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Díky místním hasičům patřila k jarní výzdobě chomutovické návsi i veselá velikonoční břízka
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Budeme mít k sobě blíž?
Představujeme projekt stezky pro pěší

11
Den ve znamení karnevalu
Bavili se děti i dospělí

Náš soused Vladislav Kozderka
Život jako velký a veselý koncert

Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
dostává se vám do rukou první číslo zpravodaje, ve kterém bychom rádi
pravidelně, prozatím čtvrtletně, informovali občany Popoviček, Chomutovic a Nebřenic o věcech, jež se týkají našeho společného života.
Domníváme se, že informovanost je pro dobré sousedské soužití velmi důležitá. Pokud vedle sebe žijeme a potkáváme se v místech, která považujeme za svůj
domov, neměly by nám uniknout zprávy týkající se kulturních akci, činností jednotlivých zájmových
skupin a spolků a samozřejmě i sdělení a oznámení obecního úřadu vám, občanům.
Přáli bychom si, aby tento zpravodaj byl určen nejen k informacím plynoucím z obecního úřadu, ale
aby byl vnímán i jako diskusní interaktivní platforma pro občany. Pro nás zastupitele jsou vaše vyjádření k projektům a popřípadě prezentace vašich myšlenek k dalšímu rozvoji našich obcí zásadním
vstupem pro další rozhodování. Z tohoto důvodu jsou vaše témata na stránkách tohoto zpravodaje
žádoucí a bude jim zde věnován dostatečný prostor.
Věříme, že pevné základy sousedských vztahů a zájem o veřejné dění jsou tím správným krokem,
jak naše obce a jejich blízké okolí vést v souladu s kvalitou života, kterou vy občané zde očekáváte.
S úctou, Jaroslav Richter, starosta

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

Ing. Jiří Kadlčík

Místostarosta

jiri.kadlcik@popovicky.cz

731 137 345

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

2

Obecní úřad informuje
Adresa obecního úřadu
a sídla dalších institucí:
Obecní úřad Popovičky
se sídlem v Chomutovicích
K Rybníku 12
251 01 Chomutovice
IČO: 0064 0131
tel.: 323 637 123
fax: 323 637 123
e-mail: obec@popovicky.cz
http: www.popovicky.cz
úřední hodiny:
úterý 19.00 – 21.00
služba CZECHPOINT
úterý a čtvrtek 17.00 – 19.00
Sídlo stavebního úřadu:
Městský úřad Říčany
budova E, bytový dům
Melantrichova 2000/38
tel.: 323 618 111
Sídlo ﬁnančního úřadu:
Finanční úřad v Říčanech
(č. FÚ: 59)
Politických vězňů 1233/40,
251 01 Říčany
tel.: 323 627 305
Sídlo pověřeného úřadu:
Městský úřad Říčany
Masarykovo náměstí 53/40,
251 01 Říčany
tel.: 323 618 111
e-mail: podatelna@ricany.cz
Sídlo matričního úřadu:
Městský úřad Říčany
budova B,
Masarykovo náměstí 83/1

Kdy na obecní úřad?
Úřední hodiny jsou v úterý od 19:00
do 21:00 (v úterý a ve čtvrtek od
17 do 19 hodin je dostupná služba
CZECHPOINT a asistentka).

Máte-li k vyřízení cokoliv důležitého
a neodkladného, případně potřebujete-li projednat své záležitosti v jinou
dobu, můžete si domluvit s příslušným
zastupitelem schůzku individuálně.

Zasílání informačních
SMS zpráv

K zasílání zpráv, které je bezplatné,
se můžete přihlásit prostřednictvím
e-mailu: obec@popovicky.cz nebo
odesláním SMS zprávy ve tvaru:
INFO PRIJMENI JMENO na číslo:
731 137 345. Případně také osobně
v úředních hodinách na OÚ.

Všichni obyvatelé našich obcí mají
možnost přihlásit se k odběru SMS
zpráv, ve kterých budou informováni o dění na obecním úřadě,
jednání zastupitelů i pořádaných
akcích v místě svého bydliště.
Správa obce:
Autobusy
Hasiči
Hřbitov
Kanalizace
Komunální odpad
Krizový plán, zdravotnictví
Kulturní akce
Obecní web, IT
Pěší komunikace
Platby obce
Rozpočet obce
Stavební záležitosti
Školství
Údržba komunikací
Veřejné osvětlení
Výherní automaty
Výročí, svátky
Zeleň, životní prostředí

Václav Škorpil
Miroslava Formánková
Miroslava Formánková
Marek Kubr
Václav Škorpil
Lukáš Otruba
Miroslava Formánková
Václav Škorpil
Lukáš Otruba
Miroslava Formánková
všichni zastupitelé
Marek Kubr
Miroslava Formánková
Václav Škorpil
Václav Škorpil
Lukáš Otruba
Miroslava Formánková
Lukáš Otruba
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Obecní úřad informuje
Dočkáme se vodovodu?
Bez vlastní studny se prozatím
v Popovičkách, Nebřenicích
a Chomutovicích neobešel žádný
z občanů. Mnozí přitom musí
zejména v letních měsících řešit
problémy s nedostatkem vody.
Všechny tyto potíže by měl vyřešit obecní vodovod.
Projekt na výstavbu vodovodu je
připravený a již předchozí zastupitelé
se snažili najít i potřebné ﬁnance
na jeho výstavbu prostřednictvím
dotací. Rozpočet totiž mnohanásobně přesahuje možnosti naší obce.
Pro výstavbu bude třeba celkem asi
10 miliónů korun, které se bez dotací
rozhodně nepodaří dát dohromady.
Obec se proto obrátila s žádostí o dotaci na Středočeský kraj
a na Ministerstvo zemědělství
ČR a nyní čeká na jejich vyjádření.
Podle posledních zpráv by stanovisko Středočeského kraje mělo být
známo pravděpodobně v květnu,
stanovisko Ministerstva zemědělství v červnu tohoto roku.
Žádost byla zpracována s vědomím, že každá instituce má jinak
nastavené podmínky i pravidla
a každá také různým způsobem
stanoví výši podílu samotných obcí
na projektech. Jinak rovněž deﬁnuje a určuje charakter i objem prací,
které lze z poskytnutých prostředků ﬁnancovat.
Pokud se podaří dosáhnout na
některý z dotačních titulů, mohly
by být přípravné práce související
s výstavbou vodovodu zahájeny již
v letošním roce.
Obec tedy v současné době připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby, které musí být vypsáno
v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách.

