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SLOVO STAROSTY
V jarních měsících se naplno rozběhly stavební práce na kanalizačních stokách v obci.
Ke kanalizaci se vrátím v další části zpravodaje. V květnu
začaly stavební práce na výstavbě sběrného dvora. Společnost
Inženýrské stavby Hodonín, s. r. o. měla předat stavební dílo
do konce května. Vzhledem k vadám a nedodělkům došlo k faktickému předání díla až začátkem měsíce srpna. Kolaudace
sběrného dvora by měla proběhnout v půli září. Otevření sběrného dvora se předpokládá 1. října 2014. Náklady na
stavbu sběrného dvora – 1 609 405,- Kč, na vybavení
sběrného dvora (kontejnery a provozní objekt) – 1 084 765,- Kč.
Náklady na projektovou dokumentaci a investiční management (žádost, výběrové řízení a práce technického
dozoru stavby) – 284 413,- Kč. Celkové náklady se vyšplhaly
na částku 2 978 583,- Kč.
Ze státního rozpočtu a Evropské unie obdržela obec Popice
částku ve výši 2 469 869,- Kč.
V průběhu května jsme obdrželi informaci ze SFŽP, že
žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt: „Snížení
energetické náročnosti objektu Mateřské školy v obci Popice“
byla úspěšná. Začaly finální práce na projektu pro provedení
stavby a následné výběrové řízení. Trochu nás zaskočila informace ze SFŽP, že prostředky na tento projekt musíme vyčerpat
a zadministrovat nejpozději do konce října 2015. Vzhledem
k tomu, že stavební práce v objektu mateřské školy lze provádět
pouze o prázdninách, nezbyla jiná alternativa než začít
rekonstruovat v letošním roce. Výběrové řízení proběhlo
koncem června a začátkem července byla podepsána smlouva
s vítězem výběrového řízení společností Hrušecká stavební, s. r. o. na částku 4 839 007,- Kč. Byla vysoutěžena
i rezerva v hodnotě 242 000,- Kč. Evropské fondy a státní
rozpočet ČR přispěje částkou 2 629 744,- Kč. V první dekádě
července začaly práce na rekonstrukci sociálního zařízení
pro děti společně s odkanalizováním celého objektu a výměnou vodovodních a odpadních rozvodů. Ve výběrovém řízení
byla ekonomicky nejvýhodnější nabídka společnosti Kavestav,
s. r. o., která zvítězila s nabídkou 813 147,- Kč.
Jihomoravský kraj nám poskytl dotaci na rekonstrukci
sociálního zařízení ve výši 182 000,- Kč. Po odkrytí budovy
jsme zjistili, že uvedené částky rozhodně nebudou konečné.
Nejvíce nás zaskočil posudek statika, který konstatoval,
že nově postavená přístavba budovy (rok 1978 a 1979) je
v havarijním stavu s trhlinami až 5 mm v základech budovy.
Ve sklepních prostorech byla zjištěna značná koroze železobetonových překladů. Jelikož se budova bude zateplovat,
vyžaduje se, aby podkladní konstrukce pod zateplením byla
bez statických poruch. Musíme posílit
tuhost nadzákladového zdiva dodatečným vytvořením pozdních věnců
v úrovni parapetního prostoru metodou sepnutí zdiva předjatými lany.
Celkové náklady se vyšplhají na
288 602,- Kč. Po zevrubném prohlédnutí jsme se rozhodli oproti původnímu projektu zrekonstruovat i část
kuchyně, přípravny a WC pro personál
(vyrovnání stěn a nové obklady).
Další nemilé překvapení nás čekalo
na půdě mateřské školy. Část shnilých
pozednic, vázacích trámů spojené
s výměnou krovů a rozpěr. Trámy
a dřevní konstrukce nebyly v průběhu

několika let ošetřeny proti škůdcům. Po dohodě s technickým
dozorem stavby jsme rozhodli, aby tesaři provedli impregnaci celé střechy (pouze zdravé trámy a pozednice). Všechny
tyto vícepráce budou stát obecní pokladnu kolem 220 000,Kč. Na druhé straně hledáme rezervy v obou rozpočtech
zhotovitelů oprav a věříme, že nalezneme podstatnou část
prostředků na tyto opravy. I z těchto důvodů je posunut termín předání díla. Interiér budovy by měli stavebníci opustit
v druhé dekádě září (asi kolem 19.9.2014). Exteriér se plánuje
dokončit v první dekádě října (nejpozději 9.10.2014). Vím, že
tato zpráva je velmi nemilá pro rodiče dětí, které měly nastoupit do mateřské školy začátkem září, nicméně věříme, že nám
malé zpoždění prominou a výsledkem bude opravená budova,
která při správné údržbě vydrží dalších 30 let bez velkých
investic (výjimkou jsou podlahy a osvětlení). Náhradním
řešením bude prozatímní docházka dětí do základní školy.
Dalším stavebním počinem byla oprava lávky spojující ulice
K Myslivně a U Hráze. Po odkrytí původní konstrukce bylo zjištěno, že stav lávky je havarijní. Zastupitelé rozhodli, že lávka
bude opravena z terasových prken dřeva Bangkirai, které má
životnost 20 let. Pochopitelně materiál je dražší, než ostatní druhy
dřevin, nicméně jsme upřednostnili životnost a kvalitu materiálu před nižší cenou. Celkové náklady na opravu lávky byly ve
výši 205 300,- Kč. K lávce bylo nutné zvednout chodník na její
úroveň. Rozhodli jsme se pro položení nového chodníku ze zámkové dlažby. Náklady na položení chodníku včetně materiálu
byly 42 455,- Kč. Zarážející je chování některých občanů,
kteří už jezdí po novém chodníku těžkými vozidly a ničí
tím majetek nás všech. Zajímalo by mě, zda se tak chovají
i ke svému majetku.
V jarních měsících se provedla v kulturním domě rekonstrukce kuchyňky. Veškeré stavební, instalaterské, elektrotechnické
práce včetně pořízení nové kuchyňské linky se spotřebičem
vyšly obecní pokladnu na 113 617,- Kč. Dále byly zrekonstruovány parapety u oken, položeno linoleum v šatně,
opraveny schody do altánu, a vyvložkována krbová kamna.
Celkové náklady na tyto drobné práce činily 22 778,- Kč.
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o možnosti
opravy vodovodního řádu na ulici Nová (bytovky) a ulici Větrná.
Obec Popice je akcionářem společnosti VAK Břeclav, přesto
se velmi těžko prosazuje jakýkoliv druh opravy vodovodního
řádu v naší obci, které je ve vlastnictví společnosti VAK Břeclav.
Ředitelství společnosti VAK Břeclav upřednostňuje investice
v těch obcích, které přispějí částečně (většinou 30 až 50%)
na opravu vodovodních řádů ve vlastnictví společnosti.
Nicméně i přes tyto podmínky a pravidla nám vedoucí střediska
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v Hustopečích pan Studýnka přislíbil, že v první dekádě září se
začne opravovat vodovodní řád včetně přípojek na ulici Větrná.
Stavební práce by měly trvat maximálně 3 týdny. S ulicí Novou
je situace podstatně horší. Přestože jsme byli mnohokrát ujišťováni, že vodovodní řád na ulici Nová se musí bezpodmínečně
zrekonstruovat, finanční prostředky se na opravu v letošním
roce s největší pravděpodobností nenajdou. Jedině snad kdyby
vypadl projekt na rekonstrukci vodovodního řádu v jiné obci.
Uspěli jsme s projektem na nákup a provoz biokompostérů
a štěpkovače na odstraňování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRO). Výběrové řízení na projekt proběhne
začátkem září.
Nejen prací živ je člověk. Lidský tvor potřebuje trochuodreagování a zábavy. V jarních a letních měsících proběhlo v naší obci několik zábav. Vše začal tradiční košt
vín s cimbálovou muzikou, poté následovaly Dětské hody,
již 6. ročník „Babských hodů“ a vše završily letní hody
pod taktovkou Popické chasy.
I sportu lačný divák se dočkal populárních rybářských
závodů, pohárového turnaje v kopané a Hobby závodů na
Jízdárně. Všechny akce si našly své věrné fanoušky a můžu
konstatovat, neboť jsem všechny aspoň chvíli okem zhlédl, že
organizátoři a účinkující se nemají za co stydět. I díky nim je
život v obci velmi pestrý.
A ti, kteří neměli dostatek času se na žádnou akci podívat,
snad využijí v dalších měsících pestrou nabídku akcí v naší obci.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pevné nervy na našich
rozkopaných silnicích a blátivých cestách, vinařům bohatou
úrodu a slunečný podzim nám všem.
/ Marek Sekanina /

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

KANALIZAČNÍ PRÁCE V OBCI POPICE
Jedna z největších investičních akcí v historii naší obce se
naplno rozběhla v druhé polovině března na ulici Široká(od
zdravotního střediska po dům pana Večeři). Oproti původnímu projektu z roku 2009, který byl předán jako podklad
k žádosti o dotaci, došlo na této ulici k posunutí výkopu
asi o tři metry k vozovce, protože jinak by většina stromů
musela být odstraněna.
Vedení dobrovolného svazku obcí (DSO) Strachotín-Popice
ještě před započetím prací rozhodlo, že přípojky povedou
ke všem pozemkům. Přípojky k rodinným domům i sklepům
budou ukončeny revizní šachtou a budou vykopány až za inženýrské sítě (voda, plyn, kabelová televize, telefon, elektřina).
Přípojky k nezastavěným pozemkům budou ukončeny jeden
a půl metru od kraje vozovky a zaslepeny zátkou. Další
podmínkou bylo zachovat dešťovou kanalizaci, která byla
již dříve vybudována v obou obcích. V původním projektu
se s touto alternativou vůbec nepočítalo, proto se značně
navýšila cena prací. Navíc jako kuriozitu uvádím, že autor
(původního projektu z roku 2009) zapomněl vyprojektovat přípojky k některým domům, které již tehdy stály.
Zhotovitel společnost OHL ŽS rozdělila stavbu na dvě
části. První pracovní četa kopala od ulice Hlavní na sever
(Sklepní, K Myslivně, Krátká, část ul. Široká). Druhá četa pracovala na dokončení ulice Hlavní a v jižní části obce (část ul.
Široká, Rybníček, U Jízdárny, Větrná, Lipová, Nová, U Hráze
a U Kapličky).
V první fázi stavby se pokládal hlavní kanalizační řád.
První komplikace vznikly na ulici Lipová, když u domu pana
Konečného začala nastupovat spodní voda a zemina několikrát spadla do výkopu. Úsměvné nám dnes připadají příhody
jako prasklý vodovodní řád, překopnutá přípojka plynu apod.
Problémy se vyřešily a práce pokračovaly. Počasí přálo
a občané si na rozestavěnost v obci zvykali.
Pak ale následovala jedna komplikace za druhou. Některá
nedbalostí firmy, jiná špatným podložím, nedodržením plánu,
chybami v projektu apod. V několika případech museli být
odvoláni pracovníci, byl vytvářen nouzový plán a nakonec
DSO nechalo přepracovat projekt ing. Nejezchlebou.
Práce se zdržovaly, někde přerušily, jinde ani nezačaly.
Situace se řešila na většině stok setkáním občanů s pracovníkem OHL ŽS p.Trnečkou a starostou obce.
Na kontrolním dni začátkem srpna se rozhodlo, že u přípojek
k jednotlivým domům a pozemkům se bude postupovat jiným
způsobem. Opravdu, před započetím výkopových prací
na přípojce k objektu navštívil pracovník firmy majitele objektu a domluvili se na umístění a hloubce revizní šachty.
Nebyl-li majitel zastižen, řešil situaci starosta. Občan podepsal
souhlas s položením přípojky.
V naší obci byly dále vykopány tři přečerpávací nádrže
(ul. Lipová, Rybníček, Hlavní) Jejich vybavení strojním zařízením proběhne v listopadu a prosinci.
Nejčastější otázkou občanů je, kdy se mohou na kanalizaci připojit. Podle zákona se lze připojit až po kolaudaci
stavby. Vzhledem k tomu, že předání stavby je naplánováno
na 31. 5. 2015, požádalo vedení OHL ŽS odbor životního prostředí MěÚ Hustopeče o možnost předčasného užívání.
O možnosti konkrétního připojení budou občané informováni
písemně, ostatní informace týkající se kanalizace budou zve-
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řejňovány na webových stránkách obce nebo infokanále.
Chápu, že většině z vás již dochází trpělivost, ale musíme
společně vydržet. Na světě jsou přece i daleko horší věci.
Pokud vlivem prováděných prací na kanalizaci došlo
k poškození vašeho majetku (např. trhliny na domě), přijďte
to okamžitě oznámit starostovi, který s vámi sepíše protokol.
A proč potřebujeme v naší obci kanalizaci? Tolik let jsme
žili bez ní. Už jsme na kanalizaci obdrželi v minulosti státní
dotaci, ale to jistě není ten hlavní důvod, i když ne zanedbatelný.
Již v roce 2002 rozhodla zastupitelstva obcí Popice, Pouzdřany a Strachotín o společné výstavbě čistírny odpadních
vod a následném odkanalizování domácností. Tehdy stát tyto
akce podporoval, zejména s ohledem na blízkost těchto obcí
k přehradním nádržím. Povinné bylo čištění odpadních vod pro
všechny obce nad 2000 obyvatel. Naše obce podmínku nesplňovaly, proto vznikl DSO. První etapa prací byla provedena
v roce 2007 (výstavba ČOV ve Strachotíně a položení potrubí
z Popic do Strachotína) a státní dotace činila 42 000 000 Kč.
Dotace byla vázána na podmínku odkanalizování domácností
do roku 2017. Kdybychom tuto podmínku nedodrželi, vraceli
bychom celou dotaci a navíc penále. Tento scénář by byl pro
obě obce (Pouzdřany již dříve ze svazku vystoupily) likvidační,
protože veškeré příjmy obce by padly na pokrytí dluhů. Spláceli bychom nejméně 15 let. Tím by se zastavily veškeré další
investiční akce, nezbývá nám tedy nic jiného než dílo dokončit.
/ Marek Sekanina /

