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OBECNÍSPOLUOBČANÉ,
ÚŘAD INFORMUJE
VÁŽENÍ
MILÍ SOUSEDÉ,
kulturní akci Rozloučení s létem máme zdárně za sebou a dalším milníkem pro naše obce
jsou komunální volby do zastupitelstva obce Popovičky pro volební období 2022–2026.
V posledních týdnech jsme často na obecním úřadě dotazováni na situaci a způsob, jakým
vznikají kandidátky, jak se jednotlivé strany prezentují, jaký mají program. Po dobu, co jsme na
obecním úřadě, v letech 2010-2022 vždy toto období probíhalo korektně a v klidné atmosféře, kde hodnotícím kritériem byla ochota pro obec něco udělat, ne jen o tom mluvit.
Snažíme se celou dobu vést obecní úřad i projít volebním obdobím apolitickým způsobem,
prosti šíření rádoby populistických řečí, šokujících prohlášení a zavádějících a lživých vět. Mrzí nás,
pokud k tomu dochází, nicméně rovněž zde se vyjadřovat nebudeme. Jsme rádi, pokud o činnost na
obecním úřadě je projeven zájem se snahou obci pomoci nebo ve svém volném čase pro obec něco udělat.
Škoda jen, že se mnohdy jedná pouze o zájem v době voleb, kdy z ničeho nic se objeví názory, jak věci dělat lépe, nebo
do doby zjištění, že čas na obecním úřadě, pokud je myšlen vážně, skutečně zasahuje do časového denního fondu.
Za současný obecní úřad tak žádné „politické“ předvolební aktivity nevytváříme.
Věříme, že úřad lze vést na základě dobrovolnosti a ochoty něco pro společnou věc a veřejný zájem vytvořit. Rádi bychom, aby měřítkem naší činnosti byla dlouhodobě odváděná práce a výsledky a nikoliv uměle vytvářený společenský obraz předvolebních dní od lidí,
o kterých jsme doposud neslyšeli, že by pro obec něco vykonali.
Způsob, jakým do dnešních dní obecní úřad pracoval, lze shrnout do několika málo bodů:
1. práce bez nároku na finanční odměnu či ohodnocení zastupitelů
2. vyrovnaný obecní rozpočet až do úrovně jednotlivých rozpočtových kapitol, kde z 5 mil Kč na účtech od roku 2010 disponuje k dnešnímu dni obec částkou cca 29 mil Kč a může tak veškeré strategické projekty zdravě financovat
(stavu obecních financí se věnujeme dále v časopise)
3. nerozšiřovat/nenavyšovat území sloužící rezidenční nebo komerční výstavbě nad rámec územního plánu z roku 2002 a posilovat
investice do infrastruktury
4. nenavyšovat obecně daňovou zátěž a držet například (snad jako jedni z poslecních) daň z nemovitostí na nejnižší možné úrovni
1 (nastavit výběr daně je možné legitimně o 5x více)
5. posilovat v lidech pocit sounáležitosti mezi sebou i vůči veřejným potřebám a obecnímu majetku
Na těchto principech bychom rádi viděli fungovat obecní úřad i nadále.
Rád bych na tomto místě ocenil práci současných zastupitelů, Ivany Štěpánkové, Zuzky Filkové, Báry Zichové, Marušky a Mirky
Formánkových a Marka Kubra, kteří dali obrovské množství času a energie do činnosti obecního úřadu a zaslouží si velkého uznání.
Stejně tak je třeba ocenit SDH Popovičky, rybářské a myslivecké spolky a jejich činnosti, nebo jednotlivce, které můžeme potkávat na veřejných brigádách. To vše zaslouží slova díků, nejen v obci přespávat a mluvit, ale něco pro ni i udělat, protože až to se počítá.
V tuto chvíli je před námi řada projektů, které jsou již velice blízko realizaci a jejich „vykopnutí“ již záleží jen na doladění vhodného modelu financování či čekání na rozhodnutí o ne/schválení dotačního titulu. Jejich aktuální soupis najdete uvnitř časopisu.
V plném proudu je rovněž příprava strategického projektu ZŠ Modletice, kterou společně s ostatními obcemi Modletice a Herink hodlá
naše obec v rámci Svazku 3 obcí postavit. Největším úskalím zde bude pro naši obec zajistit odpovídající financování, aby náš finanční
závazek neohrozil v budoucnu kvalitu života a denní potřeby v obci.
Ale to vše již bude v gesci nového zastupitelstva.

Děkuji. S úctou Jaroslav Richter

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kontakty a provozní doba Obecní úřad Popovičky
se sídlem v Chomutovicích
Adresa: K Rybníku 12, 251 01 Chomutovice
IČ: 0064 0131, ČÚ: 168 222 01/0100, Telefon: 323 637 123
IDDS: 9vfakxa, Email: obec@popovicky.cz
Web: www.popovicky.cz
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Úřední hodiny
a
CZECH POINT

Úterý 7–10 h a 17–19 h
Úterý 19–21 h (zastupitelé)
Středa 17–19 h

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Ing. JAROSLAV RICHTER

jaroslav.richter@popovicky.cz

BARBORA ZICHOVÁ

barbora.zichova@popovicky.cz

starosta

724 563 153
SPRAVUJE:

člen zastupitelstva

724 253 458
SPRAVUJE:

Rozpočet obce

Krizový plán, povodňový plán
Smluvní záležitosti TSP Popovičky
Časopis
Rozpočet obce
Zeleň a životní prostředí

Ing. MAREK KUBR

marek.kubr@popovicky.cz

MARIE FORMÁNKOVÁ

marie.formankova@popovicky.cz

místostarosta

724 583 958
SPRAVUJE:

člen zastupitelstva

605 361 663
SPRAVUJE:

Kanalizace, vodovod

Školství

Pěší komunikace

Kronika

Stavební záležitosti

Psi – evidence, známky, očkování

Rozpočet obce

Rozpočet obce

IVANA ŠTĚPÁNKOVÁ

ivana.stepankova@popovicky.cz

Ing. ZUZANA FILKOVÁ

zuzana.filkova@popovicky.cz

místostarostka

721 968 190
SPRAVUJE:

člen zastupitelstva

603 402 781
SPRAVUJE:

Kulturní akce

MHD

Hasiči

Komunika za obec s Geis Parcel s.r.o.

Výherní automaty

Komunikace za obec

Výročí

s Eurovia Kamenolomy a.s.

Obecní web, SMS

Veřejné osvětlení

Rozpočet obce
Zeleň a životní prostředí

Rozpočet obce

MIROSLAVA FORMÁNKOVÁ miroslava.formankova@popovicky.cz

MAGDALÉNA LEHOVCOVÁ

magdalena.lehovcova@popovicky.cz

člen zastupitelstva

asistentka, CzechPOINT

601 555 177
SPRAVUJE:

603 786 918
SPRAVUJE:
Hřbitov

Komunální odpad

Platby obce

Komunikace

Rozpočet obce

Obecní policie
Dětské hřiště

OBECNÍ POLICIE VESTEC

VÁŠ OKRSKÁŘ

ENERGIE AG KOLÍN

A: Vestecká 3, 252 42 Vestec

str. Radek Bus

PORUCHY A HAVÁRIE:

ZÁKAZNICKÁ LINKA:

T.: 739 156 156

M.: 702 277 227 (po–pá 8–17 hodin)

Petr Mařik – vedoucí provozu

607 070 071

E: info@opvestec.cz

E: radek.bus@opvestec.cz

Popovičky a Škvorecko

www.energiekolin.cz/cs/kontakty

www.opvestec.cz

T: 606 685 315
Linka pro hlášení poruch,

Informace o rozborech vody

řešení technických požadavků: www.energiekolin.cz/cs/vodovody/
800 778 833

kvalita-vody
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Hospodaření obce Popovičky
Obec Popovičky pravidelně zveřejňuje na svých stránkách výkazy o stavu obecních
financí – Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát, přehledy vedených účtů a majetku obce.
Dnes si dovolíme vám poskytnout ucelený přehled, jakým způsobem se finanční situace v obci Popovičky vyvíjela od roku, kdy jsme
převzali obecní úřad do dnešních dní, tedy vývoj v letech 2010 -2022, a jak hospodaříme se svěřeným majetkem.
Údaje čerpají ze zápisu o předání obce Popovičky z 9. 11. 2010:
Předávající: Lubomír Kubr
Přebírající: Jaroslav Richter
a dále současných výstupů z bankovních registrů a katastru nemovitostí:
Stav finančních prostředků obce Popovičky (Kč)
Zdroj
zůstatek běžného účtu
zůstatek termínovaného účtu
fond obnovy
transparentní účet (zvon)
zůstatek pokladny
úvěr (úpravna vody, vodojem, ČOV)
zůstatek běžného účtu ČNB
Saldo

9/11/2010
4 205 533
506 399
nebyl veden
nebyl veden
38 748
nebyl veden
nebyl veden
4 791 171

31/8/2022
16 835 951
5 662 084
1 865 525
407 932
226 500
-2 673 324
6 235 267
28 604 739

9/11/2010

31/8/2022

11 841
-

6 954
26 697
5 000

*uvažovány jsou veškeré finance obce

Stav nemovitého majetku obce Popovičky (m2)
Zdroj
pozemky určené k rezidenční výstavbě
pozemky určené pro sport a technickou infrastrukturu
pozemky určené občanské vybavenosti (fara Popovičky)
*uvažovány jsou jen změny za dané období, které mohou být komerčně využity

OBEC POPOVIČKY K DNEŠNÍMU DNI NAPLŇUJE SVOU VIZI A DISPONUJE:
potřebnou finanční rezervou pro vybudování důležitých staveb, týkajících se především bezpečnosti
(chodníky a stezky) bez ohledu na přidělenou dotaci
volnými pozemky, určenými pro zlepšení kvality života a trávení volného času

V ROZMEZÍ LET 2010 - 2022 SE TAKÉ PODAŘILY REALIZOVAT STRATEGICKÉ PROJEKTY
TÝKAJÍCÍ SE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY:
podzemní zdroje pitné vody, úpravna vody, vodojem, zrychlovací stanice
propojení vodovodního řadu do Nebřenic pro zásobování zdroje Želivka
zkapacitnění čistírny odpadních vod v Popovičkách
v celkovém součtu cca 30 mil Kč.
Hospodaření a ekonomická situace obce Popovičky byly rovněž součástí
každoročního auditu a s ohledem na zákonem stanovená kritéria shledáno bez připomínek.
Jaroslav Richter
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PŘEHLED HLAVNÍCH PROJEKTŮ OBCE POPOVIČKY
Projekt
Chodník v intravilánu obce Popovičky

priorita
(1-5)
1

Stezka pro pěší v úseku rybník Ve Struhách – zámek Nebřenice

2

Rekonstrukce komunikace K Rybníku: obecní úřad – Petrovy
Vrchy

2

Autobusová zastávka Popovičky a I. etapa chodníku do
Chomutovic
II. etapa chodníku Popovičky – Chomutovice

1

Optická síť: Popovičky – Chomutovice – Nebřenice

3

Rekonstrukce obecního úřadu v Chomutovicích

4

Výstavba nové multifunkční budovy v prostoru bývalé fary
v Popovičkách
Rekonstukce autobusové otočky v Chomutovicích

5

Výstavba workoutového hřiště v Popovičkách
Svazková Základní škola v Modleticích

–
1

Víceúčelové dětské hřiště s umělou trávou

–

Želivka
– úprava stávající infrastruktury v majetku obce
– nový vodovodní přivaděč Popovičky – Nebřenice

1

3

2

Stav
dokumentace pro společné řízení –
územní řízení a stavební povolení –
připraveno k podání na stavební úřad
dokumentace pro společné řízení –
územní řízení a stavební povolení
– připraveno, chybí poslední souhlas
jednoho z vlastníků
dotace nebyla schválena – na základě VŘ
připravena nabídka splečnosti Strabag
k odsouhlasení
hotova studie, vyřešené majetkoprávní
vztahy
hotova studie, nevyřešené majetkoprávní
vztahy
podepsaná smlouva o spolupráci se
společností T-Mobile
příprava architektonické studie +
dokumetace
příprava dokumentace na územní
rozhodnutí
vyřešené vlastnické vztahy – příprava
projektové dokumentace
hotovo
Stanovy dobrovolného svazku obcí
i Smlouvy o zřízení svazku finalizovány
hledání vhodného pozemku
Přivaděč Nebřenice – Popovičky hotovo,
přivaděč region JIH-Nebřenice před
kolaudací, probíhá úprava našeho
systému.
Podpsaná Smlouva souvisejících
vodovodů mezi obcí a Arendonem

Odhadovaný
náklad akce
8 000 000 Kč

Plánované
financování
vlastní zdroje

Předpoklad
realizace
září 22

7 500 000 Kč

vlastní zdroje +
příspěvek Arendon

září 22

650 000 Kč

vlastní zdroje

srpen 22

3 000 000 Kč

vlastní zdroje +
dotace
vlastní zdroje +
dotace
v režii T-Mobile
a Arendon
vlastní zdroje +
dotace
vlastní zdroje +
dotace
vlastní zdroje

2023

3 000 000 Kč
0 Kč
11 000 000 Kč
50 000 000 Kč
750 000 Kč
5 000 Kč
100 000 000 Kč
–
16 000 000 Kč

vlastní zdroje
vlastní zdroje +
dotace
vlastní zdroje +
dotace
v režii Arendon

neznámá
2022
2024
2026
2022
květen 22
2027
2023
listopad 22

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ na pokračování...
V prosincovém čísle našeho zpravodaje jsme vás informovali
o dalších krocích, které vedou ke zkvalitňování veřejného osvětlení. Jaký je aktuální stav?
Vyřešit časté výpadky osvětlení v Chomutovicích
Dokončili jsme přesvorkování spínacího bodu na budově Obecního úřadu Popovičky. U ČEZ jsme zajistili dvě na
sobě nezávislá odběrná místa, takže výpadky veřejného
osvětlení nemají vliv na fungování hasičské zbrojnice a obráceně. Vyměnili jsme zastaralý senzor stmívání. Od dubna dochází k výpadkům veřejného osvětlení velmi zřídka.
Stále však platí, že celý systém veřejného osvětlení v Chomutovicích je více než 40 let starý a k výpadkům bude docházet i nadále, dokud nedojde k postupnému obnovení
lamp a vedení.
Převzetí veřejného osvětlení ulice Pod Skalkou pod
správu OÚ Popovičky
I nadále je osvětlení ve správně stavitele Resort Popo s.r.o.
Převzetí veřejného osvětlení spadá do kolaudace a převzetí
celé infrastruktury v lokalitě Pod Skalkou od stávajícího majitele. Posledním krokem je vybudování kontejnerového stání pro
tříděný odpad. Finální termín zatím stavitel neuvedl. Jednání
nadále probíhají, aby co nejdříve ulice Pod Skalkou byla součástí správy obce.

Zajistit dostatečné osvětlení přechodů pro chodce
u autobusových zastávek
Na přelomu září a října dojde k zapojení lampy veřejného osvětlení u autobusové zastávky Chomutovice. Cílem je více osvítit
přechod pro chodce a zároveň i zastávku Chomutovice ve směru
Praha – Opatov, aby v zimních měsících naše děti byly dostatečně vidět, až pojedou do školy. Obě autobusové zastávky a s nimi
i přechody pro chodce budou viditelné v obou směrech.
Dokončení výstavby lamp v Huntovické ulici směrem
na Ovčáry
Výstavba lamp je dokončena. Ulice Huntovická směrem na
Ovčáry bude o kousek bezpečnější.
Nové osvětlení na dětském hřišti
Od května máme kompletně osvětlenou stezku k dětskému hřišti a work-out hřiště pomocí solárních lamp. Cílem bylo zvýšit
bezpečnost stezky kolem dětského hřiště ve večerních hodinách.
O to více jsme rádi, že solární lampy nejsou na cenách energií nijak závislé, takže nezatíží svou spotřebou obecní rozpočet.
Údržba a správa veřejného osvětlení je práce, která nikdy
nekončí. Věříme, že nové zastupitelstvo bude i nadále pokračovat v modernizaci a přechodu na další úsporná řešení veřejného osvětlení.
Zuzana Filková
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Autobusová příměstská doprava
Školní rok je v plném proudu, proto bychom vám chtěli připomenout, že od 2. 9. 2022 došlo ke změně jízdního řádu
naší příměstské linky 363.
Aktuální jízdní řád linky 363 s platností od 2. 9. 2022 naleznete na poslední straně zpravodaje.
I nadále platí posílené spoje, které se nám podařilo zajistit už na
začátku tohoto roku, kdy místo šesti víkendových spojů máme
20 a v pracovní dny přibylo 40 nových spojů. A to díky dohodě
se společností ROPID o protažení linky 363, která končila v Modleticích a od ledna končí na naší točně v Chomutovicích.
V únoru jsme podepsali novou smlouvu s příspěvkovou organizací IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) o dopravní
obslužnosti. Z obecního rozpočtu bude hrazeno z celkových
nákladů na obsluhu příměstské linky 363 zhruba 17 tisíc Kč ročně a zbývající část (cca 360 tisíc Kč ročně) bude hradit Středočeský kraj. Díky tomu ročně uspoříme nemalou částku ve prospěch obecního rozpočtu.
Dále bychom vám chtěli připomenout, že došlo ke změně Tarifu
PID (v návaznosti na úpravy výše celostátních slev ke změnám
cen jízdného pro děti, studenty a seniory ve Středočeském kraji).
Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 do 18 let, studenti
od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let) se snižuje ze 75 % na
50 %. S tím souvisí i změna cen jízdného pro jednotlivou jízdu
i předplatních kuponů PID, které jsou nově poloviční oproti plné
ceně.

Další změnou je zavedení zlevněného jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve Středočeském kraji, kteří mají nově slevu
75 % z plné ceny jízdného, a to jak v autobusech, tak ve vlacích
PID (dosud mohli cestovat v autobusech zdarma). Pro cestování
po Praze se ceny jízdného nemění.
Senioři nad 70 let mohou cestovat příměstskými autobusovými linkami PID na území Středočeského kraje i nadále zdarma
(zrušení této bezplatné přepravy je plánováno v návaznosti na
rozhodnutí Středočeského kraje ke 12. 6. 2022).

Nové ceny předplatních jízdenek
pro cestování po regionu (mimo Prahu)

Veškeré informace ke změnám cen naleznete na webových stránkách Pražské integrované dopravy
https://pid.cz/zmena-tarifu-pid-od-1-4-2022
Zuzana Filková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

Červen – měsíc hasičů Popovičky?
PŘESTO, ŽE SVATÝ FLORIÁN (PATRON HASIČŮ) SLAVÍ SVÁTEK 4. KVĚTNA, TAK PRO NAŠI
JEDNOTKU BYL ČERVEN TÍM NEJAKTIVNĚJŠÍM MĚSÍCEM Z POHLEDU VÝJEZDŮ.
Vše začalo v pátek 3. června, kdy v 6:11 ráno byl naší jednotce
vyhlášen poplach. Požár v areálu skladu plastů v obci Chomutovice. Jednotka vyjela v počtu 1+1. Na místo zásahu jsme přijeli
společně s HZS Říčany. Průzkumem byl zjištěn požár o rozloze
1m x 2m. Po domluvě s velitelem zásahu jsme přelezli plot a přestřihli zámek. Následně bylo rozvinuto rychlé zásahové zařízení
a oheň byl během chvíle uhašen. Na místě zůstala naše jednotka
do příjezdu majitele objektu a vyšetřovatele hasičů. Po sepsání
všech dokumentů jsme ohlásili odjezd na základnu.
V neděli 5. června byl nahlášen veliteli naší jednotky pravděpodobný požár trávy v obci Popovičky. Na místo se nejdříve
dojel podívat náš velitel a po domluvě se starostou obce a majitelem objektu byl ohlášen požár na tísňovou linku 150. Vzhledem k nepřítomnosti ostatních členů jednotky naše jednotka
nezasahovala.

menolom a přivezli štěrk na další hráz, tentokrát přímo u domu
v Chomutovicích. Na místo také přijela profesionální jednotka ze
stanice Říčany a byla přivolána místostarostka obce. Po vytvoření
hráze již voda do domu netekla a my jsme zůstali na místě několik hodit. Následně byla domluvena kontrola rybníka po 3 hodinách. Ve čtvrtek ráno bylo nahlášeno ukončení monitoringu
vodního toku a rybníka, jelikož voda v rybníce opadla a vše teklo
korytem potoka.
Tak tohle byl pro naši jednotku zatím asi nejaktivnější měsíc. Zamyšlením do budoucna je jednoznačně zabezpečení občanů
proti povodním, jelikož tato situace zde byla i v roce 2013. Také
je z mého pohledu velitele potřeba dovybavit jednotku tak, aby
byla zvýšena její akceschopnost a připravenost.
Je lepší být připraven než překvapen!
Jaroslav Švehla | Velitel JSDHO Popovičky

V sobotu 25. června se měla v Chomutovicích konat soutěž
v požárním útoku. Už v pátek během přípravy soutěže hrozilo
přetečení hráze rybníka Ve Struhách, jelikož celý den intenzivně pršelo. To, co hrozilo v pátek, se stalo v sobotu ve 4:00 ráno
skutečností. Telefon a informace o tom, že přetekla hráz, našeho
velitele zvedla z postele a jel se podívat na místo. Zde již jeden
z občanů vytvářel svépomocí protipovodňovou hráz. Po domluvě jsme z lomu navezli štěrk a hráz na rybníce navýšili. Během
dopoledne přestalo pršet, a tak jsme uklidili materiál, který jsme
měli připravený na soutěž, jelikož byla ráno zrušena.
Po společném obědě v hasičárně jsme se už chystali domů, ale
vzápětí byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o zaplavené přízemí rodinného domu v Popovičkách. Po příjezdu na
místo události jsme průzkumem zjistili zaplavenou garáž, přízemí domu a také ucpanou odvodňovací trubku. Vodu jsme
odčerpali a zbytek jsme pomocí lopat a košťat vyhrnuli ven
z domu. Následně jsme také uvolnili odtokovou trubku. Při návratu na základnu jsme ještě zkontrolovali rybník Ve Struhách,
kde zafungovala provizorní hráz z rána.
Ve středu 29. června ve večerních hodinách opět přišel přívalový déšť. Ve 22:31 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Voda teče
do dílny, přetekla hráz rybníka. Opět jsme se tedy sešli v hasičárně, naložili vše potřebné a vyrazili, tentokrát do Chomutovic
na náves. Po příjezdu na místo byla zjištěna voda v garáži. Následným průzkumem bylo zjištěno, že provizorní hráz ze soboty
nevydržela a všechna voda tekla po cestě dolů k prvnímu domu
na návsi. Vzhledem k tomu, že obec nevlastní žádné prostředky na protipovodňové opatření, tak jsme opět využili blízký ka7
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Prázdninové posezení s hasiči
V sobotu 6. srpna se konalo již tradiční posezení u grilovaného
prasátka v Chomutovicích. Tuto akci pro vás připravují místní hasiči a velice nás těší, že je každým rokem více navštěvována.
Během odpoledne byla pro děti připravena pěnová koupel, malinovka a párek v rohlíku. Pro dospělé bylo opět čepované pivo,
míchané nápoje, grilované prasátko a další pochutiny. Celým
odpolednem nás provázela harmonika pana Čápa. Nesmíme
zapomenout ani na počasí, které letos vyšlo opět naprosto parádně.
Těšíme se na další ročníky našeho společného posezení u grilovaného prasátka.
Jaroslav Švehla | Velitel JSDHO Popovičky
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Huntovický útok 2022

kých i vzdálenějších míst (Mukařov, Svojšovice, Psáry, Lojovice,
Sloup, Modletice, Křížkový Újezdec, Říčany, Doubek).

V sobotu 10. září pořádal náš sbor dobrovolných hasičů soutěž
v požárním sportu – požární útoky u rybníka Ve Struhách v Chomutovicích. Tato soutěž pod názvem „Huntovický útok“ má již
dlouhá léta svoji tradici, a to 15 let.

V sobotu od rána již bylo k vidění celkem 48 pokusů v požárním
útoku, které byly všechny úspěšně dokončeny a přihlížející diváci z řad rodičů, soutěžících či spoluobčanů nadšeně povzbuzovali, fandili a komentovali výkony nejmenších (kategorie přípravky jsou děti od 4 let).

Závody se měly konat v původním termínu 25. června 2022,
ale ty nám bohužel zmařily lokální záplavy. V brzkých ranních
hodinách rybník Ve Struhách přetekl a voda zaplavila a poničila běžeckou dráhu, vymlela cestu a bylo nutné rybník obsypat
kamenem z lomu a vystavět další provizorní hráz.

Všichni soutěžící byli odměněni drobnými dárky, diplomem
a medailové pozice ještě poháry a medailemi. Děkujeme za finanční podporu Obecnímu úřadu Popovičky a za drobné dárky
společnosti Eurovia Kamenolomy a.s.
SDH Popovičky, Jana Švehlová

Letos se soutěžilo pouze v kategoriích dětí, a to přípravka, mladší
žáci, starší žáci a dorostenci. Sjelo se celkem 24 družstev z blíz-
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Svatý Bartolměj a pouť
Koncem prázdnin se koná každoročně pouť. Možná to ani nevíte,
protože pouť se v Popovičkách odehrává již mnoho let bez kolotočů a střelnic poněkud skromněji. V našem kostelíku, který je
zasvěcen právě svatému Bartoloměji, který má svátek 24. 8., byla
taková malá pouť i letos.

KDO TO TEDY TEN SVATÝ BARTOLOMĚJ BYL?
Jeho vlastní jméno tedy bylo Nathanael a pocházel z Kány, galilejského města severně od Nazaretu. O následném apoštolském
působení Bartoloměje nejsou přesné zprávy. Podle informace,
kterou ve 4. století zaznamenal historik Eusebius, jistý Pantaneus
prý našel doklady o Bartolomějově přítomnosti dokonce až v Indii. Odborníci dokládají, že tím se mohla rozumět Etiopie a Arábie.
Tam podle podání zanechal aramejský opis Matoušova evangelia.
Svatý Jan Zlatoústý dokládá, že Bartoloměj na svých apoštolských cestách kázal o Kristu s velkým úspěchem, až se pohané
podivovali nad rychlou změnou v mravech těch, kdo uvěřili. Podle tradice Bartoloměj šířil víru na Arabském poloostrově a v nynějším Turecku. V maloasijské Frýgii se sešel s apoštolem Filipem.
Navštívil Lykaonii (kraj kolem města Konya) a putoval dále na
východ až do Velké Arménie, respektive do země Šírván (dnes
Ázerbájdžán a Dagestán). Nejstarší životopisy se shodují na místě
jjeho mučednické smrti, kterým se stala Arménie. Přesné místo
a rok úmrtí nejsou zcela jasné.
Podle legendy působil v královské rodině šírvánšáhů. Arménský král Polimeus měl dceru, která byla tak zuřivá, že musela být
spoutána řetězy. Bartoloměj, jakmile o tom uslyšel, vešel ke králi
a slíbil mu, že ve jménu Ježíše Krista jeho dceru uzdraví, jestliže
on přijme křesťanskou víru. Král ochotně svolil. Bartoloměj se nad
posedlou dívkou pomodlil a zbavil ji zlého ducha. Tento zázrak
způsobil veliké podivení a král i celý jeho dvůr i obyvatelé dvanácti měst uvěřili v Ježíše Krista. Tím však Bartoloměj proti sobě
popudil pohanské kněze, kteří na něj poštvali králova bratra Astyagese, zarytého pohana, který ho úkladně zajal, uvěznil a krutě
mučil. Údajně se tak stalo ve městě Derbent na břehu Kaspického
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moře. Bartoloměj byl odsouzen k takzvanému perskému trestu
smrti. To znamenalo, že byl nejprve stažen z kůže a posléze ukřižován hlavou dolů. Někde bývá uváděno jeho stětí, ale odseknutí
hlavy ukřižovaným nebylo zvykem.
Je patronem řezníků, koželuhů, zpracovatelů kůže, lovců kožešin,
n
ševců, krejčích, obuvníků, knihvazačů; také pastevců, sedláků, vinařů, pekařů, obchodníků s olejem, sýrem a solí; sádrařů, štukatérů, i horníků.
Svátek sv Bartoloměje, podle lidových tradic, označuje přelom
mezi létem a podzimem. K tomuto svátku se také váže mnoho
pranostik:
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takový bude i celý podzim.
m.
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
Svatý Bartoloměj zavádí mraky a činí konec bouřkám.
Bartolomějské větry ovsy lámou.
Svatý Bartolomí všemu hlavu zlomí.
Svatému Bartoloměji naplije jelen do řeky, a proto se nemá již
nikdo koupat.
Martin Paták
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Jak se kuje zvon
Na opravě starého a výrobě nového zvonu se již pracuje.
V minulém čísle obecního zpravodaje jsme vás informovali o tom, že projekt na opravu zvonu byl schválen. Předložení,
úpravy projektu a následné schvalování všech dotčených orgánů
nebylo vůbec snadné a projekt se musel několikrát předělávat.
Například jsme museli zajistit, aby dodělávaná koruna zvonu byla
co nejpodobnější té původní. Hledal se zvon od stejného zvonaře z podobné doby. A teď co s tím? Zkuste najít zvon vyrobený
někde kolem roku 1497, který dělal konkrétní zvonař, v našem případě Jan Konvář, o kterém opravdu není moc záznamů.
Měli jsme opravdu velké štěstí, protože právě takový zvon byl nalezen ve Velkých Popovicích. Budeme tak moci říct, že Popovičky
s Velkými Popovicemi nebude spojovat jen blízkost a podobné
jméno, ale i koruna zvonu, která bude vytvořena podle vzoru zvonu právě z Velkých Popovic.
Na následujících fotografiích vidíte postupnou přípravu voskovvého modelu koruny a výrobu jádra pro nový zvon. Dále pak již
hotový kompletní hliněný model a nový dřevěný závěs pro zvon.
Práce ještě není úplně u konce a my se těšíme na termín odlévání
koruny a zvonů, přípravy zavěšení a nakonec i na finální umístění.
Děkuje všem za podporu při obnově zvonu, protože bez vás by
obnova nebyla možná.

O všem vás budeme nadále informovat na stránkách
www.naszvon.cz a prostřednictvím webu obce.
Martin a Iveta Patákovi
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Rozloučení s létem
Rok se opět sešel s rokem a my se na tradiční akci společně rozloučili s odcházejícím létem a pomyslně přivítali nadcházející
podzimní čas. Protože se nám podařilo zorganizovat dětský den
už v červnu tak, jak se patří, Rozloučení s létem patřilo hlavně dospělým, i když si tento den s námi vždy užijí i naše ratolesti. K tanci,
poslechu a celkové příjemné atmosféře nám hrála oblíbená Kapela pod altánem. K tomu jsme si navíc pochutnali na skvělém
občerstvení od Matěje Horáka – vzpomínky na grilované dobroty i studenou kuchyni jistě vyvolají příjemné pocity všech, kdo je
ochutnali. Akci tradičně slovem zahájili pan starosta a pan farář.
Jejich přání, abychom si užili hezkou zábavu, se i přes nevyzpytatelné rozmary počasí opravdu vydařilo.
Děkujeme za společně prožitý čas a těšíme se zase příště!
OÚ Popovičky
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Kalendárium
aneb na co se můžeme těšit

v roce 2022
8. 10. 2022

Špacír, procházka okolními obcemi

10. 12. 2022 Sousedské posezení
ní

3. 11. 2022

Lampionový průvod

18. 12. 2022 Adventní setkání

19. 11. 2022 Podzimní brigáda na úklid obcí

24. 12. 2022 Štědrovečerní mše
Změna termínů vyhrazena
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Podzimní rituály
Příroda naděluje poslední plody, vše se přirozeně zpomaluje, jen my – lidé – zrychlujeme proti přirozenému rytmu ročních dob. S přicházejícím podzimem začíná hektická sezóna, které vládne konzum. Startuje to nákupy do školy, nabídka v obchodech se pozvolna
proměňuje na Vánoce. Však už se na ně také firmy od léta poctivě připravují.
První tóny koled, sady čokoládových figurek na stromeček a adventní kalendáře v obchodech nám mají neustále připomínat, že nemáme zapomenout na ostatní – a nakupovat.
Po dovolených a letní okurkové sezóně už zase drnčí telefony, všechno se musí dohnat a stihnout do Vánoc. V tom všem shonu je však
velmi jednoduché zapomenout na sebe, odpočinek a vlastní potřeby. Přinášíme proto pár tipů, které vám pomohou do hektického
podzimu vnést balanc a harmonii.

POBYT V PŘÍRODĚ
Komu by se chtělo po celém dni ve škole, v práci a na cestách
ještě odpoledne vyrazit do přírody? Zvlášť, pokud tomu počasí zrovna nepřeje a podzim odhalí svou pravou pošmournou
a deštivou tvář. Jenže je to právě čerstvý vzduch, který pomáhá okysličovat náš mozek a tělo, vracet nám vitalitu a radost.
I krátká procházka pozvolným tempem pomáhá snižovat
hladinu nahromaděného stresu, zklidnit mysl a dát průchod
myšlenkám, na které nemáme po celý den čas. Ne nadarmo
se říká, že máme odpovědi hledat v sobě. A tak zkuste párkrát
do týdne před večeří na deset minut vyrazit ven, nebo se jen
na chvíli posadit na zahradu a jen být, poslouchat zvuky přírody a nechat vše plynout.
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SEZÓNNÍ POTRAVINY
Dýně kam se podíváš, ořechy, švestkové zavařeniny, křížaly…
Co na zahradě sklízíte vy? A jaké plody jste přes léto zpracovali a čekají na vás ve spíži? Obecným doporučením vyvážené
stravy je konzumovat sezónní potraviny, tedy takové, které
dozrávají a rostou právě tady a teď. V českých podmínkách
si však oproti létu dává příroda v chladnějších měsících pohov, a pokud bychom se zaměřovali jen na to, co vyroste, asi
budeme mít velký hlad. Přesto se i ve vaší kuchyni mohou
objevit podzimní chutě. Potraviny by vás měly prohřát, dodat vám energii a dostatek živin. Nezapomínejte si také hlídat
dostatečný přísun jódu, který z českých potravin obsahují
třeba plody černého jeřábu - aronie. Důležitý je také vitamín
D, kterého má polovina populace nedostatek. Najdete ho ve
vejcích, mléku, hovězích játrech nebo v mořských rybách.

ZE ŽIVOTA OBCE
KONÍČKY A RADOST

PRAVIDELNÝ POHYB
„Kdyby Bůh nechtěl, abychom leželi, nedal by nám záda,“
řekl komik Michal Suchánek. Naše těla však nebyla vytvořena
k dlouhému sezení ve škole či v práci. Kvůli nedostatku pohybu a přetěžování jedné části těla vznikají problémy s krční
páteří, které se mohou projevovat i bolestmi hlavy. Při neustálém zírání do obrazovek počítače zase dostatečně neprocvičujeme oči. Obecným doporučením je každých 20 minut
vstát a protáhnout se, na chvilku se projít, avšak vysvětlujte
to učitelům při vyučování. Pokud vám to životní styl dovolí,
protáhněte se alespoň před odchodem z domu. Krátká ranní
rozcvička dělá divy. Cestou z práce či ze školy zase můžete vystoupit o zastávku dál a projít se. A co se zdraví očí týče, oční
lékaři doporučují pravidlo 20 – 20 – 20, tedy každých dvacet
minut se na dvacet vteřin zadívat dvacet metrů daleko.

Máte čas na to, co vám dělá radost? Nebo přes všechny povinnosti, starosti a péči, kterou věnujete druhým, odkládáte
potěšení na někdy jindy? Jsou to však právě pocity radosti,
které doslova léčí. Jakmile totiž děláte nějakou aktivitu, která vás těší, u které se usmíváte a uvolníte, okamžitě se začne
uvolňovat stres. Ten je častou příčinou takzvaných civilizačních chorob. Vzpomeňte si proto na to, co vám dělalo radost
– třeba je to vyřezávání, háčkování, kreslení, zpěv, tanec, luštění… Ať už je to cokoli, zkuste si na to vyhradit párkrát do
týdne alespoň deset minut. A pokud byste si chtěli dopřát
úplnou euforii, vsaďte na endorfin, hormon štěstí, kterému se
také říká přirozený opiát. Vyplavuje se při pohybu už po 10
minutách.

SPÁNKOVÁ HYGIENA
Patří poslední minuty před spánkem projíždění emailů a sociálních sítí na telefonu? Možná si problémy s usínáním a kvalitou spánku nespojujete s tím, co děláte poslední dvě hodiny před odchodem do postele. Kromě tělesné hygieny je
velmi důležitá i ta spánková. K doporučením, která pomáhají
s lepším usínáním, patří věnovat dvě hodiny před spánkem
aktivitám, které vás zklidní a připraví do postele. Odložit byste
měli elektroniku, práci a cokoli dalšího, co „probudí“ mozek.
Doporučené aktivity jsou lehký pohyb (například jóga nebo
procházka), četba, horká sprcha, nebo psaní prožitků do deníku. Ani sklenička alkoholu před spaním není ideální, alkohol
totiž nabudí a nepůsobí příznivě na kvalitu spánkových fází.

Ať už vyzkoušíte všechny naše tipy, nebo si vyberete jen jeden, který vás oslovuje nejvíce, jakákoli péče o sebe pomůže
vnést do vašeho života o něco více laskavosti k sobě samým.
Přejeme proto příjemné prožitích podzimních dnů a klidnou
přípravu na Vánoce!
Veronika Reicheltová
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