č íslo

2 / 2015 - zář í

SLOVO STAROSTY.........................................str.1
OBECNÍ ÚŘ AD INFORMUJE
Kanalizace........................................................str.2-3
Rekonstrukce komunikací
Infokanál.............................................................str.4
Knihovna
Bioodpad
ZE Ž IVOTA OBCE
Č arodě jnice.........................................................str.5
Vinař i v roce 2015...............................................str.6
Stř elnice..............................................................str.7
Brigáda na hrázi
Dě tské hody........................................................ str.8
Poprvé coby př espolní
Vavř ínek..............................................................str.9
Letní noc
Babské hody......................................................str.10
Vystoupení v penzionu......................................str.11
Indiánský víkend...............................................str.12
Rybář ské závody a ukonč ení prázdnin..............str.13
Krojované letní hody....................................str.14-15
ZÁKLADNÍ A MATEŘ SKÁ Š KOLA
Pasování na č tenář e...........................................str.16
Den matek
Degustač ní koš e
Závě r š kolní roku
Den dě tí.............................................................str.17
Tř eť áci, č tvrť áci...........................................str.18-20
Mateř ská š kola............................................str..20-21
ZE Ž IVOTA POPICKÉ FARNOSTI
Popické zvony II. ............................................str.22
Z HISTORIE OBCE
Pů lstoletí jezdeckého oddílu I. ...................str.23-24
Naš i nejstarš í sousedé I. .............................str.24-26
Rudoarmě jci zemř elí v Popicích.......................str.27
SPORT
Fotbal...........................................................str.28-29
TJ Palava...........................................................str.30
Plavci
Osobnost obce - Jan Singer...............................str.31
Plán kulturních akcí
SPOLEČ ENSKÁ RUBRIKA.........................str.32
OSTATNÍ
Amerika I. ..................................................str.33-35
Podě kování redakce č tenář ů m
Soutě ž o nejlepš ího taneč níka verbuň ku...........str.36
Procházka po Popicích
Uč itelské historky
REKLAMA, INZERCE
TITULNÍ STRANA - Babské hody
ZADNÍ STRANA -Letní hody

V jarních a letních mě sících se jako kaž doroč ně rekonstruovalo v objektech základní
a mateř ské š koly. V mateř ské š kole se pokládala dlaž ba ve dvoř e a př ed vjezdy. Akce probíhala za
úč asti pracovníků obce. Finální dlaž bu polož il pan Herman ze Starovic. Celkové náklady se
vyš plhaly na 144 669,- Kč , vč etně materiálu.
V prů bě hu prázdnin proš el interiér š kolky velkou rekonstrukcí. V polovině místností se vymě nily
podlahy, které byly již ně kolik let v havarijním stavu. Splnili jsme i podmínku hygieny, která po
nás vyž adovala vě tš í svítivost v budově . Vymě nili jsme svě tla v celé budově mateř ské š koly. Tyto
stavební práce vyš ly obecní pokladnu na 361 554,- Kč .
Paralelně probíhaly stavební práce na budově základní š koly, kde doš lo k výmě ně krytiny, vč etně
ně kolika trámů , které již mě ly ž ivotnost za sebou. Celkové finanč ní náklady na tuto akci byly
718 200,- Kč .

Zač átkem č ervna jsme obdrž eli ze Státního fondu ž ivotního prostř edí př íznivé zprávy. Vš echny naš e ž ádosti o
dotace byly úspě š né.
V první dekádě srpna byly zahájeny stavební práce na zpevně ní a stabilizaci strmého svahu nad Myslivnou. Stabilizace
bude zajiš tě na pomocí kotvené ž elezobetonové opě rné konstrukce založ ené na vrtaných ž elezobetonových pilotách.
Ekonomicky nejvýhodně jš í nabídku podala společ nost Porr, a. s. Nabídnutá cena byla 6 949 019,- Kč . Ukonč ení prací se
př edpokládá koncem mě síce ř íjna.
V první polovině zář í zač nou práce na projektu: „ Návrh biocentra Na Uherč icku v k. ú. Popice“ . Jedná se o výsadbu dř evin
v lokalitě Hochberk (za Myslivnou smě rem na Uherč ice). V projektu se poč ítá s výsadbou 999 kusů stromů (z toho 821
listnatých, 178 kusů ovocných), 290 kusů keř ů a osazení trávníku na ploš e 4 450 m2. Stromy budou vysazeny v oplocence
s 8 vstupy (brány). Ekonomicky nejvýhodně jš í nabídku na tento projekt podala společ nost VYKRUT, zahradní služ by a. s. Její
nabídnutá cena byla 2 272 615,- Kč . Projekt by mě l být dokonč en do konce ř íjna 2015.
Tř etí úspě š ná ž ádost se týkala projektu „ Úprava zahrady u budovy MŠ Popice“ . Projekt se týká úpravy stávající zahrady,
odstraně ní nevyhovujících prvků , doplně ní zeleně s provedením terénních úprav a vybavení zahrady novými herními prvky
v př írodním stylu. Projekt zahrady – dě tského hř iš tě je navrž en tak, aby splň oval potř eby mateř ské š koly a mě l by slouž it
V prvním kole soutě ž e byly podány dvě nabídky, které jsme ovš em
museli vylouč it, z dů vodu insolventnosti obou společ ností. V druhém
ř ízení byla ekonomicky nejvýhodně jš í nabídka společ nosti Lesy
Horň ácko, s. r. o. Její nabídnutá cena byla 701 200,- Kč . Na projektu se
zač ne pracovat koncem zář í. Projekt má být dokonč en do konce ř íjna
2015.
V prů bě hu celého roku pokrač ovaly stavební práce na výstavbě
kanalizace a rekonstrukce komunikací. Tato témata jsou probrána v dalš í
č ásti zpravodaje
Na srpnovém zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto
o obnově
rybníka na ulici Rybníč ek. Její provedení zálež í na obdrž ené dotaci ze
Státního fondu ž ivotního prostř edí.

Obnova katastrálního operátu
Jistě vš ichni víte, ž e v intravilánu naš í obce již od loň ského roku probíhá obnova
katastrálního operátu novým mapováním. Na základě sdě lení pracovníků Katastrálního
úř adu pro Jihomoravský kraj vám mohu sdě lit, ž e ke konci č ervence byla ukonč ena první
etapa obnovy operátu – zjiš ť ování prů bě hu hranic.
V souč asné době probíhají práce v rámci druhé etapy mapování – nové mě ř ení. Tato etapa
by dle př edpokladů mě la být ukonč ena v prů bě hu ř íjna tohoto roku.
Následující tř etí etapa – kancelář ské zpracování nového katastrálního operátu - se již
vlastníků pozemků v naš í obci dotkne pouze v minimální míř e. Př edpoklad ukonč ení tř etí
etapy je v termínu podzim 2016.
Př ed vyhláš ením platnosti nového katastrálního operátu probě hne na podzim roku 2016 po
dobu deseti pracovních dnů námitkové ř ízení, v jehož rámci dojde k vylož ení nového
operátu k nahlédnutí v prostorách Obecního úř adu v Popicích, př ič emž vš ichni vlastníci
nemovitostí v dotč eném území budou mít mož nost nahlédnout do nového operátu, porovnat
nový stav se stavem dosavadním a v př ípadě nesouladu podat námitku ke katastrálnímu
pracoviš ti v Hustopeč ích
Na závě r Vám chci popř át krásný podzim a vinař ů m velkou úrodu kvalitních hroznů .
Marek Sekanina, starosta obce
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KANALIZACE
V pondě lí 31. srpna 2015 byla oficiálně dokonč ena stavba
„ Společ ná Č OV a kanalizace pro obce Popice a Strachotín –
II. etapa“ s mírnými vadami a nedodě lky, nebránící vš ak
provozu. Prakticky to znamená, ž e od 1. zář í 2015 je
kanalizač ní ř ad vč etně př eč erpacích stanic plně v provozu a
vš ichni obč ané se mohou bez omezení postupně př ipojit. V
následujících dvou mě sících bude zhotovitel pracovat na
odstraně ní nahláš ených vad a uvede plochy dotč ené
výstavbou do pů vodního stavu.
Do schránek obdrž í majitelé rodinných domů a objektů
písemný dokument, ve kterém bude vysvě tleno, jak
postupovat př i napojení na domovní př ípojku. Ve struč nosti
se pokusím nastínit, jak by mě lo př ipojení do domovních
př ípojek probíhat formou otázek a následných odpově dí.

Mám-nemám revizní š achtu
Př edávacím bodem mezi veř ejnou a soukromou př ípojkou je
revizní š achta. Pokud z ně jakého dů vodu nemáte př ed
objektem revizní š achtu, musíte se napojit na konec potrubí,
které je ukonč eno v zelené ploš e, př ípadně jinak vyznač eno
/např .tyč í/. Pokud Vám není známo, kde je př edávací místo,
musíte zajít na obecní úř ad č i sídlo svazku, kde Vám bude
poskytnuta informace, kde se př edávací místo nachází.
Od kdy se mů ž ou zač ít napojovat domácnosti na kanalizaci?
Propojení domácností s revizní š achtou, bude mož né ihned.
Do kdy musí být domácnosti napojeny na kanalizaci?
Po vyhláš ení co nejdř íve. Nejpozdě jš ím termínem bude
konec prvního č tvrtletí roku 2016. Pokud ně kdo ani termín
nestihne, musí se individuálně domluvit na př ísluš né obci č i
v sídle svazku. Kdo se nenapojí, bude muset prokazovat, jak
nakládá se splaš kovými odpady. Platí to i pro obč any, kteř í se
nenapojili v rámci I. etapy č i pro obč any z ulice Hlavní, kteř í
nejsou doposud napojeni na kanalizač ní ř ad.
Které splaš kové odpady se mohou napojit do nové
kanalizace?
Do kanalizace se budou pouš tě t veš keré splaš kové odpady z
domácností. To znamená toaleta, koupelna, kuchyně a
prač ka. Naopak do splaš kové kanalizace nesmí být napojeny
povrchové, deš ť ové vody, toxické látky, výpalky z meruně k
č i š vestek, oleje nebo kvasnice z výroby vína. Napojení a
následné vypouš tě ní se bude provozovatelem kontrolovat.
Kdo bude zajiš ť ovat samotné napojení domácností na
kanalizaci?
Napojení na kanalizaci bude úkolem jednotlivých
domácností a majitelů nemovitostí, a to na vlastní náklady.
Jaký je postup pro napojení na kanalizač ní ř ad?
Provést samotné napojení, buď
svépomocně , anebo
prostř ednictvím odborné firmy. Př ed provedením zásypů
př ivolat zástupce DSO ke kontrole napojení kanalizač ního
potrubí. Do splaš kové kanalizace nesmí být svedena deš ť ová
voda!
Pově ř enými osobami jsou :
- pracovník svazku pan Podbř ecký 724 841 827
- starosta obce Popice Marek Sekanina 725 111 293
- místostarosta obce Popice Ing. Stanislav Málek
774 987 778

Kontrolu si př edem osobně nebo na uvedených telefonech
domluvte. Po provedené kontrole proveď te zásyp a samotné
napojení ohlaste z dů vodu evidence na obecním úř adě , kde
s vámi bude sepsána smlouva.
Jaký materiál máme použ ít př i napojení na kanalizač ní
ř ad?
K napojení použ ijte potrubí z materiálu PVC DN 150. Obsyp
potrubí pískem frakce 0-4: 10 až 15 cm pod potrubí a 10 až
15 cm nad polož ené potrubí. Zbytek zásypu mů ž e tvoř it
zemina. Upozorň ujeme, ž e se nelze napojit na septik!
Kolik, od kdy a komu se bude platit stoč né?
Pro rok 2015 prozatím není stanoveno výš e stoč ného, cenu
urč í č lenská schů ze DSO na nejbliž š ím zasedání. Stoč né se
vypoč ítává na základě př edem nastavených podmínek SFŽ P
a provozních nákladů . Za rok 2014 je výš e stoč ného
stanovena na 1 329,- Kč za osobu. Platilo se pauš álem. Od
roku 2015 dochází ke změ ně . Výš e stoč ného se bude
vypoč ítávat podle stavu vodomě ru za vodné. Ti z Vás, kteř í
budou použ ívat už itkovou vodu ze studny, si musí
nainstalovat na vlastní náklady vodomě r do studny. Úhrada
za stoč né bude souč tem vodomě ru ze studny
a z vodovodního ř ádu.
Co když se ně která domácnost nenapojí?
Domácnosti, které se nenapojí na kanalizaci, budou muset
prů kazně dokládat pově ř eným orgánů m, jakým způ sobem
likvidují splaš kové odpady (odbor ž ivotního prostř edí
Hustopeč e anebo inspekci ž ivotního prostř edí), kterým
budete muset př edlož it, jakým způ sobem likvidujete
splaš kové odpady (tě snost jímky, doklad o likvidaci
odpadních vod z Č OV, doklad kdo Vám vyvezl splaš kové
odpady – zda má oprávně ní tuto č innost vykonávat, př ípadně
veš kerou dokumentaci a povolení k domácím č istírnám).
Kolik se bude platit za zř ízení kanalizač ní př ípoj-ky?
Majitel nemovitostí zaplatí poplatek ve výš i 3 000,- Kč za
př ipojení ke kanalizaci. V poplatku je zahrnuta projektová
dokumentace k př ísluš né př ípojce, poplatek za územní
souhlas ze stavebního úř adu z Hustopeč í a revizní š achta. Po
zaplacení této č ástky bude mezi provozovatelem kanalizace
a majitelem nemovitosti sepsána Smlouva o souč innosti
a finanč ním př íspě vku na vybudování inž enýrských sítí.
Existence revizní š achty u př ípojky nemá vliv na výš i tohoto
poplatku.
Platbu prosím proveď te v sídle svazku nebo na OÚ
v Popicích v hotovosti, po dohodě mů ž ete i př evodem.
Sídlo DSO Strachotín-Popice:
Strachotín, Osvobození 87 (budova obecního úř adu)
Kontaktní osoba : paní Janásová, tel 724 340 948
Jaké smlouvy se budou sepisovat s majiteli nemovitostí?
S kaž dým majitelem nemovitosti bude sepsána smlouva
o odvádě ní a č iš tě ní odpadních vod mezi provozovatelem
(Č OV Strachotín, Popice) a majitelem č i vlastníkem
nemovitosti. Př ílohou Smlouvy je Př ihláš ka k odbě ru a taktéž
Ž ádost o odpoč et stoč ného. Smlouvy vč etně př íloh obdrž í
vlastníci nemovitostí do poš tovních schránek. Zároveň jejich
plné zně ní bude na webových stránkách obou obcí v zálož ce
Č OV Strachotín - Popice, v sekci dokumenty.
Marek Sekanina
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REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
První proces polož ení stabilizace (č i kufru) byl ukonč en na vš ech ulicích koncem č ervence. Nyní probíhá pokládka
asfaltové smě si na ulicích U Kaplič ky, Sklepní a č ást ulice Krátká.
Na závě r bude provedena rekonstrukce vozovky na ulici Vě trná a druhá č ást na ulici Krátká (námě stíč ko). Tím bude ukonč en
druhý proces, což je pokládka asfaltu. Polož ení asfaltu na tě chto ulicích se př edpokládá nejpozdě ji v druhé polovině mě síce
zář í. Následně s pokládkou asfaltu na ulicí Vě trná bude polož en asfalt i na odfrézovanou č ást vozovky na ulici U Jízdárny. Po
polož ení asfaltu se zhotovitel bude vě novat stavebním úpravám za obrubami na jednotlivých ulicích. Jedná se o opravy
dotč ených vstupů , vjezdů a chodníků . Na závě r probě hne dosazení zeleně .
Velmi dů lež itá je informace, ž e až do př edání díla zodpovídá za stav na uvedených ulicích zhotovitel stavby (OHL Ž S,
a.s.). I z toho dů vodu jsou na ně kterých ulicích dopravní znač ky, které vě tš ina obč anů vů bec nerespektuje. V př ípadě , ž e se
ně komu z Vás cokoliv stane, ponesete za svů j č in plnou odpově dnost. Proces polož ení asfaltu je ze dvou vrstev (pokladní a
obrusný). Na vš echny obč any apeluji, aby př i polož ení podkladního asfaltu na uvedenou vozovku nejezdili. Př ece si nezkazíme
kvů li pár jedinců m novou asfaltovou komunikaci.
Př edlož ení dalš ích informací, týkajících se rekonstrukce vozovek v obci Popice na ulicích Lipová, U Kaplič ky, Nová,
Krátká a Sklepní (kolem obecního úř adu):
1)
Za prostor staveniš tě po celou dobu zodpovídá zhotovitel (tudíž OHL Ž S, a.s.)
2)
V rámci rekonstrukce komunikace se opravují i vjezdy a vstupy, vě tš inou v pásmu 1 až 2m (konkrétně urč eno situač ními
výkresy) od silnič ní obruby. Vstupy budou z dlaž by formátu 20x20cm a vjezdy z formátu 10x20 cm, oboje do lož e z drcené
kameniva.
3)
Totéž platí pro př ilehlé chodníky podél komunikace
4)
V rámci rekonstrukce budou opraveny i př ilehlé plochy zeleně (opě t v pásu 1 až 2m od obrubníku komunace), kam bude
navezena kvalitní ornice a vypě stován nový trávník
5)
Pokud vlastník domu má jinou př edstavu o ř eš ení vjezdu č i vstupu (např . betonový potě r, stávající rozebraná dlaž ba
apod.), musí projednat změ nu se starostou obce a technickým dozorem objednatele. Bez jejich odsouhlasení změ ny nemů ž e
zhotovitel díla jejich př ání splnit, jelikož je nucen se ř ídit platnou projektovou dokumentací a smlouvou o dílo
6)
Pokud zhotovitel povolí vjezd osobních vozů na staveniš tě za úč elem vjezdu na pozemek vlastníka domu, tak za
podmínky, ž e nově polož ené silnič ní obruby lze př ejet nejdř íve za 3 dny
7)
Pokud si vlastník domu provizorně upraví oblast okolo obruby č i v prostoru vybouraného vjezdu, aby mohl př ejet
vozidlem, bude muset tyto úpravy odstranit nejpozdě ji př ed realizací dlaž eb
8)
Vlastník vozidla zodpovídá za š kody způ sobené na staveniš ti.
Na závě r kontakt na stavbyvedoucího této akce:
Ing. Antonín Pokorný, GSM: 602 776 543, e-mail: kopstavpokorny@volny.cz.
Datum př edání a př evzetí komunikací je naplánováno na 31.10.2015.
Marek Sekanina

