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Zač átkem letoš ního roku byl dokonč en program
rozvoje obce na roky 2017 – 2023. Dokument by mě l
být výchozím plánem pro č leny zastupitelstva – nejen
dneš ní, ale i budoucí, kteř í budou teprve v dalš ích
volbách zvoleni. Program rozvoje obce obsahuje dvě
základní č ásti – č ást analytickou, zamě ř enou na
zachycení stávajícího stavu, a č ást návrhovou, shrnující
zvolené budoucí cíle a mož né cesty k jejich dosaž ení.
Do obou tě chto č ástí byla zahrnuta i veř ejnost – formou
dotazníkového š etř ení.
Celý dokument si mů ž ete př eč íst na webových stránkách obce v zálož ce PROGRAM ROZVOJE OBCE.
V prvních tř ech mě sících zastupitelé schválili priority pro letoš ní rok. Vypracování projektové dokumentace
pro zasíť ování pozemků v lokalitě za Hubatkovým vč etně zastavující studie na danou lokalitu. Př ipravit podmínky,
zejména legislativní pro realizaci opravy vozovky na ulici Nová u bytovek. Pokrač ovat v opravě chodníků na č ásti
ulice Hlavní a č ásti ulice Š iroká. Dokonč it fasádu vč etně zateplení kulturního domu. K menš ím investič ním akcím
ř adíme opravu sochy svatého Gotharda a př ípravu (vč etně polož ení mikrotrubič ek) pro optickou síť v obci.
Vypracování projektové dokumentace pro zasíť ování pozemků v lokalitě za Hubatkovým vč etně
zastavující studie. V souč asné době jsou v jednání prodlouž ení stavebních povolení na výstavbu infrastruktury
v lokalitě za Hubatkovým. V první polovině roku by mě la být schválena zastavující studie na uvedenou lokalitu.
Paralelně se schválenou zastavující studií by se mě ly urč it podmínky a pravidla, za kterých se budou pozemky
prodávat. Následně budou pravidla a podmínky pro prodej vyvě š eny na úř ední desce obecního úř adu
a pochopitelně na vš em dostupných elektronických mediích (web obce, infokanál). Zájemci budou moci podávat
nabídky na koupi jednotlivých pozemků . Na zasedání zastupitelstva budou otevř eny obálky a př idě lení pozemků
jednotlivým zájemců m. K prodeji bude 23 stavebních míst, z toho 14 pozemků o výmě ř e vě tš í než 1 000 m2 a 9
pozemků o polovič ní výmě ř e (cca 500 m2). V zimních mě sících by mě lo probě hnout výbě rové ř ízení na
zhotovitele. V př íš tím roce by zač aly stavební práce na zasíť ování pozemků .
Oprava vozovky na ulici Nová u bytovek. Zahájení oprav se nám mírně odsouvá. Hlavním problémem je
vlastnictví pozemků na souč asné vozovce a kolem bytových domů . Pů vodní zámě r poč ítal s tím, ž e oprava bude
probíhat na obecních pozemcích.
Svatý Gothard
Digitalizace intravilánu obce nám
odhalila
problémová
místa.
Nejvě tš ím je vlastnictví pozemku
kolem bytových domů č p. 344
a 345, které jsou v majetku Státního
pozemkového
úř adu
Č eské
republiky. Pozemek př ed bytovým
domem č p. 346 je v majetku
stavebního
bytového
druž stva
Pálava, s kterým byla podepsána
smlouva o právu provést stavbu na
cizím pozemku. Pozemek bytového
druž stva je veden v katastru jako
orná pů da a nyní č ekáme na vyně tí
z pů dního fondu, abychom z č ásti
pozemku, na kterém bude vozovka,
mohli př emě nit druh pozemku na
ostatní plochu. .
Popický zpravodaj - duben 2017 - str. 1

V souč asnosti se př ipravují podklady pro výbě rové ř ízení zhotovitele na uvedený projekt.
Zateplení a oprava fasády kulturního domu by mě lo probě hnout v prázdninových mě sících. Na uvedený
projekt jsme zaž ádali o dotaci z Jihomoravského kraje.
Oprava chodníků . I zde se potýkáme s č asovým zpož dě ním projektu. V tomto př ípadě ovš em ku prospě chu
obč anů , kteř í bydlí na ulicích Hlavní a Š iroká. V bř eznu jsme podepsali dohodu se společ ností Vodovody
a kanalizace Bř eclav. Př ed započ etím zemních prací na opravě chodníků bude vymě ně n v trase opravy vodovodní
ř ad a př epojeny jednotlivé př ípojky k rodinným domů m. Celou akci zafinancuje ze svých prostř edků společ nost
Vodovody a kanalizace Bř eclav. V praxi by to mě lo probíhat následovně . Ve stávající trase vodovodního ř adu bude
polož en nový vodovodní ř ad. Po výmě ně vodovodního ř adu budou následně probíhat zemní práce na výmě ně
podlož í. Zastupitelé na bř eznovém zasedání zastupitelstva rozhodli, ž e ješ tě př ed polož ením kufru se provede
př íprava a polož ení mikrotrubič ek v trasách stávajících kabelových rozvodů , která bude slouž it pro nachystání
optické sítě . Výkopové práce budou probíhat i v př edzahrádkách jednotlivých nemovitostí, abychom nachystali
mikrotrubič ky do jednotlivých domů . Na závě r probě hne pokládka podlož í a dlaž by na nový chodník. Zahájení
prací se oč ekává v tř etí dekádě mě síce dubna.
ZÁVĚ REČ NÝ ÚČ ET OBCE ZA ROK 2016 byl schválen 29.3.2017. Hospodař ení obce v roce 2016:
PŘ ÍJMY: 15 594 289
VÝDAJE: 12 897 628
Rozdíl mezi př íjmy a výdaji: 2 696 661
Financování (splátka úvě ru): 1 080 000
Marek Sekanina
Lokalita za Hubatkovým

Popický zpravodaj - duben 2017 - str. 2

Projekt Č eské poš ty – POŠ TA PARTNER
Chtě l bych reagovat na ně které nepodlož ené
informace naš ich spoluobč anů o zruš ení poboč ky Č eské
poš ty v naš í obci.
Od loň ského roku zač ala Č eská poš ta rozjíž dě t
projekt POŠ TA PARTNER. Projekt ve skuteč nosti
znamená, ž e státní podnik Č eská poš ta se chce zbavit
nevýdě leč ných provozoven, které provozuje zejména
na vesnicích. Koncem loň ského roku pracovníci Č eské
poš ty navš tívili naš i obec a na zasedání zastupitelstva
př edstavili svů j zámě r. V praxi to znamená, ž e nový
partner Č eské poš ty bude provozovat vš echny služ by
jako doposud. Obci nabídli provozování poš ty partner
jako prvnímu zájemci. Kromě jiného si stanovili
podmínky, za kterých si př edstavují provoz poš ty v naš í
obci.
Pan Kostka byl jediným obč anem, který navš tívil
zasedání zastupitelstva, na ně mž př edal zastupitelů m
ž ádost, aby se projekt POŠ TA PARTNER uskuteč nil
v jeho provozovně .

Zastupitelé vyjádř ili jeho ž ádosti podporu. V dohledné
době by pracovníci Č eské poš ty mě li kontaktovat pana
Kostku a př edstavit mu svoje zámě ry. Je mož né, ž e se
na realizaci nedomluví a znovu budou kontaktovat obec
č i jakéhokoliv jiného ž ivnostníka v naš í obci.
Ať to dopadne jakkoliv, neznamená to, ž e provozovna poš ty zmizí z obce. Podle zákona musí Č eská
poš ta provozovat svoji poboč ku do té doby, než najde
pro svoje služ by adekvátního partnera.
Dneš ní provoz poš ty je omezen na vš ední dny.
Otevř eno pro veř ejnost je 3 hodiny denně s výjimkou
stř edy, kdy je poš ta otevř ena 5 hodin. Pro obč any
pracující mimo obec je témě ř nemož né poš tu navš tívit.
Ž ádost pana Kostky byla zajímavá tím, ž e se
provozní doba navýš í a poš tovních služ eb by mohli
využ ít i obč ané, kterým to dneš ní provozní doba
neumož ň uje.
Marek Sekanina

Č istírna odpadních vod (Č OV) Strachotín, Popice
Č istírna odpadních vod není skládka!
Z dů vodu havárie na Č OV Strachotín dne 5.3.2017
bylo nutné omezit doč asně př ívod odpadních vod
v obci Strachotín i Popice. U ně kterých domácností se
již problém projevil i nemož ností odvodu do
kanalizač ní sítě . Dů vodem byla neprů chodnost
kanalizač ního potrubí v posledním úseku př ed Č OV,
proto znovu upozorň ujeme na dodrž ování pravidel pro
vypouš 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!

Nový taneč ní parket a pergola v areálu KD
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 , ze kterých je
navíc odváž ejí specializované firmy k dalš ímu
využ ití.
Dě kujeme!
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Digitalizace intravilánu obce
V roce 2015 započ ala digitalizace mapového operátu v intravilánu obce. Pracovníci katastrálního úř adu navš tívili
majitele vš ech nemovitostí v obci a v souč innosti s nimi př ímo v terénu urč ili hranice pozemků , ze kterých se
vycházelo v následné digitalizaci (obnova mapového operátu).
Od 20. bř ezna do 31. bř ezna bylo mož né seznámit se s novým stavem výmě r pozemků na obecním úř adě . Př esto
tuto mož nost využ ilo pomě rně málo obč anů naš í obce. 15 dní po skonč ení vylož ení (to je do 15. dubna) bylo
mož né podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O námitkách rozhoduje katastrální úř ad.
18. dubna vyhlásil katastrální úř ad platnost obnoveného (digitalizovaného) katastrálního operátu v intravilánu
obce. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o ně kterých námitkách, je katastrální úř ad oprávně n vyhlásit platnost
obnoveného katastrálního operátu s tím, ž e tuto okolnost vyznač í v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí
o námitkách katastrální úř ad toto rozhodnutí odstraní.
Marek Sekanina

Popický zpravodaj - duben 2017 - str. 4

REDAKCE Č TENÁŘ Ů M
Redakce dě kuje vš em, kdo svými př íspě vky obohatili
náš zpravodaj. I nadále mů ž ete př ispívat svými
č lánky, poznámkami, názory, námě ty a nápady. Stač í
sdě lit ústně nebo písemně kterémukoliv ze č lenů
redakce (jsou uvedeni v tiráž i č asopisu) nebo
ně kterému ze zastupitelů obce. Komunikovat lze
i elektronicky.
Email: popickyzpravodaj@seznam.cz
nebo noly@volny.cz, unoly@seznam.cz
V č asopise je mož né také zveř ejň ovat inzeráty
a reklamy firem
Ceník inzerce:
• celá strana (A4) 1600,- Kč
• pů l strany (A5) 800,- Kč
• č tvrt strany (A6) 400,- Kč
• osmina strany (A7) 240,- Kč
• ř ádková inzerce typu prodám - koupím zdarma
• blahopř ání s fotografií 40,- kč
• firemní logo na titulní straně + 1 č lánek roč ně
2000,-Kč
Uzávě rka dalš ího č ísla bude koncem srpna 2017,
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

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

PLÁN KULTURY OBCE POPICE
kvě ten 2017 - zář í 2017
13.5.2017

MÍSTNÍ VÝSTAVA VÍN
Poř ádá ZO Č SZ

20.5.2017

KROJOVANÉ DĚ TSKÉ HODY
Poř ádá Popická chasa

21.5.2017

MÁJOVÉ STŘ ÍLENÍČ KO
Poř ádá Stř elnice Popice

10.6.2017

BABSKÉ HODY
Poř ádá Spolek popických ž en

17 -18.6.2017

VÍKEND PRO DĚ TI S VAVŘ ÍNKEM
Poř ádá Popická chasa

datum bude
upř esně no

RYBÁŘ SKÉ ZÁVODY DOSPĚ LÝCH
Poř ádají rybář i

datum bude
upř esně no

RYBÁŘ SKÉ ZÁVODY DĚ TÍ
Poř ádají rybář i

7.7. - 9.7.2017 LETNÍ HODY
Poř ádá TJ Sokol Popice
30.7.2017

LETNÍ STŘ ELECKÉ KLÁNÍ
Stř elnice Popice

datum bude
upř esně no

POHÁROVÝ TURNAJ V KOPANÉ
poř ádá TJ Sokol Popice

datum bude
upř esně no

UKONČ ENÍ PRÁZDNIN NA HRÁZI
Poř ádají rybář i

2.9.2017

ZARÁŽ ENÍ HORY
Poř ádají Muž áci z Popic

10.9.2017

CENA PÁLAVY 45. roč ník
Poř ádá TJ Palava

Aktuální informace naleznete i na Facebooku, v uzavř ené skupině Popice, která má již 250 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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Mysliveč ek vyš el z lesa na cestič ku...
...a jelikož tam v š irém poli zř ejmě uvidě l koroptvič ku, nestihl mi napsat do
uzávě rky pár vě tič ek o nejdů lež itě jš í události mysliveckého roku,
o Mysliveckém plesu. Nevadí, s radostí se popisu ujmu sama, jelikož jsem
se jako kaž doroč ně této výborné akce zúč astnila. A nebudu chodit kolem
horké kaš e, napíš u to tak, jak to vidím já.
Myslivecký ples byl jako vž dy nabitý k prasknutí, plný dobré hudby,
tance, výborných zvě ř inových pochoutek a lákavých výher v tombole.
A právě tombola a její velmi oč ekávané losování byla tím, co mě tentokrát
nejvíce zaujalo.
Dobrá nálada byla cítit vš ude, ř ízeč ky se na talíř e málem neveš ly, voň avé guláš e př es okraje př etékaly a po
lísteč cích do tomboly se jen zapráš ilo. Př ed pů lnocí byly rozebrány takové ty bě ž né ceny - vína, trič ka, drobné
spotř ebič e, rů zné domácí potř eby a dalš í menš í výhry, vč etně rů zných opeř enců .
O pů lnoci vš ak zač alo losování hlavních výher.
Nadš ení výherci pózovali se statnými kaň oury, daň ky a jinými tvory. Jednou z hlavních výher, na kterou se snad
nejvíce č eká a kaž dý již má doma vybrané místo, kam by ji umístil, byla televize. Napínavé chvíle, č íslo
vylosováno, oznámeno, barevná č ísla na stolech blesku rychle prově ř ena, č íslo objeveno a..........
U š ť astného stolu se postavila výherkyně a namíř ila si to smě rem k moderátorovi več era, který vyhlaš oval
a př edával výhry. Sál otráveně zahuč el. Bylo slyš et jakési poznámky. Zase..........
A tu výherkyně udě lala cosi, co by udě lal málokdo. Výhry se vzdala a nechala o ni losovat znova. Sál na chvíli
oně mě l. Výherkyně (kdo jste tam byli, tak víte) se s úsmě vem vrátila ke svému stolu, tentokrát už za bouř livého
potlesku.
Klobouk dolů , já bych to neudě lala.
A zde je dů vod, proč bych to, být na jejím místě , neudě lala:
Proč se vzdávat výhry na myslivecké akci, která je plná myslivců , jejich synů a dcer, zeť ů a snach, tetič ek
a strýč ků , neteř í a synovců … . Snad u kaž dého stolu sedí ně kdo spř ízně ný s myslivci. Proč se potom divíte, ž e
vyhrávají př íbuzní myslivců ?

Vž dyť je to Myslivecký ples !!!
Tak př átelé, př íš tě nebrblejte, tř eba se jednou š tě stí usmě je i na vás. Na mě už se také usmálo. Hurá, koneč ně
moje první výhra v tombole. Stalo se to minulý mě síc na Krojovaném plese. A víte, co jsem vyhrála? Poukaz na
lyž ař ský vlek. Je mi jasné, ž e jste teď asi vyprskli smíchy př i př edstavě , jak já, se svou tě lesnou stavbou stojím na
lyž ích, př ipravená k jízdě do kopce, z vleku se kouř í, mele z posledního.....
No tak co, nechám si poukaz zarámovat. Lída
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První letoš ní akce pro dě ti
Dě tský karneval 22. ledna 2017
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Obecní ples
Jako tradič ně kaž dý rok, konal se na zač átku února
v Popicích Obecní ples. Letos jsme se rozhodli
reagovat na podně ty a uspoř ádat tak ples v klasickém
stylu. Názory na to, jak by mě l vypadat ples, jsou
rů zné. Ně kteř í si př ejí spíš e tradič ní pojetí a druzí zase
specifič tě jš í zamě ř ení, jako tomu bylo loni, dalš í zase
jenom dechovku. Mým názorem je, ž e by mě lo
docházet k obmě nám, aby si tak př iš li na své vš ichni.
Dechová hudba hrála letos v Popicích na dvou
plesech.Nutno podotknout, ž e vesmě s vš echny kapely
mají v repertoáru tzv. dechovku a na plese pravidelně
zaznívá.
Letoš ní ples v Popicích probě hl ve velmi dobrém
duchu a tanec se stal spojovacím prvkem dobré nálady
a pocitů . Velkou mě rou k tomu samozř ejmě př ispě la
kapela. Tento rok př ijalo naš e pozvání uskupení z Brna
ve č tyř č lenné sestavě . Název kapely HIT-MAKERS už
př edeslal, ž e budou k slyš ení opravdové "pecky", ze
svě tové a č eské scény. Naš e oč ekávání se naplnilo,
kapela hrála velmi dobř e a to vš e podpoř ila
charismatická zpě vač ka, která svým zpě vem
a projevem nejednou poř ádně rozproudila plesající na
taneč ním parketu. Tombola byla jako vž dy bohatá
a vš em dárců m touto cestou velmi dě kujeme. Dle mého
názoru se letoš ní ples velmi vydař il.
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Chci zdů raznit, ž e tyto akce nejsou zamě ř ovány
jednostranně , co se hudby a obleč ení týč e. Je-li ples
nazván western bál, neznamená to, ž e se na ně m bude
hrát pouze country, western hudba. Zazní vš echny
ž ánry, vč etně "dechovky". Nebo zamě ř ení na 60. léta
neurč uje, ž e se musí vš ichni obléct v tomto stylu. Je to
pouhé vodítko pro ty, kteř í takto obleč eni chtě jí př ijít
a př ispě t tak k ož ivení zábavy.
Tě š ím se, ž e se v hojném poč tu sejdeme př íš tí rok.
Už teď mohu prozradit, ž e se máte na co tě š it. Na své si
urč itě př ijdou zástupci vš ech generací, kteř í na tuto
společ enskou zábavu navš tíví.
Závě rem mi dovolte omluvu. V prosincovém č ísle
loň ského zpravodaje jsem v č lánku o popické Pobesedě
uvedl š patný název cimbálové muziky. Napsal jsem, ž e
hrála CM Fryš ka z Velkých Pavlovic, ale byla to CM
Laš ár z Velkých Pavlovic.
Tímto se vš em omlouvám za mylnou informaci.
Vě ř ím, ž e jsem tímto nic nezpů sobil a tě š ím se na
setkání s CM Laš ár, která bude v brzké době zde
v Popicích opě t vystupovat.
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Miloš Kotlán

