MIKROREGION KAHAN

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Mikroregion Kahan vznikl v roce 2000
jako svazek obcí Babice u Rosic, Lukovany,
Příbram na Moravě, Vysoké Popovice,
Zakřany, Zastávka a Zbýšov.
Jak již jeho název napovídá, hornická činnost výrazně ovlivnila
život zdejších obyvatel. Do zastavení těžby v roce 1992 se zde
rozkládal rosicko-oslavanský uhelný revír. Patřil sice k nejmenším
v České republice, zato černé uhlí bylo nejkvalitnější. Slávu
hornictví dnes připomínají areály zaniklých dolů, haldy,
zachovalé těžní věže bývalých dolů Simson a Jindřich II, expozice
Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově a expozice hornictví
v Oslavanech.
Bohatou historii obcí můžete objevovat prostřednictvím řady
kostelů, kaplí a křížů, připomínajících události radostné i tragické.
Pro milovníky sportu jsou otevřeny brány tenisových a fotbalových
hřišť nebo koupališť. Za návštěvu stojí také tradiční hodové
slavnosti, letní Neckyáda či některá z vyhlášených sportovních akcí.
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Na kole a pěšky
okružní cyklotrasa „Stezka permoníků“ (30 km)
Zastávka – Zakřany – Příbram n/M. – Vysoké Popovice
– Lukovany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka
okružní cyklotrasa „Hornická stezka“ (50 km)
Oslavany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka – Domašov
– Příbram n/M. – Vysoké Popovice – Lukovany – Oslavany

G

The original settlement of the place where Vysoké Popovice now
lies included only a fortress with a farm of the Lords of Popovice,
as recorded in 1228. As of 1482 Popovice became a permanent
part of the Rosice manor. The old municipal seal depicts St. John
Nepomucene and bears the title ‘Popoviz’. The Romanesque
church of St. John the Baptist, rebuilt in 1882, stands in the center
of the village. Historically, the majority of locals lived by agriculture
and starting in late 18th century, many were employed in black
coal mining in nearby Zastávka and Zbýšov. More than 620 people
today live in Popovice, which is a common starting point for local
tourist paths. Traditional events include a June tennis cup and
October feast.

OSTRAVA

KAHAN
BRNO

Vlakem
Linka č. S4 (Brno – Zastávka – Vysoké Popovice – Náměšť
nad Oslavou), v Zastávce přestup na bus č. 421, z Vysokých
Popovic 3 km na kole nebo pěšky.
Autobusem
Linka č. 421 (Lukovany – Zakřany – Zbýšov – Babice u Rosic
– Zastávka – Rosice) s přestupem na linku č. 405 (Brno
– Rosice – Zastávka)
Autem
30 km západně od Brna; z dálnice D1 na sjezdu
Kývalka, Ostrovačice nebo Velká Bíteš

WILLKOMMEN IN VYSOKÉ POPOVICE

WELCOME TO VYSOKÉ POPOVICE

KAHAN

PRAHA

červená turistická značka
údolí Bílého potoka – Zastávka – Lukovany – údolí Oslavy

www.mikroregionkahan.cz

An der Stelle des Ortes stand ursprünglich nur eine kleine
Befestigung mit dem Gut der Herren von Popovice, die bereits
1228 erwähnt wurde. Ab 1482 gehörte Popovice dauerhaft zur
Herrschaft von Rosice. Ein altes Gemeindesiegel zeigt den hl.
Johannes von Nepomuk und die Inschrift „Popoviz“. In der Mitte des
Ortes steht die ursprünglich romanische Kirche des hl. Johannes
des Täufers, umgebaut im Jahr 1882. Haupteinkommensquelle
der Dorfbewohner war früher die Landwirtschaft, ab Ende des 18.
Jahrhunderts dann der Kohlebergbau in den nahen Gruben von
Zastávka oder Zbýšov. Heute hat der Ort mehr als 620 Einwohner
und ist beliebt als Ausgangspunkt für Wanderungen. Zu den
traditionellen Veranstaltungen gehören ein Tennisturnier im Juni
und das Volksfest im Oktober.
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Obecní úřad Vysoké Popovice
��������
Vysoké Popovice 35, 664 85 Zastávka
 +420 546 450 201, e-mail: obec@vysoke-popovice.cz
www.vysoke-popovice.cz
Hostinec U Hudeců, Vysoké Popovice 93
 +420 608 325 473
Sportovní klub (u fotbalového hřiště)

Tento projekt je spoluﬁnancovan Evropskou unií a Jihomoravským krajem.