Informace z ČOV Strachotín, Popice
Vážení občané,
rozhodli jsme se za svazek obcí ČOV Strachotín,
Popice krátce odpovědět na několik otázek, které Vás
jistě zajímají.

být práce přerušeny. A toto přerušení má hned dva důvody.
Hlavním z nich je fakt, že pracujeme s projektovou dokumentací, která je z roku 2003. A od té doby se spousta věcí,
jako výstavba nových nemovitostí nebo počet kanalizačních
přípojek, změnila. Bohužel si tohoto nikdo v roce 2008, kdy
se dělala revize projektu, nevšimnul a ani na ni neupozornil.
Museli jsme se s touto situací vyrovnat a na některých místech
trasu kanalizace přeprojektovat, protože docházelo ke kolizi
s ostatními inženýrskými sítěmi, především s trasou vodovodu.
Dalším důvodem, kvůli kterému došlo ke zdržení stavebních
prací je, že veškeré změny projektu musejí být nejdříve schváleny SFŽP (Státním fondem životního prostředí) a teprve
potom realizovány. Věřím, že dnes, kdy máme cca 70% stavebních prací hotových, již žádné závažné zdržení nehrozí.
Kdy se budu moci připojit?
Tuto otázku si pokládá snad každý. Ke konci srpna jsou připraveny k předčasnému užívání stoky ve Strachotíně a to na ulici
Krátká, Nová, Sokolská a v Popicích ulice Krátká, K Myslivně, Široká, Rybníček, Lipová. Předpoklad je, že během září
2014 se budou moci občané v těchto ulicích připojit. Jakým
způsobem a kdy bude ještě upřesněno letákem do schránky.
Proč se instalují revizní šachty?
Chybou první etapy výstavby kanalizace bylo, že projektant
na kanalizačních přípojkách nenaprojektoval revizní šachty.
Revizní šachta je předávacím místem odpadních vod a měla
by být běžným standardem! Mimo jiné slouží k čištění
a lokalizaci přesného místa přípojky, pokud se někdo připojuje
ke kanalizaci až za delší dobu. Někteří občané, kteří se připojovali za delší dobu a marně hledali, kde je přípojka, by mohli
vyprávět…
Bohužel se tato chyba opakovala i v roce 2008, kdy byla provedena revize projektu. Díky ní jsme na revizní šachty nemohli
čerpat dotaci!
Že jsou takové šachty NUTNOSTÍ, se ukázalo v srpnu tohoto
roku, kdy neznámý pachatel nalil do kanalizace výpalek z pálení
švestkového kvasu včetně pecek. Toto je materiál, který do
kanalizace NEPATŘÍ. V malém množství je ČOV schopna si
s takovou situací poradit, ale vzhledem k tomu, že pecek bylo
řádově několik set kilogramů, došlo k ucpání čerpadel a přečerpávací jímky musely být vyčištěny čistícím vozem.
Vzhledem ke škodě několika tisíců korun bylo toto nahlášeno
na PČR a je v šetření.
/ Za ČOV Strachotín, Popice - Josef Handl, předseda svazku /

Kdy bude dostavěna kanalizace a je na dostavbu dost
peněz?
Nejdřív si dovolím odpovědět na druhou otázku, ANO na
dostavbu je dostatek finančních prostředků. Na konci července
2014 bylo hotovo dohromady v obou obcích 4039 bm hlavních řádů a 1095 bm přípojek. Termín předání díla je květen
2015. Předpoklad je, aby do konce listopadu 2014 byly hotovy zemní práce a na jaře 2015 se budou dodělávat povrchy
komunikací a přípojky, které se nestihnou dodělat do zimy
2014/2015.
Proč se na některých stokách nepracovalo, když bylo pěkné počasí? Proč byly práce přerušeny?
Ano, máte pravdu. Na některých stokách skutečně musely
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Dobrovolný svazek obcí (DSO)

Kontakty – kanalizace

Zápisy ze zasedání členských schůzí ČOV Strachotín,
Popice najdete na:

http://www.obecpopice.eu/obec/cov

OHL ŽS, a.s.
stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Puč, GSM: 602 452 153
stavbyvedoucí: Martin Trnečka, GSM: 602 515 843
Projektant - přípojky:
Ing. Milan Nejezchleba, GSM: 603 930 075

OBECNÍ KOMUNIKACE
I přesto, jak vypadají naše komunikace po zásahu budovatelů kanalizace, dá se najít i kousek hezkého místa přímo
v sousedství hrbatých a propadajících se silnic a chodníků.
Už aby to bylo za námi a vše bylo opět v původním
stavu. Zatím to ale vypadá, jako by se Popicemi prohnalo
přinejmenším stádo sudokopytníků.

DOPRAVNÍ SLOUPKY NA ŽELEZNIČNÍM NADJEZDU
Loňský podzim byl jednou z posledních kapek pro radikální
opatření na komunikaci vedoucí přes železniční nadjezd
do obce Strachotín (k letišti). I když již několik let je před
železničním nadjezdem dopravní značka o zákazu vjezdu nad
3,5 t, žádný z řidičů nákladních vozidel a kamionů tuto značku
nerespektoval. Ani příjezdy a dohledy Policie ČR, která na uvedené komunikaci pokutovala řidiče, kteří poruší tuto dopravní
značku, nepřinesly kýžené ovoce. K tomu loňské časté přejezdy
těžkými traktory a vlečkami plnými siláže, jejichž hmotnost
často přesahovala až 25 tun, znamenala pro komunikaci nad
železničním nadjezdem hotovou pohromu. Vozovka se začala
rozjíždět a její provozuschopnost začala být ohrožena. Oprava
vozovky by se vyšplhala na částku asi 1,5 miliónu korun.
Zastupitelstvo obce tedy rozhodlo v listopadu loňského roku,
že na vozovce před železničním nadjezdem umístí z obou
stran dopravní sloupky, které zúží průjezd na 2,3 metru, povolí
průjezd pouze osobním vozidlům a zcela vyloučí průjezd
těžkých vozidel. Uvedené opatření způsobilo mezi některými obyvateli vlnu nevole a rozhořčení. Nedokáži říci, jakou
finanční částkou by se uvedení občané na opravě vozovky
podíleli, ale předpokládám, že vůbec žádnou. O tom, že by
měli respektovat dopravní značku před uvedenou komunikací,
nechtějí ani slyšet. Je otázkou, jak dlouho by uvedená komunikace vydržela nápor nákladních vozidel a jak dlouho by se
po komunikaci ještě jezdilo. Obec nemá finanční prostředky
na opravu této vozovky a v dohledné době ani mít nebude.
Existují pouze dvě možnosti. Buď uvedenou komunikaci uzavřít pro motorová vozidla a využívat ji jen pro cyklisty a pěší, anebo omezit dopravu těžkých nákladních
vozidel. Zastupitelstvo obce zvolilo druhou alternativu.
Vzhledem k tomu, že dopravní značky většina řidičů nerespektuje, zvolili jsme variantu s dopravními sloupky. Jejich

provoz k dnešnímu dni přesáhl již 8 měsíců. Přestože již
došlo třikrát k poškození a následné výměně dopravních
sloupků, plní svou funkci daleko lépe než dopravní značky.
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do zastupitelstva obce Popice konané ve dnech 10. a 11. října 2014
KANDIDÁTNÍ LISTINA Sdružení nezávislých kandidátů za rozvoj obce a sportu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Marek Sekanina, 42 let, starosta, Popice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Ing. Stanislav Málek, 37 let, enolog, Popice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Jiří Vachala, 45 let, technik provozu a údržby, Popice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Mgr. Blanka Šťastná, 48 let, učitelka, Popice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Miroslav Zabloudil, 55 let, soukromý zemědělec, Popice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Michal Škarpa, 21 let, student, Popice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Ing. Renata Podešťová, 41 let, manažer provozu TJ, Popice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Ludmila Novotná Svobodová, 51 let, administrativní pracovník, Popice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Josef Patka, 41 let, kuchař, Popice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Radek Brzobohatý, 30 let, zástupce vedoucího servisního oddělení, Popice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Mgr. Jiří Geier, 40 let, speciální pedagog, Popice, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

VOLEBNÍ PROGRAM
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
PRO ROZVOJ OBCE A SPORTU
Seznamte se ve stručnosti s naším programem:
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce obecních vozovek a chodníků
Rekonstrukce obecních budov – ZŠ a MŠ, kulturní
dům a Dům služeb
Víceúčelové hřiště
Zasíťování nových stavebních pozemků
Zlepšení dopravní obslužnosti – zvýšení četnosti
autobusových spojů z Hustopečí
Získávání dotací, které budou pro obec prospěšné
Podpora občanských sdružení, zejména pracujících
s dětmi a mládeží

Věříme, že Vám záleží na dalším rozvoji obce,
ve které žijete.
Svým hlasem můžete vyjádřit svůj názor a postoj
k dění v naší obci.

KANDIDÁTNÍ LISTINA KDU-ČSL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kotlán Miloš, Bc. – státní zaměstnanec
Sedláček Vladimír, Ing. – školitel telekomunikací
Židek Jaromír – podnikatel
Urbánek Jan – správce sítě IT
Šístek Jaroslav, Ing. – technický zástupce
Malík Kamil, Ing. – projektový inženýr
Šopíková Olga – referentka
Pololáníková Lenka – podnikatelka
Forman Petr – zemědělec
Urbánek Josef – důchodce
Melkus Petr – OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)

Kandidátem č. 1 za KDU-ČSL je

Miloš Kotlán, Bc.

(40 let) – státní zaměstnanec
Jeho priority:
- jsem připraven naslouchat Vašim problémům a otevřeně
je řešit. Dbát na efektivní hospodaření s rozpočtem
a odpovědně pro obec pracovat. Snažit se o větší zapojení
občanů při rozhodování o veřejných zakázkách.
- zasadím se o vytvoření nových prostor pro volnočasové
aktivity dětí, mládeže a seniorů.
- budu i nadále propagovat a podporovat naši obec
v kulturně-společenských aktivitách, spolupracovat
s místními subjekty a ve vzájemném souladu vytvoříme
projekt pro větší zviditelnění a turistickou atraktivnost
naší obce, s čímž je úzce spjat i větší příliv financí.

S podrobným programem KDU-ČSL
pro volby do zastupitelstva obce
budou občané seznámeni ve volebním materiálu, který
bude doručen občanům Popic
před vlastními volbami začátkem měsíce října 2014
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NOVÝ KONTEJNER NA TEXTIL
Pomáhejte charitě AIDED, pomůžete potřebným,
přírodě i sobě
Začátkem července zajistila Obec Popice ve spolupráci
s charitativní a ekologickou společností AIDED-EU nový
speciální kovový kontejner určený ke sběru obnošeného šatstva, lůžkovin, obuvi, bytového textilu, použitých hadrových,
plyšových i jiných hraček, který je umístěn v obci, a sice
u zdravotního střediska. Do této nádoby lze odložit dary zabalené v igelitovém pytli nebo tašce, aby nenavlhly a neznehodnotily se. Nádoba je monitorována ve čtrnáctidenním
intervalu. Za všechny dary srdečně děkujeme!
Prostřednictvím vedení obce chce sdružení AIDED-EU
hlavně poděkovat všem občanům obce za případné velmi
cenné dary získané od obyvatel již v rámci mobilních sběrů,
které byly organizovány po povodních v roce 2013 a posléze
v průběhu dalšího roku. Díky těmto rychlým a četným darům
může sdružení AIDED-EU zajistit dostatek oděvů i dalšího
např. úklidového materiálu pro oběti případných povodní či
jiných živelních katastrof, a to nejen u nás, ale i v zahraničí.
Díky těmto darům může dál zajišťovat materiál pro lidi v nouzi
např. v Pákistánu, Afghánistánu i arabských zemích. V nedávné době se rozhořely velké občanské nepokoje v Egyptě, stále
hrozí válečný konflikt v Sýrii. Přibývá běženců v Turecku,
Itálii i jiných zemích. Bez oděvů a obuvi je mnoho potřebných
v zemích východní a severní Afriky. Pro mezinárodní humanitární projekty Charita AIDED dodává 30–50 % výtěžku celkového objemu své sbírkové činnosti. Použitý textil nachází
příjemce také u nás v tuzemsku a hlavně u nás na Moravě
v regionálních stacionářích, pro potřebné sociálních zařízeních, či útulcích pro zvířata. Zájemci z regionů na jihu Moravy
takto odčerpají mezi 10–20 % sbírek. Technicky zpracovatelného materiálu se po mobilním sběru, v kontejnerech, individuálních sbírkách a jiných formách sběru shromáždí asi čtvrtina. Jde o pro účely dalšího využití již nepoužitelný textil,
který se průmyslově zpracovává při výrobě čisticích pomůcek
nebo izolačních hmot pro stavebnictví a jiná odvětví. Zbylých
5–15 % je zatím odpad, který se termicky zhodnocuje, tedy
ekologicky likviduje ve spalovnách a využívá na výrobu tepla. Tento model využití však bere za své v mimořádných situacích, kdy je charita AIDED-EU plně připravena co nejrychleji
zmírnit následky humanitárních katastrof u nás doma i v našem
evropském prostoru a pro tento účel vlastně vznikla. Díky
tomu, že se do nového systému AIDED operativně zapojilo
i vedení vaší obce, může „srdíčková“ charita svým partnerům garantovat potřebné
množství „suroviny“ pro rychlé humanitár- PROSINEC
ní využití. Díky operativnosti vedení obce LISTOPAD
a zejména pana starosty Marka SekaŘÍJEN
ZÁŘÍ
niny se mohou jeho občané prostředSRPEN
nictvím sdružení AIDED prakticky přímo podílet na celosvětové i ČERVENEC
ČERVEN
domácí humanitární pomoci pouze
KVĚTEN
tím, že nebudou odkládat již použité šatDUBEN
stvo, lůžkoviny, bytový textil, prádlo,
BŘEZEN
ručníky, obuv v párech a hračky do směsÚNOR
ného odpadu, ale odloží je do sběrné nádoLEDEN
by se srdíčkem pro ty, kteří je ještě mohou
používat. Pomáhají tak navíc obci snižovat náklady na svoz a likvidaci směsného

