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Na novém dětském hřišti v Popovičkách nebude mít nikdo na zlobení ani pomyšlení
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Radovánky na návsi
Fotoreportáž z tradiční akce k MDD
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Den s Policií ČR
Užitečná akce pro bezpečnost dětí

Místo, odkud hosté nepospíchají
Představujeme Park Hotel Popovičky

Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
čtvrté vydání našeho místního zpravodaje se vám sice dostává do rukou
později, než jsme původně plánovali,
ale opět v něm naleznete aktuální informace o dění v Popovičkách, Chomutovicích i Nebřenicích a dozvíte se
vše, co vás zajímá. Především v jakém
stádiu je projekt „Prameniště“ a jaká
součinnost bude nyní třeba z vaší strany k zajištění dodávek pitné vody.
Dalším aktuálním tématem je bezpochyby nový územní plán, na jehož
přípravě zastupitelstvo obce již nějaký
čas pracuje. Odborná stránka a zadání samotného ÚP je též diskutováno
s kvaliﬁkovanými partnery, odborem
územního plánování v Říčanech a architekty. Byli bychom velice rádi, kdybyste se do diskuze o tom, jak se mají
dál rozvíjet naše obce, zapojili v co
nejširší míře také vy, občané.
O infrastruktuře obce, o další rezidenční výstavbě či o plochách pro
komerční aktivity našich občanů i územích pro sport a rekreaci je zde třeba uvažovat komplexně, neboť nový
územní plán dlouhodobě významně
předurčí kvalitu našeho dalšího života. Proto je nutné nad jeho koncepcí
hodně přemýšlet a věnovat mu maximální péči.

Popovičky, Chomutovice, Nebřenice, podobně jako všechny další obce
a města, musí mít novou územní dokumentaci zpracovanou do roku 2015.
Proces přípravy a schvalování je však
velmi složitý a má jasně stanovená
pravidla. Záměry obcí musí být vždy
v souladu s vyšší územní dokumentací
(okresu a kraje). K tomu, na čem se dohodneme my tady v obci, a k tomu, co
pro nás na základě zadání zpracují projektanti, se v různých etapách budou vyjadřovat nejrůznější orgány státní správy. Všechny připravené návrhy a studie
budou veřejně přístupné a vy budete
mít možnost se k nim vyjadřovat.
Naše pozornost se však zdaleka neupírá jen ke vzdálené budoucnosti.
V Popovičkách jsme například postavili
nový chodník k autobusové zastávce
a všechny tři autobusové přístřešky v našich třech obcích prošly nebo
projdou rekonstrukcí. Děti si mohly letošní léto užívat ještě o něco víc i díky
tomu, že mají v ulici Na Stádlech krásné nové hřiště. V přípravě je také výstavba stezky pro pěší mezi Popovičkami a Chomutovicemi. Obec získala
ﬁnance i na vybudování sítě veřejného
osvětlení v Chomutovicích a Popovičkách a na výstavbu spojky mezi ulicí
Na Stádlech a Popovičkami. Realiza-

ce některých
projektů je již
téměř u konce. V případě
ostatních věříme, že se je podaří dokončit ještě
v tomto roce.
Významným partnerem podstatné
většiny těchto našich záměrů je společnost Arendon, které bych rád i zde
tímto způsobem poděkoval.
Těší mě, že na mnoha stránkách tohoto čísla zpravodaje můžeme vidět
rozesmáté tváře našich dětí, pro něž
zejména místní hasiči připravují po
celý rok řadu akcí. A taky mám velkou
radost z fotograﬁí, které dokumentují
že se v Popovičkách, Chomutovicích
i Nebřenicích rádi potkávají lidé nejen
proto, aby se pobavili, ale také z toho
důvodu, že chtějí společně udělat něco
pro obec, kde žijí a kde jsou doma.
Velmi si toho vážím. V místech nedaleko Prahy to nebývá dnes až tak
samozřejmé.
Přeji vám všem krásné babí léto,
a stálý úsměv ve tváři.
S úctou Jaroslav Richter

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
ANEB HUNTOVICKÝ WOODSTOCK
6. ročník
Chomutovická náves sobota 29. září 2012 od 16 hodin
K tanci a poslechu zahraje orchestr Josefa Hlavsy
a Miniband Martina Pešla
Program: 16.00 Zahájení
Ochutnávka „Hašlerek“ a staropražských písniček
17.00 Písničky Semaforu
18.00 Swing, to nás baví...
19.00 Hity, které nestárnou
20.00 Muzika pro ty, kteří se umí odvázat
Předpokládaný závěr ve 22 hodin
Hlavním partnerem akce je Arendon a.s.

VST
VOL UP
NÝ

Obecní úřad informuje
Projekt Prameniště
pokračuje podle plánu
Vodohospodářský projekt, který prostřednictvím dvou nových
hlubinných vrtů na rozhraní katastrů Popovičky – Modletice
zajistí pitnou vodu pro Popovičky a Chomutovice běží stále podle harmonogramu a dá se tedy předpokládat, že společnost
Subterra ukončí veškeré práce,
které byly předmětem smlouvy,
během září.
Významným mezníkem celé stavby
byl 12. červenec, kdy byla pod ulicí
Na Skalce instalována jedna z hlavních součástí celé dodávky, vodojem.
Během letních měsíců byl pak hlavní objem prací proveden na vodárně
v Popovičkách a na hlavním vodovodním řadu v Chomutovicích.
V souvislosti s ﬁnální fází projektu si
nyní dovolujeme všechny dotčené
občany upozornit, že je třeba urychleně dokončit práce na jednotlivých
vodovodních přípojkách, aby mohla
být celá stavba řádně zkolaudována
a obecní zdroj vody mohl být uveden
do provozu.
INFORMACE K VODOVODNÍM
PŘÍPOJKÁM
1) Vodovodní přípojkou se rozumí
část potrubí od hlavního řadu na
Váš pozemek. Ti, kteří v současné době odebírají vodu od Ing.
Richtera, mají tyto přípojky hotové. Ti, kteří v současné době
odebírají vodu ze staré obecní
studny, (pouze Chomutovice)
nebo ti, kteří budou chtít odebírat obecní vodu místo vody
z vlastní studny, budou muset
být také připojeni ,,novou“ přípojkou. Projekty na tyto přípojky
obec zprostředkovávala budoucím odběratelům od roku 2006
za částku 3.000,- Kč (kanalizační

