POMÍSTNÍ JMÉNA VE VYSOKÝCH POPOVlCÍCH UŽÍVANÉ DO DOBY
KOLEKTIVlZACE ZEMEDELSTVÍ R.1950

Zajímavýmzdrojeminformacío životedrívejšíchobyvatelobce jsou tzv.pomístníjména,tj. názvy
jednotlivých tratí v areálu Popovic.Jsou to názvy polí, luk, lesu, pastvin, které vznikaly zejména v 17.
a 18.stol. pri parcelaci poddanské pudy, ale i drív.Tato jména byla získána z farní kroniky, zapujcené
dp.správcem farnosti, i od informároru p.Jana Posádky, Osvalda Beneše, Karla Plocka a Jana
Pokorného, vážených popovických obcanu, pred radou let už zesnulých.Názvy jsou zachyceny
v místním nárecí - horáckém, hodne poznamenaném obecnou hovorovou ceštinou.

I.trat

smerem k Rapoticím:

Dlouhé Cihadla (puvodne brezový les, kde cíhali lovci a chytali ptáky), Široké, Úzké Cihadla ci
Cihadylka, panský les Zašov, Nádavke, Darebnike, Horni dile (proti nim louky "V lóckách"),
Prostredni dile, Pšeucny dile (puda pro pestování pšenice), pod nimi louky Óvare, Nive, Malé kopajine
(Kopajinke), proti nim louky "Na grécarkách, Kanicke, Na pontech, Nekázance ("Takjsem nekázal"
- prohlásil pán, když mu na puvodní pustatine, kde rostl jenom jalovec, prikázal purkrabímu nasázet
stromu, tj.ovocné stromy. Po case zjistil hrabe, že tam roste les dubový).Velky a Maly Žlibke,
Krécovke, Padelke, Darebnike, Nádavke, les Šplochovina, Smrci.
lI.trat

smerem k Lukovanum:

Bytnicke, Bytnike, Za kostelem, Za humnama, Pricke, Klinke, Pod studnó, Šefranice (vhodná puda
k pestování šafránu pro panský dvur), Maly Bytnicke, Kovárovsky (užíval obecní kovár), Pansky lóke,
Darebnicke, Mexik (louka po rybníku pod nádražím), Konská sicka, Pod kovárnó, Ve vovcinco, U
jazera, Béci lóka, Celéška (studna).

III.trat

smerem k Príbrami:

Mocitka, Hlóžke (porostlá hložím), Za hlóškem, Šplochovinsky lóke, proti nim pastviska Záseky
(zde se obyvatelé zasekali pred útvary švédských vojsk),Pricke dolní, prostrední, hózky, Dile, Pod
dilama, Štvrtke, Pod štvrtkama, les Šplochovine, louky Žamburke, Pod zahradama, Kamenné roli,
Pod kamennéma (obecní lesík), Ve žlebech, Doubí-les (vykácený a vysázený na poc.20.stol.),
Pricke, Zahrade, Nivke, Haltyre ( se studní), Pricke u Hlóška, Sádke (pole v Doubí), Fársky,
Zahomenice, Na hrošovéch (puvodne Ružovsky - od planých ruží), les Vinohrádek (podle vinohradu
- údajne k nemu vede z popovské tvrze podzemní chodba), Tálke (trešnový sad.)

IV.trat

smerem k Zakranum:

Široky hrošovy (bylo tam hodne planých hrušek), Hózky hrošovy, U mlénka (obecní louka), Maly
pricke, Široky pricke (u Vinohrádku), Štvrtke, Dile, Záhumenice velky, maly, Louky pod kovárnó,
Roli kovárovsky (užívá je kovár, který konal obecní práce), Sicka (les), Louky knežsky.

V.Názvy ve vesnici:
Kerendov (horní konec), Spodni konec, Haltyre (zahrady), Hózká ci Klášterská studna (v cp.l8),
Pastviska (dríve na Kláštersko

-

nyní hrište),

Vir (rybník nad bývalou

zbrojnice).
Tato jména se postupne z podvedomí soucastníku vytrácejí.

Informace získány od p.ing.Zdenka Forala
Vysoké Popovice c.21
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