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

INFOKANÁL
Kritické hlasy snad utichly, nebo alespoň k mému uchu
nedolehly. Zř ejmě zafungovala poslední inovace, a to
zař azení shrnutí (RYCHLÝ PŘ EHLED ZPRÁV) za kaž dý
č tvrthodinový blok infokanálu.
Dolehla ke mně vš ak zpráva, ž e si mnozí z Vás již navykli
pustit si televizi v ten správný č as, aby si prohlédli jen to, co
chtě jí vidě t. Nebylo mým zámě rem posadit Vás na hodinu
k televizi, ale naopak uš etř it Vám č as a umož nit Vám pomocí
č asování sledovat jen to, co chcete.
Jistě se Vám už ně kdy stalo, když jste si pustili infokanál
mezí 19 - 24hodinou, ž e snímky bě ž ely nesmyslně rychle
jeden za druhým. To se Vám podař ilo trefit se do doby, kdy
spouš tím nový soubor na druhý den a potř ebuji se rychlým
posunem dostat na aktuální snímek v aktuálním č ase.
V tomto př ípadě stač í poč kat ně kolik vteř in, než najdu to
správné místo, kde posun zastavím a pak už vš e bě ž í, jak má.
Pro ty z Vás, co infokanál v televizi naladě n už nebo ješ tě
nemáte, doporuč uji obrátit se na pana starostu, jistě Vám
poradí, co dě lat.
Ten, kdo má pů vodní kabelové př ipojení od obce, má tuto
služ bu zdarma.
Pokud ani tak infokanál mít nebudete, máte mož nost
prohlédnout si ho na obecních internetových stránkách
www.obecpopice.cz/zivot/infokanal.htm
Soubor je ve formátu PDF, a protož e se v tomto formátu
nedají zobrazit krátké videoupoutávky a titulkový "RYCHLÝ
PŘ EHLED ZPRÁV", jsou tyto soubory vlož eny zvláš ť , pod
infokanálem - viz obrázek.
Nově je mož né ně které dů lež ité aktuality, pozvánky,
upoutávky, fotogalerie a videa sledovat také na facebooku,
v uzavř ené skupině "Popice", která má v souč asnosti
cca100 popických č lenů . A dalš í pomalu př ibývají, takž e
pokud ješ tě nejste č lenem, př ipojte se.
Na závě r chci podě kovat vš em, co se obč as ozvou a ně jakým
postř ehem, zprávou, nebo č lánkem př ispě jí. Vš ak sami
vidíte, ž e jen zde, ve zpravodaji, př íspě vků stále př ibývá a to
je dobř e. Nedávno mi dokonce př iš la velmi milá zpráva od
obč ana Popic, ž ijícího v zahranič í, v níž dě koval za kvalitní
informování o dě ní v Popicích, které pravidelně na dálku
sleduje.
Takž e nezbývá než popř át, ať v naš ich popických médiích
(Infokanál - Obecní web - FB skupina Popice - Popický
zpravodaj) najdete vž dy to, co potř ebujete.
A nebojte se mě kontaktovat, nekouš u!
Kontakt: Lída Novotná, K Myslivně 169, Popice

V mě síci ř íjnu probě hne týden
knihoven, kdy se uskuteč ní besedy pro
š kolu a š kolku. V prosinci pak bude
pro dě ti a jejich rodič e př ipravena
Vánoč ní dílna.
Paní knihovnice je ochotna méně pohyblivým lidem a seniorů m nosit knihy domů .
Objednávat si je mů ž ete v pondě lí od 16 - 18
hod. K doruč ení by doš lo v prů bě hu týdne.
Telefonní kontakt na paní knihovnici:

739 069 409
NOVÉ KONTEJNERY
na bioodpad
V obci jsou rozmístě ny kontejnery na bioodpad pro
jednotlivé ulice na tě chto místech:
----------

- na ulici U Jízdárny - naproti jezdeckého parkuru (ulice
Vě trná, ulice U Jízdárny)
- na ulici Š iroká - parč ík (ulice Š iroká)
- na ulici Š iroká - u zdravotního stř ediska (ulice Š iroká,
ulice Nádraž ní)
- na ulici Hlavní - u Základní š koly (ulice Hlavní)
- na ulici Hlavní - naproti domu paní Komárkové (ulice
U Kaplič ky, Nová, K Myslivně , Krátka a Hlavní)
- na ulici Lipová - naproti domu rodiny Př ibylové (ulice
Lipová, ulice Nová) u fotbalového hř iš tě
Kontejnery se budou vyváž et jednou za 14 dní, vž dy ve
stř edu (kryje se s vývozem komunálního odpadu)
Do kontejnerů patř í:
odpad rostlinného pů vodu z domácností - zbytky jídel
rostlinného pů vodu, zbytky ovoce, zeleniny vč etně
citrusových plodů , kvě tiny, č ajové sáč ky, skoř ápky z vajec,
kávový odpad vč etně filtrů a ubrousků ze zahrad - listí,
tráva, drobné vě tve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a
zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z kvě tináč ů ,
tř ísky, piliny, trus malých býlož ravých zvíř at.
Do kontejnerů nepatř í:
zbytky jídel ž ivoč iš ného pů vodu, jedlé oleje, kosti, maso,
uhynulá zvíř ata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpeč ný
odpad, smě sný komunální odpad, stavební odpad, textil,
cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.

tel.: 737 588 341, e-mail: noly@volny.cz
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Kaž dá č arodě jnice obdrž ela "Letecký prů kaz". Drž itelka
tohoto prů kazu je oprávně na létat ve vš ech letových
hodinách, nejvýš e vš ak 999 K.O. (kocouř ích ocasů ). Př i
sníž ené viditelnosti musí mít koš tě osvě tleno č erným
kocourem
se zeleně
svítícíma oč ima. Dospě lým
č arodě jnicím se létání povoluje pouze v podrouš eném stavu
s minimálním obsahem mandragory v krvi 0,894 promile.
Tento letecký prů kaz platí pro skupiny:
- bezmotorové koš tě
- motorové koš tě
- mop
- vysavač

Platnost tohoto prů kazu je omezena na př íš tích 100 let.

Toto oslovení zvalo vš echny na
tradič ní pálení č arodě jnic 30.4.2015.
Tř icátý duben je č as, kdy se kaž dá správná č arodě jnice č i
jež ibaba poohlíž í po jeksepatř í pově trném koš tě ti. Mají
ostatně nejvyš š í č as, protož e več er je musí tento tradič ní
dopravní prostř edek odvézt na nejbliž š í č arodě jnický slet.
Č lenky Spolku popických ž en, které tuto akci pro dě ti
a jejich rodič e poř ádají, se na tento več er promě ní na
č arodě jnice. Č lenkou č arodě jnicí se vš ak mů ž e stát pouze
zástupkyně "rodu Homo megeras obludus".

Letos jsme tuto akci pojali formou č arodě jnické cesty, kde
na dě ti - malá č arodě jč ata - č ekalo spoustu zábavných
č arodě jnických zastavení. Č arodě jč ata se př i letu terénem
musela také umě t orientovat a vč as doletě t na slet vš ech
č arodě jnic. Tam je č ekala diskotéka s č arodě jnící
a kosmetický salon MAGIE, dě tmi tak oblíbené malování na
oblič ej. U plápolajícího ohně pálily č arodě jnice, č ímž
symbolicky vyháně ly zimu a zlé síly. Do podveč erní krajiny
se nesly tóny kytary a zpě vy dě tí. Vš ichni si pochutnávali na
opeč eném vuř tu.
Vě ř íme, ž e si dě ti den na sletu č arodě jnic už ily se vš ím
vš udy.
MM
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Zimní mě síce, obzvláš tě v poč átku roku, tráví vinař
hlavně ve sklepě . Ř íká se, ž e i z dobrých hroznů se dá udě lat
š patné víno. Jsou-li hrozny tak poš kozené jako v loň ském
roce, je umě ní z nich udě lat víno prů mě rné kvality
a dokáž e-li z takovéto suroviny udě lat ně kdo nadprů mě rné
víno, je to „ pan vinař “ .
Naš i vinař i se pravidelně zúč astň ují výstav místních vín
v okolních vesnicích a tak si ově ř ují kvalitu svých vín. Bylo
až př ekvapivé, kolik kvalitních vín z roč níku 2014 se na
tě chto výstavách prezentovalo. Ani poč et vystavených vín
nebyl výrazně niž š í, ba naopak - na ně kterých byl poč et
vystavených vín i vyš š í.
Místní výstava vín v Popicích je již mnoho let poř ádána
v samém závě ru sezóny výstav vín, proto bylo pro nás
př ekvapivé množ ství vystavených vzorků vín – 320 bílých,
42 rosé a klaretů , 164 č ervených a 18 prezentač ních vzorků .
Celkem 544 vín. Poznámka pro nevinař e – víno rosé, č i
klaret je vyrobeno z modrých hroznů . Poprvé byla
př edstavena prezentace vín od 3 popických vinař ských
společ ností – Sonberku, Gotbergu a rodinného vinař ství
Ž idek. Tyto prezentač ní vzorky nebyly bodovány
degustač ními komisemi. Mezi bodovanými vzorky vín bylo
nejvýš e hodnoceno č ervené víno Frankovka, roč ník 2013,
z Vinař ství Tř i Č tvrtě z Boř etic následováno Veltlínským
zeleným, roč ník 2014, Jiř ího Kozla z Vranovic, Veltlínským
zeleným, roč ník 2013, Pavla Rottera z Uherč ic
a Frankovkou, roč ník 2014, Sabiny Wenischové ze
Strachotína. Cenu za nejlepš í kolekci vín domácích vinař ů
získalo vinař ství Stanislava Málka. Vě cné ceny oceně ným
vinař ů m př edal senátor Parlamentu Č R Ing. Jan Hajda
a starosta naš í obce Marek Sekanina. Výstavu navš tívilo 350
návš tě vníků , podle jejich vyjádř ení spokojených. K dobré
pohodě jistě př ispě lo vystoupení cimbálové muziky Guráš
z Velkých Bílovic.
Podle statistiky meteorologů je dosavadní prů bě h
letoš ního léta mimoř ádný. Velký poč et tropických dnů i nocí
(teplota ve dne vyš š í jak 30oC a v noci vyš š í jak 20oC)
a mimoř ádné sucho (souhrn sráž ek za č erven a č ervenec je
necelých 60 mm) suž ují celou př írodu. Až do konce mě síce
č ervence vš ak stav vinic v naš em katastru byl obdivuhodně
dobrý. Př írů stky letorostů byly velké, a to díky loň ským
podzimním deš ť ů m. Př estož e v zimě bylo málo sně hu, je
pů dní vlhkost na vě tš ině vinič ních tratí ješ tě dobrá.
Pokrač ující tropická vedra bez deš tě i v srpnu vš ak již
poš kozují mladš í vinice, které nejsou ješ tě hluboko
zakoř eně ny. Nastupující fáze dozrávání hroznů
vš ak
vyž aduje vě tš í př ísun vody než jen z pů dy, a proto pro kvalitu
letoš ní úrody hroznů budou následující dny a týdny
rozhodující. Nebude-li prš et, hrozny budou malé, mož ná
i jinak neduž ivé. Př ijdou-li obdobné deš tě jako v loň ském
roce, budou pravdě podobně praskat a hnít.
Stař í vinař i ř íkali, ž e hodnotit úrodu mů ž eme až ji máme
sklizenu ve sklepě . Proto si poč kejme na konec zář í nebo
ř íjna, a pak budeme moudř ejš í.
Josef Urbánek
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Závod o př eborníka roku
na LK a AT na popické
stř elnici
V nedě li 10. kvě tna probě hla na popické stř elnici akce,
kterou poř ádala Č eskomoravská Myslivecká Jednota, okresní
myslivecký spolek Bř eclav.
Zastř ílíleli jsme si na AT + finále (3 x 25 terč ů ) a LK
(3 x 20 terč ů ). Kaž dá disciplína byla hodnocena samostatně .
Nejlepš í stř elec okresu Bř eclav byl vyhodnocen jako
př eborník.
Vítě zů m byly rozdány poháry, diplomy i hodnotné ceny.
Př ipravena byla i bohatá kuchyně , která je na stř elnici
v Popicích již samozř ejmostí.

Lovecké a sportovní stř elbě ZDAR !!!

Brigáda na hrázi
Dne 23. kvě tna 2015 probě hla na naš í vodě dalš í z
mnoha bigád, které mají za úkol zpř íjemnit č lenů m
sdruž ení, ale i ostatním návš tě vníků m lov č i
procházku kolem popické hráze.
Hlavní náplní této brigády byla údrž ba bř ehů (seč ení
trávy) úprava lávky, sbě r odpadků apod. Dále byla
provedena výsadba nových rostlin do př íbř ež ní zóny.
Vysázeny byly sazenice š melu okolič natého, kosatce
ž lutého, puš kvorce obecného, sítiny meč olisté,
orobince úzkolistého a bahnič ky mokř adní. Vš em
úč astníků m brigády tímto moc dě kuji.
Za Rybář ské sdruž ení Málek Stanislav
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Již tř etí roč ník Dě tských hodů se
uskuteč nil v sobotu 23. 5. Dě ti se seš ly př ed tř etí hodinou
odpolední, aby společ ně zahájily hody tradič ním prů vodem
od mateř ské š koly do kulturního domu.
Odpoledne bylo sice deš tivé, ale i př es to se dě ti i s rodič i
a č leny Popické chasy smě le vydaly do prů vodu. Po
př íchodu krojovaných úč astníků a návš tě vníků do kulturního
domu, mohly hody zač ít v plném proudu.
Jako první š li na ř adu menš í zástupci Vavř ínku. Vystoupení
zač alo tancem na písnič ku "Kdybys mě la má panenko sto
ovec", následovala choreografie na píseň "Kalamajka"
a završ il to Zdeneč ek Peka se zpě vem a verbováním na
písnič ku "U muziky su já chlap". Vystoupení pokrač ovalo
tanci vě tš ích dě tí na písně "Perina" a "Rež Rež Rež ". Po
odtancování následovala vrtě ná v doprovodu písně "Evič ko,
Evo".
Hody také navš tívili př espolní z hustopeč ského Krajcárku
s př ipraveným vystoupením. Místní jim, jak se patř í,
nezapomně li zavdat z „ juchač ek“ a zábava mohla
pokrač ovat.
Završ ením odpoledne bylo př edstavení na zremixovanou
písnič ku "Iš iel Macek do Malacek". Nutno podotknout, ž e
dě ti se svě domitě zhostily také zavádě ní návš tě vníků na
parket a následné tanč ení polky a valč íku za doprovodu DH
Cyrilky.
I př es zmíně nou nepř ízeň poč así byl kulturní dů m zaplně n
a za to bychom rádi podě kovali vš em, kteř í dorazili a dě ti
př iš li podpoř it.
Popická chasa

Poprvé coby př espolní
Vavř ínek také zavítal na pozvání do Strachotína, kde
vystoupil na besídce ke Dni matek.
Dále se vypravil do Dolních Dunajovic, kde se úč astnil
Dě tských hodů . Dě ti z Vavř ínku byly souč ástí prů vodu,
kde si mohli už ít sluníč ko, které na jejich hodech
chybě lo.
Mohly se nauč it novým zvyků m jako ž ádání o hodové
právo nebo verbování hlavního stárka př ed domem
hlavní stárky. Vavř ínek mě l své vystoupení a nebyl zde
jediný. Souč asně tam vystupovaly také dě ti z Dunájku,
Hrozénku, Jarabáč ku, Kucánku a Vodě nky. Samozř ejmě
nesmě la chybě t společ ná vrtě ná ani společ ný verbuň k.
Dě ti si odpoledne pě kně už ily a mohli nasát inspiraci do
dalš ích roč níků naš ich Dě tských hodů .
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V tomto š kolním roce navš tě vovalo Vavř ínek 35 dě tí.
Osvě dč ilo se rozdě lení dě tí na starš í a mladš í. Kaž dé
skupince dě tí se tak mohla př izpů sobit výuka a více se tak
vě novat kaž dému dítku zvláš ť , vš e př izpů sobit vě ku dě tí. Co
si budeme povídat, starš í dě ti potř ebují jiný př ístup, jinou
výuku než ti mladš í.
V tomto duchu se bude pokrač ovat i v př íš tím š kolním roce.
Vavř ínek zač íná vž dy koncem zář í a konč í dě tskými hody.
Letos to ovš em bylo troš ku jinak, poně vadž Vavř ínek dostal
pozvánku na ně kolik dalš ích akcí.
Jak jsme již struč ně popsali v př íspě vku "Poprvé coby
př espolní", zač átkem kvě tna dě ti vystupovaly společ ně se
stachotínskými š koláky a š kolkáč ky na Dni matek ve
Strachotíně .
Týden po dě tských hodeč kách se Vavř ínek zúč astnil dalš í
besídky, tentokrát naš í popické, také ke dni maminek.

Jedna z mnoha letoš ních tropických
nocí. Mož ná ale poslední, je totiž konec prázdnin. I když
jeden zaruč ený teplotní rekord vzápě tí př ekonává dalš í, brzy
to asi skonč í. Prý po nedě li skoč íme z tropického léta rovnou
do podzimu. Tak uvidíme. Kaž dopádně dnes je ta pravá letní
noc. Dnes se bude v Popicích tanč it do rána. Vš echny hody,
kromě tě ch Martinských které jsou pomě rně daleko, jsou už
za námi. Je to úleva, tak pojď me se trochu uvolnit, pobavit,
když je ten konec prázdnin.
Popická chasa celou akci dobř e zorganizovala, př ipravila i
ně jaké ty dobroty na zub a také ně co pro osvě ž ení. Myslím,
ž e se akce povedla.
Lída

A první týden v č ervnu byly dě ti pozvány na dě tské
hodeč ky do Dolních Dunajovic. Zde získaly dě ti nové
zkuš enosti, poně vadž program hodeč ků byl zcela odliš ný od
tě ch naš ich.
Celý prů vod, který se skládal z pě ti dě tských souborů , v č ele
s prvním stárkem se vydal k první stáreč ce. Př ed domem si
vyzval svoji stáreč ku zpě vem a verbuň kem a po malém
obč erstvení prů vod vš ech krojovaných následoval na taneč ní
parket na návsi. Po udě lení hodového práva panem starostou
a úvodním př edstavení jednotlivých souborů , společ ném
verbuň ku a vrtě né následovala pásma jednotlivých dě tských
souborů .
Popická chasa
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Sobota 6.6.2015
V nádherných krojích od paní Vě rky Š karpové 24 stárek
vyrazilo po 13. hodině zvát po dě dině . Letos tak trochu
jinak. Bez koň ského povozu a harmonik. Do pochodu
nám ale hrála Horenka z Boř etic. Poč así letos př álo
mož ná až moc. Ale lepš í je vž dycky sluníč ko než voda
shora
V 18 hodin byl jako vž dy slavnostní prů vod dě dinou od
MŠ k sálu. Samozř ejmě se zastávkou u Jednoty
a u hostince Schwarz, kde nechybě lo víno a koláč ky.
Več er za sálem nám pan starosta oficiálně př edal hodové
právo a pak mohla zač ít hodová zábava. Př edtanč ení
"majzlpolka", kterou s námi nacvič ovala paní Majka
Málková, se myslím líbila vš em. Pravda, nebylo to
zrovna z moravského soudku, ale i č eskou polku jsme si
zatanč ily "od podlahy". Př i zpívání pod májou nás
doprovázely dvě harmoniky, naš e Jaruš a Ivuš . Pokaž dé
se k nám do krouž ku př idalo i spousta hodových hostů
a zpívali s námi.
Muž ácký sbor z Popic na babských hodech nesmí chybě t.
Muž i zazpívali ně kolik zvuč ných písní pod taktovkou
pana Kotlána.
Tř eš inkou na dortu celého več era bylo pů lnoč ní
př ekvapení. Nastrojené stárky se promě nily na africké
ž eny. "KOKO BONGO Š OU" byl sice poslední taneč ek,
ale zábava v rytmu Horenky pokrač ovala do ranních
hodin.
Dovolím si myš lenku za vš echna dě vč ata z naš eho
"babského spolku": Zorganizovat jakoukoliv akci není
zas taková legrace, jak by se ně komu zdálo. Troš ku nás
pak zamrzí negativní reakce, ale ty vě tš inou pramení z úst
jedinců , kteř í se ani ž ádné naš í akce nezúč astnili. Berme
to sportovně , na vesnici už to prostě tak bývá.
Velmi ocenujeme "nasazení" a výdrž ně kolika naš ich
starš ích stárek. V úmorném horkém poč así
s ně kolikakilovým krojem podaly úž asný fyzický výkon.
Holky, dě kujem! Jen tak dál. Bez vás by to nebylo ono.
A ješ tě na závě r bych si dovolila sama za sebe: Váž ím si
lidí, kteř í dě lají cokoliv prospě š ného pro ostatní. Ted
nemám na mysli hasič e, č i zdravotníky, ale ty obyč ejné
lidi, kteř í si v této uspě chané době najdou č as na to, aby
rozveselili vš echny kolem sebe, nebo jim alespon
zpř íjemnili byť jen jeden jediný den. Jsem ráda, ž e mohu
být č lenkou této party dě vč at, kterým právě o toto jde
a která se drž í zásad, ž e s úsmě vem jde vš echno líp.
Stárka Jana
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Popič tí uchvátili rytmem
a zpě vem obyvatele Penzionu
Penzion pro dů chodce v Hustopeč ích navš tívili č lenové
Spolku popických ž en a Muž áckého sboru Popice. Jídelna
penzionu ož ila skvě lým zpě vem Muž áků , kterému mnozí
př izvukovali.
Jejich zpě v stř ídaly č lenky Spolku popických ž en svým
tancem. Vystoupení bylo skvě lé i v ne zrovna dostateč ném
prostoru. Velkým př ekvapením vš ak bylo vystoupení ž en
v rytmech Afriky, kterým doslova strhly vš echny př ihlíž ející.
Popické ž eny odtanč ily tohle vystoupení za bouř livého
potlesku př ítomných od zač átku až do konce. Po skonč ení se
ozývalo skandování opakovat, opakovat.
Popické ž eny ani muž e nechtě li obyvatelé jen tak propustit
a dož adovali se př ídavků . Když ž eny opakovaly tanec v
rytmu Afriky, strhly natolik vedoucího penzionu pana Bc.
Laze, ž e se k jejich tanci př idal. To teprve bylo veselo!
Potlesk a veselí nabralo ješ tě více na obrátkách!
Z ř ad př ihlíž ejících obyvatel bylo slyš et jen samou chválu,
dokonce se mnozí vyjádř ili, ž e tohle bylo to nejskvě lejš í, co
se zde kdy konalo. Nejsem zase až takový pamě tník akcí zde
konaných, ale tahle opravdu rozproudila vš em krev v ž ilách
a zahř ála u srdíč ka.
Dovolte mi jménem vš ech zúč astně ných obyvatel upř ímně
od srdíč ka podě kovat vš em Popickým za nádherný záž itek.
Př ejeme jim hodně úspě chů v jejich aktivitách a doufáme, ž e
mezi nás opě t ně kdy zavítají.
Hana Stoklásková, obyvatelka Penzionu

A ješ tě malý dově tek př edsedkyně
Spolku popických ž en
V nedě li 21.6.2015 Spolek popických ž en spolu s Muž áky
z Popic vystoupili se svými programy v Penzionu pro
dů chodce v Hustopeč ích. Vystoupení se líbilo, obyvatelé
penzionu byli spokojeni a dokonce si ješ tě vyž ádali
př ídavek.
Paní Lengálová z Popic, nyní obyvatelka tohoto penzionu,
nás pozvala k sobě na návš tě vu a darovala nám sponzorský
finanč ní dar 1000Kč , za který ji moc dě kujeme. Tuto č ástku
použ ijeme ve prospě ch dě tí na Mikuláš skou nadílku.
Př i louč ení jsme se vš ichni shodli, ž e se tato akce stane
tradicí. Už teď se k babič kám a dě dě č ků m do Hustopeč í
tě š íme. Byli skvě lými diváky.
MM

UČ ITELSKÉ
HISTORKY

Ve š kole vě tš inou panuje anebo alespoň dř íve panoval ř ád,
který neposkytoval mnoho místa na prož ití ně č eho
mimoř ádného, ale tu a tam se př ece obč as ně co zvláš tního
př ihodilo, např íklad když se ve š kole objeví:

Veverka
Př ed lety jsem se byl podívat jako ř editel na zápis
prvň áč ků . Ten se vě tš inou koná tak pů l roku i více př edtím,
než dítě nastoupí do š koly. Celý př íbě h se odehrál v době ,
kdy se u zápisu zjiš ť ovalo, zda je dítě schopno
komunikovat s cizí osobou (vě tš inou jeho budoucí
uč itelkou), pozná barvy, tvary, je schopno př ednést
básnič ku, ale celé to zkouš ení př ipravenosti dítě te na š kolu
se nehalilo do hávu putování ně jakou pohádkovou ř íš í, jak
tomu č asto bývá dnes. Př ed dítě tem stála paní uč itelka
a ostatní př ítomní – rodič e, dalš í uč itelka, která se zápisem
pomáhala, a v tomto př ípadě i já jsme sice byli v místnosti,
ale stáli jsme až za zády dítě te, takž e to hovoř ilo pouze
s jednou osobou. A tu paní uč itelka polož ila obligátní
otázku: „ Natálko (nejmenovala se tak, ale její jméno také
zač íná na N), ř ekneš mi ně jakou básnič ku?“ A ta bez
rozpaků a zaváhání spustila: „ Když jsem š el na hajzlík,
sedě l tam trpajzlík,“ a ve stejném duchu pokrač ovala
v př ednesu: „ trpajzlíku na hajzlíku..., hajzlíkem
trpajzlíkem.... a trpajzlíka hajzlíka.“ Nám, kteř í jsme stáli
za holč ič kou bylo hej, museli jsme jen udrž et smích tak,
abychom se nerozesmáli nahlas. Paní uč itelka musela
ovš em zachovat váž nou tvář – podař ilo se jí to. Z druhé
básnič ky, kterou potom na př ání paní uč itelky holč ič ka
recitovala, si už nepamatuji nic, asi to nebyl takový literární
skvost. A veverka se toto celé povídání jmenuje kvů li
poslednímu verš i básnič ky. Ten poslední verš obsahoval
nejen vnitř ní rým (to z hlediska literární teorie), ale
i př ístavek (z hlediska vě tné skladby). Závě r básně si
pamatuji takto: „ př ibě hla veverka, č ervená prdelka“ .
Dívenka ješ tě prozradila, ž e tuto krásnou básnič ku ji nauč il
strýč ek Zabiják. I když se stydím za to, ž e si toto veledílo
nepamatuji celé, tř eba se nad č tenář i naš eho č asopisu
smilují popická babič ka, dě deč ek nebo teta dnes už
bezmála tř icetileté Natálky a poš lou básnič ku ke zveř ejně ní.
VH
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xxx
Již tř etím rokem uspoř ádala Popická chasa pro dě ti
př eváž ně z Vavř ínku dvoudenní akci plnou her a zábavy.
Letos na téma „ Indiáni“ .
Č asně ráno 20. č ervna se př ed místní základní š kolou
zač ali shromaž ď ovat indiáni. Vš ichni tuto akci pojali
opravdu svě domitě , oš acení vš ech zúč astně ných bylo
naprosto na jednič ku, a ty nádherné č elenky… .
Po př emístě ní do osady se dě ti rozdě lily do 5 kmenů –
Huroni, Š oš oni, Komanč ové, Aztékové a Inkové. Celé
sobotní dopoledne ovládla zruč nost a fantazie – jednotlivé
kmeny si musely vyrobit vlastní týpí, svého indiána, který
pak po celé dva dny stř ež il týpí, sestavit a nauč it se tanec
svého kmene. Po poledním klidu si malí i velcí indiáni
zasoutě ž ili v opič í dráze. Následovala váleč ná stezka za
pokladem, bě hem níž dě ti plnily rů zné úkoly. Posledním
a nejdů lež itě jš ím úkolem bylo na konci stezky hledání
pokladu a vysvobození zakletých indiánů .
Nechybě la letos ani več erní stezka odvahy a po nezbytné
več erní hygieně byly dě ti za svoji stateč nost odmě ně ny
promítáním pohádky Pocahontas.
Nedě lní ráno zač alo rozcvič kou a vydatnou snídaní. Opě t
následovaly rů zné hry a vrcholem tohoto víkendu byla
př ehlídka tanců jednotlivých kmenů . Vš echny kmeny
př edvedly nádherné varianty a vš ichni si zaslouž ili
pochvalu. Ale vyhrát mů ž e jen jeden a toto š tě stí se usmálo
na kmen Huronů , respektive Hulonů poně vadž tento kmen
byl tvoř en tě mi nejmenš ími a písmenko „ r“ bylo nad jejich
síly.
Celá dvoudenní akce byla zakonč ena rozdáním diplomů
a medailí.
Jsme rádi, ž e se tato akce opě t vydař ila. Dě ti si
zasportovaly, zasoutě ž ily, zabavily se a alespoň na chvíli se
odtrhly od poč ítač ů .
Už nyní se tě š íme na př íš tí rok. A jaké ž e to bude téma??
My už to víme… . a vy se nechejte př ekvapit.
Tímto dě kujeme TJ Sokol Popice za zapů jč ení jejich
prostor.
Popická chasa
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V sobotu 27.6.2015 probě hly
tradič ní rybář ské závody pro dospě lé na
Popické hrázi. Za krásného sobotního poč así, dobré nálady, kterou jsme si nenechali zkazit ani
malou př eháň kou, se vš ech 37 závodníků dalo do lovu. Za celý závod, který trval 5 hodin, bylo uloveno 54kusů kaprů a 3ks
bílé ryby. Vítě zem letoš ního roč níku se stal Viktor Př ibyl s kaprem o délce 96cm, na druhém místě s nejvě tš ím poč tem
ulovených kaprů se umístil Jan Straka a tř etí př íč ku s nejvě tš í nalovenou délkou ryb obsadil pan Kadlec z Pouzdř an. Byla
též vyhláš ena soutě ž o nejmenš ího uloveného kapra „ Cena Jož ky Feráka“ , kterou v letoš ním roce vyhrál pan Josef Př ibyl st.
s kaprem o délce 18cm.
V nedě li v 9.00 byly zahájeny dě tské závody. Celkem bylo do soutě ž e př ihláš eno 34 mladých rybář ů a rybář ek. Po
tř íhodinovém udatném lovu byly známy tyto výsledky:první místo s nejvě tš ím kaprem obsadila Nikol Stř íbrnská s krásným
š upináč em o délce 75cm, druhé místo s nejvíce nalovenými kusy kapra obsadil Ondř ej Topinka, tř etí př íč ku tentokráte
obsadil Dominik Ferby s nejvě tš í celkovou délkou nalovených ryb. Za zmínku jistě stojí také úlovek dnes vzácné ryby lína
obecného o délce 45 cm , kterou ulovil Tomáš Krajč a.
Vš em úspě š ným lovců m gratulujeme !
Na závě r by popič tí rybář i chtě li velmi podě kovat vš em př ispivatelů m vě cných cen do tomboly a v neposlední ř adě též
vš em úč astníků m této akce.
Petrů v zdar !
Za Rybář ské sdruž ení Popice Málek Stanislav

Velmi váž ení př átelé a kamarádi!
Jménem nás, popických rybář ů , VÁM VŠ EM chci moc a moc podě kovat za skvě lou zábavu
a hlavně za Vaš i úč ast př i ukonč ení letoš ních prázdnin na hrázi. Troufám si ř íct Ž E SE NÁM TO POVEDLO! Vě ř ím ž e byli
úplně vš ichni spokojeni a doufám ž e dě ti ješ tě víc. Moc Vám vš em dě kuji a tě š ím se na dalš í akci.
Josef Patka
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Př iblíž ím Vám prů bě h hodů v Popicích, které jsem mě la tu č est absolvovat jako první stárka, a tak veš keré
informace budete mít z první ruky.
Vš e zač alo oslovením popických mladých lidí, kteř í se mě li mož nost př ihlásit jako stárci. Vě tš ina zájemců byla z Popické
chasy. Posléze byl zvolen za prvního stárka Jaroslav Krč mář , který si vybral za první stárku mě Sáru Brychnač ovou.
Zástupci poř adatelé hodů TJ Sokol a stárci se společ ně domluvili na př ípravách a organizaci. Vš ichni dostali své úkoly a hody
se zač aly př ipravovat.
My stárci jsme se pravidelně setkávali na tzv.: stárkovských , kde jsme zkouš eli zpívat, tancovat a verbovat. Č as se pomalu
krátil a vš e se rychle př iblíž ilo.
Př edhodový týden byl pro stárky nároč ný hlavně pro muž skou č ást. V pondě lí př ed hody jsme si dali odpoč inek, ale v úterý
vš e zač alo od trénování nástupu stárků až po uč ení tradič ní zavádky. Stř edeč ní odpoledne stárci a jejich kamarádi jeli pro
hlavní máji a májky pro své stáreč ky do Velkých Ně mč ic. Ani nevíte, jak jsme se vš echny tě š ily, s jakou kluci dojedou. Je to
nelehký úkol a taky nebezpeč ný, ale kluci vš e zvládli. Č tvrteč ní den je plný zdobení hodových prostor, č iš tě ní májek, chystání,
které si zpř íjemň ujeme zpíváním lidových písní. Nesmím zapomenout, ž e stárci od stř edy do pátku u májek spali a hlídali, aby
nepř iš ly k újmě .
A je tu pátek, stavě ní májek. Dopoledne se vš echny májky dozdobily a upevnil se vě nec kolem velké máje. Stárci
dopoledne se zpě vem linoucím se po vesnici vrtali díry na máje svým stárkám. Velká máje se za úč asti stárků a organizátorů
hodů TJ Sokol zač ala zvedat do výš e v 17.00 hodin. Př ihlíž ejícím se tají dech, když velký strom stoupal k nebi. Več er se
konala, jako kaž dý rok, př edhodová diskotéka. Poč así př álo. A jako tradič ně o pů lnoci stárci tentokrát v sedláckém duchu
odnáš í májky svým stárkám př ed dů m.
V sobotu nám poč así opravdu př álo. Odpoledne zač alo zvaním obč anů na hodovou zábavu, kdy nejprve oslovili krojovaní
chlapci za zvuku krásných tónú kapely Skoroň áků naš eho pana starostu Marka Sekaninu o hodové právo. Zvaní trvalo do
pozdního odpoledne. Pak následovala hodová sobotní zábava. Vš ichni stárci vyrazili od kostela sv. Ondř eje v Popicích př ed
21.00, aby posléze mohli zahájit veselici. Nástup stárků a úvodní slovo prvních stárků odstartovalo úž asnou hodovou zábavu,
která se jistě vš em líbila i př espolním stárků m, kteř í př ijeli z Horních Bojanovic, Boleradic, Hustopeč í, Š akvic, Horních
Vě stonic , Strachotína. Zábava trvala za libých tonů muziky ze Skoronic až do tř etí hodiny ranní. Mě li jsme dvě sóla, která
jsme vž dy ně komu vě novali. První bylo vinař ské a bylo vě nované vš em vinař ů m z naš í obce, kteř í nás sponzorovali. Druhé
bylo beruš kové, vě nované stárků m chlapců m.
Na nedě li se tě š íme, i když je pro vš echny stárky nároč ná. Už íváme si ji plnými douš ky a vě ř te, ž e to stojí za to! V nedě li
jsou pozvání stárci ke svým stárkám na nedě lní obě d. Pak se společ ně odchází na mš i svatou. Tentokrát zač ala ve 13.00 hodin.
Sváteč ní atmosféru umocň oval zpě v kostelního sboru. Po skonč ení mš e př ed kostelem č ekal sbor muž áků z Popic a také
z Damboř ic, kteř í zpívali krásné moravské písnič ky. Po př íjezdu kapely Lácaranka, která nás celým dnem doprovázela,
a malém osvě ž ení u první stárky se vš ichni stárci, sklepníci, kapela, muž áci a hlavně malí stárci a stáreč ky seř adili k prů vodu
obcí. Sice slunce do vš ech pálilo, nikoho vš ak nedoradilo od nadš ení ukázat, ž e tradice tu opravdu nabírají na síle. Odpolední
zábava zač ala kolem 15.30 hodin za sálem. Nástup stárků zahájil odpolední program. Jako první bylo dě tské sólo vě nované
krojovaným dě tem a jejich rodič ů m. Pak nastoupili muž áci z Damboř ic a Popic. Nechybě l ani tradič ní tanec zavádka, který
př edvedly první č tyř i páry společ ně za doprovodu muž áků . Pomale už najíž dě li př espolní stárci, kteř í nás př ijeli podpoř it
a oplatit naš i návš tě vu u nich. Byli zde i z dalekých obcí a mě st z Hodonína, Moravských Knínic, Rakvic, Velkých Pavlovic,
Š akvic, Zaječ í, Starovic, Starovič ek, Horních Bojanovic, Klobouk, Boleradic, Lovč ic a z Omice. Pro vš echny jsme uspoř ádali
sólo, které bylo vě nované právě jim samotným. Ukonč ení odpoledního programu bylo v 19.00 hodin, kdy př espolní stárci byli
pozvání k več eř i.
Vyvrcholením letních hodů byla več erní zábava, která zač ala v 21.00 za doprovodu kapely Lácaranka. Opě t jsme mě li
sóla, která jsme vě novali vž dy tomu, kdo se podílí na hodech nebo podporuje kulturní dě ní v naš í obci. První nedě lní sólo bylo
andě lské, které jsme vě novali naš im milým krojař kám, a to hlavně Vě rce Š karpové a Janě Lejskové. Dě vč ata, ze srdce
dě kujeme! Druhé bylo kravské, prostě na závě r „ sólo jako kráva“ vě nované milované kapele Lácaranka a vš em muzikantů m.
O pů lnoci nám marš odpískal naš e hody a my jsme si koneč ně mohli oddechnout z celodenního shonu. Lácaranka nám hrála až
do 2.30 hodin.
Co ř íci na závě r mého psaní o letoš ních hodech. Bylo mi ctí být první stárkou a jistě nám vš em bylo ctí Vás vš echny bavit.
Vž dyť v dneš ní době je opravdu zázrak udrž et tradice, chtít organizovat ně co pro naš i obec, podporovat jakoukoli č innost,
která lahodí nejen zábavě , ale i duch tradic, co pohladí u srdíč ka. Už teď se tě š ím na dalš í hody a za vš echny stárky, sklepníky
a organizátory moc dě kuji za Vaš i podporu a úč ast!
Sára Brychnač ová
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Co na to maminka první stárky?
Letoš ní hody pro mě , jako pro kaž dou matku hlavní stárky,
byly nároč né, ale i tak to vš e stálo za to! Myslím si, ž e viz
níž e napsané mluví za vš e.
Také bych chtě la stárků m podě kovat za super př ekvapení,
které pro Sarč u př ipravili!
"Dě cka, dě kuji! Tradice, které se tady udrž ují jsou prostě
pecka a není potř eba posilovat je ně č ím jiným. Jsou naš e a za
tě ma jinýma jezdíme jinam. A o tom to je, dě lat vš e
s nadš ením, upř ímně a zodpově dně po popicku!"

A ješ tě ně co, toto podě kování mě la Sarč a př ipravené na závě r
nedě lní hodové veselice. S jejím dovolením se s vámi
podě lím:
Slunéč ko dávno už zapadá,
Konč í i hodová zábava.
Konč í popické letní hody,
Nebojte za rok budou opě t tady.
Co ř íci od nás na závě r,
Dě kujem a to vš em.

Tě š ím se na dalš í popický folklorní záž itek !!!
Jaroslava Brychnač ová

Dě kujeme ze srdce naš im rodič ů m,
Ž e nás podpoř ili
a my jsme nic nezmař ili.

Vinař ské sólo
Ty popické vinohrady,
ty sú s láskú pě stovaný.
Slunéč kové sólo
Vinohrady víno dajú,
stárek na lúce,
Zaspal
prospívajú.
vinař ů m jen
se slunéč kem na ruce.
Polechtal ho brúč ek malý,
zaspal hody š ohaj mladý.
Andě lské sólo
Př espolní sólo
Vy popické stáreč ky krásné kroje máte,
Idú sem stárci,
pod tú dlúhú máječ kú se tak vyjímáte.
př espolní š ohajci.
Kdo pak vám je vyš ívá, kdopak vám je strojí, Idú po dě dině ,
to sú ruce andě lské, co tu ž eny mají.
zpívajú o víně .
Zpívajú, zpívajú,
bíleho dostanú.
Bílého víneč ka,
zavdá ho stáreč ka.

