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Rok 2017 utekl jako voda a už tady máme
č as adventu a vánoč ních svátků . Mů ž eme také
bilancovat letoš ní rok.

PŘ EHLED USKUTEČ NĚ NÝCH
PROJEKTŮ

V ROCE 2017

Oprava chodníku na ulici Hlavní vč etně
zemních prací a polož ení mikrotrubič ek
pro optický kabel

266 609 Kč

Hrazeno z vlastních zdrojů

Oprava chodníku na ulici Š iroká vč etně
zemních prací a polož ení mikrotrubič ek
pro optický kabel

827 704 Kč

Hrazeno z vlastních zdrojů

Oprava silnice na ulici Nová vč etně TDI a
projektu

1 998 008 Kč

Hrazeno z vlastních zdrojů

Kulturní dů m zateplení objektu vč etně
TDI

1 081 199 Kč

Dotace pro JMK ve výš i
200 000 Kč

Oprava sochy svatého Gotharda

98 647 Kč

Dotace z JMK ve výš i
46 000 Kč

Projektová dokumentace pro provedení
stavby na akci IS k RD v lokalitě u Hř iš tě

157 300 Kč

Hrazeno z vlastních zdrojů

Výmě ny PC, tiskárny a rekonstrukce
regálů v knihovně

55 360 Kč

Dotace JMK ve výš i 27 000 Kč

Na listopadovém zasedání zastupitelstva obce byl př edlož en návrh rozpoč tu na rok 2018. Zastupitelé jednali
o investicích a opravách, které budou provedeny v roce 2018.
Nejvě tš í investicí budou stavební a zemní práce na vybudování inž enýrských sítí v lokalitě u Hř iš tě . V př íš tím roce
se uskuteč ní obnova venkovního vedení nízkého napě tí na ulicích Vě trná, U Jízdárny, Rybníč ek. Zemní práce se
dotknou i ulice Š iroká a Hlavní (Dů m služ eb a Základní š kola). Tuto akci bude financovat společ nost E.ON. Obec
na své náklady vybuduje nové venkovní osvě tlení a polož í mikrotrubič ky pro optický kabel. Také nás č eká změ na
územního plánu.
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V jednání se společ ností Vodovody a kanalizace
Bř eclav je př elož ení vodovodního ř adu na ulici Š iroká
(od rodinného domu paní Otáhalové k parč íku) a na
ulici U Jízdárny. V př ípadě , ž e bude podepsána
smlouva o spolupráci, je velmi pravdě podobné, ž e po
polož ení vodovodního ř adu bude následovat i př elož ení
stávajícího chodníku na výš e zmiň ovaných ulicích.
Velký dík patř í společ nosti Vodovody a kanalizace
Bř eclav, která v letoš ním roce provedla rekonstrukci
vodovodních ř adů na ulicích Hlavní a Š iroká. Vš echny
opravy hradila společ nost ze svých finanč ních prostř edků .

Važ me si toho, protož e vodovodní ř ad byl
vybudován v 60. letech minulého století a poruchy
v zimním období byly velice č asté.
Závě rem bych vš echny obč any rád pozval na
tradič ní vánoč ní akce v obci, které zakonč í vystoupení
cimbálové kapely Aleš e Smutného se zpě vákem
Karlem Hegnerem.

Př eji vš em krásné vánoč ní svátky prož ité
v rodinném kruhu a úspě š ný rok 2018.
Marek Sekanina, starosta

Opravená silnice na ulici Nová
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Č istírna odpadních vod není skládka !!!
V minulých dnech byla provedena namátková
kontrola (formou kamerové sondy) př ipojení jednotlivých nemovitostí
a prů chodnosti kanalizač ního potrubí v ně kterých
úsecích sítě . Výsledek byl alarmující. Kanalizač ní
potrubí bylo z velké č ásti neprů chodné z dů vodu
nánosu pevným tukovým kalem. Z tohoto dů vodu probě hne co v nejkratš ím termínu č iš tě ní stok.

Proto znovu upozorň ujeme na dodrž ování pravidel pro
vypuš tě ní odpadních vod do kanalizace. Obyč ejné
hygienické vatové tyč inky, kterými si č istíme uš i,
utě rky a textilie, papírové dě tské pleny nebo hygienické
ubrousky obsahující bunič inu a nerozlož itelnou
igelitovou slož ku se namotávají na jemné strojní č esle,
zastavují jejich chod a musí se ruč ně č istit. Vlivem
usazených tuků zase trpí č erpadla a dmychadla nutná
pro provoz č istíren.
Podle zákona o vodách patř í do kanalizace pouze to, co
je skuteč ně odpadní vodou, č ili biologicky rozlož itelný
materiál. Bohuž el, ně kteř í lidé vů bec nepř emýš lejí nad
tím, kam odpad, který hodí do toalety nebo kanálu,
doteč e a co mů ž e způ sobit!

Nejrů zně jš í pevné př edmě ty, ať už úmyslně č i neúmyslně vhozené do veř ejné kanalizace způ sobují
technické problémy chodu Č OV a navyš ují zbyteč ně
náklady na údrž bu!
Servisní zásahy havarijní služ by jsou finanč ně nákladné
a promítají se následně do poplatku za stoč né. Drobné
umě lohmotné nebo kovové př edmě ty poš kozují strojní
zař ízení č istíren mechanicky, ješ tě horš í je to s tuky
z fritéz, rozdrceným odpadem z domácích drtič ů nebo
vypuš tě nými ropnými látkami, jako obč as bývá
vypuš tě ný olej z automobilů . Č asem vytvoř í „ š punt“ ,
který zapř íč iní neprů chodnost kanalizač ního potrubí!
Jednoduchá rada zní - nevhazovat do kanalizace to, co
není vylož eně odpadní vodou.
Tuhý odpad patř í v kaž dém př ípadě na skládku,
podobně motorové oleje nebo potravinář ské oleje, které
je mož né ukládat odvézt do sbě rných dvorů , a nebo je
odváž ejí specializované firmy k dalš ímu využ ití.
Upozorň ujeme obč any a majitele nemovitostí, kteř í
se zatím doposud nepř ipojili ke kanalizač ní síti v obci,
aby tak uč inili co nejdř íve. Seznam nezrealizovaných
jednotlivých př ípojek bude př edán na odbor ž ivotního
prostř edí př i Mě Ú Hustopeč e, který je oprávně n provádě t kontrolu nakládání s odpady.
Vč asným př ipojením př edejdete zbyteč ným problémů m
Nový taneč ní parket a pergola v areálu KD
a mož ným sankcím.
Za DSO Č OV Strachotín-Popice
Gutmanová Jarmila
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Obecní knihovna
Mateř ská š kola na besídce v knihovně
V úterý 28.11. probě hla beseda s dě tmi z mateř ské š koly. Menš í dě ti si poslechly ukázku
z knihy Medvídek Pú a vymalovaly si omalovánku. Vě tš í dě ti zaujala kniha Povídání o Neználkovi,
o které si potom vyprávě ly. Vš echny dě ti dostaly sladkou odmě nu.
Dagmar Bobalová