4

Diskuze o budoucnosti
naší obce
Od května 2011 se mohou
všichni obyvatelé Popoviček,
Nebřenic a Chomutovic vyjádřit
k návrhu priorit Strategického
plánu rozvoje naší obce.
Dokument je k dispozici na webových stránkách obce (www.popovicky.cz), kde se také může každý
vyjádřit k jednotlivým bodům i k celému návrhu. O budoucnosti obce je
samozřejmě možné diskutovat také
osobně přímo se zastupiteli (nejlépe
po předchozí domluvě).
V tuto chvíli bude hlavním bodem
diskuze stanovení nejdůležitějších záměrů a posléze i zdrojů ﬁnancování.

Na linku 428 nečekejte
Středočeský kraj se od 1. února letošního roku rozhodl kvůli
úsporám zrušit některé autobusové linky. Od 6. dubna se
omezení týká také našich obcí,
konkrétně linky 428, která již
nezajíždí do Popoviček a Chomutovic.
Podle sdělení Středočeského kraje
bylo při jednáních o úpravě jízdních
řádů prioritou zachování školních
autobusů a spojů, které zajišťují
přepravu pracujících v období ranní
a odpolední špičky. Kráceny byly také
nevytížené linky a takové spoje, kde
je možné alternativní řešení dopravy.
Úprava linky 428 představuje roční
úsporu 135 tisíc korun. Pro cestu
do Říčan a v opačném směru je
tedy nyní třeba zvolit kombinaci autobusů číslo 363 a 428 s přestupem
v Modleticích.
Linky 363 se změny netýkají,
všechny její spoje jezdí podle původních jízdních řádů.

Nezapomínejte
na komíny
Od ledna 2011 začala platit
vyhláška 91/2010 Sb., podle níž
musí všichni majitelé nechat
jedenkrát do roka zkontrolovat
komíny svých nemovitostí. Povinnost se týká obytných domů,
chat, chalup i bytových domů,
kde se komín používá k vytápění
pevnými palivy nebo plynem.
Kontroly musí každoročně provádět
pouze kominík, který má na tuto
činnost řádný živnostenský list.
Ten také na základě kontroly vystaví každému majiteli nemovitosti
patřičnou zprávu. Kontrolní zprávu
nyní vyžadují například i pojišťovny v případě sjednávání nových
pojistných smluv pro nemovitosti
či v okamžiku uplatňování plnění
z příčiny požáru budovy.
Pravidelné čištění komínů (při celoročním topení nejlépe 3 x do roka)
mohou majitelé zajistit sami vlastními silami.
Za nedodržení vyhlášky hrozí
poměrně vysoké pokuty až
25 tisíc korun.
Ve snaze vyjít vstříc občanům, zajistí
obec službu také hromadně. O termínech hromadných kontrol komínů vás budeme včas informovat
prostřednictvím vývěsek, webových
stránek a SMS zpráv.

Obecní úřad informuje
Czech POINT,
úřady blíž občanům

Obchodní rejstřík
IČ subjektu
Živnostenský rejstřík
IČ podnikatele / fyzické osoby

Každé úterý a čtvrtek vždy od
17 do 19 hodin mohou občané
využít v sídle obecního úřadu
služby kontaktního místa Czech
POINT, tedy Českého Podacího Ověřovacího Informačního
Národního Terminálu. Právě zde
je možné operativně a na jednom
místě vyřešit řadu úředních záležitostí. Například pořídit výpisy
z veřejných (např. obchodní a živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí) a neveřejných evidencí
(např. rejstřík trestů).
Jaké doklady je třeba předložit
Ověřené výpisy z veřejných
evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována
totožnost žadatele. Žadatel je pouze
povinen sdělit relevantní kritéria pro
vyhledání svého požadavku.

Katastr nemovitostí
Název katastrálního území a číslo
listu vlastnictví
Ověřené výpisy z neveřejných
evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů
z rejstříku trestů je třeba podepsat
písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis
týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou platný občanský průkaz
nebo cestovní pas. Výpis z RT je
možné vydat i cizincům, kteří mají
povolení k dlouhodobému nebo
trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí
doložit i úředně ověřené pověření
k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji
totožnost.

Ceník služeb Czech POINT
Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další
i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

0,- Kč

Rejstřík trestů

Očkování psů
Podobně jako v předchozích
letech zajistí i letos obec
hromadné očkování psů, kteří
jsou řádně registrováni.
Očkování proběhne zřejmě koncem
května. Konkrétní termín bude v dostatečném předstihu oznámen na vý-

věskách i webu a účastníci programu
SMS obecních zpráv samozřejmě
obdrží zprávu s údaji, který den a v jakém časovém horizontu očkování
proběhne.
Platba za povinné očkování psů je zahrnuta již v obecním poplatku, který
musí za každé chované zvíře zaplatit
jeho majitel.

Když pes není kamarád
Třebaže volné pobíhání psů se
na vesnici odjakživa bralo jako
samozřejmost, dnes přináší řadu
problémů. Obecně proto platí,
že na veřejných prostranstvích
v zastavěných částech obce se
psi mohou pohybovat pouze
s průvodcem a na vodítku.
Jejich volný pohyb je možný
jen v přírodě, avšak vždy pod dozorem majitele či jiného průvodce.
Ti jsou také povinni odstranit exkrementy, které po sobě jejich čtyřnohý miláček při venčení zanechá (sáčky jsou zdarma k vyzvednutí na OÚ).
Pokud v obci či na svém pozemku
najdete neznámého psa bez dozoru, pokuste se nejprve identiﬁkovat
jeho majitele. Zeptejte se například
sousedů či dalších obyvatel, kteří
by mohli zvíře i jeho pána znát.
V případě, že takové pátrání nebude úspěšné, kontaktujte ihned
některého z místních zastupitelů.
Pokud je pes viditelně zraněn, doporučujeme zavolat veterináře (např.
MVDr. Šimra, tel. 604 216 409).
Jestliže se zvíře chová nebezpečné
a ohrožuje na životě či zdraví Vás
nebo někoho jiného a nedaří se
rychle zkontaktovat zastupitele,
volejte přímo odchytovou službu –
pana Knihu (tel. 608 832 424).
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Obecní úřad informuje
Nový Řád veřejného
pohřebiště
Od dubna letošního roku
platí pro místní hřbitov v Popovičkách nový Řád veřejného
pohřebiště. Zastupitelé obce
v něm upřesnili pravidla v souladu s §19 zákona 256/2001 Sb.
O pohřebnictví.
Tento dokument zpřesňuje rozsah
veškerých služeb poskytovaných
na veřejném pohřebišti a povinnosti
návštěvníků, provozovatele i nájemců hrobových míst. Celý text
vyhlášky je k dispozici na webových
stránkách obce (www.popovicky.cz/
vyhlasky/) a na vývěskách obecního
úřadu.

