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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
čas letních dovolených a chvilek strávených s rodinou a blízkými při zaslouženém odpočinku je v plném proudu a školákům se bez dotazu: „Tak co
bylo dnes ve škole?“ jistě dýchá též
o něco volněji.
Obecní úřad mimo dlouhodobých projektů (zvýšení kapacity ČOV, revitalizace
rybníka v Chomutovicích, územní plán)
by rád do podzimu realizoval dva projekty, a to dokončení úprav okolí a vstupu na hřbitov v Popovičkách a zprovoznění stezky mezi Popovičkami a Herinkem vedoucí do Chomutovic. V rámci
budování místní infrastruktury bychom
též rádi rozšířili dětské hřiště, ačkoli
podaný projekt pro dotační titul nebyl
mezi „šťastnými“. O úsměv na tváři našich nejmenších jsme alespoň zabojovali dětským mysliveckým dnem v Nebřenicích a dětským dnem v Chomuto-

vicích. Tímto děkuji především místnímu mysliveckému sdružení Dobřejovice
a sboru dobrovolných hasičů Popovičky, které akce připravily a celým programem provázely. Za mě osobně: „Velké díky!“
Zcela jistě jste zaznamenali probíhající obnovu místních obecních křížků
a pomníčků. Na rohu hřbitova je již
zcela nový, protože původní kamenný
podstavec se bohužel rozpadal, a při
výjezdu z Chomutovic na hlavní silnici
bude křížek rekonstruován během následujících dní.
Nápadů a invence je hodně, v některých případech i bez většího zásahu do
obecního rozpočtu.
Kdokoli z vás, kdo by chtěl též k naší
snaze přispět ať již myšlenkou nebo
prací, je vřele vítán. Není třeba býti voleným zastupitelem, abychom se moh-

li aktivně podílet na společném životě
v obci.
S úctou Ing. Jaroslav Richter, starosta

Obecní úřad informuje
Nové značky
OÚ se podařilo vyjednat výměnu dopravních značek na přechodech pro
chodce. Od začátku prázdnin jsou tedy
přechody opět viditelnější.
Václav Škorpil, místostarosta

Křížek u Lehovcových
a křížek u hřbitova
Dne 30. 6. 2015 byly započaty restaurátorské práce na křížku u hlavní silnice v Chomutovicích. Tyto práce zajišťuje Bohumil Pánek – kamenosochařství, restaurátorství. Předpokládaná doba restaurování bude asi 2–3 týdny. Křížek
u hřbitova byl rekonstruován již na
jaře.

Závazky vůči obci
Dovoluji si apelovat na všechny spoluobčany, kteří dosud nezaplatili faktury za vodné a stočné, poplatek za psy,
svoz odpadů apod., aby učinili nápravu
a veškeré své závazky vůči obci uhradili co nejdříve. Vyhnete se tak zbyteč-

Oznamujeme všem spoluobčanům, že k 31. 12. 2015
končí platnost většiny smluv
k pronájmu hrobových míst.
Nové smlouvy je možno uzavřít v úředních hodinách.
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ným upomínkám a následnému řešení
vašich závazků právní cestou. Obecní
úřad je v tomto vázán zákonem a musí
se chovat jako řádný hospodář, tzn. vymáhat veškeré dlužné částky bez ohledu na jejich výši nebo osobu dlužníka.
Děkuji za pochopení.
Bc. Petr Doubek

Třídicí boxy
Každá domácnost, která má uhrazen poplatek za odvoz odpadu, si
může v úředních hodinách bezplatně vyzvednout boxy na jeho třídění.
-vš-

Obecní úřad informuje
Kontakty
a provozní doba
Obecní úřad Popovičky
se sídlem v Chomutovicích
K Rybníku 12
251 01 Chomutovice
IČ: 0064 0131
č. ú.: 168 222 01/0100
tel.: 323 637 123
ID datové schránky: 9vfakxa
e-mail: obec@popovicky.cz
http://www.popovicky.cz
úřední hodiny: úterý 19–21 h
CZECH POINT: úterý 17–19 h
středa 17–19 h
Správce kanalizační
a vodovodní sítě
Petr Vácha – 736 285 482,
petr.vacha@popovicky.cz

SPRÁVA OBCE
Autobusy

Renata Stoklasová

Hasiči

Ivana Štěpánková

Hřbitov

Miroslava Formánková

Kanalizace, vodovod

Ing. Marek Kubr

Komunální odpad

Václav Škorpil

Krizový plán, povodňový plán

Bc. Petr Doubek

Kulturní akce

Jana Švehlová

Obecní web, SMS

Václav Škorpil

Pěší komunikace

Ing. Marek Kubr

Platby obce

Miroslava Formánková

Rozpočet obce

Všichni

Stavební záležitosti

Ing. Marek Kubr

Školství

Monika Ševčíková

Údržba komunikací

Václav Škorpil

Veřejné osvětlení

Václav Škorpil

Výherní automaty

Ivana Štěpánková

Výročí, svátky

Ivana Štěpánková

Obecní časopis

Monika Ševčíková

Zeleň, životní prostředí, dětská hřiště

Renata Stoklasová

Kronika obce

Monika Ševčíková

Psi – známky, očkování

Jana Švehlová

Jméno
Obecní úřad
Ing. Jaroslav Richter

Sídlo pověřeného úřadu
Městský úřad Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Telefon: 323 618 111 – ústředna
E-mail: podatelna@ricany.cz
Sídlo matričního úřadu
Městský úřad Říčany
Budova B, Masarykovo náměstí 83/1
251 01 Říčany

Funkce
starosta

E-mail

Telefon

obec@popovicky.cz

323 637 123

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

Bc. Petr Doubek

člen zastupitelstva

petr.doubek@popovicky.cz

737 678 222

Miroslava Formánková člen zastupitelstva

miroslava.formankova@
popovicky.cz

603 786 918

Jana Švehlová

jana.svehlova@popovicky.cz

606 840 474

člen zastupitelstva

Monika Ševčíková

člen zastupitelstva

monika.sevcikova@popovicky.cz

606 460 717

Renata Stoklasová

člen zastupitelstva

renata.stoklasova@popovicky.cz

734 488 178

Ivana Štěpánková

člen zastupitelstva

ivana.stepankova@popovicky.cz

721 968 190

Magdaléna Lehovcová

asistentka, Czech
Point

magdalena.lehovcova@
popovicky.cz

601 555 177

SMS i e-mailové zprávy z OÚ
Sídlo stavebního úřadu
Městský úřad Říčany
Budova E,
bytový dům Melantrichova 2000/38
251 01 Říčany
Sídlo ﬁnančního úřadu
Městský úřad Říčany
Politických vězňů 1233/40
251 01 Říčany
Telefon: 323 627 305
E-mail: podatelna2122@fs.mfcr.cz

Jistě jste zaznamenali, že OÚ začal používat jiného operátora pro rozesílání info SMS z OÚ. Tato
změna přinesla nejen značnou ﬁnanční úsporu při rozesílání, ale i možnost volby, zda budete chtít zprávy dostávat i nadále prostřednictvím
SMS, či nově e-mailem. Druhou možnost doporučuji pouze v případě, že používáte e-mail ve
svém telefonu, a to z důvodu, že zprávy nemusí sdělovat jen termín nohejbalového turnaje, ale
např. hrozící nebezpečí při povodni apod. V případě, že budete chtít zasílat zprávy mailem, stačí
mi napsat na vaclav.skorpil@popovicky.cz.
Václav Škorpil, místostarosta
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Obecní úřad informuje
Jako Chiron!
Louis Chiron byl jedním z nejlepších
předválečných automobilových závodníků a podle jeho riskantního způsobu jízdy vzniklo známé rčení „jede jako
širón“. Chiron však své kousky předváděl na závodních okruzích a uzavřených tratích. Naši „širóni“ je předvádějí na silnici lll/0320 spojující Popovičky
a Chomutovice, silnici, kde se nacházejí autobusové zastávky, které využívají především děti, naše děti.
Ve dnech 7. 5. – 14. 5. 2015 proběhlo počítání projíždějících vozidel
spolu s měřením jejich okamžité rychlosti. Toto měření se konalo z důvodu
zájmu OÚ Popovičky zúčastnit se projektu MÚ Říčany, jehož cílem by měla
být instalace a následná správa průběžného měření rychlosti v obcích,
tedy maximálně důsledné vybírání po-

jelo 2 636 vozidel, dovolenou rychlost
dodrželo 1 202, překročilo 1 434 řidičů. V součtu to pak znamená, že plných 67 % vozidel překračuje nejvyšší
dovolenou rychlost! 2 287 jich překročilo rychlost o více než 20 km/h, jeden
výtečník jel dokonce 120 km/h!

Nějaký závěr? No, náš hřbitov má
omezenou kapacitu, tak na to mysleme, až zase budeme někam tak neodkladně spěchat…
S přáním bezpečných silnic
Václav Škorpil
místostarosta

Když je pod lampami
tma…
… tak mi prosím dejte vědět. Běžná
kontrola, zda lampy svítí, probíhá zpravidla na konci měsíce a následně je objednán servisní zásah. Ten proběhne do
několika málo dnů. Pokud však dojde
k výpadku osvětlení v celé části, či dokonce celé obci, a není to právě ve „starých“ Popovičkách, kde bydlím, pak se
to bohužel nedozvím. Zaznamenáte-li
takový výpadek, dejte mi to prosím vě-

dět a já zajistím opravu. Stačí poslat
SMS na 775 594 911. Děkuji.
Václav Škorpil
místostarosta

790letá lípa v Popovičkách!

kut a ve výsledku pak snížení rychlosti
a zvýšení bezpečnosti v našich obcích.
O tom, zda bude projekt realizován,
by se mělo rozhodnout v tomto roce
a o výsledku budete informováni.
O čem vás však mohu informovat
ihned, je fakt, že pokud bychom za
každé překročení rychlosti v době měření udělili pokutu ve výši 500 Kč, byla
by naše obec bohatší o 2 500 000 Kč!
Zdá se to moc? Vzhledem k počtu vozidel, která překročila rychlost, je to bohužel docela přesně. Uvedu pár čísel…
Ve směru na Prahu projelo od 7. 5.
do 11. 5. (do 10:00 hod.) 4 278 vozidel, z nichž předepsanou rychlost dodrželo pouhých 850 řidičů, překročilo
3 428 „pirátů“, tedy plných 80 % řidičů jelo rychleji. Od Prahy se měřilo od
12. 5. do 14. 5. (do 8:00 hod.), pro4

31. května 2015 byla v Popovičkách
u hřbitova vysazena 790 let stará lípa.
Opravdu? Ano, jedná se o jedince rozmnoženého roubováním, a je to tedy
„dcera“ Kamenické lípy z Kamenice nad
Lipou. Jedná se o jeden z nejstarších
stromů v ČR, v roce 2009 se umístila
na 7. místě v anketě Strom roku.
Traduje se, že lípa byla vysazena
ve 13. století (objevují se různá data:
1225, 1248, 1267). Během úprav
zámku v Kamenici v roce 1583 bylo
celkové řešení zahrady podřízeno lípě.
Podle některých zdrojů
byla lípa záměrně pěstována do šířky, nicméně taneční parket byl na lípě
vystavěn až po zásahu
bleskem roku 1824, který
lípu připravil o vrchol. Zdá
se tedy pravděpodobnější,
že samotný záměr výstavby parketu byl až důsledkem deformace stromu
přírodní katastrofou, nikoli
jeho příčinou.
Podle pověsti si na parketu zatančil i Jan Žižka. Tato pověst se ale jeví

jako značně nepravděpodobná, protože existence samotného pódia je uváděna až v 19. století, přičemž v Žižkově době nebyla Kamenice ještě ani
zámkem, ale teprve hradem.
Věřme, že i naše lípa se dožije tak
požehnaného věku a že nám za pár let
bude dělat radost nejen svým vzhledem, ale poskytne i stín k letnímu odpočinku.
Václav Škorpil, místostarosta
(zdroj: wikipedia.org, IS Kamenice nad Lipou)

Ze života spolků a sdružení

VELKÝ ÚSPĚCH MLADÝCH HASIČŮ
V sobotu 25. dubna 2015 se družstvo mladších žáků SDH
Popovičky zúčastnilo tradiční soutěže v požárním útoku
v Čelákovicích, kde se konal 13. ročník Memoriálu Ladislava Báči.
Konkurence byla veliká. Celkem se sjelo 32 družstev z blízkých i vzdálenějších sborů. V kategorii mladších žáků bylo
na startovní listině 17 družstev z okresu Praha-východ, kde
se naše obec oproti městům jako Stará Boleslav, Čelákovice,
Městec Králové, Lysá nad Labem a dalších vůbec neztratila!
Soutěž zahájil starosta SDH Čelákovice pan Miloš Fridrich,
všechny přítomné přivítal i starosta Čelákovic pan Josef Pátek.

Ještě před začátkem závodu se představili nejmenší hasiči – přípravka z Čelákovic, kteří přítomné pobavili ukázkou
hašení požáru panelového domu.
Následně byl odstartován závod v požárním útoku a družstva mladších se vrhla do boje. Nejvíce síly mělo naše družstvo, které zvítězilo s časem 0:29,18. Získalo krásný pohár
a putovní cenu v podobě hasičského autíčka.
Tuto cenu náš sbor v kategorii mladších žáků získal již potřetí (v předešlých letech v roce 2009 a 2012) a je k vidění
na OÚ v hasičské místnosti.
-jš-

Družstvo ve složení (zleva): Adam Lehovec, Viktorie Borovičková,
Markéta Zichová, Václav Pecka, Ivana Štěpánková, Tomáš Lehovec, Karolína Pecková (náhradník Kateřina Švehlová).
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Obecní úřad informuje
Osázení pomníku
na hřbitově

Ovocná alej

V květnu byl nově osázen pomník na
hřbitově v Popovičkách, a to afrikány
a voskovkami, které by měly vydržet letošní rozmary počasí.

Jistě jste si všichni všimli, že byly cesty vedoucí do našich vsí osázeny ovocnými
stromy. Zvolili jsme stromy, které k nám, na vesnici, patří. Za nějaký čas si tak budete moci utrhnout jablko, hrušku či natrhat košík červených třešní, anebo se jen
pokochat vzrostlými stromy při podvečerní cestě domů z práce.
Pro výsadbu, a ne zcela levnou (35 000 Kč), jsme se rozhodli jednomyslně.
Vaši zastupitelé

PODĚKOVÁNÍ
Zastupitelé obce Popovičky děkují Janu Štantejskému a jeho dětem, kteří ve svém volném čase zrenovovali autobusovou zastávku v Chomutovicích.

Paroháči
V našich vesnicích je mnoho chovatelů
různých druhů zvířat. Myslím si, že za
zmínku stojí chov Zdeňka Stoklasy st.
Je dlouholetým členem mysliveckého
sdružení Dobřejovice. Jeho vášeň pro
zvířata přerostla natolik, že za rybníkem
v Chomutovicích vybudoval oboru pro
jelena evropského a daňka skvrnitého.
„Stádo můžete zahlédnout při procházce stezkou kolem potoka. Ve stráni se
prohánějí jejich mláďata. Každým rokem v období května a června očekáváme nové přírůstky,“ řekl chovatel.
-rs-
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Obecní úřad informuje

SOBOTA 19. ZÁŘÍ 2015
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

TURNAJ 3ČLENNÝCH AMATÉRSKÝCH MUŽSTEV

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE
TERMÍN: SOBOTA 19. 9. 2015 OD 9:00 HODIN
KDE: CHOMUTOVICE, NÁVES – HŘIŠTĚ
PŘIHLÁŠKY: DO 15. 9. 2015, JARDA ŠVEHLA ML.
TEL.: 723 814 131, SVEHLA8@SEZNAM.CZ
POŘÁDÁ
OBEC A SDH POPOVIČKY

Sekání
trávy
Technické služby Popovičky nabízí sekání zahrad
či hůře přístupných travních ploch příkopovou
sekačkou.
Dosah ramene až 4,5 m. Cena dle rozsahu zakázky.
Volejte 775 594 911 či pište na
vaclav.skorpil@popovicky.cz

OÚ Popovičky hledá pracovníka
pro ZIMNÍ ÚDRŽBU místních
komunikací – s vlastním
traktorem. Radlici vlastníme.
Více informací poskytne:
Václav Škorpil, tel.: 775 594 911
vaclav.skorpil@popovicky.cz
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Příběh

POVĚST O PANÍ Z LÍPY
Lípě v Kamenici nad Lipou je prý víc
než 790 let. Ve starých listinách se
píše, že byla vysazena roku 1225
v blízkosti kamenného hradu. Jak šla
staletí, hrad se proměnil v zámek,
louku s lípou ohradil plot zámecké
zahrady a z malé osady vyrostlo město Kamenice.
Kamenická lípa pamatuje všechny hradní i zámecké pány, o kterých
dnes už jenom čteme v historických
knihách. Ale staré kroniky jen vzácně
uchovají to, co si lidé vyprávěli mezi
sebou. V dávných dobách, za starých Slovanů a snad i Keltů, byla lípa
považována za strom zamilovaných.
Lidé věřili, že je sídlem bohů či bohyň
lásky. Nejspíš pro její listy, které mají
tvar srdce. A co si lidé o kamenické
lípě vyprávěli? To pro nás paměť neuchovala. Možná je čas, abychom lípě
dali vlastní příběh, který si budou vyprávět ti, kdo přijdou po nás…
V dávných dobách, kdy jméno Kamenice nesl hrad s vesnicí, byla okolní
krajina spíše pustá. V lesích a kopcích
se jen tu a tam krčily malé osady, vznikající kolem nalezišť stříbrné a železné
rudy nebo v sousedství malých skláren.
V jedné takové sklářské huti u Božejova měli mistra Václava.
Byl to pohledný mládenec a šikovný řemeslník. Pro jeho skleněné poháry, číše a karafy si nechávali posílat až
z daleké Prahy. A jednou si u něj objednal dílo i kamenický hradní pán.
„Dvaatřicet skleněných pohárů, a každý jiný?“ divil se Václav té zakázce. „To
bude těžká práce. Musím si dobře rozmyslet tvary i barvy, každý pohár je třeba navrhnout odlišně, a přece aby patřil k ostatním…“ přemýšlel nahlas.
Posel z kamenického hradu Václavovi hodil váček stříbrňáků.
„Na tu práci máš měsíc a den, protože přesně tolik zbývá do svatebního
dne dcery kamenického pána. Na její
štěstí si svatebčané připijí tvými poháry. Když bude můj pán spokojen, zaplatí ještě jednou tolik!“ Václav potěžkal
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váček s penězi a spokojeně se usmál:
„To je dobrý obchod. Poháry budou
zhotoveny včas, spolehni se!“
Sotva posel odjel, Václav svolal dělníky a dali se do práce. Sklo na poháry muselo být z těch nejbělejších křemínků, průzračné jako voda v řece Kamenici. A tvary číší tak ladné jako šíje
čápů na okolních loukách. A zdobit se
budou pravým zlatem, zářivým jako čarovný květ kapradí, které za svatojánské
noci vykvétá na kamenickém Bradle.

Místo aby zamířil ke sklářské peci,
osedlal Václav koně a vyjel do krajiny.
Věřil, že vítr a les a volný trysk mu vyčistí myšlenky a pomohou stvořit představu jedinečného díla. