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Č as letí jako bláznivý, nechytím ho já ani Vy.
Text známé písnič ky Karla Gotta př esně vystihuje
období, v jakém se nacházíme. V př edchozím č ísle
zpravodaje jsme nedoč kavě vyhlíž eli jaro, a nyní již
máme př ed sebou zač átek podzimu, který je v naš í
obci spjatý se sbě rem vinné révy. Př ejme vš em
vinař ů m zdravé hrozny a bohatou úrodu.
Ve zkratce se podívejme, v jakém stavu se nachází
priority, které si zastupitelstvo obce vytýč ilo v letoš ním roce.
Zasíť ování pozemků v lokalitě za Hubatkovým. Zastavující studie byla schválena zastupitelstvem obce. Koncem
mě síce zář í by mě ly být schváleny podmínky a pravidla, podle kterých se budou jednotlivé stavební pozemky
prodávat. Následovat bude vyvě š ení zámě ru a potencionální zájemci mohou zaslat nabídku. Na následujícím
zastupitelstvu budou otevř eny nabídky a zastupitelstvo bude rozhodovat o prodeji jednotlivých pozemků
zájemců m.
Oprava vozovky na ulici Nová u bytovek. Po letních hodech zač aly stavební práce na výmě ně vozovky vč etně
vytvoř ení nových parkovacích míst. Ve veř ejné soutě ž i zvítě zila společ nost Inž enýrské stavby Brno, spol. s r. o.
Stavební práce započ aly 13. č ervence a př edání díla probě hlo v druhé dekádě mě síce srpna. Celkové náklady
projektu byly 1 912 289,67 Kč .
Kulturní dů m – zateplení objektu. Po letních hodech zač aly stavební práce na zateplení objektu kulturního domu.
Vzhledem k vytíž enosti kulturního domu o víkendech bě hem prázdnin se stavební práce ukonč ily až zač átkem zář í.
Ve výbě rovém ř ízení zvítě zila společ nost PROSTAVBY, a. s. Celkové náklady byly 1 046 199,55 Kč . V rámci
stavebních prací doš lo i k výmě ně brány a vchodových dveř í. Zároveň byl na objekt instalován hromosvod. Na
tento projekt jsme obdrž eli č ástku ve výš i 200 000,- Kč z rozpoč tu Jihomoravského kraje.
Oprava chodníků a výmě na vodovodního ř adu vč etně př ípojek na č ásti ulic Hlavní a Š iroká. V době uzávě rky
zpravodaje ješ tě probíhaly dokonč ovací práce na ulici Š iroká.
Společ nost Vodovody a kanalizace polož ila v obou ulicích nový vodovodní ř ad a vymě nila staré vodovodní
př ípojky, které již znač ně př esluhovaly. Stář í vodovodního ř adu v obou uvedených ulicích se odhaduje kolem
60 let. Veš keré finanč ní náklady vč etně zemních prací platila ze svých zdrojů společ nost Vodovody a kanalizace
Bř eclav, a. s. Obec zdarma umož nila uskladně ní zeminy na skládce Stará Hora.
Na č ásti ulic Hlavní a Š iroká bylo kompletně vymě ně no podlož í a polož ena zámková dlaž ba.
Stavební práce na ulici Hlavní se týkaly nemovitostí č p. (315 až 340). Celkové náklady na opravu chodníku na ulici
Hlavní vč etně zemních prací byly ve výš i 186 180,- Kč . Vě tš ina majitelů nemovitostí využ ila probíhajících
stavebních prací a opravila vjezdy a vchody do rodinných domů . Za to patř í majitelů m tě chto domů podě kování,
neboť oprava vjezdů je stála nemálo financí a zkráš lila vzhled obce. V rámci prací polož ení podlož í byly
instalovány mikrotrubič ky pro optickou síť . Tato práce stála obecní pokladnu 42 900,70 Kč vč etně zemních úprav.
Stavební práce na ulici Š iroká probíhaly v úseku od zdravotního stř ediska po rodinný dů m manž elů Formanových.
V souč asné době ješ tě nemáme vš echny podklady k dispozici. S celkovými náklady Vás seznámíme v př íš tím
zpravodaji. Obdobné je to i s náklady na polož ení mikrotrubič ek pro optickou síť .
Stavební materiál na opravu chodníku dodala společ nost Stavebniny Vajbar, beton dodala společ nost CERTBETON
a drtě společ nost SVADOS. Chodník pokládal pan Herman. Materiál vč etně montáž e polož ení mikrotrubič ek
provedla společ nost ITSELF.
Marek Sekanina, starosta

Od 1. č ervna pracuje na obecním úř adě nová úč etní a referentka paní Jitka Vintrlíková.
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VJEZDY K RODINNÝM DOMŮ M A PARKOVÁNÍ NA OBECNÍ ZELENI
V letoš ním roce zastupitelé ř eš ili ž ádost o vybudování vjezdu k rodinnému domu na ulici Hlavní. Ruku v ruce
s touto problematikou se ř eš í i palč ivá otázka parkování osobních vozidel na obecních pozemcích.
V poslední době se rozmohl mezi naš imi obč any neš var a tím je parkování na obecní zeleni. Dalš ím oř íš kem je
parkování kamiónů v intravilánu obce.
Zastupitelé se shodli na následujícím postupu. Obč an (ž adatel), který si bude chtít vybudovat vjezd na obecním
pozemku, musí obec pož ádat o povolení. Obec vydá ž adateli povolení a stanoví podmínky, za kterých bude mož né
vjezd vybudovat na vlastní náklady ž adatele.
Parkování na obecní zeleni bude tolerováno do konce letoš ního ř íjna. Od listopadu vejde v platnost dohoda mezi
obcí a Policií Č eské republiky, která bude majitele vozidel parkujících své auto na obecní zeleni pokutovat.
Obdobný postup se bude uplatň ovat i na ř idič e kamiónů , kteř í parkují v intravilánu obce. Policie Č R bude ř idič e,
jejichž kamión bude stát na místních komunikacích, pokutovat.
Marek Sekanina

Zateplení a oprava fasády kulturního domu

Oprava chodníků - ulice Š iroká

Nový chodník - ulice Hlavní
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VANDALOVÉ V KATASTRU OBCE
Koncem č ervence navš tívili naš i obec vandalové.
Nejprve zdemolovali stř íš ku na odpoč ívadle u Mohyly.
O týden pozdě ji navš tívili letos již potř etí nedaleký
sbě rný dvů r.
Ze sbě rného dvora si odnesli použ itou elektroniku a poš kodili oplocení sbě rného dvora. Apel pro vandaly !!!
Pokud máte zájem o jakýkoliv druh elektroniky č i
jiný odpad, mů ž ete pož ádat starostu obce č i správce
sbě rného dvora, kteř í Vám s velkou radostí pož adovaný odpad vydají, aniž budete muset nič it jiné
zař ízení.
Marek Sekanina

(NE) POŘ ÁDEK V OBCI
Byl jsem upozorně n obč any v obci, ž e ně kteř í obyvatelé obce opě t zakládají č erné skládky. Př estož e mohou
Novýnataneč
ní parket
pergola
areálu kteř
KD í
bezplatně vyváž et na sbě rný dvů r a za smě š ný peníz odvézt stavební odpad
skládku,
jsou amezi
námiv takoví,
jsou nepouč itelní a nič í nám ž ivotní prostř edí.
Poř ízené fotografie mapují č ernou skládku na ulici Vě trná a na pozemcích za bytovkami.
Druhým místem, kam obč ané ukládají odpad, je parkovací místo př ed vinárnou na ulici Sklepní. Zde lidé odhazují
odpadky do ž elezných kontejnerů .
Chci jen tyto výteč níky upozornit, ž e za zakládání č erných skládek hrozí pokuta až 50 000,- Kč .
Marek Sekanina
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Oznámení o př eruš ení dodávky el. energie
MUDr. Petr Bartl oznamuje pacientů m,
ž e se mohou do konce listopadu nechat
naoč kovat proti chř ipce. Pro pacienty nad
65 let je oč kování zdarma

MUDr. Ludmila Bartlová - Vranovice
Od 1.9.2017 je v Popicích zruš ena
poradna pro dě ti

Dne 03.10.2017 od 07:30 do 14:00
Vypnutá oblast: K Myslivně , U Kaplič ky,
U Hráze č .p. 226, Nová od kaplič ky po č .p. 221,
vč etně kabin u hř iš tě , Krátká

Funguje už rok.
Víte k č emu slouž í a č ím př ispě lo k lepš ímu chodu obcí?
Jakou konkrétní č innost má za sebou?
Více na www.hustopecsko.net

Obecní knihovna - Pasování prvň áč ků na č tenář e - 30.5.2017
Prvň áci i s rodič i se seš li na malé slavnosti v síni OÚ v Popicích, aby byli slavnostně pasováni
na č tenář e. Př ipravili si krátký program a př eč etli rodič ů m humorné básnič ky na písmena abecedy.
Potom slož ili slib a paní knihovnice je rytíř ským meč em pasovala na č tenář e. Jako dárek dostaly dě ti
prů kaz č tenář e do místní knihovny na celý rok.

Slib:
„ Slibuji ve jménu vš ech krásných kníž ek, pohádek, př íbě hů a básnič ek:
budu se vž dy chovat jako rytíř Ř ádu č tenář ského. Budu kníž ky opatrovat jako
nejvzácně jš í poklady. Budu se k nim chovat opatrně a s úctou. Budu je mít rád.
Tak slibuji!"

Abeceda, to nic není,
kdo by se jí, kluci, bál?
Já vás vezmu do uč ení:
Á, bé, cé, dé a tak dál.
Z písmenek se slož í slova,
z vě t se slož í celý svě t.
Ten kdo umí abecedu,
bude vš emu rozumě t.
Abeceda, to nic není,
kdo by se jí, holky, bál?
Dali jsme se do uč ení:
Á, bé, cé, dé, to už znám.
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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 listopadu 2017,
př esný termín bude vč as zveř ejně n na Infokanálu.

PLÁN KULTURY OBCE POPICE
zář í 2017 - prosinec 2017

datum bude
upř esně no

15.10.2017

NAROZENINOVÉ STŘ ÍLENÍ
6. roč ník - Poř ádá stř elnice Popice

28.10.2017

HUBERTOVSKÉ SKÁKÁNÍ
Poř ádá TJ Palava Popice

29.10.2017

POBESEDA 2017
Poř ádá Komise kultury a SPOZ

11.11.2017

KROJOVANÉ MARTINSKÉ HODY
Poř ádá Popická chasa

25.11.2017

SVATOONDŘ EJSKÁ OCHUTNÁVKA
a Ž EHNÁNÍ MLADÝCH VÍN
Poř ádá MO Č ZS

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)

datum bude
upř esně no

Č ERTI REJDÍ DĚ DINOU
Poř ádá Spolek popických ž en

datum bude
upř esně no

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČ NÍM STROMEM
Poř ádá ZŠ a MŠ a Komise kultury

28.12.2017

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

DÝŇ OVÉ ODPOLEDNE
Poř ádá ZŠ a MŠ

datum bude
upř esně no

POSLEDNÍ STŘ ÍLENÍ V ROCE 2017
Poř ádá stř elnice Popice
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Poř ádá Komise kultury

Aktuální informace naleznete i na Facebooku, v uzavř ené skupině Popice, která má již 280 popických č lenů .
O př idání do skupiny stač í pož ádat kohokoliv ze č lenů skupiny nebo př ímo na profilu Lída Novotná.

Popický zpravodaj - zář í 2017 - str. 5

Jako úč astníci projektu Milión ovocných stromů jsme
byli osloveni garantem tohoto programu spolkem MAS
Hustopeč sko k doprovodu ovocnář ského odborníka
doc. Borise Krš ku, bývalého vyuč ujícího na Mendelově
univerzitě v Lednici, který provedl odbě r roubů starých
ovocných stromů z naš eho katastru. Nabídli jsme mu
ně kolik hruš ní, mandloní a tř eš ní starých více jak 70
let. Rouby byly použ ity k založ ení ovocné š kolky
starých odrů d ovocných stromů v Ekocentru Velké
Pavlovice.
Po rozmnož ení takto získaného výsadbového materiálu
bude následovat vlastní výsadba, obzvláš tě v blízkosti
polních cest v katastrech obcí zapojených do projektu
Milión ovocných stromů . Je zř ejmé, ž e tento projekt je
na mnoho dalš ích let, snad i desetiletí.
Stromy vysazené v př íš tích letech ponesou ovoce až
pro naš e dě ti a vnuky. Je jenom na nás, jaká bude
krajina naš ich obcí v př íš tích desetiletích. I tato
skromná výsadba stromů by mohla svojí troš kou
př ispě t k obnově krajiny a její schopnosti mírnit
dů sledky klimatických změ n. Letoš ní sucho a nárů st
poč tu tropických dnů bě hem letoš ního léta je varující.
Pro vinař e byl varující již prů bě h letoš ní zimy. Málo
sně hu, př ípadně deš ť ových sráž ek, obč asné poklesy
teplot pod -12 až -15oC, nevě stily nic dobrého. Ně které
odrů dy révy raš ily pomě rně brzy a pokles noč ních
teplot v mě síci dubnu až k -7oC byl pro vinice zrádný.
Procento poš kozených vinic mrazem v Popicích bylo
v koneč ném výsledku pomě rně malé. Malé sráž ky
v dalš ích mě sících ovlivnily obzvláš tě vinice mladš í
než 10 let. Malé př írů stky, pomalé narů stání bobulí
bylo asi ovlivně no jejich málo hlubokým koř enovým
systémem, kde nebyl dostatek vláhy. Dů lež itý pro
sklizeň hroznů bude prů bě h mě síce zář í, kdy budou
dozrávat.
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Výsledky loň ského snaž ení nejen popických vinař ů byly př edstaveny na letoš ní Výstavě vín Popice 2017
v sobotu 13. kvě tna. Celkem 538 vzorků vín, z toho 360 bílých vín, 39 rosé a klaretů a 139 č ervených vín, bylo
ohodnoceno v nedě li 7. kvě tna. Vína tř í popických vinař ství - Sonberk, a.s., Gotberg, a.s. a Vinař ství Ž idek - nebyla
hodnocena a na výstavě byla prezentována samostatně , celkem 18 vzorků vín. Nejlépe byl hodnocen Rýnský
ryzlink, PS, Ing. Tomáš e Mě ř ínského z Vranovic. Dalš ími nejvýš e hodnocenými bylo Rulandské bílé, PS, 2015,
Josefa Nováka z Borkovan, dále Cabernet Moravia Václava Rů ž ič ky z Velkých Ně mč ic a Merlot, VH, 2015, firmy
Moravč íkova vína z Horních Vě stonic. Oceně no bylo i Rosé, cuvé, rovně ž od Moravč íkových vín z Horních
Vě stonic. Výstavě př álo jak poč así, tak 353 spokojených návš tě vníků i cimbálová muzika Laš ár z Velkých
Pavlovic.
V úvodu této výstavy byl vzpomenut jeden ze zakladatelů obnovených místních výstav vín, pan Blaž ej
Mahovský, který neoč ekávaně zemř el ně kolik hodin př ed zahájením výstavy. Podílel se na vš ech vinař ských akcích
od roku 1987 a patř il k tě m nejaktivně jš ím. Zapojoval se i do dalš ího veř ejného ž ivota v obci, a to již jako poslanec
MNV, následně i jako zastupitel obce Popice. Byl př edsedou MO KDU-Č SL až do svého odchodu na vě č nost,
pomáhal př i rů zných opravách kostela, kaple i fary. Mnoho radosti mu př ineslo založ ení Muž áků z Popic. Patř il
k iniciátorů m vzniku tohoto sboru a byl jeho velkým propagátorem v okolních obcích. Př i zkouš kách
a vystoupeních jeho hlas ve sboru chybí.
Josef Urbánek
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V sobotu 20. kvě tna 2017 se seš la partič ka malých,
i tě ch odrostlejš ích dě tí, aby rodič ů m a prarodič ů m i vš em ostatním př edvedla,
co nového se zase za rok nauč ila. A bylo toho bohatě . Dě ti jsou rok od roku š ikovně jš í. A máme být na co pyš ní.
Díky Popické chase nám zde roste dalš í generace krojovaných, která postupně své skvě lé uč itele plně zastoupí.
Lída
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Pohádkový víkend pro dě ti
Bylo, nebylo…
Za tř emi vrš ky Pálavy, č tyř mi kopci, pě ti dolinami
a ně kolika hrbolatými silnicemi byla jedna malá
krásná vesnič ka, ve které ž ily mimo jiné i neposedné
dě tič ky.
Proto pro ně př edposlední č ervnový víkend dospě láci př ipravili dva dny plné zábavy, her, soutě ž í
a hledání dávno ztraceného pokladu, který př ed mnoha
a mnoha lety ztratil Alibaba a jeho č tyř icet loupež níků . V
dř ívě jš ích dobách zaklela zlá č arodě jnice kaž dého, kdo se
pokusil poklad najít. Pohádkové postavič ky rozdě lené do č tyř
týmů (Ferdíci, Méď ové, Brouč ci a Karkulínci) se ale této
kletby nezalekly. Zdatně procházely mnoha a mnoha
ř íš emi (Popelč inou, Spejbla a Hurvínka, Rumcajzovou,
Boba a Bobka, Kazisvě tovou, Budulínka, Kř emílka
a Vochomů rky) a plnily úkoly. Na konci cesty je
č ekal ztracený poklad a perníková chaloupka, z které
si dě ti mohly za odmě nu uloupnout perníč ek.
Mimo jiné aktivity bě hem dne dě ti musely vymyslet
a zahrát pohádku, nauč it se pohádkovou písnič ku
a nechybě ly ani dvě nafukovací atrakce v podobě
opič í dráhy, na kterých se dě ti opravdu vydovádě ly.
V nedě li pak nechybě lo př edávání diplomů , medailí
a vyhláš ení nejlepš ího týmu. Letoš ní víkend vyhrál
tým Ferdíci.
Po celý víkend si dě ti pochutnávaly na samých dobrotách – Cipísků v mls, bobky králíků z klobouku,
polš tář e princezny na hráš ku, sekyrková polévka
hloupého Honzy, kotlík baby Jagy, sen Š ípkové Rů ž enky,
Karkulč in koš íč ek, Š mudlova dobrota,…
Letos pro nepř íznivé poč así nebyla bohuž el stezka odvahy, na
kterou se dě ti moc tě š ily. Místo toho, když zalehly do svých
pelíš ků , mohly zkouknout krásnou pohádku na dobrou noc.
Jsme rádi, ž e dě ti odcházely plny dojmů a budeme
rádi, když se setkáme za rok, a to již po š esté.

