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SLOVO STAROSTY
Mnoho z nás musí zalovit v paměti, kdy naposled byla tak
mírná zima jako v roce 2014. Žádný sníh, žádný déšť, žádná
břečka, občas náledí, mírné teploty většinou plusové. Počasí
jako na jaře. Kdybychom to tušili, mohly započít práce
na kanalizačních stokách v obci Popice již v zimním období.
10. březen byl první den, kdy začaly stavební práce na kanalizačních stokách na ulicích Široká a Lipová. Na ulici Široká
začaly práce od zdravotního střediska k domu pana Večeři.
Tato první etapa byla ukončena 27. března 2014. K této ulici
se ještě stavebníci vrátí, když budou napojovat přípojky k jednotlivým domům a pozemkům. Na ulici Lipová začaly komplikace ihned po otevření výkopu před domem pana Konečného. Kameninové roury z dešťové kanalizace usazené v trase
budoucí stoky nadělaly stavebníkům obrovské potíže. Téměř
14 dní jim trvalo, než problémy překonali.
Od 26.3.2014 započaly práce na stoce na ulici Sklepní (ulička kolem domu pana Rybníkáře). Začátkem dubna (cca
4.4.2014) začnou stavební práce na ulice Nová (od bytovek), na ulici Hlavní (od obecního úřadu směrem na hřbitov)
a v půli dubna na ulici Hlavní (od domu paní Musilové k domu
paní Šedé).
Chtěl bych Vás všechny poprosit, abyste zůstali trpěliví
a shovívaví. Ulice Široká by již měla být volně průjezdná.
Na ulici Lipová bude uzavřena komunikace ve směru stavebních prací. Ulice Nová bude prozatím volně průjezdná (kopat
se bude v zeleném pásu) a na ulici Hlavní budou dopravu řídit
semafory. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo o propojení dešťové kanalizace na ulici Široká (od dešťové vpusti) naproti domu
pana Svobody po dešťovou vpust u vjezdu pana Štěrby.
Předpokládaný harmonogram prací bude k nahlédnutí
na webových stránkách obce v záložce ČOV Strachotín, Popice a bude taktéž přílohou tohoto čísla.
Zastupitelé obce rozhodli o výběru zakázky na rekonstrukci střechy na kulturním domě. Ekonomicky nejvýhodnější byla
nabídka od společnosti KLEMPOK Kaleta, s. r. o. Nabídnutá
cena byla 650 883,- Kč. Práce na rekonstrukci střechy začaly
v půli března. Předpokládaný konec prací je naplánován na
25. duben.
Zastupitelé taktéž rozhodli o vítězi výběrového řízení na zhotovení stavebních prací sběrného dvora. Vítězem výběrového
řízení se stala společnost Inženýrské stavby Hodonín, s. r. o.
Jejich vítězná nabídka byla na částku ve výši 1 609 405,30 Kč.
Předání staveniště proběhne 2. dubna a k převzetí díla by mělo
dojít k 31. květnu 2014.
Představitelé obce jednají se společností VAK Břeclav, aby
opravila vodovodní řády na ulici Nová (bytovky) a na ulici
Větrná. Koncem dubna se dozvíme, zda společnost VAK
Břeclav konečně zainventuje do vodovodních řádů v naší obci.
Zastupitelé taktéž rozhodli, aby obec Popice podala žádost
o dotaci na Operační program životního prostředí na projekt
nákupu a provozu biokompostérů na odstraňování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). V případě
úspěchu budou jednotlivé domácnosti vybaveny kompostéry,
do kterých se bude ukládat zelený odpad.
Začátkem dubna se dozvíme, jak uspěla naše žádost
na projekt: Snížení energetické náročnosti v mateřské škole.

V měsíci březnu došlo k opravě komunikace (od hřbitovní
vlečky) po odbočku ke skládce Stará hora s vyčištěním příkopu
pod železným příklopem. Opravu komunikace zafinancovala
společnost Gotberg.
V druhé dekádě letošního roku by mělo dojít k rekonstrukci kuchyně v kulturním domě (práce by se měly ukončit koncem dubna) a opravě lávky mezi ulicemi K Myslivně
a U Hráze (ukončení prací koncem června).
V závěru bych Vás chtěl všechny upozornit (zejména seniory), aby neotevírali neznámým mladíkům a nepodepisovali
žádné dokumenty, a pohyb podezřelých osob ihned hlásili starostovi obce anebo přímo na Policii ČR. V poslední době se
rozmohly drobné krádeže v naší obci. Zhotoviteli kanalizace
společnosti OHL ŽS byla ze stavebních strojů ukradena nafta
(2x na ulici Široká). Neznámí pachatelé se vloupali do domu
na ulici K Myslivně a odcizili elektroniku a peníze.
Chtěl bych Vám popřát hodně zdraví a štěstí v průběhu
jarních a letních měsíců. Pevné nervy při stavebních pracích,
které postihnou až na drobné výjimky všechny občany naší
obce. Věřím, že až to skončí, tak si všichni zhluboka oddychneme.
/ Marek Sekanina /

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Popice
naleznete na webových stránkách obce
v rubrice „Dokumenty“

http://www.obecpopice.cz/obec/obec/
dokumenty.htm
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VÝSTAVBA KANALIZACE
V OBCÍCH STRACHOTÍN, POPICE
V loňském roce se úspěšně administrovala naše žádosto
dotaci na výstavbu kanalizace v obcích Popice a Strachotín
– II. etapa. Stavební práce započaly v březnu 2014 a k předání díla by mělo dojít nejpozději v květnu 2015. Položení
kanalizačních stok a přípojek v jednotlivých ulicích, by mělo
proběhnout do konce listopadu letošního roku. V příštím roce
by zhotovitel měl uvést komunikace do stavu, ve kterém je
přebral před začátkem stavebním prací. Celková investice
díla je necelých 87 miliónů. Rezerva činí dalších 9 miliónů.
Ta se čerpá pouze při nepředvídatelných událostech a musí ji
posvětit poskytovatel dotace Státní fond životního prostředí.
V loňském roce všechny domácnosti (s výjimkou paní Bartečkové) obcházel Ing. Milan Nejezchleba, který na základě
Vašich požadavků zhotovil projekt na připojení jednotlivých
domácností ke kanalizačnímu řádu. Ti z Vás, které nezastihl,
mohou stále využít jeho služeb a domluvit se na schůzce.
Nyní se Vám pokusím vysvětlit, jakým způsobem budou
probíhat stavební práce.
Zhotovitel bude postupně na jednotlivých ulicích pokládat
kanalizační stoky. Na ulici Široká, Rybníček (ulička od domu
manželů Otáhalových ke zpevněné cestě) a částečně na ulici
Nová (kolem bytovek) budou stavební práce probíhat v zeleném pásu (nezpevněné plocha), na ostatních ulicích se bude
pokládat stoka přímo v komunikacích (až na výjimky se jedná
o zpevněné plochy). Výjimkou bude polní cesta za domy paní
Skotalové a Plateníkové.
Po položení kanalizační stoky bude zhotovitel vytahovat
přípojky k jednotlivým rodinným domům. Členská schůze
DSO Strachotín, Popice rozhodla, že se budou vytahovat přípojky i k pozemkům, kde v současné chvíli žádný rodinný
dům nestojí. A to z toho důvodu, že v budoucnu by docházelo
při připojování k nové nemovitosti, k řezání komunikací
a následnému znehodnocení vozovek. Tato část přípojek bude
vyvedena z kanalizační stoky za silnici do zeleného pásu
a následně ukončena zátkou, posléze geometricky zaměřena.
V případě, že v budoucnu se bude chtít majitel připojit
ke kanalizačnímu řádu, uhradí DSO Strachotín, Popice připojovací poplatek ve výši nákladů na zhotovení těchto přípojek.
Přípojky, které zhotovitel vyvede k již postaveným rodinným domům, budou zakončeny revizní šachtou. Revizní šachtu
i s montáží si uhradí každá domácnost ze svých prostředků.
Aby tento poplatek byl cenově, co nejdostupnější provede
DSO Strachotín, Popice výběrové řízení na montáž těchto
revizních šachet pro všechny domácnosti, kterých se to týká.
Celkový počet těchto revizních šachet je 560, proto je velmi
pravděpodobné, že výsledná cena bude podstatně levnější, než
kdybyste revizní šachtu pořizovali sami.
Usazení revizní šachty včetně montáže provede odborná
firma a to z toho důvodu, abychom neztratili záruku na jednotlivé přípojky. Ve chvíli, kdy se usadí revizní šachta, na stokách
a přípojkách bude provedena tlaková zkouška, může se každá

domácnost připojit. Stavební povolení na napojení do revizní
šachty z jednotlivých domácností platí jeden kalendářní rok
po předání díla.
Každá domácnost, která se bude připojovat k revizní šachtě,
musí zavolat pracovníka DSO Strachotín, Popice, který
bude určen, aby zkontroloval, zda je připojení v pořádku,
a zdokumentoval tento stav. Upozorňuji, že se jedná o kanalizační stoku pro splaškové vody, to znamená voda ze záchodu,
dřezu, koupelny atd. Do stoky nemůže být napojena dešťová
voda. Pokud někdo z Vás tak učiní a při následné kontrole
bude přistižen, čeká ho pokuta. Z těchto důvodů všechny dřívější kanály, které sloužily jako přepady z jímek, obec zachová
a do těchto kanálů můžete napojit dešťovou vodu.
Připojení ke kanalizaci je ze zákona povinné, a pokud tak
neučiníte, očekávejte kontroly z odboru Životního prostředí v Hustopečích a následně kontroly z Inspekce ministerstva životního prostředí, kterým budete muset dokazovat, že
nejenže se nemůžete stavebně připojit ke kanalizačnímu řádu,
ale hlavně musíte prokázat, jak tyto odpadní vody likvidujete.
Začíná to těsností jímky, likvidaci odpadních vod (vývoz
jímky a následná likvidace odpadních vod na čistírně). Není
možné, abyste splaškovou vodu přečerpávali na zahradu, přepadem posílali dále do potoka, anebo znehodnocovali sousedův pozemek. Při splnění těchto povinností se Vaše finanční
náklady vyšplhají na několik desítek tisíc ročně.
Vím, že napojení na kanalizaci je finančně nákladné
a spousta z Vás bude tvrdit, že to nepotřebuje a k ničemu to
není. Na druhou stranu žijeme v 21. století a myslím si, že
kanalizace zlepší nejen životní prostředí v obci, ale zvýši
i komfort života všech občanů. Závěrem bych chtěl napsat, že
se těším, až v Popickém potoce bude téct čistá dešťová voda
a nebudu v neděli večer čichat, jak některý z občanů přečerpává z jímky splašky do potoka a podobně. Chci Vám
popřát pevné nervy a spoustu energie (zejména té pozitivní)
v letošním roce při výstavbě kanalizace v naší obci.
/ Marek Sekanina /