Návš tě va knihovny – ž áci 1. roč níku
Kaž dý rok chodíme pravidelně na návš tě vu naš í místní knihovny. Letos to bylo 22. listopadu. Paní knihovnice si
pro nás př ipravila knihu „ Maková panenka a motýl Emanuel“ od spisovatele Václava Č tvrtka. Tř ináct pohádkových př íbě hů známých z oblíbených televizních več erníč ků vypráví o tom, jak Maková panenka potkala motýla
Emanuela a co vš echno spolu zaž ívají. Př eč etla nám jednu pohádku a my jsme potom dostali omalovánku s tě mito
postavič kami. Protož e spoustu pohádek známe z př íbě hů Več erníč ka, dávala nám paní knihovnice také hádanky.
Mě li jsme poznat dvojice pohádkových postav- např íklad: Mach a Š ebestová, Kř emílek a Vochomů rka, Š taflík
a Š pagetka, Rumcajs a Manka, a spoustu dalš ích. Mohli jsme si prohlédnout knihy pro dě ti.
Až budeme umě t více č íst, mů ž eme chodit do knihovny pravidelně a kníž ky si pů jč ovat.
Blanka Š ť astná
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REDAKCE Č TENÁŘ Ů M
Redakce dě kuje vš em, kdo svými př íspě vky obohatili
náš zpravodaj. I nadále mů ž ete př ispívat svými
č lánky, poznámkami, názory, námě ty a nápady. Stač í
sdě lit ústně nebo písemně kterémukoliv ze č lenů
redakce (jsou uvedeni v tiráž i č asopisu) nebo
ně kterému ze zastupitelů obce. Komunikovat lze
i elektronicky.
Email: popickyzpravodaj@seznam.cz
nebo noly@volny.cz, unoly@seznam.cz
V č asopise je mož né také zveř ejň ovat inzeráty
a reklamy firem
Ceník inzerce:
• celá strana (A4) 1600,- Kč
• pů l strany (A5) 800,- Kč
• č tvrt strany (A6) 400,- Kč
• osmina strany (A7) 240,- Kč
• ř ádková inzerce typu prodám - koupím zdarma
• blahopř ání s fotografií 40,- Kč
• firemní logo na titulní straně + 1 č lánek roč ně
2000,-Kč
Uzávě rka dalš ího č ísla bude koncem bř ezna 2018,
př esný termín bude vč as zveř ejně n na Infokanálu.

Obecní úř ad tel.: 519 415 523
Starosta mobil: 725 111 293
email: starosta@obecpopice.eu
podatelna@obecpopice.eu

PLÁN KULTURY OBCE POPICE
prosinec 2017 - duben 2018

22.12.2017

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČ NÍM STROMEM
Poř ádá ZŠ , MŠ a komise kultury

28.12.2017

POSLEDNÍ STŘ ÍLENÍ V ROCE
Poř ádá Stř elnice Popice

29.12.2017

POSEZENÍ U CIMBÁLU
Poř ádá komise kultury

20.1.2018

MYSLIVECKÝ PLES
Poř ádá Myslivecké sdruž ení Popice

3.2.2018

OBECNÍ PLES
Poř ádá komise kultury

17.2.2018

TOUR DE SKLEP
Poř ádají vinař i Popice

10.3.2018

KROJOVANÝ PLES
Poř ádá Popická chasa

14.4.2018

DĚ TSKÝ KARNEVAL
Poř ádá MŠ a ZŠ

Správce infokanálu a webu:
mobil: 737 588 341
email: noly@volny.cz
www.obecpopice.cz (eu)

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

Aktuální informace naleznete i na Facebooku, v uzavř ené skupině Popice, která má již 290 popických č lenů .
O př idání do skupiny stač í pož ádat kohokoliv ze č lenů skupiny nebo př ímo na profilu Lída Novotná.
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Vinař i v minulých stoletích pro př edpově di poč así,
a tím i budoucí sklizně , využ ívali zkuš enosti uplynulých let a př iř azovali je k urč itým dnů m v roce.
Ke svátku sv. Urbana 25. kvě tna se ř íkalo – svítí-li
slunce o svatém Urbaně , bude úroda ve víně , prš í-li na
svatého Urbana, znamená újmu vína, pak-li je pě kný
č as, dobré víno bude. V letoš ním roce byla 25. kvě tna
velká oblač nost, drobné mrholení, teplota odpoledne
19st. C.
Letoš ní prů bě h konce léta nepř inesl tolik oč ekávaný
dostatek deš ť ových sráž ek a v dů sledku toho byly
menš í výnosy na vinicích, obzvláš tě v mladých
výsadbách. Vinice, vysazené po roce 2007, trpě ly
nedostatkem vláhy, protož e jejich koř enový systém je
pomě rně mě lký a je výrazně ji postiž en poklesem
hladiny spodních vod. Deš ť ové sráž ky v druhé
polovině zář í sice pomohly nárů stu bobulí, ale i rozvoji
hniloby u odrů d s hustým hroznem.
Vzhledem k tomuto hodnocení prů bě hu vinař ského
roku bylo mož no vidě t ve vinici Vinař ství Ž idek
kuriozitu. Interspecifická odrů da (odolná houbovým
chorobám) Souvignier gris byla vysazená v dubnu 2016

a již v letoš ním roce byla mimoř ádně vzrostlá
a poskytla př ekvapivé množ ství hroznů o cukernatosti
24,4 st. NM. Jeden z velkých hroznů váž il př es 0,7 kg.
Podle sdě lení majitelů letos vinici vů bec nestř íkali proti
chorobám a nedě lali tzv. zelené práce (vylamování
zálistků ), letorosty pouze zastrč ili do dvojdrátí a strojně
oseč kovali. Bobule hroznu mají tvrdou slupku, takž e
nedoš lo k ž ádnému poš kození od vos č i vč el.
Doufejme, ž e bude mož né ochutnat víno této odrů dy na
Svatoondř ejské ochutnávce mladých vín.
Co se týká kvality vín z letoš ní sklizně , mnoho vinař ů
v naš í republice př edpokládá vyš š í úroveň než
v loň ském roce. Je zajímavé, ž e strádající réva je
schopna dát odrů dově výrazně jš í vína. Toto ale platí,
je-li vinař zamě ř en na kvalitu a ne na množ ství sklizně
z vinice. Vzhledem k vš eobecně niž š ím výnosů m ve
vinicích lze př edpokládat mírné zvýš ení ceny vín, které
vš ak by mě lo být vyváž eno lepš í kvalitou. První
mož ností toto posoudit jsou slavnosti svatomartinských
vín a následné ochutnávky mladých vín v době
př edvánoč ní.

Souvignier gris (Cabernet Sauvignon x Bronner)
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Josef Urbánek

Př ed deseti lety, kdy mě lo vinař ství Gotberg svoji
historicky první úrodu, byla ve vinič ní trati „ Panenský
kopec“ - v nádherném prostř edí vysoko nad Popicemi,
kde se stř ídají vinice na terasách se svahy porostlými
š ípky, divokými viš ně mi a lékoř icí - postavena
kaplič ka.
Její zasvě cení sv. Urbanovi, ochránci vinař ů , se
konalo ve č tvrtek 3. srpna 2017 odpoledne. Po př ijetí
pozvaných v budově vinař ství, která je př íkladem
moderní vinař ské architektury, se vš ichni př esunuli do
vinice ke kaplič ce, kde P. Jiř í Grmolec zasvě cení
vykonal. Následovalo př átelské posezení vš ech
př ítomných - s obč erstvením a ochutnávkou vín
roč níku 2016.

Svátek sv. Urbana byl v minulosti velmi významnou
souč ástí duchovního ž ivota lidí, jejichž ž ivobytím bylo
př edevš ím vinohradnictví. Jeho socha stávala na
vyš š ím podstavci, aby dobř e vidě l, co se ve vinici dě je,
a chránil ji př ed zkázou, chorobami, š ků dci, ž ivly
a zlodě ji. V den jeho svátku 25. kvě tna se lidé
shromaž ď ovali u jeho sochy, modlili se dě kovné, ale
př edevš ím prosebné modlitby za př íš tí úrodu.