Dě kujeme naš im krojař kám,
Je pě kné kroj mít a tradice tím ctít.
Dě kujme poč así jaké bylo
A ž e nám nic nezkazilo.
A první stárka vám stárků m chce ř íci:
Za podporu, trpě livost, snahu a pomoc
Př i tom vš em, ze srdce dě kuji!

Dě tské sólo
Podívejte jaká krása,
když se natř ásá malá chasa.
Kravské sólo
Pě kné kroje dě ti máte,
Iš la stárka pro travič ku,
svým rodič um radost dáte. by nakrmila svú kravič ku.
Pojď te vš ichni do koleč ka,
Več er si ju podojila,
velcí, malí vš echna dě cka!
pak se pě kně ustrojila.
Na ty hody popické!
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Pasování na č tenář e
Ve stř edu 20. kvě tna 2015 jsme se seš li v obř adní síni na malé
slavnosti. Ž áci prvního roč níku byli pasováni na č tenář e.
Celý š kolní rok pilně cvič ili, uč ili se poznávat písmenka, skládat
slabiky, č íst slova a potom celé vě ty. Toto jejich snaž ení
vyvrcholilo př ijetím mezi č tenář e.
Pasování se ujala knihovnice D. Bobalová. Naš ím př áním je, aby si
dě ti č tení oblíbily a aby se kníž ka stala jejich společ níkem
a prů vodcem dalš ích dnů .
Na tuto slavnostní chvíli budou mít vzpomínku ve formě š erpy
a pamě tního listu.

Den Matek
Poslední kvě tnový den se seš ly dě ti ze š koly i š kolky se svými
maminkami i s tatínky a s babič kami v kulturním sále v POPICÍCH,
aby společ ně oslavili Svátek matek. Po vystoupení dě tí následovalo
zpívání a tanč ení dě tí z Vavř ínku a program uzavř eli Muž áci.
Č tvrť áci př ednesli básně pro maminky a v kostýmech př edvedli
postavy v historickém kvízu o dě jinách č eské země .

Nastaly horké letní dny a s nimi se nezadrž itelně př iblíž il
konec š kolního roku. Ž áci již netrpě livě oč ekávali poslední
zvoně ní,
aby
mohli
vyrazit
za
prázdninovým
dobrodruž stvím. Poslední dva mě síce byly pestré na rů zné
záž itky a č innosti.
V kvě tnu jsme uspoř ádali š kolní recitač ní dopoledne, ž áci
prvního roč níku byli slavnostně pasováni na č tenář e.
Ž áci č tvrtého roč níku absolvovali výuku dopravní výchovy
v Hustopeč ích, znalosti a dovednosti, které získali, jim urč itě
budou už iteč né př i bezpeč né jízdě na kole.
Tř eť áci N. Richterová a D. Urbánek se zúč astnili recitač ní
soutě ž e ve velkých Ně mč icích, básně Jiř ího Ž áč ka př ednesli
s velkým zanícením i v programu ke Dni matek.
V č ervnu byli č tvrť áci ve stř edisku volného č asu Pavuč ina
v Hustopeč ích, kde se uč ili zpracovávat vlnu. Využ ili vlnu
z oveč ek chovaných na Gotbergu a př ivezli si pě kné
výrobky.
Ž áci š koly také chodí na pravidelné preventivní prohlídky
k zubní lékař ce O. Venyš ové.
Den dě tí na jsme opě t oslavili na myslivně .

Degustač ní koš e
Zeleninu i ovoce z degustač ních koš ů jsme si se vš emi naš imi 51
ž áky nejprve společ ně pojmenovali a ukázali. Ž áci bezpeč ně
poznali vš echny druhy i ty méně známé, poté jsme se pustili do
př ípravy zeleninových š pízů , nijak ochucených, pouze č istá
zelenina.
Ž áci 4.
roč níku
pomáhali
s př ípravou
zeleninových

Degustace
zeleninových š pízů
4. roč ník

Závě r roku se neobejde bez š kolního výletu. Tentokrát jsme
se vypravili do westernového mě steč ka Š iklů v mlýn u Zvole
nad Pernš tejnem. Jeli jsme vláč kem, plnili úkoly, uč ili se
tancovat, jezdili na koni, stř íleli z luku, rýž ovali zlato… .
Abychom podpoř ili sportovního ducha a byli na č erstvém
vzduchu, domluvili jsme s pouzdř anskou š kolou turnaj ve
vybíjené.
V pondě lí př ed koncem š koly jsme si vyš lápli na Pálavu,
krásná vyhlídka po okolí vynahradila útrapy cesty, vš ichni
jsme to dobř e zvládli.
No a koneč ně v úterý bylo rozdáno vysvě dč ení a mohly zač ít
dva mě síce sladkého odpoč inku.
Až se ž áci po prázdninách vrátí, bude ve š kole nová stř echa,
která se právě v době letních prázdnin celá opravuje.
B. Š ť astná
Druhý den dostaly dě ti k
ochutnání salát př eváž ně
z listové zeleniny a
osvě ž ující zázvorovo
-citrusovou limonádu s
mátou.

Degustace
v 1. roč níku

Degustace
zeleninových š pízů
ve 3. roč níku
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Tř etí den byl
ovocný
a melounový

Stalo se již tradicí, ž e oslavu Dne dě tí organizuje ZŠ a MŠ
za finanč ního př ispě ní obce Popice. A tak jsme se seš li
v pátek odpoledne v areálu myslivna, abychom s dě tmi
oslavili jejich svátek.
Pan Zdeně k Prchal př ipravil pro dě ti posezení s obč erstvením
a táborák. Uč itelky ze š kolky a š koly ve spolupráci s rodič i
zapojily dě ti do her.
Nejvě tš í zájem vzbudili místní hasič i, kteř í na louce ukázali,
jak se hasí pož ár – hoř el balík slámy a k velké radosti dě tí
stř íkali pož ární pě nu, ve které se dě ti doslova koupaly. Poč así
bylo krásné a tak i sprcha z hadice pož árního auta př iš la
dě tem vhod. Když se dost vydovádě ly a drkotaly jim zuby,
opekly si u táboráku š pekáč ky a také si usuš ily mokré svrš ky.
Myslím, ž e zábava se dě tem líbila a tě š íme se zase za rok.
B. Š ť astná

Básn
i č ka
j
p
Duhová kulič ka ro radoen tak
st
Není to ta co se nosí,
je na stéblech trávy, je to kapka rosy.
Zrač í se v ní barvy duhy,
jak když louka rozkvete,
podívejte, co krásy je na svě tě .
Inka U.
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Jak jsme prož ili celý š kolní rok
2014/2015
(u akcí o kterých jsme již informovali v tomto, nebo minulých č íslech
zpravodaje je uvedeno pouze datum a název)

19.10.2014 – vystoupení ž áků naš í š koly na společ né akci
s ostatními spolky – Popická pobeseda.
12.11.2014 – návš tě va zubař e, úč ast na projektu Zdravé zuby.
25.11.2014 – beseda s Mgr. Lukáš em Nápravníkem
k aktuálnímu tématu multikultury – Naš i noví sousedi.
16.12.2014 – Vánoč ní Brno – návš tě va krajského mě sta Brna
v č ase Adventu.
V Katedrále sv. Petra a Pavla jsme se zúč astnili programu
"O svě tle".
Na námě stí Svobody si prohlédli vánoč ní krámky, betlém a
zazvonili na zvonek a poslali dopis s př áním pro Jež íš ka.
17.12.2014 – Vánoč ní besídka
18.12.2014 – Návš tě va kina Velké Ně mč ice s pohádkou Tř i
bratř i od Z.Svě ráka.
19.12.2014 – Zpívání pod vánoč ním stromem
12.-16.1.2014 – Ně kteř í ž áci se zúč astnili lyž ař ského
výcviku v Ně mč ič kách.
V pátek 16.1. jsme jim př ijeli fandit př i závě reč ném závodu.
20.1.2015 - koncert v naš í tě locvič ně – Hudební abeceda
s hrou na kytaru.
4.2.2015 - seznámení s projektem a individuální zapojení
ž áků do projektu "Č tení pomáhá".
18.2.2015 - v tě locvič ně š koly probě hlo vystoupení
kouzelníka.
11.3.2015 – návš tě va knihovny s vyprávě ním o pohádkách
Václava Č tvrtka.
12.3.2015 - v tě locvič ně š koly se uskuteč nilo př edstavení
"Ze starého mlýna", př íbě h o vodnících a charakterových
vlastností lidí.
20.3.2015 - tradič ně jsme se zúč astnili soutě ž e "Matematický
klokan" v kategorii Cvrč ek.
1.4.2015 - Miniprojekt Velikonoce - Výuka na tzv.
,,Š karedou stř edu" probě hla u ž áč ků tř etí tř ídy ve
velikonoč ním duchu.
Dě ti př iš ly ráno do š koly obleč eny v barvách ž luté a zelené symbolech jara.
Společ ně jsme si vyprávě li o zvycích a na interaktivní tabuli
si prohlédli velikonoč ní kalendář , vytvoř en a spuš tě n na
webu Č eské televize 1.
Také se plnily rů zné zaš ifrované úkoly k jednotlivým dnů m
paš ijového týdne, poč ítalo se se zajíč kem a vymalovávala
vajíč ka pomocí geometrických vzorů .
Závě rem vyuč ovacího dne si tř eť áci zapletli vě neč ek z proutí
a ozdobili jej kraslicí vyrobenou ubrouskovou technikou.
8.4.2015 - koncert Musica animae v kostele v Popicích
14.4.2015 - Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
(více viz č tvrť áci)
24.4.2015 - Den Země - plně ní ekologických úkolů na
stanoviš tích.
(více viz č tvrť áci)

21.5.2015 - Ně mč ický Pegásek - recitač ní soutě ž . Dě kujeme
ž áků m naš í tř ídy Natálii Richterové a Danieli Urbánkovi za
reprezentaci naš í š koly.
31.5.2015 - Den matek - nedě lní vystoupení ž áč ků se
sváteč ním programem pro maminky. Dě ti zarecitovaly básně
a zazpívaly píseň Labutě .

4.6.2015 - focení tř ídy
15.6.2015 – poplachové cvič ení, nácvik evakuace
17.6.2015 – návš tě va zubního lékař e – Zdravé zuby
18.6.2015 – š kolní výlet do westernového mě steč ka Š iklů v
mlýn. S dě tmi jsme v areálu ,,Š ikláku“ procházeli labyrintem
zrcadel, rýž ovali zlato projeli se vláč kem, zhlédli divadlo
o ž ivotě na divokém Západě .

23.6.2015 - turnaj ve vybíjené na ZŠ v Pouzdř anech.
(více viz č tvrť áci)

26.6.2015 - výš lap na Pálavu.
(více viz č tvrť áci)
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30.9.2014 - dopravní výuka
19.10.2014 - vystoupení na Pobesedě s divadelním
př edstavením pohádky K. J. Erbena Rozum a š tě stí.
listopad 2014 - exkurze do Brna
25.11.2014 - WORKSHOP Naš i noví sousedé
16.12.2014 - katedrála v Brně - V adventním období celá
š kola navš tívila př edvánoč ní Brno, katedrálu svatého Petra
a Pavla, kde probě hl program "O svě tle pro š koly".
Navš tívili jsme prostory krypty a prohlédli jsme si pozdně
gotickou severní vě ž z 16. století, zvanou „ Propitá“ .
Program tvoř ila vánoč ně ladě ná audiovizuální prezentace
o významu svě tla v lidském ž ivotě , ve Starém i Novém
zákoně , PRAKTICKÁ UKÁZKA HRÁTKY SE SVĚ TLEM,
už ití barvy a svě tla ve výtvarném umě ní, prohlídka
vitráž ových oken zblízka a výtvarná dílna s papírovou
vitráž í. Program př iblíž il dě tem význam svě tla v lidském
ž ivotě , ale i v jeho duchovní rovině . Pomohl osvě tlit
kř esť anské slavení Vánoc a oblast výtvarného umě ní
interaktivní formou.

17.12.2014 - Vánoč ní besídka
leden 2015 - testování ž áků 4. tř íd
bř ezen 2015 - ž áci 4. roč níku ř eš ili testy SCIO "Č tenář
2015" se zamě ř ením na č tenář skou gramotnost. Test byl
zamě ř en na oblast získávání informací, zhodnocení textu
a zpracování informací. Testem byly zmapovány č tenář ské
dovednosti kaž dého ž áka individuálně , jeho zař azení do
urč ité č tenář ské úrovně . Po vyhodnocení společ ností SCIO
získal kaž dý ž ák zprávu se slovním popisem dosaž ené
úrovně ve č tení. Testování bylo zcela anonymní.
27. - 28.3.2015 - Noc s Andersenem
bř ezen 2015 - úč ast na mezinárodní soutě ž i v psaní dopisů

duben 2015 - návš tě va ekologického centra ve Velkých
Pavlovicích. V dubnu byli vš ichni ž áci v ekologickém centru
Trkmanka na výukovém programu v rámci Č lově k a jeho
svě t. 1. Roč ník se zúč astnil programu Jaro se probouzí, kde
si prvň áci pojmenovali v ř íkadle první jarní rostliny a zaseli
semínka hráš ku. Zaseté rostliny si př ivezli s sebou do š koly.
Ž áci 3. A 4. roč níku mě li př ipravený program U rybníka,
seznámili se s ekosystémem rybníka, které rostliny
a ž ivoč ichové zde ž ijí a potom lovili př ímo u rybníka v okolí
centra Trkmanka rů zné mikrož ivoč ichy i rostliny. Mezi
úlovky byla ž abí vajíč ka, nitě nky, larva komára, chroustík
a dalš í. Interiér i exteriér Trkmanky, bývalého zámku, je
velmi pů sobivý.

duben 2015 - Den Země - Ž áci celé š koly mě li projektový
den ke Dni Země .
Na pě ti stanoviš tích na hř iš ti př ed š kolou poznávali byliny,
hmatem poznávali rů zné př írodniny, skládali puzzle planetu
Zemi, uč ili se tř ídit odpad a získávali nové znalosti
k poskytnutí první pomoci.
Po svač ině vyrazili na procházku Popicemi ke sbě rnému
dvoru a dále do př írody.
duben 2015 - Š kolní kolo recitač ní soutě ž e - Prvň áci
př ednesli společ ně dvě básně , tř eť áci dobrovolníci př ednáš eli
svoje vybrané básnič ky a č tvrť ač ky Teresa Straka a Adéla
Melkusová zarecitovaly báseň Kdyby od Pavla Š ruta a Ž ivot
je pes od Emanuela Frynty.
Na recitač ní soutě ž mezi š kolami do Velkých Ně mč ic byli
vysláni Natálie Richterová a Dan Urbánek ze 3. tř ídy.
kvě ten 2015 - Dopravní výchova - V kvě tnu se č tvrť áci
s páť áky z Pouzdř an zúč astnili druhého kola dopravní
výchovy. Absolvovali na kolech jízdu zruč nosti, pohybovali
se jako cyklisti po dopravním hř iš ti a drž eli se dopravních
př edpisů a znač ek. Skládali také test z dopravní výchovy.
Nakonec obdrž eli vš ichni cyklistický prů kaz.
31.5.2015 - Den Matek.
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2.6.2015 - výtvarná exkurze do DDM. 2. č ervna vyrazili
č tvrť áci do Hustopeč í na výtvarnou exkurzi do Centra
volného č asu. Jednak proš li exteriér kolem budovy s hř iš tě m
a prů lezkami, vidě li rybník a pozorovali rostliny i ž ivoč ichy
v tomto ekosystému, potom s paní Ingrid Florusovou
v programu "Od oveč ky ke klubíč ku" č esali ovč í rouno
a následně ho př edli na kolovrátku. Ovč í rouno př ivezli
s sebou ze š koly již vyprané a nabarvené. Získali ho od
oveč ek z Gottbergu. Vyzkouš eli jsme si opravdu ruč ní práci,
a co se dá vyrobit dál z č esaného rouna, př ípadně z upř edené
vlny. Bylo to velmi zajímavé uč ení.

MATEŘ SKÁ Š KOLA
Exkurze do mlýna
Ve stř edu 20. 5. 2015 se „ Motýlci“ z MŠ Popice zúč astnili
exkurze do mlýna firmy Alfa Pouzdř any. Nejprve majitel
a ř editel firmy pan Marek Feith dě ti př ivítal a př edstavil
sortiment výrobků mlýna. Potom př edal slovo vedoucímu
výroby – stárkovi panu Pavlovi Myslivcovi, který krátce dě ti
seznámil s technologií mletí obilí. Následovala vlastní
prohlídka mlýna a jednotlivých technologických zař ízení od
č iš tě ní obilí až po balení výrobků . Bě hem prohlídky dě ti
vidě ly i ukázky polotovarů .
Po prohlídce mlýna dě ti ochutnaly tě stoviny a dostaly
sladkou odmě nu za pozornost od pana majitele.
Dě kujeme za vstř ícnost a za rok na shledanou.

č erven 2015 - š kolní výlet do Š iklova mlýna.
(více viz tř eť áci)
č erven 2015 - turnaj ve vybíjené se š kolou v Pouzdř anech.
Na konci roku navš tívili ž áci š koly kooperativní š kolu
v Pouzdř anech. Byly setaveny 3 týmy ze 3. tř ídy, tým 4. tř ídy
a tým 5. tř ídy a sehrály turnaj ve vybíjené. Prvň áci a druháci
fandili a š li se projít na dě tské hř iš tě . Vítě zný pohár získal
tým páť áků z Pouzdř an, na druhém místě tým ze 3. tř ídy a na
tř etím místě se umístili č tvrť áci z Popic. Doufejme, ž e př íš tí
rok se uskuteč ní dalš í turnaj a naš i č tvrť áci porazí Pouzdř any,
jak by si př áli.

č erven 2015 - př írodově dná
i vlastivě dná vycházka na
Pálavu. Tě sně př ed vysvě dč ením vš echny dě ti vyjely do
Dolních Vě stonic a odtud se
vydaly pě š ky na pálavský
Dívč í hrad, uš ly asi 6km.
Č tvrť áci
navš tívili
také
Muzeum Lovců mamutů v
Dolních Vě stonicích, o kterém
si povídali ve vlastivě dě .
Krásné
poč así
umocnilo
rozlehlé výhledy z pálavských
vrchů na Muš ovská jezera
i okolní vesnice vč etně Popic.
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ZOO Hodonín
Ve stř edu 10. č ervna nastal pro dě ti z naš í š kolky koneč ně vytouž ený den – jedeme na výlet do
hodonínské ZOO. Obtě ž káni batů ž ky s pitíč kem, svač inkou a pláš tě nkami jsme nastoupili do
autobusu vstř íc dobrodruž ství. Hned po vstupu do ZOO jsme obsadili volné lavič ky a sně dli
č ást zásob, aby se nám š lo lehč ím krokem. Po smě ru prohlídky jsme si prohlédli rybič ky, lamy,
zebry, koně , lvy, tygra, a nejvíc č asu jsme strávili u výbě hu s oveč kami a kozami, kde si je dě ti
mohly i pohladit, nakrmit a pohrát si s nimi. Pak jsme se př esunuli k voliérám s ptáč ky a jako
bonus na závě r na nás č ekaly v klecích opič ky. Náš výlet jsme završ ili návš tě vou obchů dku se
suvenýry, kde si dě ti koupily malé dáreč ky. Vš em se výlet moc líbil.

