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Pátý ročník rozloučení s létem
I tentokrát v pohodě

Dětský den na chomutovické návsi
Ohlédnutí za vydařenou akcí

Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
původně bylo zamýšleno v úvodu okomentovat rozmary počasí a teplotní výkyvy, kterými nás paní Příroda přes léto obdařila. Protože nám ale nakonec vše vynahradila při kulturní akci
„Rozloučení s létem“, kdy nám ukázala svou vlídnější tvář,
ponecháme její schránku na reklamace prázdnu a budeme se
společně těšit na další slunečné dny.

padným projektem výstavby v Nebřenicích. Pokud odpovědím na
otázky věnujete svůj čas a nebude
vám zatěžko doplnit i další náměty, velice nás potěšíte.

Užívejte si v tomto čase krásných
barev, které podzim co nevidět namíNebylo to však jen téma „vděčného“
chá na své paletě, a prvních jedniček,
počasí, které bylo v minulých měsících
které přinesou děti ze školy. Nezapona obecním úřadě probíráno. Měnilo se
Napoleon Bonaparte
mínejme však, že se znalostí vašich
složení obecního zastupitelstva, v plném
potřeb můžeme následně efektivně
proudu probíhalo výběrové řízení na akci
pracovat na projektech, které kvalitu života v našich obcích
„Prameniště“, bolela nás hlava z kontejnerů na tříděný odpad
opět posunou dále. Ať již formou dotazníku, vašich návštěv
a jejich neutěšeného okolí. Ke všemu ještě zarostlé škarpy
na obecním úřadu nebo zastupitelstev. Za každou vaši reakci
místy atakovaly projíždějící auta. „Okurková sezóna“ tak naše
jsme opravdu vděční.
obce obešla obloukem a rada Napoleona, kterou dal svým vojákům u Slavkova, mi často zaznívala v uších.
Závěrem bych rád poděkoval členům zastupitelstva, lidem,
kteří pro obecní úřad pracují, a sboru dobrovolných hasičů za
I přes řadu operativních úkolů pro vás obec na posledním listu
vše, co dělají pro své okolí i sousedy. Jste skvělý tým a je za
tohoto zpravodaje připravila dotazník. Měl by pomoci vytvovámi velký kus práce. Děkuji.
řit prostor pro naše společná jednání o věcech, které by se
mohly či dokonce měly změnit, byť v dlouhodobém časovém
S úctou Jaroslav Richter, starosta
horizontu. Jejich realizace se v mnoha případech pojí s pří-

„Komu je horko,
ať si rozepne kabát.“

Čím vším žila chomutovická náves

Dětský den

Rozloučení s létem

Huntovický nohejbálek

Důležité kontakty
Jméno

Funkce

Obecní úřad

E-mail

Telefon

obec@popovicky.cz

323 637 123

Ing. Jaroslav Richter

starosta

jaroslav.richter@popovicky.cz

724 563 153

Ing. Marek Kubr

místostarosta

marek.kubr@popovicky.cz

724 583 958

Václav Škorpil

místostarosta

vaclav.skorpil@popovicky.cz

775 594 911

Květa Malinová

člen zastupitelstva

kveta.malinova@popovicky.cz

602 339 470

Miroslava Formánková

člen zastupitelstva

miroslava.formankova@popovicky.cz

603 786 918

MUDr. Lukáš Otruba

člen zastupitelstva

lukas.otruba@popovicky.cz

604 143 970

Magdaléna Lehovcová

asistentka,
Czech Point

magdalena.lehovcova@popovicky.cz

603 209 427
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Obecní úřad informuje
Správa obce (řazeno abecedně dle kompetencí)
Autobusy

Václav Škorpil

Hasiči

Miroslava Formánková

Hřbitov

Miroslava Formánková

Kanalizace

Marek Kubr

Komunální odpad

Václav Škorpil

Krizový plán, zdravotnictví

Lukáš Otruba

Kulturní akce

Miroslava Formánková

Obecní web

Václav Škorpil

Obecní zpravodaj

Jaroslav Richter

Pěší komunikace

Lukáš Otruba

Platby obce

Miroslava Formánková

Psi (známky, očkování)

Lukáš Otruba

Rozpočet obce

všichni zastupitelé

Stavební záležitosti

Marek Kubr

Školství

Miroslava Formánková

Údržba komunikací

Václav Škorpil

Veřejné osvětlení

Václav Škorpil

Výherní automaty

Lukáš Otruba

Výročí, svátky

Miroslava Formánková

Zeleň, životní prostředí

Lukáš Otruba

Projekt Prameniště
Ve snaze zajistit z dlouhodobého
hlediska dostatečné zásobování
pitnou vodou v Chomutovicích
a v Popovičkách, podal OÚ letos
na jaře žádost o dotaci nejen Středočeskému kraji, ale obrátil se
i na Ministerstvo zemědělství ČR.

Naše žádost však byla na obou
institucích zamítnuta z důvodu
nedostatku ﬁnančních prostředků.
Obec navzdory tomu své
snahy nevzdává a bude i nadále
usilovat o získání jakékoliv částky
na realizaci již připraveného
projektu.

Z důvodu účasti jediného zájemce
v předcházejícím výběrovém řízení
na dodavatele stavby a technologií bylo vypsáno nové výběrové
řízení. Jedná se zejména o dodávky
zemních prací, vodojemu, úpravny
vody, zrychlovací stanice a rozšíření
sítě v hodnotě zhruba 9 miliónů
korun. Vyhodnocení veřejné soutěže a výběr dodavatele proběhne
v následujících dvou měsících.
Projekt počítá s využitím dvou
nových vrtů HV1 a HV2, které svou
vydatností beze zbytku pokryjí potřeby zdejších obyvatel.
Snahou obce je zahájit projekt
ještě v tomto roce. Z tohoto důvodu
hledá další možné způsoby ﬁnancovaní, které by umožnily realizovat
celý záměr co nejdříve a přitom
zásadně nezatížily obecní rozpočet
pro letošní rok i další období.

