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Zajímavosti
� Popice se nacházejí asi 6,5 km na 

jihozápad od Jihlavy. 

� První písemná zmínka o obci pochá-
zí z roku 1288. V roce 1558 vesnici kou-
pilo město Jihlava.

� V roce 1976 byla vesnice sloučena 
s Jihlavou.

� V roce 2001 zde trvale žilo 49 oby-
vatel. Nyní čítá několik stovek obyvatel.

městské části PopicePředstavujeme

Je nezbytné zajistit kanalizaci i vodovod

MĚSTSKÁ ČÁST Popice se nachází asi 6,5 kilometru jihozápadně od Jihlavy. Snímek pořídil Milan Vilímek Jihlavský, jehož fotografie Jihlavy jsou k zakoupení.  

Trápí nás spousty věcí, občas 
se zdá, jakoby Popice k Jihla-
vě ani nepatřily, říká předseda 
osadního výboru Popice Karel 
Kiessling.

Veronika Dawidowicz �
 
Jaké to je být členem osadního 

výboru? Je to velká zodpovědnost? 
Členství je spojeno s poměrně vel-
kou mírou zodpovědnosti, a to pře-
sto, že osadní výbory nemají mnoho 
kompetencí a funkce člena osadního 
výrobu je dobrovolná a neplacená. 

Popice jsou malá městská část Jih-
lavy, v podstatě víska, proto je kon-
takt s obyvateli velmi těsný. Většinou 
dobře víme, jaká mají občané přání, 
či očekávání. 

Podněty k tomu, co je třeba řešit, 
jsou velmi časté, a někdy i velmi 
intenzivní (smích). Být platným čle-
nem osadního výboru chce proto i 
trošku nadšení a obětavosti, protože 
pořád je co řešit, většinou praktic-
ké problémy, ale někdy i mezilidské 
konflikty. 

Jak často se jako osadní výbor 
scházíte a jaká témata nejčastěji 
řešíte? 

Setkáváme se operativně, dle potře-
by. Nemáme odpovídající prostory 
(žádnou „hasičárnu“, hostinec ani 
volební místnost), proto se musíme 
setkávat vždycky v něčí domácnos-
ti, což není zrovna ideální. Vždycky 
řešíme aktuální problémy a podněty.

Co se vám osobně v Popicích nej-
více líbí? Je něco, na co jste pyšný? 
Popice jsou velmi klidná lokalita, 
která vždy vynikala krásnou okolní 
přírodou. Před několika lety se také 
povedla realizace hřiště, takže se děti 
mají kde vyřádit. 

Velkou radost nám dělá „dětský 
den“, který se nám takřka na dob-
rovolnické bázi daří každý rok pro 
místní obyvatelé uspořádat. Snažíme 
se tímto způsobem i stmelovat míst-
ní obyvatele – přece jen jsou Popice 
známy tím, že zde před více než 10 
lety vznikl satelit na kopci, a přestože 
jsme odděleni „geograficky“, byli by-
chom rádi, abychom lidsky fungova-
li jako jeden celek, nikoli jako „hor-
ní“ a „dolní“ Popice. 

V Popicích byl dlouho problém 
s pitnou vodou kvůli nedořešení 
majetkových vztahů. Jak jste na 
tom nyní? 

Problém přetrvává a je velmi pal-
čivý. Popice jako takové jsou zatím 
závislé na místních vodních zdrojích, 
ale výhledově se netrpělivě očekává 
propojení s vodovodem z Pístova. 

Co se týká situace v satelitu na kop-
ci, tak tam je situace stále bezútěš-
ná. Vodovod, který developer nebyl 
schopen převést na město, vydražil 
spekulant, který si vzal všechny oby-
vatele za rukojmí. 

Nikdy nepochopíme, jak se něco 
takového mohlo stát, jak je možné, 
že v dnešní době se musíte prát za 
to, abyste měl funkční vodovod. Pro 
místní je dostupnost vody opravdu 

kritický problém, který se musí vyře-
šit. Bojujeme.

Co dalšího aktuálně trápí obyva-
tele Popic? 

Trápí nás spousty věcí, občas se 
zdá, jakoby Popice k Jihlavě ani 
nepatřily. 

Již 10 let usilujeme o kanalizaci, 
nicméně ta by se snad výhledově v 
příštích letech spolu s vodovodem 
měla realizovat. Jak už jsem zmínil, 
nemáme ani žádné společenské pro-
story, kde by mohlo být zázemí např. 
při volbách či jiných akcích. 

Dalším problémem jsou rozbité 
komunikace, a to od velké techniky 
po rozsáhlé probíhající těžbě kvůli 
kůrovcové kalamitě. Trápí nás ale i 
klasické problémy, jako jsou neukáz-
nění pejskaři, kteří mají pocit, že na 
vesnici se po psech nemusí uklízet.

Co se vám v posledních letech 
podařilo? 

Jak už jsem zmínil, velmi nás těší, 
že se daří realizovat řadu akcí, které 
vedou ke stmelování obyvatel. Jsme 
příliš malá obec na to, abychom spo-
lu nevycházeli. 

Kromě již zmíněného dětského 
dne, se díky nadšeným maminkám 
objevily i další krásné akce a nové 
tradice – kolem kapličky máme 
vánoční stromečky a probíhá soutěž 
o ten nejhezčí, společně rozsvěcíme 
kapličku, na jaře se pro děti uspořá-
dala velikonoční stezka. 

Máte nějaké plány do budoucna? 

Například, co byste si v Popicích 
představovali vybudovat, zlep-
šit,… 

To všechno už jsem v podstatě 
zmínil. Z praktických věcí je nezbyt-
né zajistit kanalizaci a vodovod, 
tedy aby byla dostupná pitná voda 
pro všechny. To je naprosto zásadní. 
Také by chtělo vyřešit internetové 
připojení. Jsou ale i drobnosti, kte-
ré by zlepšily kulturu žití, např. více 
odpadkových košů. 

Je v Popicích nějaká rarita/zají-
mavost, co stojí za zmínku a co by 
lidé neměli přehlédnout, když se k 
vám vydají?

Pro Popice byla vždy charakteris-
tická krásná okolní příroda. Byly 
obklopené nádhernými lesy, což 
ovšem k smutku téměř nás všech 
bere kvůli kůrovcové kalamitě za své. 
Kouzlo má také náves s kapličkou, a 
to obzvláště teď před Vánoci. Když 
za kapličkou na kopci ještě vidíte 
děti řádit na sáňkách, nemá to pros-
tě chybu.