odpadu, a tím šetří i vlastní kapsu. Tímto chováním navíc budou
velmi výrazně chránit své životní prostředí, neboť textil na
skládkách představuje velké nebezpečí pro kontaminaci
spodních vod. Zapojte se i vy! Kontejner na textil je béžový, s výraznými polepy a ve vaší obci se s ním můžete
setkat vedle nádob na tříděný odpad před obecním úřadem.
Obec bude prostřednictvím zpravodaje, ale i rozhlasovými
relacemi včas informovat o připravovaných dalších formách
spolupráce se srdíčkovou charitou AIDED. Pokud bude chtít
v místě některá z organizací nebo škola uspořádat sběrovou
akci, AIDED je připravena sběrače odměnit. Děkujeme všem
za to, že nám pomáháte pomáhat.
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30.4.2014
Zábavný podvečer pro děti a rodiče,
neboli „Pálení čarodějnic“ si tentokrát vzal
na starost Spolek popických žen ve spolupráci se základní školou.
A tak se za krásného jarního počasí slétlo na
hřiště za školou mnoho malých i velkých čarodějnic, čarodějů a jiných strašidelných postaviček.
Děti změřily síly v několika soutěžích, také si
zatancovaly a společně s rodiči na ohni opekly buřtíky.
Okolo ohniště si celé rodiny rozprostřely deky a uspořádaly
takovou „večeři v trávě“.
Největší atrakcí celé akce však bylo malování na obličej. Několik zdatných malířek si posedalo okolo stolku
plného barviček a v tu ránu byly obklopeny nekonečným
klubkem dětí, nabízejících své ksichtíky ke zmalování.
Malířky měly napilno, až do večerních hodin byly stále
v obležení. Tváře dětí se pod jejich rukama proměňovaly
v různé divoké šelmy, křehké motýlky i strašidelné smrtky
a upíry. Děti byly nadšené, maminky možná o něco méně,
čekala je výměna ložního prádla, jelikož většinu těch pomalovaných pišišvorů do koupelny nikdo večer nedostal.
Bylo to pěkné, účast dětí i rodičů byla mimořádná, člověk by ani nevěřil, kolik je v Popicích dětí, na žádné akci
jsem jich tolik ještě neviděla.
A zde je něco z historie tohoto magického svátku
Pálení čarodějnic, také Noc čarodějnic, Filipojakubská
noc nebo Valpuržina noc se odehrává v noci z 30. dubna
na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk
a zvláštní svátek. Na ochranu před čarodějnicemi, původně
před zlými duchy a démony, se na vyvýšených

místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů
stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a
vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem
vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí.
Mimo lidové zvyky se také jedná o druhý největší Satanský svátek. Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za
magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto
noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat. Tato noc
je jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili
například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve
kterých jsou ukryty poklady.
Zdroj: Wikipedie - Otevřená encyklopedie
/ Lída /
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Myslivost
v honitbě Popice

10.5.

Vinaři Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Popicích
Tradičních místních výstav vín a dalších vinařských akcí
v našem regionu přibývá, proto nás těší Váš zájem o tuto naši
popickou Místní výstavu vín. Věříme, že je to hlavně pro tradičně kvalitní nabídku vín a přátelské prostředí výstavy.
Letos bylo na naší výstavě vystaveno celkem 535 vzorků
vín, z toho 332 bílých, 39 rosé (včetně 4 klaretů) a 164 červených vín.
Loňský rok nebyly příliš vhodné podmínky pro sklizeň
kvalitních hroznů. Bohužel v některých vinicích došlo k
poškození vinné révy padlím, nepříznivé počasí v září a říjnu
ovlivnilo dozrávání hroznů.
Cukernatost hroznů a vyšší obsah kyselin v hroznech
nedávaly předpoklad pro výrobu velmi kvalitních vín. Ale již
ochutnávka mladých vín po svatém Martinovi ukázala, že při
vhodné technologii je možné i z takto méně kvalitních hroznů
vyrobit vína zajímavá a svěží.
Doufáme, že výsledek poctivé práce vinařů, kvalitní vína,
Vás naplnila zajímavými prožitky, které byly ještě umocněny příjemným prostředím. K tomu určitě přispěla i cimbálová
muzika, tentokrát CM Guráš z Velkých Bílovic.
Poděkování patří vinařům, kteří vína na tuto výstavu poslali. Bez jejich vín by nebylo na této výstavě co ochutnávat.
Hodnocení vzorků vín proběhlo 4. května 2014 podle nejrozšířenějšího stobodového hodnocení v celkem 20 komisích
vedených zkušenými degustátory.

N

e
ejlép
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oce
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Rýnský ryzlink
Pláteník Václav,
Popice „Šampion výstavy“ – 94 bodů
Rulandské bílé, VH, 2011 – Novák Josef,
Borkovany – 93 bodů
Zweigeltrebe – Růžička Václav,
Velké Němčice – 93 bodů
Rulandské modré, VH, 2011 – Bohemia Canopus,
Starovice - 93 bodů

Něco z činnosti popických myslivců
V letošním roce se na Popické myslivně opět konalo několik
akcí a další do konce roku budou následovat. Nešlo jen o převážně střelecké akce pro myslivce a sportovní střelce. Každý
čtvrtek a neděli jsou na myslivně střelecké tréninky,
na ty do Popic jezdí spousta střelců ze širokého okolí, ale
i z nedalekého Rakouska, což je určitě i dobrá reklama
pro samotnou obec a pro popické víno, které si někteří střelci
kupují. Od začátku roku bylo uspořádáno několik závodů
v brokové střelbě na asfaltové terče. Za spolupráce s Okresním mysliveckým svazem Břeclav se na naší střelnici konal
Okresní přebor v brokové střelbě pro rok 2014. Tohoto přeboru
se zúčastnili nejen nejlepší střelci našeho okresu, ale
ve veřejné soutěži i špičkoví střelci z celé České republiky
a několik střelců ze Slovenska.
Za spolupráce s vedením školy a školky se na myslivně
konal Dětský den. Několika občanům byla myslivna zapůjčena na oslavu narozenin. V měsíci srpnu jsme myslivnu
slavnostně otevřeli. Na slavnostní otevření byli pozváni nejen
členové mysliveckého sdružení a jejich manželky, ale i zastupitelé obce Popice a všichni ti, co nám při výstavbě a opravách
pomáhali. Ti co na slavnostní otevření přišli, mohli ochutnat
prase pečené na rožni a další dobroty, včetně točeného piva
a několika druhů vína.

Nejlépe hodnocená kolekce vín domácího vinaře
Rudolf Židek, Popice – průměr 88,2bodů
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Slavnostnímu otevření předcházela dlouho plánovaná a již
několik desítek let odkládaná realizace přípojky pitné vody
na myslivnu a nová kabelová přípojka elektřiny. Po připojení vody se zprovoznilo i nově vybudované sociální zařízení.
Odpadní vody byly svedeny do nově zabudovaného plastového septiku. Vedení obce, ale i zastupitelé se na vlastní oči
mohli v našem areálu přesvědčit, jak účelně jsou využívány dotace obce, které nám již po několik let schvalují. Jako
příklad účelného využití dotací bych uvedl již zmiňovanou
přípojku pitné vody a elektřiny v délce asi 580 metrů. Názory
různých „odborníků“ byly takové, že na toto provedení bude
třeba finanční částka kolem půl milionu korun. Nám se však
podařilo svépomocí celou akci, včetně projektu, všech poplatků a nákupu materiálu dokončit za 127 000,- Kč.
Je na každém z Vás, jaký k tomuto zaujmete názor, ale
určitě to za zamyšlení stojí.

Prázdninové střílení
2. ročník - 27.7.2014

V neděli 27. července 2014 jsme se sešli na popické střelnici, abychom si poměřili síly ve sportovní střelbě. Závodilo
se na Americkém Trapu 3 x 25 terčů a k tomu proběhl vložený
závod na Loveckém Kole 2 x 20 terčů. Počasí i závody proběhly skvěle, sešli se fajn lidé. Hodnotím tuto akci na 1*!
Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu.
Sportovní střelbě ZDAR!
/ Zdeněk Prchal /

/ Za MS Popice hospodář Karel Mandelík /
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Střelecké závody
Střelnice Popice pořádala v neděli 11.5.2014 střelecké
závody v soutěžích Americký trap a Lovecké kolo, které byly
součástí okresních závodů.

MS Popice a „Zdenál“ zvou všechny kamarády, známé
a sportovní střelce na

NAROZENINOVÉ STŘÍLENÍ – 3. ročník
(3 x 25 Americký Trap + finále flesch, vložený závod 2 x 20
Lovecké Kolo s možností dokoupení 1 opravné položky)

Kdy?

V neděli 19.10. 2014 od 08.00 hodin

Trénink bude v sobotu, 18. 10. 2014 od 13.00 hodin
na střelnici MS Popice.
Připraveny jsou poháry a hodnotné ceny.
Samozřejmostí je i bohatá kuchyně a občerstvení.
Těšit se můžete i na moravský burčák.
Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na Vás.
Zdenál a pracovní kolektiv střelnice
Sportovní střelbě ZDAR !!!!
Popický zpravodaj / září 2014 / str.
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Na začátku školního roku se opět sešla partička mladých z Popické chasy, aby zahájila s dětmi z Vavřínku přípravy na další ročník Dětských hodů. A protože dětí ve
Vavřínku stále přibývá, měli se mladí co ohánět. Prostě
dětí jako smetí a s nimi prácička nejméně na půl roku. No,
možná by bylo jednodušší uhlídat a naučit tancovat pytel
blech. Ale stálo to za to. Pokud mám mluvit za sebe, hluboce před členy Popické chasy a jejich svěřenci smekám.
V sobotu 17. května, v 15.00 hodin se 32 krojovaných dětí
vydalo na průvod obcí, za doprovodu DH Cyrilky. Počasí se
na tu chvíli, než děti prošly celou Hlavní ulicí, trochu
umoudřilo a alespoň nepršelo. Na tvářích přihlížejících
maminek, tatínků, babiček i všech ostatních diváků bylo
patrné dojetí a také hrdost. Snad každý druhý Popický
měl v tom průvodu nějakého vlastního nebo příbuzného,
případně sousedovic mrňouse. Co to dělalo se mnou, ani
nemluvím, sama jsem tam měla dva zástupce.
V kulturním domě již čekal na děti zaplněný sál.
A i přes počáteční malé potíže s technikou bylo vše výborně
připraveno a organizačně zvládnuto. Vystoupení byla rozdělena do několika částí, mezi kterými hrála dechová hudba
a děti poctivě chodily a vyzývaly k tanci přítomné hosty.
A co si pro nás děti připravily?
V prvním vystoupení zatancovaly na písničku „Kdyby byl
Bavorov“, v dalším i zazpívaly „Tráva neroste“, následovala
scénka se zpěvy „Já jsem muzikant“ a s pomocí členů Popické
chasy chlapci zatancovali verbuňk na písničku „U Dunaja“.
Vrcholem podvečera byla písnička „Já husárek malý“, upravená do rapové či hip hopové verze, kterou musely děti
pro velký úspěch a za skandování obecenstva zopakovat.
Všechna tato vystoupení děti zvládly na jedničku,
nálada byla výborná, jak děti, tak i dospělí se dobře pobavili.
Program pak pokračoval od 20.00 hodin zábavou pro dospělé,
i nadále za doprovodu DH Cyrilky.
Pro Vavřínek to však neskončilo tímto vystoupením na
hodech. Za týden si děti znovu oblékly kroje a velmi hezky
reprezentovaly Popice na prvním ročníku festivalu folklórních
a dechových souborů, pod názvem „Májové notování“ v Hustopečích. Děti si zatančily a zazpívaly na velkém pódiu, byly
naprosto samostatné a celé vystoupení hravě zvládly. Můžeme
být na ně pyšní.
Ale i přes velké úsilí všech zúčastněných a mnohdy i jejich
rodinných příslušníků, kteří také pomáhají u akcí Vavřínku, a to
jak fyzicky, tak i materiálně, se našly i negativní ohlasy. Některé tedy dosti zvláštní, hledající bizarní důvody, proč se takové
akce konají. Ale tak to chodí, prostě není na světě člověk ten,
který by se zavděčil lidem všem. Zřejmě si někdo myslí, že by
bylo pro naše děti lepší bezcílně se poflakovat a přemýšlet, co
kde vymňouknout. My ostatní si to ale nemyslíme a jsme rádi,
že se našim dětem někdo věnuje, že je naučí užitečným věcem
a hezkému chování. A nejen to, děti získávají pěkný vztah ke
kultuře, která je v Popicích naštěstí stále na vzestupu. Roste
nám nová generace kulturně založených a staré dobré tradice
vnímajících lidí, a to je v dnešní bláznivě době jen dobře. A
nějaký ten rýpal urýpaný se vždycky najde, tak čert ho vem.
A vy, děcka, jen tak dál, je vidět, že to co děláte, děláte
s láskou. Děkujeme.
/ Lída /
Popický zpravodaj / září 2014 / str.
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VI.

