukrárny byla chuť na zákusek a kávu –
bohuž el, nebylo kde se posadit. Př ed prodejnou

z Popic

asi 10 lidí ve stoje pojídalo a popíjelo.
Závě r a celý š pacír jsme ukonč ili v mém sklípku
u sklenič ky vínka a jejich dojem je takový, ž e naš e
dě dina oproti okolním obcím je hodně zanedbaná,
š pinavá.
Proto se ptám pana starosty a pánů zastupitelů : je
nutné na ulici Rybníč ek budovat rybník, který má být
napojen na př ítokovou vodu z potoka - a výsledek?
"Smradlavá luž a". Pánové, my zde bydlíme a nemíníme
trpě t ž ádný smrad! Je nutné zastř eš ovat č ást dvora
kulturního domu? Je nutná oprava taneč ního parketu,
když v obci nejsou vybudovány chodníky, č ást
komunikací př ipomíná polní cesty a nejsou vydláž dě ny
nájezdy k domů m, tak jak to je v okolních obcích?
Odpově ď znám – „ nejsou peníze“ - ale kde je vzali
v okolních obcích?
Dosti č asto jsem ve sklípku a v minulosti se zde
vž dy zastavili projíž dě jící cyklisté - př i ř eč i č asto doš lo
i na naš i dě dinu, která je hodně pozadu. Výsledek je
takový, ž e letos se nestavil nikdo, což svě dč í o tom, ž e
je k nám do obce nic netáhne. Je to š koda.
Proto se ptám vš ech spoluobč anů - to je vám jedno,
jak ta naš e obec vypadá? Nebo jsme na dě dině , tak to
stač í ? Ptám se vš ech majitelů sklepů a vinař ů – je vám
jedno, jak vypadají vaš e pozemky nad vaš ím sklepem?
Vím, ž e v obci bylo provedeno hodně práce –
základní š kola, mateř ská š kola, kulturní dů m,
kanalizace, sbě rný dvů r – ale to je stále málo, veř ejný
vzhled obce je prvoř adý!
Neberte to jako kritiku, ale jako opravdový stav - je
to mů j názor, za který se nestydím.
Jan Straka
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Brigáda na hrázi
11.6.2016
Rybář ské závody 25.6.2016 - dospě lí

Rybář ské závody 26.6.2016 - dě ti

Ukonč ení prázdnin na hrázi 3.9.2016

PÁŤ ÁCKÁ - rozluč ková píseň páť áků na Š kolní akademii 28.6.2016
Dole tam na jihu jsou Popice,
v nich malá š količ ka, dě tí více,
Ž ije tam 5 holek a 2 kluci,
uč í se, též zlobí - páť áci.

Filip, ten trénuje ve fotbale,
vidí se v Juventus v první lize.
Ve š kole jde mu to jak po másle,
nejradš i venku s míč em honí se.

Ondra má snahu a je citlivý,
pohodový, vž dycky si rady ví.
V ž ivotě rozhodně neztratí se,
ve formuli chtě l by projíž dě t se.

Terka je svéhlavá a veselá,
ráda č te, je milá a vnímavá.
Baví ji vyprávě t vlastní př íbě h,
ve š kole ji tě š í historie.

Káť a je moc hodná a pozorná,
nedá se srovnávat s ostatníma.
Je citlivá, vnímavá, má dobré srdce,
chce býti vinař kou v ž ivotě .

Adéla je bystrá, pálí jí to,
má svů j svě t, kouzelné a velké nitro.
Maluje, v budoucnu chce pomáhat,
taky ji baví o zvíř átka se starat.

Markéta umí hrát na kytaru,
taky má moc ráda keramiku.
Kaž dý den ve tř ídě je s ní š vanda,
fotí a filmuje, to má ráda.

Vendy je tvoř ivá a má ráda sport,
plave a hraje skvoš , jak o ž ivot.
Je vstř ícná a pomáhá vš em ostatním,
má dobré nápady a sehrává tým.

Jsme dě ti citlivé a pubertální,
č eká nás velký krok v dospívání.
V zář í už budeme kaž dý jinde,
vzpomeneme na základku v dě dině .
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