25. kvě ten – je tzv. prvním malým ledovým muž em.
Pranostika ř íká :
Urban krásný, vyjasně ný, hojným vínem nás odmě ní.
Svítí-li slunce o svatém Urbaně , bude úroda hlavně
ve víně .
Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude dobrá
úroda vína, a na jeho den pospě š te sít len.
Prš í-li na svatého Urbana, znamená újmu vína,
pak-li je pě kný č as, dobré víno bude.
Mráz po svatém Urbanu neuš kodí dž bánu.
Má-li slunce na Urbana krásný jas, dobré víno
bude, praví starý hlas, jestli deš tě m kropí, révě nese
š kodu, vína není, vinař píti musí vodu.
Na svatého Urbana je-li krásně a obloha č istá,
bude zajisté na víno tř eba mnoho místa.
Jasné slunce na Urbana hojnost vína znamená.
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Anna Frýdková

Zaráž ení hory
Musím konstatovat, ž e letoš ní slavnost Zaráž ení hory
se velmi podař ila.
Př ed zač átkem nás sice provázely drobné organizač ní
nepř íjemnosti, ale na prů bě h hezkého odpoledne to vliv
nakonec nemě lo.
A hezké bylo i díky poč así, které vyš lo uplně
dokonale. Pů vodní meteorologická př edpově ď se naš tě stí nevyplnila a poč así nám př álo až do konce.
O samotný akt Zaráž ení hory se letos postarali Jan Urbánek (písař ), Josef Urbánek (purkmistr),
Roman Svoboda (obecní bubeník), Libor Bohm ml.,
Miloš Kotlán ml., Š imon Rampáč ek (hotař i). Vtipným
ož ivením byla i scénka s cyklistou v podání Svatopluka
Brzobohatého ml.

2. zář í 2017

Naš e pozvání př ijaly ž eny z valtického spolku, jež si
ř íkají př íznač ně "Výbě r z bobulí". Ale nebyl to výbě r
v kontextu...č ím starš í, tím lepš í.
Byl to př edevš ím výbě r výborných zpě vač ek a bavič ek.
Celé odpoledne svými vstupy velmi ož ivily a př edaly
nám vš em pozitivní energii, která z nich vyzař ovala.
I letos k nám př ijela skvě lá cimbálová muzika.
Tentokrát to byli chlapci a dvě dě vč ata z Č ejč e
s názvem CM Mládí z Č ejč e. Jejich projev hudební
i vokální byl vynikající.
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Celé odpoledne probě hlo v poklidném a druž ném duchu a velmi se vydař ilo. Nezbývá mi než se rozlouč it verš i:

Letos se nám dař ilo
mnoho se nás bavilo
př íš tí rok to bude zase
celé v té podzimní kráse
př ijď te vš ichni mezi nás
potě š it se v zář í zas....

V letoš ním roce jsme pozvali zase jinou muziku,
tentokrát CM Strunku z Klobouk u Brna, která
vyplnila nedě lní odpolední program.
Jako první se př edvedly dě ti z popické mateř ské
a základní š koly. Jejich vystoupení bylo velmi milé. Je
vidě t, ž e dě ti to velmi baví a rády se ukáž ou.
Dalo by se ř íct, ž e ně které jsou už př ímo př edurč eny
k pozdě jš ímu sólovému pů sobení.
Zazpívali muž áci z Popic a př edstavili tak své nové
písně . Své taneč ní vystoupení, které je vž dy originální
a poutavé, př edvedl spolek popických ž en.
Zbytek odpoledne probě hl v poklidném duchu za
zpě vu písní v doprovodu CM Strunky.
Bylo to velmi př íjemné odpoledne. Dnes již mohu
ř íct, ž e př íš tí roč ník Pobesedy probě hne, ale v úplně
jiné podobě .
Př eji vš em poklidné vánoč ní svátky a ve zdraví,
klidu prož itý rok 2018.
Miloš Kotlán
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Miloš Kotlán

S jedenáctým listopadem je spojeno mnoho tradic č i pranostik. Jedni č ekávají svatého Martina na bílém koni,
druzí ochutnávají první letoš ní vínko, jiní si pochutnávají s rodinou č i př áteli na krásně vypeč ené husič ce. Ovš em
v Popicích se k tomuto ješ tě př ipojila jedna tradice, a to krojované martinské hody.
Tento opravdu vydař ený slunný podzimní den zač al jako již kaž dý rok zvaním popických obč anů na več erní
hodovu zábavu. Poř adatelé tím zpestř ili lidem dny plné stereotypu.
Po osmé hodině več erní se kulturní dů m zač al plnit nejen místními, ale i hosty ze Strachotína, Vel. Pavlovic,
Boř etic, Starovic, Plzně ,... a př iš la i velká skupina z Pouzdř an. Hodovou zábavu stárci zahájili nástupem, př i
kterém si př ítomní hosté mohli prohlédnout krásné kroje naš ich stárek. Následovalo úvodní slovo první stárky,
př estavení krojovaných párů a páru sklepnického, který se celý več er staral o př ísun dobrého vínka.
Kolem desáté hodiny več erní se poprvé př edstavil se svým dvacetiminutovým pásmem jeden z nejstarš ích souborů
v Č eské republice Folklórní soubor Vsacan ze Vsetína, který mimo jiné vystupuje na folklórních festivalech témě ř
po celém svě tě a spolupracuje s rozhlasem a televizí.

Popický zpravodaj - prosinec 2017 - str. 10

Vynikající zábava pokrač ovala dál. V sále se tanč ilo
a zpívalo s dechovou hudbou Vacenovjáci. Nechybě l
ani verbuň k č i vrtě ná.
Př ed pů lnocí zpestř il hodovou zábavu opě t Vsacan
a poslední tanec vsacanských chlapců s valaš kami byl
opravdu úž asnou tř eš nič kou na dortu. Ovace hostů
mluvila za vš e. Hody byly zakonč eny tzv. Trnavou.
Dě kujeme vš em, kteř í př iš li, a doufáme, ž e jsme vám
zpř íjemnili jeden listopadový več er, př ipravili pro vás
nevš ední záž itek a ž e jsme splnili vaš e oč ekávání. Naš í
odmě nou je zaplně ný sál, který se s radostí baví, tanč í,
zpívá.
Tě š íme se na vás opě t za rok.

Dě kujeme sponzorů m, jmenovitě : vinař ství Sonberk,
Gotberg, Ž idek, panu Jaroslavu Urbánkovi, Jaroslavu
Krajč ovi a Janu Záleš ákovi.
Podě kování patř í i paní Lídě Novotné za zdokumentování akce do obecního archivu.
Letoš ní stárci:
Filip Lejska – Anič ka Záleš áková
Tomáš Vachala – Kristýnka Hanuš ová
Svatik Brzobohatý – Sárinka Brychnač ová
Martin Hanuš – Andrejka Straková
Sklepnický pár:
Lukáš Bohutínský – Ž anetka Umlaufová
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Popická chasa, z.s.

Svatoondř ejská ochutnávka mladých vín
a ž ehnání mladých vín
25. listopadu 2017

MIKULÁŠ SKÁ BESÍDKA 7. prosince 2017
Letos bylo vš e troš ku jinak. Ve vyhř átém sále kulturního domu, s divadelním př edstavením, ale i s klasickými
č ertovskými taneč ky bylo o dobrou zábavu postaráno. Kulturní dů m se otř ásal dě tským smíchem. Vš ichni se skvě le
bavili. Ale jen č ert (popické č ertice) ví, jaké př ekvapení bude dě ti č ekat zase za rok :)
Lída
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TOUR DE SKLEP 2018
Jako kaž dým rokem zač ínáme i letos už na podzim př ipravovat Tour de Sklep. Proto oslovujeme
vinař e, kteř í budou mít zájem otevř ít sklepy, aby se pomalinku hlásili u nás, Hlavní 64, Sedláč kovi,
ideálně ve več erních hodinách (18 - 20 hodin). Zejména noví vinař i by se mě li zač ít zajímat o to, co
a jak zař ídit a domluvit.
Př íš tí roč ník bude 17. února od 12:00 hodin. Př edprodej vstupenek zač ne pravdě podobně už př íš tí
týden, protož e zájem je hodně veliký.
Ř ada lidí si píš e i o dárkové poukazy - vstupenka na Tour de Sklep se stává vítaným dárkem pod
stromeč ek. Tyto poukazy se ovš em nedají vystavit "na poč kání", místním bych proto doporuč ila hodit
do schránky lísteč ek se jménem, komu bude poukaz patř it, popř ípadě vě nováním, a telefonním
č íslem - jakmile poukaz vystavíme, dáme vě dě t. Po zaplacení ceny pak poukaz podepíš eme
a podepsaný opravň uje k vydání degustač ních sad u nás doma a tedy mimo frontu.
Miriam Sedláč ková

NAROZENINOVÉ STŘ ÍLENÍ
Stř elecký závod probě hl v nedě li 15.10.2017 od 08.00 hodin. Stř ílelo se 3 x 25 na UT a vlož ený závod 3 x 25
LS a Parcour pouze tréninkově . Př ipraveny byly poháry a finanč ní ceny.