Letoš ní roč ník navš tívilo 515 návš tě vníků . Musíme
pochválit pě kně př ipravené sklepy a velice ukázně né
návš tě vníky.
Problémem byly stánky s obč erstvením, protož e
dohodnutí prodejci nedorazili kvů li neprů jezdné
dálnici, ale ohlásili to až v sobotu k več eru, takž e už
nebyla mož nost zajistit náhradu. Jediným prodejcem
tak byla paní se š kvarkovými tyč inkami, které patř í dík
za operativní dojezd a ochotu strávit s námi
neplánované pů ldne. Nicméně ř ada vinař ů zajistila
vlastní obč erstvení a o jídlo nouze opravdu nebyla.
V nabídce bylo ně kolik druhů polévek, guláš , flamendr,
placky i palač inky.
Sklepy otevř elo 16 vinař ů . Adamč ík, Bὅ
hm,
Brzobohatý, Knoflíč ek, Koláč ek, Kudlič ka, Mahovský,
Masař , Novotný, Patka, Pláteník, Š opík, Urbánek,
Vachala, Ž ídek a nově pan Novotný Petr se celé akce
zúč astnili s plným nasazením.
Oproti minulým roč níků m se zvýš il pomě r
registrovaných př edem. V seznamu bylo více jak 400
registrovaných a bez registrace pouze 80 lidí. Bylo tedy
mož né vytvoř it pouze 1 frontu. Odbavení trvalo cca 20
minut a za tu dobu se vydalo 420 sad. Ně kteř í
návš tě vníci využ ili mož nosti zaplatit si př edem dárkový
poukaz a vě novat vstupné jako vánoč ní dárek.
Tímto bych chtě la podě kovat vš em za zdárný prů bě h
a pozvat vš echny milovníky dobrého vína na dalš í
roč ník. 17. února 2018.
Miriam Sedláč ková
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Konec zimní abstinence
Milovníci vína ochutnávali vzorky v Popicích
Sklenič ka, zelená kapsa na krku, v ruce mapka,
naladě né chuť ové pohárky a úsmě v na tvář i. Taková
byla základní výbava stovek úč astníků sobotní akce
Tour de Sklep v Popicích. Tamní vinař i s úderem
pravého poledne otevř eli své sklepy.
Jedním z nich byl i Roman Vachala. "Nachystal jsem
zhruba deset rů zných vín k ochutnání, a to roč níky
2015 a 2016. Návš tě vníci si mohou vychutnat
Sauvignon, Veltlínské zelené, Tramín č ervený č i
Muš kát moravský," vyjmenoval Vachala, který se do
akce zahajující sezonu koš tů na Bř eclavsku zapojil
poč tvrté.
Letos je to již devátý roč ník. "Př edtím jsem společ ně se
synem chodil po sklepech, než jsem se sám př idal," ř ekl
popický vinař .
Oblíbené procházky mezi sklepy se rok od roku
úč astní stále víc lidí. V posledních letech kolem pě ti
set. Př esto i tak patř í vinař ské tour ke komorně jš ím
událostem, což si pochvalují jak samotní vinař i, tak
i návš tě vníci.
Jedním z nich byl např íklad Karel Hemala z Tvrdonic.
"Vyhovuje mi také, ž e je to již v únoru. Po zimní
abstinenci mů ž e č lově k zase vyrazit a ochutnat dobrá
vína. Já mám rád př edevš ím suché bílé. Nejvíce mi
zatím chutnal Ryzlink rýnský ve sklepě č íslo patnáct,"
chválil Hemala.
Zavítat společ ně s př áteli mohl do sedmnácti sklepů ,
kde Popič tí př ipravili také nezbytné pochutiny
k zakousnutí.
Autor: Aneta Beránková - Bř eclavský deník
Odkaz:
http://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-kone
c-zimni-abstinence-milovnici-vina-ochutnavali-vzorkyv-popicich-20170219.html
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Popická chasa již dlouho
př emýš lela, zda by nemohla
okráš lit kulturní dě ní v obci o ně jakou dalš í folklorní akci. A tak
dne 11. bř ezna 2017 uskuteč nila první Krojovaný ples v Popicích.
Bě hem celého več era nás doprovázela dechová hudba Legrů ti. A ke zpě vu
nás vybízela cimbálová muzika z Kunovic. Co by to bylo za ples, kdyby nemě l
př edtanč ení. Tanč ila se Moravská beseda. První koleč ko tvoř ila popická chasa, druhé
dě ti z Vavř ínku, tř etí chasa ze Starovic a č tvrté byla smě sice stárků z dě din Boleradice,
Bohumilice, Damboř ice, Krumvíř a Klobouky.
Š lo nám také o to, abychom do naš í vesnič ky nalákali i př espolní stárky z rů zných dě din. To se povedlo.
Svojí úč astí nás poctili př espolní z Horních Vě stonic, Strachotína, Starovic, Boleradic, Morků vek, Krumvíř e,
Klobouk, Bohumilic, Damboř ic, Divák, Pouzdř an, Š itboř ic, Pavlovic, Hustopeč e a dokonce i ze Dvora Králové nad
Labem.
Okolo desáté hodiny več erní zač al nástup vš ech krojovaných. Byli jsme mile př ekvapení, jaká byla úč ast. Velice
nás to zahř álo u srdce, když jsme vidě li ten velký š trů dl př espolních, který se ani nemohl vmě stnat do sálu.
Opravdu radost pohledě t. Nesmě la chybě t ani tombola. Tímto dě kujeme ješ tě jednou vš em sponzorů m.
Zábava pokrač ovala až do rána. A ně kterým stárků m se nechtě lo jít ani domů . Myslíme, ž e se vš ichni poř ádně
pobavili. Dě kujeme vš em, kdo se podíleli na př ípravách této akce. Díky patř í též popickým obč anů m, ž e nás př iš li
podpoř it svojí úč astí. Doufáme, ž e se opě t uvidíme i př íš tí rok. Nedě láme to proto, abychom vyvě trali své kroje.
Vž dyť č lově k si nejlépe odpoč ine u dobrého vínka, jídla, př i pě kné muzice. S lidmi, co jsou stejně naladě ní. O tom
př eci folklorní akce jsou. Na chvíli se vymanit z kaž dodenní rutiny, nechat starosti za hlavou. Jen si už ívat zábavu
a uvolně nou atmosféru.
Sára Brychnač ová
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Krásné sluneč ní poč así sobotního rána 25. února
letoš ního roku dávalo tuš it, ž e máme na dneš ní
masopust dobř e naš lápnuto. K polednímu se u š koly
seš lo př es dvacet masek a prů vod maš kar s harmonikou
mohl vyrazit . Medvě d s myslivcem, dě dinské tetky,
cikánky, hasič i, ž enich s nevě stou, smrtky, farář
s jeptiš kou a dalš í i netradič ní masky obcházely dů m od
domu za př ísného dohledu místního policisty .

