Scurt istoric

Vizită la Biserica Moimeşti

Sfinţire Biserica Cârlig

Parteneriat Biserică- Şcoală

Sfinţire Biserica Cârlig

E de ajuns o singură privire în cartea trecutului, ca totul să ne
reapară în minte atât de clar şi de frumos!
Aflat la Nord de Iaşi, pe artera drumului naţional 24 C, satul
Popricani pare să-şi scurteze de la o zi la alta distanţa de 15 km
până în centrul Iaşiului, deoarece s-a extins cu locuinţe construite în
ultimii ani.
Ca la oricare aşezare trecutul se zbate între istorie şi legendă.
Cum se vine dinspre Bivolari, după trecerea podului Jijiei, şi a
şesului ei larg începe dealul Popricaniului. Acest deal a creat multe
greutăţi călătorilor care trebuiau să-l urce cu căruţele încărcate cu
diferite produse pe care le comercializau pe piaţa Iaşiului. După
ridicarea drumului, oamenii şi animalele obosite de atâta urcuş
poposeau pe un mic platou pentru un strop de odihnă. Aici era loc de
oprire sau” poprire “, de la acest cuvânt pare a se trage şi numele
satului nostru.
Surse despre denumirea localităţii din acele vremuri există,
cercetările scoţând la iveală prima atestare documentară din Uricul
din 22mai 1476 care precizează că:
“Din mila lui Dumnezeu, noi Ştefan voevod, domn al ţării
Moldovei, facem cunoscut cu această carte a noastră, a tuturor celor
ce o vor vedea sau o vor auzi cetindu-se, dacă va fi cuiva nevoie de
aceasta, că a venit înaintea noastră şi înaintea tuturor boierilor
noştri moldoveni, mari şi mici, sluga noastră pan Ştefan pitarul,
nepotul panului Iacuş vistier, de bună voia lui de nimeni silit şi nici
asuprit şi a vândut el din uricul său drept, ocina sa dreaptă din
uricul bunicului său Iacuş vistier, o selişte anume Popricani pe Jijia,
între Posadnici şi între Cârniceni, la Tihova. Acesta a vândut-o
credinciosului nostru pan Muşat vornic...
A scris Ion dascăl, în Iaşi, în anul 6984 (1476), mai 22.”
La est de sat, pe valea Neagră, s-au descoperit fragmente ceramice
din Neoliticul timpuriu dezvoltat (Cucuteni A) şi începutul
migraţiilor (sec. IV d. Hr.). Pe coasta estică a Ciriteilor Mari şi Mici
s-au găsit urme de cultură materială din neoliticul dezvoltat şi
sfârşitul epocii bronzului, din Hallstratt, începutul migraţiilor şi
feudalism (sec. XVII-XVIII).

13 iunie 2013
COMUNA POPRICANI

Primăria Popricani
vă invită la
Sărbătoarea Comunei -„Acasă la Popricani”
10,30- 11,00 Primirea invitaţilor la sediul Primăriei

Şcoala Gimnazială Popricani

Biserica Sf. Nicolae Popricani

11,00 - 12,30 Deschiderea festivităţilor:
- Discursul Primarului şi al invitaţilor;
- Decernarea Diplomelor Veteranilor de Război;
-Decernarea Diplomelor Invitaţilor de Onoare.

“EROII NU MOR NICIODATĂ
UITAREA NU-I ÎNGROAPĂ-N GLII…
CINSTIŢI DE-A GLORIEI RĂSPLATĂ,
EROII SUNT DE-A PURURI VII!”
EROII- D. NICOARĂ

11,30-14,00 Activităţi desfăşurate în Şcoli, Biblioteca
Publică şi pe Stadioane:
- Expoziţie în aer liber a Clubului de Pictură „Şi eu vreau
să fiu Pictor”;
-Manifestări sportive desfăşurate pe stadioanele din
Popricani şi Vînatori;
-Expoziţie de produse tradiţionale.
12,00-13,00 Moment religios destinat cinstirii
Eroilor Neamului la troiţele din comună
13,00 Sfinţirea sediului Primăriei Popricani
14,00 Serbare câmpenească desfăşurată în
Grădina de vară - Popricani şi pe stadionul Vînători
18,00 Spectacol de muzică populară. Invitaţi:Ştefan
Diaconiţa, Claudia Martinică şi Ştefan Pintilie.
22,00 Foc de artificii.

Troiţa Popricani

Troiţa Cârlig

Telefon birou primar - 0232-228878
Telefon si fax - 0232-708104
Email PRIMARIE:
contact@primariapopricani.ro

Şcoala Gimnazială Vânători