Sportovní stř elbě ZDAR!!!

Zdeně k Prchal
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KROUŽ EK FLORBALU OPĚ T NA ZÁKLADNÍ Š KOLE
Od konce ř íjna jsme se s dě tmi 4. roč níku zač ali opě t pravidelně scházet na
hodinách florbalu.
Florbal je ideální vš estranná sportovní aktivita pro kluky i holky, př i které je
kladen dů raz na sportování pro zdraví, př átelský a správně soutě ž ivý kolektiv.
V krouž ku se vě nujeme tedy nejen florbalu, ale i obecné sportovní př ípravě ,
rozvoji dovedností, fyzické př ípravě . Nabízíme dě tem vhodné podmínky pro
jejich rozvoj. Vš e je vedeno zábavnou formou tak, aby dě ti získaly k pohybu
pozitivní vztah, byl pro ně radostí a potř ebou.
Stř edeč ního tréninku se úč astní 9 dě tí, které se zapálením trénují tento
v souč asné době velice populární a oblíbený sport. Hodinové setkání je vž dy
naplně no poctivým cvič ením a vzájemným zápasem, což se projevuje stále se
zlepš ujícími výkony jednotlivých sportovců . Hlavně ať dě tem vydrž í radost
Mgr. Gabriela Geierová
z pohybu......

Krouž ek zábavné logiky a deskových her
- č innost krouž ku zahájena koncem listopadu
Dě ti se v krouž ku deskové hry seznamují s pravidly a strategií klasických i moderních deskových
a karetních společ enských her. Př i hrách dě ti spolupracují, respektují pravidla hry a pokyny vyuč ujícího,
rozvíjejí logické myš lení, uč í se trpě livosti, soustř edě ní,
hř e fair play, ale také umě ní prohrávat.
V prů bě hu š kolního roku probě hne 15 lekcí. O tento
krouž ek projevily dě ti obrovský zájem, abychom vyš li
vš em vstř íc, rozdě lili jsme je do dvou skupin, krouž ek
tedy probíhá vž dy v úterý pro ž áky 2. a 4. roč níku, ž áci
1. roč níku se scházejí ve č tvrtek
Máme za sebou ně kolik krásných setkání, dě ti jsou
skvě lé a bylo by fajn, kdyby je krouž ek motivoval ke
společ nému setkávání př i dobré hř e i mimo š kolu.
Mgr. Gabriela Geierová

Dýň ování
Ve stř edu 27. zář í 2017 probě hlo v ZŠ Popice "Dýň ování". Akce se zúč astnilo plno dě tí ze základní i mateř ské
š koly a po setmě ní jsme tak př ed š kolou rozsvítili desítky vyř ezaných dýň ových straš idel. Dě kujem rodič ů m
i prarodič ů m, kteř í také pomáhali dě tem. Tradič ně bylo k ochutnání i plno dobrot z plodů podzimu. Dě kujeme
a tě š íme se na dalš í společ nou akci. Kolektiv ZŠ a MŠ .
Zdeň ka Málková
.
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Hurá do divadla
V úterý 14. listopadu se ž áci 1. a 2. roč níku vydali
do divadla Radost v Brně . Př edstavení se jmenovalo
"Kubula a Kuba Kubikula". Ně které dě ti znaly př íbě h
medvě dář e a jeho medvě da z več erníč kových pohádek
nebo z knihy.
Divadlo Radost je moc pě kné, pohádka byla veselá
i trochu straš idelná. Stihli jsme se podívat na brně nského draka, Zelný trh i katedrálu sv. Petra a Pavla.
Cestovali jsme vlakem a byl to pro nás hezký záž itek.
Blanka Š ť astná

Perníková chaloupka
28.11.2017
Již po ně kolikáté do naš í š koly zavítal soubor
„ MUSICA ANIMAE“ . Tentokrát nám zahráli pohádku
„ Perníková chaloupka“ , ve které zazně ly moc hezké
písnič ky a dě ti byly vtaž eny do dě je.
Nakonec jsme si také odnesli pouč ení o tom, ž e co není
naš e, nemáme brát.
Blanka Š ť astná

Nocování ve š kolní
druž ině
Kaž dým rokem poř ádáme akci "Nocování ve š kolní
druž ině " spojené s hrou pro odváž né. Akce je motivací
i odmě nou pro dě ti, které pravidelně navš tě vují š kolní
druž inu.
Dě ti si odpoledne donesly karimatky, spacáky, več eř i
a uč ení na druhý den a po ulož ení vě cí zač ala
"Stopovaná hra". Dě ti se rozdě lily do dvou skupin
a vymyslely si jména "Lvi" a Tygř i". Lvi vyznač ovali
trasu a schovávali úkoly a Tygř i úkoly hledali a plnili.
Př estož e byla venku tma, Lvi se př i posledním úkolu
poschovávali v areálu hř iš tě a stateč ně č ekali, jestli je
Tygř i najdou.
Kaž dá skupina se pomocí indicií a hádanek musela
dopátrat, kde je schovaný poklad. Po úspě š ném hledání
si poklad vš ichni rozdě lili. Po več eř i dě ti zhlédly
kousek filmu " Ať ž ijí duchové", paní uč itelka př eč etla
pohádku a š lo se spát.
Ráno byl budíč ek, snídaně a v osm hodin už byli
vš ichni vzorně nachystaní na č tvrteč ní vyuč ování.
Když si potom v rámci nového č tenář ského krouž ku
dě ti hrály na novinář e a psaly o záž itku z této akce,
bylo poznat, ž e hra v týmu, potmě a bez mobilních
telefonů a tabletů dě ti bavila.
PS. : Ne méně než nás, které jsme se podílely na
realizaci.
Zdeň ka Málková
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Po prázdninách
Je po prázdninách, MŠ je slavnostně vyzdobena a př ipravena př ivítat nové kamarády. Do tř íd př icházejí nové dě ti
a z prázdninového pobytu se vracejí i ty, které již dř íve do MŠ docházely.
Na změ ně né podmínky reagují nově př icházející dě ti rů zně . Ně které př icházejí odváž ně , zpoč átku se jim po
domově nezasteskne a po ně kolika dnech se dostaví pozdní reakce. Zvláš tě mladš í dě ti prož ívají první dny
odlouč ení od maminky obtíž ně . Jsou nuceny se př izpů sobovat podmínkám ž ivota ve vě tš í skupině dě tí, podř ídit se
omezením, která tento společ ný ž ivot př ináš í. Zvykají si na urč ité rituály společ ného pobytu v MŠ , př ijímají
společ ná pravidla a uč í se orientovat v prostř edí MŠ a jejím nejbliž š ím okolí.
Jde nám př edevš ím o to, aby adaptace na prostř edí MŠ stála dě ti co nejmenš í úsilí a aby v ní spatř ovaly veselí,
př átelství, spokojenost, bezpeč í, př íjemné a klidní prostř edí.
V letoš ním roce máme dvě tř ídy: „ Beruš ky“ 21 dě tí a paní uč itelky Marii Málkovou a Irenu Kondlerovou
a „ Motýlky“ 18 dě tí s paní uč itelkou Lenkou Matulovou.
Irena