a vodovodní přípojka). V rámci
tohoto projektu měli budoucí odběratelé možnost přípojku vybudovat, a to na vlastní náklady.
Bez výše uvedeného připojení
nebude možné obecní vodu
odebírat.
2) Součástí projektu vodovodní přípojky je také vodoměrná soustava s vodoměrem. Vodoměr
si musí každý budoucí odběratel
osadit na své náklady. Tento pak
bude opatřen obecní plombou,
aby bylo zabráněno případným
manipulacím s vodoměrem.
Osazení vodoměru v návaznosti
na způsob odečtu odvádění odpadních vod (tzv. stočné)
1) Odebírání pouze obecní vody
s osazením jednoho vodoměru
na hlavním přívodu.
U této varianty bude množství
odpadní vody stanoveno na základě odečtu z vodoměru.
2) Odběr obecní vody spolu s odběrem z vlastní studny.
Pokud bude osazen vodoměr
pouze na obecním zdroji, pak
bude množství odpadní vody určeno na základě směrného čísla
spotřeby vody tak, jak umožňuje
zákon o vodovodech a kanalizacích (pro běžné případy a letošní rok se jedná o 36 m3/os/rok).
Pokud bude vodoměr na obou
zdrojích vody, pak bude množství stanoveno součtem odečtu
obou vodoměrů.
3) Odečet z množství odpadní vody
a to vody využívané např. pro zalévání a napouštění bazénů.
Pokud bude chtít odběratel odečíst z množství odváděných odpadních vod množství vody, kterým např. zalévá zahradu nebo
napouští bazén, musí mít na přívodu, který používá k těmto účelům, osazen vodoměr.

Pokud budete chtít odebírat vodu
z obecního zdroje a nemáte dosud
hotovou vodovodní přípojku a chcete využít pro vybudování společnost
Subterra a.s., která je dodavatelem
celého projektu obecního zdroje pitné vody, pak kontaktujte místostarostu obce. (Veškeré náklady spojené s realizací přípojky hradí vždy
budoucí odběratel).
Pokud potřebujete osadit vodoměrnou šachtu, namontovat vodoměrnou soustavu včetně vodoměru,
upravit domovní rozvod atp., můžete
kontaktovat pana Miroslava Mareše (tel: 602 335 840), který je informován o případném zájmu obyvatel
našich obcí.
Před vlastním odběrem pitné vody
z obecního zdroje bude také nutné
s obcí uzavřít smluvní vztah ohledně
dodávky pitné vody. Vzor smlouvy
je vyvěšen na internetových stránkách obce a všichni zájemci mohou
smlouvy uzavírat na OÚ v úterních
úředních hodinách.
V případě jakýchkoliv dotazů či
nejasností se obracejte na pana
místostarostu Ing. Marka Kubra
(tel: 724 583 958,
e-mail: marek. kubr@popovicky.cz).

Na vodojemu jsou již instalovány
veškeré technologie, dokončují se jen
terénní úpravy v jeho okolí
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Obecní úřad informuje
Nový územní plán

Díky jejich pomoci nezatíží obecní rozpočet ani oprava zastávek, ani další
projekty – dopravní značení u dětského hřiště a nová technika pro SDH.

Podobně jako všechny další obce
a města v České republice musí
mít také Popovičky, Chomutovice
a Nebřenice zpracovaný do konce roku 2015 nový konsolidovaný
územní plán.
Vyplývá to ze stavebního zákona, který
obcím, jež schválily podobu své územní dokumentace před 1. lednem 2007,
ukládá povinnost tyto plány upravit.
Zastupitelé Popoviček se rozhodli zahájit přípravu na novém územním plánu
již v tomto roce. Prvním krokem bude
vytvoření základního dokumentu Zadání nového územního plánu obce. Tento
dokument bude pochopitelně reﬂektovat i případné připomínky, náměty a požadavky obyvatel našich obcí.
Obecní úřad má již některé podněty
k dispozici a zastupitelé s nimi budou
při formulaci hlavního zadání nového
územního plánu počítat. K podobě
nové územní dokumentace se však
občané mohou vyjadřovat i v dalších
fázích přípravného procesu s tím, že
dokument s podáním návrhů, nápadů a připomínkami by měl mít tyto
náležitosti:
– dokument musí být na OÚ Popovičky doručen dopisem (lze poslat
i elektronicky na e-mailovou adresu:
marek.kubr@popovicky.cz) nebo datovou zprávou
– formulování požadavku v textové
formě se zakreslením do snímku
z katastrální mapy

Takto vypadala zastávka do nedávna

Bezpečněji k autobusům

Pro příjemnější čekání

Přibližně 30 metrů dlouhý chodník
ze zámkové dlažby vybudovala
obec podél hřbitovní zdi v ulici Ke
Kostelu v Popovičkách, aby zajistila bezpečnější cestu k oběma autobusovým zastávkám.

Jistě jste zaznamenali, jakou proměnu prodělala během léta autobusová zastávka v Popovičkách. V těchto dnech se podobným způsobem
mění k lepšímu i zastávky v Chomutovicích a Nebřenicích, které rovněž
procházejí celkovou opravou.

V rámci projektu byly zcela obnoveny také oba nástupní ostrůvky a na
vozovce byl vyznačen přechod pro
chodce, jejichž bezpečnost v nočních hodinách zvýší i nová lampa
veřejného osvětlení umístěná právě
nad přechodem.

Na fasádách těchto zastávek už sice
nebude logo Park Hotelu Popovičky,
který autobusovou zastávku zrekonstruoval na vlastní náklady a změnil ji
ve vkusný reklamní poutač, ale budou
také nově omítnuté a vymalované.
I v jejich okolí je nová zeleň, aby nám
v budoucnu kromě přístřešku poskytovaly stín také vzrostlé keře a stromy.

Rozšíření míst s veřejným osvětlením patři již delší dobu k prioritám
obce a potěšitelné je, že nové lampy
již nyní osvětlují další část Chomutovic i nově budovanou spojnici mezi
ulicemi Na Stádlech a Ke Kostelu.

Dnes je přístřešek vkusnou reklamou

Takto podané žádosti budou projednávány zastupitelstvem obce a diskutovat se o nich bude na předem
vyhlášené veřejné schůzi.

Vedení obce v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí místních autobusových zastávek i dalšími záměry postupně oslovilo některé ﬁrmy
a společnosti, které sídlí v Popovičkách, Chomutovicích či Nebřenicích.