Realizoval: Mikroregion Kahan dso • Zpracoval: Partnerství o.p.s., 2007

VYSOKÉ
POPOVICE
www.mikroregionkahan.cz

VÍTEJTE V OBCI VYSOKÉ POPOVICE

Panorama obce

Na místě obce původně stávala jen tvrz se statkem pánů z Popovic,
zmiňovaná již v roce 1228. V jejich majetku zůstala osada až
do začátku 15. století, kdy přešla do vlastnictví Jana z Lomnice.
Zemanská tvrz byla v době tažení Matyáše proti králi Jiříkovi
z Poděbrad vypálena a již nikdy nedošlo k její obnově. Od roku
1482 se Popovice staly trvalou součástí rosického panství. Stará
obecní pečeť z roku 1749 nese nápis „Popowiz“ s radlicí mezi
dvěma květy. Novější pečeť, tentokrát bez data, obsahuje obraz
sv. Jana Nepomuckého a nápis „Popoviz“.

Kostel sv. Jana Křtitele






Na místě dnešního kostela stával původně
románský kostel. Dřívější dřevěnou vížku,
která shořela při požáru v roce 1882,
nahradila kamenná věž. Do dnešní podoby
byl kostel celkově přestavěn v roce 1910.
Ke kostelu náleží blízká fara z 18. století.
Na věži odbíjí čas tři zvony, které v letech
1987–1992 postupně nahradily své
předchůdce roztavené za druhé světové
války. Největší zvon
svatý Jan Křtitel váží
úctyhodných 490 kg.

Kromě tří velkých zvonů je ve věži zavěšen i malý
„umíráček“ s hmotností pouhých 28 kg, který
se jediný zachoval z 18. století.

červen – tenisový turnaj Vysoké Popovice OPEN
červen – předpouťová zábava na svátek sv. Jana Křtitele
říjen – Vysokopopovické hody
listopad – lampionový průvod pro děti na sv. Martina

Tenisové kurty

Vysokopopovické hody
PŘÍBRAM (1,5 km)

RAPOTICE (2 km)

Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel bývalo zemědělství.
V důsledku objevení ložisek černého uhlí koncem 18. století
v rosicko-oslavanském revíru se počet obyvatel prudce zvýšil.
Většina nalezla práci v dolech a hutích v nedaleké Zastávce nebo
Zbýšově. Dnes v obci žije přes 650 obyvatel, je hojně využívána
jako výchozí bod pro turistické trasy
a okolní lesy navštěvují houbaři z blízkého
i dalekého okolí.

Dětské hřiště

TRADIČNÍ AKCE

Kostel sv. Jana Křtitele
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Velký význam pro obec mělo zbudování
železnice na trati Zastávka u Brna – Okříšky
(1855–1885), i když tehdejší představení
obce podali proti stavbě dráhy ostrý
protest a nesouhlasili s vybudováním
nádraží v Popovicích. Hlavním důvodem
byla pravděpodobně obava ze ztráty
výdělku při formančení, kterému se zde
dobře dařilo.

�

�
�

�
����������
�����

�

VÝZNAMNÉ PAMÁTKY
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Budova obecního úřadu
Jedná se o původní budovu
staré školy z roku 1831, která
byla po roce 1945 přizpůsobena
potřebám obecního úřadu.
Dnes zde sídlí také pošta.
Obecní úřad

������������������
������������������
������������������������
��������
�����������
����������������������������
�����

�������������������
��������������������

��������������������
����������������
����������������

����

����

LUKOVANY (2,5 km)

ZASTÁVKA (6 km)