„ Pod š able, pod š able, aj pod obuš ky, my vš ecko
bereme, aj plané hruš ky… “ – tradič ní masopustní
písnič ka a i jiné se rozléhaly po celé dě dině až do
pozdních odpoledních hodin. Sluníč ko pě kně
př ipalovalo, slivovič ka také a nálada byla skvě lá. Ta se
trochu pokazila až př i pochovávání basy př ed Jednotou.
Př iš lo velmi málo diváků , ř ekla bych, ž e asi tolik, kolik
bylo masek. Tady jsme cítili zklamání. Tolik př íprav,
chystání masek , litanijí a tak malý zájem ze strany lidí.
Skoro se zamýš líme nad tím, zda vů bec př íš tě ně jaký
masopust dě lat.
Ale ješ tě to zkusíme, troš ku zpestř íme program, nápady
nám nechybí a snad bude návš tě vnost vě tš í .
Marie Málková

Plavecký výcvik ž áků 3. roč níku
V pondě lí 5. 12. 2016 zač ali naš i tř eť áci v rámci výuky Tv navš tě vovat Plaveckou š kolu v Hustopeč ích. Po dobu
deseti týdnů se uč ili plavat rů znými způ soby - zvládli styl prsa, kraul i znak a dalš í dovednosti jako skákat do
vody, potápě t se, lovit rů zné př edmě ty. Na konci plaveckého kurzu získal kaž dý ž ák "Mokré vysvě dč ení", které
svě dč í o tom, ž e naš e dě ti umí plavat. Nejrychlejš í plavci Tomáš , Vojtě ch, Anič ka a Michaela se na jař e zúč astní
závodů , kde nastoupí proti nejrychlejš ím zástupců m ze š kol, které absolvovaly plavecký výcvik také v tomto roce.
Př ejeme naš im plavců m hodně š tě stí a budeme
Pavla Úlehlová
jejich klání sledovat.
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Zimní radovánky na bě ž kách
Letoš ní zima k nám byla š tě drá na sně hovou nadílku a tak jsme
po dlouhých letech mohli opráš it š kolní bě ž ky. Páť áci si vyzkouš eli jízdu na bě ž kách nejdř íve na hř iš ti za š kolou
a pak jsme vyrazili do terénu. Zdolali jsme trasu od š koly až ke hrázi. Zvládli jsme to velmi dobř e, jen ně kolik
pádů , ale sně hová peř ina byla mě kká, takž e jsme padali jako do vatič ky. Už ili jsme si to báječ ně a snad to př íš tí rok
budeme moci zopakovat!
Blanka Š ť astná

Návš tě va ZŠ Nádraž ní Hustopeč e
V pondě lí 20. bř ezna 2017 se ž áci pátého roč níku vydali na návš tě vu ZŠ Nádraž ní Hustopeč e. Paní ř editelka
Matě jíč ková nás pravidelně zve, a tak jsme její pozvání rádi př ijali. Provázela nás paní uč itelka Brabcová, která pro
nás mě la př ipravené úkoly. Za pomocí mobilních telefonů , ve kterých byla č teč ka rq kódů , jsme v budově š koly
hledali otázky. Po správné odpově di jsme ř eš ení zapsali do př ipravené kř íž ovky. Byli jsme rozdě leni do tř í skupin
a vš ichni jsme správně vyluš tili tajenku, která zně la: NÁDRAŽ KA.
Potom jsme si proš li budovu š koly, podívali jsme se do tř íd i krásné velké tě locvič ny. Paní uč itelka nám pově dě la
ně kolik informací o chodu š koly. Dostali jsme brož urku a pozvánku pro rodič e na besedu. Potkali jsme i naš e
bývalé spoluž áky, kteř í tuto š kolu navš tě vují.
Cestovali jsme autobusem a tak jsme si mohli vyzkouš et, co nás př íš tí rok č eká.
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Blanka Š ť astná

Pohádky ž áků 3. roč níku

V lese byla chaloupka a v ní ž ila chudá vdova a ta byla velice moudrá. Nedaleko lesa bylo království, ve
kterém mě li dceru a ta se jmenovala Ivuš ka.
Jednoho dne si Ivuš ka ř ekla, ž e pů jde do lesa. V lese se ozvalo podivné skř ehotání a za ní stál veliký drak.
Princezna zač ala utíkat, co jí nohy stač ily. Najednou se objevila př ed ní stař enka a drak zmizel. Ivuš ka povídá:
„ Co tady dě láte, stař enko?“ Stař enka povídá: „ A co tady dě láš ty, dě venko?“ Ivuš ka odpoví: „ Zabloudila jsem.“
Stař enka nabídla Ivuš ce, aby š la s ní. Ivuš ka se zeptala stař enky, odkud zná její jméno. Stař enka jí vš echno
vysvě tlila, ř ekla jí, ž e kdysi na hradě slouž ila. Rodič e mě li o Ivuš ku velký strach, proto vyhlásili, ž e ten, kdo
najde princeznu, dostane ji za ž enu. Mnoho princů to zkusilo, ale ž ádný z nich ji nenaš el. V lese byl totiž drak.
Jednomu princi se př ece jenom podař ilo draka porazit, princeznu naš el a oba se do sebe zamilovali.
Zanedlouho jim rodič e vystrojili velkou svatbu. Princ s princeznou ž ili spolu až do smrti.
Eliš ka Hlaváč ová, ZŠ Popice, 3. roč ník

Za devatero horami a devatero ř ekami ž ili byli král a jeho dcera. Na Zlatém vrchu byl zámek, který jim
patř il. V lese stála chaloupka a v ní ž ila babič ka, která byla velice moudrá.
Jednou ji potkala princezna a nabídla jí chléb se solí. Babič ka se najedla a dala jí kouzelnou hů lku, v tu ránu
babič ka zmizela. Princezna chtě la hů lku vyzkouš et, a proto jí mávla a najednou se př ed ní objevilo hodně zlata.
Velice př ekvapená se vracela na zámek a vš echno zlato dala svému tatínkovi. Ten byl moc rád, ž e má tak
hodnou a poctivou dceru.
Nakonec se král se svou dcerou rozhodli, ž e vš echno zlato dají chudým lidem, kteř í ž ili v blízké vesnici.
Adam Gloc, ZŠ Popice, 3. roč ník
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Aktivity š kolní druž iny
Zima byla dlouhá a pestrá a tak jsme mě li mož nost si
s druž inou už ít bruslení na místní hrázi, sáň kování
i spoustu sně hu, ze kterého dě ti stavě ly nejen
sně huláky.
Sotva se trochu oteplilo, podnikli jsme s dě tmi
vycházku na Gotberg za oveč kami. Stádo se opě t
rozrostlo a malá jehň ata byla zase roztomilá.
Foto: bruslení - leden, sáň kování - únor, stavby ze
sně hu - únor, vycházka na Gotberg, - bř ezen,
Velikonoč ní dílna – bř ezen

Ráda bych pochválila dě ti, které se aktivně úč astní
tě chto akcí, a nevynechaly ani letoš ní "Velikonoč ní
dílnu", která probě hla ve stř edu 29. bř ezna
v odpoledních hodinách.
Je fajn, ž e v době virtuální zábavy v podání mobilních
telefonů a tabletů si ně které dě ti najdou č as a př ijdou si
vyrobit drobné jarní dekorace.
Za témě ř tř i hodiny tak vznikla pod rukama dě tí a jejich
rodič ů spousta ptáč ků z bř ezového proutí, dř evě ných
zajíců , zdobeného osení a tradič ně barevných kraslic
s voskovým vzorem. Nevynecháme ani pletení
pomlázky, které bude jako samostatná dílna
v následujícím týdnu.
Tě š í mě , ž e mezi nás zavítali i rodič e s budoucími
š koláky a š kolač kami. Př eji vš em krásné jarní dny.
Zdeň ka Málková
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Zima je, zima je, kaž dý se
raduje

Písnič ka je lék
Takový byl název hudebního poř adu, který jsme
navš tívili v základní š kole. Spolu se ž áky ZŠ jsme se
nauč ili ně kolik písní doprovázených i pohybem.
Zajímavostí bylo, ž e zpě vák hovoř il slovensky. Mě li
jsme tak mož nost seznámit se významem ně kterých
slovenských slov. Dokonce jsme zpívali i v jiných
cizích jazycích – slovensky, rusky, č ínsky, japonsky,
anglicky, polsky a maď arsky. Celý poř ad byl prima
a pě kně jsme si ho už ili.
Marie Málková