Děkujeme za vaše návrhy, podněty
a připomínky.
Ing. Marek Kubr,
místostarosta

Společně s velkým poděkováním za
podporu proto také uvádíme stručný
abecední přehled všech, kteří se rozhodli projekty obce ﬁnančně podpořit.
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Arendon a.s. | Flora Bohemika s.r.o.
– Ing. František Kolářský | Folmont –
Vladimír Šulc | Hopi s.r.o. | Offroad
servis – Jan Kupčík | Projekty Fiala
– Ing. Ivan Fiala | Richter Jaroslav
st. | Stoklasová Jana | Vapp s.r.o. –
Jan Štantejský

Obecní úřad informuje
Den s Policií České republiky chodu musí nejprve pořádně rozhléd- ČR předem vyrobily. Všichni vzorní řiV pondělí 3. září se z celé řady dětí
v Popovičkách, Chomutovicích
a Nebřenicích stali školáci. Právě
na tuto skutečnost v dostatečném
předstihu mysleli naši zastupitelé
a na 11. dubna zorganizovali pro
modletickou mateřskou školu Den
s Policií ČR. Program, během něhož si děti mohly na chvíli zahrát
i na skutečné policisty.
Tyto preventivně-informační programy pořádá pro děti ve školách i předškolních zařízeních Ředitelství policie
Středočeského kraje již několik let.
Právě děti bývají totiž často oběťmi
dopravních nehod proto, že si včas
neosvojí správné návyky.
Kluky a děvčátka z modletické školky
ale pan nprap. Zdeněk Chalupa i jeho
kolegové z dopravního inspektorátu
téměř pořád jen chválili.
Děti dobře věděly, jak se správně chodí po chodníku, i to že se také na pře-

nout, než vstoupí do vozovky. Dobře
znaly i některé dopravní značky.
Když pak ale na instruktážním videu viděly, že i holčička jako oni, malá Anička,
kvůli různým věcem najednou nemyslela na to, co jí rodiče stále říkali, a jaké
následky to mělo nebo mohlo mít, byly
dost překvapené. Slibovaly, že si venku
budou opravdu vždy dávat pozor.
Největším zážitkem pro ně ale jistě
byla práce v terénu, kde společně
s policisty s pomocí radaru kontrolovaly, zda řidiči dodržují předepsanou
čtyřicetikilometrovou rychlost v úseku
mezi Popovičkami a Chomutovicemi.
Viděly, že policejní radar změří a zjistí
úplně vše a nejde nijak ošálit. Sledovaly také, jak probíhá běžná silniční kontrola, včetně testu na alkohol.
Jen byly na rozdíl od policistů trochu
zklamané, že nezastihly žádného hříšníka a nemohly tedy udělit ani jeden
z připravených zakaboněných mráčků, které si ve školce na Den s Policií

diči od nich ale dostali sluníčka.
Hrdé pak děti byly zejména na to, že
autobusu, který pro ně pro tuto příležitost zajistila společnost Arendon,
uvolňoval cestu z Modletic do Chomutovic i zpět policejní vůz s majáčkem. U školky jim policisté dokonce
i několikrát spustili sirénu.
„Děti byly vážně nadšené, ještě dlouho si o svých zážitcích vyprávěly. Jen
jejich rodiče to od té doby mají možná
složitější, protože jim v autech za zády
sedí přísná kontrola,“ poznamenala
po akci paní ředitelka Julie Guttová.

Kompost není skládka
Obecní kompostiště v Popovičkách je smutným důkazem toho,
že jsme někdy sami proti sobě.
Vzniklo proto, aby pomáhalo občanům, kteří nemají možnost kompostovat zahradní odpad na svých
pozemcích. Dobrý nápad se však
záhy změnil ve velký problém.
Navzdory jasným instrukcím, jaký
přírodní odpad sem lze ukládat, i navzdory žádostem, prosbám a nejrůznějšímu názornému vysvětlování,
končí v obecním kompostu stále
věci, které sem rozhodně nepatří.
V případě, že se situace nezlepší,
bude OÚ zvažovat zrušení kompostu, neboť odborná likvidace znehodnoceného bioodpadu zatěžuje
již beztak napjatý obecní rozpočet.
Obdobná situace je i u tříděného odpadu, kdy je v kontejnerech buď zaměňován druh ukládaného odpadu
a nebo papír, plast i sklo často končí
vedle velkoobjemových nádob.
Mějte, prosím, na paměti, že takováto
nedbalost zvyšuje náklady obce a platíme za ní všichni. Zbytečně!
Václav Škorpil, místostarosta
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Obecní úřad informuje
Modletické zvonění
V sobotu 25. srpna se na nádvoří
zámku v sousedních Modleticích
uskutečnil v pořadí již třetí ročník
hudebního festivalu Modletické
zvonění, který pořádají sdružení
Modletice sobě a Alfíci Modletice. K významným partnerům akce
patřila také letos nebřenická společnost Arendon.
Navzdory krásnému počasí i lákavému programu byli organizátoři trochu
zklamáni menší návštěvností. Kdo
přišel, však jistě nelitoval. Na hlavní
scéně se vystřídala řada interpretů,
jejichž jména byla důkazem, že organizátoři mají nejen dobrý hudební
vkus, ale myslí i na různé skupiny
posluchačů.
Písničkář Vladimír Merta, pop-rocková stálice Mňága a Žďorp, skupina
Jarret s vitální zpěvačkou Hankou
Skřivánkovou a nebo vždy originální
a do jakékoliv hudební škaltulky nezařaditelná Jablkoň. To byly nosné
pilíře letošního programu.
Vzhledem k tomu, že do Modletic
přijela i folková legenda Hop Trop –
tedy Jaroslav Samson Lenk, Ladislav
Huberťák Kučera a Jaromír Šroub

Vondra, mohli se Alfíci těšit i na svou
hymnu v živém provedení. Právě písnička Lodníkův lament z repertoáru
této skupiny zní totiž při každé slavnostní příležitosti od chvíle, co byl
v 90. letech oddíl založen.
S domácím publikem se v závěru
festivalu rozloučila modletická skupina Pod altánem, která se prý teď
hodlá na delší dobu odmlčet. Doufejme, že umělecká pauza nebude trvat dlouho. Na našich akcích by nám
tihle muzikanti asi dost chyběli.