Podzim
Nastává č as, kdy se př íroda pomalu zač íná
př ipravovat na př íchod zimy. Stromy už zlátnou
a opadávají. Vítr si s nimi pohrává a laš kuje. Ješ tě sice
trochu svítí sluníč ko, ale už moc nehř eje. Jež ek,
veverka i kř eč ek si snáš ejí zásoby na zimu do svých
pelíš ků . Také brouč ci si musí hledat místeč ko, kde
př espí zimu. Proto jsme se s dě tmi rozhodli, ž e jim
s tím pomů ž eme. Ty jsme se rozhodli uspat u nás
v Popicích 8. 11.2017 v 16.45 hodin již tradič ním
lampionovým prů vodem, který uspoř ádala mateř ská
š kola. Poč así nám nepř álo. Lilo jako z konve, a tak
jsme akci posunuli na druhý den. Př iš lo hodně
natě š ených dě tí. Po setmě ní si kaž dý vzal svého
brouč ka, zapálili jsme lucernič ky nebo lampióny
a společ ně jsme se vydali prů vodem po vesnici. Na
ně kolika místech nás č ekalo krátké soutě ž ení jako
koulování, hledání ztracených brouč ků , brouč í tanec č i
hádanky. Př ed š kolou jsme pak brouč ky ulož ili do keř ů
a zazpívali ukolébavku. Dě ti si vyzvedly odmě nu
v podobě balíč ků , ochutnaly pohoš tě ní, co napekly dě ti
ze š koly, a rozeš ly jsme se kaž dý do svých domovů .
Brouč ků m př ejeme krásné sny a shledání na jař e.
Irena
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STRAŠ ÁCI - DÝŇ ÁCI

Když se dě tem oznámil termín „ Dýň ování“ , zač alo velké sháně ní tohoto produktu. „ Království za dýni“
rozléhalo se vesnicí a mě lo proč . Neboť v letoš ním velkém suchu se nedař ilo témě ř ž ádným plodinám natož pak
dýním. A př eci! Ve slunném stř edeč ním odpoledni se dvorek základní š koly zač al postupně hemž it malými
i velkými osů bkami, které s sebou př ináš ely dýně .
Pod š ikovnýma rukama dě tí a rodič ů vznikali zajímaví STRAŠ ÁCI – DÝŇ ÁCI. Prací znaveni „ umě lci“ se rádi
obč erstvovali dobrotami př ipravenými rodič i i dě tmi z mateř ské š koly. Celá akce vyvrcholila zapálením svíč ek
v „ Dýň ácích“ . Domů se nikomu ani nechtě lo. Stáli jsme př ed š kolou, pozorovali dýň ové straš áky, kterým
tř epetající se plamínky svíč ek dodávaly v š eru straš idelně jš í výraz. Tak zase za rok na „ Dýň ování“ - AHOJ!
Majka

Č ertoviny
"My se č erta nebojíme, vů bec totiž nezlobíme, když tak jenom troš inku, tatínka a maminku."
Ve stř edu 6. prosince 2017 od rána si dě ti vyprávě ly o tom, kdo k nim več er zavítal domů . Bě hem
ranního cvič ení jsme si zatanč ili př i písnič kách o č ertech, zahráli pohybovou hru Č áry – máry, krmily
č erta uhlím, zdolávali př ekáž kovou
dráhu, jezdili jako andě lé na č ertech
a stavě li peklo. Najednou ně kdo
zabouchal na dveř e, dveř e se otevř ely
a do tř ídy vbě hl chlupatý č ert, andě l
a Mikuláš . Ješ tě ž e tu stály naš e paní
uč itelky, u nich jsme byli v bezpeč í.
Dě ti s napě tím sledovaly kaž dý pohyb
č erta s Mikuláš em a pozorně
poslouchaly jejich povídání. Ale po
oč ku stále nakukovaly do plného koš e
s nadílkou. Pak sebraly vš echnu
odvahu a s radostí si odnáš ely
sladkosti. I když ukápla ně jaká ta
slzič ka, č ertů v pytel nakonec zů stal
prázdný.
Irena
Popický zpravodaj - prosinec 2017 - str. 17

Je posledního ř íjna. Zač ínám psát č lánek, který se
objeví v posledním letoš ním zpravodaji. Př ed pár dny
jsme zjistili, jak dopadly parlamentní volby, a tak není
vylouč eno, ž e nás č eká v politice trochu bouř livě jš í rok
2018.

Ti z vás, kterým už je okolo padesátky, si mož ná
vzpomenou na svou první uč ebnici dě jepisu, kterou
dostali v š esté tř ídě . Mě la nezvyklý formát i vzhled.
Hned na zač átku uč ebnice vás př ivítala latinská vě ta:
Historia – magistra vitae. Mož ná si vzpomenete, ž e
vám tehdy vaš e uč itelka dě jepisu ř ekla, ž e tato vě ta
př elož ená do č eš tiny znamená, ž e dě jiny jsou uč itelkou
ž ivota – tedy ž e poznáváním událostí z historie se
dokáž eme pouč it a vyhnout se omylů m, jichž se
v podobných situacích dopustili naš i př edkové. Díla
ř ímských autorů o dě jinách se př ed dvě ma tisíci lety
hojně č etla, dodnes mů ž ete č íst př íbě hy, které sepsal
Livius, Tacitus nebo Seutonius, protož e se stále
vydávají – a tehdy té vě tě lidé snad i vě ř ili.

roky mohli označ it tř eba rok 1848 nebo 1868 – ten
druhý letopoč et nechal asi tehdejš í obyvatele Popic
naprosto v klidu, nejspíš si ani nevš imli snah Č echů
o povznesení národního ž ivota a ani toho, ž e v kvě tnu
polož ili v Praze základní kámen k budově Národního
divadla. Ve 20. století je tě ch významných událostí,
které se odehrály v letech s osmič kou na konci,
opravdu hodně .
Roky 1918, 1938, 1948 i 1968 skuteč ně znamenaly pro
náš stát historický př elom. Ale na druhou stranu – př i
troš ce snahy mů ž eme najít významné události
i v jiných letech – tak namátkou v letoš ním roce, v roce
se sedmič kou na konci, v kvě tnu uplynulo 300 let od
narození Marie Terezie (vládla 1740 – 80), v roce 1867
– tedy př ed 150 lety se habsburská monarchie stala
státem s moderní ústavou a transformovala se
v Rakousko-Uhersko nebo ve stejném roce zkomponoval Johann Strauss mladš í valč ík Na krásném
modrém Dunaji. Př ed sto lety – v roce 1917 probě hla v
Rusku bolš evická revoluce a její výsledky po
sedmdesát let ovlivň ovaly osudy celého svě ta, př ed 60
lety, v roce 1957, vzlétla do kosmu první umě lá
druž ice, př ed 50 lety byla v Již ní Africe provedena
první transplantace srdce, v prosinci a hned potom
v lednu dalš ího roku probě hly změ ny v KSČ – v lednu
se stal nejvyš š ím stranickým př edstavitelem Dubč ek
a vystř ídal tak v č ele KSČ po více než 14 letech
A. Novotného (ten pak v bř eznu odstoupil i z úř adu
prezidenta a nastoupil generál L. Svoboda) – a zač alo
tak krátké období tzv. Praž ského jara, jež skonč ilo
př íjezdem tanků pě ti spojeneckých armád v srpnu roku
1968.