Informace z ČOV Strachotín, Popice
Vážení občané, dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o dění na společné ČOV Strachotín, Popice.
Největší novinkou pro všechny občany jistě je, že na jaře
2014 začne dostavba II. etapy kanalizace v obcích Strachotín
a Popice. Tato investice byla naplánována od roku 2006, ale až
nyní se ji podařilo zrealizovat.
Po skončení zimy v březnu 2014 by měly začít výkopové práce a celá akce bude hotova v květnu 2015. Bude dobudováno
celkem 10.230 m kanalizačních stok a přes 600 přípojek, což
představuje možnost připojení pro cca 1400 ekvivalentních
obyvatel.
Celkové maximální náklady na dostavbu jsou 78.601.371
Kč. Ty jsou financovány z prostředků MŽP 58.905.955 Kč
a SFŽP 3.465.056 Kč. Zbytek hradí svazek obcí z poskytnutého úvěru ČS. Zhotovitelem je firma OHL ŽS a.s. Veškeré
důležité informace budou zveřejňovány na internetových
stránkách obcí nebo formou zpravodaje.
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Součástí podmínek přidělené dotace je i závazek, že
provozní náklady na čištění odpadních vod budou vyrovnané – výše stočného bude pokrývat náklady na provoz. Proto
byla členská schůze nucena na svém zasedání dne 19.12.2013
zvýšit výběr stočného pro rok 2013 na 28,- bez DPH za m3
odpadních vod. Současně byla schválena i cena stočného pro
rok 2014 ve výši 33,- bez DPH za m3 odpadních vod. Tato
navržená výše stočného je hluboce pod průměrem na okrese
Břeclav, který v roce 2013 činil 43,97 bez DPH za m3 odpadních vod. (zdroj: http://www.vodarenstvi.com/okres-breclav).
Výpočet bude proveden dle vyhlášky 120/2011 Sb. Zákona
o vodovodech a kanalizacích.
Stavební a výkopové práce se dotknou běžného života všech obyvatel v obou obcích. Proto bych rád závěrem
požádal občany o trpělivost a součinnost. Jedině tak se podaří
negativní dopady s tím spojené minimalizovat.
/ Josef Handl, předseda svazku /
Dobrovolný svazek obcí (DSO)
Zápisy ze zasedání členských schůzí ČOV Strachotín,
Popice najdete na:

http://www.obecpopice.cz/obec/cov.htm

Ceník stočného na kalendářní rok 2013
Stočné bez DPH 28 Kč/m3.
Cena na osobu/rok je 1127 Kč s DPH.
Výpočet bude proveden dle vyhlášky 120/2011 Sb. Zákona
o vodovodech a kanalizacích nebo podle stavu vodoměru.
Výběr stočného bude probíhat od 1.4. 2014–30.6.2014.
Platbu můžete uhradit na účet DSO nebo na pokladně v kanceláři DSO v úřední dny (pondělí a středa od 8.00–17.00
hodin) na obecním úřadě ve Strachotíně.
Na Obecním úřadě v Popicích se bude vybírat od 9. dubna,
vždy ve středu od 16.00–18.00 anebo v jiné dny,
vždy po domluvě se starostou obce.

Číslo účtu DSO: 86-1845660267/0100

Variabilní symbol Popic 23211xxx
(xxx je číslo popisné domu)
Ceny jsou platné od 1. ledna 2013.
/ Josef Handl, předseda ČOV Strachotín, Popice /

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

Kontakty – kanalizace
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

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 propagace popických
služeb, ﬁrem a živnostníků na obecním webu.
Kontakt na administrátorku webu:

noly@volny.cz nebo starosta@obecpopice.eu

Předpokládaný postup prací - Popice

Stejný e-mail můžete používat i pro příspěvky
do Popického zpravodaje, ve kterém se postaráme
o další propagaci vaší činnosti.
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Zpívání pod vánočním stromem
Vzhledem k tomu, že v říjnu letošního roku budou komunální volby, redakce Popického zpravodaje oznamuje všem
stranám a sdružením, které se budou ucházet o přízeň voličů,
že mohou v příštím čísle Popického zpravodaje zdarma
představit svoje kandidáty a svůj program, se kterým se
budou ucházet o přízeň voličů v komunálních volbách.
Pro každou stranu či sdružení bude vyhrazena maximálně
půlka strany (formát A5).
Uzávěrka příštího čísla Popického zpravodaje bude
na přelomu měsíce srpna a září 2014.
Veškeré materiály zasílejte na adresu:

20. prosince 2013
Již tradičně, těsně před svátky, si Popičtí zazpívali u kostela pod vánočním stromem společně s dětmi ze základní školy,
ženským chrámovým sborem a Mužáky.

popickyzpravodaj@seznam.cz
noly@volny.cz

Dotace z rozpočtu obce Popice na rok 2014
Finanční výbor navrhl zastupitelstvu následující dotace
z rozpočtu obce Popice na rok 2014 příspěvkovým organizacím. Na zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2014 byly tyto
dotace schváleny. Příspěvková organizace, které byla schválena dotace, musí předložit veškeré dokumenty (výsledek
hospodaření za rok 2014, stanovy, číslo účtu - platí pro nově
vzniklé příspěvkové organizace). Pokud tak neučiní v průběhu
roku 2014 (nejpozději září 2014), nárok na dotaci zaniká.
A nyní přehled poskytnutých dotací:
• Římskokatolická církev Popice - 120 000 Kč
• Tělovýchovná jednota Sokol Popice - 75 000 Kč
• TJ Palava Popice - 40 000 Kč
• Popická chasa - 25 000 Kč
• Myslivecké sdružení Popice - 25 000 Kč
• Spolek popických žen - 19 000 Kč
• Mužáci z Popic - 11 000 Kč
• Rybáři z Popic - 10 000 Kč
• Sdružení tělesně postižených - 5 000 Kč

Tříkrálová sbírka od roku 2001 – 2014
V Popicích bylo za toto období vybráno celkem 456 980Kč
Rok

Kč

Rok

Kč

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

24.794
25.656
26.780
28.120
34.948
32.330
33.633

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

35.738
33.402
37.733
35.018
35.251
35.430
38.147
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Pánečku, to byla jízda!“ Prosím Vás nesuďte podle první
věty, že zde snad píše rozpustilý teenager, který se právě vrátil z „Faválu“, aha to jsem trochu sto let za opicemi, chtěla
jsem říct z Ponorky, nebo čert ví, kam se dnes Vy mladí, či Vy
pokročilejší chodíte „vodvázat“. Tyto řádky píše statná padesátnice, která už ledacos v životě viděla a slyšela. Ale toto
fakt byla jízda. Hodně jsem o této akci slyšela.Prý jak je to
klidné,krásné, mile povánoční a předsilvestrovské posezení
u hezké muziky. Skoro jsem tomu ani nevěřila. Jako odchovanec staré rockové a trochu metalové muziky jsem ani věřit
nemohla. Cimbál? Vážně je tu řeč o cimbálu?
Tak dobrá, sypu si hlavu popelem a už tomu věřím. Ostatně
kdo jste neviděli, mrkněte na obecní web, je tam ve fotogalerii umístěno youtube video
Uvolněná atmosféra po svátcích, pohoda byla cítit od každého stolu, dalo by se říci z každé židle, a že jich tam bylo. Plný
sál sliboval pěknou podívanou. Uprostřed sálu pod oknem
pár prázdných míst a opuštěných rekvizit. V tom přichází pár
charismatických krojovaných chlapíků, opřít se do těch osiřelých nástrojů. Celý sál v tu chvíli upřel zraky tím směrem,
stoly ztichly, sklenky přestaly cinkat slavnostními přípitky,
všechna pozornost patřila těm konečně pohlazeným nástrojům a jejich krotitelům. Hezké, hezké, hezké.
Pánové z kapely byli skvělí. Sóla jednotlivých aktérů, ať už
na housle, nebo cimbál byla po právu oceněna bouřlivým
potleskem diváků. Nakonec i pár tanečníků si přišlo na své.
Skvělé výkony muzikantů totiž podtrhovaly taneční kreace
těch nejmenších a nejspontánnějších mrňavých návštěvníků.
A tito mrňousové jsou tím nejlepším měřítkem celé akce,
bavili se očividně velmi dobře. Všichni se bavili dobře.
A jestli vám tento popis nestačí, přijďte se příště na vlastní oči
přesvědčit. Vřele doporučuji!
… já jsem hrál, ty jsi hrál, všichni hráli na cimbál …“
(Kdyby se někdo podivoval nad zvláštním, gramaticky
nesmyslným nadpisem článku, tak pro ty, kterým nic neříká – je to originální úryvek ze skoro zapomenuté písničky
„Chvastoun“ skupiny PRAŽSKÝ VÝBĚR. Možná, kdyby se
Michal Kocáb zbytečně nepletl do politiky a dál dělal muziku, udělal by lépe.)
/ Lída /

Skončila zima–nezima, opět se „rozjařílo“, sluníčko hřeje
– neprší a neprší..... Vraťme se alespoň ve vzpomínkách ke
konci minulého roku, kdy jsme zpívali u cimbálu naše moravské písničky. Jistě - i ty české lidové jsou krásné – kdo by
si rád nezazpíval třeba „Ó, řebíčku zahradnický“ nebo „Měla
jsem holoubka“.
Někdy si namlouváme, že jedině moravsko-slovácké písně zní
s cimbálem nejlépe - jsou přece naše. Stačí si však připomenout Varmužovu címbálovku ze Svatobořic-Mistřína a v jejich
podání záplavu tónů Čardáše Vittoria Montiho, valčík Johanna
Strausse „Na krásném modrém Dunaji“ nebo světově nejznámější českou polku Jaromíra Vejvody „Škoda lásky“- a je nám
jasné, že s dobrou cimbálovkou souzní téměř každý hudební
žánr. Vždyť historie cimbálu je pořádně dlouhá, na jeho předchůdkyni - paličkovou citeru – hráli již v Babylonské říši.
My jsme se poprve s cimbálem „spřátelili“ 28.prosince 1997,
kdy nám hrála Vonica z Krumvíře. Další rok jsme sice vynechali, ale pak jsme již tradici zpívání s cimbálovou muzikou
k ukončení roku vždy dodrželi. A těch kapel byla pěkná řada
– opět Vonica Krumvíř (1999), Klaret Mikulov (2000), Lália Velké Bílovice (2001 a 2007) , Hudci z Lanžhota (2002 a
2003), Husaři St. Reichmanna z Břeclavi (2004), Starobřeclavská cimbálovka (2005), Varmužova cimbálová muzika ze
Svatobořic-Mistřína (2006, 2010 a 2011), Dúbrava z Brna
(2008), Guráš Velké Bílovice (2009).
Po dva poslední roky 2012 a 2013 nám hrála profesionální
cimbálová muzika Aleše Smutného. Vznikla v roce 1999 a je
složena z muzikantů zastupujících různé regiony a jejich lidové písně. Všichni byli nebo jsou členy významných hudebních těles a muzik, hudbě se věnují i v civilním životě - učí na
základních uměleckých školách či koncertují. Většina z nich
společně účinkovala v doprovodné kapele „barda Podluží“
Jožky Černého, s nímž vystupoval i známý zpěvák a konferenciér Karel Hegner. Jmenovaný je profesorem na Janáčkově akademii múzických umění, kde učí převážně muzikálový
zpěv.
I v neděli 29.prosince přišlo mnoho našich občanů do kulturního domu ukončit rok 2013 s písničkou v doprovodu cimbálové muziky. Výborná nálada, kdy známé písně zpíval celý sál,
vydržela do pozdních večerních hodin. Potleskem a ovacemi
byli odměňováni jak muzikanti - zvláště perfektní cimbalista
Jan Telecký, tak zpěváci – moc se líbil například výborný duet
Karla Hegnera s Václavem Kosinou.
Byl to závěr občanského roku s cimbálem po šestnácté. Krásná tradice.
/ Anna Frýdková /
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Zahajující akcí letošního kulturního a společenského života v obci byl Myslivecký ples, který uspořádali naši myslivci
v sobotu 18.1.2014 v sále kulturního domu.
Prvním překvapením byla celkem vysoká návštěvnost,
bylo prodáno 131 lístků a mnoho dalších čestných hostů mělo
vstup volný, takže v sále i předsálí bylo, jak se říká docela
narváno.
A druhým byla nadílka pod pódiem, kde na jehličí odpočívalo, po honičce s myslivci, několik čtyřnohých lesních obyvatel, asi daňků a srn, jedna pořádná husa a mnoho opeřenců,
domnívám se, že bažantů. Tomu celému vévodil jeden menší
a druhý docela statný kaňour. Bylo očividné, že myslivci nad
zvěří zvítězili, neboť ta nejevila sebemenší známky zájmu
o dění kolem.
Zvěř byla samozřejmě součástí bohaté tomboly a u jednotlivých stolů se již kuly plány, jak s případnou výhrou naložit.
Ve fantazii se vařily různé varianty gulášů, klobásek a paštiček. V myslích budoucích potencionálních výherců se dost
možná odehrávaly boje o to, jestli se šípkovou, nebo se zelím.
Každopádně z okénka vedle pódia se linula voňavá inspirace,
naplňující prostory sálu. Byly tu k mání zvěřinové pochoutky.
Nosy přítomných se samy otáčely a nasávaly trochu z těch
vůní, za každým kdo prošel s talířkem.
Trubači zatroubili, muzikanti hráli a zpívali a hosté se
pomaloučku začali osmělovat k tanci. Jeden pár, dva páry,
patnáct párů na parketu ... a kdyby ke konci přišel ještě další
pár, ten první by asi druhou stranou z parketu vytlačil, tak tu
bylo husto.
Nechyběli ani Mužáci, kteří program zpestřili několika
písněmi a dopřáli tak odpočinku muzikantům. Atmosféra byla
uvolněná a nálada dobrá, obzvlášť když kapela změnila náhle
kolem půlnoci žánr a zahrála několik starších českých popových písní typu „Koukej se mnou si píseň broukej“ od Petry
Černocké. Do tanečníků jako by střelil, po plouživých valčících a hopsavých polkách celý parket jakoby ožil a bylo zde
k vidění mnoho různých tanečních kreací. Nejvíce však vyniklo sólo neobvyklého páru, dvou rozjařených chlapíků, kteří to
roztočili uprostřed parketu v kruhu skandujících diváků. Pánové tančili jako o život, kdejaká StarDance by mohla závidět.
A pak přišla na řadu dlouho očekávaná tombola. Sklenky
byly odsunuty stranou a stoly náhle pokryly sady různobarevných lístků, tak jako kdyby jejich majitelé právě oloupili šatnářku Národního divadla. Uši nastraženy směrem k pódiu, oči

přilepeny na číslech těch papírků, v blahém očekávání výhry
v mysli již naporcovaného a naloženého kance. Netrvalo dlouho a místo pod pódiem, kde ještě před chvílí ležel
macatý štětináč, se svými zvířecími kolegy, zelo prázdnotou.
Tombola tedy vzala za své, majitelka posledního vylosovaného lístku si s vítězným pokřikem vyzvedla první cenu - televizi a zábava mohla pokračovat. A pokračovala skoro do rána.
A abych nezapomněla, ještě je tu jedno poděkování. V průběhu večera se na mne obrátil pan Zdeněk Prchal s prosbou,
jestli bych neuveřejnila ve Zpravodaji jeho vánoční příhodu.
Tak tady je příhoda pana Prchala:
„Když jsem se 24. prosince tradičně vypravil ven, abych
nakrmil zvěř, potkal jsem u křížku skupinku kluků. Pár z nich
jsem poznal, ale nebylo by spravedlivé je jmenovat, těm ostatním by mohlo být líto, že nebyli také pochváleni (však oni sami
budou vědět, že toto poděkování patří právě jim). Kluci šli totiž
právě o Štědrém dni nadělit zvířatům něco pamlsků, samozřejmě těch správných zvířecích (mrkev, jablka, atd.) Bylo to moc
milé setkání, velice mě překvapilo a potěšilo. Chtěl jsem kluky
nějak odměnit, za tento bohulibý počinek, ale vyštrachal jsem
v kapse jen krabičku Tic-Taců, tak alespoň touto cestou chci
klukům poděkovat za to, že si v čase vánočním udělali chvilku
času na takový dobrý skutek. Díky kluci“
Tak a Vám pánové myslivci „Lovu zdar“
a za rok zase na plese.
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PRVNÍ STŘÍLENÍ V ROCE 2014
25.1.2014
Dne 25. ledna jsme se zase sešli na popické střelnici, kde
proběhl veřejný závod na Americkém Trapu. V propozicích
bylo uvedeno, že si zastřílíme 3 x 25 terčů, ale z důvodu brzkého stmívání a ukrutné zimy (- 9 °C) se všichni zúčastnění
dohodli, že se malinko pozmění pravidla. Tak se i stalo a střílelo se pouze 2 x 25 terčů.
Závod zahájil ředitel závodu pan Vlastimil Fríb okolo
9 hodiny. Střílet se začalo asi o půl hodiny později. Lednové
počasí komplikovalo střelcům podmínky (špatná viditelnost
a omrzlé ruce), takže ani favorité neukázali své umění a odrazilo se to ve výsledcích. Tentokrát jsme nepřipsali červenou
25 ani k jednomu jménu. Na výsledkové listině to vypadalo
jako by se střílel „ Junior Cup“, přitom se závodu zúčastnilo
41 střelců a mezi nimi i Páni střelci.
Během závodu proběhla Moravská zabíjačka, kde měli
všichni možnost ochutnat nebo si koupit a odnést domů zabíjačkové speciality. Bohužel nedostatek zkušeností s pořádáním takové akce zapříčinil to, že se na každého nedostalo.
Příště budeme muset rozplánovat organizaci přesněji. Ale
hladem snad netrpěl nikdo. Ovaru, pečínky, polévky a guláše
bylo dost, takže si mohli všichni přijít k okénku i dvakrát.
Touto cestou bych chtěl poděkovat řezníkovi panu Josefu
Přibylovi a šéfkuchaři Josefu Patkovi za přípravu zabíjačkových pokrmů. K ruce jim byl Vítek Přibyl a Robert Stehlík,
kterým také děkuji za pomoc.
Velké poděkování patří také sponzorům, kteří darovali
do tomboly dárečky. DĚKUJEME.

Střelecké závody
Myslivecké sdružení Popice a „ZDENÁL“ uspořádali
29. března 2014 pro všechny příznivce střelby, kamarády
a známé veřejné střelecké závody nazvané „POPICKÝ TROJBOJ“. Na popické střelnici střílela 3 členná družstva v disciplínách Americký trap, Parcour a Lovecké kolo.
www.strelnicepopice.cz

Kolem 15 hodiny se závod chýlil ke
konci a střílelo se 6 členné finále na flesh
terče.
Finalisté byli:
Zelinka Jaroslav, Schmied Jaroslav,
Kozák Radek, Dufek Ladislav, Vaňhara
Oldřich a Bělík Michal.
Ale pohárová místa jsou pouze tři, a tak
si odnesl pohár a hodnotnou cenu na
prvním místě: Bělík Michal, na druhém
místě: Vaňhara Oldřich, a na třetím místě:
Dufek Ladislav.
Výhercům ještě jednou gratuluji
a všem střelcům přeji hodně zdaru
ve sportovní střelbě.
/ Prchal Zdeněk st. /
Popický zpravodaj / duben 2014 / str.
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V sobotu 1. února 2014 se konal Obecní ples. K tanci
a poslechu hrála dechová hudba Boršičanka pod vedením
kapelníka Antonína Koníčka. O zpestření se postarali Vojtěch
Horáček a Kamila Surovcová, členové taneční školy Starlet
Brno. Zatančili ukázku latinsko amerických tanců – rumba,
samba, džajv. V tombole bylo 120 cen.
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Počasí jako vymalované. Na ladovskou zimu to moc nevypadalo, spíše na ladovské Velikonoce.
A tak místo, aby se masopustní maškary brodily po kolena
ve sněhu, kochaly se pohledem na rozkvetlé sněženky
a skrze vrstvy masopustního make-upu nechávaly do tváří
proniknout teplé sluneční paprsky. Na únor nevídané
počasí. Zima zřejmě dokralovala, pověsila monarchii na hřebík
a od té doby to s ní jde od desíti k pěti. Ostatně není se čemu
divit, když počasí řídí dvanáctero popletených měsíčků,
o kterých byla řeč při smutečním obřadu za nebožku
basu. Pánové měsíčkové si prý trochu více přihnuli a nějak
zapomněli, kde má který sedět.
A když už jsme u těch pohádkových postav, těmi se to
v Popicích druhou únorovou sobotu jen hemžilo. Kromě
klasického svatebního páru, byla zde tentokrát k vidění celá
rodinka smrťáků, medvědář se svojí divokou šelmou, král
na svém bujném oři, čarodějnice a spousta dalších strašidelných postaviček. Roztomilé červené a bílé hrozínky byly
neustále někým oždibovány a obletovány velkou nebezpečnou vosou. Přesto jim až do konce dostatek balónkových
kuliček vydržel a byly tak krásnou novou ozdobou průvodu.
Starý mnich se ctihodnými jeptiškami dohlížel na mravnost, neboť rozverná kartářka neustále své ladné nožky
s podvazky ukazovala a bujným dekoltem se chlubila, místy
i břišními tanci kolemjdoucí mámila. A podle toho, co dům
od domu věštila, budou vbrzku Popice zřejmě nejšťastnější
a nejbohatší obcí v zemi.
Na celkový pořádek v dědině dohlížel policista s tlampačem, kterým vyzýval občany k účasti na večerním
pokojném posezení v KD.
První a poslední pomoc zajišťoval lékař, věrně
doprovázený svým potlučeným pacientem a společně s hasičem pomáhali hasit žízeň všech účastníků
pochodu.
Nakonec celý masopustní průvod po dlouhé
a vyčerpávající pochůzce obcí s mnoha občerstvovacími zastávkami, na kterých se hojně podávala
kromě výborné klasické many, také mana tekutá,
dorazil k Jednotě. Zde se rozloučil v tradičním
smutečním obřadu „s basó“ a pokračoval dále do
kulturního domu, kde bylo připraveno pohoštění
pro všechny příchozí hosty.