UČ ITELSKÉ HISTORKY
Dobrota
Asi př ed tř iceti (mož ná o málo více) lety se ve š kole vyuč ovalo pracovní vyuč ování a jeho souč ástí
byly práce na pozemcích ve š kolních dílnách, základy vař ení nebo základy péč e o dítě .
A tehdy byly vydány do tě chto př edmě tů i uč ebnice, aby tř eba právě v základech země dě lské výroby, jak
se ten vyuč ovací př edmě t nazýval, bylo mož né vě novat se v zimních mě sících teorii.
Podotýkám, ž e tehdy ekologie nemě la to postavení jaké má dnes, a tak
když jsem jednoho zimního dne př iš el do tř ídy probírat se ž áky téma
kompost, radě ji jsem se zeptal, zda vě dí, co to ten kompost je.
Jeden ž áč ek (asi tak páť ák) se př ihlásil a vš em př ítomným pojem
objasnil: „ Kompost, ten míváme vž dycky v nedě li po obě dě a maminka
nám ho dává do ozdobných misek.“
V.H.
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Únor, to je karneval, svátek masek - dě tí ráj
Na dneš ní den 7. 2. 2017 se Beruš ky a Motýlci moc tě š ily. Už ráno př icházeli do tř íd princezny, rytíř i, upír,
netopýr, piráti, ž irafa, koč ič ka.... A rázem se naš e š kolka změ nila v jednu velikou pohádku.
Po svač ince mohlo masopustní veselí zač ít. Dě ti nadš eně tanč ily, soutě ž ily, ř ádily a popíjely limonádu. Sice nám
nepř ijela „ Hudební š ou“ (porucha na automobilu), ale to nám vů bec nevadilo. Dě ti si už ívaly karnevalové oslavy
ve svých př ekrásných maskách.
Irena Kondlerová

Př iš lo jaro do vsi
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Zaniklé sídliš tě

z 13. století u Popic (okr. Bř eclav)

Př evzato z č asopisu Již ní Morava 52, 2016
Na základě leteckého pozorování situace již ně od Popic Miroslavem Bálkem byl se studenty Ústavu
antropologie Př írodově decké fakulty Masarykovy univerzity v Brně proveden opakovaný terénní prů zkum spojený
se sbě rem keramických zlomků . Jedná se o místo nazvané „ U tř í lip“ , kde mezi stromy se nachází jen ně kolik
metrů pod povrchem vodní pramen v minulosti využ ívaný k napájení vodovodu pro Popice. Místo je dů lež ité také
proto, ž e tudy vedla v minulosti pomě rně dů lež itá cesta, spojující moravský jih se severem. Po př ekroč ení Dyje
u Dolních Vě stonic, pokrač ovala smě rem na Strachotín a odtud př es mírné návrš í kolem místa, kde dodnes jsou
zbytky Bož í muky, k „ Tř em lípám“ a dále kolem západního okraje Popic smě rem na Uherč ice a Velké Ně mč ice
(VERMOUZEK 1982, 97). Po této cestě se pohybovali i novokř tě nci, kteř í roku 1528 odeš li z Mikulova smě rem
na Slavkov (UNGER 2013). Na mapě z roku 1809, zhotovené podle originálu z roku 1675, je cesta označ ena jako
„ Brünner Landstrasse“ (MZA, za upozorně ní a kopii mapy dě kuji Václavu Hortvíkovi). Zř ejmě kvů li vodnímu
prameni „ U tř í lip“ se jednalo o dů lež ité místo na této cestě .
Výrazné rostlinné př íznaky v obilním poli i povrchový sbě r archeologického materiálu dokládají existenci
trvalejš ího osídlení na tomto místě . Vedle ne př íliš č etné a prů kazné keramiky z pravě ku jsou v nálezech výrazně
zastoupeny zlomky nádob z pozdní doby hradiš tní a stř edově ku archeologické terminologie (Nálezy jsou ulož eny
v Regionálním muzeu v Mikulově ). Keramika s př ímě sí tuhy by mohla nasvě dč ovat osídlení již ve 12. stol., ale
tuhová keramika zdobená radélkem má obdoby v jihomoravské pozdně hradiš tní keramice z první poloviny 13. stol.
a v horizontu 1.2 brně nské keramiky, datované s rezervou do první tř etiny 13. stol. (obr. 3:1– 6) Vedle toho
v keramickém souboru, získaném povrchovými sbě ry, je zastoupena keramika s př ímě sí hrubš í slídy (obr. 3:7– 11),
která by odpovídala jihomoravskému keramickému horizontu stř edově ké keramiky A z druhé poloviny 13.,
př ípadně i poč átku 14. stol., č i brně nské keramice 2. a 3. horizontu z druhé tř etiny 13. až první poloviny 14. stol.
(UNGER 1984; PROCHÁZKA – PEŠ KA 2007). Mladš í keramika z pokroč ilého 14. až poč átku 15. stol. se již
v souboru výrazně ji nevyskytuje. Tuto skuteč nost lze interpretovat tak, ž e sídliš tě , existující na tomto místě mož ná
již ve 12., ale jistě v první polovině 13. až do př elomu 13. a 14. stol., zaniklo patrně v dů sledku př esídlení obyvatel
do nově založ ené vesnice ulicového typu mimo vodoteč , což jsou dneš ní Popice. Podobných vesnicí ulicového
typu, v ně kterých př ípadech vymezených př íkopem a situovaným mimo vodoteč , bylo na již ní Moravě , př edevš ím
díky leteckému prů zkumu, objeveno ně kolik. V blízkosti Popic to jsou zaniklé Ž elice u Př ísnotic (BÁLEK –
UNGER 1996), nebo nejnově ji Opatovice u Hruš ek (DRESLER – TENCER – VÁGNER 2015). Tyto pravidelně
založ ené vesnice jsou dokladem organizované č innosti př i zakládání vsí ně kdy v období druhé poloviny 13. až
první poloviny 14. stol.
Př íspě vek byl vytvoř en bez podpory jakéhokoliv grantu.

Porostové př íznaky nad sídliš tními objekty na lokalitě „ U tř í lip“ .
Skupina stromů „ U tř í lip“ je na obrázku vlevo nahoř e.
Foto Václav Hortvík.
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Josef Unger

Lokalita „ U tř í lip“
je vyznač ena krouž kem

Popis obrázků :
Zlomky keramiky získané př i povrchovém
prů zkumu na lokalitě „ U tř í lip“ .
1– 6 – keramika s př ímě sí tuhy z 12. až poloviny
13. stol.,
7– 11 – keramika s př ímě sí hrubš í slídy z druhé
poloviny 13. až poč átku 14. stol.
Kresba Josef Unger
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Dodatek
Od prameniš tě „ U tř í lip“ byl v roce 1912 ně meckými obyvateli vybudován vodovod s jedenácti odbě rnými místy
po vesnici. Sucho v roce 1947 ovlivnilo prameny natolik, ž e pitná voda tekla pouze na jednom místě – z vodovodu
u rybníč ka (tzv. u koryta ). Teprve v roce 1956 byly Popice napojeny na skupinový vodovod Hustopeč e, o deset let
pozdě ji (1966) na skupinový vodovod Vranovice – kdy se př ipojilo 95% domů a v ulicích byly 4 výpusti. Ješ tě
v roce 1975 se pracovalo na druhé č ásti vodovodního př ivadě č e, který po dokonč ení mě l obec vodou dostateč ně
zásobovat. V záznamech obecní kroniky v roce 1982 je informace „ nedostatek pitné vody v obci“ a v roce 1985
uvedeno „ č asté poruchy vodovodního ř adu, voda neteč e i ně kolik dnů “ .
Anna Frýdková
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Ř ímsko-katolická farnost Popice
Souč ástí zpívání pod vánoč ním stromem
22. prosince 2016 byla veř ejná sbírka na opravu
naš eho kostela. Dobrovolný př íspě vek úč astníků
tohoto př edvánoč ního setkání byl 11.510,- Kč . Vš em
dárců m patř í upř ímný dík. Na sbírkovém úč tu bylo
k 31.12 2016 celkem 75.012,45 Kč . V roce 2016 byl
zpracován projekt na rekonstrukci stř echy naš eho
farního kostela. Projektovaná č ástka na tuto opravu je
vyš š í jak 1,5 mil. Kč . V souč asné době se jedná
o mož nostech dotací na tuto opravu nejvýznač ně jš í
památky v naš í obci.

Závě rem zazně la v sólovém provedení francouzská
koleda a společ ný zpě v naš í nejznámě jš í koledy
Narodil se Kristus Pán. Upř ímným podě kováním
úč inkujícím byl dlouhý potlesk takř ka plného kostela.

I na letoš ní vánoce farní sbor nacvič il vánoč ní
mš i. Na Š tě drý več er a o Bož ím Hodu vánoč ním
v naš em kostele zazně la Č eská vánoč ní mš e koledová
od Antonína Hradila. Skladbu se sborem nacvič il Mgr.
Miloš Kotlán za varhanního doprovodu své dcery
Kláry Kotlánové.