Exkurze u hasič ů

probě hla 16. a 23. č ervna
a byla pro dě ti opravdovým záž itkem. Kaž dé dítě se mohlo
posadit do hasícího vozu, navléknout si nehoř lavý kabát
s helmou, prohlédnout si rů zné př ístroje, které umož ní
hasič ů m vyprostit např íklad z havarovaného auta č lově ka.
Samozř ejmě nechybě lo spuš tě ní houkač ek a stř íkání vodou
na cíl. Z exkurze š li nejen kluci ale i ně které holč ič ky
s př esvě dč ením, ž e být hasič em je úž asná vě c.

Výlet do Brna
V úterý 23. č ervna jely dě ti na výlet do Brna. Velkým
záž itkem byla už cesta vlakem a pozorování okolí. V Brně
navš tívily Moravské zemské muzeum na Zelném trhu, kde je
stálá expozice: Fauna Moravy. Vidě ly mnoho vycpaných
zvíř at, která ž ijí na Moravě . Dě ti si prohlédly expozici ptáků ,
savců , dravců a sov, obojž ivelníků i ryb. Mnoho zvíř at
poznaly, ale ně která vidě ly poprvé. Dále následovala svač ina
a př esun do Moravské vesnič ky se dvě ma sty pohyblivými
postavič kami, které se zapojují do bě ž ného ž ivota ve vesnici
nebo př edvádí tradič ní ř emesla. Okolo osmi set postavič ek
sbírá dř evo, pere prádlo č i oř e. Nechybí ani kostelní procesí
nebo tancovač ka „ Mezi návš tě vníky je nejoblíbeně jš í
zabijač ka,“ uvedl autor modelu Miroslav Muž ík z Blanska.
Byl to pro dě ti velký záž itek a už se tě š íme na dalš í poutavou
návš tě vu Brna.

Pasování na š koláky
Blíž íl se konec š kolního roku. Do zač átku prázdnin zbývalo
už jen pár dní a pro 8 př edš koláků to byly poslední dny
strávené v MŠ . Tradicí v naš í MŠ se stala akce - pasování na
š koláky. Dě ti a jejich rodič e se dostavili v pátek 26.č ervna
v 17.00 hodin na OÚ v Popicích, kde se s nimi rozlouč ila
paní ř editelka Blanka Š ť astná a za Obecní úř ad paní Josefa
Sekaninová. Dě tem př edala š erpu a malé dáreč ky od OÚ
paní uč itelka Irena Kondlerová. Rozlouč ení probě hlo
v obř adní síni ve slavnostní atmosféř e a nechybě ly slzy
dojetí, ale i š ť astné úsmě vy ve tvář ích dě tí a dospě lých.
Dě tem, budoucím prvň áč ků m, př ejeme hodně š tě stí, zdraví
a úspě chů nejen ve š kole, ale i v ž ivotě !
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Popické zvony II.
Historie mnoha kostelních zvonů je slavná, mnoha
dalš ích naopak smutná. O popických zvonech bohuž el je
zpráv málo. Podle autora soupisu historie Popic pana
Bernarda Haase je doposud na kostelní vě ž i menš í zvon,
tzv. „ umíráč ek“ , který farnosti vě novali manž elé Anton
a Rosa Odehnalovi z č ísla popisného 74. Zvon vyrobila
brně nská zvonař ská firma Hiller, vdova a syn v roce 1921
v dílně na Starém Brně . Tato firma podle Encyklopedie
dě jin Mě sta Brna byla významným výrobcem zvonů ,
hasič ské techniky a slévárenských výrobků např . pro
cukrovary a pivovary.
Zvon od manž elů Odehnalových nemá jmenovitého
patrona svě tce. Na jedné straně zvonu je uprostř ed reliéf
Svaté Rodiny, Panna Maria s Jež íš em a u nich kleč í
sv. Josef. Nad reliéfem je nápis Hiller, Brünn, 1921
a pod ním dalš í nápis Gewidmet von Anton und Rosa
Odehnal, Poppitz No 74. Na opač né venkovní straně
zvonu jsou verš e Zum heiligen Zelt – Hoch oben geboren – Ruf ich die Welt. Die Stunden schwinden. Wenn du
gestorben, will ich’ s verkünden. V př ekladu: Ke svatostánku - na nebi zrozeném - povolávám svě t. Hodiny

plynou. Až zemř eš , chci to ohlásit.
Kromě tohoto „ umíráč ku“ byly na vě ž i ješ tě dva dalš í zvony. O smutném osudu popických zvonů v období II. svě tové
války (1939-1945) svě dč í fotografie, poř ízená tajně př es okno fary a to sestrami Springerovými, farskou hospodyní
a varhanicí. Na voze jsou př ipraveny k odvozu dva zvony. Od té doby byl na vě ž i až do roku 1947 pouze nejmenš í zvon, ten od
manž elů Odehnalových, kterým se oznamovalo úmrtí ně koho z popických obč anů .
V dalš í historii popických zvonů je dů lež ité léto roku 1947, kdy byl nový zvon opě tovně umístě n ve vě ž i kostela. Bohuž el,
o této pro obec významné události, není v kronice obce ani zmínka.
Tento nový zvon vyrobila podle nápisu na zvonu První moravská zvonárna Michera Brno a je zasvě cen opě t dle
nápisu sv. Michalu – archandě lovi. Zvonárna mě la dílnu v Brně – Husovicích. Vybudoval ji zakladatel zvonař ského rodu
Manouš ků – Rudolf Manouš ek (1881-1951). Po finanč ních problémech dílnu za II. svě tové války př evzal Františ ek Michera
a provozoval ji pod názvem První moravská zvonárna Michera a spol. až do doby znárodně ní v r. 1948.
Kdysi se zvonilo lany protaž enými až na kostelní ků r, o č emž dodnes svě dč í díry ve stropu nad varhanami. Pamě tníci z ř ad
ministrantů v padesátých letech vš ak zvonili již z podlahy vě ž e pod zvony. Koncem š edesátých let bylo ruč ní zvoně ní
nahrazeno elektromotorem a dů myslným mechanizmem, který je ř ízen spínač i v sakristii kostela.
Údaje o zvonař stvích jsou př evzaty z Wikipedie.
Josef Urbánek
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„ Nejkrásně jš í pohled na svě t je ze hř betu koně …

!“

Se zvláš tním pocitem otevíráte stránky zaš lého seš itu, do kterého se př ed padesáti lety zač ínaly - ně kdy i hů ř e č itelným
rukopisem a obyč ejnou tuž kou - zaznamenávat zápisy ze zakládající a dalš ích schů zí jezdeckého oddílu. Vnucuje se otázka, od
koho vyš el ten první š ť astný nápad vě novat vě tš inu svého volna péč i a výcviku zvíř eti tak uš lechtilému .........
Ustavující schů zi, která se konala 24. února 1965, zahájil př edseda Jednotného země dě lského druž stva pan Antonín Vala.
Mj. dohodnuto, ž e oddíl bude organizován pod hlavič kou Č SM (Č eskoslovenský svaz mládež e) „ proto je nutno u vš ech č lenů
si dát do poř ádku prů kazy Č SM a podrobit se lékař ské prohlídce“ .
Oddílu, jehož př edsedou se stal pan Josef Koláč ek, bylo př idě leno pě t koní z JZD Popice a darováno i krmivo. Pro první
č ást výcviku byla vypů jč ena sedla od JO Uherč ice. V bř eznu 1965 bylo zakoupeno pě t kompletních sedel z JO brně nského
„ Moravanu“ a již v ř íjnu se jezdci zúč astnili jezdeckého dne v Uherč icích a krajských př eborů dorostu i muž stva v Brně .
V roce 1966 obecní kronikář zaznamenal: „ Jezdecký oddíl Č SM př i JZD, který se zač íná slibně rozvíjet, dokonč uje vybudování
jízdárny. V srpnu se konaly na pozemku JZD u zastávky velké jezdecké závody za úč asti jezdců z Moravy a Bratislavy. Úč ast
1.200 diváků z š irokého okolí.“
V roce 1967 se oddíl zúč astnil skokových soutě ž í v Kounicích, Kloboukách, Brně , Drnholci, Pohoř elicích, Oslavanech,
Uherč icích a Stráž nici. V srpnu se konaly v Popicích dalš í závody s úč astí jezdců naš eho kraje, Bratislavy a Partyzánského.
O rok pozdě ji poř ádané jezdecké závody zhlédlo 1.895 diváků . Hodnotící zápis ze závodů mj. uvádí „ za nejvě tš í úspě ch
nutno považ ovat vítě zství naš eho mladého jezdce Pavla Koláč ka ve skákání stupně „ S“ (Pavlovi bylo sedmnáct let).
V dalš ím roce – 1969 – se v Beneš ově u Prahy konal př ebor ve skocích dorostu, na kterém se Zdeň ka Koláč ková stala
př ebornicí a postoupila do celostátní soutě ž e v Lázních Bohdanč i, kde získala 2.místo.
Od podzimu 1969 zač íná oddíl pracovat pod hlavič kou TJ Palava (má 15 č lenů ) – i konané parkurové závody se nazývají
„ Cena Palavy“ . A kaž doroč ně to jsou stovky až tisíce odpracovaných hodin - výstavba boxových stájí, sociální zař ízení,
opravy klubovny, stavba vě ž e na jízdárně atd., atd.
Obecní kronika za uplynulých padesát let zaznamenává č innost a hlavně úspě chy č lenů TJ Palava - organizace, jejíž jezdci
př ekonávají ty nejvyš š í př ekáž ky na závodiš ti a se svým výborným kolektivem dokáž í př ekonat i vš echny změ ny politické,
ekonomické apod.
V následujících ř ádcích se zač tě me do vzpomínek toho, který také stál u zrodu š ť astného nápadu. …

...
Anna Frýdková

Jak jsme zač ínali …
Zač átkem 60. let bylo v „ rozbíhajícím se“ JZD Popice více jak 10 párů koní, které slouž ily pro práce v druž stvu. Př itom se
rodila i hř íbata, která byla pouš tě na do výbě hu za farní zahradou. Pochopitelně to lákalo pár místních hochů , kteř í se snaž ili
tato hř íbata osedlat a jezdit na nich. Vš e zaváně lo úrazem - a toho si vš iml Josef Koláč ek, který v př ilehlém kravíně dě lal
krmič e.
Poč átkem roku 1965 s návrhem založ it jezdecký krouž ek př i JZD zaš el za tehdejš ím př edsedou panem Antonínem Valou
a na ustavující schů zi byl založ en Jezdecký oddíl Č SM př i JZD Popice. Př edsedou byl zvolen Josef Koláč ek, jednatelem Jan
Singer, hospodář em Josef Musil, pokladní Marie Pospíš ilová a č leny Jan Holacký a Ladislav Kratochvíl, kteř í byli souč asně
zamě stnanci a koč í v JZD. .
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Protož e velký milovník koní pan Koláč ek s jezdeckým
sportem zkuš enosti nemě l, sehnal prvního trenéra se
zkuš enostmi z armády - pana majora Jurmana, který dal
výcviku koní a jezdců ř ád a odbornou pomoc.
Vzhledem k tomu, ž e koně byli využ íváni hlavně pro
práci v druž stvu a pro výcvik uvolň ováni pouze na sobotu
a nedě li, zač ala spolupráce s JZD váznout a netrvalo dlouho,
kdy se jezdecký oddíl osamostatnil. Pod hlavič kou Č STV se
zbavil i názvu Č SM a v roce 1966 vznikl jako samostatný
oddíl. V roce 1969 si zvolil název TJ Palava, který má
dodnes.
Zprvopoč átku byly podmínky tě ž ké a již vlastní koně
oddílu byly ustájeny u Koláč ků a jejich př íbuzných – Kupků
a Rybnikář ů . Pro zajiš tě ní chodu byly potř eba hlavně peníze,
proto z iniciativy př edsedy vznikla př i TJ Palava hospodář ská
č innost – autodoprava a povoznictví, které do oddílu
potř ebné finance zač ínalo př ináš et.
V následujícím roce 1970 byla zakoupena země dě lská
usedlost č p. 56 pana Chýly, která se postupně a za velké
obě tavosti č lenů
př i stovkách brigádnických hodin
promě ň ovala ve stáje, š atnu a klubovnu.
V té době byl mezi mladými o jezdectví obrovský zájem
a netrvalo dlouho, kdy se dostavily i sportovní úspě chy.
Jezdci a koně TJ Palava se pravidelně zúč astň ovali
významných závodů po celé Č SSR vč . mistrovských soutě ž í.
K velkým úspě chů m patř ily tituly mistrů Č R Zdeň ky
Koláč kové, Karla Rů ž ič ky a mnoho vítě zství Pavla Koláč ka,
Svatopluka Matýš ka, Jaroslava Trechy a dalš ích.
Ješ tě k osobě Josefa Koláč ka (1922– .2000), který se stal
i zakladatelem a souč asně př edsedou Okresního jezdeckého
svazu Bř eclav - tento svaz dlouhodobě vedl a pomáhal př i
zakládání dalš ích oddílů na okrese. Př iš la ovš em doba, kdy
zač alo vadit, ž e není č lenem KSČ a musel funkci v okresním
svazu opustit.
Funkci př edsedy TJ Palava vykonával dál – pozdě ji
př edává velkou odpově dnost na syna Pavla, ale až do své
smrti o vánocích roku 2000 zů stává č estným př edsedou a je
v jezdecké veř ejnosti uznávanou osobou.
Tohle bylo v kostce o oddílu za léta 1965 až 1980.
Pavel Koláč ek

Úvod
Kaž dé místo, ve kterém lidé ž ijí, je poznamenáno jejich
stopami. Platí to od pravě ku až po dneš ek. Ve velkých
a dlouho osídlených místech je stop více než v tě ch malých
a osídlených krátce.
Naš e obec existuje už ně kolik staletí a i u nás máme
zachován odkaz tě ch, kteř í ž ili př ed námi, my své odkazy
př idáváme a vytvář íme spolu s naš imi př edky podobu Popic
pro naš e následovníky. Nejnápadně jš í je v kaž dém místě
rozvrž ení ulic, dále pak jsou to cesty v krajině , které naš í
obcí procházejí, velké stavby v obci jako jsou obchody,
š koly, radnice, kostely a dalš í významné budovy. K obrazu
místa a k jeho jedineč nosti a neopakovatelnosti př ispívají
i drobnosti – úprava veř ejných prostranství, vzhled staveb,
zeleň a dalš í faktory. Z tě ch patř í k nejvýznamně jš ím
pomníky, památníky a sochy v místě se nacházející. Jsou to
př edevš ím objekty drobné sakrální architektury. Tě m se chci
vě novat. Protož e tě ch svatých tu máme ně kolik, pů vodně
jsem je chtě l př edstavit jako kdysi ž ivé lidi, kteř í mě li své
osudy a o nich se zachovaly v pamě ti Evropanů (ale nejen
Evropanů ) urč ité vzpomínky, údaje, vě domosti. Na radu paní
kronikář ky jsem se rozhodl doplnit povídání o jejich ž ivotě
i struč ným údajem o tom, kdy se jejich stopa objevila v naš í
obci.
Chodíme kolem jejich soch, jim zasvě cených staveb –
kostelů a kaplič ek, vnímáme jejich př ítomnost, ale moc
o nich nevíme. Mé povídání je dost obsáhlé (i pro mne
samotného je to př ekvapení – pů vodně jsem zamýš lel celou
hagiografii vmě stnat na jednu nebo dvě strany), proto není
mož né, aby vyš lo v jednom č ísle zpravodaje a bude
uveř ejň ováno jako seriál pro ty, kteř í jsou zvě daví nebo mají
č as př eč íst si ně co o „ popických“ (oni nejsou jen popič tí,
proto ty uvozovky) svatých. A vě dní disciplina, zabývající se
ž ivotopisy svě tců se nazývá hagiografie – proto tento nadpis.

... pokrač ování př íš tě

Ti naš i svatí zde v Popicích ž ijí s námi již dlouho, č asto více
než sto let (ale skuteč ně ž ili ješ tě daleko dř íve), a proto jsou
to naš i nejstarš í sousedé a vě ř me, ž e zů stanou sousedy ješ tě
i vnuků m naš ich vnouč at a i tě m, kteř í tu budou ž ít po nich.
Pokud moje práce př ispě je k tomu, ž e aspoň pár z obyvatel
Popic bude na naš e památníky pohlíž et s vě tš ím zájmem
a pochopením, splnila svů j úč el.
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Zkusme projít si vesnici po Hlavní ulici od výjezdu z Popic
na Hustopeč e až k výjezdu na Pouzdř any. Máme tu č tyř i
kř íž e – u š kolky, u kostela, u kaplič ky a hned za vesnicí po
levé straně stojí č tvrtý. Př ibliž ně uprostř ed vesnice stojí
socha Svaté Trojice. Tě mito drobnými sakrálními stavbami
se zabývat nebudu. Svě tskými – chcete-li civilními –
pomníky také ne. Je tu jeden památník padlým v 1. svě tové
válce, býval tu ješ tě pomník císař e Františ ka Josefa I. - ten
stál př ed š kolou. A trochu stranou Hlavní ulice pomník
padlým vojáků m Rudé armády, kteř í zahynuli v roce 1945
v naš í obci a její blízkosti - instalován byl v roce 1986.
Na Hlavní ulici najdeme tř i sochy svatých. Jsou to Jan
Nepomucký (u kostela), Florián (u č ísla 92) a Vendelín
(u č ísla 99). Jedna socha – svatý Gotthard stojí mimo obec –
nad hř bitovem – blízko místa, kde se cesta rozdě luje do
Staré Hory a na vinař ství Gotberg. Dále tu máme kostel
zasvě cený svatému Ondř ejovi (to je nejvýznamně jš í
z „ naš ich“ svatých a také jediný kostel zasvě cený tomuto
svě tci v celé brně nské diecézi – biskupství). Kaplič ka má
hned se tř i patrony – svatého Rocha, Š ebestiána a Rozálii.
A právě o tě chto osmi svatých, jistým způ sobem naš ich
nejstarš ích spoluobč anech, bude ř eč .
Na ně se naš i př edkové obraceli v situacích, kdy my na
mobilech mač káme č íslice 150, 155 nebo 158. A podle toho,
komu sochu postavili, poznáme, z č eho mě li nejvě tš í obavy
nebo komu nejvíce dů vě ř ovali.

Svatý Ondř ej
byl bratrem mnohem známě jš ího svatého Petra. Ž il tedy
v 1. století naš eho letopoč tu. Narodil se v Betsaidě na bř ehu
Genezaretského jezera v dneš ním Izraeli a byl rybář em stejně
jako jeho bratr. Za Kristova ž ivota ho spolu s dalš ími
uč edníky doprovázel, byl jedním z úč astníků tzv. Poslední
več eř e Páně . Bývá zobrazován s hustým dlouhým vousem,
dlouhými š edivými vlasy a s ondř ejským kř íž em (má tvar
písmene X ). Jako apoš tol (hlasatel víry) pů sobil mezi
obávanými koč ovníky a váleč níky ve Skýthii – to je na jihu
dneš ního Ruska př i Č erném moř i. Legendy mu př isuzují
rů zné zázraky, které tam vykonal. Potom se dostal do Ř ecka,
tam ve mě stě Patras vyléč il ze smrtelné nemoci manž elku
místodrž ícího, ta se stala kř esť ankou a místodrž itel Ondř eje
odsoudil k smrti ukř iž ováním, právě na kř íž i ve tvaru
zmiň ovaného X. Prý manž elku navádě l, aby manž elovi
odporovala. Z Patrasu byly ve 4. století př evezeny jeho
ostatky do Skotska, údajně do mě sta St. Andrews.
Pravdě podobně jš í ale je, ž e byly na př íkaz císař e Constantia
(337-361) př evezeny do Konstantinopole, tam je kř iž áci př i
pleně ní Cař ihradu (nebo taky Istanbulu - vš echny tř i názvy
označ ují jedno mě sto v rů zných dobách) na poč átku
13. století př evezli do Itálie (do Amalfi – již ně od Neapole).
Jeho kř íž (nebo jeho č ást) je údajně ve Francii v kláš tere
blízko mě sta Dijon. Vlajku se svatoondř ejským kř íž em má
Skotsko, Skotové ho považ ují za svého patrona. (Č eským
patronem je mj. sv. Václav.)
Náš kostel byl svatému Ondř ejovi zasvě cen již v roce 1699
(údaj z obecní kroniky).