Popická chasa
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Letos již po deváté poř ádal Spolek popických ž en „ BABSKÉ HODY“ . Nácvik na taneč ky zač al již v zimních
mě sících, protož e na dva tance vymyslet choreografii a secvič it ji dá docela dost práce. Za ty roky víme, ž e je to
docela fuš ka, ale zase se př i zkouš kách i nasmě jeme. Téma pů lnoč ního tance bylo cestování po evropských
státech, a tak jsme př emýš lely nad jednoduchými př evleky, které by kaž dou zemi vystihovaly. Ješ tě ž e jsou mezi
námi š ikovná dě vč ata, která umí vš echno sehnat nebo vyrobit. Poslední týden vš e graduje a př ípravy vrcholí… .
Májka je nazdobená, stoly a lavice rozlož ené, altány postaveny… a v sobotu ráno déš ť !!! Vš echny nás polila hrů za,
v Popicích č ekáme na déš ť , který se nám vyhýbá, ale zrovna dnes se nám to nehodí. Naš tě stí se poč así umoudř ilo
a mohly jsme vyrazit na zvaní. Provází nás muzikanti kapely Galáni z Př ibyslavic. Zač ínáme u pana starosty Marka
Sekaniny, kde nás vž dy moc pě kně př ivítají a pohostí. Po cestě vesnicí máme rů zné zastávky, stárky mají
př ipravené obč erstvení a muzika pě kně hraje. Když jsme obeš ly celou vesnici, spě chaly stárky domů , aby se mohly
př evléknout do sváteč ních krojů . V osmnáct hodin vychází od š kolky prů vod, vpř edu š ly dě ti a za nimi stárky
s muzikanty.
Př ed Jednotou jsme zatancovaly,
rozdaly koláč ky i víno a prů vod
pokrač oval ke kulturnímu domu.
Več erní program zahájily první
stárky Katka Vojáč ková a Hanka
Bohutínská pož ádáním starosty
obce o udě lení hodového práva.

Náš areál je pě kný a letos je
udě lán nový taneč ní parket a
zastř eš ení.
Takž e pan starosta mě l mož nost
jako první na tomto krásném
velkém prostoru tanč it.

Več erní tanec byl na písnič ky „ Cos to syneč ku, cos to udě lal a Mamko, moja mamko“ . O pů lnoci nás pomyslné
letadlo př eneslo do Skotska, Ruska, Polska, Ř ecka, Rakouska, Slovenska a př istáli jsme zase zpě t v Č eské
republice za tónů „ Vltavy“ .
A je konec, vš e je zatancováno, v nedě li odpoledne, když se sejdeme na úklidu, je na nás úplně jiný pohled než
na ty nastrojené sobotní stárky. Kaž dá z nás je unavená, nevyspaná, bolí ji kaž dý kousek tě la. Ale př esto jsme
š ť astné, ž e jsme to zvládly, hudba pě kně hrála, návš tě vnost byla vysoká.
Chtě la bych vyjádř it svů j pohled. Myslím, ž e kaž dá z dě vč at, která už devě t let pravidelně př ipravuje tuto naš i
velkou akci, si zaslouž í obdiv. Protož e nácvik, př ípravy, úklid a př itom chodí do zamě stnání, má rodinu a dalš í
povinnosti, to je opravdu nároč né. Ješ tě bych také chtě la podě kovat manž elů m, synů m, kamarádů m, bez kterých
bychom to také zvládaly jen velmi tě ž ko. Dík si také zaslouž í vedení obce, máme krásný areál za kulturním domem
i samotný sál a dostaneme také finanč ní podporu pro naš i č innost.
Takž e ten náš pokř ik na konci več erního programu „ Olé, ólé, ólé, vyhrály jsme, vyhrály jsme“ je zaslouž ený.
B. Š ť astná

Stárky, tak vzhů ru k desátým Babským hodů m!

Spolek popických ž en ve spolupráci se základní
š kolou uspoř ádal 2. č ervna Dě tský den jako
náhradu za č arodě jnické odpoledne, které se
kvů li nepř ízni poč así nekonalo.
Dě ti se proš ly Popicemi, zasoutě ž ily si a nakonec
si na hř iš ti za š kolou opekly buř tíky.
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Rybič ky, rybič ky, rybář i jedóóóu....
.....na jedné straně tě locvič ny stojí ž ák - rybář a na druhé straně ostatní ž áč ci - rybič ky.... "Rybič ky, rybič ky, rybář i
jedóóóu...."!!! Jako splaš ené stádo koní, ž enou se rybič ky na protě jš í stranu tě locvič ny, jen aby je nechytil rybář .
Koho chytí, stává se pro př íš tí hru rybář em. Uprostř ed hry se stav pomalu vyrovná, jedna polovina tř ídy - rybář i
chytá druhou polovinu tř ídy - rybič ky. No a na konci se vš ichni vrhnou na poslední rybič ku, která nemá š anci
utéct.
Docela by mě zajímalo, jestli se tato hra ješ tě ve š kolách hraje. Nejspíš ne. V dneš ní praš tě né době by mohla být
př íliž nebezpeč ná pro uč itele tě lesné výchovy. Co kdyby si v zápalu boje ně které dítě uhnalo ně jakou tu odř eninku,
obraž eninku, zlomený nehtíč ek, vytrž ený vlásek .... To by byl rambajs, nejspíš by tě locvikář e zavř eli. Jedině ž e by
chytré hlavy v EU vymyslely ně jaká nová pravidla pro hraní této hry. Mohl by to být na př íklad ochranný odě v
a př ilba, samozř ejmě ochranná obuv s vyztuž enou š pič kou, která vydrž í náraz nejméně 200kg. No nic, necháme
úvah a koukně me se na realitu.
Hra na rybič ky bude asi jedinou dě tskou zábavou, týkající se velmi oblíbeného rybař ení. Letoš ní rybář ské
závody totiž byly asi na dlouho poslední. Umř ely rybič ky. EU zř ejmě vč as neuzákonila kyslíkové př ístroje pro
kaž dého kapra nad 25cm.