Zapisování dětí
do cestovních dokladů
Od 1. července letošního
roku již není možné zapisovat
děti do cestovních dokladů
rodičů.
Tento postup zavedla Česká republika v souladu s evropskou legislativou o normách pro bezpečnostní
a biometrické prvky v cestovních
pasech a v cestovních dokladech.
Jestliže nyní občan požádá o vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji, musí
stejný doklad nechat vystavit
i pro své dítě, pokud s ním chce
vycestovat.
Stávající zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů zůstávají v platnosti
pouze do 26. června 2012. Od tohoto data budou muset mít děti vlastní
cestovní pas.
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Obecní úřad informuje
Pozor na rychlost
Pro zvýšení bezpečnosti
na hlavní komunikaci, která
spojuje Popovičky, Chomutovice
a Nebřenice, nechala obec instalovat radary.
Na měření rychlosti v úseku mezi
Popovičkami a Chomutovicemi upozorňují řidiče cedule. Radary přitom
měří nejen okamžitou rychlost, ale
vyhodnotí i průměrnou rychlost s jakou jelo vozidlo v daném úseku.
„Značky s omezením rychlosti na
40 km/hodinu bohužel většina řidičů
dosud ignorovala. Pro chodce i cyklisty byla silnice značně nebezpečná.
Věříme, že instalace radarů pomůže
situaci zlepšit, říká místostarosta
obce pan Václav Škorpil a dodává,
že na pořízení techniky přispěla
společnost Eurovia, která provozuje
chomutovický lom. Právě její vozidla se na této komunikaci pohybují
nejčastěji, rozhodla se tedy chovat
zodpovědně.
Ze statistik Policie ČR, která zde
rychlost v minulosti poměrně často
kontrolovala, však vyplývá, že mezi
„hříšníky“ patřilo i mnoho místních
řidičů. Mějme tedy na paměti, že
„čtyřicítka“ v obci platí pro všechny.
Vždyť jde zejména o naši bezpečnost!

Údržba komunikací
a veřejné osvětlení v ulici
Strmé a K Návsi
Ve snaze o konečné řešení vleklých nejasností ohledně údržby
komunikací i správy veřejného
osvětlení v chomutovických
ulicích Strmá a K Návsi, se vedení
obce rozhodlo pro následující
postup.
Dotčené soukromé pozemky,
na nichž se část obou komunikací
nachází, budou nejprve zveřejněny
na úředních deskách. Vlastníci pak
nejpozději do 31. 10. 2011 společně předloží návrh způsobu převodu
svých pozemků do majetku obce
tak, aby došlo ke vzájemné shodě.

Třeba právě při čekání na autobus,
kdy vás nebudou zaměstnávat jiné
věci, zjistíte, že je tady u nás opravdu krásně.

Nový web naší obce
Jen za splnění tohoto předpokladu
bude obec i nadále tyto komunikace
řádně udržovat a zajišťovat jejich
osvětlení.
Obecní úřad se situaci snažil řešit již
v minulosti, kdy s vlastníky individuálně jednal o geodetickém přeměření hranic jednotlivých pozemků
a následném převodu do vlastnictví
obce. Žádné jednání však nevedlo
ke zdárnému řešení.

Zastávky nejsou anonymní
Autobusové zastávky v Popovičkách, Chomutovicích i Nebřenicích jsou teď trochu jiné, než
ostatní, na nichž staví linka 363.
Na všech třech zastávkách nechala
obec instalovat cedule s velkoformátovou fotograﬁí míst, která jsou
pro tu kterou část typická.
„Je to zdánlivá maličkost, ale dáváme
tím najevo, že i autobusové zastávky
považujeme za součást míst, kde
žijeme a záleží nám na nich. Pro toho,
kdo sem přijede poprvé, to může být
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vcelku milé přivítání,“ vysvětluje místostarosta obce pan Václav Škorpil,
který myšlenku cedulí na zastávkách
inicioval a také realizoval.

Pravidelní návštěvníci webových
stránek naší obce jistě zaregistrovali změnu, kterou internetová
prezentace prodělala v červnu
tohoto roku.
Obecní web www.popovicky.cz
má nyní nejen novou graﬁku, ale
zcela nové a přehlednější je také
uspořádání jednotlivých kapitol.
Proč nové webové stránky? Zatímco ﬁrmy si nové stránky zřizují pro
zlepšení své image, získání dalších
zákazníků a lepší tržby, obecní úřad
si klade trochu jiné úkoly. „Za nejdůležitější považuji poskytovat na
uživatelsky přívětivých stránkách
co nejdříve povinné informace.
Naši občané se v dostatečném
předstihu musí dozvědět o termínu
a programu zasedání zastupitelstva
a posléze i o jeho průběhu. Najdou
zde i rozhodnutí správní orgánů,
obecně platné vyhlášky, potřebné
informace z nejrůznějších úřadů
a institucí, místní studie a další podobné zprávy. Zkrátka snažíme se
držet krok s dobou, aby lidé měli
o dění přehled takřka on-line,“
říká správce nových webových

Obecní úřad informuje
Pro rychlou a snadnou
orientaci na webu:
Chcete vědět, jak a na čem právě
pracuje OÚ?
– navštivte „Úřední desku“
Chcete znát poslední
důležité informace?
– čtěte „Aktuality“
Chcete se zúčastnit
společenské akce?
– projděte si „Kalendář akcí“

stránek, místostarosta pan Václav
Škorpil.
Na webových stránkách jsou v předstihu avizovány i kulturní, sportovní
a další akce a je zde možné nahlédnout do obecních kronik, které dokumentují místní dění od roku 1927.
Zastupitelé by prostřednictvím
webu také rádi průběžně získávali
i zpětnou vazbu od občanů, což lze
uskutečnit formou anket.
Nové webové stránky naší obce
nabízejí občanům i možnost
bezplatné inzerce a vítány jsou
i nápady a náměty uživatelů pro
případnou úpravu konečné podoby
obecního webu.

Zasílaní informačních
SMS zpráv
Opět upozorňujeme, že všichni
obyvatelé našich obcí mají možnost přihlásit se k odběru SMS
zpráv, ve kterých budou zdarma
informováni o děni na obecním
úřadě, jednaní zastupitelů i pořádaných akcích v místě svého
bydliště i jinde v okolí.
K zasíláni zpráv se můžete
přihlásit prostřednictvím e-mailu:
obec@popovicky.cz nebo odesláním SMS zprávy ve tvaru: INFO

PRIJMENI JMENO na nové číslo:
775 594 911. Případně také osobně
v úředních hodinách na obecním
úřadu.
V současné době využívá tuto
službu zhruba 90 našich občanů
a všichni se shodují, že díky
SMS avízu mají lepší přehled
o dění v obci. V případě zájmu si
prý podrobnější informace na základě zaslané zprávy vždy dohledají na
obecním webu či na vývěskách.

Nová zeleň v okolí lomu

Že nově vysázená zeleň bude
mít veškeré podmínky pro to, aby
se jí u chomutovického lomu dařilo, zajistí po dobu pěti let odborná
ﬁrma. Ta je také povinna nahradit
ty stromy, které by snad uhynuly.