Toš dobře zme sa pobavili, vínka popili a písniček mnoho
s harmonikó i kytaró zazpívali.
Tak nashle zase za rok.
/ Lída /
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15. února 2014
O letošním ročníku můžeme říci hlavně to, že účastí jak vinařů, tak návštěvníků předčil veškerá očekávání. Sešlo se 393 lidí,
kteří přijeli z celé republiky i ze zahraničí – tradičně z Rakouska, ze Slovenska i z Německa. S ohledem na krásné počasí byli
návštěvníci vidět všude – lákaly i procházky kolem vesnice,
čilý ruch panoval na Mohyle i kolem vinohradů. Jen pro představu: průměrná návštěvnost v minulých letech byla 113 lidí.
Sklepy otevřeli tito vinaři: Mahovský, Urbánek, Böhm,
Knoflíček, Koláček, Masař, Patka, Adamčík, Brzobohatý,
Vachala, Škola, Kudlička, Novotný a Žídek. Všem těmto
vinařům patří velké poděkování za to, že akci zvládli – podle
slov návštěvníků i podle reakcí v našem malém dotazníčku
na stránkách akce – na výbornou.
Návštěvníci chválili zejména možnost promluvit si s vinaři,
prohlédnout si vnitřek sklepů a výborná vína. Řada z nich
byla příjemně překvapena i krásným prostředím naší obce
a možností vycházek po okolí.
Za organizátory bychom chtěli poděkovat Svazu zahrádkářů, jehož členové vypomohli se skleničkami, dále panu
Rudolfu Žídkovi za výborné nápady při označování letošního
ročníku a panu Stanislavu Strakovi za pomoc s organizací
v den akce. Díky panu starostovi byla obec prezentována
pohlednicemi, které jsme vložili návštěvníkům do programů.
Jako organizátoři musíme bohužel přiznat, že na tolik lidí
jsme připraveni nebyli a že pro příští ročníky budeme muset
zvýšit počet sad, které připravíme. Pro větší pohodlí a pro lepší
přehled o možnostech této akce zajistíme od příštího roku elektronické registrování přímo na stránkách akce, abychom mohli
zajistit takový komfort, jaký si pro naše návštěvníky přejeme.
Řadu fotografií a video od paní Lídy Novotné naleznete na
našich webových stránkách www.tourdesklep.cz. Je zde také
odkaz na článek o popickém Tour de sklep v Břeclavském
deníku.

Domácí šunka a jiné masové dobrůtky
V poslední době se stala hitem příprava domácí šunky.
K tomu, abychom si ji mohli vyrobit, budeme potřebovat šunkovar. Na trhu jsou různé typy, od hliníkových, přes umělohmotné, až k nerezovým. Obyčejný šukovar je možné pořídit
v cenovém rozmezí 350–600 Kč, a to na 1 - 1,2 kg šunky. Ale
je možné si pořídit i větší a dokonalejší, za ten už ale dáte
dobrých 1300–1800 Kč. Takže výběr je dobrý a cena celkem
rozumná. Se šunkovarem obdržíte také
receptář.
Dva recepty z tohoto
receptáře již vyzkoušel
pan Radim a zde je foto
jeho výrobků.
Mohu potvrdit, že chutnaly výborně.

Bůčková mozaika
a kuřecí česneková šunka
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SOUTĚŽ VERBUŇKU
A POPICKÝ KROJ
Dne 15.2.2014 proběhla v Moravských Knínicích soutěž
verbířů HS (Hanáckého-Slovácka) pro předkolo na MFF
Strážnice 2014. Obec Popice zastoupil Jaroslav Krčmář, který
dosáhl čtvrtého místa z deseti soutěžících. Bohužel se však
do dalšího kola nedostal, jelikož postupovali jen první dva
soutěžící. Byly mu však strženy čtyři body z dvanácti za kroj,
což se odrazilo na umístění.
Je tu otázka - proč za kroj?
Popický kroj dle etnografa pana Duroně ze Žďánic, porotce
a odborníka na rekonstruk ci z let 1850, je podoba popického
kroje velice zdařilá a je rád, že jsme první nositelé živé
podoby tradic.
Ovšem na samotné soutěži ve verbuňku nám bylo vyčteno
použití našeho klobouku, místo klobouku z let 1850. Následně
byl zapůjčen pro pořízení fotografií ten správný.
Totéž se týče práva. Na fotografii je vidět právo chybně
používané v naší vesnici, správné právo má bílý podklad
a převažující červené motivy nebo vrchní červenou mašli. Dále je na fotce vidět černý lajbl kolem krku, jenž se
při naší rekonstrukci vůbec nevyskytl, a také vyšívaný
kapesník, který je připnut ze spodní strany kordule.
Bylo nám doporučeno navštívit muzeum v Hustopečích,
kde je uložena rekonstrukce z let 1850, a následně byla
na požádání Jaroslava Krčmáře započata spolupráce na přímé
úpravě kroje, aby zbytečně nedocházelo ke strhávání bodů
na dalších soutěžích do budoucna.

ETNOGRAF: ing. Zdeněk Duroň
pro oblast Hanácké-slovácko

Vavřínek
Už druhým rokem funguje v Popicích dětský kroužek Vavřínek pod vedením Popické chasy. V současné době navštěvuje
tento kroužek 36 dětí ve věku 3–12 let a ne pouze z Popic,
nýbrž i z okolních obcí např. Strachotína nebo Pouzdřan.
Děti se učí polku, valčík, verbuňk, vrtěnou a různé lidové
písničky, na které mají vždy vymyšlenou choreografii. Lekce probíhá pod vedením 5 lektorů každý pátek od 18 hodin
do 19 hodin. Činnost Vavřínku je završena Dětskými hody,
kde děti mohou předvést veřejnosti, co se během uplynulého
roku naučily.
Letošní dětské hody se budou konat 17. května. Účastníci
budou začínat průvodem od mateřské školy do kulturního
domu v 15 hodin za doprovodu DH Cyrilka. Zde děti předvedou nacvičené pásmo tanců a dále bude probíhat dětská
zábava až do 18 hodin. Od 20 hodin bude pokračovat zábava pro dospělé. K poslechu a tanci bude doprovázet opět
DH Cyrilka. Všichni jsou srdečně zváni Popickou chasou.
/ Lukáš Bohutínský /
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Akce pro děti
v knihovně 18.3.2014

Březnové akce pro čtenáře

Pro děti z druhé třídy bylo připraveno čtení z knihy Děti
z Bullerbynu a z knihy Boříkovy lapálie, dále povídání o Heleně Zmatlíkové a pohádkové kvízy.
Pro děti 3. a 5. ročníku čtení z knihy Robinson Crusoe,
porovnání se stejnou knihou vydanou v komiksu a kvízy
z pohádek a českého jazyka.

Kultura v naší obci
Rozhodla jsem se podělit se s vámi o svou zkušenost
ze života v naší obci. Jsem druhé volební období členkou
Zastupitelstva obce Popice. Je mi blízká oblast kultury, a tak
se spolu s dalšími členy kulturní komise a nejen s nimi podílím
na přípravě kulturních a společenských akcí. Od svých patnácti let se zapojuji do činnosti sboru pro občanské záležitosti.
V naší vesnici má kultura tradici. Hrávalo se tady ochotnické divadlo, různé spolky a organizace připravovaly taneční
zábavy. Z dob svého mládí vzpomínán na skvělé „Myslivecké
karnevaly“ v areálu myslivny, taneční zábava „Velikonoční“,
„Vinobraní“, tradiční Letní hody s velkou účastí návštěvníků.

Obecní knihovna v březnu nabídla méně pohyblivým seniorům donášku knih až domů. Stačilo zatelefonovat paní knihovnici, vybrat si knihy a domluvit se na termínu donášky.
Na celý měsíc březen byla vyhlášena „AMNESTIE ČTENÁŘŮ“ (prominutí upomínek).
V sobotu 22. a 29. března knihovna také pořádala v kulturním
domě „KNIŽNÍ BAZAR“. Jednotná cena za knihu byla 5,- Kč.

Myslím si, že není příliš vesnic naší velikosti, kde by se
za rok konalo tolik různorodých akcí. Vybrat si může snad
každý. Je tu zahrnuta oblast sportovní, kulturní i společenská.
V posledních letech se mi ale zdá, že zájem naši spoluobčanů
o kulturu nějak opadl.
Když slyším po vesnicí ohlasy a názory jednotlivých lidí,
tak se ozývá: „proč neuděláte takovou nebo makovou zábavu, bylo by dobré zorganizovat to či ono“. A když pak nadejde den, kdy se nějaká akce koná, zábavy chtiví návštěvníci
nikde…
V posledních letech se u nás ve vesnici podařilo založit
hned několik zájmových sdružení. Popické ženy, Popická
chasa, Mužáci, k dlouholetým sdružením patří Sokol Popice,
Myslivecké sdružení , Zahrádkáři, TJ Palava.
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Většina z nás, členů těchto spolků má nataženou dlaň
k obci o dotaci na svou činnost. Proto je, alespoň já to tak
cítím, trochu zarážející, když na Obecní ples příjde 68 lidí. To
je opravdu nutné chodit nás “ popičáky“ osobně zvát abychom
se zúčastnili?
Obec pro nás občany dělá mnohem víc než jen ten ples.
Jsou akce, kde není obec přímý organizátor, ale vše financuje.
Jako příklad uvedu třeba maškarní karneval pro děti nebo Den
dětí, různé besedy v knihovně, zájezdy do divadla (kdy přispívá na autobus) a určitě by se našly další. Vždyť třeba to,
že můžeme zcela zdarma využívat pro nácvik a činnost našich
spolků obecní prostory.
Myslím, že by stálo za zamyšlení, jestli nejsme trochu
nevděční…. Kdo neví, kolik práce a úsilí stojí příprava jakékoliv akce pro další, těžko se může vžít do kůže organizátora, kterého mrzí, že ostatní nemají zájem. Mám pocit, že je
to u nás nějaké začarované. Když pořádá zábavu organizace
XY, není na ní nikdo nebo téměř nikdo z organizace YX a tak
pořád dokola, jako v bludném kruhu.
Někdo namítne, že je zlá doba a lidi nemají peníze. Vstupné stojí, když nejvíc tak sto korun. Tolik dnes stojí jízdenka
do Brna a zpět. Levnější zábavu asi těžko někdo z nás pořídí.
Vždy si vzpomenu na slova paní Komárkové a své maminky,
které říkaly: „Musíme jít podpořit ty, kteří zábavu pořádají“.
Tato generace lidí se chodila bavit ráda a stačilo jim k tomu
velmi málo.
Máme krásně opravený kulturní dům, byla by škoda,
kdybychom ho nechali prázdný. Na vesnici k sobě měli lidé
vždycky blízko, a když tuto naši zkušenost a schopnost sejít
se a pobavit se nepředáme našim dětem a mládeži, za pár let
kolem sebe budeme chodit jako bubáci a už se budou tradice
obnovovat jen velmi těžko.
/ B. Šťastná /