Svatý Jan Nepomucký
Narodil se kolem r. 1345 v Pomuku v Č echách, proto se
ně kdy uvádí také jako Jan z Pomuku. Zemř el muč ednickou
smrtí v Praze v roce 1393. Je patronem Č ech, kně ž í,
zpově dníků , mostů , lodníků , veslař ů , mlynář ů ... Ochraň uje
proti pomluvám, proti nebezpeč í vody, ochraň uje lidi na
cestách a stará se o š ť astný návrat. Je př ímluvcem
mlč enlivosti a zpově dního tajemství. Nad hlavou má
svě telnou zář , vě tš inou zpodobenou pě ti hvě zdami nad
č elem. Jako ochránce lidí na cestách č asto mívá svou sochu
postavenou na rozcestích.
Janů v otec byl v Pomuku rychtář em a mladý Jan se po
studiích stal písař em v kancelář i praž ského arcibiskupa.
Titulu bakalář e dosáhl na Karlově univerzitě v Praze a poté
ješ tě studoval pě t let na tehdy velmi prestiž ní univerzitě
v italské Padově . Byl př edevš ím právníkem, ne teologem.
V té době probíhal tvrdý boj o moc a zejména o majetky
mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem
z Jenš tejna. Král nakonec uvě znil č tyř i blízké arcibiskupovy
spolupracovníky, dva z nich dal i muč it a jeden z muč ených
nepř ež il – Jan z Pomuku. Př i muč ení byl dokonce král
osobně př ítomen, ba aktivně se do muč ení zapojoval.
20. bř ezna bylo jeho tě lo vhozeno do Vltavy (místo je
označ eno bronzovou destič kou) a bylo nalezeno rybář i až
17. dubna – prý podle pě ti svě tel kolem jeho hlavy. Prakticky
vzápě tí jej arcibiskup prohlásil za svatého a proš lo to,
protož e papež ové (bylo jich v té době ně kolik a vyř eš ili své
spory až na koncilu v Kostnici v roce 1415) mě li tehdy jiné
starosti. Již 40 let po jeho smrti se objevila legenda o tom, ž e
Jan nechtě l králi prozradit, z č eho se mu královna
vyzpovídala.
Pohř ben
byl
1396
ve
svatovítském chrámu. V roce
1719 jeho ostatky zkoumali
mimo jiné i lékař i. Př itom z
jeho hlavy vypadl kus mě kké
nač ervenalé tkáně , který byl
tehdy prohláš en za svě tců v
jazyk. Ve 20. století se zjistilo,
ž e neš lo o jazyk, ale vysuš enou
mozkovou tkáň . Na kostech
jsou dosud patrné stopy
muč ení – zejména na pravé
lopatce a ramenním kloubu,
pravdě podobně od natahování
na skř ipec, př íč inou smrti bylo
poraně ní
hlavy
–
pravdě podobně úder tupým
př edmě tem nebo kopanec. V
roce 1736 dostal svě tec
náhrobek ze stř íbra – váha
drahého kovu č iní asi jeden
a pů l tuny. Náhrobek najdeme
v chrámu svatého Víta na
Hradč anech v Praze.
Podle kroniky naš í obce je
autorem sochy Anton Mueksch
a socha stojí u kostela od roku
1774-1775.
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Př ed domem č íslo 92 najdeme sochu svě tce, který drž í zlatý prapor – je to

Svatý Florián
Narodil se a ž il ve 3. století v dneš ním Rakousku (Zeiselmauer u Vídně – lež í blízko pravého
bř ehu Dunaje mezi mě sty Klosterneuburg a Tulln a je na mapě spojena s obcí Wolfpassing),
tehdy to bylo území ř ímské ř íš e, provincie se nazývala Norikum. Zemř el na samém poč átku 4.
století, snad v roce 304. Jeho jméno v latině znamená ně co jako kvetoucí (takž e my bychom ho
jmenovali Kvě toslav – vš ak také slaví svátek 4. kvě tna). Byl dů stojníkem ř ímské armády v
dneš ním rakouském mě stě Enns (tehdy Lauriacum) – tehdejš í ř ímské mě sto je dnes jednou z
č ástí mě sta Enns a nese název Lorch. ( I na tom je vidě t, jak se č asy mě ní k horš ímu –
vzneš eně zně jící název Lauriacum se za staletí změ nil na nelibozvuč ný Lorch.)
Je patronem hasič ů , hrnč íř ů , kovář ů , mydlář ů , kominíků , bednář ů , zedníků a horníků . Je
patronem spolkové země Horní Rakousko (Oberoesterreich), také italské Bologne, Krakova a
celého Polska.
Doznal se ke kř esť anství, když se pokouš el unést ně kolik desítek vě zně ných souvě rců , ale bez úspě chu, neboť jeho plán na
osvobození kř esť anů byl prozrazen. Tehdy bylo kř esť anství a jeho vyznavač i v Ř ímské ř íš i pronásledováni. Mě lo se to stát za
vlády císař e Diokleciána (to je ten, jehož palác jste mož ná ně kdy navš tívili v chorvatském Splitu). Trest byl velice krutý. Byl
zbič ován, tř ikrát zbit provazy a meč i, potom staž en z ků ž e a s kamenem př ivázaným na krk po tom vš em vhozen do ř eky, která
nese stejné jméno jako mě sto – Enns (č esky Emž e). Voda zanesla jeho tě lo ke skále, na kterou př iletě l velký orel a kř ikem na
ně j upozorň oval. Naš la ho kř esť anka Valérie a pohř bila na svém statku. Považ ován je za ochránce proti suchu, ohni, povodním
a neúrodě . Od 8. století byly jeho ostatky uchovávány v kláš teř e St. Florian u rakouského mě sta Linec, pozdě ji př eneseny do
Ř íma a na ž ádost polských králů v roce 1183 př edány do Krakova. Tam jsou dodnes. Patronem pomáhajícím proti ohni se stal
pomě rně pozdě , ješ tě v 15. století pomáhali proti ohni jiní svatí. Snad proto, ž e byl usmrcen vodou, se stal právě pomocníkem
proti ohni. Zobrazován bývá v uniformě ř ímského vojáka, v ruce drž í vě dro a lije z ně ho vodu na malý hoř ící dů m pod ním.
Lidová poř ekadla o ně m jsou docela vhodná k zamyš lení. Svatý Florián, s vě drem vody pán, nám k ochraně dán, uš etř i mů j
dů m a zapal jiný krám. Nebo jiné. Kde pálí ohně ž ár a vzrů stá hř ích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián.
Jeho socha byla postavena v ř íjnu r. 1866, tedy př ed 150 lety př ed domem č . 92.

Svatý Vendelín

Jeho socha stojí př ed domem č . 99.
Byl poustevník a opat, o jeho ž ivotě není známo mnoho. Narodil se asi okolo roku 550 ve
Skotsku, zemř el kolem 617 v západoně meckém Sársku (Tholey). Byl údajně královským
synem, vychován biskupem, vydal se do Ř íma pro pož ehnání od papež e a vydal se zpě t a doš el
do Trevíru (Trier v Ně mecku), tam se usadil jako poustevník, vzdal se nároku na královský
trů n doma. Ně jaký mladý venkovský zeman ho považ oval za povaleč e a dal Vendelínovi stádo
na starost. („ Pas mi vepř e, abys nadarmo nejedl chleba.“ ) Zeman si Vendelína oblíbil, dovolil
mu postavit poustevnu a kolem ní se ustavila skupina ř eholníků . Vendelín se pochopitelně stal
opatem. Pozdě ji př ijali regule benediktýnského ř ádu a teprve na smrtelném lož i se spolubratř ím
Vendelín př iznal ke svému královskému pů vodu. Kláš ter, ve kterém ž ili, nese jméno Tholey.
Nad Vendelínovým hrobem vzniklo mě sto St. Wendel – lež í v Porýní mezi mě sty
Kaiserslautern, Trier (č esky Trevír – pikantní je to, ž e Trevír je znám také jako rodiš tě Karla
Marxe) a Saarbruecken. Kdybyste to hledali na mapě , je to blízko hranic Ně mecka a
Lucemburska. Po Vendelínově smrti se zač aly dít zázraky. Druhý den po pohř bu lež el nebož tík
vedle hrobu. Zapř áhli tedy povoz, nalož ili tě lo a nechali potah jít, kam ho ř ídila zvíř ata (volské
spř ež ení). Zastavili nakonec na hoř e, kde se Vendelín s oblibou modlíval, z jeho hrobu se stalo
poutní místo a z poutního místa mě sto St. Wendel nad Sárou (Saar je ř eka). Stal se patronem
sedláků , pastýř ů , ovč áků , dobytka a polí, pomocníkem proti dobytč ímu moru
K tomu ješ tě jedna poznámka. Sochy svatého Vendelína bývají v místech, kudy procházely
tzv. dobytč í stezky. Po válkách s Turky byla východní č ást habsburské monarchie hodně zdevastovaná. Rozlehlé pozemky
východně od Dunaje a zejména pak ř eky Tisy se už ívaly př eváž ně jako pastviny pro odolný uherský skot (vyniká velmi
nápadnými dlouhými rohy). A tento dobytek se vykrmil do jateč ní hmotnosti na východě habsburské ř íš e. Protož e tehdejš í
dopravní kapacity nevynikaly právě rychlostí, byl ž ivý dobytek do místa spotř eby hnán skupinami honáků . Tím místem
spotř eby bývaly také dosti hustě obydlené Č echy nebo Morava. Dobytkář i použ ívali svoje známé cesty, v obydlených místech
mívali ohrady, kde byl dobytek na noc zavř ený. Tato praxe skonč ila až ně kdy ve druhé polovině XIX. století, po rozš íř ení a
zrychlení ž eleznič ní dopravy, pak už byl dobytek dopravován ve vlacích ve zvláš tních vagonech, tzv. dobytč ácích.
Kronika uvádí jako datum postavení Vendelínovy sochy 12. č erven r. 1873.
(Za pomoci knihy Slavomíra Ravika O svě tcích a patronech, vydané v roce 2006, zpracoval Vladimír Hradil)

Pokrač ování př íš tě
... na př íkad o poslední památce na Hlavní ulici, kterou je kaple zasvě cená hned ně kolika svatým
a o dalš ích ...
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Rudoarmě jci zemř elí v Popicích
Př ed ně kolika mě síci jsme si př ipomínali výroč í konce II. svě tové války. Pro vě tš inu z nás tato válka nemá témě ř ž ádný
osobní význam, tvoř í jen povinnou polož ku v uč ebnicích dě jepisu a dotvář í kolorit obcí nezbytnými památníky. V pamě ti
velkého poč tu rodin je vš ak i po desetiletích spojena se vzpomínkou na ztrátu ně kterého z jejich č lenů , povolaného ke služ bě
v armádě své vlasti. Tento rozmě r války, zasahující do ž ivota jednotlivců , vnímáme velmi málo – už proto, ž e padlí se
postupně stali anonymními jednotkami beze jmen.
V Popicích skonč ila v roce 1945 v posledních dnech války a prvních dnech míru pozemská pouť 31 vojáků Rudé armády.
Vš ichni byli pohř beni v obci. Na poč átku roku 1946 doš lo k exhumaci ostatků a jejich ulož ení na pohř ebiš ti Rudé armády
v Hustopeč ích. Jména zemř elých byla postupně zapomenuta s výjimkou jediného – A. F. Vychovance – a vojáci byli
v seznamech pohř bených vedeni jako neznámí, neboť nebyly dostupné ž ádné podklady, jež by umož nily jejich identifikaci.
Teprve s probíhající digitalizací archiválií ulož ených v Centrálním archívu Ministerstva obrany Ruské federace (databáze je
dostupná na stránce www.obd-memorial.ru) vznikla mož nost postupně dohledávat údaje o padlých muž ích a ž enách Rudé
armády a navracet tak do jisté míry jména anonymním ostatků m. V př ípadě padlých rudoarmě jců z Popic dohledala údaje
v letoš ním roce paní Soň a Holeč ková z Č eskoslovenské společ nosti vojenské historie v Brně .
Velkou vě tš inu vojáků zemř elých a pohř bených v roce 1945 v Popicích vykazuje 456. samostatný zdravotnický prapor. Tito
vojáci podlehli po př evozu do nemocnice, umístě né v obci, zraně ním, která utrpě li na frontě .
(pozn. redakce: celý jmenný seznam 28 padlých je k dispozici v redakci zpravodaje, email: popickyzpravodaj@seznam.cz)
Dalš í dva pohř bení vojáci pocházejí od jiných jednotek:
Zraně ní podlehl Lesik Isak Nazarovič * 1901 + 21. 4.
V bojích na ř ece Svratce padl gardový kapitán Dě rbin Pavel
Alexejevič * 1913 + 17. 4.
O posledním pohř beném vojáku se prozatím nepodař ilo
dohledat ž ádné informace (je mož né, ž e dokumenty se
nedochovaly, jméno obce je š patně zapsáno, dokument není
dosud naskenován apod.). Témě ř
vš em padlým
rudoarmě jců m z Popic se tak podař ilo navrátit jejich jména.

V jednom př ípadě pak v poslední době doš lo
k tomu, ž e jméno ze seznamu získalo ješ tě osobně jš í
rozmě r:
Na poč átku mě síce kvě tna tohoto roku navš tívil
Hustopeč e a Popice pan Vadim Najbicz z Brestu
v Bě lorusku. Je př íbuzným vojáka Rudé armády
Pavla Pavlovič e Iskry.
P. P. Iskra se narodil v roce 1927, v roce 1945
osvobozoval s Rudou armádou Již ní Moravu,
7. kvě tna byl raně n a 8. kvě tna v polní nemocnici
v Popicích zemř el.
Pan Najbicz vykonal cestu k jeho hrobu i do obce
Popice, kde jeho př íbuzný skonal; do Hustopeč í
př ivezl z vlasti také pamě tní desku k př ipomenutí P.
P. Iskry.
Mgr. Stanislav Strbík (památková péč e)
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Do jarních zápasů zasáhli
tito hráč í:

TJ SOKOL POPICE
DOSPĚ LÍ:
Jarní č ást soutě ž e odehráli naš i fotbalisté se ziskem 20 bodů
př i aktivním skóre 26:20, s bilancí 6 výher, 2 remíz a 4
proher.

Výsledky jarní č ásti soutě ž e:
Popice – Velké Hostě rádky 3:1 (Fiala, Singer, Buriánek)
Nosislav – Popice 2:0
Popice – Ivaň 2:0 (Fiala, Tinc)
Dolní Dunajovice – Popice 1:6 (Topinka 2x, Jurák 2x,
Buriánek, Tinc)
Popice – Strachotín 3:2 (Tinc, Rož novský, Singer)
Velké Ně mč ice – Popice 1:1 (Fiala)
Popice – Boleradice 3:2 (Koneč ný 2x, Singer)
Brumovice - Popice 0:4 (Tinc 3x, Topinka)
Popice – Š itboř ice 0:3
Klobouky – Popice 2:1 (Radek Rož novský)
Popice-Vranovice 3:3 (Jiř í Buriánek, Roman Sovka,
Miroslav Singer)
Starovič ky-Popice 3:0

Stř elci jarní č ásti soutě ž e:
Dan Tinc – 6 branek,
Miroslav Singer – 4 branky,
Jiř í Buriánek, Radek Fiala, Daniel Topinka – 3 branky
Radek Rož novský, Jaroslav Koneč ný, David Jurák– 2 branky
Roman Sovka – 1 branka.

Jan Straka, Jaroslav
Koneč ný, Ivo Š karpa,Miroslav
Singer, Dalibor Straka, Radek
Fiala, Jakub Krajč a, Radek Rož novský, Jiř í Buriánek, Leoš
Vintrlík, Daniel Topinka, Filip Lejska, Jakub Hanák, David
Jurák, Vojtě ch Straka, Dan Tinc, Roman Sovka.
Jarní č ást sezóny se naš im fotbalistů m povedla, i když po
skonč ení sezóny bude v naš ich hráč ích př evládat spíš e
smutek. Ješ tě 4 kola př ed koncem soutě ž e hráli naš i
fotbalisté o postup do okresního př eboru. Bohuž el domácí
zápas s muž stvem Š itboř ic nezvládli a v posledních tř ech
kolech již neudrž eli vysoko nastavenou lať ku z prů bě hu jarní
soutě ž e. Svů j díl na tom má i úzký kádr hráč ů a zraně ní opor
př ed koncem soutě ž e (Fiala, Singer, Tinc). I tak 4. místo se
ziskem 45 bodů a aktivním skóre 54:34 lze považ ovat za
úspě ch. Naš i fotbalisté získali o 3 body více, ale nedohrané
derby se Strachotínem bylo oboustranně zkontumováno.
K hlavním oporám muž stva v prů bě h jarní č ásti soutě ž i
patř ili Tinc, Singer, Fiala a Rož novský. Hluboko pod svými
mož nostmi hráli Topinka a Jurák. Právě útoč né duo patř ilo k
nejvě tš ím zklamáním jarní č ást soutě ž e. Prosadili se pouze
proti nejslabš ímu muž stvu soutě ž e z Dolních Dunajovic.
Závě reč ná kola nevyš la podle př edstav i ně kterým dalš ím
hráč ů m. Nicméně př esto lze právě skonč ený roč ník 2014 –
2015 hodnotit velmi pozitivně .

Stř elci za celou soutě ž e 2014 - 2015:
David Jurák – 10 branek
Dan Tinc – 8 branek
Miroslav Singer, Jiř í Buriánek – 7 branek
Radek Rož novský – 6 branek
Radek Fiala, Daniel Topinka, Leoš Vintrlík –
Jaroslav Koneč ný – 3 branky
Roman Sovka – 2 branky
Jan Surka – 1 branka

4 branky

Př ehled podzimních zápasů :
16.8.2015
23.8.2015
30.8.2015
6.9.2015
13.9.2015
20.9.2015
27.9.2015
4.10.2015
11.10.2015
18.10.2015
25.10.2015
1.11.2015
8.11.2015
15.11.2015

Ivaň – Popice, výkop v 16:30
Popice - Strachotín, výkop v 16:30
Nosislav - Popice, výkop v 16:30
Popice - Kobylí, výkop v 16:30
Vranovice - Popice, výkop v 16:00
Popice – Horní Vě stonice, výkop v 16:00
Boleradice - Popice, výkop v 16:00
Popice - Brumovice, výkop v 15:30
Velké Hostě rádky - Popice, výkop v 15:00
Popice - Klobouky, výkop v 15:00
Uherč ice – Popice, výkop v 14:30
Popice – Starovič ky, výkop v 14:00
Pouzdř any – Popice, výkop v 14:00
Popice – Ivaň , výkop v 13:30
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POHÁROVÝ TURNAJ

MLADŠ Í PŘ ÍPRAVKA:
18.4.2015 Popice – Mikulov 3:5 (Oulehla 2x, Gabrhel)
25.4.2015 Př ibice/Vranovice – Popice 1:13 (Oulehla 4x,
Straka 3x, Huň ař 2x, Č íž ek 2x, Př ibyl, Gabrhel)
2.5.2015 Popice – Nosislav 8:4 (Oulehla 3x, Straka 2x,
Prchal 2x, Gabrhel)
10.5.215 Ivaň – Popice 13:1 (Ferby)
16.5.2015 Popice – Pohoř elice 8:0 (Oulehla 4x, Prchal 2x,
Straka, Gabrhel)
21.5.2015 Popice – Hustopeč e 5:12 (Oulehla 2x, Š ebesta
2x, Gabrhel)
31.5.2015 Bř ezí – Popice 4:4 (Oulehla 2x, Huň ař Filip 2x)
Starš í př ípravka zakonč ila jarní sezónu s bilancí tř í vítě zství,
jedné remízy a tř í proher s aktivním skóre 42:39. Naš e
muž stvo obsadilo se ziskem 10 bodů č tvrté místo. Hlavní
tahounem a lídrem muž stva byl Lukáš Oulehla, který vstř elil
rekordních 17 branek. Dalš ími stř elci byli: Jiř í Straka –
6 branek, David Gabrhel – 5 branek, Filip Huň ař a Lukáš
Prchal vstř elili 4 branky, Martin Č íž ek a Filip Š ebesta
vstř elili 2 branky a jednu př idali Jan Př ibyl a Dominik Ferby.