Rychlejší cesta k dálnici
Nový nájezd na 8. kilometru dálnice D1 podstatně zlepšil dopravní obslužnost. Výhodu odbočení
z dálnice u Dobřejovic už jistě
ocenila řada řidičů, obzvlášť nyní,
kdy se stále pracuje na stavbě
nového mostu do Říčan.

Téměř pět tisíc kusů dřevin nechala vysadit společnost Eurovia na
přírodním valu, který byl vybudován u chomutovického lomu.
Až sedm metrů vysoký val zde vznikl
zejména proto, aby pomohl snížit
nepříznivý dopad těžby kamene na
okolí. Do úpravy a rekultivace plochy
o rozloze 8 000 m2 přitom ﬁrma
investovala celkem 1 080 000 korun.
„Až stromy a keře povyrostou,
vytvoří přirozenou protihlukovou
bariéru a v okolí lomu se díky tomu
podstatně sníží také prašnost.
Za nějakých 10 až 15 let to bude
skutečně krásné místo, ostatně
i územní plán obce počítá s tím, že
po vytěžení kamene vznikne v této
lokalitě rekreační zóna s přírodním
jezerem. Zelený val je tedy v podstatě první etapou tohoto záměru,“
říká bývalý starosta Popoviček, dnes
vedoucí lomu, pan Lubomír Kubr.

Plně využit je tak konečně most
z čestlické obchodní zóny k místní
střelnici, na jehož obou stranách byly
kvůli bezpečnosti provozu postaveny
kruhové objezdy. Připravený, prozatím
slepý, výjezd u střelnice dává tušit,
že se i zde počítá s novou výstavbou.
Zájem investorů a developerů ostatně
registruje i říčanská radnice.

Jak správně kompostovat
Každý zahrádkář ví, že kvalitní
kompost je cenná deviza do budoucnosti. Přísně tedy dbá na to,
aby na kompostu skončily pouze
věcí, které tam patří.
V případě obecního kompostu
v Popovičkách však už taková
důslednost bohužel neplatí. Kromě
trávy, listí či drceného zahradního
odpadu se zde pravidelně objevují
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Obecní úřad informuje
mohutné větve stromů, v horším
případě plastové lahve, papír, sklo
či kovové předměty. Pokud se tímto
způsobem kompostovaná hmota
znehodnotí, představuje to pro obec
nemalé ﬁnanční náklady. Stejně
tak i v případě, že větve zůstanou
uloženy mimo kompost – vše je pak
třeba odborně vytřídit a zlikvidovat.
O peníze tak kvůli nedbalosti zbytečně přicházíme všichni.
Pokud využíváte obecní kompost,
dodržujte tyto zásady:
Přírodní odpad ukládejte výhradně
do prostoru kompostiště.
Do kompostu v žádném případě
nepatří:
Plasty, papír a karton, sklo, kov, celé
větve stromů a keřů, nebezpečný
odpad, zbytky jídel živočišné povahy
(maso, kosti, kůže) a ani exkrementy či podestýlky psů a koček a jiných
masožravých zvířat.

či znečištěný stavební materiál.
Odpad tohoto druhu nebyl tedy
v žádném případě tolerován.
Další svoz bude obec organizovat
opět příští rok na jaře. O přesném
termínu budou občané informováni
s dostatečným předstihem.

Svoz nebezpečného
odpadu
V sobotu 10. září se v našich
obcích uskutečnil svoz nebezpečného odpadu. Všichni občané tak
měli možnost snadno zlikvidovat
odpad, se kterým by jinak museli
zajet do sběrného dvora.
Sběrný vůz byl nejprve přistaven
v Popovičkách a později na návsi
v Chomutovicích.
Do svozu bylo možné připravit
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, léky, suché články,
monočlánky, olejové ﬁltry, oleje,
odmašťovadla, lepidla, kyseliny,
nádoby od barev, rozpouštědla,
vývojky, ustalovače a další podobný
odpad.
Za nebezpečný odpad není považován železný šrot, ojeté pneumatiky

Výzva majitelům psů
Vzhledem k tomu, že někteří
majitelé stále neuhradili poplatky
za své psy pro rok 2011, žádáme
tyto občany, aby tak učinili co
nejdříve buď přímo na obecním
úřadě nebo zaslali platbu na účet
obce. V opačném případě riskují, že zaplacení bude vymáháno
úřední cestou.
Totéž platí i pro ty občany Popoviček, Chomutovic a Nebřenic,
kteří si pořídili nové zvíře a dosud
je na obci nepřihlásili. Měli by tak
ve vlastním zájmu učinit pokud
možno neprodleně.
Po boku čtyřnohých mazlíčků si
jistě každý přeje trávit především
radostné chvíle. Nenechte si je,
prosím, kazit potížemi kvůli opomenuté registraci či platbě.

ARENDON a.s. srdečně zve děti a jejich rodiče i prarodiče

na přírodovědnou vycházku
do zámeckého parku
v Nebřenicích
středa 28. 9. 2011 od 14 do 17 hodin
začátek komentované prohlídky ve 14.30
Pro zájemce o dopravu do Nebřenic a zpět bude ve 13.45 přistaven mikrobus u budovy OÚ
v Chomutovicích. Sraz účastníků v prostorách zámeckého dvora, kde bude při této příležitosti
na několika panelech připravena i výstavka, která představí bohatou historii místa.
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Doporučujeme sportovní obuv a oblečení odpovídající aktuálnímu počasí.

Ze života spolků a sdružení
Veselé rozloučení
s létem 2011
V sobotu 9. září se chomutovická
náves proměnila v přírodní hudební arénu. Uskutečnil se tu již pátý
ročník akce Rozloučení s létem,
jejíž tradici založil Martin Pavlík.
Duchovní otec „Huntovického
Woodstocku“ však letos už mezi
své kamarády a sousedy bohužel
nemohl dorazit. Odpolední i večerní
program se však nesl v duchu absolutní pohody, kterou měl tak rád.
Právě kvůli tradičně pohodové atmosféře a letitému přátelství dorazila na Rozloučení s létem i zpěvačka
Jitka Vrbová. Spolu se Standou
Chmelíkem dokonce udělali vše proto, aby na pozdější čas posunuli své
dlouho plánované vystoupení v Jindřichově Hradci a u nás v Chomutovicích jako „předskokani“ mohli
zahrát alespoň jeden úvodní blok.
Potěšilo je, že hned první písnička,
jak jinak z trempské klasiky, přilákala
pod pódium skupinku dětí a kluci
i holky dávali oběma muzikantům
jasně najevo, že je docela „berou“.
Moc rádi jsme přijeli, stejně jako
v předchozích čtyřech letech. Vždy
to byla moc fajn akce. Je dobře,
že se na tom nic nezměnilo,“ svěřila
se už před vystoupením Jitka Vrbová. Že se ani ona nemění, se záhy
přesvědčili všichni diváci. Její lehce
zastřený hlas zněl jako zvon a bylo vidět, že zpívání jí stále baví. Navzdory
tomu, že jí cestu na koncertní pódia
v poslední době komplikují berle.
Stejně jako před mnoha a mnoha
lety, kdy ještě zpívala se skupinou
Akáty, však uctivě děkovala za
potlesk i přízeň publika. S Chomutovicemi se loučila nerada nejen kvůli
atmosféře a prima lidem. Naprosto
jí totiž nadchnul Ďábelský guláš,
který pro Rozloučení s létem navařili
místní hasiči.