Rybáři Popice
Dne 25.6.2013 vzniklo v naší obci nové zájmové sdružení
„Rybářské sdružení Popice o.s.“. Cílem našeho sdružení je
řádná starost o Popickou hráz, to znamená starost o břehové
porosty, doplňování rybí obsádky, její krmení a kontrola zdravotního stavu a taktéž údržba přítoků. V lednu letošního roku
byla svolána ustanovující schůze, kde byli zvoleni představitelé sdružení. Předsedou byl zvolen Ing. Málek Stanislav, místopředsedou pan Antonín Straka, pokladník pan Josef Patka ml.,
smírčí a dozorová komise pan Jiří Ferby a pan Radim Novotný.
Dále na této schůzi byla dohodnuta pravidla a podmínky
rybolovu, stanovily se termíny brigád, proběhla též registrace
členů a ustanovena rybářská stráž, která bude dohlížet
na dodržování pravidel. Mezi nejdůležitější pravidlo patří to,
že se jedná o revír „chyť a pusť“, přičemž rybařit smějí pouze
členové sdružení. Mládež do 15 let a důchodci mají členství
ve sdružení zdarma, ale musejí být registrováni. Dospělí platí
členský příspěvek 200 Kč za rok. Případní zájemci o členství
se mohou přihlásit u pokladníka sdružení pana Josefa Patky ml.
V březnu letošního roku již proběhla první brigáda členů
sdružení, kde se čistily a vápnily břehy a prořezaly se stromy.
V roce 2014 je naplánována výstavba altánu, který bude sloužit
nejen rybářům k pořádání závodů, ale také k odpočinku našim
občanům, vyčištění části přítoku do hráze a opravu lávky.

V červnu se budou konat pro širokou veřejnost
a členy sdružení rybářské závody. Termín závodů byl
stanoven na 28. 6. 2014 od 9.00 hod. pro dospělé a 29. 6. 2014
taktéž od 9.00 hod. pro děti a mládež. Tímto tedy zveme
všechny občany, kteří se chtějí pobavit krásnými úlovky.
/ Za Rybářské sdružení Popice Ing. Málek Stanislav /

Rybáři - stavba altánu u rybník

Noc s Andersenem 4. dubna
I letošní rok se Obecní knihovna, ve spolupráci se ZŠ
Popice, připojila k celorepublikové akci Noc s Andersenem.
Přišlo 28 dětí ve věku od 6-11let. O půl šesté jsme s dětmi
přivítali pana Andersena, ten nám povykládal o svém životě a
přečetl pohádku Sněhová královna. Pak si děti přečetly ukázku z knihy Vendulka a drak, která vyšla 3.4.2014 o půlnoci.
Následně měly děti namalovat něco z přečtené pohádky. Pak
následovaly kvízy matematické, češtinářské a logické. Potom
se děti navečeřely. Protože Noc s Andersenem byla letos v
duchu Komisaře Vrťapky, připravili jsme detektivní hru. Děti
plnily úkol, najít překvapení v neosvětlené třídě. Děti dostaly baterku, schodiště bylo osvětleno pouze svíčkami. Strašil
tu duch z půdy. Děti obdržely průkazy detektiva a po skupinkách mohly vyrazit. Toto byla asi nejlepší zábava. Poté
byly dětem předány diplomy Komisaře Vrťapky, za všechny
splněné úkoly. Pak jsme dětem pustili pohádku a následně
jsme se uložili ke spánku. Spalo se ve družině, prostory byly
stísněné, ale akce se vydařila a děti už se těší na příští rok.
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Letošní Vánoční besídku jsme se rozhodli udělat v sále
kulturního domu. Součet dětí ve školce a škole je téměř devadesát a prostory školy i školky jsou omezené, byly zvolené
prostory pro takový počet účinkujících a diváků tak akorát.
Při nácviku jsme sál vyzdobili. Abychom tam měli nějaké
občerstvení, uvařily paní učitelky čaj a punč. K zakousnutí si
přinesli rodiče zákusek.
Děti předvedly, co se naučily, rodiče a prarodiče se mohli
na děti podívat a společně jsme si vytvořili pěknou předvánoční atmosféru.

V neděli 26. ledna přišlo do kulturního domu 80 dětí
na „Dětský maškarní karneval“. Program nám opět zajistila
umělecká agentura, tentokrát nás provázel pan Jiří Hadaš.
Děti se pěkně bavily, soutěžily, vyhrály i cenu v tombole.
Strávili jsme společně pěkné nedělní odpoledne.
Děkujeme všem, kteří přispěli do tomboly.
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ZŠ a MŠ Popice
Začátek kalendářního roku byl pro žáky druhého ročníku
zpříjemněn návštěvou divadla Radost v Brně. V muzeu loutek
se hrála „Ušatá pohádka“, zároveň si děti prohlédly vystavené
loutky. V týdnu od 13. ledna využili někteří rodiče možnost
přihlásit dítě do týdenního lyžařského výcviku v Němčičkách.
Jezdilo 15 žáků naší školy. V mateřské škole se uskutečnila
depistáž dětí, které se chystají do prvního ročníku základní
školy. Provedla ji pracovnice pedagogicko - psychologické
poradny Břeclav. Tuto akci jsme zorganizovaly již v loňském
školním roce. Domnívám se, že rodiče budoucích prvňáčků
uvítají radu odborníka, který posoudí, jak je jejich dítě připraveno ke vstupu do základní školy nebo zda je třeba se
na některou oblast školní zralosti (sociální, citová, rozumová,
tělesná) zaměřit a tím pomoci dětem při vstupu do prvního ročníku.
Letošní dětský „Karneval“ se dle ohlasů dětí i rodičů velmi
vydařil a tak jsme již zamluvily tuto agenturu i na příští rok.
V únoru proběhl zápis dětí do prvního ročníku základní
školy. K zápisu přišlo 20 dětí. Z Popic 13, z Pouzdřan 6 a 1
dítě ze Strachotína. Zapsáno do prvního ročníku bylo 19 dětí,
ale někteří z nich ještě čekají na vyjádření poradenského zařízení k odkladu školní docházky, takže přesný počet budoucích
prvňáčků bude upřesněn v průběhu měsíce května.
V době jarních prázdnin byly v základní škole vyměněny
podlahy ve třídách.
V březnu čeká děti z mateřské školy divadelní představení
v Hustopečích „Včelí medvídci“ a také budou mít divadélko
ve školce. V základní škole jsme měli velmi zajímavý vzdělávací program s názvem „Tonda, obal na cestách“, zaměřený
na třídění a zpracování odpadu. Metodik preventivně patologických jevů Mgr. Monika Studená připravila pro žáky besedu
na téma šikana. Navštívíme místní knihovnu.
/ B. Šťastná /

INFORMARORIUM 2/2014
V časopise INFORMARORIUM 2/2014 – časopis pro
mateřskou školu, školní družinu, mne zaujal článek, o který
bych se s vámi ráda podělila. Zabývá se problematikou internetových diskusí maminek o tom, jak je učitelka jejich dítěte
zlá a náhledem psycholožky na toto téma. Myslím, že mnohdy
to u nás probíhá podobně. Určitě by daný problém lépe vyřešila přímá diskuse mezi účastníky.

Moje dítě má zlou učitelku

Možnost sdílet prostřednictvím internetu své zkušenosti
s lidmi, kteří jsou v podobné situaci, je rozhodně příjemné.
Postěžovat si ve virtuální komunitě, která ví, o čem je řeč,
a získat radu nebo alespoň slova útěchy, je určitě úlevné
a povzbuzující. Je to ale pohled jen z jedné strany mince, člověk
leckdy vnímá jen ty informace, které potvrzují jeho přesvědčení.
Autorka článku PhDr. Daniela Kramulová požádala o názor
dětskou poradenskou psycholožku Ivanu Halíkovou.
„Učitelka na mé dítě křičí“, případně „učitelka na třídu řve“,
tak znějí poměrně časté stížnosti maminek. A doktorka Halíková otevřeně přiznává, že ve třídách o šestadvaceti dětech
nastávají situace, kdy učitelka musí výrazně zvýšit hlas.
„V posledních letech se stále častěji setkáváme s tím, že děti
nemají vycvičenou sluchovou paměť – na hlas dospělého
v normální tónině prostě nereagují. Obecně můžeme říct, že

mluvené slovo vnímají hůř, pokud není provázené vizuálními
vjemy. Dětem se nečte ani nevypráví, ale pouští se jim pohádky z DVD, iPadu apod. Odmalička cvičíme děti v tom, že slovo
vnímají jen jako doplněk obrazu,“ upozorňuje psycholožka.
„Pokud jako rodič dobře připravuji potomka na vstup
do školky, znamená to, že ho učím reagovat na dospělý hlas
jako na něco důležitého. Cvičím mu sluchovou pozornost, aby
mu instrukce nezmizely v šumech. Jenže dnes potkávám hodně
dětí, které ještě ve čtyřech letech vůbec netuší, že se s nimi
někdo baví, pokud je nedržíte za rameno a nemluvíte jim přímo do očí. Zpočátku učitelka nemá jinou možnost, než zvýšit
hlas, alespoň do té doby, než si dítě zvykne, že má poslouchat.
Musí zjistit, že někdo nejprve kontroluje, jestli vnímá, co se mu
říká a pak i to, jestli instrukce také opravdu splní. A potřebuje udělat zkušenost, že poslechnout se vyplatí,“ dodává psycholožka. A pak jsou chvíle, kdy by nejspíš zařvala i matka:
když vidí, že dítěti hrozí nebezpečí – běží, jde a nevidí překážku, vytrhne se a běží k silnici, chce praštit druhé dítě po
hlavě apod. „Je menší zlo, když se zařve a předejde se nějakému nebezpečí, než když se tiše odšeptá, že se to nemá dělat a
mezitím tři děti vlítnou, kam nemají,“ říká doktorka Halíková.
Článek je mnohem obsažnější - shrnutí:
Mnohé stížnosti maminek na nedostatečnou vlídnost a vstřícnost učitelek, případně na nadměrnou přísnost podle doktorky Halíkové souvisí s trendem posledních let, který staví dítě
do středu všeho zájmu. „Mám pocit, že maminky vnímají dítě
jako bytost, které by se mělo všechno přizpůsobovat“, konstatuje. „Když se malý človíček narodí, je to přirozené, otázkou
ale je, jak dlouho a jak moc se mu mají dospělí dál přizpůsobovat a jak moc to můžeme vyžadovat po vzdálenějším okolí.
Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli není výhodnější začít
postupně vést dítě k tomu, aby se co nejsnáze začlenilo do
struktur, do kterých se bude muset začlenit. Musíme je navykat
na řešení situací, které nejsou vždy příjemné“. Když necháme
všechny sociálně náročnější situace vtrhnout do života dítěte
až ve škole, bude to pozdě.
Úplné znění článku je vyvěšené v MŠ.