Dnes č asto mů ž eme slyš et od historiků jiné pouč ení,
a to varování, které tvrdí: národ, který si nepamatuje
svoje dě jiny, je odsouzen prož ít si je znovu. Ně kdy
mů ž eme slyš et i vě tu, ž e historie se opakuje – jednou
př ichází jako tragedie, podruhé jako fraš ka. Mně
osobně se zdá, ž e nejblíž e pravdě je tvrzení jiných
historiků , kteř í tvrdí, ž e existuje pouze jedno velké
pouč ení z dě jin lidstva. Dá se prý vyjádř it pouhými
tř emi slovy: lidé jsou nepouč itelní.

S Popicemi je ale př i tom pátrání v jejich minulosti
troš ku potíž . Po válce, po roce 1945, se témě ř vš echno
dosavadní ně mecké obyvatelstvo muselo vystě hovat
z Č eskoslovenska a př iš li noví obyvatelé – byli to
obyvatelé př eváž ně č eské národnosti. Př iš lo jich 897 ze
17 okresů , nejvíc lidí př iš lo do Popic z Damboř ic
(123), Krumvíř e (61), Š itboř ic (54), Nikolč ic (46),
Uhř ic (36) a dalš ích 66 nových obyvatel př iš lo
z Boleradic, Tě š an a Velkých Ně mč ic.

Já si myslím, ž e to tvrzení o létech zakonč ených
osmič kou je poně kud vykonstruované, ale ně kdy to tak
opravdu vypadá. Tak v roce 1278 polož il svů j ž ivot
Př emysl Otakar II., po dalš ích sto letech zemř el Karel
IV., v roce 1618 se č eš tí páni vzbouř ili proti císař i – to
byla ta defenestrace na praž ském hradě a zač ali tak
tř icetiletou válku – a tak bychom mohli pátrat
v minulosti dál. V 19. století bychom za významné

No a staré kroniky a dokumenty se jaksi nedochovaly –
v okresním archivu není k dispozici ani obecní, ani
š kolní kronika. Farní kronika by prý snad mohla být
v Rajhradě – ale po ní jsem zatím nepátral, takž e
nevím. A pokud jde o př ísluš nost k vyš š ím územním
celků m – tu se také Popice stě hovaly. Byly souč ástí
mikulovského panství rodu Ditrichš tejnů od poč átku
18. století.

Za pár dní si vš ichni zač neme zvykat na nový letopoč et
– s osmič kou na konci - a ně jakou dobu nám to asi
bude trvat, jak tomu bývá kaž doroč ně na poč átku
nového roku. Hodně lidí u nás vě ř í tvrzení novinář ů , ž e
roky s osmič kou na konci jsou pro naš i zemi
mimoř ádné, ž e k významným změ nám v uspoř ádání
společ nosti dochází právě v takových letech. A tak se
pojď me na ta výroč í podívat – ale ne proto, abychom si
opakovali, co si pamatujeme (nebo co jsme zapomně li)
ze š koly, ale spíš e na to, jak tyto roky prož ili lidé
v Popicích. O tom bych chtě l psát až po Novém roce.
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Po roce 1850 byly př iř azeny k okresu Hustopeč e,
v roce 1938 se staly souč ástí tzv. 3. ř íš e – tedy byly
zač leně ny do Ně mecka.
Hodně z toho, co se v Popicích stalo, je navž dy
ztraceno – dochovaly se jen zlomky minulých dě jů .
Jedním z mála takových zdrojů , odkud se o minulosti
naš í obce mů ž eme ně co dozvě dě t, jsou př edevš ím
dobové noviny – ovš em ty mnohdy slouž ily jako
nástroj propagandy, takž e ně které jejich zprávy bude
nutné brát s rezervou.
V př íloze novin Auspitzer Wochenblatt (př elož eno asi
Hustopeč ský týdeník) se tu a tam o Popicích ně co málo
najde.
Tak v roce 1933 byla v Popicích ve š kolce vánoč ní
besídka, spolek vč elař ů obdrž el dotaci na vyš lechtě ní
nového druhu (kmene?) vč el – úly spolku byly
umístě ny za vesnicí smě rem na Uherč ice. A 31.
prosince 1933 se konala zábava v nově otevř eném
velkém sálu. Návš tě va prý tehdy byla veliká, ceny mírné a dobrá kuchyně – vš ichni prý byli velmi spokojeni.
Hrály hudby z Popic a př ekvapily návš tě vníky velmi
př íjemně . Hudebníci pilně nacvič ovali svů j repertoár
a hráli i moderní tance. Celá zábava prý tehdy trvala až
do dvanácti hodin následujícího dne.
A ješ tě ně co se mů ž eme doč íst v prvních č íslech
týdeníku v roce 1934. Vypukla velká aféra s druž stvem
zásobujícím obec vodou. Vznikla znač ná š koda – prý
135 000,- Kč (v té době se pohyboval týdenní plat
bě ž ného pracovníka v ř ádu 200 – 300,- Kč ). Do aféry
byla zapojena znojemská firma, která budovala popický
vodovod – a byli i zatč ení pro podezř ení z podvodů .
V dalš ích č íslech se pak mluví o tom, ž e se nejednalo
o defraudaci, ale př ece se bude rozhodovat o celé
zálež itosti př ed soudem.
V roce 1934 se tu stala jedna tragikomická událost.
Zemř el jeden z popických obč anů . Př i pohř bu ho doprovodili na hř bitov č lenové dvou spolků a také hudba.
Pozů stalí vě novali smuteč ním hostů m soudek vína.

Muzikanti oč ekávali od př edstavitelů spolků pozvání ke
stolu s vínem – ale marně . Když pak po č ase př iš el
svátek Vzkř íš ení, který jeden z tě ch spolků zajiš ť oval –
hudba se nedostavila, tř ebaž e pozvání dostala. Toto
jednání oslavy svátku pokazilo a vyvolalo mezi
obyvateli Popic velké pozdviž ení.
V dubnu roku 1934 se stalo, ž e dvě soboty a dvě nedě le
po sobě jdoucí naruš ovala mládež noč ní klid v obci.
Obyvatelé byli pobouř eni, stanovisko k události
zazně lo př i kázání i od pana farář e Brázdy. „ Kaž dá
hospodyně zaž ene več er svů j dobytek do stájí, ale na
své chlapce nedohlédne a nechá je toulat po nocích. “
To ř ádě ní mládež e trvalo až do ranních hodin, mladí
pohazovali na silnici velké kameny, znemož ň ující
normální provoz, a nikdo nedohlédl na úklid. Č lánek
konč í varováním, ž e pokud ř ádky otiš tě né v novinách
nepovedou k nápravě , bude se muset do obce pozvat
č etnictvo.
A ješ tě dvě události z konce roku 1932. Ně jaký č as na
podzim tu ř ádila tlupa pytláků – koncem listopadu 1932
byli dopadeni – př i dopadení, o ně ž se zaslouž ili
myslivci ze sousedních Uherč ic, byl jeden z pytláků
lehce raně n a v taš ce u ně j byl nalezen upytlač ený zajíc.
Ve stejnou dobu př edávala stavební firma obci nově
vybudovanou cestu (silnici) př es obec. Tehdy dal
stavitel obci dar (za zakázku) 100,- Kč -starosta č ástku
rozdě lil – 70,- Kč dostala š kola a 30,- š kolka. Práce na
silnici souvisely s velkými stavebními úpravami na
ž eleznici – tou dobou se z jednokolejné ž eleznice mezi
Brnem a Bř eclaví stala dvoukolejná, tehdy byly
v katastru obce zruš eny dosud použ ívané př echody př es
koleje a vybudovány nad tratí tř i mosty, vybudován tzv.
Nový most – kousek od Popic smě rem na Š akvice –
odkud tu a tam chodíte z autobusů , které do Popic
nezajíž dě jí. Tehdy se také budovala č ekárna a prodejna
jízdenek na ž eleznič ní zastávce v Popicích. Velké
změ ny v dopravě zasáhly tehdy nejen ž eleznici, ale
také silnič ní síť , č asto i místa od ž eleznice hodně
vzdálená. O tom vš ak více až v plánovaném č lánku
o ž eleznici, který by se v č asopisu mě l objevit až v roce
2019.
Vladimír Hradil
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Ř ímsko-katolická farnost Popice
Koncem léta mohly č eské farnosti využ ít mož nosti
uctít putovní soš ku Panny Marie z portugalské
Fatimy, kterou do naš í vlasti př ivezl kardinál
Dominik Duka spolu s úč astníky národní poutě do
Fatimy. Poutní místo Fatima si letos př ipomínalo
100. výroč í zjevení Panny Marie tř em prostým
pasáč ků m, sourozenců m Franciscovi a Jacintě Marto
a Lúcii Santos v údolí Cova da Iria v Portugalsku.
V brně nské diecézi bylo mož né tuto soš ku a hlavně
myš lenky poselství tohoto zjevení uctít př i
slavnostní bohosluž bě v katedrále sv. Petra a Pavla
na brně nském Petrově a v centrálním poutním místě
Již ní Moravy v Ž aroš icích. Č ást naš ich farníků se
zúč astnila oslavy buď v Brně , nebo v Ž aroš icích.
Oprava fary byla v podzimních mě sících zpomalena kvů li vinobraní. Je ale př edpoklad, ž e do konce
roku budou dokonč eny zdicí práce, polož ení
odpadních potrubí, rozvod vody a elektř iny. Bě hem
zimy by bylo dobré stavebně dokonč it dvě místnosti
vč etně omítek a podlahy. Sem by pak bylo mož né
př estě hovat vš echen depozitář umístě ný na fař e
a skř íně s knihovnou.