Ostatně skvělý gastronomický
servis si pochvalovali úplně všichni
návštěvníci a ocenili i velkorysost
společnosti Arendon, která se
rozhodla kromě programu ﬁnančně
zaštítit i konzumaci nápojů. Pivo
a oblíbená malinovka byly tedy po
celou dobu zdarma.
Když se na pódiu téměř na dvě
hodiny zabydlela Oddechovka místního muzikanta Vladislava Kozderky, chvíli to vypadalo, že se začne
i tančit. Nakonec se však o taneční
a jiné pohybové kreace postaraly
pouze děti, které si krásné letní
odpoledne s muzikou opravdu
užívaly.
Podobné nadšení bylo znát i na
sólistech Blance Tůmové a Pavlu
Zelníčkovi, kterým se na chomutovické návsi taky líbilo, a na jejich
zpěvu to bylo znát.

Závěr koncertu patřil Eldorádu –
kapele, která o sobě tvrdí, že
hraje tradiční i netradiční trampské
a country písničky. A nutno dodat,
že tomuto tvrzení nezůstala nic
dlužná. Většinu šlágrů od táborových ohňů i hity 60. let v podání
pětice pražských muzikantů si rádo
zazpívalo i publikum.
Chomutovické Rozloučení s létem se opravdu vydařilo po všech
stránkách, takže není divu, že se
někteří sousedé vraceli domů až
nad ránem.
Za rok je už pro akci předem
objednáno podobně krásné
počasí a pokud se společnost
Arendon ve spolupráci s Obecním
úřadem Popovičky opět postará
o ﬁnanční stránku věci, tak hasiči
už prý vše ostatní hravě
zvládnou.
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Ze života spolků a sdružení
Huntovický nohejbálek
se vydařil
Kdo se těšil, že v sobotu 20. srpna uvidí řadu odvážlivců, kteří
se budou marně snažit přejet
lávku přes rybník na chomutovické návsi, nedočkal se. Zato zde
mohl sledovat nohejbalové klání,
ve kterém se o Pohár starosty
utkalo celkem osm tříčlenných
týmů. Nechyběla ani dvě ženská
družstva.
Proč již podruhé na sportovní část
programu nenavázala tradiční
recesistická akce, vysvětlil hlavní
organizátor turnaje pan Jiří Hrdina.
„V případě Huntovické lávky jsme
v posledních letech sice neměli
nouzi o diváky. Těch, kteří byli
ochotní riskovat vymáchání v rybníce a někdy i šrámy či modřiny, však
bylo rok od roku méně. Rozhodli
jsme se tedy, že netradiční přejezd
rybníka budeme pořádat třeba jen
jednou za dva až tři roky. Nohejbalový turnaj se tedy letos opět
uskutečnil „sólo“, objasnil záměr
pan Jiří Hrdina.
S ohledem na charakter akce ubylo
sice těch, kteří přišli ke kurtu na
návsi fandit. S obsazením turnaje
ale problém nebyl, spíš naopak.
Den předem to vypadalo, že se
bude muset program patřičně
natáhnout, aby v systému pavouka na dva vítězné sety odehrála
zápasy všechna přihlášená družstva.
Nakonec se jejich počet ustálil na
ideálních osmi, takže vše probíhalo
hladce a u sítě byly k vidění výměny, které svědčily o sehranosti týmů
i o poctivé přípravě.
Těsně před závěrem sportovního
klání starosta Popoviček Jaroslav
Richter,poněkud znejistěl. Do ﬁnále
totiž nastoupil právě jeho tým Kubr,
Richter, „Mlsný Kocour“ proti trojici
Fučík, Olmer, Šebek a hrozilo, že pu-
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tovní pohár bude starosta předávat
sám sobě. Nakonec však štěstí přálo
víc soupeřům. Na třetím místě skončila trojice Hluchý, Křelina, Černý.
O sportovní zpestření konce léta se
jako tradičně postaral místní obecní
úřad a Sbor dobrovolných hasičů
Popovičky. Poděkování patří i společnosti Geis CZ, která do turnaje
Huntovický nohejbálek věnovala
ceny.

Povedený Dětský den
na chomutovické návsi
Tak jako každý rok měly děti možnost oslavit na návsi v Chomutovicích svůj mezinárodní svátek
Dětský den. Odpoledne plné her,
soutěží, sportování, tance a dalších radovánek se tu konalo s mírným předstihem před oﬁciálním
datem již 28. května.

Třebaže organizátoři neskrývali při
přípravách akce obavy ze špatného
počasí, to nakonec nadělilo zhruba
šedesátce přítomných kluků a děvčat také prima dárek v podobě polojasné oblohy a místy i sluníčka. Na
provizorní „mokrou variantu“ programu tedy naštěstí nedošlo. Naopak.
Všech jedenáct soutěžních disciplín
(hod na koš, omalovánky, zvířátka,
šplh, hokej, krabici plnou překvapení, střelbu ze vzduchovky, dopravní
hřiště, chytání rybiček, skákání v pytli
i rýžování zlata) si mohly děti užít do
sytosti. S velkou vervou se během
odpoledne pustily i do speciální soutěže v běhu na trávě, ve které čekaly
na vítěze hodnotné ceny.
Tato soutěž byla rozdělena do tří
kategorií, aby i ti nejmenší měli šanci
zvítězit.
S dětmi si mohli zasportovat a vyzkoušet svůj důvtip a dovednost