Ořechovice léčivá
Na tento recept je ještě dost času, hodí se spíše k podzimu, ale
vzhledem k tomu, že příští číslo zpravodaje vyjde někdy v září,
bylo by na zelené ořechy asi pozdě.
Ořechy si nasbíráme ještě zelené (červenec) do velké sklenice od okurek (4 l). Nasekáme je na půlky a prosypeme 1,5 kg
krystalu. Sklenice se postaví na okno, na sluníčko, dokud ořechy
nepustí extrakt, trvá to asi 3 měsíce. Potom se vzniklá šťáva slije
a smíchá v poměru 1:1 se slivovicí nebo jinou bílou kořalkou.
Do 1 l vody dáme vyvařit půl sáčku hřebíčku, 5 kuliček nového
koření, 2 kusy celé skořice, malou lžičku anýzu a fenyklu, 1 čili
papričku. Do tohoto povařeného nálevu přidáme 10–15 dkg
nastrouhaného čerstvého zázvoru a necháme 20 minut vyluhovat. Poté scedíme a smícháme s ořechovicí. Ještě můžeme
dochutit trochou medu.
Tento recept jsem získala od jedné ze členek popického babince, která přinesla o masopustu vzorek tohoto léčivého elixíru
/ Lída /
a měla s ním velký úspěch.
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Čtvrteční ráno 20.3. děti spěchaly do školky o něco víc než
kdy jindy.Ve školce je čekalo loutkové divadlo s pohádkou
Krtečkův dárek. Pohádka se všem moc líbila. Kašpárek jim
prozradil, jak se mají chovat ke svým kamaradům a jak se
poslušnost vyplácí.

A přišel! Kouzelnické představení, které bylo ve školce
v březnu, děti nadchlo. Svoje prožitky začaly v následujících
dnech zpracovávat výtvarně, naučily se kouzelnické zaklínadlo
a při pohybových činnostech cvičily „Čarování se zvířátky“.
Kouzelnické zaklínadlo:

Abraka dabraka, tři šupiny ze draka.
Čáry, máry, fuk, z netopýra zub.
K tomu ještě šery bery, dva, tři drápy od příšery.
To se řádně povaří, ať se nám vše podaří.

Jak jsme prožívali zimní olympiádu v Soči
Každý den byl věnován některé disciplíně ze zimních sportů.
Děti závodily jak o život. Škoda jen, že nebyl sníh a museli
jsme zimní sporty improvizovat ve třídě. Ale i tak jsme si
to užili. V závěru našich „školkových olympijských her“ si
každý odnesl zlatou medaili. Události olympijských her jsme
zpracovávali i výtvarně. Probíhaly diskuze, kde se děti seznamovaly se jmény sportovců, poznávaly zimní sportovní disciplíny a vlastnosti sportovců. Učily se hrát fair play nejen při
sportu, ale i v životě.
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vycházeli především ze vzpomínek těch, kteří v ochotnických
představeních hráli. Mj. bylo zaznamenáno:
Nastudování řady her českých klasiků se po roce 1945
postupně ujali náčelník Sokola Karel Springinsfeld, ředitel
školy Vladimír Farlík, učitel František Srba, učitel Toman
nebo ředitel školy Karel Svoboda. Nezastupitelnou roli v kulturním životě Popic sehrál Václav Matyšek, který po řadu let
vedl místní hudební kapelu. A on to byl, který režíroval několik divadelních her, vedl pěvecký sbor mládeže, vyučoval hru
na trubku a harmoniku.

Ochotnické divadlo

u nás
- aneb “není malých rolí …...”

Již v antickém Řecku, šest století před n.l., se na vyvýšeném pódiu hrávaly převážně tragédie s mytologickým dějem,
ve kterých účinkovali pouze muži (ženy hrát nesměly).
Snaha přetvořit do dramatické podoby zvláště příběhy hrdinské přetrvala ve světě až dodnes. A historie českého ochotnického divadla mj. dokazuje, jak důležitou roli sehrálo v 19. století pro obnovu českého jazyka, posilu národního sebevědomí,
zájem o kulturu a české dějiny.
Vraťme se do prvních let po druhé světové válce. Poválečná euforie se v naší obci projevila i tím, že početná skupina
nadšenců krátce po osídlení byla ochotna po večerech nacvičovat divadelní hry. Zapojili se především přistěhovalí z vesnic, kde se ochotnické divadlo hrávalo.
A začalo se rovnou ve dvou sálech - v Osvětovém domě
ochotníci Sokola a v přízemí dnešního obecního úřadu (kde
byl hostinec s menším sálem) členové Orla. Za velmi krátkou dobu existence orelské organizace (byly zrušeny po únoru
1948) sehráli jeho ochotníci několik divadelních představení
- hru s partyzánskou tématikou „Nezapomeneme” (režie Lad.
Brenza, M.Pichler), veselohru “Prázdniny”, zpěvohru “Šla
Nanynka do zelí” (hráli Antonín Vala, Antonín Urbánek, Anna
Šviráková - provd. Matyšková, Františka Feráková – provd.
Mokrá, Ludmila Mokrá – provd. Urbánková, napovídal Vojtěch Vala). S představením hostovali i ve Strachotíně a okolí.
Již nacvičené drama A. Bognera “Černé jezero” pro politické
změny r.1948 hrát nemohli. Později se přidali k ochotníkům
Osvětové besedy.
V obecní kronice jsou záznamy o ochotnickém divadle velmi kusé. Za roky 1948 -1950 je uvedeno: “Divadelní hry i plesy sokolské byly hojně navštěvovány a měly slušnou úroveň
i finanční výsledek. Divadelní hry Její pastorkyňa, Pasekáři,
Lucerna a jiné ukazují, že v Sokole bylo dosti ochotných lidí
obětovat volné večery umění.” Záznam za rok 1951 - “Nacvičena a 2x hrána hra se zpěvy ‘‘Vlaštovička‘‘. K roku 1966
uvedeno - „ochotnické divadlo „Děvčátko s milionem“ a v
roce 1970 - „ochotnické divadlo - Svaz žen „Na manželské
frontě stávka“ 2 představení“. Po tomto roce již žádný záznam
o ochotnickém divadle není.
Pro vydání oblastní publikace „Ochotnické divadlo na
Hustopečsku“, která se zpracovávala v roce 1999, jsme proto

V paměti starších zůstává dvojí nastudování Jiráskovy “Lucerny”, Tylova “Paličova dcera”, Sadílkova zpěvohra “Čechy krásné”, Bognerův “Pytlák Martin”, Nestroyův
“Talisman”, Erbenovi “Sládci”, Tajovského „Ženský zákon”,
Jiráskův “Otec”, “Maryša” bří.Mrštíků (a další hry, již citované v tomto pojednání). V letech 1958-1964 nastudovala
učitelka Ludmila Hrouzová v novém režijním pojetí několik divadelních her - Prachařův “Domov je u nás”, Čapkova
“Loupežníka”, “Višňový sad” od Čechova, Martínkův “Jakub
Oberva”, Preissové “Gazdina roba”, “Dr” (srbský autor Br.
Nušič - nacvičena během jednoho týdne, jednalo se o sázku).
Hostovali i v okolí.
Kde však vzít úplný seznam všech těch, kteří pro potěšení
druhých zkoušeli divadelní hry po večerech - často s nepříjemnou představou časného ranního vstávání do práce - a na
někoho nezapomenout. Nezapomenout - již mnoho z nich
není mezi námi.
Ke jménům, uvedeným v textu výše, je třeba připojit nejméně tato:
Anežka Stárková (nar.1898), Marie Matochová, její synové Miroslav a Antonín, dcera Jana, sestry Rausovy – Eliška
a Stanislava-Slávka, Růžena Matyšková, Marie Feráková,
Josefa Vintrlíková, Josef Zoubek, Jan Straka, Václav Matyšek, Zdena Farlíková, Ludvík Zaňát, Jan Patočka, Rudolf
Komárek, Josef Pastorčák, Štěpán Hovězák, Jarmila Stehlíková, Antonín Vala jr., Vladislav Cupák.......
Určitě byli mnozí další – třeba jen pro malou roli - ale „není
malých rolí“. A jak nevzpomenout ty, kteří „zachraňovali
hercům výpadky v paměti “ - nápovědu nebo-li sufléra, který
se skrývá ve zvláštní boudičce uprostřed přední části jeviště.
Ne každý byl způsobilý sledovat text hry a správně napovídat
– paní Kateřina Nálezná nebo paní Marie Hovězáková plnily
svou roli výtečně.
A zde si neodpustím osobní vzpomínku:
V roce 1956 bylo nastudováno drama bří. Mrštíků „Maryša“,
které režíroval a mlynáře Vávru hrál pan Václav Matyšek titulní roli paní Růženka Matyšková (roz.Singerová). Dodnes
si pamatuji na citlivě zahraný výstup Maryši s babičkou
– paní Anežkou Stárkovou – ve 2. jednání. Můj prožitek mi
od té doby býval měřítkem pro jiná nastudování dramatu –
ani Jiřina Štěpničková ve filmové verzi z r. 1935 tak přirozeně
roli nezahrála.
Dospělí ochotníci mne – patnáctiletou - přizvali mezi
sebe pro roli - roličku služebné dívky Rozáry s několika větami textu v posledních jednáních. Mlynář Vávra si potvrzení
domnělé Maryšiny nevěry na mně vynucoval s býkovcem
v ruce tak přesvědčivě, že nehranou hrůzu v mých očích
viděli diváci i v posledních řadách hlediště.
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Talisman

POPICKÉ OSOBNOSTI:
Květoslav Špringinsfeld
narozen: 20.1.1934, zemřel: 24.12.2013

Sládci

Gazdina roba

V letošním roce by se dožil 80 let významný popický
občan, atletický reprezentant a rekordman Květoslav Špringinsfeld. Místo toho právě na Štědrý den 2013 opustil navždy
řady atletických legend. Ve zkratce se pokusíme mladší generaci seznámit s Květoslavem Špringinsfeldem, který část svého života prožil v naší obci.
Narodil se v Pondělku na Slovensku. Po ustanovení
Slovenského štátu v roce 1939 se rodina vrátila na Moravu
do Moutnic, kde začal navštěvovat základní školu. Po válce
v roce 1945 se rodina, tehdy již početnější (5 dětí) přestěhovala do Popic. Základní školu dokončil v Šakvicích. Po ukončení základní školy navštěvoval Gymnázium v Hustopečích
a otkud přešel na textilní střední školu do Ústí nad Orlicí.
Se sportem začínal v Sokole Popice, jeho otec byl náčelníkem Sokola. Otec brzy rozpoznal v synovi velký sportovní
talent. Velký přínos pro Slávka byl příchod do Ústí nad Orlicí,
kde byl atletický oddíl a pod vedením kvalitních trenérů začal
výkonnostně růst. Věnoval se běhům na 60 m překážek a 90 m
překážek, kde dodnes drží několik rekordů. Jako studující
dorostenec obsadil druhé místo na mistrovství Československa na trati 90 m překážek. Během vojenské služby působil
v Rudé hvězdě Praha, kde se věnovat tratím 400 m a 400 m
překážek. Po ukončení základní vojenské služby přestoupil
do Slávie Praha, za kterou běhal všechny běžecké trati od 400 m
do 800 m. Právě v těchto letech dosáhl svých největších úspěchů, když v roce 1956 poprvé reprezentoval Československo
na 400 m překážek. Pak oblékl reprezentační dres ještě osmkrát. V roce 1961 se stal československým rekordmanem
na 4x400 m. V závěru sportovní kariéry působil ve Zbrojovce
Brno, v jejímž dresu závodil ještě několik let.
Jeho osobní rekordy jsou:
400 m – 49, 5 s
400 m překážek – 53,1 s
800 m – 1:56,2
V roce 1962 se oženil a ukončil atletickou kariéru. Rekreačně se věnoval fotbalu opět v Sokolu Popice. S manželkou
měli jednoho syna, který se také věnoval sportu. Syn zemřel
v roce 2011. S rodinou žili v Břeclavi, kde 24.12.2013 zemřel
na selhání srdce v nedožitých 80 letech.

Martinské hody – před rokem 1950
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Fotbalový oddíl Popice
DOSPĚLÍ
Zimní přestávku někteří hráči vyplnili nabíráním fyzické
kondice. Pohříchu jich bylo velmi málo. Většinu hráčů probudil ze zimního spánku až začátek přípravných zápasů. Vzhledem k mírné zimě byla přípravná utkání odehrána výhradně
na přírodních trávnících.
Naše mužstvo nastoupilo ke 4 přípravným zápasům a
uhrálo tyto výsledky:
Šakvice – Popice 4:2
Branky: Daniel Topinka, Milan Straka
Popice – Pouzdřany 3:0
Branky: Daniel Topinka 2, Miroslav Singer
Popice – Hustopeče 1:1
Branka: Radek Rožnovský
Horní Věstonice – Popice 4:1
Branka: Dalibor Straka
Do přípravných zápasů zasáhli tito hráči: 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, Jakub Hanák, Jakub Šťastný, Michal Singer, David
Jurák a Petr Hrazdíra.
Mužstvo opouští Tomáš Vachala (hostování Starovice)
a Petr Holásek (ukončení hostování ze Šakvic). Mezi posily
řádíme příchod zkušeného šutéra Dalibora Straky (hostování
z Boleradic). Další výrazným impulsem pro mužstvo je návrat
Radka Fialy, který velkou část podzimu strávil v zahraničí.
Vedení oddílu jedná o příchodu Davida Juráka a Petra
Hrazdíry z Hustopečí (formou hostování). Nevyšlo angažování nového gólmana (Wachter z Vranovic). Trenérské duo
zůstalo nezměněno Jan Vintrlík a Štěpán Dulínek.
Přehled jarních zápasů:
6.4.2014
13.4.2014
20.4.2014
27.4.2014
4.5.2014
11.5.2014
18.5.2014
25.5.2014
1.6.2014
8.6.2014
15.6.2014

Popice – Brumovice, výkop v 15:30
Ivaň - Popice, výkop v 16:00
Popice – Uherčice, výkop v 16:00
Popice – Nosislav, výkop v 16:30
Dolní Dunajovice – Popice, výkop v 16:30
Popice – Boleradice, výkop v 16:30
Strachotín – Popice, výkop v 16:30
Popice – Klobouky, výkop v 16:30
Velké Němčice – Popice, výkop v 16:30
Popice – Pavlov, výkop v 16:30
Velké Hostěrádky – Popice, výkop v 16:30

čase se na hřišti dostali Petr Hrazdílek a Roman Sovka.
V úvodním zápase jarní soutěže zavítali Popičtí na horkou
půdu do Zaječí. Domácí celek suverénně vede soutěž a byl i v
tomto utkání velkým favoritem. Popičtí v úvodním poločase
hráli zataženi na vlastní polovině a spoléhali na rychlé protiútoky. S touto taktikou si domácí nevěděli rady a navíc v obraně kupili chybu za chybou. Zejména s Danielem Topinkou
si nevěděli vůbec rady a tak hosté šli do kabin za stavu 3:0.
Leč ve druhém poločase již hosté nestačili zvýšenému tempu
domácích, nepodrželi vepředu míč a domácí začali mít drtivou
převahu. Bohužel i v zadních řadách hostující obrany došlo k
několika chybám a domácí ztracený zápas otočili. V 86. Minutě vstřelili čtvrtou branku a tím dokonali obrat v utkání.

ŽÁCI
Naše základna zimní přestávku strávila výjezdy do haly,
kde sehrála i pohárový turnaj, kde obsadila 3. místo. Nádherné počasí doslova vybízelo naše malé hráče, aby trénovali na
přírodním trávníku v Popicích. V měsíci březnu se uskutečnilo
několik tréninků.
Přehled jarních zápasů:

Mladší žáci:
12.4.2014
19.4.2014
26.4.2014
1.5.2014
4.5.2014
11.5.2014
17.5.2014
24.5.2014
31.5.2014
7.6.2014

Popice – Šitbořice, výkop v 15:00
Pohořelice – Popice, výkop v 10:45
Popice – Březí, výkop v 15:00
Popice – Ivaň, výkop v 15:00
Krumvíř – Popice, výkop v 10:00
Ivaň – Popice, výkop v 12:45
Šitbořice – Popice, výkop v 14:00
Popice – Pohořelice, výkop v 15:00
Březí – Popice, výkop v 14:00
Popice – Krumvíř, výkop v 15:00

Starší a mladší přípravka:
27.4.2014
3.5.2014
11.5.2014
17.5.2014
24.5.2014
1.6.2014
7.6.2014

Novosedly – Popice, výkop v 13:30
Popice – Šitbořice, výkop v 13:00
Březí – Popice, výkop v 13:00
Popice – Nosislav, výkop v 13:00
Mikulov – Popice, výkop v 11:00
(hřiště Sedlec)
Ivaň – Popice, výkop v 10:00
Popice – Pohořelice, výkop v 13:00

1957

Zaječí - Popice 4:3 (0:3)
Branky: Daniel Topinka 2x a Jaroslav Konečný
Sestava:
Jan Straka - Ivo Škarpa, Jaroslav Konečný, Radek Fiala, Jakub
Krajča, Radek Rožnovský, Dalibor Straka, Miroslav Singer,
Jiří Buriánek, David Jurák, Daniel Topinka. Ve druhém poloPopický zpravodaj / duben 2014 / str.
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Víte o tom, že nám v Popicích vyrůstá

NADĚJNÁ ATLETKA?
Zde je její článek:

1963

1964

Nahoře zleva:
Fr. Matýšek, I. Springinsfeld, K. Springinsfeld, J. Singer,
M. Petráš, A. Adamčík, A. Beňo, M. Springinsfeld.
Klečící zleva: V. Řezáč, A. Straka, B. Matýšek, A. Matocha, J. Matýšek

Nahoře zleva:
I. Springinsfeld, B. Matýšek, F. Bedřich, J. Singer, J. Brym, V. Straka
Klečící zleva: J. Lejska, J. Vachala, J. Buchlovský, J. Kudlička, O. Lejska

Již odmalička mě bavily různé druhy sportů, ale ze
všeho nejvíce běhání, proto jsem začala v roce 2012 navštěvovat atletický kroužek v Hustopečích. Ze začátku jsem to
chtěla vzdát, protože tréninky, které jsou minimálně 3x týdně,
jsou velmi náročné. Ale i přes těžký začátek jsem to nevzdala
a moc mě to baví.
Atletika má dvě sezóny – halová a venkovní (dráha). Lépe
se mi závodí venku.
Během roku mimo trénink jezdím i na soustředění, které
probíhá většinou v Orlických horách, kde je k dispozici atletický stadion, posilovna a bazén.
V září loňského roku jsem se zúčastnila Evropského poháru
- evropské dětské atletické hry. Konkurence byla veliká, soutěžit přijelido Brna mladí atleti z celkem 13 států.
Ze své sbírky medailí mám největší radost zedvou zlatých
(štafeta a běh na 300 m) a jedné stříbrné medaile (běh 60 m
překážky), které jsem si přivezla z Přeboru Jihomoravského
kraje.
Mojí méně oblíbenou disciplínou je skok do výšky, ale
přesto jsem překvapila sama sebe, když jsem na závodech
- Přebor města Hustopeče ve skoku vysokém - skončila ve
svém osobním rekordu na 1. místě s výkonem 139 cm.
Na posledních halových závodech v Praze letos v únoru jsem si vytvořila 3 osobní rekordy v těchto disciplínách:
překážky 60 m 10,51 s (v současné době 1. umístění v kraji),
skok do dálky 4,50 m (2. umístění v kraji), běh 300 m 50,87 s
(2. umístění v kraji).
Mezi moje nejoblíbenější disciplíny patří skok do dálky
a běh přes překážky.
Letos, pokud se bude dařit, bych se měla zúčastnit Olympiády dětí a mládeže, tak pilně trénuji.
/ Lucka Gabrhelová - 13 let /

A co o Lucce napsaly březnové Hustopečské listy?
…Velmi dramaticky závod nabídla kategorie ml. žákyň,
kde svedly nad vysokou laťkou krásny souboj
ová
rhelzávodnice
Lucka Gabtři
SK Atletika. Ve svém absolutním maximu zvítězila Lucie
Gabrhelová, která jako jediná dokázala pokořit laťku na výšce
139 cm) zatímco druha Daniela Strouhalova i třetí Leona
Zemčíková se přenesly přes 136 cm…
…Letošní Hustopečská laťka nabídla tradičně velmi napínavé souboje, výborné výkony a hlavně skvělou atmosféru
v hustopečské hale, pochvaloval si letošní ročník Hustopečské laťky předseda pořádajícího oddílu SK Atletika Hustopeče Zbyněk Háder. V mnoha kategoriích se rozhodovalo až
do posledních pokusů a také úroveň většiny nejlepších výkonů snese vysoké hodnocení. Představilo se zde opět několik
nadějných talentů, kteří pokud budou chtít, mohou v atletice
dosahovat zajímavých výkonů.
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Veřejný trénink

Mladší žákyně z oddílu SK Atletika Hustopeče
předvedly jeden z nejkvalitnějších výkonů závodu.
Zleva třetí Strouhalová, vítězná Gabrhelová a druhá Zemčíková.