Poplatky za svoz odpadu
Obecní úřad upozorňuje na Obecně závaznou vyhlášku o poplatku
za komunální odpad (celé znění
vyhlášky najdete na webu www.
popovicky.cz/vyhlasky/) nebo na
obecních vývěskách.
V souladu s touto vyhláškou musel
být poplatek za odvoz komunálního
odpadu zaplacen do 28. 2. 2011.
Pokud tak někdo z jakýchkoliv důvodů ještě neučinil, je možné vše
napravit v rámci osobního jednání
na obecním úřadu.

V souladu s platnou vyhláškou
jsou ceny za známky v letošním
roce stanoveny na 1.500 korun za
týdenní svoz a 900 korun za vyvážení popelnice jednou za čtrnáct
dnů.

Kam s ním?
Nerudovskou otázku řeší občas
každý z nás v okamžiku, kdy do
plné domovní popelnice potřebuje dostat další odpad.
Řešením rozhodně není odnášení
odpadků k sousedovi či do košů na
autobusových zastávkách. Bohužel
i to se však u nás občas děje.

Pro případ přeplněné popelnice je
vhodné mít doma v rezervě pevný
igelitový pytel, který je možné připravit k odvozu společně s klasickou
nádobou na odpad.
Kvalitní pytle o objemu 120 litrů,
které společnost ASA vyveze
společně s odpadem z popelnic,
je možné zakoupit na obecním úřadu. Cena za jeden kus činí 50 korun.
Všichni občané mají také možnost
využít na obecním úřadu sběrné
místo pro likvidaci monočlánků, baterií a drobných elektrospotřebičů.
Ty totiž patří mezi nebezpečný odpad a rozhodně by neměly skončit
v běžné popelnici.

Sbor dobrovolných hasičů Popovičky
pořádá soutěž v požárním sportu

HUNTOVICKÝ ÚTOK
dne 11. června 2011 od 9 hodin u rybníka ve Struhách v Chomutovicích
Tímto zveme všechny spoluobčany a sousedy ze všech našich vesniček, aby nás přišli
podpořit v hasičském klání. O dobrou náladu se jistě postaráme všichni společně.
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www.hasici.popovicky.cz

Obecní úřad informuje
Stavební práce na dálnici D1
se dotýkají i naší obce
Mezi osmým a dvanáctým kilometrem dálnice D1 probíhají od konce března letošního roku stavební
úpravy, které si vyžádaly i značné
dopravní omezení. Ostatně zvýšený dopravní ruch je možné sledovat i na vedlejších komunikacích,
ty naše nevyjímaje.
Jde o poslední dokončovací fázi
celé série stavebních opatření
spojených s loňským otevřením
Pražského okruhu. Výsledkem
by mělo být dokonalejší technické
a ekologické zabezpečení celkové
dopravy na nejvytíženější komunikaci v zemi. Vzhledem k tomu,
že výstavba znamená pro řidiče
během celého roku mnohá dopravní omezení, je také celý tento úsek
dálnice až do ukončení prací vyjmut
ze zpoplatnění.

České republiky. Výrazně se zvýší
kapacita a hlavně plynulost dopravy. Řidiči už se také budou v tomto
úseku lépe orientovat, protože
zde bude osazeno deﬁnitivní proměnné dopravní značení. Stavbaři
by měli vše stihnout do konce
roku 2011.
Objízdné trasy jsou vedeny výhradně po dálnici. Největší omezení na
D1 nastalo hned v první fázi (cca
28. 3. – 14. 4.), kdy byl kvůli demolici mostu provoz veden v každém
směru ve dvou jízdních pruzích.
Další výrazné omezení je plánováno na druhou polovinu srpna, kdy
budou nad D1 pokládány nosníky
nového mostu (cca 14 dní). Provoz
na začátku a konci prázdnin zůstane bez větších zásahů jen s omezením rychlosti a šířky jízdních
pruhů.

K vedení objízdných tras bude od
června 2011 využíván nový exit 8,
takže už nebudou tolik zatěžovány
křižovatky v Průhonicích.
Po celý rok 2011 může však docházet k dalším krátkodobým omezením v řádu několika dní. Například
při osazování nových portálů dopravního značení. Na nátlak ŘSD zhotovitel zkrátil původní termín výstavby
mostu z 52 týdnů na 37 týdnů.

První z celkem tří změn se týká
8. kilometru D1 u Čestlic, kde je
dokončován nový výjezd. Zástupci
Ředitelství silnic a dálnic, které výstavbu ﬁnancuje společně s obcemi
Čestlice a Nupaky, garantují, že
nová mimoúrovňová křižovatka po
zprovoznění zlepší dopravní obsluhu
celé obchodní a průmyslové zóny
v Čestlicích, Průhonicích a Dobřejovicích.
Další práce probíhají na křižovatce D1
s Pražským okruhem (km 10 – 12).
Zde budou dokončeny kolektorové
vozovky podél D1 a postaven bude
i nový výrazně delší most na silnici
II/101 přes širší dálnici D1. Poslední
novinkou bude vybudování protihlukové stěny v délce 1 600 m podél
dálnice D1 u obce Nupaky.
Podle ŘSD jsou všechny tyto úpravy důležité pro celkovou bezpečnost a lepší provoz vozidel na úseku, který je nejzatíženějším z celé
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Den ve znamení karnevalu
a princezny, víly, loupežníky piráty, čmeláky, vosy,
mumie i nejrůznější další masky
bylo možné narazit v restauraci
U Lojzíka v sobotu 12. března.
Konaly se tu totiž hned dva
karnevaly. Odpoledne si masopustní veselí užívaly děti, večer
dospělí.

N

spělí. Rej masek byl tedy skutečně
velkolepý.
Velké nadšení u malých i velkých
diváků vzbudila i bublinová show
Václava Strassera, který v sále doslova kouzlil bubliny všech velikostí
i barev, a byla to krásná podívaná.
Na dětském karnevalu se sešlo
zhruba sedmdesát dětí a je třeba
ocenit, že si na všech maskách
dali děti i jejich rodiče a prarodiče
záležet. Kromě krásného zážitku si
každý malý účastník odnesl i malý
dárek z tomboly a balónkové zvířátko
či květinu, které na závěr karnevalového odpoledne pohotově vyráběli
klaun Mireček s Leontýnkou.

O malování na obličej byl velký zájem

Na dětském karnevalu tentokrát
dělali všem účastníkům společnost klaun Mireček a klaunka
Leontýnka se svými pomocníky.
Ti se hned v úvodu pokusili zapracovat na ještě dokonalejší podobě
masek za pomoci malování na
obličej. Klaun Mireček měl pro
děti připravenu řadu nejrůznějších
soutěží, hádanek, kouzel a veselého zpívání i tance, do kterého se
nakonec docela rádi zapojili i do-

Radost až do rána

Tak jako každý rok bylo i tentokrát
na karnevalu vidět spoustu krásných masek, se kterými si tvůrci
vyhráli do posledního detailu. Každý
se snažil být originální a neopakovat kostým, který už na karnevalu
někdy použil on sám, či někdo jiný.
Vymyslet novou masku přitom
i s ohledem na několikaletou tradici
našich místních karnevalů není vůbec jednoduché. Masek bylo letos
opět o něco víc, než loni.

Karneval pro dospělé začal
v osm hodin večer a volně tak
navázal na veselí, které v sále
restaurace U Lojzíka panovalo
už v odpoledních hodinách.
K tanci i poslechu hrála kolínská
skupina Veget.

Domů nikdo příliš nespěchal a zdálo
se, že se všichni opravdu dobře bavili. Je tedy jisté, že masku pro příští
karneval mnozí začali vymýšlet hned
další den. Takže za rok na viděnou,
krásné masky!
SDH Popovičky

Za šťastné dětské úsměvy, kterých
nebylo málo, patří tedy velký dík
všem sponzorům (OÚ Popovičky, společnosti Arendon – zámek
Nebřenice a manželům Hluchým
z restaurace U Lojzíka), díky nimž se
karneval v Popovičkách mohl uskutečnit opravdu ve velkém stylu.

Karnevalové veselí si děti opravdu užívaly
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Leontýnka umí s balónky hotová kouzla

Společná fotograﬁe masek skončila jistě v rodinných albech

Ze života spolků a sdružení
Jarní hasičská brigáda

Úspěch mladých hasičů

V sobotu 9. dubna si členové Sboru dobrovolných hasičů Popovičky
opět přivstali a od časného rána
se při pravidelné jarní brigádě
soustředili na to, aby z našich obcí
zmizel veškerý nepořádek, který za
sebou zanechala zima, žel, mnohdy i za vydatného přispění bezohledných a nezodpovědných lidí.

V sobotu 16. dubna se naši mladí
hasiči úspěšně zúčastnili letošní
první soutěže v požárním útoku, Memoriálu Ladislava Báči
v Čelákovicích. Náš sbor tam
vyjel s družstvem dětí, mladších
a starších žáků a týmem dorostu,
který si na této soutěži odbyl svou
premiéru.

Nejdříve se hasiči pustili do úklidu
návsi a hlavní komunikace v Chomutovicích, kde shrabali listí a odklidili
spadané větve. Po důkladném zametení prokoukla i celá zdejší hlavní
komunikace, tedy Huntovická ulice,
a prostranství před obecním úřadem.
Z rybníka na návsi zase zmizelo díky
jarnímu úklidu i staré a již nevyhovující molo a také břehy obecní vodní
nádrže teď na první pohled vypadají
mnohem lépe.

Soutěž se konala na školním hřišti
u základní školy v Čelákovicích, kam
se sjelo celkem 25 družstev z okresu
Praha-východ (mladší žáci bojovali
v konkurenci 12 družstev, starší
v 9 družstvech a na startu soutěže
dorostu stanula 4 družstva).

Z Chomutovic se hasiči přesunuli
do Popoviček, kde uklízeli nejen na
hřbitově, ale také v přilehlém okolí
a nemálo energie věnovali i práci
v prostranství pod kostelem. Na
žádost farnosti Říčany také z kostela
Sv. Bartoloměje vynesli do kontejneru staré koberce. Letošní jarní
úklid pak zakončili v místech čistírny
odpadních vod Na Stádlech.

hasiči ve svých dovednostech zdokonalovali pouze ve dvou termínech.
Při té příležitosti si však vcelku dobře
„osahali“ všechen potřebný hasičský
materiál (hadice, savice, koš, rozdělovač, proudnice), který je třeba při
soutěži připravit v předem stanovém
čase pod dozorem rozhodčího.
Soutěž má svá pevná pravidla, kdy
žádný materiál nesmí přečnívat ze základny a nesmí se vzájemně dotýkat.
Děti na pokyn startujícího (většinou
se jedná o výstřel ze startovní pistole)
vyběhnou směrem k základně, kde
se každý „vrhá“ na svůj hasičský materiál, aby při požárním útoku nastříkal do terčů v co nejkratším časovém
limitu co nejvíce vody.
V rámci soutěžního požárního útoku
je také třeba sestavit hadicové vedení od požární stříkačky PS 12 k rozdělovači a pak dvojité vedení k proudnicím směrem k terčům. Strojník pak
za pomocí dvou savic a košaře nasaje
vodu do mašiny z hasičské nádrže
(dorost vodu nenasává, ale přímo
nabírá). Vše vyžaduje nejen značnou
zručnost a šikovnost, ale také znalost
fyzikálních zákonů.