Ze života spolků a sdružení
také jejich rodiče. U nejedné disciplíny se tedy sváděl rodinný dvojboj či trojboj o to, kdo je lepší. Ani
poražení však neměli žádný důvod
ke smutku, na každém stanovišti byl
pro všechny připraven drobný dárek
v podobě sladkosti či jiné odměny. Pokud děti dokončily všechny
disciplíny, mohly si za svou soutěžní
kartu vybrat některou z připravených hraček.
V rámci povoleného dopingu byly
pro doplnění potřebné energie
připraveny pro děti i dospělé teplé
lázeňské oplatky. Kdo měl naopak
pocit, že má elánu na rozdávání,
mohl se jaksepatří vyřádit na skákacích atrakcích.
Velký zájem byl také o stánek,
ve kterém se díky šikovným vizážistkám děvčata měnila třeba v krásné motýly, berušky či kočičky. Kluci
si zas nejčastěji přáli nechat obličej
vymalovat do podoby spidermana,
kostlivce a jiných chlapáckých a hrůzostrašných postav.
Dospělí se zase rádi zastavili u tradičního Huntovického stánku, kde
se dalo příjemně posedět a občerstvit. Nakonec došlo i na tanec
a tančilo a zpívalo se tady až dlouho
do noci.
Celým zábavným odpolednem provázel děti klaun Mireček se svým
pomocníkem, kteří také sršeli elánem i nápady. Děti pěkně roztančili
diskotékou, rozesmáli je veselými
vtipy a taky je naučili vyrábět zvířátka z nafukovacích balónků. Na úplný
závěr pak měli připraveno velké
překvapení – konfetový ohňostroj.
Jak to s touto atrakcí dopadne, byl
zvědavý i klaun Mireček. I pro něj to
byla premiéra. Ohňostroj je úplnou
novinkou na trhu a Mireček jej
objednal právě na chomutovickou
akci. Nutno říct, že se tím postaral
skutečně o nádherné ﬁnále Dět-

ského dne. Alespoň jeden suvenýr
v podobě pestrobarevné konfety si
z této velkolepé podívané odnášel
domů snad úplně každý.
Všem, kdo se na chomutovické
návsi zasloužili o spoustu dětských
úsměvů a radosti, rádi také tímto
způsobem vyřizujeme velké podě-

kování. Může je hřát i pocit, že se
v Popovičkách, Chomutovicích i Nebřenicích dobře ví, že tohle krásné
odpoledne mohli děti i dospělí zažít
díky vedení obce, místním hasičům,
společnosti Arendon, restauraci
U Lojzíka a také za přispění ﬁrem
Eurovia Stone a Budamont.
SDH Popovičky

Hasiči skvěle reprezentují obec
Sbor dobrovolných hasičů se v průběhu první poloviny letošního roku zúčastnil celkem šesti různých okresních soutěží v požárním sportu. Za výsledky zaslouží hasiči pochvalu, z každé
soutěže přivezlo alespoň jedno družstvo nějakou medaili.
Velkou radost nám dějí hlavně „naše“ děti (mladší i starší žáci),
kteří vždy bojují naplno a pokud se jim zadaří, mají z úspěchu pokaždé velkou radost. Svého času a potu během přípravy rozhodně
nelituj. Naopak, trénují s ještě větší chutí.
Za reprezentaci obce všem děkujeme.
Přehled soutěží v okrese Praha-východ
Datum
místo
16. dubna

Čelákovice

Svojšovice
21. května
soutěž Okrsku č. 2
4. června

Křížkový Újezdec

11. června

Chomutovice

25. června

Radějovice

3. září

Modletice

družstvo
starší žáci
mladší žáci
dorost
muži
ženy
starší žáci
mladší žáci
muži
ženy
starší žáci
mladší žáci
muži A
muži B
ženy
starší žáci
mladší žáci
muži
mladší žáci
muži
ženy
mladší žáci

SDH Popovičky

umístění
3. místo
9. místo
4. místo
2. místo
3. místo
1. místo
6. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
4. místo
2. místo
2. místo
1. místo
4. místo
1. místo
2. místo
3. místo
3. místo
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Sport-park-hotel Botanic
se představuje
Nemálo emocí bylo kolem stavby
nového hotelového komplexu
Botanic, který vyrůstá v Popovičkách. Není divu, celý areál
se rozkládá na téměř šestihektarové ploše. Když začali stavbaři
na úplném začátku na jaře 2006
s demolicí původních zchátralých
objektů a s prvními úpravami
terénu, vypadalo to, že je se zemí
srovnána čtvrtina vesnice. Pohled
na dokončovanou novostavbu
se sedlovými střechami, kamennými obklady a řadou dřevěných

a dalších přírodních prvků však
v posledních dnech vzbuzuje
spíš zvědavost a řadu otázek.
Na některé z nich odpovídá náš
zpravodaj a investorka projektu
paní Květa Malinová.
Podle jejích slov vznikl záměr už
v roce 2004, kdy začali manželé
Malinovi v Popovičkách trvale bydlet.
„Tohle místo jsme objevili koncem
90. let minulého století a moc se
nám tu líbilo. S manželem jsme
okamžitě věděli, že bychom tady

Kamenné obklady jsou nejen efektní, ale průčelí hlavní budovy také rozčleňují

V místě obrovské stavební jámy bude přírodní jezírko
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jednou chtěli žít. Když se v roce 2000
naskytla možnost koupit pozemky,
neváhali jsme. O dva roky později
už jsme sem začali jezdit do vlastního domku na víkendy a od roku 2004
jsme se do Popoviček přestěhovali
nastálo. Nelitujeme,“ objasňuje
pozadí projektu paní Malinová.
Původní projekt hotelového komplexu s 15 pokoji, krytou víceúčelovou
sportovní halou a venkovními hřišti,
přírodním jezírkem, relaxačním zázemím, kadeřnictvím a kosmetikou
prodělal již v přípravné fázi celkem
tři zásadní úpravy. Investorka i architekt Ing. arch. Jiří Straka se snažili
o to, aby nový komplex působil ve
vesnické zástavbě pokud možno přirozeně a respektoval její charakter.
S ohledem na rozlohu to nebyl nijak
snadný úkol.
Jasné však od počátku bylo, že
objem budov vyváží rozsáhlý okolní
park a pro stavbu budou v maximální
míře používány přírodní materiály.
„Kámen a dřevo jsou materiály, které
vzbuzují již na první pohled v člověku
příjemný pocit. Neokoukají se a jsou
věčné. Spolu s architektem jsme se
zde rozhodli pro slivenecký mramor,
který je jednotně používán v celém
komplexu včetně parku, jehož plochu
rozčleňují nejrůznější kamenné zídky,
tarasy a stěny. Velké kameny se
v zeleni budou vyjímat jako solitery,“
poznamenává paní Malinová.
Podstatné však je, že žádná z kamenných zdí nebude prostor
oddělovat od okolí – naopak.
Přáním investorky je, aby areál
sloužil především jako místo pro
každodenní setkávání místních lidí,
relaxaci a dětské hry. „Náš komplex
bude volně přístupný veřejnosti,
ale bez pejsků. Zamykat se bude
pouze na noc a samozřejmě celý

Díky své členitosti působí komplex velmi příjemným dojmem

Dřevěný altánek se sochou budhy se v parku bude vyjímat

prostor bude pod dohledem bezpečnostních kamer. Snažili jsme se
zachovat co možná nejvíc původní
zeleně a myslím, že díky revitalizaci
území kolem potoka vzniklo opravdu
velmi příjemné místo k procházkách
i posezení. Lavičky a další mobiliář
samozřejmě nebude chybět. Radost
mám z altánku, kam jsme usadili
sochu Buddhy. I když není ještě
zdaleka vše hotovo, přijde mi, že
z něj vyzařuje síla a pozitivní energie. Jem ráda, že jsme tu už letos
koncem, srpna měli první svatbu.
Byla to krásná a do značné míry
i symbolická předpremiéra. Ostatně
od počátku jsem si představovala,

V části hotelového parku už je vysazena první zeleň

že by altánek mohl být tím správným místem pro svatební obřady
pod širým nebem,“ říká investorka.
Při výběru stavební ﬁrmy i dalších
dodavatelů dala přednost českým
ﬁrmám a svého rozhodnutí nelituje.
Celý komplex by měl být po stavební stránce dokončen koncem letošního roku, pak nastoupí práce v interiérech, na jejichž podobě pracuje
výtvarník Oto Bláha. Se slavnostním
otevřením se počítá na Velikonoce
příštího roku. „Díky stavbě prožívám už několik let hodně hektické
období, ale věřím, že z výsledku

nebudu mít nakonec radost jen já.
Reakce z okolí jsou oproti počátkům
stavby teď už vesměs příznivé. Moc
si vážím podpory ze strany vedení
obce i dalších místních občanů, kteří
našemu projektu fandili. Všem bych
také ráda poděkovala za trpělivost.
Je mi jasné, že výstavba se do
značné míry dotkla života mnoha
zdejších občanů. Začínám už pomalu
připravovat i provozní záležitosti.
V hotelu bych ráda zaměstnala
zejména místní a lidi z blízkého okolí.
Věřím, že i po této stránce bude
projekt pro Popovičky a celou lokalitu přínosem,“ uzavírá paní Květa
Malinová.
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Němý svědek místních dějin
anorama Popoviček si bez
věže zdejšího kostela sv.
Bartoloměje snad ani nelze představit. Obří báň však dominuje
Popovičkám až od roku 1884, byť
dějiny kostelíku, který je dnes
kulturní památkou, sahají do
podstatně starší historie.

P

Po husitských válkách však samostatná fara v Popovičkách zanikla
a ves přešla v držení nejvyššího
purkrabství. V letech 1688–1694 vedl
duchovní správu na purkrabských
statcích Jan Václav Olomoucký, farář
chrámu Matky Boží před Týnem
v Praze a kanovník ve Staré Boleslavi.

O založení kostela v Popovičkách
se ve farní kronice z roku 1713 píše
toto: „Původně chtěli osadníci založiti
kostel na vrchu u Chomutovic, na
pozemku patřícímu jekémus majiteli
z Chomutovic. Pozemek ten byl později v držení Hrampoty číslo 4 a pak
v držení Dvořáka. Na vrchu tom chtěli
osadníci míti kostel ke cti sv. Michala
archanděla. Odtud vrch ten zove se
Michálek.“

Od roku 1695 svěřil nejvyšší purkrabí
Rudolf Vratislav hrabě ze Šternberka
duchovní správu Františkánům od
Panny Marie Sněžné v Praze. Později pak obstarávali duchovní správu
v Popovičkách faráři hostivařští, kteří
však v letech 1701–1706 zmocnili
jirčanského faráře Fridricha Winsche,
aby konal křty ve vzdálenějších vsích.

V kronice dále stojí, že: „Kamení
za dne na stavbu svezené vždy přes
noc přeneseno bylo na vrch Bartolomějský v Popovičkách, na kterém
nyní stojí. Bylo vidno oslíčka, který
kamení zmíněné přenášel na vrch
Bartolomějský. Dle toho vrchu je
kostel zasvěcen ke cti sv. Bartoloměje a založen byl roku 1332.“
Tento zápis dokladuje, že v Popovičkách byl farní kostel již ve 14. století. Tehdy a potom až do husitských
válek náleželo právo prodací arcijáhnům Pražského kraje.
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V letech 1702–1705 přebýval v Popovičkách arcibiskupský misionář Václav
Balaban, který zde byl ustanoven za
administrátora, ale „pro nedostatek
výživy nucen byl odejíti“.
Roku 1708 svěřila konsistoř správu
Popoviček na čas faráři jirčanskému
a roku 1711 opět farářům hostivařským. Teprve roku 1715 byl
do Popoviček dán samostatný administrátor Lukáš Steindlmayer, jenž byl
roku 1722 potvrzen za faráře.
Ve třicátých letech 18. století nechal
farář Jan Antonín Horník kostel rozšířit a vlastním nákladem také vyzdobit.

Ve druhé polovině 18. století byly
Popovičky prodány Marii Terezii
Sovojské. V té době působil v Popovičkách jako farář František Antonín
Radda na jehož prosby dala vévod-

Němý svědek místních dějin
kyně kostel v roce 1759 opravit.
Marie Terezie Savojská byla velmi
národostně snášenlivá, což vysvítá
i z nařízení, které vydala 26. února
roku 1764 v důsledku jí doručených
žádostí o opravy kostelů. V nařízení
se mimo jiné praví: „Kdyby farář
nebyl mocen jazyka německého,
má rozpočet a příslušný návrh sepsán býti jazykem českým, aby farář
věděl, co podpisuje.“
Zatímco dnes považuje většina
z nás kostel především za neodmyslitelnou součást obce, pro zhruba
třicítku farníků z Popoviček, Chomutovic, Nebřenic a dalších okolních
vesnic je to místo, kde mají možnost rozjímat a být blíže Bohu.
Bohoslužby se zde konají každou
sobotu v půl třetí odpoledne, kdy
do Popoviček zajíždí současný farář
Římskokatolické farnosti v Říčanech
Konstantin Petr Mikolajek. Sám říká,
že kostel sv. Bartoloměje ho okouzlil

Zkusme oživit minulost
Říká se, že vztah k místu člověk získává nejen s léty, která tu prožije, ale
také díky jejich historii, kterou pozná.
Vzhledem k tomu, že například
o Nebřenicích najdeme první
písemnou zmínku už v roce 1437,
byla by naše cesta ke kořenům
hodně dlouhá a bezpochyby také
složitá. Dokumentaci toho, co se
zde kdy přihodilo, se totiž po dlouhá léta nikdo systematicky nevěnoval. Některé významné události
jsou sice zaznamenány ve farních
knihách, o založení obecní kroniky
se však naši předkové pokusili až
koncem 20. let minulého století.
Ovšem i od té doby se stránky
kroniky a obecních knih plnily
pouze v případě, že se našel nadšenec, který se chtěl takové činnosti
věnovat.

od první chvíle, co do něj vstoupil.
Vidí, co všechno by zde bylo třeba
opravit. Finance, které se farnosti podaří získat, je však nutné rozdělit mezi
všech třináct kostelů, které spravuje.
Přednost mají pochopitelně objekty,
které jsou takřka v havarijním stavu.
Dobrou duší kostela sv Bartoloměje
je již řadu let kostelnice paní Helena Kleňhová z Herinku. Díky ní je
prostor kostelíku od jara do podzimu
provoněn květinami a na každou
bohoslužbu je také vše vzorně
připraveno.
Paní Kleňhovou, která kostel důvěrně zná od svých dětských let,
hodně mrzí, že svatostánek přišel
o řadu cenných artefaktů. „Za
posledních 20 let byl náš kostel vykraden asi pětkrát. Nenávratně pryč
je téměř vše, co se dalo odnést.
Zloději přitom vážně poškodili i oltář,
z nějž odřezali dvě velké dřevěné
sochy andělů. Je smutné, že lidi

Na velmi dávnou minulost již tedy
nebudeme mít patrně příležitost
dosáhnout. Ta mladší je však
určitě zdokumentována v mnoha
rodinných albech starousedlíků.
Pokud tedy vlastníte dobové fotograﬁe z Popoviček, Chomutovic
a Nebřenic, zkuste se o ně podělit
i s ostatními, kteří znají jen současnost těchto míst.
Vždyť v dnešní době není problém
pořídit kopie jakékoliv fotodoku-

O sv. Bartoloměji
Svatý Bartoloměj je apoštol, který
prý kvůli hlásání evangelia podstoupil
krutou mučednickou smrt v Arménii.
Než byl sťat, byla mu za živa stažena
kůže z celého těla. Proto se stal patronem všech těch, kdo pracují s kůží.
Bývá zobrazován s knihou nebo
svitkem. Individuálním atributem sv.
Bartoloměje je však stažená kůže,
kterou drží v ruce nebo ji má přehozenou přes ruku. Někdy také ďábel
spoutaný na řetěze.

dnes nemají úctu téměř k ničemu,“ říká s neskrývanou lítostí paní
Kleňhová. Ví, že zejména v letních
měsících by si kostel v Popovičkách
ráda prohlédla řada turistů. Podobně velkou věžní bání se totiž pyšní
zřejmě jen známý kostelík v šumavské Železné Rudě. I kvůli rabování
zlodějů může být však památka
otevřena jen v době, kdy se zde
konají bohoslužby.

mentace. O rodinnou památku
tedy nikdo nepřijde. Obec však
bude mít možnost založit cenný
archiv, který může být do značné
míry inspirativní i při rozhodování
o současné a budoucí podobě
míst, kde žijeme.
Historici přece s oblibou říkají, že
už tu kdysi všechno bylo. Byť třeba
v trochu jiné podobě.
Fotograﬁe v elektronické podobě
zasílejte, prosím,
na e-mail: obec@popovicky.cz
Dokumentaci můžete také
přinést osobně na obecní úřad.
Po zpracování vám bude v pořádku
vrácena.
Předem děkujeme všem, kteří
budou ochotni dobové fotograﬁe
a pohlednice zapůjčit.
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Ceník inzerce
–– cena za inzerci závisí na velikosti (ploše inzerátu na stránce) a počtu opakování
–– ceník jednorázové inzerce:
1/1 (celá strana) 1000 Kč + 20% DPH = 1 200 Kč
1/2 (polovina strany) 575 Kč + 20% DPH = 690 Kč
1/4 (čtvrtina strany) 390 Kč + 20% DPH = 470 Kč
1/8 (osmina strany) 145 Kč+ 20% DPH = 175 Kč
–– ceník opakované inzerce:
při otištění inzerátu ve stejném znění a stejné graﬁcké úpravě ve všech 4 číslech zpravodaje (cena za jedno zveřejnění)
1/1 750 Kč + 20% DPH = 900 Kč
1/2 430 Kč + 20% DPH = 515 Kč
1/4 320 Kč+ 20% DPH = 385 Kč
1/8 110 Kč+ 20% DPH = 130 Kč
–– vkládání volné inzerce mezi listy 1 ks/2 Kč

Rozměry inzerátů (šířka x výška)

1/1
1/2
1/4
210 x 297 mm

210 x 144 mm

210 x 74 mm

1/8
210 x 37 mm

Termín uzávěrky pro příjem inzerce bude avizován v tiráži každého zpravodaje.
Podklady přijímáme v elektronické podobě (tiskové pdf, CMYK, 300 dpi, spadávka 3 mm)
na adrese b.hrdinova@email.cz
V případě odevzdání podkladů v tištěné formě je za převod do elektronické formy účtován poplatek 240,– Kč.
Fotograﬁe a loga prosíme dodávat v tiskové kvalitě (300 dpi) ve formátu PDF.

Objednávka inzerce – požadované informace od inzerenta
V případě zájmu o zveřejnění inzerce nám laskavě sdělte:
1. Jméno a příjmení zadavatele
2. Kontaktní telefonní číslo, adresu + e-mailovou adresu
3. Titulek a znění inzerátu (včetně fotograﬁí či loga)
4. Zvolenou velikost inzerce
5. Termín zveřejnění (do kterého čísla zpravodaje a počet opakování)
6. Formu úhrady (u fakturace – fakturační údaje: Název společnosti, Fakturační adresa, IČ, DIČ)

V příštím zpravodaji najdete:
Zprávy a sdělení obecního úřadu a informace místních spolků a sdružení.
Reportáž z přírodovědné vycházky do nebřenického zámeckého parku i z dalších akcí.
Aktuální nabídku pracovních příležitostí v dokončovaném areálu Sport-park-hotelu.
Botanic v Popovičkách. Představíme i některého z našich sousedů.