Zkusme být dobrými
sousedy
V letošním roce se poměrně spontánně v našich obcích zrodila občanská iniciativa, která vytvořila
kodex pro lepší soužití všech, kteří chtějí být dobrými sousedy.
Dobrý soused! Co to znamená? Takto se může zeptat mnoho lidí. Pokusíme se tedy na otázku odpovědět.
Žijeme v obcích, které se za poslední
roky značně změnily. V něčem k dobrému, v něčem zase k horšímu. Podařilo se vybudovat řadu potřebných
věcí, jako je kanalizace, plyn, kvalitní
komunikace. Lze odvážně říci, že život v našich obcích je z tohoto pohledu na vysoké úrovni. Pokud ale nebudeme hledět jen na hmotné statky
a podíváme se blíže, zjistíme, že se
změnila například i skladba obyvatel.
A právě různorodost a návyky každé
skupiny občanů mohou být velmi
rozmanité a v mnoha ohledech se
střetávat. Vzájemné interakce tak
vnímáme jako velice citlivé. Abychom vytvořili prostor pro možný
soulad mezi těmito skupinami obyvatel, z nichž řada je aktivní v různých
zájmových sdruženích – myslivost,
sbor dobrovolných hasičů, místní zájmová sdružení a jiné, rozhodli jsme
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se sestavit nezávazný a dobrovolný
„Kodex Dobrého souseda.“
Dále v textu se dočtete, že se velmi jednoduchým způsobem snaží
deﬁnovat obecné zásady soužití na
vsi. Cílem je, aby se co možná nejvíce spoluobčanů ztotožnilo či sžilo
s Kodexem, který by se tak mohl stál
kamínkem v mozaice spokojeného
života v Popovičkách, Chomutovicích
a Nebřenicích. Základy Kodexu jsou
pravidla slušného chování, vzájemného respektu a pomoci, které dle našeho názoru do našich vesnic patří.
Při tvorbě Kodexu jsme se z velké
části nechali inspirovat již existujícím
kodexem obce Zichovec, kde byl zaveden již před 3 lety a dle zástupců
obce se osvědčil. Tímto jim také děkujeme za možnost užití textů a šíření této myšlenky dál.
Obecní úřad není garantem Dobrého
souseda. To jsme my všichni, kteří
se k této myšlence hlásíme. Nejsou
zde žádné funkce, rozhodovací pravomoci, poplatky.
Mezi zastupiteli má jen mnoho příznivců a podporovatelů, kteří mu umožnili
vzniknout.
Dobrý soused by si měl žít svým vlastním – vaším, životem. Každý, kdo bude
chtít veřejně deklarovat, že uvedené
zásady a hodnoty přijímá za své, vyzvedněte si, prosím na OÚ samolepku
se znakem a umístěte ji např. na dopisní schránku či automobil. Tím dáte najevo své postoje vůči okolí, sousedům
a obci. Vůči svému domovu.
Věřím, že časem budou Dobří sousedé
nejen na všech schránkách, ale především v domech za těmito schránkami.
Václav Škorpil, místostarosta
Plné znění Kodexu Dobrého souseda přinášíme na poslední straně
tohoto čísla zpravodaje.

Obecní úřad informuje
Tady děti zlobit nebudou
O tom, že loučení s prázdninami
nemusí být nikterak smutné, se
v sobotu 1. září přesvědčila spousta místních dětí i jejich rodičů
a prarodičů. Jako „bolestné“ dostali totiž kluci a holky krásné nové
hřiště, o jehož výstavbu se u obecní čističky v Popovičkách velkoryse
postarala společnost Arendon. Ta
také v rámci slavnostního otevření
uspořádala ve spolupráci s obecním úřadem na hřišti přátelské posezení spojené s rožněním selete.
První děti se na hřiště začaly trousit
už dlouho před zahájením. Ostatně
i dospělé sem před druhou hodinou
odpolední začala lákat lahodná vůně
připravovaného „čuníka“. S rožněním
pomáhal profesionálním kuchařům ve
ﬁnále i pan starosta Jaroslav Richter,
prý aby měl jistotu, že hostina bude
opravdu taková, jak má být.
Slavnostní otevření hřiště se pak
odehrálo bez velkých proslovů a důležité bylo, že všechny dětské atrakce odolávaly po celé odpoledne náporu malých i větších dětí. Houpačky
i prolézačky přitom nezřídka otestovali i jejich rodiče.
„Veškeré herní prvky pro toto hřiště
jsme vybírali s tím zřetelem, že by je
měly využívat děti různého věku. Na
mysli jsme měli samozřejmě především bezpečnost. Všechny atrakce,
které dodal český výrobce, mají potřebné certiﬁkace a atesty. Zajímala
nás také životnost a estetika. Proto
jsme se rozhodli pro tvrdé dřevo a další přírodní materiály. Jsem rád, že se
hřiště líbí dětem i dospělým. Ještě
během podzimu tady doladíme některé detaily a nainstalujeme pergolu,
pod níž budou mít maminky u hřiště
příjemnější posezení,“ vysvětlil pan
David Hlavička ze společnosti Arendon, který si slavnostní chvíle pochopitelně také nenechal ujít.

Nepříliš vzdálené budoucnosti tohoto
místa i další záměry obce představil
v krátkém proslovu pan starosta Richter. „Hřiště je skutečně krásné a mám
radost, že si sem okamžitě našla cestu spousta dětí. Pro ty chomutovické
mám už teď dobrou zprávu. Ve spolupráci s Arendonem připravujeme výstavbu pěší stezky z Chomutovic do
Popoviček, která povede právě na hřiště. Z pohledu bezpečnosti je to jistě
zdaleka nejlepší. Obec už řeší legislativní záležitosti, Arendon zajistí projekt
ﬁnančně. Velmi si vážím toho, že jsme
našli tak vstřícného partnera. A to nejen v případě tohoto hřiště. Vím, že
i během dnešního setkání nejednou
zaznělo přání rozšířit nové obecní hřiš-