... ale teď už váž ně ...
Letoš ní rybář ské závody, konané 17. a 18. č ervna se moc
nevydař ily. Dospě láci si sice ješ tě troš ku zachytali, rybky vš ak
moc nebraly, no spíš e nebraly skoro vů bec, což není obvyklé.
Minulé roč níky byly na úlovky velmi bohaté. Druhý den, v době
dě tských závodů , se už jen vš ichni smutně dívali, jak se hladina
vody plní umírajícími rybami. Š koda, mnohaletá práce rybář ů
př iš la nazmar.
Co bude dál a co je př íč inou úhynu ryb?.
Lída
Odborníci z Povodí Moravy potvrdili naš i domně nku, ž e
v hrázi doš lo k př emnož ení ř as a sinic ve vodě . Ř asy odumř ely
a nyní se rozkládají na dně nádrž e, což vede ke spotř ebovávání
rozpuš tě ného kyslíku ve vodě a následně k odumř ení vš eho
ž ivého, ryb, atd. Tato situace nastala díky suchu a nulovému
př ítoku do hráze. Tento problém trápí ně kolik vodních ploch
tohoto typu na okrese Bř eclav.
Co se zápachem? Se starostou jsme zahájili jednání
s Povodím. Pravdě podobně tento pátek se pokusíme (my rybář i)
o urychlení rozkladných procesů vháně ním kyslíku do vody
pomocí aerátorů , které máme př islíbeny k zapů jč ení
z Rybníkář ství Pohoř elice. Byl jsem upozorně n panem Vajbarem
z Povodí, ž e je to ale bě h na delš í trať . Doufám, ž e chladně jš í
poč así a sráž ky proces urychlí.
Dále je ve hř e varianta vypuš tě ní hráze, ale i tak se zápach bude
š íř it dál, dokud bahno nevyschne.
Stanislav Málek
Více informací v př íš tím zpravodaji
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KROJOVANÉ LETNÍ HODY

Rok ubě hl jako voda a my se mohli opě t tě š it na naš e krojované hody. Letos v č ele s hlavním párem Michalem
Š karpou a Sárou Brychnač ovou.
Prů bě h hodů zač al tradič ně postavením máje. V sobotu
Slovácká kapela, která nás provázela i sobotní
mš í a dále pokrač ovala odpolední zábavou,
popických muž áků zatancovali zavádku.
stárka, co ji tancoval, byla napsána jedna
vinku. Celý den až do ranních hodin nás
Avš ak co letos bylo nejnově jš í? Do naš í
jsme s velkou radostí zasvě tili do krásy
uč ili se tancovat, zpívat. Sama musím ř íct,
Bylo super se dívat na to, ž e mladí mají zájem
tak kluci si celé hody už ívali, i když byli obeznáProtož e obléci se do kroje je tř eš nič ka na dortu.

naš i milí stárci zvali po dě dině za doprovodu DH
več erní zábavou. Hodová nedě le odstartovala svatou
kde stárci mě li př ipravené dě tské sólo a za zpě vu
Letos byla opravdu tradič ní, protož e na kaž dého
sloka, ve které jste se mohli dově dě t ně jakou nobavila DH Lácarnka
party jsme uvítali nové mladič ké stárky, které
hodů . Jak probíhají, co je potř eba udě lat,
ž e byli opravdu š ikovní.
o folklor, zájem uč it se ně co nového. Jak holky,
meni s tím, ž e hody nejsou jen zábava a legrace.

Díky patř í i jejich rodič ů m, kteř í je podpoř ili a
dáme jim vš e, co o folkloru víme. Dě kujeme
hody bez dobrého vína by nebyly ono a co si budem
za krásně zpě vy. Díky patř í i sokolu, ž e nás podporuje
dě kujeme svým rodinám, protož e bez jejich podpory a

vě ř ili jak jim i nám, ž e se o ně postaráme a př evš em vinař ů m, kteř í nás obdarovali vínem. Protož e
povídat, to popické prostě píš e. Dě kujeme muž áků m
a my jsme mohli jít v tak hojném poč tu. A hlavně
trpě livosti a zapálenosti by to jednoduš e neš lo.

Teď už jen zbývá se tě š it na dalš í hody. Doufáme, ž e
oslovilo, ať neváhají se př idat k nám! Je krásné vidě t,
v srdcích mladých lidí.

hody osloví víc a víc mladých lidič ek. A ty, co to už
ž e v dě dině ž ije folklor, a ješ tě krásně jš í je vidě t, ž e ž ije
Sára

Páry letoš ních hodů :
1. Miš a Š karpa a Sára Brychnač ová
2. Lukáš ek Bohutinský a Tonič ka Souš ková
3. Filípek Lejska a Anič ka Záleš áková
4. Radímek Novotný a Monič ka Č íž ková
5. Lukáš ek Galbavý a Eliš ka Bezuchová
6. Robertek Š kola a Barunka Krč mář ová
7. Svatík Brzobohatý a Lucinka Gabrhelová
8. Milanek Janíč ek a Sabinka Š opíková
9. Peť a Haleš a Michalka Formanová
10. Toníč ek Rousek a Nikolka Formanová

Dalš í foto na obálce zpravodaje
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Planetárium Brno
Dne 10.5.2017 vyrazili ž áci 5. tř ídy na cestu za
poznáním do brně nské Hvě zdárny a planetária na Kraví
hoř e. Tam zhlédli dokumentární film "Země v pohybu".
Př edstavme si Zemi jako dů myslný stroj poháně ný
Sluncem. Bohuž el k ně mu chybí návod k použ ití. Jak
tedy vlastně pracuje? Co se uvnitř odehrává? Proč je
Země v tak vhodná pro ž ivot? To jsou jedny z otázek,
které nám dokument nádherným způ sobem objasnil.
Nejvě tš í poselství tohoto dokumentu bylo, jak nesmírně
dů lež ité je naš i planetu chránit, už ívat ji s rozmyslem
a respektem.
Č ekání na př edstavení nám zpestř ila vě decká stezka,
která je instalována v př ilehlém parku. Její souč ástí je
ně kolik volně př ístupných, hravých experimentů
z fyziky a astronomie.
Až budete ně kdy př emýš let, co s volným odpolednem,
vyrazte do Brna na Kraví horu, nudit se tam urč itě
nebudete!
Blanka Š ť astná
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Š kolní výlet
Na konci š kolního roku tradič ně vyráž íme na výlet. Tentokrát jsme jeli autobusem do vesnič ky Modrá
u Uherského Hradiš tě . Je zde expozice Ž ivá voda a archeoskanzen. V krásném areálu za vesnicí jsme nejdř íve
navš tívili vodní svě t. Seznámili jsme s rů znými ž ivoč ichy ž ijícími u vody, např íklad s vydrou, bobrem, vodními
ptáky… Sestoupili jsme do podvodního tunelu, kde jsme pozorovali v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou ryby
– pstruhy, parmy, candáty, kapry, š tiky, jesetery a dokonce i úhoř e. Nejvě tš í ryba byla vyza velká, její délka je
kolem dvou metrů . Venku jsme mohli vidě t spoustu pulců , ž ab i ž elvy.
Poté jsme se př esunuli do archeoskanzenu, kde byl pro š koly př ipraven zajímavý program. Hned v úvodu jsme
vystoupali na stráž ní vě ž , odkud byl krásný výhled do okolí. Poté jsme se seznámili s ž ivotem obyvatel sídliš tě
Velké Moravy – jak chodili obleč ení, jak se pekl chléb, mlelo obilí, jaké zbraně se použ ívaly. Mě li jsme mož nost si
vyzkouš et vyuč ování ve š kole a vidě li jsme, jaká obydlí tehdy lidé obývali a v jakých ž ili podmínkách. Program
konč il stř elbou z luku, kterou jsme si mohli vyzkouš et.
Cesta domů byla dlouhá, protož e na silnicích byly výluky kvů li opravám. Ale výlet stál za to!
Blanka Š ť astná

Neč ekaný výlet páť áků
Ve č tvrtek 18. kvě tna 2017 jsme se př ipojili
k mateř ské š kolce, která mě la naplánovaný výlet do
Moravského krasu do Kateř inské jeskyně . Bylo to
narychlo, protož e nám zavolala paní uč itelka
Kondlerová ve stř edu, ž e se ně kolik dě ti ze š kolky
omluvilo a jelo by jich málo, tak jsme tuto nabídku
využ ili.
Ráno jsme vyrazili už v 6:30 hodin, abychom byli na
místě vč as. V 8:20 hodin jsme nastoupili na vláč ek,
který nás vyvezl ke stanoviš ti lanovky a vstupu do
Punkevních jeskyní. Bylo pomě rně chladno, ale nahoř e
na vyhlídce do propasti Macocha už svítilo sluníč ko
a zač alo být i teplo. Jízda lanovkou byla pro ně které
z nás zkouš ka, abychom př ekonali strach z výš ky, ale
podař ilo se a zvládli jsme to velmi dobř e. Vláč kem
jsme př ejeli zase dolů , nakoupili suvenýry, obč erstvení
a př esunuli se ke vstupu do Kateř inské jeskyně .
Paní prů vodkyně nám vysvě tlila pů vod názvu:
v dávné minulosti holč ič ka Kateř ina pásla ovce
nedaleko vstupu do jeskyně . Schovala se zde př ed
bouř kou a potom zjistila, ž e jedna oveč ka se do jeskyně
zatoulala. Vydala se ji hledat, ale v jeskyni se
ztratila.Na její památku má proto jeskyně jméno
Kateř inská. Uvnitř nás př ivítala teplota sedm stupň ů .

Proš li jsme př es 500 metrů trasy a vyš lapali 263
schodů . Vidě li jsme krásné útvary vytvoř ené krápníky:
stalagmity – rostoucí ze země a stalaktity – rostoucí ze
stropu. Vytvoř ily i postavu č arodě jnice. Jeskyni
využ ívali v minulosti k zimnímu spánku medvě di, a tak
jsme mě li mož nost vidě t medvě dí rodinku. Dnes
v jeskyni př ezimují netopýř i.
Díky tomu, ž e nám tento výlet zajistil tatínek jedné
z holč ič ek ze š kolky, mě li jsme úlevu a nemuseli jsme
platit vstupné za jízdu vláč kem a lanovkou, což by bylo
100 korun. Na zpáteč ní cestě jsme se zastavili
v rybárně a mohli jsme nakrmit pstruhy ve vodní
nádrž i. Cesta zpě t nám rychle ubě hla a stihli jsme
pozdní obě d ve š kolní jídelně .
Blanka Š ť astná
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Velikonoč ní tvoř ení
Jaro se zač alo ukazovat v plné kráse a svátky jara
Velikonoce klepaly na dveř e. To je ta správná doba na
př ípravu naš í 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.
Majka

Př edš koláci na návš tě vě
v ZŠ Popice
Ve stř edu 12.4.2017 naš i př edš koláci ze tř ídy
Beruš ek a Motýlků navš tívili základní š kolu v Popicích. Budoucí prvň áci mě li mož nost navš tívit
prostř edí, které za krátko bude také jejich. Podívali se
a poslechli si, jak umí souč asní prvň áč ci č íst, psát,
poč ítat i mluvit anglicky.
Velkou radost jim udě laly dáreč ky vyrobené opravdovými š koláky.
Lenka

Plavecký výcvik
19. č ervna 2017 jsme 10. lekcí zakonč ili v tomto š kolním roce plavecký výcvik v bazénu
v Hustopeč ích. Paní plavč ice nejdř íve vyzkouš ely dě ti z plaveckých dovedností, které se bě hem
celého výcviku nauč ily, a potom následovala zábava.
Na závě r nechybě la ani pohádková bytost vodníka, který se s dě tmi př iš el rozlouč it, podarovat je odmě nou za
snahu a také vš em rozdat mokré vysvě dč ení. Dě tem se jako vž dy z bazénu nechtě lo, tak využ ily mož nost hry ve
vodě do samého konce.
Dě kujeme plavecké š kole za př íjemnou atmosféru a péč i a tě š íme se za rok na shledanou.
Irena
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Cesta za pokladem

Den dě tí

Stř edeč ní ráno 7. 6. 2017 vyrazila tř ída Beruš ek na
cestu za pokladem. Cestou starš í dě ti př ipravily pro
mladš í úkoly, které musely vyhledat a splnit – zpívaly
se písnič ky, kreslilo se kř ídou na asfalt, jezdilo se na
skluzavce, vyhledávaly se zajímavosti v okolí – Pálava,
házelo se š iš kou, poč ítaly se vagony vlaku a urč oval se
smě r jeho jízdy. V závě ru cesty se hledala skupinka
starš ích dě tí, které se ukryly tak, ž e je mladš í nemohly
najít. Potom vš ichni společ ně hledali poklad. Radostně
rozzář ené oč i dě tí dávaly tuš it, ž e poklad byl nalezen.
Kaž dý si odnáš el sladkou odmě nu, ukrytou v trupu
motýlka. Po obě dě si urč itě smlsnou.
Majka

Letoš ní "Den dě tí" jsme u Motýlků oslavili v dopoledních hodinách na vycházce hledáním pokladu.
Sluníč ko nám př álo, tak jsme vyrazili po stopách pirátů .
Cestou nás č ekalo 6 úkolů : lovení ž raloků , házení š iš ek
do kruhu, př ekáž ková dráha, zpě v písnič ky, poznávání
zvíř átek hmatem, foukání do listí a skládání sluníč ka
z š iš ek.
Odmě nou dě tem bylo objevení pokladu na š kolní
zahradě . Dopoledne se líbilo vš em, jak ř ekly dě ti: „ Byl
to príma den.“ .
Irena

Výlet na Macochu
Kluci a holky z naš í mateř ské š kolky jsou zvídavé a nebojácné dě ti, a proto jsme se v rámci letoš ního
výletu ve č tvrtek 18. 5. 2017 vypravili př ímo do srdce Moravského krasu – do Kateř inské jeskyně .
Vyrazili jsme vláč kem k lanové dráze, která nás vyvezla k propasti Macocha. Jízda lanovkou byla pro vě tš inu dě tí
velkou neznámou, ale krásným záž itkem. Po vydatném obč erstvení a jízdě vláč kem zpě t jsme zakoupili vstupenky
a č ekali na prů vodkyni. Maminky nás do chladné skály vybavily teplým obleč ením, takž e nám nic nebránilo
následovat milou paní prů vodkyni do tajemného království roztodivných krápníků , pohádkových vápencových
útvarů , jeskynních komínů a dokonce i medvě dích koster. Dozvě dě li jsme se, jak vznikl název jeskyně , vyzkouš eli
jsme dokonalou akustiku nádherného vstupního dómu a dokonce jsme si mohli sáhnout na krápník pro splně ní
naš ich tajných př ání. Ně kteř í z nás mě li to š tě stí vidě t netopýra – a ž e je to tvor vskutku zajímavý.
Víte např íklad, ž e je v jeskyni pouze jedno místo, kudy vylétají tato plachá zvíř ata v letním období ven? Pokud ne,
a pokud se nebojíte na pár vteř in zaž ít nefalš ovanou jeskynní tmu, urč itě se do Kateř inské jeskyně zajeď te podívat.
Moc si to už ijete. Tak jako naš e dě ti, které plny záž itků spokojeně usnuly už v autobusu cestou domů .
Díky tomu, ž e nám tento výlet zajistil tatínek Amálky Svobodové, jsme nemuseli platit vstupné za jízdu vláč kem
a lanovkou, což bylo 100 Kč . Dě kujeme.
Irena
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Výlet do Brna
Starš í dě ti z naš í š kolky se ve stř edu 14. 6. 2017 vydaly ranním vlakem na poznávací výlet do Brna. Ve mě stě
jsme se vyhnuli ranní dopravní š pič ce a k cíli cesty se vydali podchodem. Tam jsme ale museli př ekonat př ekáž ku,
kterou u nás na vesnici nemáme – jezdící schody. Ně které dě ti, které už zkuš enost se schody mě ly, se hrdinně
vydaly vpř ed. Ostatním pomohly paní uč itelky. Cestou dě ti pozorovaly mě stský ruch, velké obchody a trž iš tě na
Zelném rynku.
Navš tívili jsme Moravské zemské muzeum, kde byla expozice zvíř at. Potom jsme př eš li na Kapucínské námě stí.
V kapucínském kláš teř e jsme si prohlédli expozici Moravská vesnič ka, která ukazovala vš ední ž ivot v 19. století,
a mechanický betlém. Dě ti byly nadš eny. Obě výstavy se jim velice líbily. Neustále se ptaly, zajímaly se jak
o druhy zvíř at, tak o dř ívě jš í způ sob ž ivota na moravské vesnici. Velkou odmě nou nám bylo, když paní
prů vodkyně vyslovila velkou pochvalu za vzorné chování naš ich dě tí.
Domů jsme se vraceli unavení, ale bohatš í o spoustu nových záž itků a poznatků .
Majka

Spaní v MŠ
Z 22. 6. na 23. 6. 2017 dvanáct př edš kolních dě ti prož ilo spoustu več erního dobrodruž ství. Společ ně si pohrály
a poveč eř ely pizzu ve tř ídě MŠ . Když se setmě lo, proš ly se v okolí MŠ a také si vyzkouš ely, jak jsou odváž né,
když za tmy procházely stezku odvahy. Poslechly si pohádku na dobrou noc a š ly spát.
Ráno společ ně posnídaly a zapojily se do denního programu. Dě ti si to moc už ily a pro nás bylo velkou odmě nou
vidě t, jak jsou spokojené a š ť astné.
Irena
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UČ ITELSKÉ
HISTORKY

Zač átek š kolního roku
v ZŠ a MŠ Popice
Zač átek vyuč ování je letos stanoven na pondě lí
4. zář í 2017. V naš í š kole př ivítáme po prázdninách
ž áky novým nábytkem ve tř ídách a také zcela novým
zař ízením š kolní druž iny. Není to jediná změ na, která
ž áky č eká, doš lo ke změ ně v pedagogickém sboru.
Odchází paní uč itelka Monika Studená a jako tř ídní
uč itelka bude ve druhém roč níku nová posila Mgr.
Marcela Š edivá z Dolních Dunajovic. První roč ník
bude uč it Blanka Š ť astná, č tvrtý roč ník Pavla Úlehlová.
Uč itelka výchovných př edmě tů je paní Gabriela
Geierová, ve š kolní druž ině je vychovatelka Zdeň ka
Málková.
V mateř ské š kole jsou tř i paní uč itelky – Irena
Kondlerová, Marie Málková, Lenka Matulová. Poč et
dě tí se oproti loň skému roku sníž il, je to dáno jednak
populač ní kř ivkou, jednak tím, ž e dle vyhláš ky
o př edš kolním vzdě lávání musí být respektováno
vě kové slož ení dě tí a když jsou dě ti mladš í než tř i roky,
musí být celkový poč et na tř ídu sníž en.
V základní š kole jsme se zapojili do projektu EU
Š ablony pro š koly a budeme č erpat finanč ní prostř edky
na vzdě lávání pedagogů , š kolního asistenta, zájmově
vzdě lávací aktivity pro ž áky a vybavení pro tyto
aktivity.
Zač átek kaž dého nového š kolního roku je naplně n
oč ekáváním. Vě ř ím, ž e se nám společ ně podař í tato
oč ekávání naplnit a př eji nám vš em š ť astné vykroč ení!
Blanka Š ť astná

Expert

Když se č lově k potká s o pravdovým
odborníkem – expertem v jeho oboru, zpravidla
si toto setkání zapamatuje na celý ž ivot. Expert
si totiž okamž itě poradí tam, kde ostatní jen
nechápavě koukají. Ř eš ení problému (ať je to
ně jaký duš evní nebo tř eba praktický úkon) je v
jeho podání zcela jednoduché, jako by o nic neš lo.
A právě takového experta jsem asi př ed tř iceti lety
potkal ve š kole – v páté nebo š esté tř ídě .
Opravovali jsme společ ně diktát a poslední vě tu
tohoto diktátu jsem napsal na tabuli se vš emi
chybami, které tam tě ch dvacet nebo tř icet ž áků
stihlo nasekat. Ž áci sedě li v lavici, př ed sebou mě li
text s chybami a podle toho, jak se př ihlásili, chodili
nalezené chyby k tabuli opravit. Už byly opravené
vš echny – až na jednu. A protož e se zájemci stále
hlásili a v textu chyby př idávali a zase odstraň ovali,
př estal jsem je vyzývat, kdo vidí chybu, ať ji jde
opravit. Než jsem hlásícího se ž áka pozval k tabuli,
zeptal jsem se ho, kde tu chybu vidí, ve kterém
slově .
Ten text s jedinou neopravenou chybou vypadal asi
takto:

Po celodenním výletu mě li turisté velikou
ž ýzeň .
Když se koneč ně náš expert př ihlásil a ř ekl, ž e vidí
chybu v posledním slově , pozval jsem ho dopř edu.
Rozhodně o ně m není mož né ř íci, ž e patř il v č eš tině
k nejlepš ím, ale chybu naš el nejdř ív. Př iš el rozváž ně
k tabuli. Nevzal si ani hadru, ani houbu na mazání –
vzal si př ímo kř ídu. Jedním nedbalým pohybem
odstranil chybu, se kterou si př ed ním ani premianti
nevě dě li rady, polož il kř ídu zpě t a odkráč el ke svému
místu, oč ekávaje obdiv a pochvalu. Napsal háč ek
nad Z uprostř ed slova. Ž ÝŽ EŇ . Tak to slovo po jeho
zásahu vypadalo.

Základní š kola zprovoznila na svých webových
stránkách systém pro rezervaci konzultač ních
hodin. Naleznete jej pod zálož kou "NOVINKY"

http://www.zspopice.cz/news/rezervace-kon
zultacnich-hodin/

Jak jednoduché! Zkuste si napsat to slovo vedle sebe
jednou s Y a podruhé s I. Když je obě nahlas
př eč tete, rozdíl nepoznáte. Hlavní pro pochopení je
to Ž . Zkrátka setkal jsem se s expertem. Potkalo mě
š tě stí. Záž itek na celý zbytek mého ž ivota.
V.H.
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Ř ímsko-katolická farnost Popice
Naš e obec se stává více a více prů chozí
obcí na Svatojakubské poutní cestě . V jarních
mě sících k nám doputovala pomě rně velká
skupina ze severní Moravy. Vzhledem k nemož nosti př espání po bohosluž bě putovali až
do Dolních Vě stonic, kde Prů vodce po
Svatojakubské poutní cestě nabízí ubytování
v ZŠ Dolní Vě stonice.
Poutníci jsou nenároč ní, nosí s sebou karimatku a spací pytel a jsou ochotni spát i v
př írodě . Jeden z letních poutníků , kterého
cestou z Uherč ic promáč el déš ť , naš el
ubytování v jedné popické rodině . Své
podě kování zapsal do nově založ ené Kroniky
poutníků a pozdě ji i pohledem s pozdravením
ze svého bydliš tě . Putování po poutních
cestách se stává staronovým prostř edkem na
obnovu duchovních i duš evních sil. Na tyto
cesty se vydávají vě ř ící i nevě ř ící, ale kladný
úč inek tě chto poutí potvrzují mnozí.
V jarních mě sících se také rozbě hly brigády
na rekonstrukci fary. Byly vybourány dvoje
dveř e a okno. Vzniklé otvory byly zazdě ny.
Dále byly zbourány dvě př íč ky v pravé č ásti
fary a vybourány dva otvory na budoucí vstup
do toalet a do lož nice v obytné č ásti fary.
Práce postupují pomě rně pomalu, protož e
bourací práce je nutné spojovat vž dy s vyváž ením stavební sutin v sobotu odpoledne
a jsou organizovány pouze jednou za č trnáct
dnů . I tak je reálné, ž e hrubé práce na
rekonstrukci fary budou dokonč eny tento rok.
Dokonč ovací č innosti, jako obklady, rozvod
vody a elektř iny, polož ení podlah, zů stanou
pravdě podobně na př íš tí rok.
V nedě li 6. srpna naš e farnost popř ála po
nedě lní bohosluž bě naš emu kně zi P. Mgr.
Jiř ímu Grmolcovi
k jeho 60. narozeninám
hodně zdraví, duš evních sil
a pož ehnání do
jeho dalš ích mnoha roků v kně ž ské služ bě .
Protož e fara je v souč asnosti nevyuž itelná,
setkání gratulantů nejen z naš í obce bylo
uspoř ádáno ten den odpoledne ve vinař ství
rodiny Ž idkovy. Otč e Jiř í, dě kujeme za Vaš i
služ bu pro farníky, ale i celou obec.
Josef Urbánek
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Zpráva Sboru pro obč anské zálež itosti
Společ enská rubrika kvě ten - zář í 2017

60 let

65 let

Richter Michal
Kuč era Jan
Š ť astná Zdeň ka
Š varný Jan
Stehlík Karel
Stehlík Stanislav
Vintrlík Jan
Urbánek Antonín
Ž iž ková Stanislava
Hrabcová Jaroslava
Krajč a Jan
Ž idková Anna
Š ardová Hana
Stř elcová Eva
Holacká Alena

70 let Surovcová Hana
Straka Jan
Knoflíč ek Vojtě ch
Urbánek Františ ek
Luň áč ek Vojtě ch
Kuba Karel

71 let

Knoflíč ková Jiř ina
Krajč a Jaroslav
Dulínek Lubomír
Vojáč ek Václav

72 let Luň

áč ek Ladislav
Jež ová Zdenka
Matýš ková Anna
Š tě rba Jindř ich
Straková Jana

73 let Š

Frýdková Anna
Nasadilová Jiř ina
Zelinková Rů ž ena

V mě síci kvě ten - zář í se narodily dě ti:
Klárka Adamč íková
Michael Š arda

77 let

Skotalová Anna

78 let

Š kola Josef

79 let

Rampáč ková Zdeň ka
Beň ová Marie

81 let

Koneč ný Josef
Klouparová Marie

82 let

Hanyáš ová Jarmila

Slavnostní vítání obč ánků v mě síci č ervnu:

83 let

Komárková Herta
Frýdek Jan
Osič ková Zdenka

Klárka Adamč íková

84 let

Urbanová Anna

85 let

Fantová Anna
Somoš iová Marie

87 let

Mikulicová Marie
Š ebestová Anna

Úmrtí:

Bárteč ková Marie

13.5. zemř el pan Blaž ej Mahovský
ve vě ku 68 let

88 let
94 let

imkovič ová Terezia

74 let Urbánek Jaroslav
Š kola Vladimír
Kolesa Josef

Veselá Kvě ta
nejstarš í obč anka

Kač enka Svobodová
(Straková)

a Michaelek Š arda

1.7. zemř ela paní Ludmila Urbánková
ve vě ku 86 let
10.7. zemř el pan Ladislav Př ibyl
ve vě ku 61 let
20.7. zemř el pan Václav Š opík
ve vě ku 70 let

75 let Sekanina Milan

Sekaninová, srpen 2017
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TJ SOKOL POPICE
V jarní č ásti soutě ž e získali naš i
fotbalisté celkem 28 bodů př i celkovém skóre 34:13. Devě tkrát odcházeli jako vítě zové,
jednou remizovali a ve tř ech př ípadech své zápasy prohráli. V pomyslné tabulce jarní č ásti získali
naš i fotbalisté krásné 2. místo. Lepš í bodový zisk mě lo pouze muž stvo ze Strachotína. V koneč né tabulce získali
naš i fotbalisté 4. místo se ziskem 45 bodů př i celkovém skóre 62:35.
Jarní č ást soutě ž e se naš im fotbalistů m vydař ila. Ve vě tš ině zápasu své soupeř e př ehrávali a patř ili k nejlépe
stř ílejícím muž stvů m tř etí tř ídy. I v zápasech, ve kterých jsme nakonec odeš li poraž eni, jsme sehráli vyrovnané
partie a jenom nedů raz v koncovce nás stál lepš í výsledek. Výborné zápasy sehráli naš i fotbalisté zejména
v domácím utkání s Kloboukami (10:0), Š itboř icemi (2:1), ve Vranovicích (6:1) a i př es prohru v derby utkání ve
Strachotíně (0:2), ve kterém nás vychytal gólman domácích.
Pochválit musíme celé muž stvo. Kluci si dokázali, ž e když budou na sobě pracovat a č astě ji trénovat (více než
jednou týdně , ně kteř í alespoň jednou týdně ), mohou hrát o nejvyš š í př íč ky v soutě ž i. Fotbal je týmový sport a je
tě ž ké ně koho vyzdvihovat. Př esto musím jmenovat jednoho hráč e, který si to nepochybně zaslouž í. Je jím Vlado
Galbavý. Př iš el k nám jako nepotř ebný hráč ze sousedních Pouzdř an, s tím, ž e obč as zaskoč í, když nás bude málo.
V jarní č ásti soutě ž e se z ně j stal klíč ový hráč , který dokázal fotbalovým umem soupeř ů m ně kolikrát poř ádně
zatopit. Hlavní př edností byl ovš em jeho vliv na ostatní mladš í spoluhráč e, kterým dodával sebevě domí a dokázal
je podpoř it ve chvílích, kdy se jim nedař ilo. Byl stmelovacím prvkem, který dodal spoustě kluků znovu chuť do
fotbalu. Vedle ně j vyrostla spousta hráč ů , kteř í mají to nejlepš í ješ tě př ed sebou. Výbornou jarní č ást sezóny má za
sebou jeho syn Lukáš . Ze stř edu zálohy hru skvě le ř ídil Radek Rož novský a v útoku byli nesmírně nebezpeč ní
a hlavně góloví Dan Tinc a Daniel Topinka. Ani nastupující generace se neztratila, Jan Straka mladš í i Jan Bobal
jsou př íslibem do budoucna. V utkáních, ve kterých nastoupili, rozhodně nezklamali. Př ejeme kluků m, aby
v nadcházející podzimní sezóně neztratili chuť do fotbalu, aby se prezentovali podobnými výkony jako v jarní č ásti
soutě ž e. Pak nemusíme mít o naš e fotbalisty ž ádný strach.

Do jarní sezóny zasáhli tito hráč i:

Př ehled jarních zápasů :

KOBYLÍ – POPICE 1:0

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 a Roman Sovka.

VRANOVICE – POPICE 1:6 (Dan Tinc 3x, Vladimír
Galbavý 2x, Radek Rož novský)

Trenérem muž stva je Š tě pán Dulínek.

POPICE-KLOBOUKY 10:0 (Dan Tinc 5x, Daniel
Topinka 3x, Lukáš Galbavý, Radek Rož novský)

Branky v jarní č ásti soutě ž e:

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)

NOSISLAV – POPICE 2:1 (branka: Dan Tinc)
POPICE – STAROVIČ KY/VELKÉ PAVLOVICE B
2:0 (branky: Miroslav Singer a Daniel Topinka)

Dan Tinc – 12 branek, Daniel Topinka – 7 branek,
Vladimír Galbavý – 5 branek, Miroslav Singer –
3 branky, Lukáš Galbavý – 3 branky, Radek Rož novský
– 2 branky, Jan Bobal a Jiř í Buriánek – 1 branka.

Stř elci branek v celém roč níku:

STRACHOTÍN – POPICE 2:0
POPICE – BOŘ ETICE 2:0 (branky: Daniel Topinka
2x)
BOLERADICE – POPICE 0:2 (branky: Dan Tinc
a Daniel Topinka)
POPICE-VRBICE 1:1 (branka: Jan Bobal)

Daniel Topinka – 18 branek, Dan Tinc – 12 branek,
Vladimír Galbavý – 5 branek, Miroslav Singer –
5 branek, Lukáš Galbavý – 5 branek, Radek Rož novský
– 4 branky, Jan Straka mladš í – 4 branky, Jiř í Buriánek
– 4 branky, Miroslav Svoboda – 3 branky a Jan Bobal –
2 branky.

VELKÉ HOSTĚ RÁDKY-POPICE 2:3 (branky:
Vladimír Galbavý, Miroslav Singer a Dan Tinc)
POPICE-Š ITBOŘ ICE 2:1 (branky: Vladimír
Galbavý a Dan Tinc)
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Po krátké letní př ípravě , která byla zpestř ena dvě ma př ípravnými zápasy s Boř eticemi 4:1 a Kř epicemi 2:4
a zakonč ena pohárovým turnajem v Popicích, zač ala nová fotbalová sezóna 2017 - 2018. Kádr muž stva zů stal pro
podzimní č ást soutě ž e beze změ n. Staronovou posilou se stal Leoš Vintrlík, který se vrátil z hostování. Podař ilo se
udrž et Dana Tince, což by mě lo být významným faktorem pro útoč nou hru naš eho muž stva.
První kola naznač ila vyrovnanost soutě ž e. Po úvodní př estř elce s muž stvem Mikulova, kterou rozhodl gólem
v nastavení Jiř í Buriánek, následovala zaslouž ená remíza s muž stvem Š akvic a ztráta dvou bodů v utkání
s Vranovicemi, ve kterém naš i fotbalisté ješ tě 7 minut př ed koncem vedli o dvě branky. Ve č tvrtém kole jsme na
domácím hř iš ti porazili nebezpeč ný Drnholec. Hosté mě li po vě tš inu zápasu hru pod kontrolou, ale kluci nesmírnou
bojovností a vů lí nakonec v utkání zvítě zili v pomě ru 2:1. V úvodních zápasech jsme nedokázali nahradit Radka
Rož novského, který bude chybě t celý podzim. Muž stvo se v úvodních kolech potýkalo i s absencí ně kolika
obranných hráč ů (Ivo Š karpa, Miroslav Svoboda, Jaroslav Koneč ný). Př ed námi je dlouhá č ást sezóny a vě ř íme, ž e
se naš im kluků m bude dař it.

Dalš í zápasy:

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 - Drnholec 2:1
Branky: Lukáš Galbavý a Daniel Topinka
5. kolo Velký Dvů r – Popice 1:1
Branka Miroslav Singer

6. kolo, 17.9. Popice – Bulhary, výkop v 15:30
7. kolo, 24.9. Nosislav – Popice, výkop v 15:30
8. kolo, 1.10. Popice – Uherč ice, výkop v 15:00
9. kolo, 8.10. Pasohlávky – Popice, výkop v 15:00
10. kolo, 15.10. Popice– Novosedly B, výkop v 15:00
11. kolo, 22.10. Popice – Ivaň , výkop v 14:30
12. kolo, 29.10. Starovice – Popice, výkop v 14:00
13. kolo, 5.11. Popice – H. Vě stonice, výkop v 14:00
14. kolo, 12.11. Popice – Mikulov B, výkop v 14:00

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 a Roman Sovka.

Trenérem muž stva je Š tě pán Dulínek.