Budeme rádi, když na vhodné téma pro další číslo zpravodaje upozorníte už i vy, čtenáři!
T iráž:
Místní zpravodaj pro Popovičky, Nebřenice a Chomutovice vydává pro obec na své vlastní náklady Info Gate, k.s. ve spolupráci s Arendon, a.s.,
č. 2/2011 vyšlo v září, další číslo vyjde v lednu 2012, uzávěrka inzerce 9. 12. 2011.
Pověřený
zástupce OÚ Ing. Jaroslav Richter, Odpovědná redaktorka PhDr. Blanka Hrdinová,
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Dotazník
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v tomto dotazníku naleznete okruh otázek, které se týkají kvality života v našich obcích. Pokud vyplnění dotazníku věnujete
svůj čas, budeme velmi rádi.
OÚ Popovičky

ŘÍZENÍ DOPRAVY
Jste spokojeni se současným stavem řízení dopravy a dopravní bezpečností v obci?

Ano

Ne

Který dopravní úsek je podle Vás nejnebezpečnější

Ano

Ne

a proč?..............................................................................................................................................................................................
Jaké další dopravní opatření kromě radaru by podle Vás situaci zlepšilo?
kamerový systém

zpomalovače, retardéry

zrcadla

dopravní značky

šikany (ostrůvky, uměle vytvořené překážky)

zpomalovací prahy

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (ELEKTŘINA, VODOVOD, KANALIZACE, PLYN)
Jste spokojeni s rozvody inženýrských sítí v obci?

Ano

Ne

Jste spokojeni se společností ČEZ jako s dodavatelem a provozovatelem?

Ano

Ne

Jste spokojeni s kvalitou vody a spolehlivostí dodávek od současného dodavatele vody pro obec?

Ano

Ne

Došlo u Vás někdy k nedostatku vody nebo přerušení její dodávky?

Ano

Ne

Jak často?........................................................................................................................................................................................
Máte centrálně napojenou kanalizaci?

Ano

Ne

Máte plynovou přípojku?

Ano

Ne

Pokud ne, měli byste zájem o dodávku plynu?

Ano

Ne

Plánujete, že Vaše děti budou docházet do mateřské školy v Petříkově?

Ano

Ne

Dali byste přednost jinému předškolnímu zařízení?

Ano

Ne

VZDĚLÁNÍ

Pokud ano, kde?...............................................................................................................................................................................
Uvítali byste, kdyby existovala MŠ blíže k Vašemu domovu?

Ano

Ne

Jakou úroveň výuky od MŠ očekáváte?

Ano

Ne

Uvítali byste v místě bydliště program pro seniory?

Ano

Ne

Potřebuje obec novou základní školu?

Ano

Ne

Jste spokojeni se současnou nabídkou mimoškolních aktivit v obci?

Ano

Ne

Podpořili byste organizaci vzdělávacích programů a případně se jich účastnili?

Ano

Ne

místní školy

Upřednostňujete pro školní docházku svých dětí:

pražské školy

Pokud ano, jaké zaměření byste preferovali?...................................................................................................................................
počítačové kurzy pro dospělé a seniory

kurzy internetové komunikace

semináře webdesignu

výuka cizích jazyků

zahrádkářství, včelařství

výtvarné kurzy, keramika

kurzy vaření, degustace vína, výroba domácího piva
profesionální práce se softwarem (Ofﬁce, Photoshop, InDesign, Java, Flash, programy CAD atd.)
Využívali byste veřejný přístup k internetu / internetové centrum v obci?

Ano

Ne

Využívali byste veřejnou WiFi síť (internetové připojením zdarma) v obci a uvítali její vznik?

Ano

Ne
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Dotazník
ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
Ano

Jste spokojeni se stavem zdravotní péče ve svém okolí?

Ne

Navštěvujete místní lékaře (Velké Popovice) nebo dáváte přednost lékařům v Praze?
Místní

Praha

Jakého lékaře byste rádi měli přímo v obci?
praktický lékař

pediatr

zubní lékař

oční lékař

jiný...............................................................................................................................................................................................
Vyhovuje Vám nabídka lékárny ve Velkých Popovicích nebo pro léky jezdíte do Prahy či Průhonic?
V. Popovice

Praha

Uvítali byste lékárnu blíže svému bydlišti?

Ano

Ne

Jste spokojeni s veterinárními službami ve svém okolí?

Ano

Ne

Ano

Ne

Co byste chtěli v této oblasti zlepšit?

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Jste spokojeni s kulturním a společenským programem a životním stylem v obci?

Jaké akce navštěvujete? .................................................................................................................................................................
Využili byste služby pojízdné knihovny?

Ano

Ne

Navštěvujete místní restauraci?

Ano

Ne

denně

1 x za týden

1 x za 14 dní

Jaký podnik byste ve své obci uvítali?
kavárnu

novou restauraci

lahůdkářství

prodejnu biopotravin

minimarket

pekařství

Ano

Ne

Využívali byste služeb nové poštovní pobočky v obci?

Ano

Ne

Jste spokojeni s bezpečností ve svém okolí?

Ano

Ne

Uvítali byste monitorovací systém, který je v případě vloupání napojen na policejní služebnu
nebo na pult bezpečnostní služby?

Ano

Ne

Ano

Ne

Uvítali byste vznik (a případně se i účastnili) farmářských trhů v obci?
veřejnou knihovnu

Co byste v obci přivítali?

letní / celoroční kino

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Jste spokojeni se sportovním zázemím v obci?
Jaká sportovní zařízení byste ve svém okolí přivítali?
tenisové kurty

squashové kurty

ﬁtness centrum

basketbalové hřiště

baseballové hřiště

volejbalové hřiště

malé celoroční fotbalové hřiště

venkovní ﬁtness zařízení

Navštěvovali byste Vy nebo Vaše děti sportovní kurzy (fotbal, volejbal, basketbal atd.)?

Ano

Ne

Přivítali byste možnost zimního bruslení v centru obce?

Ano

Ne

Zajímala by Vás organizovaná terénní / horská cyklistika?

Ano

Ne

Zajímáte se o trenérskou činnost?

Ano

Ne

VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK, PROSÍM, ODEVZDEJTE NA OÚ NEJPOZDĚJI DO 31. 10. 2011.
Naskenovaný dotazník je možné odeslat i v elektronické podobě na e-mail: obec@popovicky.cz
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