tě o část určenou větším dětem. Určitě o tom budeme uvažovat. Před námi
je však celá řada dalších projektů, které by měly zvýšit kvalitu života v našich
obcích,“ zmínil starosta.
I díky počasí, které se nakonec umoudřilo, se slavnostní otevření hřiště změnilo v naprosto pohodové sousedské
setkání. Častým tématem hovorů byl
samozřejmě nový školní rok. Ostatně
i děti probíraly na prolézačkách a houpačkách nejen svá prázdninová dobrodružství, ale také budoucí školní starosti. Vrásky si ale zbytečně nedělaly.
Proč taky? Na novém hřišti v Popovičkách jim vůbec nic nechybělo a do
školy a školky šly až v pondělí.
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Obecní úřad informuje
Dětské radovánky
na chomutovické návsi
Už v „předtermínu“ se letos na
návsi v Chomutovicích uskutečnila velká a taky velkolepá oslava
Mezinárodního dne dětí. V sobotu 26. května odpoledne zde na
všechny čekal tříhodinový soutěžní maratón, ve kterém mohli kluci
a holky otestovat svou šikovnost,
znalosti i odvahu. Zájem o program byl nevídaný. Svůj svátek
přišla totiž letos do Chomutovic
oslavit téměř stovka dětí.
Takový počet účastníků skutečně nikdo nečekal, ale organizátoři zvládali
vše v pohodě a s přehledem, třebaže
se u jednotlivých soutěžních stanovišť ani na chvíli nezastavili. Zdárně
vyřešili i problém, který nastal v okamžiku, kdy došly originální dřevěné
účastnické medaile. Rezerva zkrátka
nestačila, dětí přišlo dvakrát tolik,
než v jiných letech. Drobných cen
a dárků byl ale dostatek, takže za
úspěšné splnění úkolu čekala odměna skutečně na každého.
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Téměř nekonečná byla však fronta
u stánku, kde se malovalo na obličej. Čekání se ale vyplatilo, vizážistky zde dokázaly splnit dětem snad
každé přání. Na tváře kluků a děvčat
malovaly nejen drobné motivy, ale
odvážným zájemcům o dokonalou proměnu vytvořily po několika
minutách úplně jinou identitu. Po
chomutovické návsi pak létali třeba
motýli či berušky a potkat jste tady
mohli i několik, spidermanů, kostlivců a jiných podivných bytostí.
Dětem se letos předvedli i jejich
vrstevníci, kteří se v Říčanech věnují korejskému umění sebeobrany
Taekwon-do a akrobatickému rokenrolu. Jak děti z oddílu Kwang-Gae,
tak malé tanečnice z formace Babies
školy Twist, sklidily za svá vystoupení velký potlesk.
S chutí se tleskalo i během karaoke. Mikrofonu se kupodivu nebáli
ani ti nejmenší zpěváci. Drželi se
ho do chvíle, než jim došel repertoár. A když si třeba ani po nápovědě
rodičů nevzpomněli někteří samou

trémou na melodii písničky, přidali
k dobru alespoň říkanku.
O největší atrakci se však dětem
v závěru postarali místní hasiči, když
na trávník vedle rybníka nastříkali velikou pěnovou „peřinu“. Holky i kluci si to v pěnových závějích užívali
možná ještě víc, než na sněhu a jejich „zimní“ radovánky nebraly konce. Zasáhnout tedy museli nakonec
nejen rodiče, ale především hasiči,
kteří zbytky pěny spláchli do potoka.
Z návsi se však ani poté nikomu
domů moc nechtělo. Kdo nebyl úplně promočený, užíval si báječné odpoledne dál.
V naší fotoreportáži nabízíme krátké
ohlédnutí za vydařenou akcí, za níž
zaslouží poděkování všichni, kteří
letošní Dětský den na chomutovické návsi připravili – zejména místní
hasiči a obecní úřad. Velký dík patří
také hlavnímu partnerovi akce – společnosti Arendon a Park Hotelu Popovičky, díky nimž se oslava Mezinárodního dne dětí odehrála opravdu
ve velkém stylu.

Malování na obličej patřilo na oslavě

Nejen malinové koláče od paní

Mistrovské bojové umění předvedli

MDD k největším atrakcím

Malinové přišly k chuti každému

i nejmenší členové oddílu Kwang-Gae

Proměna tohoto kluka ve ﬁlmového

S lovením rybiček pomáhali dětem

Házení kroužků na cíl dalo mnohým

hrdinu byla záležitostí několika minut

u nafukovacího bazénku rádi i rodiče

soutěžícím pořádně zabrat

Na skákacím hradu vydržely některé

Pohádkové hrdiny i státní vlajky muse-

Bílé závěje z hasičské pěny na rozdíl

děti skotačit i dlouhé hodiny

ly děti poznat na „vědomostní síti“

od sněhu ani trochu nestudily

Kdo ví, zda tyto zpěvačky neodstar-

Tentokrát záhy zmizela i železná rezer-

Skákání v pytlích se obešlo bez úrazů

tovaly v Chomutovicích svou kariéru

va originálních dřevěných medailí

a postaralo se o spoustu zábavy
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Ze života spolků a sdružení
Ve víru karnevalů
Když je masopust, má být pěkně
veselo. Touto zásadou se hasiči
v Popovičkách řídí už po několik
let. A vždy se také o zábavu dětem i dospělým postarají. Nejinak
tomu bylo i v sobotu 10. března,
kdy v restauraci U Lojzíka uspořádali nejprve odpolední karneval
pro děti. Večer pak do stejného
sálu již tradičně pozvali i dospělé.
Karnevalové veselí si tedy v Popovičkách mohl užít každý, kdo měl
chuť. A zvláště pak ten, kdo se na
to také patřičně připravil.
Na správný karneval se má přece
vyrazit v masce. To vědí i malé děti
a právě ty si na svých maskách daly
opravdu záležet. Na první pohled bylo
jasné, že přípravy začaly ve všech rodinách dlouho před karnevalem. Bylo
by těžké vybírat, který kostým je nejlepší. Každá maska tedy hned po příchodu získala zasloužený dárek.
Také tentokrát čekal na děti klaun Mireček a jeho pomocníci. Připravena
byla řada soutěží, které si mohli užít
nejen holky a kluci, ale také jejich rodiče. Právě jejich rady přišly skutečně
vhod, protože některé úkoly, které Mireček přichystal, nebyly vůbec snadné.