POHÁROVÝ TURNAJ V KOPANÉ
V sobotu 5. srpna se uskuteč nil již 10. roč ník tradič ního pohárového turnaje v kopané za úč asti muž stev z Popic, Pouzdř an,
Velkého Dvora a Starovic. Pohárovým turnajem kaž doroč ně uctíme památku naš ich nedávno zesnulých kamarádů (Davida
Podeš vy, Stanislava Pochopa, Marka Tomana, Petra Adamč íka a prezidenta fotbalového oddílu Jana Singera).
Pohárový turnaj letos ovládlo muž stvo Velkého Dvora, které ve finále porazilo celek Starovic 2:0.
Domácí fotbalisté tentokrát obsadili tř etí místo, když v úvodním utkání podlehli celku Starovic 3:2. Branky v tomto stř etnutí
vstř elili Leoš Vintrlík a Daniel Topinka.
V souboji o 3. místo porazili v derby utkání muž stvo Pouzdř an v pomě ru 3:0. Branky vstř elili Dan Tinc, Vladimír Galbavý
a Daniel Topinka.
V úvodním utkání pohárového turnaje porazil celek Velkého Dvora muž stvo Pouzdř an vysoko 7:0.
Za domácí nastoupili tito hráč i: Jan Straka starš í, Milan Straka, Jan Straka mladš í, Jiř í Buriánek, Radek Fiala, Leoš Vintrlík,
Miroslav Singer, Lukáš Galbavý, Vladimír Galbavý, Dan Tinc, Filip Lejska, Daniel Topinka a Jan Bobal. Hráč i se stř ídali
hokejovým způ sobem.
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Morava je mé milované místo na Zemi
Morava, zde vyrů stám a ž iji. Ve snové krajině , kde kaž dý její koutek hraje vš emi smysly.
Jaro tu voní rů znými kvetoucími bylinami. Dívky si pletou vě neč ky z rozkvetlých pampeliš ek. Tu a tam se
zastydí ně jaká tř eš eň .
Léto snoubí ž ár a váš eň dohromady. Vš ude okolo nás hoř í zlatá pole s pš enicí. Dívky pobíhají bosé a obnaž ují
svá dosud létem nepolíbená tě la. Za nocí posloucháme, jak nám na okno bubnuje vymodlený déš ť . Vzduch nás
š imrá na nose sladkostí dozrávajícího ovoce.
S babím létem př ilétá podzim. Ve sklípcích se sudy plní burč ákem. Vinohrady hrají rů znými tóny podzimu. Lidé
si už ívají posledních slunných dnů .
Př íchod zimy vš echno ukonejš í. Stromy shazují poslední listy. Babič ky dosuš ují kř íž aly. Mráz kreslí po
oknech. I zdejš í lidé hledají klid a odpoč inek, aby mohli v plné síle pomáhat př írodě .
S koncem zimy se tě š ím na nový zač átek jara, který mi znovu a znovu ukazuje krásy této krajiny, do níž patř ím,
jsem s ní spjatá.
Zkrátka, je to mé milované místo.
Sára Brychnač ová
Tak se ze své lásky a obdivu k rodné Moravě vyznala
Sára – zástupce naš í mladé generace. Chceme vě ř it, ž e
prož itky nás starš ích „ až nejstarš ích“ v tom podstatném
s jejími pocity souzní.
V mých osobních vzpomínkách na dobu raného
dě tství až dospívání by se naš lo podobné vnímání
jednotlivých č ástí roku. Ovlivnila mne hlavně
malebnost naš eho kopcovitého okolí s panoramatem
Pálavských vrchů . Jako malá š kolač ka jsem v zimě
č asto navš tě vovala tatínkovu dílnu, kde on, dva
tovaryš i a uč edník (byl ze Š akvic) na svých verpáncích
opravovali boty. Nízká kamínka hř ála a já si č etla
pohádky - ně kdy i nahlas, když zrovna neklepala
kladívka př ibíjející odtrž ené podráž ky. Pově st o
zkameně lých pannách na Pálavě jsem si ve své dě tské
fantazii rozš íř ila o tajemnou chodbu uvnitř celého
masivu, zabydlila nejrů zně jš ími postavami, atd.
Lhostejnou mne asi nenechala ani symbolická
slavnost rozorání mezí v roce 1950 (bylo mi devě t),

kdy jsem byla vysazena na pás traktoru a př ednáš ela
Sládkovu báseň „ Velké, š iré, rodné lány“ . Již si
nevzpomenu, zda jsem tenkrát ř íkala i poslední vě tu
básně „ buď te vy nám pož ehnány!“ . Mož ná „ zvuč ný
hlas“ a dobrá pamě ť mne př edurč ila, abych př i mnoha
př ílež itostech byla uč iteli pově ř ována př ednáš ením
oslavných básní. Mů j dobrý tatínek ze mne velkou
radost nemě l – jeho obuvnická dílna, tak jako dalš ích
17 soukromých ž ivností v obci, bylo „ př evedeno do
socialistického sektoru“ .
Jako dospě lá jsem celé č tvrtstoletí ž ila na Moravském
Slovácku. A tam jsem pochopila, co je to hrdost až
pýcha na svů j rodný kraj – a to nejen u př ísloveč ných
Lanž hoč anů pyš ných.
Mů j vztah nejlépe vyjadř ují slova z Popické hymny

– tento kraj mám hodně rád-a, chtě l-a bych tu
ž ít napoř ád … … .

Popický zpravodaj - zář í 2017 - str. 24

Anna Frýdková

MYSLIVoST
Od kvě tna zač al nový myslivecký rok v honitbě MS Popice. Po delš í době (ně kolik let) jsme se rozhodli zasadit
krmnou ř epu pro zpestř ení potravní nabídky pro zvě ř v honitbě . Zasadili jsme pě t ř ádků .
V mě síci kvě tnu vyvádí baž antí slepice malá kuř átka, v č ervnu kladou srny srnč átka, k tomu malí zajíč ci, tak je
na co se dívat. K tomu, abychom mě li př ehled, co kde v honitbě máme, nám slouž í myslivecké zař ízení na
pozorování zvě ř e. No a zatím co my myslivci zhotovujeme posedy, tak ně kteř í vandalové nám naš e zař ízení nič í.
Byl nám znič en posed v lokalitě u Lesíku, v hodnotě př es 10000kč . I př esto, ž e š kodu vyš etř ovala policie, pachatel
se nenaš el. A aby toho nebylo málo, tak v lokalitě Na Pískách nám byla zcizena fotopast na monitorování zvě ř e.
I toto š etř í policie.
Ně co radostně jš ího - doplnili jsme honitbu o nový posed v lokalitě Langesatze. Rozváž íme také tisíce litrů vody
do napajedel. Vyseli jsme kolem svodnic a potoků biopásy pro zvě ř . Také jsme provádě li opravy mysliveckých
zař ízení. V souč asné době , po ž ních zač ínáme př ikrmovat zvě ř již zmíně nou ř epou, která i př es sucha docela
narostla.
V srpnu jsme započ ali s opravami hospodář ských budov, což je jedna z posledních vě tš ích investic. No a v zář í
se doč káme i nové pergoly př ed naš í myslivnou.
Ke sráž kám se zvě ř í - od dubna do srpna nám nahlásila Policie Č R pě t sráž ek se zvě ř í a vě ř ím tomu, ž e ně kteř í
ř idič i, co nemají pojiš tě né auto, sráž ku ani nenahlásí. Proto apelujeme alespoň na naš e obč any, ať v úseku kolem
sadů , od odboč ky na Sonberk po obec jedou v noč ních hodinách trochu pomaleji, myslím, ž e není o co stát, na
straně jedné rozbité auto, nedej bož e zraně ní a na druhé straně poraně ná, nebo zabitá zvě ř .
Ješ tě k africkému moru prasat - v naš í honitbě se tato nemoc nevyskytuje, a proto se na nás ž ádná omezení
nevztahují. Pouze se odevzdává bránice a pírko (ocásek) z ulovených kusů na zjiš tě ní př ítomnosti svalovce, které
provádí Státní veterinární správa Olomouc a Jihlava.
Myslivosti zdar
Za MS Popice
Zabloudil Miroslav, př edseda

Na popické stř elnice probě hly tyto akce:
Májové stř íleníč ko 21.5. a Popický stř elecký
maraton - trojboj 150 terč ů - 27.8.
Př ipraveny byly jako vž dy poháry i finanč ní ceny.
Sportovní stř elbě ZDAR!
Př íš tí akce

15.10.2017 Narozeninové stř ílení - 6. roč ník

7. - 9. č ervence
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