Celostátní Tř íkrálová sbírka Charity Č R byla letos
provázena nepř ízní poč así. V 10 hod., kdy koledníci
zač ínali, bylo – 10 °C a v poledne teplomě r ukazoval
již jenom – 8 °C. Koledníci byli stateč ní a nepř ízeň
poč así snáš eli s humorem. Letoš ní sbírka byla i díky
koledníků m a hlavně vám dárců m rekordní. V naš í
obci se vybralo 45.039 Kč , za bř eclavský okres
celkem 2.704.340 Kč a celkový republikový výsledek
je takř ka ohromující – 100.438.446 Kč . Díky vaš í
š tě drosti bude podpoř eno více charitních projektů pro
potř ebné vě tš inou v naš í vlasti, ale z malé č ásti i ve
svě tě . Lidská solidarita s potř ebnými je významným
kladným momentem č eské povahy, bohudíky.

V podveč er 27. prosince, na svátek sv. Jana
Evangelisty, jsme v naš em farním kostele vyslechli
koncertní provedení Č eské mš e vánoč ní Jakuba Jana
Ryby „ Hej mistř e“ souborem ReBelcanto z Hradce
Králové. Sólisté i sbor zpívali z ků ru, tak
jak jsou duchovní skladby provádě ny př i mš ích.

V jarních mě sících bude pokrač ovat rekonstrukce
popické fary. Doufejme, ž e se najde dost obě tavých
pomocníků , kteř í budou k dispozici odborným
ř emeslníků m. Bylo by skvě lé dokonč it v letoš ním
roce první etapu této rekonstrukce tak, aby zde bylo
mož né poř ádat společ enské i duchovní akce již letos.
Josef Urbánek
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Zpráva Sboru pro obč anské zálež itosti
Společ enská rubrika leden - duben 2017

60 let

Prchalová Marie
Topinka Bohuslav
Somoš i Jan

81 let

Kuč eř íková Antonie

65 let

Ž ídek Rudolf
Krajč ová Nadě ž da
Krajč a Josef
Bohutínská Eva

82 let

Prů dková Anna
Koneč ná Jiř ina
Vetrová Josefa

70 let

Hajný Bohuslav
Singerová Kvě toslava
Urbánková Marie 83
Bohmová Marie

71 let

72 let
73 let
75 let

76 let

Peka Zdeně k
Vaverka Jan
Vaverková Anež ka
Sekaninová Josefka

Kudlič ková Jiř ina
Matýš ek Bohumil

Š imkovič Kliment
Matě jů Rudolf

let

85 let

88 let

90 let

Ryš ánková Bož ena
Stř íbrnská Josefa
Fribertová Jarmila

Bernátková Jarmila
Melkusová Marie
Krejč iř íková Marie

V mě síci prosinci se narodila
Anna Stř elcová

Ráč ková Bohumila

Beň o Alois

Gabrhelová Marie
Jahodová Anna

Omastová Veronika
jubilantka

Úmrtí:
13.12.2016 zemř el pan Př ibyl Josef
ve vě ku 65 let
2.1.2017 zemř el pan Dlapal Petr
ve vě ku 64 let
18.1.2017 zemř ela paní Havlíková Anna
ve vě ku 81 let
17.3.2017 zemř ela paní Matýš ková Rů ž ena
ve vě ku 84 let
24.3.2017 zemř el pan Otáhal Josef
ve vě ku 75 let

77 let Jandek Františ ek
78 let
79 let

Bernátek Oskar

Adamč ík Antonín
Pláteníková Marie

Sekaninová, bř ezen 2017
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TJ SOKOL POPICE
Vzhledem k velmi dlouhé zimě
zahájili naš i fotbalisté zimní př ípravu
již v prosinci loň ského roku, kdy stř ídavě navš tě vovali mě stskou halu v Pohoř elicích a nafukovací halu
v Hustopeč ích. Hrubá zimní př íprava zač ala koncem
ledna a v druhé polovině února se zač aly hrát
i př ípravné zápasy na umě lé trávě v Lednici.
Generálkou bylo utkání na umě lé trávě v Ž abč icích
s týmem Uherč ic.
Naš i sehráli na umě lé trávě 4 zápasy, v nichž ve
tř ech př ípadech poznali hoř kost poráž ky a v jednom
zvítě zili. V př ípravných zápasech není dů lež ité vyhrát,
ale najít optimální slož ení jedenáctky a zkouš et hráč e
na rů zných postech. Š patnou zprávou pro naš e muž stvo
byly zdravotní problémy nejlepš ího stř elce muž stva
Daniela Topinky. Jeho zdravotní indispozice
neumož ň ují, aby nastoupil do zápasu na delš í č asový
úsek.

Do jarních bojů bylo naš e muž stvo
posíleno Danem Tincem, který
se vrátil ze zahranič í. Od zač átku př ípravných zápasů
prokazuje, jakou bude pro muž stvo velkou posilou.
Návrat na fotbalový trávník ohlásil i Radek Fiala, který
témě ř celý podzim promarodil.

Př ehled př ípravných zápasů :
POPICE – VELKÉ BÍLOVICE B 6:8
branky: Jiř í Buriánek 3x, Lukáš Galbavý 2x, Dan
Tinc,
POPICE - Š AKVICE 2:4
branky: Dan Tinc 2x
POPICE – MOUTNICE 6:3
branky: Lukáš Galbavý 3x, Dan Tinc 2x, Jaroslav
Koneč ný.
POPICE – UHERČ ICE 1:4
branka: Roman Sovka

Př ehled jarních zápasů :
16.4. VRANOVICE – POPICE, výkop v 16:00

21.5. POPICE-BOŘ ETICE, výkop v 16:30

23.4. POPICE-KLOBOUKY, výkop v 16:00

28.5. BOLERADICE-POPICE, výkop v 16:30

30.4. NOSISLAV – POPICE, výkop v 16:30

4.6. POPICE-VRBICE, výkop v 16:30

7.5. POPICE– STAROVIČ KY/PAVLOVICE B,
výkop v 16:30

11.6. VELKÉ HOSTĚ RÁDKY-POPICE,
výkop v 16:30

14.5. STRACHOTÍN-POPICE, výkop v 16:30

18.6. POPICE-Š ITBOŘ ICE, výkop v 16:30

Š patné výsledky v př ípravě , dobré výsledky
v mistrovské soutě ž i. Tato otř epaná fráze zcela př esně
vystihuje rozpolož ení naš eho fotbalového muž stva
v prvních dvou zápasech jarní sezóny.
V prvním zápase na horké pů dě v Horních
Vě stonicích jsme neč ekaně zvítě zili. Zač átek zápasu
naš im hráč ů m moc nevycházel a ocitli se pod tlakem
domácích. Výborný výkon brankář e Jana Straky
a bojovný výkon ostatních hráč ů nakonec slavil
úspě ch. První branku vstř elil Lukáš Galbavý po pě kné
individuální akci Radka Rož novského, který společ ně
s Danem Tincem př edlož ili Lukáš ovi pochoutku.
Druhou branku vsítil stř elou ze stř ední vzdálenosti Jiř í
Buriánek.
Domácí
výsledek
zkorigovali
až
v nastaveném č ase, když promě nili penaltu.
Ve druhém zápase jarní soutě ž e jsme př ivítali
ambiciózní tým z Ivaně , který hraje o postupové

př íč ky. Hrál se vyrovnaný fotbal, který rozhodl
individuální výkon Dana Tince, jenž v utkání př ihrál
na vš echny branky domácích. Ne kaž dý zápas se stane,
ž e branky vstř elí otec a syn. Tentokrát se to povedlo
Vladovi a Lukáš ovi Galbavým. Hosté sice stihli
vyrovnat na 2:2, ale zápas rozhodl hlavou nestárnoucí
Miroslav Singer. Jediným negativem prvních dvou
zápasů je zraně ní Miry Svobody, který s nejvě tš í
pravdě podobností do jarních č ásti soutě ž e už
nezasáhne.
Ve tř etím zápase se nám již bodovat nepodař ilo.
Domácí celek z Kobylí pů sobil bojovně jš ím dojmem
a mě l i potř ebný kus š tě stí. Hrál se zápas bez
výrazně jš ích brankových př ílež itostí. Domácí i hosté
dvě š ance nevyuž ili a tak zápas rozhodla krásná
dalekonosná stř ela domácího kapitána.
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Hobby závody
V sobotu 25. bř ezna se na jízdárně uskuteč nily
hobby závody. I když startovní pole jezdců a koní
nebylo veliké, akce se vydař ila.
V dvoufázovém skákání zvítě zila domácí
jezdkyně Sylvie Dudová s Classicem
a 4. místo obsadila Jitka Hrabcová se
Senlly. V nejvyš š í soutě ž i dne 110cm
získala prvé místo Monika Forman
se Schimim a hned za ní byl dekorován
Pavel Koláč ek se Schengenem.