O velký rozruch se v sále postaral
klaunův bublinomet, díky němuž
mohly děti vyzkoušet mimo soutěž
nejen lov bublin, ale nakonec i klouzání na mokré podlaze. Nepřetržitý
proud mýdlových obláčků totiž proměnil parkety v hotové kluziště.
O zábavu nebyla po celou dobu skutečně nouze a děti by jistě soutěžily, zpívaly a tančily až do večera. Sál
však bylo třeba připravit na karneval
pro dospělé. Mireček proto masopustní veselí v pravý čas ukončil výstřelem z konfetového děla. Holky
i kluci si tak kromě balónkových zvířátek a jiných dárků odnášeli z karnevalu i tyto papírové trofeje.
Zbytek pestrobarevných konfet posloužil jako správná kulisa pro další
rej masek, který na sebe U Lojzíka
nenechal dlouho čekat.
Dospělí totiž rozjeli karnevalovou zábavu na plné obrátky hned od samého začátku. Podpořila je v tom i kapela
Pod altánem z nedalekých Modletic.
Muzikanti byli skvělí a dokázali přimět
k tanci snad úplně každého.
Letošnímu karnevalu kralovaly dvě
naprosto rozdílné skupinky masek.
Na jedné straně to byla populární skupina Kiss a na druhé skupina
„plážových povalečů“, kteří dorazili
na karneval stoprocentně připraveni
na příchod léta. Soutěž masek tedy
nakonec neměla jednoho absolutního vítěze – o prvenství se o půlnoci
podělily obě skupiny těchto masek.
Zábavu a masopustní veselí si ale
v Popovičkách U Lojzíka užívali úplně
všichni. O legraci a šprýmy nebyla
nouze a nikdo zbytečně nepřemýšlel, co se má, a co ne.
Oba letošní karnevaly potvrdily, že
některé tradice jsou stále živé a stojí
za to je dodržovat.
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Ze života spolků a sdružení
Listování hasičským
kalendářem
Třebaže do konce roku zbývají ještě téměř čtyři měsíce, naši hasiči
již mohou pomalu začít bilancovat svou letošní sezónu. Potěšitelné přitom je, že se i tentokrát
v rámci regionu i okresu postarali
o dobré jméno naší obce.
Hlavní část soutěží v požárním sportu
se sice konala v červnu, hasiči se však
na ni začali připravovat již v závěru dubna. První dětský trénink se uskutečnil
22. dubna, kdy trenér s asistentem
sestavili družstvo mladších žáků. Zpočátku děti trénovaly pouze na sucho
(bez vody) na návsi v Chomutovicích.
Nově sestavené družstvo se dalo velmi rychle dohromady a děti se jako obvykle do práce pustily s velkou chutí.
Složitě se však letos formovalo družstvo starších žáků a pro nedostatek
zájemců o požární sport nakonec Popovičky nemají tým dorostu, což je
velká škoda.
Účast na závodech v letošním roce:
28. 4. Čelákovice – memoriál
L. Báči – mladší žáci 1. místo
9. 6. Chomutovice - Huntovický útok
muži – 3. místo
ženy – 3. místo
starší žáci – 3. místo
mladší žáci – 2. místo
23. 6. Radějovice – okrsková soutěž + Radějovický dvojboj
(klasický útok a štafeta)
mladší žáci 3. místo
starší žáci 2. místo
ženy dvojboj 3. místo,
okrsková – 1. místo
muži dvojboj 4. místo,
okrsková – 3. místo
Závody v Křížkovém Újezdci (1. 9.) byly
zrušeny pro malý zájem (přihlásil se jen
jeden hasičský tým). Původní termín
závodů byl přitom již 16. června. V říjnu
nás ještě čekají závody v Průhonicích.

Velký úspěch malých hasičů
Skvěle letos na jaře zabojovali nejmladší hasiči z Popoviček
v Čelákovicích, kde se v sobotu
28. dubna uskutečnil další ročník
memoriálu Ladislava Báči, tedy
soutěže v požárním útoku mládeže. Navzdory silné konkurenci dalších 13. družstev mladších žáků
zde získali 1. místo.
Jejich výsledný započítávaný čas
29:62 ve druhém kole byl naprosto
bezkonkurenční a velkou radost z něj
měli nejen kluci a děvčata, ale také
jejich vedoucí. Zúročena tak byla
několikatýdenní příprava, která závodům předcházela.
Důležité bylo, že kluci a děvčata ve
druhém pokusu zvládli nervozitu,
která na nich byla znát v prvním kole
závodu, a soustředili se pouze na
perfektní splnění všech úkolů.
Naši hasiči si z Čelákovic odvezli krásný pohár, diplom a putovní cenu – hasičské auto (které zde již jednou vyhrály v roce 2009), a své vítězství
náležitě oslavili i po návratu domů.
U hasičárny pro ně jejich vedoucí
a starší kolegové uspořádali malou
oslavu, na níž nechybělo ani šampaňské (samozřejmě dětské), zmrzlinové poháry a další dobroty. Chuť
vítězství byla tedy opravdu sladká.

Memoriálu Ladislava Báči se letos
kromě nejmladších hasičů účastnilo
i osm týmů starších žáků a čtyři družstva dorostu, kde však Popovičky
neměly žádného zástupce.
O netradiční zahájení soutěže se tentokrát postarala přípravka domácích
požárníků, kteří předvedli dokonalou
záchrannou akci po havárii vrtulníku.

Umístění a časy, kategorie: mladší
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
SDH Popovičky
SDH Vyšehořovice
SDH Čelákovice
SDH Úvaly
SDH Tehov
SDH Nové Jirny
SDH Doubek
SDH Stará Boleslav
SDH Radějovice
SDH Lysá nad Labem
SDH Křížkový Újezdec
SDH Velenka
SDH Dřevčice
SDH Brandýs nad Labem

1. Pokus
45,31
58,62
62,43
49,34
59,61
43,68
48,46
49,92
53,59
55,21
N
N
72,83
94,98

2. Pokus
29,62
58,62
36,49
40,37
40,74
40,9
45,19
47,87
57,73
N
55,65
58,19
N
73,21

Výsledný čas
29,62
58,62
36,49
40,37
40,74
40,9
45,19
47,87
53,59
55,21
55,65
58,19
72,83
73,21
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Ze života spolků a sdružení
Huntovický útok
opět na jedničku

čům, ale vydatně povzbuzovali všechny týmy, které do Chomutovic přijely.

V sobotu 9. června přivítali naši
hasiči na své „domácí půdě“
u rybníka Ve struhách kolegy z širokého okolí, kteří s nimi přijeli
změřit síly v rámci dalšího ročníku
Huntovického útoku.

Putovní cenu v podobě hasičského
auta si letos odvezlo družstvo SDH
Křížkový Újezdec (vždy družstvo
s nejlepším časem).

V závodech, jichž se ve všech kategoriích (muži, ženy, mladší a starší žáci)
účastnilo celkem 16 družstev, se náš
sbor rozhodně nenechal zahanbit.
Muži, ženy i starší žáci zde vybojovali
bronzové pozice. Mladší žáci dosáhli
dokonce na stříbrnou příčku.
Také v letošním roce si účastníci pochvalovali nejen úroveň závodů, ale
také perfektně připravené zázemí a příjemnou a přátelskou atmosféru, která
Ve struhách po celý den panovala.
Hasičům přálo také počasí. Bylo tak
„akorát“ pro soutěž, která důkladně
prověřuje odbornou připravenost,
fyzickou kondici i psychiku všech
účastníků.
Poděkování si zaslouží také diváci,
kteří férově fandili nejen místním hasi-

Práce pro obec je pro
hasiče samozřejmostí
V souladu se zásadou „Bohu ke
cti, bližnímu ku pomoci“, která je
tradičním krédem všech dobrovolných hasičů, si členové našeho
sboru vzali i letos za svůj úklid
a pořádek v obci.
Dubnová jarní brigáda, kterou pořádá
OÚ se opět odehrála zejména v jejich
režii spolu s myslivci. Dalších dobrovolníků z řad místních občanů bylo
velmi poskromnu. „Brigády, které se
u nás konají vždy na jaře a na podzim, jsou téměř vždy převážně záležitostí sboru dobrovolných hasičů.
Těžko říct, zda za nezájmem ostatních stojí jiné pracovní povinnosti,
či jim na vzhledu obcí moc nezáleží.
V každém případě děkujeme všem,
kteří nám s úklidem jakkoliv pomáha-

jí. Vážíme si toho, že rozšířili naše brigádnické řady,“ zmínila v souvislosti
s úklidem kulturní referentka SDH
Popovičky Jana Švehlová.
V rámci jarní brigády proběhl již tradičně především úklid návsi v Chomutovicích, kde hasiči zastřihli keře
kolem potoka, vyhrabali z travnatých ploch zbytky listí, posbírali
spadané větve, zametli komunikace a ostrojili velikonoční výzdobu
z břízky a jejího okolí.
Muži pak také uklidili příkopy u hlavní komunikace od Nebřenic až po konec obce Popovičky. V tomto úseku
nasbírali neuvěřitelných 21 pytlů! odpadků a dalšího nepořádku. Bohužel
se nezřídka jednalo i o věci, které se
do připravených pytlů kvůli svému
rozměru ani nevešly.
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Myslivecký brigádní
maratón

„Při našich brigádách mám někdy
pocit, že množství nepořádku kolem
silnice souvisí s počtem lidí, kteří
se úklidu obce zúčastní. Jde přitom
o nepřímou úměru – čím méně lidí
(vyjma hasičů), tím víc nepořádku,“
poznamenává v souvislosti s pravidelným úklidem Jana Švehlová.

Členové Mysliveckého sdružení
Družba Dobřejovice, k němuž patří i ti z Popoviček a Chomutovic,
sice hodiny strávené v přírodě nepočítají, jisté však je, že už od časného jara byli i letos v lese zřejmě
častěji, než doma.

Věří, že při podzimním úklidu v Popovičkách, Chomutovicích a Nebřenicích tomu konečně bude naopak.
Obecní úřad zajistil v den úklidu jako
obvykle přistavení velkoobjemových
kontejnerů na komunální odpad. Hasičům poněkud komplikovalo situaci,
že byly plné již v sobotu ráno a pytle
s odpadem nebylo kam uložit.

Kolem zvěře je v revíru práce po celý
rok, v předjaří k tomu ale pravidelně
přibývá i výsadba stromků a předsezónní údržba tzv. mysliveckých políček,
kde pak zejména drobná zvěř nachází
po celý rok potravu i úkryt. Myslivci
také právě zjara pročisťují lesní porosty
a opravují své „kazatelny“ – tedy posedy. Do jejich „brigádního kalendáře“
tradičně patří i jarní úklid v Popovičkách a Chomutovicích, který zajišťují
společně s místními hasiči.

Podzimní úklid obce plánují hasiči
na listopad (termín bude upřesněn)
a již nyní zvou všechny spoluobčany
a sousedy, kteří budou mít chuť přiložit ruku k dílu.
Již tradičně se členové hasičského
sboru také letos postarají i o adventní
výzdobu chomutovické návsi a Popoviček. Také v tomto případě přivítají
pomoc těch, kteří se přípravy i vlastních prací budou ochotni zúčastnit.
Předem děkujeme SDH Popovičky

Hasičské cvičení „naostro“
Historicky poprvé se letos v sobotu 8. září uskutečnilo v Nebřenicích
praktické školení výjezdových jednotek okrsku č. 3 Modleticko – tedy
jižní části okresu Praha-východ.
Vzhledem k požadovanému složení
družstev v počtu 1 + 5 byla sice účast
na celodenní akci poněkud slabší. Zúčastnilo se pouze 8 týmů, ale ta družstva, která přijela, ukázala, že přípravu rozhodně nepodcenila. Předvedla
dobrou formu, znalosti i dovednosti.
Hasiči prověřovali svou připravenost na
zásah celkem v sedmi různých disci-

plínách (zpráva o zásahu, nebezpečné
látky, pěna, věci k zásahu, ejektor, zdravověda, protipovodňová stěna). A při
hodnocení programu se shodli, že zde
jejich výjezdové jednotky získaly mnohé cenné zkušenosti. Také díky počasí
proběhlo praktické školení v naprosté
pohodě a v příjemné atmosféře.

„Díky příznivému počasí jsme letos
mohli v lese začít pracovat o dost
dříve, než kdykoliv jindy. Dva víkendy jsme věnovali i práci v nebřenické
zámecké oboře, kde jsme pomáhali
s prořezáváním stromů a čistěním
lesa od padlých stromů a větví. Překontrolovali a vyčistili jsme i všechny malované budky, které loni pro
hnízdění ptáků vyrobily děti z Popoviček a Chomutovic. Znovu jsme
do nich pak nahlédli, jakmile ptáci
vyvedli svá mláďata. Chtěli jsme si
ověřit, které zůstaly i letos prázdné.

Sbor dobrovolných hasičů Popovičky
zajišťoval pro tuto akci veškeré zázemí a také občerstvení. Tímto děkujeme společnosti Arendon, která nám
umožnila vytvořit ideální prostor pro
veškeré poskytované služby přímo
na zámku v Nebřenicích.
Až dosud se praktické školení Okrsku č. 3 konalo vždy na Mukařovsku.
Změnu prostředí hasiči přivítali a hodnotili ji jednoznačně pozitivně.
SDH Popovičky
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Ze života spolků a sdružení
Na podzim je totiž přestěhujeme na
jiná stanoviště. Pokud se jim ptáci
opakovaně vyhýbají, je to signál, že
není něco v pořádku. Buď je budka
na návětrné straně nebo na ní hodně
svítí slunce. Místo také třeba nemusí
připadat ptákům bezpečné,“ vysvětluje předseda sdružení Josef Černý.
Již v létě se myslivci začali připravovat
na celostátní všestranné zkoušky ohařů, na něž by mělo koncem září dorazit
do Nebřenic zhruba 60 jejich kolegů
z celé republiky, samozřejmě v dopro-

vodu loveckých psů. „Na všestranných zkouškách prokazuje pes vyšší
stupeň použitelnosti v lovecké praxi
a zároveň se při nich ověřují i cvičitelé.
Ohaři tu dokazují, že jsou skupinou
psů, použitelných pro jakoukoli práci
v terénu, tedy na poli, ve vodě i lese.
Součástí dvoudenní zkoušky je i posouzení psa při přinášení ulovené zvěře,“ vysvětluje pan Černý a dodává, že
všestranné zkoušky jsou pro myslivce
velmi prestižní záležitostí. „Jsme velmi rádi, že nám společnost Arendon
umožnila uspořádat slavnostní zahájení této akce v areálu nebřenického
zámečku a máme přislíbenu také ﬁnanční pomoc. Díky tomu můžeme
připravovat toto vrcholné myslivecké
setkání v poměrně velkém stylu –
s trubači a hodnotnými cenami pro
vítěze,“ vysvětluje Josef Černý.
Na začátku podzimu je navíc nejvyšší čas myslet také na zimu a začít
připravovat dostatečné zásoby pro
přikrmování zvěře v zimním období.
Kaštanů, žaludů i bukvic je prý letos
poměrně dostatek, snad se tedy najde i dostatek těch, kteří je budou
ochotní posbírat.

I kdyby den trval dlouhých třicet hodin a týden měl třeba deset dnů, hasičům z Popoviček
by to možná nestačilo. Práce
mají totiž vždy o něco víc, než
času, který by na ní potřebovali. Ale je to tím, že kromě povolání, které je živí, mají ještě
hodně náročného koníčka –
požární sport.
A taky mají rádi místa, kde
žijí. Takže jim to nedá a alespoň dvakrát do roka udělají
v celé naší obci generální úklid.
A taky mají zájem, aby děti
poznaly i něco jiného než jen
školu a počítač. A tak pro ně
během roku připravují nejrůznější akce a zábavu.
A taky mají dojem, že když
tu žijeme jako sousedi, měli
bychom si na sebe a vzájemné
debaty udělat alespoň někdy
trochu času.
A když něco dělají, tak to
chtějí dělat naplno.
Děkujeme
OÚ Popovičky

HUNTOVICKÝ NOHEJBÁLEK na druhý pokus
Tradiční nohejbalový turnaj o putovní pohár starosty obce Popovičky

přeložen na sobotu 22. září 2012.

byl kvůli nepřízni počasí
(V původně plánovaném termínu se turnaj nemohl uskutečnit kvůli podmáčenému kurtu.)
Místo a čas beze změny:

Chomutovická náves 9 hod.
Věříme, že se zúčastní všech 8 původně přihlášených týmů, tedy maximum,
které lze z časových důvodů do turnaje zařadit.
Hrají tříčlenná družstva. Pravidla budou upřesněna při zahájení turnaje.
Podrobnější informace: Martin Hrdina tel.: 721 353 309
Srdečně zváni jsou nejen sportovci, ale také jejich příznivci a fanoušci.
Přijďte podpořit pohodový sport, který má ryze české kořeny!

14

Místo, odkud hosté nepospíchají
Jako oáza, kam nedolehne žádný
shon, působí Park Hotel Popovičky,
který své první hosty přivítal s prvním červnovým dnem tohoto roku.
Těžko říct, zda za to může pozitivní
energie šťastného Budhy, jehož socha dominuje jednomu ze zdejších
zahradních altánů, či poklidná hladina rybníčku, na níž je nádherný
pohled z hotelové terasy. Hotelový
komplex má jedinečnou atmosféru a hosté zde prý často zůstávají
déle, než původně plánovali.

Své služby již také v pravém křídle hotelu nabízí vlasové studio Gryf a kosmetický salon.

Hotel se třinácti pokoji a dvěma
apartmány, restaurací se 70 místy
k sezení, odděleným salonkem pro
50 osob a velkou letní terasou by
se rád stal i centrem místního dění
hlavně z pohledu zdravého životního stylu a pohybu. Ostatně má pro
to všechny předpoklady od samého
počátku, kdy na projektu začala pracovat paní Květa Malinová s architektem Jiřím Strakou.

Mnohé dokončovací práce, zejména
v parku a na dalších venkovních plochách sice stále běží a budou pokračovat i v průběhu podzimu a na jaře
příštího roku. Majitelka a provozovatelku hotelu paní Květa Malinová se
však snaží, aby k hotelovým hostům
pracovní ruch příliš nedoléhal.

Součástí hotelu je moderní víceúčelová sportovní hala i komplex venkovních hřišť a kurtů a zdejší ﬁtness
a relaxační centrum s vířivkou zdaleka
nemá sloužit jen hotelovým hostům.
Masáž – pravou thajskou, či sportovní, relaxační, lávovou, medovou,
čokoládovou či dokonce tantrickou,
si zde může dopřát každý, kdo o to
bude mít zájem. Od podzimu se postupně rozjedou i pravidelné kurzy
cvičení či tance.

Zdravě a hlavně podle původních receptur peče Park Hotel Popovičky i ve
svém pekařství, což se dobře ví nejen
v Popovičkách, Chomutovicích a Nebřenicích. Pro zdejší kváskový chléb
jezdí lidé ze širokého okolí. Patrně od
října bude otevřena i pekařská prodejna, takže sortiment chleba i pečiva
bude ještě o něco bohatší.

„Zatěžkávací zkouškou jsme prošli
hned na začátku června, kdy jsme tu
měli velkou svatbu. Během léta pak
ještě další dvě. Musím poděkovat
všem zaměstnancům. Bylo to opravdu hodně náročné. Vše bylo nové,
neověřené. V restauraci jsme sice
poslední víkend v květnu udělali takzvané testovací dny, kdy sem mohli
lidé přijít a zdarma ochutnat jídla z naší
stálé nabídky. Zajímaly nás jejich postřehy, co by bylo dobré ještě změnit, zlepšit či doplnit. Návštěvníci nás
upozornili na řadu různých drobností,
které by mohly kazit celkový dojem.
Chtěli jsme od začátku fungovat per-

fektně. Snad to tak je,“ říká pani Květa
Malinová. Jedním dechem ale dodává, že je stále co zlepšovat.
S výtvarníkem Oto Bláhou, kterého
již před dvěma roky pověřila prací na
podobě hotelových interiérů, se tedy
pravidelně schází dál. A také sama dolaďuje mnohé detaily – uvnitř hotelu
i kolem něj.
Radost jí dělá především park a zahrada, kde nechybí ani záhonky s bylinkami a samozřejmě spousta květin.
Paní Malinová je totiž přesvědčená,
že když se někde daří květinám, bývá
tam dobře i lidem. V případě Park Hotelu Popovičky se toto pravidlo skutečně potvrzuje.
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Budeme rádi, když na vhodné téma pro další číslo zpravodaje upozorníte také vy, čtenáři!