V jarních zápasech nastoupili tito hráč i:
Filip Š ebesta, Lukáš Oulehla, David Gabrhel, Ondř ej
Procházka, Jan Př ibyl, Filip Huň ař , Josef Geier, Martin
Č íž ek, Jiř í Straka, Lukáš Prchal, Dominik Ferby

MLADŠ Í PŘ ÍPRAVKA:
18.4.2016 Popice – Mikulov 3:9 (Ferby 2x, Svoboda)
25.4.2016 Př ibice/Vranovice – Popice 1:9 (Svoboda 5x,
Huň ař 3x, Urbánek)
2.5.2016 Popice – Nosislav 5:3 (Ferby 2x, Geier, Huň ař ,
Urbánek)
10.5.216 Ivaň – Popice 8:10 (Huň ař 6x, Geier 2x, Svoboda,
Ferby)
16.5.2016 Popice – Pohoř elice 4:2 (Huň ař 3x, Ferby)
23.5.2015 Popice – Hustopeč e 2:4 (Huň ař , Svoboda)
31.5.2015 Bř ezí – Popice 3:5 (Huň ař 2x, Geier 2x, Svoboda)
V jarní č ásti sezóny 2014 – 2015 získala mladš í př ípravka se
7 soutě ž ních zápasů , 5 výher. S aktivním skóre 38:30
obsadila v jarní č ásti soutě ž e 3. místo. Pouze dvakrát odeš la
poraž ena se silnými celky z Mikulova a Hustopeč í.
Nejlepš ím stř elcem týmu se stal Kamil Huň ař , který vstř elil
16 branek, Velmi produktivní byl i Tomáš Svoboda
s 9 brankami, Dominik Ferby vstř elil 6 branek, David Geier
– 5 branek a Daniel Urbánek – 2 branky. Nejvě tš ím
pozitivem ovš em bylo zač leně ní nejmladš ích (Ondř ej
Topinka, Tobiáš Richter, Lukas Furch a Tomáš Krajč a).
Zpestř ením byla úč ast dívek v soutě ž ních utkáních. Adélce
Ferbyové, Natálce Richterové a Elence Furchové patř í
zaslouž ený obdiv.

V jarních zápasech nastupovali tito hráč i a hráč ky:
Jiř í Prchal, Dominik Ferby, Tomáš Svoboda, Kamil Huň ař ,
Daniel Urbánek, Tomáš Stehlík, David Geier, Ondř ej
Topinka, Adam Gloc, Pavel Ryš avý, Tomáš Krajč a, Lukas
Furch, Natálka Richterová, Elenka Furchová, Adélka
Ferbyová, Tobiáš Richter.

V sobotu 8. srpna se uskuteč nil již 8. roč ník pohárového
turnaje v kopané, kterým kaž doroč ně vzpomínáme na naš e
zesnulé kamarády.
Turnaje se zúč astnila č tyř i muž stva:

Popice, Pouzdř any, Š akvice a Vranovice
Výsledky:
Popice–
Pouzdř any 5:2 (Dan Tinc 3x, Daniel Topinka,
Jakub Š ť astný)
Š akvice - Vranovice 3:1
V zápase o 3. místo porazily Vranovice muž stvo Pouzdř an
3:1
Ve finále se stejně jako v loň ském roce stř etla muž stva Popic
a Š akvic.
V dramatickém zápase se v normální hrací době hrálo bez
branek a musely rozhodnout penalty. Hráč i Š akvic mě li
dvakrát výhodu utkání v penaltovém rozstř elu rozhodnout.
Domácí brankář Jan Straka vš ak svů j tým podrž el a nakonec
domácí slavili vítě zství.
Popice – Š akvice 0:0 na penalty 6:5

Penalty promě nili:
Radek Fiala, Dan Tinc, Radek Rož novský, Daniel Topinka,
Leoš Vintrlík a rozhodující Vojtě ch Straka.

Za domácí nastoupili v pohárovém turnaji tito hráč i:
Jan Straka – Jaroslav Koneč ný, Radek Fiala, Miroslav
Singer, Milan Straka, Ivo Š karpa, Dan Tinc, Jiř í Buriánek,
Leoš Vintrlík, Radek Rož novský, Vojtě ch Straka, Daniel
Topinka, Roman Sovka, Zdeně k Hudec, Jakub Š ť astný
a Roman Ryzí.
Stř ídalo se hokejovým způ sobem.

Př ehled podzimních zápasů :
5.9.2015
12.9.2015
19.9.2015
26.9.2015
3.10.2015
10.10.2015
17.10.2015

Vranovice/Př ibice – Popice, výkop v 13:00
Velké Pavlovice – Popice, výkop v 13:00
Popice – Vrbice, výkop v 13:00
Nikolč ice – Popice, výkop v 13:00
Popice – Bř ezí, výkop v 13:00
Novosedly – Popice, výkop v 13:00
Popice – Hustopeč e, výkop v 13:00
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Polovina jezdecké sezony za námi
Jak ten č as letí, jezdci a koně TJ Palava mojí polovinu
závodní sezony za sebou. Od bř ezna do poloviny srpna nás
na š estnácti veř ejných závodech reprezentovali Pavel
Koláč ek, Monika Š vecová a Ilona Š kodíková s koň mi
S-Classic, Schengen, Schimi, Sochi a Senlly.
K nejvýznamně jš ím startů m patř ily závody v Trenč íně ,
Olomouci, Brně , ale i na Hanáckém poháru v Pravč icích,
Kromě ř íž i, Janově a dalš ích, odkud si naš i zástupci odváž eli
ta nejpř edně jš í umístně ní z hlavních soutě ž í.
Nejvíce se dař ilo zkuš ené dvojici Pavel s Classicem, kteř í
dokázali v silné konkurenci zvítě zit v Olomouci, Trenč íně ,
Pravč icích, Brně a Naš imě ř icích. Ale i př ední místa v
Kromě ř íž i, Chrámeč ném a Janově mají svoji hodnotu.
Dobř e mu sekundovaly, i když ne s tak výraznými úspě chy,
Monika s Ilonou, které rovně ž v poli startujících atakovaly
př ední místa.
V závě ru sezony př ed námi stojí velmi dů lež ité závody v
Holeš ově , Skaš ticích, Př erově a v Brně . Ale také domáci
soutě ž Cena Palavy, která se koná 13. zář í a na kterou Vás
srdeč ně zveme.
Pavel Koláč ek

Naš i popič tí plavci

Sourozenci Podeš ť ovi zakonč ili i letos letní
plaveckou sezónu úč astí na Mistrovství Č R.

Michal soutě ž il v 6ti př edevš ím kraulař ských závodech. Zaplaval vš e ve svých osobních rekordech a nejvíce si cení
10.místo v závodě 1500m kraul a 200m znak. I ostatní umístě ní byla velmi pě kná – do 17.místa (závodí 24 z celé Č R).
Radka se úč astnila Mistrovství Č R dorostu poč átkem č ervence v Pardubicích. S umístě ním na 9. a 10. místě byla
spokojena. I ona zaplavala osobní rekordy a hlavně splnila limity pro start ve vš ech prsař ských disciplinách (50, 100
a 200m) na Mezinárodním mistrovství Č R v polovině č ervence v Praze.
Tím vš ak letos neskonč ili. Bazén jim zač íná být malý, a tak se rozhodli spolu s dalš ími dě tmi z oddílu, ž e vyzkouš í
dálkové plavání – u nás to znamená rybník, př ehrada, ř eka... Poslední č ervnový víkend jsme se vydali do Luž ic
u Hodonína, kde jsme se úč astnili 1.roč níku „ Luž ické míle“ . Akce byla velmi pě kně př ipravená, a protož e se jednalo
o veř ejný závod, zasoutě ž ily si nejen dě ti, ale i jejich rodič e a trenéř i. Na trať hlavního závodu – 1600m se vydali i Radka
s Michalem, maminkou a babič kou. Výsledek ? Kromě poháru a medailí hlavně chuť zkusit to znovu.
Př ílež itost se naš la v rakouském Tullnu .Oba sourozenci si zde zaplavali 1000m, a protož e jejich č as byl méně než
15 minut, byli v hodnocení zař azeni do tzv. elitní skupiny. Radka se tady stala absolutní vítě zkou a Michala porazili pouze
2 muž i z ř ad rakouských plaveckých záchranář ů .
Michal se tedy rozhodl, ž e zkusí oficiální závod naš eho plaveckého svazu, a to O pohár Vltavy. Trať pro starš í dorost
mě ř ila 3 km. I když voda nemě la ani celých 18 stupň ů , vydrž el a vybojoval si stř íbrnou medaili a tím se kvalifikoval na
mistrovství republiky.
Vyvrcholením sezony dálkového plavání byla úč ast dě tí 25. a 26. 7. na závodech v Hluč íně . Radka se vydala na trať
dlouhou 1 km,minula vš ak jednu bóji, a tak ji diskvalifikace př ipravila o medaili. Michal v závodě na 3 km zopakoval
umístě ní z Prahy a získal stř íbro. Voda byla tentokrát velmi př íjemná. V nedě li pak oba nastoupili do závodu nejtě ž š ího –
poprvé mě li absolvovat 5 km ve volné vodě . Radka zabojovala a mezi dorostenkami obsadila pě kné 4.místo.
Pro Michala to byl zároveň závod Mistrovství Č R. I on zabojoval, obsadil 3.místo a získal tak svoji první medaili
z nejvyš š í soutě ž e.
V srpnu pak následovaly dny odpoč inku a relaxace a novou sezónu společ ně s ostatními č leny oddílu zahájí 25.8.
týdenním soustř edě ním v Brně .
MH
Popický zpravodaj - zář í 2015 - str. 30

Ve stř edu 22. č ervence utichlo srdíč ko popické
fotbalové legendy - Jendy Singera. Pojď me krátce
zavzpomínat na jednu z nejvě tš ích osobností naš í obce.
Jan Singer se narodil v bř eznu 1943 v obci Uhř ice na
Hodonínsku. Jeho rodič e se př estě hovali do Popic po
skonč ení války v roce 1945. Po absolvování základní
š koly studoval na stř ední země dě lské š kole v Moravské
Tř ebové. Zkouš el i studium na vysoké š kole, tu ale č asem
opustil. V místním země dě lském druž stvu pak zpoč átku
pracoval jako zootechnik a pozdě ji se stal vedoucím
stř ediska chovu prasat na Pískách. V Popicích naš el
i svou ž enu Kvě tu, s kterou mě l tř i dě ti. Jenda byl velmi
inteligentní a pohybově nadaný. Byl soutě ž ivý, hravý
a v kolektivu velmi oblíbený. Okruh jeho koníč ků byl
velmi pestrý (hrál skvě le š achy, stolní tenis, karty, rád
chodil na houby), ale nejvě tš í jeho zálibou vž dycky byl
fotbal. Již od mládí patř il ke hvě zdám místního klubu.
Byl nadaným útoč níkem, stř elcem mnoha krásných gólů .
Jeho pově stnou stř elu š ajtlí si dodnes pamatuje spousta
starš ích diváků , kteř í ho obdivovali. Hráč skou kariéru
ukonč il pomě rně záhy, v 28 letech. Rozlouč il se stylově –
dvě ma góly do sítě muž stva z Vrbice.
Poté zač ala jeho funkcionář ská kariéra. Málokdo z nás
ví, ž e koncem š edesátých let byl jedním ze zakládajících
č lenů Tě lovýchovné jednoty Palava Popice.
Koncem sedmdesátých let minulého století se stal

př edsedou Tě lovýchovné jednoty Sokol Popice. Bylo
i takové období, kdy kromě toho, ž e byl př edsedou,
vykonával i funkci pokladníka, hospodář e a uklízeč e. Toto
slož ité období s podporou své rodiny dokázal př ekonat
a zač alo se blýskat na lepš í č asy. Vedle funkce př edsedy
zastával mnoho let i funkce trenéra č i vedoucího
fotbalového muž stva. Pod jeho vedením vyrostla spousta
hráč ů místního oddílu.
Nejvě tš í úspě ch zaž il v roce 1992, kdy poprvé v historii
postoupilo popické fotbalové muž stvo do I. B. tř ídy
krajské soutě ž e. Podobný úspě ch se podař il zopakovat
i o deset let pozdě ji - mnozí z Vás si jistě vzpomenou na
památné poslední utkání v Rakvicích, kde se rozhodlo
o postupu z okresního př eboru.
Koncem devadesátých let zač aly př icházet i zdravotní
problémy. Jenda byl na operaci s cévami, srdcem, plícemi,
ale vž dy ukázal srdce bojovníka a s vydatnou pomocí
rodiny vš echny zdravotní komplikace ustál.
V roce 2006 se stal č estným PREZIDENTEM Sokola
Popice. Za svou nevš ední a mnoho let trvající aktivitu byl
ně kolikrát odmě ně n okresním i krajským fotbalovým
svazem. V poslední době se vě noval svým vnuků m a práci
ve vinohradu. Pochopitelně nevynechal ž ádný soutě ž ní
zápas místních fotbalistů .

Vě ř íme, ž e za budoucí generace popických
fotbalistů se nebude PREZIDENT stydě t.

PLÁN KULTURY OBCE POPICE
ř íjen - prosinec 2015
Ř ÍJEN
4.10.2015

POBESEDA 2015 - Komise kultury,
SPOZ
5.-11.10.2015 TÝDEN KNIHOVEN
17.-18.10.2015 NAROZENINOVÉ STŘ ÍLENÍ
Stř elnice Popice
HUBERTOVSKÉ SKÁKÁNÍ - TJ
24.10.2015
Palava od 13:00
LISTOPAD
14.11.2015
28.11.2015

PROSINEC
5.12.2015
18.12.2015

27.12.2015
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KROJOVANÉ MARTINSKÉ HODY
Popická chasa
Ž EHNÁNÍ VÍN - Kulturní dů m Popice
v 15:00 hodin - MO Č ZS

Č ERTOVINY - Spolek popických ž en
VÁNOČ NÍ DÍLNA V KNIHOVNĚ
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČ NÍM
STROMEM - ZŠ a MŠ , Komise
kultury
POSEZENÍ U CIMBÁLU - Komise
kultury

Zpráva Sboru pro obč anské zálež itosti
Společ enská rubrika kvě ten - zář í 2015

60 let

65 let

70 let

Havlík Václav
Š edá Vě ra
Krajč ová Vě ra
Topinková Vě ra
Matě jů Hermína
Záleš ák Jan
Hradilová Milada
Masař Ondř ej
Huň ař Františ ek
Huň ař ová Vě ra
Straková Dana

81 let

Š imkovič ová Terezie

72 let

Urbánek Jaroslav
Š kola Vladimír
Kolesa Josef

Lovecký Jaroslav
Komárková Herta
Frýdek Jan
Osič ková Zdenka
Urbanová Anna

83 let

Fantová Anna
Matýš ková Rů ž ena
Blahová Marie
Somoš iová Marie

let

Mikulicová Marie
Š ebestová Anna

let

Bárteč ková Marie

90 let

Procházka Jan
nejstarš í muž obce

92 let

Veselá Kvě ta

93 let

Koláč ková Emilie
nejstarš í obč anka
.

Frýdková Anna
Nasadilová Jiř ina
Zelinková Rů ž ena

75 let

Lejska Václav
Skotalová Anna

76 let

Š kola Josef

77 let

Rampáč ková Zdeň ka
Beň ová Marie

79 let

Koneč ný Josef
Klouparová Marie

Dominik Př ibyl

V mě síci č ervnu se narodila:

Sekanina Milan

74 let

Vendulka Topinková

Hanyáš ová Jarmila

82 let

Mgr. Luň áč ek Ladislav
Jež ová Zdenka
Hrdlič ka Bohuslav 85
Matýš ková Anna
Š tě rba Jindř ich
86
Straková Jana

71 let

73 let

80 let

V mě síci dubnu se narodily dě ti:

Nelinka Vaš ková

V mě síci srpnu se narodil:
Lukáš Otáhal
Slavnostní vítání obč ánků
v obř adní síni OÚ Popice
25. dubna
Viktorka
Neubergová

6. č ervna
Dominik
Př ibyl

Úmrtí:
el pan Jaroslav Jílek ve vě ku 82 let
ela paní Jiř ina Singerová ve vě ku 88 let
el pan Jiř í Pecko ve vě ku 52 let
ela paní Marie Jílková ve vě ku 88 let
el pan Karel Š opík ve vě ku 66 let
el pan Jan Procházka ve vě ku 90 let
(byl nejstarš í muž obce)
22.7.2015 zemř el pan Jan Singer ve vě ku 72 let
26.8.2015 zemř el pan Antonín Bárteč ek ve vě ku 61 let
14.4.2015
23.4.2015
9.5.2015
13.5.2015
28.4.2015
23.6.2015

zemř
zemř
zemř
zemř
zemř
zemř

Sekaninová, srpen 2015
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č ást
Jaká je vlastně Amerika?
Tématicky rozepsaný roč ní pobyt v Americe a pohled na tuto
zemi takový, jaká opravdu je.

JAK NA TO
Vlastně to ani nebyl mů j nápad. Vš e to zač alo tak, ž e jsem
se jako dalš í č len naš í velké rodiny dostal do vě ku, kdy byl
č as poznat ně co nového, vzruš ujícího a ně co, co mi zaruč eně
prozkouš í moji dospě lost, do které jsem se dostával př ed
mým odjezdem. Už rok př ed tím, než jsem se mě l do USA
vů bec vydat, zač alo se pomalu ř eš it veš keré papírování a
peníze. Spolu s tě mito př ípravami jsem zač al svádě t tě ž ký
boj sám se sebou a s tím, proč bych mě l ně kam na rok jezdit,
když mám doma velké množ ství kamarádů , stálou práci,
motorku a krásnou př ítelkyni. Vš ichni kolem mě chodili a
plácali mě po ramenou, ž e slyš eli, ž e jedu do Ameriky.
Vš ichni byli víc vzruš ení, než já, kdo se bál sám sobě
př iznat, ž e tam jet nechci a ž e se tady mám dobř e.
Ani jsem se nenadál a sedě l jsem v kancelář i agentury
ASSE (American Scandinavian Student Ex-change) s
poboč kou v Praze, která celou cestu a studium mě la
zař izovat a vzít si jen za zař izování 7000 USD. Postarš í paní,
která ví, ž e jsem si o cestě nejistý, sedě la naproti mně a s
neustálým úsmě vem (ješ tě aby ne, za ty peníze) se mě
snaž ila př esvě dč it, jak si to v Americe už iju, najdu si
kamarády, nauč ím se poř ádně anglicky a budu mít jiný
pohled na svě t.