První závody
v Brně
Vypadá to jako apríl, ale bohuž el pro nás první aprílové závody v Brně jezdců m vů bec nevyš ly.
Monika Forman se Schimim v L po tř ech chybách uzavírala poč etné startovní pole, ješ tě hů ř e dopadl Pavel
Koláč ek s Clasicem, který v soutě ž i S na sedmé př ekáž ce mě l pád a soutě ž nedokonč il.
Pavel Koláč ek

Do prvních dvou zápasu jarní sezóny
zasáhli tito hráč i:
Jan Straka starš í, Jaroslav Koneč ný, Ivo Š karpa, Filip
Lejska, Milan Straka, Miroslav Singer, Radek Fiala,
Radek Rož novský, Jiř í Buriánek, Daniel Topinka, Jan
Straka mladš í, Jan Bobal, Lukáš Galbavý, Miroslav
Svoboda, Vladimír Galbavý, Dan Tinc, Michal
Bradávka.

Př ehled odehraných jarních zápasů :
HORNÍ VĚ STONICE - POPICE 1:2
(branky: Lukáš Galbavý a Jiř í Buriánek)
POPICE – IVAŇ 3:2
(branky: Vladimír Galbavý, Lukáš Galbavý
a Miroslav Singer)
KOBYLÍ – POPICE 1:0
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Nová plavecká sezóna je již v plném proudu
Tu loň skou sourozenci Podeš ť ovi úspě š ně zakonč ili v prosinci úč astí na Mistrovství Č R. Jejich umístě ní sice
nejsou medailová, ale zaslouž í pochvalu a uznání. Radka se probojovala do finále a obsadila tak dvě 6. a jedno
8.místo. Michalovi sice finále o vlásek uniklo, ale s 10.,11. a 12. místem a osobními rekordy jsme spokojeni.
Po tř ímě síč ním kaž dodenním treninku ve vodě a dvakrát týdně na suchu př ichází období kontrolních závodů .
Letoš ní závodní sezónu jsme zahájili jako kaž dý rok
v Rakousku. Úspě š ně . Oba plavci si př ivezli po 5ti
medailích, z toho oba 2 zlaté. Radka k tomu př idala
i pohár za nejhodnotně jš í ž enský výkon.
Teď je č ekají dalš í treninky, víkendové závody
a desetidenní soustř edě ní na Slovensku – poctivá
př íprava na letní Mistrovství Č R, které se uskuteč ní
v č ervenci v Praze. Na mistrovství se vš ak musí
nominovat zaplavanými č asy v jednotlivých
disciplinách. To znamená dostat se č asem mezi 18
plavců v kategorii. A plavců je u nás skuteč ně hodně .

Trofeje z Vídeň ského
Nového Mě sta
z mezinárodního
mítinku 2. a 3. dubna 2017

A teď ješ tě jedna informace. Velkou radost mám
z toho, ž e v letoš ním roce se k sourozenců m
Podeš ť ovým př idali ješ tě 3 dalš í „ popič tí plavci“ .
Pravidelné treninky navš tě vují a svoji první závodní
sezónu již zahájila dě vč ata Michala Málková a Anna
Geierová. Trénovat zač al i Tomáš Stehlík. Vš ichni jsou
ž áky 3. tř ídy v Popicích. Doufám, ž e vydrž í pravidelně
a poctivě trénovat a stanou se tak i oni úspě š nými
plavci.
Milada Hradilová

První stř ílení v roce 2017
12.3.2017
Opě t jsme se seš li na stř eleckém utkání. Pánové
a dámy z Č R a ze Slovenska si zastř íleli na UT (2 x 25
terč ů ) a na LS (2 x 25 terč ů ). Závod se vydař il, vš e
probě hlo podle propozic, bez zraně ní a bez komplikací,
a to je nejdů lež itě jš í. Poč así bylo chladně jš í a vě trně jš í.
To se asi odrazilo na výsledcích. Ale nebudeme se
vymlouvat na poč así a zač neme více trénovat. Co vy na
to? Výherců m gratulujeme a vš em ostatním př ejeme
hodně úspě chů do dalš ích závodů

Lovecké a sportovní stř elbě ZDAR !
Zdeně k Prchal
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Kdo je zlý a kdo je hodný?
Ve š kolách se má hlavně uč it. Š koly jsou o vzdě lávání. Vychovávat se tam dá taky, nikoli tedy pomocí př edmě tů
a kampaní. Ale hustit do dě tí ně co, v č em polovina národa nesouhlasí s druhou polovinou – tj. ideologicky
vychovávat – to fakt prosím NE.
Ono je normální, ž e lidé mají rů zné názory na stát a veř ejné vě ci. Už Platón a Aristoteles vidě li společ nost jinak.
Ale š koly mají vzdě lávat. Mají př ípadně uč it, co psal Platón č i co psal Aristoteles. Aby si to ně jací premianti
př eč etli v originále v ř eč tině , to bych chtě l asi moc (i když př ed 130 lety by to gymnazisté zvládali), ale nemů ž e se
uč it, ž e Aristoteles byl kretén, který nechápal zájmy celku, kdež to Platón byl pokrokový.
Za mého mládí ideologie ve š kolách byla, pravda dosti už vyč pě lá a př evař ená (konec osmdesátých let), pak byl
chvíli klid a nyní to máme ve š kolách zase. Ne? Bohuž el ano.
Má to i správnou bolš evickou zkratku – GRT. Globálně rozvojová témata: Multikulturní výchova, Udrž itelný
rozvoj a environmentálně -ekologické cosi a Výchova k myš lení v evropských a globálních souvislostech.
Š koly dle pokynů vytvář ejí pozice koordinátorů . Koordinátorů pro evropské a globální myš lení a tak, kteř í budou
dohlíž et, zda jsou tato témata zač leně na do výuky v rů zných př edmě tech a správně uvě domě le a energicky
vyuč ována. Co nezvládnou málo zanícení pedagogové, doplň ují aktivní neziskovky.
Máme již i první obě ti. Jeden tatínek v Brně (pan Charous) nechtě l, aby jeho dcera byla podrobena „ neziskovému
multikulti vzdě lávání“ nebo chtě l, aby na dalš í akci zazně ly i opač né názory.
Paní uč itelka - a lidovecká radní - mu vyhrož ovala sociálkou, dcerka dostala tř ídní dů tku. Donkichotský boj, kde
tahá za kratš í konec. Š kola jen naplň uje to, co dle př edpisů dě lat má. Neziskovka je akreditovaná pro pů sobení ve
š kolách. Co jako? Má tu ješ tě ně kdo dalš í problém?
Vč era mi psal praž ský gymnazista. „ Š li jsme ve š kole povinně na festival Jeden svě t, co dě lá Č lově k v tísni.
Promítal se dokument o tom, jak odcházejí ze západní Evropy mladí lidé bojovat za Islámský stát. V mých oč ích to
vypadalo spíš než dokument jako náborový film. Pak př iš el spíkr, což byl konvertita k islámu, a hovoř il o tom, ž e
se jedná o moderní nábož enství, ke kterému hodně mladých lidí př echází. Pár se nás zač alo ptát, proč nezmiň uje
i negativa. Já jsem byl asi zbyteč ně agresivní ve vyjádř eních – kaž dopádně jsem byl následně kázeň sky potrestán.
Neuvádě jte moje jméno, maminka pracuje na ministerstvu země dě lství a urč itě by nebyla ráda … “
Víte, tyhle př ípady by ani nebyly tak zajímavé, ale problém je, ž e ministerstvo š kolství (i Evropská unie) skuteč ně
naprosto jednoznač ně ideologické pů sobení na mladou generaci provádí a plánuje. A nijak se tím netají.
Uč itelé, kterým jsou ideologické nalejvárny odporné, jsou ve stejné situaci jako v roce 1987.
Polovina mých tehdejš ích uč itelů na gymplu byli normální lidi, kteř í si jen uč ili svou matiku, fyziku nebo tě locvik.
Koneckonců naš eho profesora chemie Jiř ího Forka jsem potkal 17. listopadu 1989, když jsme se dostali z Národní
př es kordón v Mikulandské ulici. A studenti dobř e vě dě li, u koho si dávat pozor na pusu a kde mů ž ete ně co ř íci. Ale
ti sluš ní kantoř i ně jak aktivně vystupovat proti ideologiím ve š kole nemohli. To by je ze š koly vyhodili. Př ed
ně kterými svými kolegy se museli mít na pozoru.
...pokrač ování na dalš í stránce
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A dnes taky máme spoustu uč itelů , kterým tyhle kampaně lezou krkem a uč í si svou matiku, země pis nebo
výtvarku. Ale ně jak aktivně vystupovat proti ideologickým nalejvárnám – to si taky už musí dávat na ně které
kolegy pozor. A ř editel tuplem, pokud to nemá ně jak zvláš ť dobř e posichrované „ na kraji“ – ten mů ž e vyletě t,
protož e nechápe př ínos „ globálně rozvojových témat“ v dneš ním vzdávání a myslí si, ž e by studenti mě li psát test
z fyziky.
Kdo je zlý a kdo je hodný? Kdo je pokrokový a kdo je zpáteč ník/xenofob a „ Č echáč ek“ ? Jaké názory jsou
př ípustné, př estož e je odmítá tř eba polovina lidí, a jaké jsou nepř ípustné, př estož e je odmítá tř eba jen pě tina lidí?
Ať jste politických názorů jakýchkoli, ideologie ve š kolách jsou ryzí zlo a kaž dý sluš ný č lově k by se mě l bránit.
Než bude pozdě .
Publikováno se souhlasem autora Václava Klause ml.
Tento č lánek vyš el 3.4.2017 na serveru Novinky.cz
https://www.novinky.cz/komentare/433966-komentar-kdo-je-zly-a-kdo-je-hodny-vaclav-klaus-ml.html

KROJOVANÉ DĚ TSKÉ HODY 20. kvě tna 2017
Kulturní dů m Popice - hraje: DH Doubravě nka
V 15.00hod. prů vod vš ech krojovaných dě tí od MŠ
Malí i velcí jsou srdeč ně

zváni

DVOUDENNÍ VÍKEND PRO DĚ TI
téma: FILMOVÉ A POHÁDKOVÉ POSTAVY
termín: 17. a 18. č ervna 2017
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UČ ITELSKÉ HISTORKY
Hospodář
Př ibliž ně př ed tř iceti a více lety jsem se ž áky své
tř ídy jezdíval na š kolní výlet do Prahy, tedy
s devátou tř ídou a na č tyř i dny.
Termín jsem volil tak, abychom do Prahy př ijeli
v sobotu dopoledne, protož e Praž áci bývali až do
nedě le do več era na chalupách, Praha byla skoro
prázdná, a proto se v ní dě ti po dvou dnech již
pohybovaly jako doma a na pondě lní č i úterní ruch si
brzy zvykly.
V nedě li cestou na Petř ín hoch pozoroval tě ch
ně kolik zbylých Praž anů , jak se v Petř ínských sadech
válejí v trávě , jedí a povídají, pospávají nebo se
opalují. „ Motyky do ruky a kopat do vinohradu, tady
se jen válí a nic nedě lají.“ Ř íkal nahlas náš hospodář .
V úterý naveč er jsme z Prahy odjíž dě li domů , sem
jsme př ijeli př ed pů lnocí. Zavedli jsme vž dy tak dvě
tř i hodiny př ed odjezdem ž áky k obchodnímu domu
Kotva, proš li jsme č ást s nimi, dali jim rozchod, ale
jen na území Kotvy. Pě t (nebo kolik) pater zbož í!
Jezdící schody – nahoru i dolů ! Nikde jinde takový
obchod u nás nebyl.

Dě ti mě ly rozchod asi hodinu nebo dvě ,
nakoupili dáreč ky pro sourozence, rodič e.
Pak už jen cesta na nádraž í a odjezd do Brna,
př estup na pů lnoč ní vlak k nám a koneč ně
doma.
Př ed Kotvou jsme mě li smluvené místo srazu,
pár desítek metrů od vchodu, takž e jsme skupinky i jednotlivce vidě li už zdálky.
Dě ti plny dojmů , ale nám s kolegou ztuhl
úsmě v ve tvář i, když se ve výstupních
dveř ích objevil náš hospodář . Mě l v rukou
dárek pro celou rodinu, ba dar, a když jsme
uváž ili to cestování, co bylo př ed námi, př ímo dar
danajský. Nesl v ruce pozinkované vě dro asi deseti
nebo dvanáctilitrové. „ U nás jsou v obchodech jen
smaltovaná“ , ř ekl. Zdárně jsme dar dovezli do
Š akvic na nádraž í. Tam č ekali na ně které rodič e
s auty, nalož ili skoro vš echny, ale malá skupinka
š lapala pů lnoč ní procházkou až domů . Myslím, ž e
tehdy mezi pě š ími byl i náš hospodář s vě drem.
V.H.
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Jaro se zač alo ukazovat v plné kráse a svátky jara Velikonoce klepaly na dveř e.
To je ta správná doba na př ípravu velikonoč ní dílnič ky.
Konala se v úterý 4. dubna v 16 hodin. Ve š kolce bylo ruš no už od rána. Dě ti za asistence uč itelek př ipravovaly
malé pohoš tě ní pro rodič e i ostatní návš tě vníky. Pekl se jableč ný š trů dl, vyrábě ly se jednohubky. Odpoledne jsme
na tvoř ení př ivítali př es dvacet rodič ů , kteř í s sebou př ivedli i své dalš í ratolesti. Ve tř ídách nastal správný pracovní
ruch a nepoř ádek. U stoleč ků si dě ti mohly vyrobit velikonoč ní dekoraci - závě s, př izdobit papírovou kraslici
kvě tinkou č i stuž kou a zajíč ka ujíž dě jícího v autě .
V závě ru tvoř ení na dě ti č ekalo hledání velikonoč ních vajíč ek, které zajíč ek ukryl na zahradě š kolky. Kdo
vajíč ko naš el, dostal od zajíč ka sladkou odmě nu. Vš ichni se obč erstvili př ipraveným pohoš tě ním a spokojeně
odcházeli domů . Ze š kolky si odnáš eli nejen plné ruce výrobků , ale i pě kné záž itky.
Marie Málková
Foto Pavlína Stř elcová

A Velikonoce ješ tě jednou. Př ed dvě ma lety jsem
v Popickém zpravodaji prezentovala svá stař ič ká
vyš krabávaná velikonoč ní vajíč ka. Od té doby jsem
zač ala sbírat vydař ená dílka, která naš i kluci
o Velikonocích vymrskají. Zdobím si s nimi př ed
Velikonocemi halu. A ejhle jaké př ekvapení. Jedna
z autorek tě chto malých dílek své velikonoč ní vajíč ko
poznala, když mě náhodně letos př ed svátky
navš tívila. Ale o tom už na dalš í stránce…
Lída
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Kraslice paní Majky Málkové cestují po celém svě tě
Maluje od 10let. Kraslice paní Málkové a její maminky Julie Š tů skové, jsou ulož eny ve fondu
Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně . Ten je zapů jč uje na výstavy do jiných
států , takž e cestují po svě tě .
Po dobu 10let, kdy pracovala v ZŠ Popice, úč astnila se s dě tmi rů zných soutě ž í poř ádaných
regionálním muzeem v Bř eclavi. Jejich kraslice získávaly kaž dým rokem ta nejlepš í oceně ní.
Nejvě tš ím úspě chem bylo oceně ní Martiny Omastové (tehdy ž ákyně 4. roč níku ZŠ v Popicích)
v soutě ž i „ O nejkrásně jš í kraslici“ , kterou poř ádala Asociace malíř ek a malíř ů kraslic Č eské
republiky v roce 2000. Její kraslice byly vystaveny na Praž ském hradě v kapli Svatého kř íž e.
V roce 1998 paní Málkovou navš tívila PhDr. Eva Več erková, která př ipravovala vydání publikace
„ Kraslice na Moravě “ .

úryvek z knihy:
V Popicích pokrač uje v rodinné tradici uč itelka Marie Málková.
Své umě ní př edává místním ž enám i dě tem. Její kraslice mají
č erveno-modro-bílou barevnost, což mě lo hlubš í symbolický
význam. V pováleč ných letech, kdy do Popic př esídlilo ně kolik
hornobojanovických rodin, to bylo vyjádř ením č eského
národního smýš lení, to ž e jsou tu Č eš i.

„ Už ani vajič ek dě vč atů m nestač ilo. Vč era a dnes od č asného rána neustále postávala
u stola, namáč ela dř ívka v luč avce a na barvě vajíč ek kreslila a malovala př ekrásné
ornamenty kraslic, celé ratolístky, vě neč ky, srdéč ka, kř íž ky se zář ícími paprsky a ptáč ky
sedící i v letu, jakých nestvoř il a nikdy nestvoř í ani sám Bů h. A která neumě la – Studýnkovi
př inesla a Studýnka nož em vyš krábal takový vzorek, ž e údivem nad tě mi malů vkami
př echázel zrak...“
Alois a Vilém Mrš tíkové, Rok na vsi

První dubnový víkend otvirali letní sezónu na Sonberku. V prů bě hu obou
víkendových dnu probíhaly komentované prohlídky vinic i technologií. Prů vodci
byli vinohradnik Roman Slouk a sklepmistr Olda Drápal ml. Na Sonberku je od
tohoto víkendu otevř eno kaž dý den od 10 do 17 hodin.
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