Dětem dělali doprovod rodiče
a členové sboru v čele s trenérem
a velitelem v jedné osobě Rosťou Ševčíkem a jeho asistentem Tomášem
Hlouškem.
Na trénink před závody nebylo tentokrát mnoho času. Na dráze u rybníka
ve Struhách, kde jsou pro mladší
a starší žáky terče ve vzdálenosti
40 m a pro dorost v 80 m, se mladí

V rámci úklidu hasiči nezapomněli ani
na úklid podél hlavní silnice v úseku
od starého transformátoru za Nebřenicemi až k výjezdním cedulím z obce
směrem na Modletice a Herink.
Družstva startovala v tomto složení:
Veškerý odpad, a opravdu ho nebylo
málo, byl naložen do přistavených
kontejnerů, které zajistil obecní úřad.
Po dobrém obědě v restauraci
U Lojzíka se dámská část hasičského
sboru postarala o velikonoční výzdobu břízky na návsi v Chomutovicích
a tím byla brigáda ukončena.
SDH Popovičky

levý proud
pravý proud
rozdělovač
béčkař
savice
koš
strojník

mladší žáci
Karolína Stoklasová
Barbora Ševčíková
Martin Lehovec
Natálie Stoklasová
Ivana Štěpánková,
Tomáš Lehovec
Patrik Urban
trenér týmu

starší žáci
Jan Urban
Michala Mezeiová
Aneta Mezeiová
David Aron
Jindřich Rousek

dorost
Karel Novotný
Karolína Dražanová
Anna Malá
Jan Stoklasa
Jakub Ševčík

Patrik Urban
Lukáš Štěpánek

Jan Kraus
David Ševčík
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Ze života spolků a sdružení
Vzhledem k tomu, že všechna naše
družstva letos pracují v novém složení, musela si na sebe chvíli zvykat,
aby vše klaplo tak jak má.
Děti se umístily na krásných místech
a opět dělaly čest našemu sboru
dobrovolných hasičů. Mladší žáci
obsadili krásné 9. místo s časem
50,60. Vzhledem k tomu, že v týmu
bojovali i pětiletí caparti, jde skutečně
o pěkný výsledek. Družstvo starších
žáků se umístilo na výborném 3. místě s časem 34,08. Družstvo dorostu
obsadilo 4. místo s časem 41,79.
Všem dětem i tímto děkujeme za
krásné výkony a skvělou reprezentaci.
SDH Popovičky

Pro veselý ptačí zpěv
Pokud se vám zdá, že ptáci u nás
letos zpívají o něco veseleji, může
to být i tím, že se jim tentokrát
naše děti postaraly o pěkně veselé
a barevné bydlení v podobě
21 originálních ptačích budek.

Že se někteří autoři dali ve ﬁnále
poznat třeba i podle toho, že na jejich
rukou a tvářích zůstaly stopy úplně
stejných barev jako na jejich výtvoru,
vůbec nevadilo. Všechny použité barvy byly samozřejmě ekologické, aby
pro děti i pro budoucí ptačí obyvatele
nepředstavovaly žádné riziko.
Kolekce budek, které naše děti vymalovaly, je opravdu originální. Některá
dílka byla natolik odvážná, že vzbudila
debatu, zda se nakonec ptáci tak veselého bydlení nezaleknou. Případně
zda naopak nebudou soupeřit o příbytek, který se jim nejvíc zalíbí. Když
ale místní myslivci rozmístili budky
do aleje poblíž nebřenického zámku,
ukázalo se, že obavy nebyly na místě.

ho rybníka ve Struhách pro změnu
prokazovali své dovednosti při obsluze
přenosné motorové stříkačky PS 12.
Podobně jako v olympijském sportu
platila i v tomto hasičském závodu zásada, že není až tak důležité
vyhrát. Mnohem důležitější byly
zkušenosti, které všichni zúčastnění
získali právě díky praktickému školení v terénu a odnesli si je do profesního i civilního života.

Přijďte mezi nás
Sbor dobrovolných hasičů Popovičky rád přivítá ve svých řadách další
chlapce i děvčata, kteří mají chuť
učit se nové věci a něco dokázat.

Během května si všichni malí výtvarníci a případně i další děti budou
moci ověřit, jak se ptactvu v malovaných budkách žije. Plánována je totiž
přírodovědná vycházka, během níž se
o okřídlených obyvatelích našich lesů
děti dozví jistě hodně zajímavého.

Floriánek prověřil hasiče
Malování dřevěných budek se
uskutečnilo už na začátku března
na chomutovické návsi, která se
tak na dva dny (5. a 6. března) stala
ateliérem pod širým nebem. A třebaže počasí nebylo úplně ideální,
malé umělce od netradičního úkolu
neodradilo. Ba naopak, do malování
ptačích příbytků se vrhli s velkou
chutí a popustili uzdu své fantazii.
Občas přišla vhod i rada či přímá
pomoc rodičů.

V sobotu 30. dubna se v našich
obcích i blízkém okolí uskutečnil
již 5. ročník praktického cvičení
Floriánek okrsku č. 3. Své síly
v něm změřili nejen dobrovolní
hasiči, včetně těch našich z Popoviček, ale také profesionálové.
U nás i v okolních vesnicích (Popovičky, Modletice, Chomutovice, bylo
pro čtyřčlenná družstva připraveno
celkem šest stanovišť, kde museli
hasiči plit různé úkoly. Ty prověřily
jejich kondici, profesní znalosti i celkovou připravenost ke konkrétnímu
zásahu v terénu.
V Popovičkách u čistírny odpadních
vod museli například uhasit simulovaný požár za pomoci džberovky
a vynést zraněné. U chomutovické-
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Děti ve věku od 4 do 15 let se
mohou hlásit celoročně. Práce
v oddílech začíná zpravidla v polovině
května a je spojena s přípravou na regionální soutěž ve Svojšicích.
Termíny schůzek ani jejich četnost
nejsou předem stanoveny. Vše se
odvíjí od programu, který dětem dává
možnost srovnání s konkurencí (soutěže v rámci místa i okresu).
Bližší představu o požárním sportu si
mohou rodiče i děti udělat na tradiční
hasičské akci Hutovický útok, která se
koná 11. června u rybníku ve Struhách
v Chomutovicích.
Další informace na www.hasici.
popovicky.cz nebo prostřednictvím
e-mailu: sdhpopovicky@seznam.cz

Ze života spolků a sdružení
Budeme mít k sobě blíž?

na toto téma vyvolali veřejnou diskuzi, z níž může vzejít řada užitečných
námětů. Bezproblémové části páteřní
komunikace je však jistě možné začít
stavět v předstihu.

Již téměř jedenáct let usiluje místní
občanské sdružení Klidné bydlení
o vybudování pěší stezky, která by
propojila Nebřenice, Chomutovice
a Popovičky s Modleticemi. Smělejší
verze projektu pak uvažuje o prodloužení trasy až do Průhonic s tím, že
opačným směrem by stezka mohla
pokračovat přes Petříkov do Štiřína.
Díky tomu, že v naší lokalitě by
hlavní cesta vedla převážně podél
potoka, mohla by se časem stát
i naučnou stezkou s informačními
tabulemi. Na páteřní trasu by také
postupně mohly navazovat odbočky,
které by v ideálním případě nakonec
vytvořily celou síť pěšin. Nevedly
by odnikud nikam – jak tomu u některých nedomyšlených projektů
bývá, ale spojily by blízké i vzdálenější obce. Například Popovičky
a Sklenku nebo Předboř či Nebřenice
a místa v okolí chomutovického
lomu. Příjemná procházka by jistě
byla také z Chomutovic do Herinku
a na rozcestí u Modletic. Stejně tak
i z Nebřenic přes Ovčáry a Čenětice
do Křížkového Újezdce.
Víme, že podobné sítě cest pro pěší
úspěšně fungují například na Sedlčansku, kde se do jednoho zájmového
sdružení spojilo již před patnácti lety
celkem 23 obcí. Podobné stezky slouží chodcům, cyklistům a bruslařům
i v nedalekých Kolovratech.
Náš koncept by bezpochyby přispěl nejen k lepší komunikaci mezi
místními lidmi, ale například v případě
uvažované stezky mezi Popovičkami
a Modleticemi (případně i Dobřejovicemi) by lidem podstatně zkrátil i cestu na autobusové zastávky na jesenické silnici. Navíc by nás také ještě
o něco víc přiblížil k okolní přírodě.
Chápeme, že priority obce byly prozatím jiné. Přednost měla potřebná

Jsme totiž přesvědčeni, že stezka
pro pěší nemusí nijak zvlášť zatížit
rozpočet obce. Mohlo by jít o cestu
s nezpevněným povrchem a materiál
by se dal výhodně získat třeba z chomutovického lomu.

dopravní a vodohospodářská infrastruktura. Nyní však stezka pro pěší
opět získává na aktuálnosti.
Na jediné komunikaci, která nás
prozatím spojuje, začíná být totiž kvůli
silnému automobilovému provozu
pro chodce značně nebezpečno.
Každý, kdo byl nucen jít po této silnici
například ve večerních hodinách, si
příště stejnou cestu zřejmě rozmyslí.
S obavami sem vyjíždějí také maminky s kočárky, na něž bohužel řidiči
neberou mnoho ohledů. Podobně
jsou na tom sportovci. Kondiční běh,
se zde stává spíš během o holý život.
Riziko se značně zvýšilo poté, co byl
letos na jaře kvůli výstavbě nového
mostu do Říčan omezen provoz na
dálnici D1. „Zkratku“ přes naše obce
používají nejen místní, ale i mnozí
další automobilisté a dá se předpokládat, že si tuto alternativní trasu
zapamatují.
Také proto chce hlavní garant a koordinátor projektu MUDr. Lukáš Otruba,
který je od loňského podzimu členem
obecního zastupitelstva, co nejdříve
zpracovat základní dokumentaci, která
by pro stezku stanovila nejvhodnější
trasy. A to i s ohledem na majetkoprávní vztahy, technické možnosti či
záměry sousedních obcí. V projektu
se jistě dají zohlednit i trasy kdysi
zaniklých cest, kterých nebylo v okolí
Popoviček málo. Rádi bychom také

Víme také, že v posledních letech
bylo možné sehnat na podobné
projekty nejrůznější dotace. Například
Středočeský kraj každoročně vypisuje
výzvy v rámci svého Fondu životního
prostředí a zemědělství.
Navíc věříme, že myšlenka cesty pro pěší najde v Nebřenicích,
Chomutovicích i Popovičkách řadu
příznivců, kteří projektu nebudou
jen symbolicky držet palce, ale
rádi pomohou s dobrými nápady,
vlastní výstavbou i pozdější údržbou této trasy.
Váš názor nás zajímá už teď a jistě
může být vhodným námětem i pro
tento místní zpravodaj.
Občanské sdružení Klidné bydlení

Hemžení na Ovčárské cestě
Navzdory nepříznivému počasí bylo možné vidět v sobotu
19. března hemžení mnoha
lidiček na Ovčárské cestě. Všichni
sem dorazili za velmi bohulibým
cílem – dobrovolnou brigádou.
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Ze života spolků a sdružení
Akci uspořádalo místní občanské
sdružení Venkov pro lidi, které
se rozhodlo cestu směrem na
Ovčáry celkově pročistit a uklidit.
Jednalo se především o vyřezání
křovin a náletové zeleně, odstranění polámaných větví a sesbírání
odpadků. Zcela pokácet bylo nutné
i několik stromů, které nebyly
v dobré kondici a staly se pro okolí
nebezpečné.
Velkým pomocníkem při této náročné práci byla i technika, díky níž
bylo snazší veškerý dřevěný odpad
shrnout na jednu velkou hromadu
a pak pod dozorem spálit. Techniku poskytli místní občané zdarma
a bez nároku na odměnu.
Na celkovém vyčištění cesty na
Ovčáry, která spojuje obce Chomutovice a Křížkový Újezdec, se
mimo členů občanského sdružení
Venkov pro lidi podílela také spo-
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lečnost Agro Jesenice, Myslivecké sdružení Družba Dobřejovice
a několik místních spoluobčanů.
Ti všichni si zaslouží velký dík za
to, že část svého volného času
věnovali péči o místo, kde žijí.
Na této akci také získal jasnější obrysy další záměr sdružení v podobě
výsadby nových ovocných stro-

mů, které by, tak jako kdysi, opět
mohly lemovat cesty mezi zdejšími obcemi. Dlouhodobý projekt
RODINA = ovocný strom, je přitom
otevřený každému, kdo projeví
zájem a bude ochotný vlastními
silami vysadit „svůj“ ovocný strom
a zejména v prvních fázích růstu
mu věnovat i potřebnou péči.
Občanské sdružení Venkov pro lidi

Náš soused
Život jako jeden velký
a veselý koncert

Repertoár vyberu a upravím vždy
tak, aby odpovídal obsazení. Rád
taky napíšu něco původního. Klasiku jsme zde ale hráli také, například
v místním kostele. I já si myslím,
že nezáleží na žánru. Spíš je důležité, aby hudba byla opravdová
a člověk jí dělal s láskou a jistou
pokorou.

Do domu, kde bydlí Vladislav
Kozderka, by každého spolehlivě dovedl hlas trubky. Právě
díky ní a přátelům z Národního
divadla v sedmdesátých letech
minulého století v Popovičkách
zakotvil a je zda doma. Život bez
trubky a muziky si snad ani neumí představit. Proto také každý
den alespoň dvě hodiny hraje
a cvičí nátisk. Svůj věk neřeší
a ani nemusí. Má stále tolik práce, že občas nestíhá. Ale právě
to ho baví.
Proč jste si mezi všemi nástroji
vybral zrovna trubku?
Trubka je krásný a majestátní
nástroj. Nedá se přeslechnout ani
ve velkém orchestru. Já jsem ale
původně hrál na klavír a housle
a tatínek, který byl violovým koncertním mistrem brněnské ﬁlharmonie, by mě určitě taky raději
viděl se smyčcem v ruce. Trubka
ale nakonec zvítězila a své volby
nelituji. Díky ní jsem se Symfonickým orchestrem hlavního města
Prahy FOK procestoval velký kus
světa. Třeba v Japonsku, které je
známé svými sympatiemi k českým hudebníkům, jsem byl asi
dvacetkrát. Díky tomuto nástroji
jsem taky poznal řadu báječných
lidí. A trubka mě vlastně přivedla
i k aranžování, protože jsem právě
pro ni začal postupně upravovat

mnohé skladby starých i moderních autorů. Třeba i takové, které
si jinak člověk ani nedokáže
představit. Například Gershwinovu
Rapsodii v modrém. V mé úpravě
pro trubku sklízí už řadu let u posluchačů velký úspěch.
Pro sousedy v Popovičkách,
Nebřenicích i Chomutovicích jste
prý ale hlavně muzikant, který
zahraje úplně všechno a nepokazí
žádnou legraci.
Většina místních lidí mě asi opravdu poznala až díky akci Loučení
s létem, pro kterou už několik let
dávám spolu s kamarády dohromady velmi komorní žesťovou kapelu
„Oddechovku“. Hrajeme k tanci
a hlavně pro pobavení. Párkrát
jsme v této a nebo hodně podobné
sestavě hráli třeba i na několika
místních svatbách. I to mě baví.

Právě tento přístup byl zřejmě
sympatický i Janu Bonaventurovi, který z Vás chtěl udělat svého
„dvorního skladatele“.
Honza byl moc fajn člověk, soused
a kamarád. Takhle tu na něj určitě
vzpomínáme všichni. Když o něco
požádal, nešlo mu odmítnout.
S hudbou do jedné z povídek pro
oblíbené televizní Bakaláře jsem mu
rád pomohl tím spíš, že mě jeho
nabídka potěšila a oslovila. I když
to byla taková „rychlovka“. Muziku
pro Poslední vlak potřeboval skoro
do druhého dne. To, co jsem napsal,
se mu moc líbilo a bylo to prý přesně to, co si představoval. Skutečně
měl zájem o další spolupráci a oba
jsme se na ni těšili a dělali si plány.
Bohužel už na jejich realizaci nedošlo. Honza krátce na to zemřel. Dost
často na něj vzpomínám. Oba jsme
měli mnoho společného – byli jsme
kumštýři, které do Popoviček zavedl
osud, oba jsme se rádi stali „venkovany“. Ani jeden z nás by tohle
místo nevyměnil za žádný jiný kout
na světě. Byli jsme tu doma a svým
způsobem jsme měli rádi i to, co
nás zlobilo.

Vladislav Kozderka
■

Narodil se 1. července 1947 v Brně

■

Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU

■

Od roku 1968 byl členem Státní ﬁlharmonie Brno, od roku 1972 působil v orchestru
Národního divadla a od roku 1981 hrál v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK

■

V roce 1974 získal 1. cenu a titul laureáta mezinárodní soutěže Pražské jaro ve hře na trubku

■

V roce 1975 získal bronzovou medaili v mezinárodní soutěži v Ženevě a o rok později
zlatou medaili v mezinárodní soutěži v Toulonu

■

Dnes se věnuje zejména skladbě a aranžování

■

Jako sólista vystupuje především s komorním sdružením Czech Collegium

13

Náš soused
Co konkrétně máte na mysli?
Já třeba to, že mám dům s velkou zahradou, o kterou jsem nikdy neuměl
a ni nechtěl pečovat. Ani jako důchodce už to nedoženu. Naštěstí tohle
všechno zvládá moje manželka. Já
naši zahradu beru spíš jako dílnu, ve
které se mi v létě moc dobře aranžuje
a skládá. A taky jako místo, kde se dá
příjemně posedět s přáteli.
S přáteli i trubkou ale docela rád
vyrazíte třeba i do místní hospůdky U Lojzíka...
Skutečně se rád potkávám se sou-

Pivo pro kamaráda
Když dnes někdo ze štamgastů
objednává v hospodě U Lojzíka
jedno pivo navíc, dá se tušit, kam
s ním zamíří. Na nedaleký hřbitov,
kde půllitr obřadně položí na hrob
kamaráda a fajn souseda režiséra
Jana Bonaventury.
Honza sice nepatřil k místním
starousedlíkům. Hned po prvních
dnech, kdy začal dýchat místní
vzduch, to ale vypadalo, že se tu
snad opravdu narodil. Měl to tu
moc rád. Rád debatoval se sousedy u piva, kde všechny bavil „veselými historkami z natáčení“. Byl
totiž skvělý režisér a možná ještě
lepší vypravěč.
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sedy. Rád s nimi podebatuju. Když
jsem jezdíval po světě, vždycky jsem
se tak po návratu nejlíp dozvěděl, co
je nového. Oni zas rádi poslouchali
moje vyprávění. Trubku jsem bral
záměrně, abychom měli posezení
i s muzikou. A někdy se to skutečně
vydařilo. Zvlášť veselo bývalo U Lojzíka, když k nám jezdívala Laďka
Kozderková, moje sestřenice. Já hrál
na trubku, ona zpívala. Všichni se báječně bavili a ještě dnes si často na
Laďku vzpomenou. Byla to ohromná
a nesmírně talentovaná kumštýřka.
A její humor byl nakažlivý. Jezdila

sem moc ráda a líbilo se jí, že tu
lidi k sobě mají blíž, než ve městě.
Škoda, že mnohým dnes právě ta
sousedská pospolitost nijak nechybí.
Naopak, kontaktům s okolím se brání. Tento trend jistě přinesla i doba,
která vyžaduje, aby šel každý tvrdě
za svým. Já to ale beru jinak. Zřejmě
i díky svému koncertování. I když
v orchestru hrajete sólo, musíte
vnímat ostatní. Jinak to neladí.

Miloval humor, především ten
moudrý, a bavilo ho, když lidi dokázal
rozesmát a spravit jim náladu.

Honzo, díky za všechnu legraci pro
sousedy, kamarády i tisíce televizních
diváků. A díky za kousek opravdové
železnice, kterou jsi dokázal dovést
k nám do Popoviček. Koleje, návěstidlo i vláček jsou stále na svém místě,
tedy na zahradě Tvého domu.
Kamarádi od Lojzíka

Kdyby byla pravda, že každá minuta
upřímného smíchu prodlužuje lidský
život, jistě by nám vyprávěl své
historky ještě mnoho let. Bohužel ani
jeho nakažlivý optimismus nedokázal
porazit zákeřnou nemoc, o níž jsme
dlouho neměli ani tušení.
Letos 14. června to bude už 12 let,
co Jan Bonaventura podlehl leukemii.
Jeho půllitr piva mu tedy s kamarády
necháváme natočit se vzpomínkou
na prima chlapa, který měl srdce na
správném místě a nedokázal dělat
věci jinak, než pořádně a s fortelem.

Celý život se pohybujete mezi
notami. Opravdu Vám jich někdy
nepřipadalo nějak moc a neměl
jste chuť dělat něco jiného?
Samozřejmě že jsem si mnohokrát
říkal, že muziku pověsím na hřebík.
Hlavně ve chvílích, kdy se mi ji
nedařilo dělat a psát tak, jak jsem
si představoval. Ale na tyhle slabé
chvilky mám osvědčený recept.
Sednu na kolo a šlápnu do pedálů. Tady v okolí jsou pro cyklistiku
nádherné terény. Člověk si báječně
vyčistí hlavu. A taky si uvědomí, že
měl a má v životě kliku. Že mu vlastně nic neschází. A pivečko chutná
po takovém výkonu náramně.
Za rozhovor děkuje Blanka Hrdinová

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
Informace místních spolků a sdružení
Reportáže z Dětského dne a dalších akcí
Navštívíme dokončovaný hotelový a sportovní areál v Popovičkách a 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.,
č. 1/2011 vyšlo v měsíci květnu, č. 2/2011 vyjde v měsíci srpnu, uzávěrka inzerce 31. 7. 2011,
Pověřený zástupce OÚ Ing. Jaroslav Richter, Odpovědná redaktorka PhDr. Blanka Hrdinová,
DTP: Hana Melčová, Distribuce: OÚ a SDH Popovičky, Náklad: 300 kusů
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Víte, co kam patří?
e kontejnerům na tříděný
odpad už si zvykla docházet
většina z nás. Mnozí to přitom
mají podstatně dál než 113 metrů, což je prý průměrná vzdálenost, jakou musí lidé v Česku
ujít k nejbližším kontejnerům na
tříděný odpad.

mnohdy skončí i to, co do nich nepatří. Recyklaci odpadu to pak značně
komplikuje či dokonce znemožňuje.
Na kontejnerech jsou sice nálepky
popisující, co kam patří a co ne,
pokud však odpad špatně roztřídíme
už doma, zpravidla se nám nechce
u „popelnic“ vše znovu přebírat.

V zelených, modrých, žlutých a případně i oranžových kontejnerech však

S naší nápovědou se vám jistě už
nic podobného nestane.

K

Žlutý kontejner

SKLO

PLASTY
O

Sk – lahve od vína, alkoholických i nealkoholicSklo
kých nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří, skleký
nice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité
skleničky. Pokud jsou k dispozici kontejnery obou
barev, je důležité třídit i sklo čiré a barevné –
barevné do zeleného, čiré do bílého.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit!

NE

Můžete si je vystřihnout a nalepit
buď přímo na nádoby, do nichž
doma odpad shromažďujete, nebo
na místo, které máte při třídění
odpadu stále na očích.

Zelený (bílý) kontejner

O

AN

Připravili jsme pro vás štítky
se stručným přehledem odpadu,
který lze ukládat do kontejnerů
s označením SKLO, PLASTY,
PAPÍR, NÁPOJOVÉ KARTONY.

Ke
Keramika,
porcelán, autosklo, zrcadla nebo
drátované sklo, zlacená a pokovená skla.
dr
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu!

AN

NE

Fó
Fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
lá
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků
(bez hliníkových víček, mírné znečištění nevadí),
balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren – vhazovat v menších kusech! V některých případech
i nápojové kartony (nutno sledovat nálepky na
kontejnerech).
Všechny obaly před vyhozením sešlápnout!

M
Mastné
obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od zubní pasty, obaly od žíravin,
př
barev a jiných nebezpečných látek, molitan,
b
podlahové krytiny či novodurové trubky.

Modrý kontejner

PAPÍR
O

AN

Ča
Časopisy,
noviny, sešity, krabice, knihy (pouze
bez desek), papírové obaly, cokoliv z lepenky,
be
obálky s fóliovými okénky, skartovaný papír, papír
s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky –
pouze bez plastového vnitřku!

NE

Celé svazky knih (ve větším počtu patří do sběrného
Ce
dvora), uhlový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
dv
papír, kartony od vajíček, dětské pleny.
pa
Roztříděný papír vykupují i ve sběrných surovinách.
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Ve vlastním zájmu, prosím, dbejte, aby byl
objem tříděného odpadu co nejmenší.
Plastové lahve, nápojové kartony
i papírové obaly a krabice vždy důsledně
sešlapujte a skládejte.

Šetříte tak peníze obci i sami sobě.
Na vyvážení odpadu totiž přispívá
každý z nás!