Tyto informace vypouš tím druhým uchem ven a př emýš lím
nad tím, jestli na mě moje př ítelkyně poč ká, ž e nechci
opakovat roč ník gymnázia kvů li roku v Americe a co budu
dě lat s motorkou.
Dě kuji mým rodič ů m tolikrát, kolikrát př iš li ke mně do
pokoje a struč ně mi vysvě tlili, ž e doma dě lám “ hovno” , ve
š kole jsem prů mě rný a potř ebuju se ně kam podívat, dokud
mě to mů ž e ješ tě změ nit. V té době jsem nevidě l nic, co bych
dě lal š patně , protož e mi nechybě lo absolutně nic k
naprostému ž ivotnímu komfortu.
Postupem č asu jsem si snaž il eliminovat vš e, co jsem vidě l
jako nevýhodu pro to odjet na rok pryč a kolem č ervna jsem
se do Ameriky zač al opravdu tě š it. V č ervnu jsem ale mě l
zároveň dostat umístě nku do hostitelské rodiny za oceánem,
př ič emž jsem zač al být paranoidní - odletě t jsem mě l v srpnu
a umístě nka v č ervnu ani v č ervenci nikde. Bylo 14 srpna,
když mi zazvonil telefon, ž e se pro mě naš la rodina.
Vzhledem k tomu, ž e jsem mě l za dva týdny odletě t, zač al
jsem si balit témě ř ten den, co jsem se to dozvě dě l. Vzruš ení
ze mě troš ku opadlo, když jsem zač al komunikovat s mojí
hostitelskou “ rodinou” a dostal jsem fotky z místa, kde jsem
mě l bydlet. Mojí “ rodinou” mě la být postarš í paní - psí
záchranář ka. Bylo mi to v tu dobu celkem výhodou, protož e
mi př iš lo lepš í se př izpů sobovat jednomu č lově ku než celé
rodině . Navíc jsem se dozvě dě l, budu mít ješ tě jednoho
společ níka - studenta z Gruzie. Mě l jsem radost, ž e budu s
klukem z Evropy na jednom místě . Nevidě l jsem zároveň nic
na tom, když mi paní Tereza, moje budoucí hostitelská
matka posílala fotky pitbullů , které vychovává, což se mojí
mamce silně př íč ilo.
Do Ameriky jsem se definitivně tě š il a př ehlíž el jsem i to,
co jsem asi př ehlíž et nemě l

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

CO ZA TO
Když jsem poprvé př iš el do obchodu s potravinami, byla
radost pohledě t na ty ceny. Proč neutratit za ně co co
potř ebuji a ješ tě si koupit př i té př ílež itosti když jsem v
obchodě kopec dalš ích vě cí, když je to tak hrozně levné?
Tohle byla moje iluze trvající asi první č tyř i mě síce. Nebyl
jsem schopen se př eorientovat a ty velmi zrádné cenovky v
dolarech jsem prostě miloval.
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Nakupoval jsem vš e, i to, co jsem nepoř eboval. Ni-kdy bych neč ekal, ž e to na mě udě lá tak
hrozně klamný a stupidní dojem. Po č ase, kdy peníze z karty poř ád mizely a mizely, jsem si zač al
vš echno př epoč ítávat a zjistil jsem, (ano, nemohl jsem uvě ř it, ž e jsem takto “ naletě l” ), ž e jsou
tady potraviny asi dvakrát, ne, nepř eháním, dvakrát draž š í než u nás. Tak jsem zač al svoji
ekonomiku regulovat. I s 300 dolary na mě síc, které jsem mě l mít podle smlouvy na útratu jsem
byl schopen č asto utratit i dř íve, i př esto, ž e jsem se snaž il opravdu neutrácet. Postupem č asu,
kdy jsem pozjiš ť oval, jaké mají prů mě rné př íjmy lidi tady jsem zjistil jednu vě c - je vyrovnáno.
Máme př esně polovič ní platy než lidé v jedné z nejchudš ích zemí v USA, je tady ale dvakrát
dráž . Kam se podíváte, tam je dráž , kromě jedné vě ci, což je naprostá slast a to je benzín v
př epoč tu za 18 Kč za litr. Není divu ž e místní poř ád neomrzely pick-puy s pě tilitrovými motory
se zvukem podobným traktoru. Není taky divu, ž e se mi moji vrstevníci smáli, ž e dě láme za 3-4
dolary za hodinu v Č esku, př ič emž oni mají nejniž š í mož ný plat za hodinu 7,25 USD.

DÁLKY ZBLÍZKA
První vě c, které si po př íjezdu do v mém př ípadě Již ní Dakoty vš imnete, je to, ž e tady uvidíte vš e, co vidíváte v Amerických
filmech. Prvních pár týdnů jsem si to vylož eně už íval.

Ty dř evě né domy, rovné, nekoneč né silnice uprostř ed nič eho, obrovské
pic-kupy, Harley-Davidson ř idič i v kož ených kalhotech a bundách bez
př ilby s brýlemi jen v š átku, zbraně vš ude, kam se podíváte, muž i
typicky v kovbojských botech, riflích, flanelových koš ilích a klobouku,
prostě vš echno, co si myslíte, ž e existuje jen ve filmech. Je to opravdový
ž ivotní styl a hrozně to na Vás dýchne, když sem př ijedete.
Je to tady taky velké a to hodně . Když se chcete ně kam dostat, musíte
sednout do auta a to na hodně dlouhou dobu. Auto je vlastně jediný
dopravní prostř edek. Ně co jako autobusy nebo veř ejnou dopravu tady
uvidíte zř ídka. Je to moc velká a málo zalidně ná plocha na to tady ně co
takového poř ádat, což se týká i dalš í dost nevýhodné vě ci - absence
taxíků . Již ní Dakota se rozkládá na ploš e 200,000 kilometrů č tvereč ních,
což je o trochu více než naš e vlast, která je velká 78,000 kilometrů
č tvereč ních. Š ok ale nastane v moment, kdy se dozvíte, ž e v Již ní Dakotě
než ije ani 800,000 lidí. Př i jejich cenách pohonných hmot bych se ale
vydal projet celou Ameriku. Auto je tady tak oblíbená vě c, ž e tady
chodce nepotkáte a to doslovně . Auto se bere i do 100 metrů vzdáleného
obchodu.
Stále si vš ímám nezvyklých a jiných vě cí, které v Evropě nikdy
neuvidím. Hned v závě su po vzdálenostech př ichází dalš í vě c, která Vás
spíš vydě sí, než př ekvapí. Je to š pinanost a celková nepř ílíš velká péč e o
hygienu kamkoli jdete - zejména kamkoli jdete jíst. Tento problém se tak
moc netýká exteriéru, jako interiéru Již ní Dakoty. Nedovolím si po roce
ž ití v jedné zemi př isuzovat tento problém “ Americe” . O hygienu se tady
nedbá a restaurace jsou prostě š pinavé. Dostane se Vám š pinavých talíř ů ,
sklenek a př íborů ať navš tívíte fastfood jakékoli cenové kategorie vš ude je to jedno a to samé. Nejsem ně jaká fajnovka, ale v restauracích
si netroufám pít bez brč ka nebo jíst bez toho, abych si př íbor znovu sám
oč istil. Je tady ješ tě jedna vě c, která mě troš ku zarazila a to je nezvyklá
hluč nost kterou oplývají témě ř vš echny restaurace. V ně kte-rých
př ípadech jako Bufallo Wild Wings se prostě spolu s asi 80-ti televizory
v restauraci nemáte š anci bavit aniž byste na sebe kř ič eli.
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Kaž dopádně , když Vás nenadchnou fastfoody, obchodní ř etě zce Vám o mnoho vě tš í radost neudě lají. I po roce marně
brouzdám po obchodech s potravinami a hledám ně co, co bych si mohl uvař it, př ipravit z ně kolika ingrediencí nebo vyrobit,
ale marně . Vě tš inu vě cí, co v obchodech potkáte, jsou polotovary. Př edvař ené, př edpeč ené, př edsmaž ené, př edpř ipravené.
Nemů ž u najít témě ř nic jiného než krabice a mraž ené pytle s hranolkami, s kuř ecími nugetkami, s hamburgry, pizzami
a ostatními typickými americkými lahů dkami. Tohle pro mě byl hlavní kámen úrazu zač átkem pobytu, v té době , kdy se mi
krabicové jídlo nelíbilo jsem si do obchodu chodil pro suš enky Oreo, protož e to bylo to jediné, co jsem znal z domu. Tehdy
jsem taky ješ tě nevě dě l, ž e mi brzo nic jiného, než se př eorientovat nezbyde, jelikož ž iji s obézními rodič i, kteř í se nestravují
jinak než právě tě mi polotovary.
Když jsem zač al pronikat do ž ivota mladých, narazil jsem tady na jednu naprosto zásadní vě c, která se zcela liš í od ž ivota
v Č esku - zdejš í teenageř i mají nulovou dů vě ru. Vlastně jsem si toho vš eho zač al vš ímat už dávno, když se dozvě dě li, ž e
mů ž eme pít už v 18-ti letech. Vě ková hranice pro konzumaci alkoholu je tady 21 let. Vš ichni ale víme, jak je to ve skuteč nosti
s vě kovou hranicí v alkoholu v Č esku a vš ichni víme ž e není problém potkat v barech č i diskotékách opilé 13-ti leté sleč ny.
Vylíč il jsem jim to tak, jak to je. Po mém povídání na mě zů stali zírat s otevř enou pusou. Je tady naprosto nemož né, aby mě li
teenageř i alkohol, je to témě ř tabu. “ ID” - informač ní karta o Vaš em vě ku se kontroluje v barech i lidem s š edými vlasy
kdykoli si objednají ně co alkoholického, což mi př ijde trochu smě š né a př ehnané.
Pod 21 nemů ž ou pít v ž ádném př ípadě , ale mů ž ou ř ídit už od 14-ti let? Tuto otázku si polož íte asi jako jednu z prvních, když
spatř íte dě ti za volantem. Ano, vě ková hranice pro ř ízení auta je 14 let a př ijde Vám to v první moment neuvě ř itelné, vidě t
takto mladé lidi ř ídit. Má to ale jeden háč ek - jestliž e tyto dě ti nebudou moct ř ídit auto, nikam se nikdy nedostanou. Jak už
jsem zmínil, ž ádný autobus ani jiný mož ný způ sob dopravy než auto tady totiž nenajdou a proč nedat dů vě ru lidem, kteř í mají
na práci tady na tě chto silnicích jen drž et volant rovně a zapnout si tempomat na jejich autě se zásadně automatickou
př evodovkou? Postupem č asu mi ale doš lo ž e ř ízení auta je zhruba jediná dů vě ra, kterou mají. Š kola drž í nad studenty velkou
ochrannou ruku. Př ijde mi to, jakoby se studenti vychovávali až do 21 let v jakési sociální izolaci a po dosaž ení zmíně né
vě kové hranice jsou vypuš tě ni do svě ta jako z klece. Je tady mnoho vě cí, které mě k tomuto názoru př ivedly.

Zač ně me tím, ž e ve š kole si ani neš krtnete. Kamery jsou na kaž dém rohu a o př estávkách trvajících 3 minuty Vám není
dovoleno mluvit se spoluž áky na chodbách, nikoli vytáhnout telefon z kapsy. Celá š kola se v urč itý č as odebere do jídelny,
kterou vylož eně stř ež í uč itelé. Není dovoleno navš tě vovat ostatní stoly a kam si sednete, tam musíte sedě t po celý č as Vaš í
obě dové pauzy. Místy si prostě př ijdu, jak kdybych byl v ně jakém campu pro př evýchovu. Š kolní ples na zač átku kvě tna byl
ale tř eš nič ka na dortu. Vš ichni studenti nemohli př estat mluvit o plesu už v lednu, kdy vš echny př ípravy započ aly a vš e se
motalo dalš í mě síce jen kolem plesu. Bude to parádní, je to nejlepš í den v roce, dostávalo se mi. Vš e zač alo asi tak, jak jsem si
př edstavoval. Pě kná več eř e ve vyzdobené hale, pozdě ji focení s rodič i a kamarády. Po focení s rodič i byli vš ichni studenti
nahnáni zpě t do haly, kde se ztlumily svě tla a pustila se diskotéková hudba. Na taneč ní ploš e po vš ech stranách sedě li uč itelé.
Trochu jsem nechápal, co dě lají, poté, co jsem ale chtě l opustit halu a jít do auta pro peně ž enku a byl jsem zastaven s tím, ž e
halu teď už opustit nesmím, protož e je tady mož nost, ž e mů ž u pít, jsem vš echno pochopil a v tichosti jsem zuř il, jestli se mi
tohle snad jen zdá. Vzhledem k mé celoroč ní dobré vizitce jsem halu já opustit mohl s doprovodem uč itele k autu a zpě t. Po
“ afterparty” jsme se mě li vš ichni př esunout do mě sta, kde byl př ipraven dalš í program. Jak ale př esunout vš echny studenty do
jiného mě sta, když př ijeli auty? Př ece tak, ž e postavíte na hlavní silnici kolonu vedoucí uč itely, proš pikovanou uč iteli a konč ící
uč itely dohlíž ející na to, aby jste po cestě náhodou neodboč ili ně kam jinam. Po př íjezdu do dalš ího mě sta nás vš echny
úč astníky plesu č ekalo milé př ekvapení - policie s dýchacími př ístroji, jejichž kontrolou musel kaž dý projít. V 1 hodinu ráno
zač al kouzelnický a imitač ní program. Oficiální konec programu byl ve 4:30 ráno, proto, abychom prý už nemě li chuť jet
ně kam jinam než do postele. Jsem ve vě zení nebo ve š kole?
Zbyně k Surovec

Pokrač ování př íš tě
... v druhé č ásti se Vám pokusím př iblíž it Americký styl ž ivota mýma oč ima. ...
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Soutě ž o nejlepš ího
taneč níka verbuň ku
V sobotu 13.6. se historicky první
zástupce Popic Jaroslav Krč mář
zúč astnil regionálního kola soutě ž e
o nejlepš ího taneč níka verbuň ku.
Pro tuto akci si nechal uš ít popický
kroj v úpravách př ímo pro tuto soutě ž
(tak jak má kroj vypadat), aby nedoš lo
ke strhávání bodů od porotců . Celkově
soutě ž ilo 16 mladých verbíř ů . Jaroslav
Krč mář se umístil na 9.místě . Vítě zem
soutě ž e byl š akvický rodák Marek
Kraus, který př ímo postoupil do
finálového kola ve Stráž nici.
Dů lež itým bodem ovš em je
to, ž e díky prvnímu soutě ž ícímu v této soutě ž i získaly
Popice mož nost v roce 2016
poř ádat tento festival pod
názvem ,,Popice pod Pálavou“
a oficiálně
tak posunout
hranice Hanáckého-Slovácka
až na své území. Doposud
oficiální hranice konč í obcí
Hustopeč e a Š akvice.
Jaroslav Krč mář

Procházka po Popicích
Chtě la bych se tímto s Vámi podě lit o nevš ední
záž itek sobotního odpoledne 16.5.2015
Na prvním Retro plese OÚ v Popicích jsem vyhrála
zvláš tní cenu, a to procházku po Popicích s prohlídkou
kostela, fary a kaplič ky. Prů vodcem této procházky byl pan
Josef Urbánek. Po domluvě s p. Urbánkem jsem na tuto
prohlídku pozvala svoje dě ti, vnuky i malou pravnuč ku a
hlavně své kamarádky a spolupracovnice z vinohradu u
Ž ídků .
Prohlídku jsme zahájili ve 14 hod. v kostele sv. Ondř eje,
který jako jediný v brně nské diecézi je zasvě cen tomuto
svatému. Př i poutavém vyprávě ní jsme se dozvě dě li
zajímavé vě ci. O založ ení kostela, významu soch, obrazů a
kř titelnice.
Byli jsme se podívat na ků ru, kde jsme si prohlédli varhany,
pak jsme vystoupali až do vě ž e k hodinám a oknem jsme si
prohlédli naš i vesnici a ti nejodváž ně jš í se také podívali až
ke zvonů m.
Na fař e jsme obdivovali krásná funkč ní kachlová kamna.
Vycházkou jsme se vydali ke kaplič ce, ketrá je zasvě cena
svatému Rochu, Rozálii a Š ebestiánovi. Líbila se nám
ozdoba a výzdoba oltář ů . S procházkou a prohlídkou jsme
byli velice spokojeni, mnozí z nás jsme tato místa vidě li
poprvé.

UČ ITELSKÉ
HISTORKY
Jablko
Př ed lety jsme koncem srpna sedě li u nedě lního obě da i s
dcerou a její rodinou. Za pár dnů nastupoval mů j vnuk do
druhé tř ídy. Dcera mu povídá: „ Nezapomně l jsi, ž e po
prázdninách máš umě t tu básnič ku o jablíč ku?“ Zapojil
jsem se do debaty a ř íkám: „ Já taky umím jednu hezkou
básnič ku.“ Dceř i a zeť ovi ztuhly rysy ve tvář i, zeť ješ tě
cosi hlesl – zně lo to jaksi proboha ne, ale vnuk se tak
odmítavě netvář il – zř ejmě jsem se netvář il dostateč ně
váž ně a on vě tř il ně jakou legrácku. Když tu básnič ku
oč ividně chtě l slyš et, zarecitoval jsem:
Koulelo se jablíč ko, koulelo se z vrš ku, narazilo na
kámen, rozbilo si drš ku.
Opravdu jsem ji ř ekl jen jednou. Než zač al š kolní rok,
uplynul více než týden. Po ně kolika dalš ích dnech mi ž ena
ř íká: „ Radě ji se vyhýbej paní uč itelce naš eho Michala.“
Samozř ejmě si básnič ku pamatoval. Jasně , ž e ji př ednesl.
To vš e bylo mož né jen tak př ejít, jako by se ani nestalo.
Ale vrchol byl, když se jeden vzdě lání chtivý vnuků v
spoluž ák př ihlásil a zeptal se paní uč itelky, kdy ž e se
budeme i my ostatní uč it tu hezkou básnič ku, kterou ř íkal
Michalovi jeho dě deč ek. Jak se má zachovat uč itelka v
takovém př ípadě ? Jak chlapci vysvě tlí, ž e dě tem odpírá
vzdě lání? Ně jakou dobu jsem se manž elč inou radou ř ídil,
až jsem usoudil, ž e se na celou vě c zapomně lo. A protož e
se domnívám, ž e je lépe omluvit se pozdě než nikdy,
ř íkám tedy veř ejně : Paní uč itelko, omlouvám se, byl to
ode mne jen takový hloupý nápad a slibuji, ž e už to
víckrát neudě lám a ž e se opravdu polepš ím.
VH
Podě kování patř í hlavně panu Urbánkovi, který si pro nás
udě lal č as a př ipravil nám krásné sobotní odpoledne, které
jsme zakonč ili společ ným posezením u kávy.
Ješ tě jednou velké díky.
Marta Otáhalová
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1. Sára Brychnač ová
Jaroslav Krč mář
2. Anna Záleš áková
Filip Lejska
3. Dana Halš ová
Jiř í Bobal
4. Markéta Kř ivánková
Jakub Hanák
5. Denisa Dubcová
Radim Novotný

6.Antonie Souš ková
Rostislav Matě jů
7. Sabina Š opíková
Miloš Kotlán

8. Kristýna Hanuš ová
Tomáš Vachala
9. Ž aneta Lejsková
Lukáš Galbavý

10. Andrea Straková
Lukáš Bohutinský
Roman Ruska
Marek Briestenský

Tomáš Taufer
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