„Čí sú hody? Našééé!“ zahřmělo areálem kulturního domu.
Dnes tu totiž vládne popický babinec. Po zdařilém úvodním
slovu pana starosty, ve kterém zazněla slova podpory, ale
i slova na adresu škarohlídů, o kterých jsem již psala v článku
o Dětských hodech, mohly začít již šesté Babské hody.
Ještě že si počasí nemůžeme vybírat sami. Nějak nevím, co
bychom si vybraly. Možná kromě krupobití a sněhové vánice
cokoliv. Když je zima a prší, chodíme v pláštěnkách, když je
vedro, tak prší z nás a chodíme se slunečníky.
Po deštivých letech nás tentokrát poctilo svojí přítomností žhavé slunce. Novou pětiletku BH jsme tedy zahájily
krásným slunným počasím. Má to ale i své nevýhody. Polovina obce připravovala a čistila bazény a ta druhá polovina
se již koupala. Jen my, statečné mohykánky jsme se trmácely
v černých punčochách a pětikilových krojích dům od domu
a zvaly na večerní show. Kdyby za námi jezdila cisterna
s vodou, věřte tomu, že bychom ji celou vypily až do dna.
Než se ale dostanu k večernímu programu, dovolte, abych
začala netradičně od konce, od úplného konce a to od kácení
máje, které se uskutečnilo týden po hodech.
Takže týden po hodech jsme se opět sešly v areálu za kulturákem, abychom probraly všechny náležitosti, a není jich
málo, organizace takové akce dá zabrat. Také abychom zhodnotily průběh hodů, znova si už bez trémy zopakovaly hodová
vystoupení a pokácely společnými silami již trochu opelichanou máju. Samozřejmě, že se také dopíjelo, co zbylo, rozmrazil se vynikající hodový flamendr, který obětavě uvařila jedna
ze členek, a pak už se jen zpívalo a tančilo. No, a že se při tom
bujarém veselí nadělá rámusu, je každému jasné.
Blížila se čtvrtá hodina ranní a už se jen plkalo, ani hudba
už nehrála, byl docela klid a v tom někdo buší na dveře sálu.
Jedna dobrovolnice se zvedla a šla otevřít. Za dveřmi stál policajt. „Ejhle, někdo objednal striptéra“ pomyslela si, jen jí bylo
divné, proč za ním stojí ještě telefonující policajtka. „Asi jeho
manažerka, sjednává další kšefty“ blesklo jí hlavou.
No nebyl to striptér, byl to vážně policajt. Někdo je na nás
zavolal, kvůli rušení nočního klidu. Dobrá, chápu, hlučeli

jsme asi do dvou do rána, ale když je nějaká akce, tak je to
běžné. Co ale nechápu, proč za námi člověk, kterému hluk
vadil, nepřišel a neřešil to s námi, jistě bychom mu vyhověly
a ztišily se. Proč hned volat policii? Dobře to ale dopadlo,
muž a žena zákona byli docela normální, omluvili se, že nás
ruší, a odjeli.
Ale zpět k Babským hodům. Jak jsem již řekla, úvodní slovo
pana starosty bylo zdařilé, obzvláště obdivuhodné bylo uvítání
všech stárek jednotlivě po jménech. Jistě, mnohé z nás starosta zná jménem, ale určitě ne všechny. Muselo dát docela práci
naučit se všechna ta jména a k nim přiřadit i ty správné ksichtíky. Starosta je prostě starosta, našprtal se to dobře, má úcta.
Naše první večerní vystoupení
i přes obvyklou velkou trému
nikdo nepokazil a i kdyby, v tom
množství ladných nožek by to beztak nikdo nepoznal. A mohlo se
začít zpívat a tančit. Návštěvnost
byla celkem slušná, podobně jako
jiné roky, prodalo se asi 180 lístků. Všichni se snad dobře bavili,
ale to nejlepší mělo teprve přijít
- vystoupení Mužáků. Vše bylo
do poslední chvíle zahaleno hustou mlhou, chlapi byli tajemní,
nikdo netušil, co se chystá. Spekulovalo se o přistání mimozemšťanů. Nakonec se z toho vyklubala velmi svérázná alternativa
pěvecké soutěže X-traktor. Samozřejmě soutěž vyhráli Mužáci,
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protože byli fakt nejlepší. Jejich závěrečné videoklipy
byly famózní. Režisér a kameraman by zasloužili metál.
Závěr večera patřil tradiční půlnoční vypalovačce z dílny
popického babince. Jako každoročně bylo toto vystoupení
na žádost diváků vystřihnuto hned dvakrát po sobě, čímž se
vyčerpaly poslední zbylé síly a kroje mohly konečně po dlouhých 12 hodinách spočinout na věšácích. I přes únavu se pak
tančilo skoro do rána.
Tak to byly letošní Babské hody, báječné jako vždy.

Obecní internetové stránky
ORGANIZACE A SPOLKY - FIRMY A ŽIVNOSTNÍCI
Staňte se součástí internetových stránek obce
www.obecpopice.cz (eu)

/ Lída /

Organizace a spolky, které mají zájem o propagaci,
mohou zaslat základní informace o své činnosti
k uveřejnění (i fotky, nebo videa).
Také firmy a živnostníci mohou poskytnout informace
a kontakty (loga, fotky) pro účely
BEZPLATNÉ propagace popických
služeb, firem a živnostníků na obecním webu.
Kontakt na administrátorku webu:
noly@volny.cz nebo starosta@obecpopice.eu
Stejný e-mail můžete používat i pro příspěvky
do Popického zpravodaje, ve kterém se postaráme
o další propagaci vaší činnosti.

Vojenský víkend
Popická chasa letos uskutečnila již podruhé dvoudenní akci pro děti, tentokrát s vojenským tématem. Podmínkou byl pouze
vojenský oděv.
Ráno 21. června se malí i velcí vojáci sešli u budovy základní školy, odkud se později přemístili k budově TJ Sokol, kde byla
základna. Po příchodu se všichni ubytovali a dostali vojenské průkazy, kam sbírali razítka za různé úkoly. Následně byli malí
vojáci rozděleni do čtyř oddílů, které mezi sebou příští dva dny soutěžily. Měli jsme mezi sebou Jednotku rychlého nasazení,
Záchranný útvar, Dělostřelecký útvar a oddíl Kontrarozvědka. Každý oddíl si vymyslel svůj bojový pokřik. Později noví vojáci
skládali slavnostní přísahu a po té mohl začít výcvik v plném proudu.
Vojáci trénovali překonání opičí dráhy za co nejnižší čas a po této disciplíně následovala skákaná. Než se děti nadály, byl tu
oběd a po něm odpolední klid pro promyšlení strategie při stopování nepřítele. Při stopování museli vojáci splnit úkoly na třech
stanovištích. V cíli pak na ně čekal nepřítel společně se svým zajatcem, kterého každý tým zdárně osvobodil a nepřítele zneškodnil. Po vojenské výpravě následovala v táboře volná zábava. Hrály se hry jako lidské pexeso nebo na slepice. Večer si děti opekly
špekáčky a po setmění byl den zakončen stezkou odvahy.
Příští ráno po snídani byli vojáci testováni na různých stanovištích. Museli zvládnout úkoly jako luštění morseovky, první
pomoc, hod na plechovky, motání uzlů atd. Po obědě následovalo vyhodnocení celého víkendu, vyhlášení vítězného oddílu a
pomalé vyklízení tábora.
Vše proběhlo naprosto bez problémů. Doufáme, že se dětem akce líbila a zúčastní se jí i příští rok. Tímto bychom chtěli poděkovat pí. Ivetě Vachalové, pí. Věrce Škarpové a pí. Janě Lejskové za nelehký úkol, nenechat vojsko vyhladovět. Zhostily se úkolu
opravdu na výbornou. Chtěli bychom také poděkovat TJ Sokol za propůjčení prostorů pro uskutečnění této akce a poděkování
platí i všem účinkujícím.
/ Lukáš Bohutínský /
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V sobotu 6. září se v Popicích ve Staré
Hoře sešli milovníci koní na již 5.
ročníku Popické vyjížďky.
Zpočátku počasí této akci moc nepřálo, trochu zapršelo, ale po poledni
vykouklo sluníčko.
Účastníků vyjížďky bylo hodně, sjelo se 32 koní. Bylo
tedy na co koukat. Louku ve Staré Hoře zaplavilo nevídané
množství těchto mohutných hřívnatých krasavců a krasavic.
Jen popických návštěvníků tentokrát přišlo málo a
je to škoda. Přesto se každý příchozí dobře bavil,
děti malovaly a jezdily na koních, rodiče poseděli, poklábosili a ochutnali výborný kotlíkový guláš.
Tak příště se polepšete a přijďte se také podívat.
Děkuji všem zúčastněným z jezdeckých stájí Valkýra a Dante,
z rančů Velké Pavlovice, Kurdějov, Přítluky a Krumvíř. Poděkování patří TJ Palava za propůjčení areálu Stará hora a za
pomoc R. Šebestovi, S. Marečkové, D. Halšové, M. Vetrové,
J. Hrabcovi, manželům Novotným a také sponzorům (Vinařství Žídek, Vinařství Málek, Popizza paní Pololáníková,
Potraviny K. Vojáčková, Výroba bazénů M. Krajča, Jezdecké
potřeby Brno pan Kalenda, Penzion Starovice pan Rybníkář).

KÁ
C
I
P
O
V. P ĎKA
V YJ Í Ž

Rybářské závody
Za pěkné slunné soboty a neděle 28.6. a 29.6.2014
proběhly rybářské závody na popické hrázi.
V sobotu se uskutečnil závod dospělých, kterého se zúčastnilo 36 lovících. První cenu za největšího uloveného kapra
získal Marián Zajíc s kaprem o délce 75 cm, druhé místo
za největší počet ulovených kaprů získal Jíří Ferby. Třetí místo za největší počet všech ulovených ryb Karel Sehnal. Cenu
Jožky Feráka za nejmenší ulovenou rybu vyhrál Josef Straka.
Při sobotních závodech bylo uloveno celkem 68 kaprů a 19 kusů
bílé ryby.
Nedělních závodů se zúčastnilo celkem 38 dětí. Soutěžilo
se ve stejných kategoriích. První místo za největšího uloveného kapra získal Michal Kučera s kaprem o délce 65 cm, druhé
místo získal Martin Stříbrnský ml. a třetí místo Miloš Beňo ml.
Celkem bylo popickými dětmi uloveno 64 kaprů a 12 kusů
bílé ryby.

/ Katka Urbánková /
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Den první - Slunce (zalezlé), seno (v hlavě) a pár facek
Tak nám stojí, holka střapatá. Z dálky dnes vypadá jako
prvomájové mávátko, ale z blízka je to, podle mého odhadu, asi
tak tunový kolos (ale pozor, otec mi vždy říkal, že mám voko
jako z kašparovy krávy). Řeč je samozřejmě o stavění máje.
V pátek se tohoto nelehkého úkolu tradičně zhostili naši stárci, a to za vydatné pomoci několika dalších chlapíků. Ještěže
to nejsou žádná párátka, ale pořádné kusy chlapů, přesto se
tou smrkovou krasavicí pěkně zapotili. Není to žádná legrace,
docela z toho jde hrůza, jak se tak pohupuje ve větru, visíc
na několika lanech, podepřená výsuvným žebříkem a nikdo z
přihlížejících netuší, na kterou stranu případně poletí. Jen těch
asi 25 borců ví, že nepoletí, ale že bude hrdě stát jako jedle, tedy
pardon, jako smrk a ve výšce třiceti metrů narušovat vzdušný
prostor vlaštovek i ostatních udivených letců. Určitě se přijďte
příště podívat, je to zážitek, adrenalin zaručen, vezměte si
pro jistotu helmu. Takže symbol letních krojovaných hodů
stojí a může začít páteční program - předhodová diskotéka.
Počasí trochu zlobilo, zpočátku večera bylo diskachtivé osazenstvo několikrát zahnáno deštěm do vnitřních barových
prostor, což nikomu nijak nevadilo, bylo třeba se řádně připravit na vysilující taneční exhibice. Nakonec se počasí přeci
jen umoudřilo a parket otevřel všudypřítomný klasik, působící
jako ostřílený milovník elektronické hudby. V obležení žadatelů o písně na přání, měl se DJ co otáčet. Ale hrál skvěle.
Kolem půlnoci, za užaslého pohledu všech přítomných dam
a dívek prošli parketem za zvuku slavnostní hudby, spoře
odění, imagem starých Římanů inspirovaní stárci s menšími
májkami na ramenou. Venku se rozešli každý tím správným

směrem, před domy svých stárek, kde vztyčili ty ozdobené
stromky a šli do hajan, nabírat síly na další náročný hodový
den. Samozřejmě ráno bylo pár májek ze země vytržených,
někdo si prostě nemohl pomoct a měl potřebu škodit, bohužel
i takoví mezi námi jsou. Takže diskotéka se celkem vydařila,
necelých 300 návštěvníků se dobře bavilo. Až na pár horkých
hlav (snad přespolních), kterým v jejich dočasně prázdných lebkách vzplály kupky sena zalité nějakými destiláty
a tak popustili uzdu svému testosteronu a trochu se vzájemně
profackovali. Doufejme, že se to obešlo bez vážnějších následků (repase chrupu dnes přijde velmi draho). V sobotu z rána
však hrozilo, že ještě dostanou čerstvým bochníkem po palici, protože si cestou z diskotéky udělali ještě jednu fackovací
zastávku u Jednoty, kde tou dobou již nakupovaly popické hospodyňky. A že jsou naše ženy a matky pěkně ostré, dala bych
si, chlapci, příště pozor, ať vám nepřiletí ještě nějaká navíc.

Den druhý – Jak praví náš první stárek, pojďte
s námi na pohárek
V sobotu se nám naši mladí pánové pěkně hodově ustrojili
a dobrým vínkem a zpěvem, za doprovodu DH Lácaranky, zvali popické na večerní hodovou zábavu. A že se jim
zvaní povedlo, o tom svědčí večerní návštěvnost. Přišlo
okolo 340 hostů a to nepočítám přespolní krojované, kteří mají samozřejmě vstup volný. A pak slavnostní nástup,
jako vždy vtipné slovo pana starosty a večerní zábava mohla začít. Jedenáct krojovaných párů se postaralo o hezkou atmosféru, tančilo se a zpívalo skoro do rána.
Stárkovskou službu přijali:
1. Lukáš Bohutínský a Andrea Straková
2. Filip Lejska a Anička Zálešáková
3. Michal Škarpa a Žaneta Lejsková
4. Tomáš Vachala a Kristýna Hanušová
5. Jakub Hanák a Denisa Dubcová
6. David Majer a Markéta Křivánková
7. Miloš Kotlán a Sára Brychnačová
8. Tomáš Taufer a Tonička Soušková
9. Radim Novotný a Monika Ledahudcová
10. Dominik Šátek a Klára Kotlánová
11. Jiří Bobal a Dana Halschová
a nesmíme zapomenout na skvělé
sklepníky, Roman Ruska a Marek
Briestenský se zhostili úkolu
na výbornou.

Popický zpravodaj / září 2014 / str.
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průvod obcí za doprovodu našich a nikolčických Mužáků.
U projíždějících řidičů vzbuzoval průvod s převahou pořádných chlapů respekt, pokorně své železné oře otáčeli, nebo
zacouvali a spokojili se s vedlejšími uličkami. Ne jako o Babských hodech, kdy motorkář drze prosvištěl středem průvodu.
Za sálem se odpoledne sešlo necelých 300 návštěvníků a užívali si pestrý program. Oba mužácké sbory krásně zazpívaly,
také přijelo a vystoupilo mnoho krojovaných z okolních obcí.
Vše potom pokračovalo nedělní večerní zábavou s dechovou
hudbou Skoroňáci, kde se dobře pobavilo dobrých 150 hostů.

Den třetí - Víno, ženy (krásné stárky), zpěv
Ty naše stárky, to jsou holky jako cumel, a není to jen těmi
nádhernými kroji. Jednoznačně nejkrásnější holky široko,
daleko. Ne nadarmo se říká, že děvčata z Moravy jsou ta nejhezčí a ta naše popická děvčata obzvlášť. A je tu neděle, třetí
den našeho hodového maratonu. Nejprve do kostela a potom

Hody se vydařily a zbývá jen poděkovat všem, co se
hodů zúčastnili, a také všem, co poskytli sponzorské dary.
Díky a těšíme se, že se v hezkém prostředí a s příjemnými
lidmi sejdeme zase příště, třeba na podzim, na Martinských
hodech a za rok zase na těch letních.

Popický zpravodaj / září 2014 / str.
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Popická chasa na
„Posezení s dechovkou“
Popická chasa přijala pozvání zastupitele obce Skalice,
aby v sobotu 26. července zpestřila kulturní odpoledne
na slavnostech ve Skalici u Znojma.
Zúčastnily se pouze tři páry, které na přání přijely ve svátečních krojích. Ostatní členové chasy byli bohužel v práci,
nebo na dovolené. Vystupoval zde mimo jiné i lidový vypravěč František Uher z Lanžhota a dechové kapely.
Akce se konala u příležitosti 10.výročí místní dechové kapely
Skaláci. Proběhl i křest jejich nového CD.

KNIHOVNA Popice
Knihovna nabízí méně pohyblivým seniorům

donášku knih až domů.
Stačí zatelefonovat paní knihovnici na telefonní čísla:
739 069 409 nebo 519 415 523
vybrat si knihy a domluvit se na termínu donášky.
Volejte v pondělí, úterý a čtvrtek od 15.30 do 18.30.

Knihovna Popice
nabízí novou službu
V knihovně jsou nově k dispozici DVD s foto a video galeriemi kulturních a sportovních akcí.
Pomalu tak vzniká foto a video archiv dění v naší obci.
Tyto soubory si můžete nejen prohlédnout (v knihovně nebo
doma na PC), ale případně i zkopírovat nebo vypálit na vlastní
nosiče.
Brzy bude k dispozici další DVD, a to z Pohárového turnaje
pořádaného TJ Sokol a z ukončení prázdnin s rybáři na popické hrázi (na jednom DVD vždy dvě akce).

Vavřínek

Poněvadž rok od roku roste zájem o kroužek Vavřínek,
posunuli jsme věkovou hranici, a to od 3 do 15 let.
V letošním roce budou děti rozděleny na mladší a starší. Mladší
děti budou mít lekce od 17 do 18 hod., starší od 18 do 19 hod.
Přesný den zahájení prvních lekcí bude během září upřesněn.

TATO SLUŽBA JE ZDARMA !
Poznámka:
Na DVD jsou soubory fotek a videí záměrně pouze vloženy,
ne vypáleny, aby bylo možné si je libovolně v PC (přímo
v knihovně, nebo doma) pohodlně procházet, zobrazovat si
jednotlivé fotky a videa a případně si je kopírovat, nebo vypalovat na vlastní nosiče (fleš a CD). Takže tato DVD rozhodně
nejdou přehrát na klasickém DVD přehrávači, ale pouze
v PC.
Pokud budete mít problém s vypálením, nebo kopírováním, paní knihovnice Vám jistě bude nápomocna. Případně
se obraťte přímo na mě a já Vám pomůžu nebo Vám DVD
vypálím (737 588 341, noly@volny.cz).
Fotky, o které budete mít zájem, si také můžete poslat na
svůj e-mail pro další použití (např. fyzickou výrobu fotografií).

Dětičky, těšíme se na Vás
/ Popická chasa /

Velikonoce ve Vavřínku
Popický
Popickýzpravodaj
zpravodaj/ /duben
září 2014
2014/ /str.
str.15
15

/ Lída /
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Sommeliérka
.….prý cvik dělá mistra

a proč ne mistryni ?
V loňském zářijovém zpravodaji jsme byli informováni
o velkém úspěchu sl. Dagmar Fialové na Mezinárodním
mistrovství ČR v sekání sektů 2013, které se konává
v Prušánkách. Přestože akce byla její vůbec první sommelierskou soutěží v sekání sektů - sabráži (sabrage), vybojovala rovnou krásné třetí místo.
Jak praví přísloví „nic není dost složité pro člověka
s pravým odhodláním“ --- na letošním Jubilejním
10. ročníku v sobotu 14. června 2014 Dáša předvedla
více než čtyřem stovkám přítomných zajímavé a odvážné vystoupení, obohacené o převleky a skončila druhá, obhájila pozici nejlepší ženy v ČR a také titul nejlepší sommelierky – zde se hodnotí především prezentace vína
a tradiční servis sektu, ale hlavně - získala cenu diváků, kterým se ze všech soutěžících líbila nejvíce. Cenu jí předával
starosta Prušánek Jan Prčík. V soutěži hájila barvy Vinařství
PROQIN Velké Němčice.
A co Dáša do svého vystoupení zařadila? Na dvanáct
finálových lahví vzala nejen tradiční šavli, sekala i lyží,
obutou bruslí, zkoušela to i hokejkou, použila „řeznické nástroje“ - zvonek, tedy škrabku k čištění vepřů, dále
pukač pro plnění jitrnic, sekáček na maso (tím sekla lahev
bez opory na zemi a také lahev, kterou si dala na čelo !!!),
dále použila flexku, srp, znovu pokoušela obruč od sudu,
dařilo se jí i podkovou a jako prémii přidala poprvé v historii celé soutěže sabráž ve stojce na hlavě. Přitom se snažila
diváky především pobavit, byla milá, uvolněná a usměvavá.
Stejně jako loni psal o jejím vítězství nejen regionální tisk.
Pro vydání obecního zpravodaje nám Dáša přiblížila i zákulisí
sommelierství a velmi zajímavou informaci z jejího profesního uplatnění.
Sabrage se sekačkou roku 2014 v Brně 27.8.2014
https://www.youtube.com/watch?v=Zbosg-SqQaw

„Pro úspěch v každé soutěži je potřeba trénink, ten je v této disciplíně dost nákladný a tak mě moc těší, že si mě vzal pod
křídla PROQIN. Vinařství se zaměřuje na výrobu sektů tradiční metodou, starší z bratrů Kamil je trojnásobným šampionem
v soutěži a tak se stal mým trenérem a vinařství sponzorem,
sabrage mě baví, ale je to spíš koníček, zábava, skvělá věc pro
ozvláštnění nejrůznějších oslav apod.. Od dubna však pracuji
ve vinařství Sonberk na pozici Project&Sales manager – pod
vedením Ing. Vlaďky Mrázové, Ph.d. se starám o marketing
a obchod Sonberku, plánuji a připravuji firemní akce, svatby,
vedu řízené degustace. Je to pro mne splněný sen – pracovat
na Sonberku, ve Vinařství roku 2013.“
Co k tomu dodat ? …...kdo umí, umí.

Ukončení prázdnin
na hrázi
V sobotu 30.8.2014
se na popické hrázi konalo
malé rybářské rozloučení
s prázdninami.

Popický
Popickýzpravodaj
zpravodaj/ /duben
září 2014
2014/ /str.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZŠ a MŠ Popice
Se školním rokem jsme se rozloučili na AKADEMII,
která se konala 25. června. Její téma bylo „Jen si, děti, všimněte,
co je krásy na světě“. Vystoupení dětí bylo úsměvné a milé
a zaslouženě sklidili všichni účinkující potlesk diváků.
Součástí programu bylo i přivítání předškolních dětí do řad
školáků a rozloučení s páťáky.
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Děti i žáci si užívali prázdninového volna a ve školce se
rozjela generální oprava. Rekonstruuje se sociální zařízení,
probíhá výměna rozvodů vody, odpadů, odvodnění budovy,
napojení na kanalizaci. Druhá část rekonstrukce je výměna
oken, zateplení budovy, nový systém vytápění, sanace zdiva
proti vlhkosti, nová fasáda.
Bohužel se při realizaci této akce zjistilo, že vzhledem ke
stáří budovy a dlouhé době, která uplynula od poslední větší
rekonstrukce, je nutné řešit další problémy, se kterými nebylo
v projektu počítáno. Ve sklepě jsou špatné nosníky stropu, přístavba budovy sedá a musí se stáhnout lany a další. Proto také
nekončí oprava s prázdninami, ale bude pokračovat v měsíci
září. Provoz školky bude na tuto dobu přemístěn do budovy
základní školy. Problém je stravování, protože nemáme
funkční kuchyň, ve které by se uvařilo tolik obědů. Obědy
pro děti a žáky budeme vozit ze Šakvic.
Začátek školního roku bude tedy poněkud náročnější, ale
už to tak máme třetí školní rok (ve dvou předchozích se rekonstruovala škola), tak věřím, že snad všechno dobře zvládneme.
Popický
Popickýzpravodaj
zpravodaj/ /duben
září 2014
2014/ /str.
str.17
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Do mateřské školy nastoupí 42 dětí.
Budou rozděleny do dvou tříd – mladší děti
Berušky, paní učitelka M. Málková, L. Matulová.
Starší děti – Motýlci, paní učitelka I. Kondlerová
a asistent pedagoga J. Jochlíková.
Kuchařka je J. Šimkovičová, pomocná kuchařka
M. Zopfová, školnice J. Fialová, vedoucí školní
jídelny a účetní je H. Chalupová.
V základní škole máme první třídu 19 žáků,
třídní učitelka Mgr. B. Šťastná. Ve 3. třídě je 24
žáků, třídní učitelka je Mgr. V. Oulehlová. Čtvrtá
třída má 8 žáků a třídní učitelka je Mgr. M. Studená. Vychovatelka školní družiny je Ing. Z. Málková, asistent pedagoga Mgr. K. Vaňková.
O úklid školy se stará školnice Z. Omastová.
V základní škole se o prázdninách vyměnil
rozvaděč elektriky a byly vymalovány chodby.

Chtěla bych poděkovat panu starostovi Marku Sekaninovi, za
to, že se mu podařilo pro obě budovy našich škol sehnat peníze z evropských fondů, aby mohly proběhnout rekonstrukce v takovém rozsahu a děkuji mu za obrovské úsilí, které
musí vynaložit, aby na stavbách probíhalo vše tak, jak má.
/ B. Šťastná ředitelka školy /

Výsledky sběru starého papíru,
který proběhl ve dnech 22. - 26. 4.2014

obaly z vlnité lepenky

nasbíráno

cena za kg

1 310 kg

1,50 Kč 1 965 Kč

barevné bezdřevé časopisy 1 320 kg
celkem

2 Kč

2 640 Kč
4 605 Kč

Peníze byly použity ve prospěch dětí.
Popický
Popickýzpravodaj
zpravodaj/ /duben
září 2014
2014/ /str.
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Velikonoce ve družině

STRAŽNICE

Ve středu 9. dubna si žáci mohli ve školní družině vyrobit
kraslici několika různými způsoby. Pod vedením vychovatelky Zdeňky Málkové zdobili vajíčka barvami, lepením peříček
nebo je zdobili vlnou. Také vyráběli kuřátka z květináčků a
pletli pomlázky.

Ve čtvrtek 10. dubna jsme byli ve SKANZENU STRÁŽNICE.
Na cestu se vydali žáci základní školy a třida Motýlků ze školky. I když nám počasí příliš nepřálo, bylo pravé aprílové, stálo
to za to. Program se jmenoval „Fašanky, fašanky, Velká noc
ide“. Viděli jsme, jak se vynášela „Morena“, zatancovali jsme
si „Pod šable“, ochutnali boží milosti i Jidášky, okoukli jsme
zdobení kraslic voskem, naučili se udělat vrbovou píšťalku,
plést pomlázku a nakonec si zacvrnkali kuličky.
Chvílemi pršelo, pak vykouklo sluníčko, a když jsme vyjížděli
ze Strážnice, padaly dokonce kroupy.
Moc se nám tam líbilo.

Den otevřených dveří na Městském úřadu
v Hustopečích
30. dubna navštívily děti ze základní školy Městský úřad
v Hustopečích. Zúčastnily se několika soutěží o drobné ceny.
Prošly si celý úřad, kde byl pro ně připraven pestrý program. Vyzkoušely si simulátor drogového účinku, prohlédly si služebnu Městské policie, dostaly užitečné informace
z dopravní výchovy, vyzkoušely si správné třídění odpadů,
prohlédly si systém registru obyvatel, zasedly do křesla
starosty a dokonce uspořádaly v obřadní síni celý svatební
obřad. Dětem se akce moc líbila.

Popický zpravodaj / září 2014 / str.
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Dětský den na Myslivně

Velikonoční dílnička v MŠ

Dětský den se velice vydařil. Počasí nám přálo. Zúčastnilo
se mnoho dětí s rodiči i prarodiči. Paní učitelky spolu s rodiči
zajistily dětem výbornou zábavu na celé odpoledne, nechyběly soutěže o drobné ceny. Největší pozornosti se těšila silová soutěž v přetahování na laně, do které se společně s dětmi
zapojil i pan starosta.
Děkujeme mysliveckému sdružení za pomoc při organizaci.
O občerstvení pro děti se postarali pan Zdeněk Prchal, Josef
Bobal, Jiří Ferby a obec Popice.

Na středu 16. dubna nachystaly paní učitelky tradiční Velikonoční dílničku pro děti a jejich maminky, babičky, tetičky
i tatínky. Ač za okny to jarně moc nevypadalo, neodradilo
to zúčastněné od přivolávání jara. A tak se vyráběly ovečky,
kuřátka, zdobila se vajíčka, tvořilo se ze slaného těsta. Nálada
byla velice příjemná, rodinná, a stranou šly všechny starosti
všedního dne.
Na závěr se děti pustily na školním dvorečku do hledání
velikonočních vajíček, které byly odměnou za jejich tvoření.
Děkujeme rodičům, kteří si našli na společnou práci chvilku - radost jejich dětí určitě za to stála.
Věříme, že se nám podařilo přispět k velikonoční náladě a už
se těšíme na další společnou akci.

MŠ v ZOO Jihlava
11. června si mateřská škola udělala hezký výlet do zoologické zahrady v Jihlavě.

Popický zpravodaj / září 2014 / str.
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Známe svou minulost?
část I.

Ten‚ kdo nezná svou minulost‚ je odsouzen ji opakovat
George Santayana

V letošním roce 2014 si připomínáme dvě smutná výročí.
V červenci před 100 lety začala první světová válka, nazývaná
„velká válka“. Záminkou k jejímu vyhlášení byl atentát
na rakouského následníka trůnu, spáchaný v bosenském Sarajevu 28. června 1914. Pravé příčiny války však lze vysledovat
z napětí mezi velmocemi a mocenskými spory již po roce 1870.
My dnes poznáváme pouze z filmových dokumentů, kolik
utrpení lidstvu přinesla. Na jejim počátku provázely bataliony
mužů k frontovým liniím řízné marše vojenských kapel - o čtyři
roky později krutá statistika vyčíslila téměř 10 milionů
mrtvých, 21 milionů raněných, přes 7 milionů pohřešovaných.
Podle odhadů ve válce bojovalo na obou stranách konfliktu
asi 1,4 milionu Čechoslováků, z toho asi 140 000 zahynulo.
Se vznikem Československé republiky po rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918 se německy mluvící obyvatelstvo
v naší příhraniční oblasti většinou nesmířilo. V třicátých letech
zejména mládež přijímala nadšeně nacistickou ideologii - jejich
srazy se zpěvy, hesly, prapory a pochodněmi se konaly nad
Mikulovem, Klentnicí, na Děvičkách. V parlamentních volbách
v květnu 1935 získala v Popicích Henleinova Sudetoněmecká
strana 443 hlasů, druhá byla sociální demokracie se 155 hlasy.
Koncem září 1938 je podepsána Mnichovská dohoda,
německé oddíly vstupují do Popic v 15 hodin 8. října 1938.

Kromě celého území politického okresu Mikulov byla k „Třetí
říši“ připojena i Břeclav s okolím a 8 obcí Hustopečska.
Na zabraném území se rázem ocitlo 42 obcí současného okresu Břeclav se 77.252 osobami, z nichž 28.363 bylo české
národnosti.
Krátké období tzv. druhé republiky skončilo 15. března
1939 okupací nacistickým Německem. Vznikl Protektorát
Čechy a Morava, Slovensko vyhlásilo samostatný stát, doposud
naše území - Podkarpatská Rus - bylo obsazeno horthyovským Maďarskem.
Druhá světová válka začala před 75 lety – 1. září 1939.
Na jejím konci v květnu 1945 radost a nadšení ze svobody
kalila hrozná pravda o téměř 22 milionech padlých vojáků
a 40 milionech civilních obětí.
Na občany obce Popice, stejně jako z ostatních obcí tzv.
Sudet, se plně vztahovaly Dekrety presidenta republiky Edvarda Beneše, uveřejněné ve Sbírce zákonů z roku 1945. Hned
první z nich mj. definoval jako státně nespolehlivé osoby ty,
které se při kterémkoliv sčítání lidu od roku 1929 přihlásily
k německé národnosti. (Sčítání v r. 1930 - obec Popice měla
1376 obyvatel - z toho 92 % národnosti německé).
Postupimská konference tří velmocí ve výsledném protokolu schválila mj. usnesení, že německé obyvatelstvo
z Polska, Československa a Maďarska bude třeba odsunout
do Německa a jakýkoli transfer musí být prováděn spořádaně
a lidsky. Z odsunu byly vyjmuty osoby ze smíšených manželství a prokazatelní antifašisté se svými rodinami.
Problematikou německého obyvatelstva v pohraničním
okrese Mikulov se 1. června 1945 a na svých dalších zasedáních zabývala Okresní správní komise v Mikulově. Podle
záznamu komise odešla řada německých občanů ještě před
organizovaným transferem do Rakouska. Situaci tak řešilo
i 104 osob z Popic.
První odsun se uskutečnil 15. března 1946. Do 3. října
1946 počet odsunutých v 16-ti transportech dosáhl 19.198
osob (průměrně 1200 osob v transportu). O konkrétní podobě
transferu jsou zachovány materiály referátu vnitra Okresního
národního výboru Mikulov.
Ke každému odsunu je připojen jmenný seznam osob
s uvedením základních dat a jejich přáním, kam chtějí být
odsunuty. Téměř všichni se shodli na Bavorsku. Osoby určené
k transferu byly sváženy z jednotlivých obcí podle přesně
vypracovaného harmonogramu ve stanoveném počtu do sběrného střediska. Po lékařských prohlídkách a kontrole jejich
dostatečného vybavení na cestu (váha zavazadel byla 50-70
kg na osobu) byli vlakovým transportem z Mikulova odváženi
do Domažlic (jeden transport do Chebu) - jejich převzetí
do amerického pásma potvrzoval styčný důstojník americké
armády. Vlak doprovázely zdravotní sestry, příp. lékař, bylo
zajištěno stravování s třídenní dávkou potravin. (U transportů
je uvedena i doba jeho cesty, např.: transport 6. 4. vyjel z Mikulova ve 21.35 hod., do Domažlic přijel 8. 4. v 9.55 hod.).
Němečtí občané z Popic byli v transportech 6. dubna, 20. května,
2. června a 22. června 1946.
V době odsunu již byla naše obec osídlena českými občany.
Jejich příchod do Popic a sžívání se navzájem ve velmi
složité době bude předmětem pokračování této stati.
Uprostřed naší vesnice stojí nepřehlédnutelný pomník,
který v roce 1933 zbudovali popičtí svým spoluobčanům,
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padlým v první světové válce. Na pomníku je 39 jmen mužů,
osm z nich padlo hned v roce 1914. Téměř všechny fotografie na pomníku v padesátých letech skupina školáků zničila,
stejně tak poškodila i některé pomníky na místním hřbitově.
Ajak poznamenala naši obec válečná fronta 2. světové války?
Ze zápisu obecní kroniky pouze víme, že „dne 16. dubna 1945 v pozdních hodinách odpoledne obsadila německé
Popice Rudá armáda. Dne 4. ledna 1946 zařízeno vykopání
v Popicích pochovaných vojínů – hrdinů Rudé armády, kteří tu
padli za osvobozovacích bojů. Usneseno, aby poškozené rakve
byly nahrazeny novými na účet obce. Za práce Čechům zaplaceno za den 100 Kčs, Němcům 50 Kčs, účet činil 4 840 Kčs.“
Po exhumaci bylo 31 rudoarmějců z Popic pochováno
na centrálním pohřebišti v Hustopečích, kde je pohřbeno celkem
1.875 osob, padlých v této oblasti. Většina obětí je bezejmenných (1.352 neidentifikováno). I pomníček u naší mateřské
školy je upomínkou jejich zmařených životů.
Prameny: intern. Wikipedie - počty obětí válek
vlastivědná revue Regio M – 1996-1997,
„Problematika odsunu Němců“.
Regio M – 2000-2001,
„Válečná fronta na Břeclavsku“.
Emil Kordiovský, Jiří Danihelka,
„Brána do kraje“.

V neděli 27. července 2014 – v předvečer stého výročí
vyhlášení „velké války“ - byla na hustopečském hřbitově
odhalena pamětní deska hustopečským obětem. Při pietním
aktu byla vzpomenuta a čtena všechna jména padlých z 28
obcí našeho regionu. Zahynulo 1.109 mužů, většinou ve věku
kolem 30-ti let. Čtena i jména 34 nezvěstných.
Jména popických 39 obětí přečetla paní Herta Komárková.
/ Anna Frýdková /

Římsko-katolická farnost Popice
Již v roce 2013 bylo rozhodnuto začít s přípravnými pracemi na obnovu fasády kostela
sv. Ondřeje v Popicích. Geodetická firma Ing.
Svobody z Hustopečí provedla přesné zaměření
stavby kostela, a to včetně výpočtu ploch fasády celého kostela.
Na podkladě tohoto zaměření projektant vypočetl základní
parametry kompletní rekonstrukce fasády. Přesný rozsah prací
byl určen až po výstavbě lešení a přesném posouzení stavu
fasády po odstranění zvětralých částí.Vzhledem k finanční
náročnosti obnovy fasády celého kostela - nemalou část tvořila stavba lešení a potřeba zásadních oprav štukové výzdoby
věže - bylo rozhodnuto provést nejdříve opravu fasády věže
a průčelí kostela. Na provedení prací byla vybrána stavební
firma FCS, s.r.o. Klobouky u Brna. Některé speciální práce
- stavba lešení, štukatérské práce a nátěr fasády prováděli
specialisté na tyto práce, pracující pro firmu FCS, s.r.o.
Veškeré práce byly realizovány pod dozorem pracovníků
Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště Brno, Městského úřadu Hustopeče - odboru regionálního rozvoje, brněnského biskupství a hustopečského děkanátu.
Zhruba jednou za čtrnáct dnů se konal kontrolní den, kterého se zúčastňoval i zástupce popické farnosti (administrátor
P. Jiří Grmolec a člen farní rady).
Již při stavbě lešení byly zjištěny poškozené krovy střechy
kostela. Bylo rozhodnuto střechu v okolí věže provizorně
pokrýt plechem a pro příští rok vypracovat projekt opravy střechy (výměna vadných částí krovů, latí, přeložení a doplnění
krytiny). Na opravu střech památkových objektů omezeně přispívá Ministerstvo kultury ČR a Jihomoravský kraj.
Vlastní práce začaly stavbou lešení v posledním květnovém týdnu. Po oklepání zvětralých částí fasády zedníci opravili očištěnou fasádu speciální maltovou směsí „Schwenk“.
Štukové části pilastrů (rohové sloupové části věže) byly z více
jak poloviny opadané. Jejich obnovu provedl zkušený štukatér p. Jan Nevídal ze Šitbořic (78 let!). Po dokončení všech
zednických a štukatérských prací byla věž kostela i s celým
průčelím natřena silikátovou fasádní barvou „Kaim“. Odstín
barvy byl doporučen pracovníky památkového ústavu. Podle
jejich názoru byla původní fasáda kostela jednobarevná.
Do závěrečného zápisu o dokončení této části stavby byl však
dán požadavek farnosti, aby po provedení opravy venkovních
omítek celého kostela byla fasáda dvojbarevná.
Cena celého díla je 780 000 Kč. S platbou této částky
farnosti významně pomohly dotace - Obec Popice přispěla
120 000 Kč, Jihomoravský kraj 195 000 Kč a Ministersvo
kultury ČR prostřednictvím MěÚ Hustopeče 150 000 Kč.
Chybějící částku 315 000 Kč uhradi Farnost Popice, a to
z naspořených sbírek v kostele a z půjčky. Protože bude nutné
pokračovat v opravě krovu a střechy kostela, opravě venkovních
omítek lodi kostela a soklu po jeho obvodu, bylo rozhodnuto
o pořádání veřejné sbírky v obci Popice, povolené Jihomoravským krajským úřadem. Tato sbírka bude organizována pochůzkou po obci se zapečetěnými pokladničkami. Pořádání takovéto
veřejné sbírky je přísně kontrolováno úřadem, který ji povoluje. Věříme, že takováto zásadní oprava nejvýznačnější kulturní památky v naší obci se stane věcí všech popických občanů.
/ Josef Urbánek /
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ZPRÁVA SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

V měsíci květen-srpen
se narodily děti:

Společenská rubrika květen-srpen 2014

60 let

Blahová Květuše
Janíčková Emilie
Jánošová Iryna
Böhm Libor

65 let

Veselý Miroslav
Musilová Hedvika

71 let

Urbánek Jaroslav
Škola Vladimír
Kolesa Josef

72 let

Sekanina Milan

73 let

Frýdková Anna
Nasadilová Jiřina
Zelinková Růžena
Brauner Jiří

74 let

Lejska Václav
Skotalová Anna

75 let

Škola Josef

76 let

Rampáčková Zdeňka
Beňová Marie

78 let

Konečný Josef
Klouparová Marie

79 let

Hanyášová Jarmila

80 let

Lovecký Jaroslav
Komárková Herta
Frýdek Jan
Osičková Zdenka

81 let

Urbanová Anna

82 let

84 let

Mikulicová Marie
Šebestová Anna

85 let

Bártečková Marie

89 let

Procházka Jan

91 let

Veselá Květa

92 let

Koláčková Emilie

93 let

Bedřichová Marie

Q Leontýnka

Jurková
Q Michal Strapko
Q Richard Hamerník
Q Nelinka Krajčová
Q Jakub Soušek

nejstarší muž obce

nejstarší žena obce

Slavnostní vítání občánků
v obřadní síni OÚ Popice:
12.4.

dvojčátka Nina a Šimon Hrdličkovi

24.5.

Leontýnka Jurková

14.6.

Michal Strapko

/ Sekaninová, srpen 2014 /

Úmrtí:
1.4.2014

zemřela paní Marta Němcová
ve věku 82 let

17.6.2014 zemřel pan Jiří Němec
ve věku 59 let
19.7.2014 zemřel pan Petr Adamčík
ve věku 49 let

Fantová Anna
Matýšková Růžena
Kuchta Jan
Blahová Marie
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Fotbalový oddíl Popice
DOSPĚLÍ
V konečné tabulce fotbalové soutěže III. třídy skupiny B
v soutěžním roce 2013 – 2014 obsadili naši muži 6. místo se
ziskem 39 bodů, vyrovnaným skóre 48:48. Fotbalisté dosáhli
10 vítězství, 9 remíz a 7 proher. Jarní část soutěže se našim
hráčům vydařila. V tabulce za jarní zápasy obsadili třetí místo se ziskem 21 bodů. Mužstvo bylo v zimní přípravě velmi
dobře posíleno. Posily (Dalibor Straka, Radek Fiala) patřili
k tahounům mužstva. Výborné jaro měl střelec mužstva Daniel
Topinka, zlepšení jsme pozorovali i u Radka Rožnovského,
solidní standard předváděl Jakub Krajča, ale i ostatní se oproti
podzimu výrazně zlepšili. Již první jarní zápas v Zaječí naznačil,
že mužstvo má na to, aby patřilo ke špičce ve své skupině. Jediným kazem bylo vystoupení v Dunajovicích a domácí utkání
s Pavlovem. Naopak jsme po dlouhých letech porazili sousední
Strachotín, navíc na jeho hřišti. Výkony fotbalistů v jarní části
soutěže jsou příslibem pro nadcházející soutěžní ročník.
Přehled jarních výsledků:
Zaječí – Popice 4:3
Popice – Brumovice 3:2
Ivaň – Popice 2:2
Popice – Uherčice 2:2
Popice – Nosislav 4:2
Dolní Dunajovice – Popice 4:2
Popice – Boleradice 5:2
Strachotín – Popice 2:3
Popice – Klobouky 1:1
Velké Němčice – Popice 0:2
Popice – Pavlov 0:2
Velké Hostěrádky – Popice 0:2

Šťastný, Jiří Buriánek a Dan Tinc (nová akvizice z dalekého
Rumunska).
Kádr mužstva zůstal pro podzimní boje nezměněn. Bylo
prodlouženo hostování s Daliborem Strakou a Davidem Jurákem. Novou tváří je Dan Tinc (rodák z Rumunska). Trenérské
duo taktéž beze změn (Jan Vintrlík a Štěpán Dulínek).
Nový soutěžní ročník 2014 – 2015 jsme zahájili utkáním
s mužstvem Pouzdřan. Úvodní zápas nesl znaky velké nervozity z obou stran. Fotbalových akcí bylo jako šafránu a utkání
skončilo zaslouženou remízou 1:1 (branka Daniel Topinka).
Po tomto utkání opustil mužstvo Popických Daniel Topinka,
který zkusí štěstí na hostování v Rakvicích. Druhý zápas
absolvovali Popičtí na hřišti Velkých Hostěrádek, tentokráte
již posíleni (Dan Tinc, David Jurák) a po zásluze zvítězili
2:0 (branky: Dan Tinc a Leoš Vintrlík).
V prvním domácím zápase jsme vyzvali ambiciózní
mužstvo Nosislavi. Popičtí po výborném výkonu deklasovali
svého soupeře v poměru 6:1. Hráči podali výborný výkon a
soupeř mohl být rád, že odjížděl pouze se šestigólovým přídělem. Branky vstřelili: Leoš Vintrlík – 2x, Jiří Buriánek, David
Jurák, Radek Rožnovský a Miroslav Singer.
Přehled dalších podzimních zápasů:
31.8.2014
Ivaň - Popice, výkop v 16.30
7.9.2014
Popice - Dolní Dunajovice, výkop v 16.30
14.9.2014
Strachotín - Popice, výkop v 16.00
21.9.2014
Popice - Velké Němčice, výkop v 16.00
28.9.2014
Boleradice - Popice, výkop v 16.00
5.10.2014
Popice - Brumovice, výkop v 15.30
12.10.2014 Šitbořice - Popice, výkop v 15.00
19.10.2014 Popice - Klobouky, výkop v 15.00
26.10.2014 Vranovice – Popice, výkop v 14.30
2.11.2014
Popice - Starovičky, výkop v 14.00
9.11.2014
Popice - Pouzdřany, výkop v 14.00

Počet branek: 48 z toho 29 v jarní části soutěže:
Daniel Topinka – 17 branek (z toho 12 v jarní části soutěže,
dále zkratka JČ), Leoš Vintrlík – 8 branek (z toho 2 branky
v JČ), Radek Rožnovský – 6 branek (z toho 5 branek v JČ),
David Jurák – 4 branky (všechny v JČ), Miroslav Singer – 4
branky (z toho 1 branka v JČ), Jaroslav Konečný – 3 branky
(všechny v JČ), Jiří Buriánek – 3 branky (všechny v podzimní
části soutěže), Radek Fiala – 2 branky (všechny v JČ), Tomáš
Vachala – 1 branka v podzimní části soutěže.
Do mistrovských zápasů zasáhli tito hráčí: Jan Straka, Jaroslav Konečný, Ivo Škarpa,
Miroslav Singer, Milan Straka, Radek Fiala, Jakub Krajča,
Radek Rožnovský, Jiří Buriánek, Jan Surka, Roman Sovka,
Leoš Vintrlík, Daniel Topinka, Dalibor Straka, David Jurák a
Petr Hrazdíra.
Letní přestávku vyplnili hráči účastí na dvou pohárových
turnajích. V Pavlově skončili naši hráči na 4. místě. Na pohárovém turnaji v Popicích, který pořádáme na uctění památky našich kamarádů Davida Podešvy, Stanislava Pochopa
a Marka Tomana zvítězili. Nejprve porazili Uherčice 4:0 a ve
finále přehráli mužstvo Šakvic v poměru 4:2. Branky: Daniel
Topinka – 2x, Radek Rožnovský – 2x, Michal Singer, Jakub
Popický zpravodaj / září 2014 / str.
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA:

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:

V jarní části sezóny se našim chlapcům dařilo o něco lépe
než na podzim. Získali 11 bodů a vstřelili celkem 43 branek
(o 12 více než na podzim). Bohužel i naše naděje měly slabší
chvilky, ale celkový projev mužstva se zase o poznání zlepšil.
Věříme, že nadcházející sezóna bude úspěšnější. Naši chlapci
získali v sezóně 2013–2014 z 14 zápasů celkem 21 bodů, při
aktivním skóre 74:66.
Nejlepším střelcem mužstva byl Jiří Straka, který vstřelil celkem 24 branek (z toho 16 v jarní části soutěže), David
Gabrhel – 14 branek (z toho 5 v JČ), Michal Halámek –
8 branek (z toho 6 v JČ), Jan Přibyl – 8 branek (z toho 4
branky v JČ), Lukáš Oulehla – 7 branek (z toho 5 branek
v JČ), Lukáš Prchal – 4 branky, všechny v podzimní části soutěže, Michal Hlaváč, Nicolas Nečas, Jaroslav Čížek
– všichni 2 branky v JČ, Martin Filip – 2 branky (z toho 1
branka v JČ) a Filip Šebesta – 1 branka v jarní části soutěže.

Naši nejmenší na rozdíl od svých starších kolegů tak
úspěšné jaro neměli. Ve většině zápasů jsme neudrželi nadějné
vedení a jarní část soutěže jsme zakončili se ziskem 8 bodů,
což je zhoršení oproti podzimu. V ofenzivní fázi nastalo mírné zlepšení (29 branek), ale obranná hra mužstva vykazovala
mezery (44 obdržených branek). Část hráčů již přechází
do starší přípravky (Filip Huňař, Ondřej Procházka) a tak příležitost dostanou další nadějní hráči.
Naši chlapci získali v sezóně 2013–2014 ze 14 zápasů celkem 19 bodů, při pasivním skóre 50:63.
Střelci mužstva:
Filip Huňař – 19 branek (z toho 12 branek v jarní části),
Josef Geier – 10 branek (z toho 6 branek v JČ)
Martin Čížek – 7 branek (z toho 3 branky v JČ)
Tomáš Svoboda – 7 branek (z toho 5 branek v JČ)
Kamil Huňař – 3 branky (z toho 1 branka v JČ)
Dominik Ferby - 2 branky (obě v JČ)
Pavel Ryšavý a Filip Šebesta – 1 branka v podzimní části soutěže
K zápasům nastupovali i ostatní hráči:
Ondřej Procházka, Tomáš Stehlík, David Geier, Adam Gloc,
Jiří Prchal a Daniel Urbánek

Přehled výsledků z jarních zápasů:
Novosedly – Popice
8:3
Popice – Šitbořice
11:1
Březí – Popice
6:11
Popice – Nosislav
6:4
Mikulov – Popice
4:4
Ivaň – Popice
13:3
Popice – Pohořelice
5:5
Na podzimní část sezóny začali kluci trénovat v průběhu
srpna. Již začátkem září je čekají první mistrovské zápasy.

Přehled výsledků z jarních zápasů:
Novosedly – Popice
13:1
Popice – Šitbořice
2:2
Březí – Popice
5:2
Popice – Nosislav
2:1
Mikulov – Popice
7:7
Ivaň – Popice
15:5
Popice – Pohořelice
10:1
Los podzimní části soutěže 2014 - 2015:
Starší a mladší přípravka:
6.9.2014
Mikulov - Popice
13.9.2014 Popice - Vranovice/Přibice
20.9.2014 Nosislav - Popice
27.9.2014 Popice - Ivaň
27.9.2014 Pohořelice - Popice
11.10.2014 Hustopeče - Popice
18.10.2014 Popice - Březí
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Poděkování patří trenérům (Jiří Ferby, Jaroslav Konečný,
Kamil Huňař a Milan Straka), kteří se našim klukům věnují.

Lucka Gabrhelová
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Jezdci a koně TJ Palava mají za sebou víc než polovinu
sportovní sezony. Sezonu otevřeli i jako pořadatelé hobby
závodů dne 29. března, na kterých se představilo mnoho jezdeckých dvojic. Z našich jezdců se dařilo Monice, Lucii, Ivetě a Iloně, které všechny soutěže absolvovaly bez trestných
bodů. Prakticky to byl test před starty na veřejných závodech.
Veřejných závodů jsme doposud absolvovali patnáct.
K těm nejvýznamnějším patří starty v Olomouci, Trenčíně,
Humpolci a v Brně, kde naše dvojice obstály v silné konkurenci ve vyšších soutěžích. Ani na jednom ze závodů se nestalo, abychom odjížděli bez dekorovaného místa.
Kladné hodnocení si také zasloužilo uspořádání druhých
hobby závodů, a to 19. července, při kterých měli možnost
vyzkoušet si svoje umění i hobby jezdci. Tyto akce se těší
stále větší oblibě.
Bohužel i v našich řadách je stále méně lidí ochotných
pracovat na zajištění pořádání těchto akcí, vyžaduje to totiž
nemalé nasazení a vzhledem k tomu, že jsou žně a sena,
je toho na pár jedinců příliš. Proto jsme se rozhodli plánované hobby závody v srpnu zrušit a veškerou energii
zaměřit na pořádání již 42.ročníku Ceny Palavy v neděli
14. září, na kterou Vás všechny co nejsrdečněji zveme.
/ za TJ Palava Pavel Koláček /
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Tenisové starosti

TENIS V POPICÍCH
Čtvrtý turnaj tenisového kroužku
24.června proběhl na hřišti v Pouzdřanech 4. turnaj tenisového kroužku.
Zúčastnilo se celkem 10 dětí ve dvou
kategoriích, hrálo se systémem „každý
s každým“. V kategorii „minitenis“
zvítězila Pavla Karpíšková, druhá
byla Kristýnka Kalášková z Pouzdřan
a třetí Dan Klváček z Pouzdřan.
V kategorii „tenis“ zvítězil David
Šopík, druhé místo obsadil Václav Janáček
z Brna. O třetí místo se podělili Martin Benýšek z Pouzdřan
a Lukáš Prchal. Všichni soutěžící dostali diplom, první tři,
resp. čtyři také medaile. Je třeba poděkovat všem, kteří se
na turnaji podíleli.

Dlouho už se mluví o stavbě hřiště pro tenis v Popicích.
Zatím ale zůstává jen u slibů. Rekreační sport zřejmě není
v očích zastupitelů dost důležitým tématem. Přitom spousta
popických občanů rekreačně tenis hraje. Včetně pana starosty.
Na rozdíl od okolních obcí však nemáme hřiště. V roce
2006 už bylo v územním plánu, což bylo později změněno.
Loni byla dokonce zakoupena parcela vedle hřiště pro fotbal.
Ale bude pro tento účel skutečně využita? A jestli ano, tak
kdy? Zatím jezdíme do Vranovic, Uherčic, Hustopečí, Kurdějova, nejnověji do Pouzdřan... Tam mají zřejmě představitelé obce lepší názor na rekreační sport. A na jeho
význam pro všechny, zvláště pro dospívající mládež. V této
souvislosti připomenu oblíbenou větu pana starosty: „Je
to běh na dlouhou trať“. Dalo by se to říct lépe: “Byl by to
běh na dlouhou trať“. My jsme totiž ještě nevyběhli. :-(
/ Jaroslav Kocman srpen 2014 /

Další fotografie z turnaje
můžete vidět na
www.rajce.idnes.cz
ve složce TK
(autor: jarek313).
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ATLETKA
Můj start letní sezony se mi moc nevydařil. Ve škole
jsem si při basketbalu naštípla prsteníček na ruce, takže
jsem vyfasovala sádru. Přesto jsem vytrvala a trénovala
i s ní. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a na závodech
v Břeclavi jsem byla, společně se sádrou, první na překážkách.
Dále jsem byla také na závodech v Ivančicích, kde se mi
velice dařilo a byla jsem vyhlášena nejlepší závodnicí
těchto závodů. Dostala jsem tam svůj první pohár.
V červnu se konalo Mistrovství Moravy a Slezska v Třinci
ve vícebojích, kde jsem musela dosáhnout co nejlepších
výsledků, abych se nominovala na Mistrovství ČR. To se
mi podařilo a z 55 závodnic jsem skončila na 8. místě.
12. července jsem jela společně se svými dvěma kamarádkami
z oddílu na mistrovství do Prahy. Tam při mně štěstí nestálo
a hned na úvod při běhu přes překážky jsem se vážně zranila,
a tak pro mě skončily závody a s nimi i celá letní
sezona. Začínám rehabilitovat a těším se, až budu zase
v pořádku a budu moci trénovat.
/ Lucie Gabrhelová /

PLAVÁNÍ
V současnosti se v Popicích plavání věnují pouze 2 děti - sourozenci Radka a Michal Podešťovi.
První část plavecké sezóny roku 2014 ukončili oba účastí
na Mistrovství ČR ve svých věkových kategoriích. (O výsledcích byla informace na infokanále.)
Pro každého plavce je úspěch, když se probojuje mezi 24
nejlepších plavců ČR. Michal se probojoval v 6 disciplínách
(maximum) a Radka ve 4.
V posledním srpnovém týdnu absolvovali, spolu s dalšími
kamarády z oddílu (14 dětí), předsezónní soustředění v Brně
na 50 metrovém bazénu. Součástí soustředění bylo posilování,
běhání a výuka angličtiny. A hlavně, děti na tomto 5 denním
soustředění naplavaly téměř 40 km.
Všichni věříme, že následující sezóna bude opět úspěšná.
Tréninky zahájíme v Hustopečích na krytém bazénu hned
2. 9. 2014.

Škvarkové placky
Suroviny:
12 dkg vepřových škvarků
50 dkg polohrubé mouky
18 dkg sádla
1/8 l mléka (125 ml) i více, pokud je těsto, hodně tuhé
2 dkg droždí
2 vejce ( z toho jedno na potření před pečením)
špetka cukru na kynutí
sůl, hrubá sůl
mletý pepř, drcený kmín
2 polévkové lžíce bílého vína - není nutné
Postup přípravy receptu:
Připravíme kvásek- rozdrobené droždí + 1 lžíce vlažného
mléka + špetka cukru + 2 lžíce mouky. Promícháme a necháme v teple vzejít.
Do mísy si dáme prosátou mouku, tuhé sádlo, osolíme, opepříme, přidáme kvásek, jedno vejce, nadrobno sekané škvarky
a víno - kdo nechce, nedává. Smícháme v těsto, přikryjeme
utěrkou a dáme důkladně vykynout (alespoň hodinu).
Z těsta pak tvoříme kuličky, nebo si můžeme těsto rozválet a vykrajovat kolečka, které ve větších rozestupech klademe na plech s pečícím papírem. Vezmeme si kulatou mřížku
(používáme na brambory, když děláme salát), každou kuličku
mřížkou zmáčkneme na placku a máme jí rovnou i ozdobenou
mřížkami. Potřeme všechny rozšlehaným vajíčkem, posypeme hrubou solí a drceným kmínem, dáme do předehřáté trouby (180-220°C podle typu trouby) a pečeme do zezlátnutí
(tak 15 minut).
Zdroj: www.toprecepty.cz

/ Milada Hradilová /

Program:

13.00 zvaní občanů v doprovodu DH Lácaranka
20.00 hodová zábava, hraje DH Ištváci

Během večera vystoupí lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhota.
Vstupné 80 Kč. Předprodej místenek od 2.11.2014 a ul. Hlavní 71.
Všichni srdečně zváni.
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Centrum vzdělávání všem

Informace o krádeži
V noci ze soboty na nedeli 29.6. byl před domem č.p. 161
odcizen metr dlouhý, těžký kvetináč s muškáty.
Na místě zůstal jen plech pod květináč.

Kariérní poradenství
Hledáte práci? Potřebujete zvýšit svou kvalifikaci? Nebo
vaše momentální zaměstnání není to pravé a poohlížíte se
po jiném uplatnění? Sháníte praxi? Nebo zkrátka jen chcete
profesní změnu, a nevíte jak na to? Konzultanti Centra vzdělávání všem, které můžete kontaktovat a poté bezplatně navštívit
v Brně-Bosonohách a také v Hodoníně, vám mohou v každé
z těchto situací poradit. Pomoci si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je totiž pořádný rozdíl. „Každý zájemce nás může
kontaktovat a domluvit si osobní schůzku. Na ní nejprve zmapujeme jeho situaci a vyhlídky,“ popisuje kariérní poradkyně
Martina Ježková standardní průběh bezplatných konzultací,
které lidé mohou absolvovat jednorázově nebo spolupracovat
i dlouhodobě. „Obrací se na nás ti, kteří nemohou najít práci,
chodí po pohovorech, ale bez úspěchu, protože neví, co dělají
špatně. Často spolupracujeme i s absolventy, kteří se po škole
snaží uplatnit. Přicházejí i ženy po rodičovské dovolené nebo
lidé, kteří už pracují, ale v současném zaměstnání nejsou spokojeni,“ představuje Martina Ježková některé klienty, kteří se
na Centrum vzdělávání všem obracejí, a dodává: „Zaměstnání
vám sice přímo nenajdeme, ale odborně poradíme a pomůžeme
se zorientovat na pracovním trhu, třeba v oborech, které jsou
momentálně žádané.“

Vandalismus v Popicích
Místo, kam i císař pán chodí pěšky, padlo do oka popickým
vandalům.
Asi už to nemohli vydržet.
Hoši, někdo si s tím dal práci a vy jste to zlikvidovali za minutu. Víte, co byste zasloužili?

Databáze kurzů
Do Centra vzdělávání všem si kromě rady ohledně práce
můžete přijít i vybrat kurz nebo rekvalifikaci. Aktuálně má
volně dostupná databáze na www.vzdelavanivsem.cz více než
dva tisíce nabídek od vzdělavatelů z celého kraje. „Častým
předpokladem pro uplatnění nebo změnu profese je i to, že
na sobě člověk sám zapracuje, že se bude rozvíjet. Zaměstnavatelé preferují aktivní lidi,“ říká odborná konzultantka Dana
Sklenářová. „Absolvováním kurzu se tak můžete vydat nejen
jiným profesním směrem, ale zvýšit i svou hodnotu pro současného zaměstnavatele,“ upozorňuje. Získejte tedy již nyní
náskok před ostatními - využijte léto pro svůj rozvoj. Lidé z
Centra vzdělávání všem vám v tom mohou výrazně pomoci.
Centrum vzdělávání všem – kariérní poradenství a databáze
kurzů, rekvalifikací

www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
Pracoviště SŠSŘ Brno-Bosonohy, Pražská 38b
nebo Hodonín, Kasárenská 4.
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PLÁN KULTURY OBCE POPICE
Září - prosinec 2014
ZÁŘÍ
14.9.2014

42. ročník - CENA PALAVY
/TJ Palava/

ŘÍJEN
TÝDEN KNIHOVEN /Obecní knihovna/
19.10.2014 POBESEDA 2014 /Komise kultury, SPOZ/

REDAKCE ČTENÁŘŮM
Redakce děkuje všem, kdo svými příspěvky
obohatili náš zpravodaj. I nadále můžete přispívat
svými články, náměty a nápady. Stačí sdělit ústně nebo písemně kterémukoliv ze členů redakce
(jsou uvedeni v tiráži časopisu) nebo některému ze
zastupitelů obce. Komunikovat lze i elektronicky.
Email: popickyzpravodaj@seznam.cz
nebo noly@volny.cz
V časopise je možné také zveřejňovat inzeráty
a reklamy firem

25.10.2014 HUBERTOVSKÉ SKÁKÁNÍ /TJ Palava/

Ceník inzerce:
DIVADLO /Komise kultury/

LISTOPAD
15.11.2014 KROJOVANÉ MARTINSKÉ HODY
/Popická chasa/
29.11.2014 SVATOONDŘEJSKÁ OCHUTNÁVKA
MLADÝCH VÍN /ZO ČZS/

1600,- Kč

půl strany (A5)

800,- Kč

čtvrt strany (A6)

400,- Kč

osmina strany (A7)

240,- Kč

řádková inzerce typu prodám - koupím - zdarma

PROSINEC
5.12. 2014

celá strana (A4)

blahopřání s fotografií 40,- Kč

ČERTI REJDÍ DĚDINOU
/Spolek popických žen/

firemní logo na titulní straně + 1 článek

VÁNOCE V KNIHOVNĚ /Obecní knihovna/

ročně

19.12.2014 ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
/ZŠ a MŠ, Komise kultury/
28.12.2014 POSEZENÍ U CIMBÁLU /Komise kultury/

2000,-Kč

Uzávěrka dalšího čísla bude
začátkem prosince 2014,
přesný termín bude
včas zveřejněn na Infokanálu.

TOUR DE SKLEP 2015 - REGISTRACE
Termín akce v dalším roce je
21. února 2015, čas zůstává od 12.00 do 19.00 hod.
V loňském roce jsme měli téměř 400 návštěvníků. Zveme proto všechny vinaře, kteří mají co nabídnout, aby se
připojili k této akci na podporu vinařů v naší obci. Minimum v nabídce je pět vzorků. S úpravou sklepa a s dalšími věcmi
rádi pomůžeme a uvítáme i jakoukoliv aktivitu, kterou lze s akcí spojit - například i nabídku teplého občerstvení nebo prodej
nápojů přímo na Sklepní ulici. Podmínkou účasti nových vinařů je umožnit krátkou degustaci přímo ve sklepě, abychom
mohli poradit, jak dále postupovat a jak se co nejlépe připravit, a hlavně abychom pak mohli návštěvníkům o vinaři něco
povědět. Ideální pro projevení zájmu vinařů je období konce listopadu, popřípadě Křest mladých vín, abychom mohli pro další
ročník vše nachystat. Netřeba se bát, zatím všechny ročníky probíhaly v klidné a přátelské atmosféře a bez větších stížností.
Nově jsme připravili pro návštěvníky možnost elektronické registrace. Je omezena na 400 návštěvníků.
Již nyní je otevřena na stránkách akce

www.tourdesklep.cz

Samozřejmě ti, kdo se zaregistrují, mají přednost při vyřizování svých požadavků.
/ Ing. Miriam Sedláčková /
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Od května do července skrylo věž průčelí kostela sv. Ondřeje lešení.
Po jeho rozebrání se můžeme těšit obnovenou krásou architektonicky
nejpropracovanějších částí fasády této stavby. Během necelých tří
měsíců byly opraveny omítky a obnoven jejich nátěr, při tom se
také pod rukama restaurátora hlavicím pilastrů na věži kostela
navrátila původní modelace a rozpadající se kamenné piniové šišky
na nárožích průčelí byly nahrazeny jejich kopiemi z umělého kamene.
Opravy se dočkaly i klempířské prvky, farníci pak vyspravili a natřeli
žaluzie v oknech zvonicového patra věže.
Mgr. Stanislav Strbík (ORR)

Poznámka:
K prvním obdivovatelům opravené památky patřilo hejno čápů, kteří se usadili na střeše kostela a odpočívali zde
zřejmě před svým odletem do teplých krajin.

Něco málo o čápech
Čáp bílý je snad nejznámější český brodivý pták z čeledi čápovití. Vyskytuje se v Evropě, střední Asii a severozápadní Africe. Na české poměry poměrně velký druh, jeho váha se pohybuje v rozmezí 2,3–4,4 kg,
průměr je kolem 3,5 kg, samice jsou o něco menší. Čápi bílí dosahují výšky 95–105 cm, rozpětí křídel je 155–165 cm.
Ve zbarvení převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené, u mladých jedinců
tmavé. Na rozdíl od volavek mají čápi při letu natažený krk. Typickým zvukovým projevem čápů je klapání zobákem.
Výskyt
Čápi se vyskytují na vlhkých loukách, polích, okrajích vod, preferují otevřenou krajinu, často se však nacházejí
v blízkosti lidských obydlí. Na konci léta čápi odlétají na zimoviště ve střední a jižní Africe. Několik málo jedinců
přezimuje i ve střední Evropě, v České republice se jedná asi o 10 kusů ročně. Tažná hejna mohou čítat i stovky ptáků.
Čáp bílý se dožívá obvykle 8-10 let, rekord je 35 let.
Potrava
Nejznámější čapí potravou jsou žáby, patří sem ale i další obojživelníci, také ryby, plazi, hmyz a jeho larvy, hraboši
(významné pro zemědělství), krtci a dále mláďata různých savců. V Africe často sleduje hejna sarančat.
Zdroj: Wikipedie - Otevřená encyklopedie