Následovalo by rozš íř ení farního sálu na projektovanou velikost vč etně elektroinstalace, aniž by doš lo
k poš kození doposud ulož eného inventář e.
V nedě li 22. ř íjna se př es celou naš i republiku
př ehnala vě trná smrš ť , která způ sobila š kody nejen
v lesích, ale i na mnoha budovách. Bohuž el, doš lo
i k obě tem na lidských ž ivotech. Š kody byly i v naš í
obci. Na ně kolika domech doš lo k poš kození stř ech,
byly polámány stromy. K nejvě tš ím š kodám doš lo
na naš em kostele sv. Ondř eje. Kvů li padání krytiny
musela být př echodně odkloně na i doprava z okolí
kostela. Než doš lo k odkloně ní dopravy vč . znač ení
objíž ď ky, uzavírku silnice zajistili naš i dobrovolní
hasič i. Poš kozenou krytinu asi na 3m2 opravila firma
Lukeš z Rakvic.
Církevní rok vž dy konč í slavností Krista Krále
o poslední nedě li v listopadu. Již ně kolik let v odpoledni této slavnosti poř ádá skupina mladých farníků
meditač ní setkání v kostele, které rozvíjí urč itou
myš lenku provázející uplynulý církevní rok.
Josef Urbánek

Foto - Pohled na kostel z pů dy fary, z pů dy kostela a krajnice silnice s roztř íš tě nou krytinou
Bouř e Herwart byla pro Č esko nejnič ivě jš í od orkánu Kyrill. Herwart provázená silným vě trem, která se
22.10.2017 prohnala republikou, byla podle meteorologů nejnič ivě jš í vě trnou epizodou v Č esku od orkánu
Kyrill v lednu 2007. Nejsilně jš í poryvy vě tru hlásí Krkonoš e, konkrétně na Luč ní boudě foukal vítr maximální
rychlostí 182 kilometrů za hodinu.
Zdroj: www.denik.cz

A jak vichř ice ř ádila v Popicích?
Doš lo k výpadku elektř iny, v ně kterých č ástech Popic až na 24 hodin. Byla poš kozena stř echa kostela. Na ulici
Š iroká a u kostela zasahovali i naš i dobrovolní hasič i.
Lída
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Zpráva Sboru pro obč anské zálež itosti
Společ enská rubrika ř íjen - prosinec 2017

60 let

Omastová Zdeň ka

65 let

Janíč ek Františ ek

78 let

Martin Straka

Patricie Straková

Janoš íková Ludmila

a Viktorie Havlíková

Masař Stanislav

79 let
70 let Vojáč ková

V mě síci zář í a ř íjen se narodily dě ti:

Koneč ná Libuš e

Slavnostní vítání obč ánků
Obecního úř adu:

v obř adní síni

7.10.2017
Amálie Surková a Kač enka Svobodová

Marie

Š kolová Jaroslava

(Straková)

Dostálová Marta

81 let

Formanová Julie
Straková Maria

71 let Ryš avý Karel
Kolesová Anna

73 let Otáhalová Marta

84 let

Zelinka Ladislav

Lejsková Ludmila

K vánoč ním svátků m budou roznesena
blahopř ání "Sboru pro obč anské zálež itosti"
s blahopř áním od dě tí MŠ a ZŠ ,
a to 26 dů chodců m nad 80 let.

Hrdlič ková Miroslava
Adamč íková Marie

74 let

Dostál Josef

89 let

16.12.2017
Martin Straka a Patricie Straková

Straková Ludmila

Úmrtí:

75 let

Damborský Františ ek
Lejska Ondř ej
Bradávková Jana
Kudlič ka Josef

20.9. zemř ela paní Lejsková Marta
ve vě ku 72 let
11.10. zemř el pan Eliáš Jiř í
ve vě ku 73 let

Sekaninová, listopad 2017
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TJ SOKOL POPICE
Po skonč ení podzimní č ásti soutě ž e
naš i fotbalisté okupují 7. př íč ku tabulky.
Na podzim jsme 5krát vyhráli, 5krát remizovali a 4krát
prohráli s celkovým skórem 24:22. Naš i fotbalisté se
chovali jako slavný Jánoš ík. Bohatým brali a chudým
rozdávali.
Podzim se dá rozdě lit do tř í fází. V prvních pě ti kolech
jsme uhráli 9 bodů a patř ili jsme do už š ího č ela tabulky.
V druhé fázi soutě ž e jsme ze č tyř utkání uhráli 9 bodů
a rázem jsme se posunuli na č elo tabulky. Bohuž el
závě reč ných 5 kol naš im fotbalistů m hrubě nevyš lo
a získali jsme v nich pouhé 2 body. Př itom jsme
č tyř ikrát nastoupili na domácím hř iš ti proti soupeř ů m,
kteř í patř ili spíš e do spodní poloviny tabulky.
V závě ru podzimu odeš la forma naš im ofenzivním
hráč ů m, kteř í se trápili. Je to š koda, neboť př i lepš í
formě jsme mohli uhrát daleko více bodů . Př estož e je
umístě ní naš ich fotbalistů mírným zklamáním, musíme
hledat pozitiva. Tě mi nepochybně byla výhra nad
Uherč icemi a Drnholcem, kteř í budou hrát o postup do
okresního př eboru.
Musíme vě ř it, ž e kluci př es zimu naberou síly, které
zúroč í na jař e.