Pro jezdce a koně TJ Palava začíná sportovní sezóna ve které
nás budou reprezentovat jezdci Pavel Koláček, Monika Švecová, Ilona Škodíková, Lucie Doneová a Iveta Horáková s koňmi
S-Classic, Schimi, Senlly, Sochi a Schengen. Celkově máme
v plánu účastnit se 30 veřejných závodů v rámci celé ČR
a Slovenska.
Za krásného počasí, s hojným počtem startujících, proběhly v sobotu 29.3. na jízdárně v Popicích první hobby závody.
Ve třech soutěžích odstartovalo celkem 71 dvojic. Nejvíce
(33) v prvním parkuru 80 cm. Zde zvítězila Brněnská jezdkyně Mráčková s koněm Leontýna. Nás reprezentovala Monika Švecová se Schengenem, který se na veřejnosti představil
poprvé, pouze jedna chyba ho připravila o lepší umístnění.
Druhá dvojice byla Horáková Iveta s S-Clasicem, která se
umístila ve středu pole. V druhé soutěži dvojfázové 100/100
mezi třiceti startujícími zvítězila Monika Švecová se Schimim,
dařilo se i Lucii Doneové se Senlly a Iloně Škodíkové s Clasicem. Pouze horší časy je zařadily do první desítky. Poslední soutěž 100/110 vyhrál Ivo Přibyl z Našiměřic, 3. místo
obsadila Monika se Schimim a 6. místo Ilona se Senlly.
Rovněž návštěva díváků pořadatele potěšila.
/ Pavel Koláček /
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Nevítaná návštěva
a Zpravodaj na koleně
Páteční březnové ráno, nádherné jarní počasí, sluncem
zalitá příroda se sama nabízí - vyfoť si mě! Dobrá, foťák dám
do kabelky a až pojedu s vnukem domů od doktorky, vyjedeme nad vinohrady a nafotím pár snímků Popic na pozadí
Pálavy. Budou se hodit, mám v plánu vyrobit nové pohlednice
Popic. Už včera mi to nedalo, když jsem viděla krásně rozkvetlé meruňky před domem, musela jsem si je taky „vyblejsknout“, však byly druhý den na Infokanálu.
No nevím, asi zasáhla vyšší moc, která mi našeptala, abych
ten přístroj do kabelky dala, jinak byl fuč. A to není vše. Také
jsem včera, tak nějak usoudila, že by bylo dobré, udělat si
pořádek na čtyřech fleškách (USB disky) a zaktualizovat si
informace na nich. Prostě jsem si vše nové, co bylo potřeba
k mé práci na zpravodaji, infokanálu, webovkách, připravovaných kurzech a na ostatních činnostech, kterými se zabývám, dobře uložila z počítačů na flešky. Kdybych to neudělala,
tak nevím, nevím, přinejmenším by se Zpravodaj asi trošičku
zpozdil a já sama bych tento text zřejmě psala z lůžka nějaké
interní kliniky nebo rovnou psychiatrické léčebny. Hodiny,
dny, týdny a měsíce práce by totiž byly nenávratně pryč.
Takže důležité informace byly naštěstí zachovány, jen ta
technika se někam vypařila. Tři naše notebooky jsou, mírně
řečeno, v háji. Naštěstí mám pár dobrých kamarádů, kteří mi
nějaké to staré PC železo opatřili náhradou za ty tři mazlíky,
se kterými jsme se ani nestačili rozloučit, když odešly někam,
neznámo kam, zřejmě do nějakého frcu, aby byly následně vyhandlovány za ubohou pětistovku. Zpravodaj byl tedy
nakonec včas dokončen, i když tak trochu na koleně.
A co že jsem to měla za návštěvu? Vítaná rozhodně nebyla, ani se nezula, co mohla, rozházela, co unesla,
odnesla. Také se neštítila vnukovi „čmajznout“ k prasknutí
napěchované prasátko. Tak dlouho a pracně své čuňátko krmil,
aby nakonec padlo do rukou nějakých
všiváků, kteří by zasloužili tak akorát
pár pořádných facek.

K prohlídce budou obě budovy
MěÚ Hustopeče i dům U Synků
• prohlídka kanceláří úřadu, obřadní síně s výkladem
matrikářky, studia hustopečské televize aj.
• možnost besedy s právníkem na témata obecní zřízení,
zastupitelstvo, rada města, volby aj.
• prezentace třídění odpadů odborem životního prostředí,
soutěže pro děti
• výklad zkušebních komisařů s možností zkušebních
testů autoškoly, BESIP – soutěže
• na stavebním odboru ukázka historických a současných
fotografií hustopečských budov
• představení nové aplikace „Mapa závad“ a možnosti
elektronického odebírání novinek
• nový orientační a informační systém na městském úřadě
• ukázka vybavení a výstroje strážníků městské policie
• prohlídka muzejních expozic, turistického informačního
centra a stálé vinařské expozice

Doprovodný program:
Den sociálních služeb
• představení a prezentace regionálních poskytovatelů
sociálních služeb
• možnost vyzkoušení simulátoru drogového účinku
ukázka kompenzačních pomůcek
• soutěže o drobné ceny

Co se dá dělat, uklidíme, věci znova pořídíme, vnukovi do nového prasátka přispějeme, ale ten divný pocit,
že se nám tu někdo drze producíroval
a ve věcech se přehraboval, jen tak
z hlavy nevyženeme, ten tam zůstane.
Tak buďte ve střehu, mějte oči otevřené, uši nastražené a své příbytky
dobře zabezpečené. Přeju vám všem,
aby vás nikdy nic podobného nepotkalo.
/ Lída /
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ZPRÁVA SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Společenská rubrika leden–březen 2014

60 let

65 let

Boumová Soňa
Pecková Ilona

Kudličková Jarmila
Mahovský Blažej
Šátková Františka
Urbánková Anna
Krajča Bohuslav
Bohutínský Milan
Zálešáková Marie

70 let

Matyšek Bohumil

71 let

Singer Jan

72 let

Ryšánková Božena
Stříbrnská Josefa

73 let

Bernátková Jarmila
Melkusová Marie
Krejčiříková Marie

74 let

Jandek František

75 let

Bernátek Oskar

76 let
78 let
79 let

80 let

Manková Marie

81 let

Jílek Jaroslav

82 let

Němcová Marta

85 let

Gabrhelová Marie
Jahodová Anna

87 let

Omastová Veronika
Singerová Jiřina

92 let

Mayerová Ludmila

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

Ceník inzerce:
celá strana (A4)
půl strany (A5)
čtvrt strany (A6)
osmina strany (A7)

1600,- Kč
800,- Kč
400,- Kč
240,- Kč

řádková inzerce typu prodám - koupím
zdarma

Kučeříková Antonie
Průdková Anna
Konečná Jiřina
Ráčková Bohumila
Zámečník Josef

blahopřání s fotografií 40,- Kč
firemní logo na titulní straně + 1 článek
ročně
2000,-Kč

Uzávěrka dalšího čísla bude
na konci srpna 2014, přesný termín bude
včas zveřejněn na Infokanálu.
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PLÁN KULTURY OBCE POPICE
Duben - srpen 2014
DUBEN
18.4.2014
30.4.2014

VELIKONOČNÍ SEMINÁŘ PRO DĚTI
(Popická chasa)
ČARODĚJNICE - PRO DĚTI
(Spolek popických žen)

KVĚTEN
10.5.2014
17.5.2014

31.5.2014

MÍSTNÍ VÝSTAVA VÍN (ZO ČSZ)
KROJOVANÉ DĚTSKÉ HODY
Začátek průvodu v 15.00 od MŠ.
Hraje DH Cyrilka. Od 20.00 následuje
zábava pro dospělé opět s DH Cyrilkou.
(Popická chasa)
DĚTSKÝ DEN - ZŠ a MŠ
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
(Obecní knihovna)

ČERVEN
7.6.2014
21.-22.6.
25.6.2014
28. 6. 2014
29. 6. 2014

BABSKÉ HODY
VOJENSKÝ VÍKEND PRO DĚTI
(Popická chasa)
ŠKOLNÍ AKADEMIE (ZŠ a MŠ)
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - pro dospělé
- pro děti a mládež

ČERVENEC
11.7.2014
12.7.2014

13.7.2014

19.7.2014

HODOVÁ DISKOTÉKA
Začátek v 21.00 hodin
LETNÍ HODY
15.00 - zvaní na hody
20.00 - hodová zábava, hraje dechová
kapela LÁCARANKA
LETNÍ HODY
14.00 - mše svatá
15.00 - průvod obcí
16.00 - odpolední program za kulturním
domem
20.00 - hodová zábava, hraje dechová
kapela SKOROŇÁCI
HOBBY ZÁVODY - 13.00 (TJ Palava)

SRPEN
3.8.2014
16.8.2014

POHÁROVÝ TURNAJ V KOPANÉ (TJ Sokol)
HOBBY ZÁVODY - 13.00 (TJ Palava)

Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin
Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále klesají.
Dnes už navíc nejde jen o uhlí nebo železnou rudu. Moderní
výrobky, především elektronika, se například neobejdou bez
kovů vzácných zemin.
Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají
při výrobě spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát dražší než zlato, jejich zdroje jsou přitom velmi omezené co do množství
i lokalit výskytu. Jejich naleziště se z velké části soustřeďují
například v Číně. Ta ale – stejně jako další země s prudce se
rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje export
těchto surovin. Důvod je prostý – začala je využívat sama.
Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez
těchto vzácných kovů neobejde, jsou telefony. Mezi prvky,
které z nich dělají to, čím jsou - lehké přístroje s věrným
zobrazováním a kvalitním zvukem - patří yttrium, lanthan,
cer, praseodym, neodym, europium, gadolinium, terbium
a dysprosium.
Urban mining čili městská těžba
Evropská unie klade stále větší důraz na důslednou recyklaci elektrospotřebičů po skončení jejich životnosti. Hovoří
se o „urban mining“, tedy „městské těžbě“. Nemůžeme si
zkrátka dovolit nechat všechny cenné a opakovaně použitelné suroviny zahálet ve spotřebičích odstavených ve sklepech
a garážích nebo vyvezených na skládky. Je třeba z nich tyto
suroviny dostat zpět a vrátit je do výroby.
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské
firmy, umožňují efektivně separovat jednotlivé materiály,
z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich
pak lze využít jako druhotné suroviny.
Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály.
Opakovaně je tak možné využít téměř 90 procent hmotnosti
spotřebičů, které definitivně dosloužily.
Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké
míře vyskytují ve zpětném odběru, je třeba populární mikrovlnka. Největší podíl materiálů používaných při její výrobě
tvoří železo. Na celkové hmotnosti přístroje se železné komponenty podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě
sklo (16 %) a plasty (12 %).
Recyklace není výdělečný byznys
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích
obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních.
To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje
všechny tyto požadavky, není výdělečnou činností. Celý systém zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů může fungovat jedině díky financování zodpovědnými výrobci, kteří se
sdružili v kolektivních systémech, jako je ELEKTROWIN.
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VYKLIàTE
PæDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotõebiíe
na sbïrné dvory nebo
na jiná uríená místa
zpïtného odbïru.
Recyklujte elektrospotõebiíe ve Vašem mïstï

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI
www.elektrowin.cz

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

my
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Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.

kol

o g ic k y

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