Do podzimních zápasů zasáhli tito hráč i:
Jan Straka starš í, Filip Lejska, Milan Straka, Miroslav
Singer, Radek Fiala, Jiř í Buriánek, Daniel Topinka, Jan
Straka mladš í, Jan Bobal, Lukáš Galbavý, Vladimír
Galbavý, Dan Tinc, Miroslav Svoboda, Petr Stránský,
Jaroslav Koneč ný, Radek Rož novský, Jakub Hanák
a Roman Sovka

Trenérem muž stva je Š tě pán Dulínek

1. kolo Mikulov B – Popice 4:5
Branky: Leoš Vintrlík, Dan Tinc, Radek Fiala,
Daniel Topinka a Jiř í Buriánek
2. kolo Popice – Š akvice 1:1
Branka: Dan Tinc
3. kolo Vranovice – Popice 3:3
Branky: Dan Tinc 2x, Vladimír Galbavý
4. kolo Popice – Drmholec 2:1
Branky: Daniel Topinka, Lukáš Galbavý
5. kolo Velký Dvů r – Popice 1:1
Branka: Miroslav Singer
6. kolo Popice – Bulhary 3:1
Branky: Leoš Vintrlík, Vladimír Galbavý a Daniel
Topinka
7. kolo Nosislav – Popice 2:1
Branka: Daniel Topinka
8. kolo Popice – Uherč ice 1:0
Branka: Dan Tinc
9. kolo Pasohlávky – Popice 0:3
Branky: Vladimír Galbavý 2x, Daniel Topinka
10. kolo Popice – Novosedly B 1:3
Branka: Daniel Topinka
11. kolo Popice – Ivaň 0:1
12. kolo Starovice – Popice 1:1
Branka: Jiř í Buriánek
13. kolo Popice – Horní Vě stonice 0:2
14. kolo Popice – Mikulov B 2:2
Branky: Petr Stránský a Jiř í Buriánek.

Branky:
Daniel Topinka – 6 branek,
Dan Tinc – 5 branek,
Vladimír Galbavý – 4 branky,
Jiř í Buriánek – 3 branky,
Leoš Vintrlík – 2 branky,
Lukáš Galbavý,
Radek Fiala,
Miroslav Singer
a Petr Stránský – po 1 brance
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Zhodnocení
sezony 2017
K závě ru tohoto roku jsme konstatovali, ž e sezona
2017 byla spíš e prů mě rná oproti minulým roků m.
Celkově se naš i jezdci a koně úč astnili 23 veř ejných
závodů v rámci Č R, kde probíhaly i hobby soutě ž e.
Na závodech nás reprezentovali koně Classic, Schimi,
Schengen, Senlly, Sochi a Dahona,na kterých startovali
Pavel Koláč ek, Monika Forman, Jitka Hrabcová, Silva
Dudová a Martina Podloucká.Celkově startovali ve 104
soutě ž ích a obsadili 40 dekorovaných míst, z toho 15
prvních, 12 druhých, 5 tř etích, 5 č tvrtých a 3 pátá
místa. Dař ilo se př edevš ím v silné konkurenci
v Polkovicích, Brně , Naš imě ř icích, Janově a Př erově ,
méně již v Kromě ř íž i, Humpolci a Holeš ově . Př esto
mů ž eme být spokojeni, ž e na kaž dých závodech se na
dekorovaném místě prezentovala naš e dvojice.
Již tradič ně k nejlepš ím patř ily dvojice Pavel
s Classicem a Schengen a Monika Forman se Schimi,
kteř í z 15 prvních míst získali 11 o dalš í 4 první místa
se rovným dílem zaslouž ily na hobby závodech Jitka
Hrabcová a Silvie Dudová.
Pozitivně mů ž eme hodnotit uspoř ádání 4 veř ejných
akcí, a to v bř eznu hobby závodů a hlavně tradič ní
Cenu Palavy s krásnou úč astí jezdců , ale př edevš ím
diváků , kteř í vž dy vytvoř í př íjemnou atmosféru. Vš em
úč astníků m patř í velké podě kování. Celou sezonu jsme
zakonč ili Hubertovským skákáním za velké úč asti
jezdců a koní s př átelským posezením več er v klubovně
TJ, které se protáhlo až
do ranních hodin.
Př eji zdraví jezdců m
i koním do sezony 2018.
Totéž chci popř át za TJ
Palava Vám vš em spoluobč anů m, krásné prož ití
svátků , mnoho zdraví a
š tě stí v nastávajícím roce
2018.
za TJ Pavel Koláč ek
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Poradenství v oblasti úvě rů
a hypoték
Co nabízím, pokud zvaž ujete vzít si
hypotéku na bydlení:
• nezávislé porovnání nabídek bank a stavebních
spoř itelem
• nadstandardní kvalitu služ eb
• úsporu na úrokové sazbě a poplatcích
• flexibilitu př i sjednávání místa a č asu setkání
• komplexní podporu př i vyř izování úvě ru
• následnou péč i v prů bě hu splácení úvě ru
• bezplatné poradenství a služ by hypoteč ního
makléř e

Co doporuč uji v př ípadě výstavby:
U výstavby je mnohem dů lež itě jš í porovnat
podmínky, za jakých vám banka umož ní č erpat
peníze a sladit je s tím, jak vaš e stavba poroste.
Než se do stavby pustíte, využ ijte bezplatné
konzultace s hypoteč ním specialistou. Rozdíly
v př ístupu bank jsou obrovské.
Kontakt:
Anna Vacková, Sklepní 333
69126 Pouzdř any
Email: anna.vackova@post.cz
mobil: 775 030 420

Navš tivte mě na Facebooku
O2 Czech Republic a.s.
V rámci akce "Optimalizace 2018"
prově ř ujeme využ ití veř ejných telefonních automatů .
Př ístroj, který provozuje společ nost
O2 Czech Republic a.s. ve vaš í obci
na adrese Popice, Hlavní, u č .p. 20,
vykazuje dlouhodobě
minimální
provoz.
Vzhledem k tomu, ž e jeho dalš í
provozování není ekonomicky opodstatně né, bude telefonní automat
zruš en.
Ruš ení telefonního automatu bude
probíhat bě hem 1. pololetí 2018
v ně kolika etapách (demontáž telefonního automatu a následně zruš ení
hovorny).

Mož nosti financování skrze
MAS Hustopeč sko
z OPZ, PRV a IROP – č leně ní dle
potenciálních ž adatelů
Kdo jste? Jsme MAS Hustopeč sko, z. s.
Kde Vás najdeme? Na adrese Nádraž ní 1/1, 691 06
Velké Pavlovice, kancelář máme na ulici Tovární 22,
69106 Velké Pavlovice (areál firmy Hantály a.s.).
Máte kontakt? Ano, email:
info.mashustopecsko@gmail.com, tel.: 774113357
nebo 774364013
Co dě láte? Př erozdě lujeme dotace nejen
z evropských fondů . „ Jsme taková malá dotač ní
agentura“ .
Pro koho? Pro subjekty níž e uvedené:
1. Obce (př íp. dobrovolné svazky obcí)
2. Dobrovolné svazky obcí
3. Nestátní neziskové organizace
4. Nestátní neziskové organizace zastupující
země dě lce nebo zpracovatele potravin
5. Země dě lce (země dě lské podniky a podnikatelé
v rostlinné i ž ivoč iš né výrobě )
6. Obchodní korporace (s.r.o., druž stva apod.)
a OSVČ
7. Organizace poskytující vzdě lávání (a vzdě lávací
a poradenské instituce)
8. Organizace zř izované nebo zakládané kraji;
organizace zř izované nebo zakládané obcemi;
organizace zř izované nebo zakládané dobrovolnými
svazky obcí
9. Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky
a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož
i země dě lce.
10. Poskytovatele sociálních služ eb (zapsaní
v registru)
11. Š koly a š kolská zař ízení (bez ohledu na
zř izovatele)
12. Uskupení nejméně dvou mikropodniků (tj.
spolupracujících subjektů ), z nichž alespoň jeden je
země dě lský podnikatel nebo výrobce potravin nebo
subjekt hospodař ící v lesích
13. Uskupení minimálně dvou spolupracujících
subjektů , z nichž alespoň jeden je země dě lský
podnikatel nebo výrobce potravin
14. Výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné
subjekty aktivní ve zpracování, uvádě ní na trh
a vývoji země dě lských produktů
15. Zař ízení péč e o dě ti do tř í let
16. Církve a církevní organizace
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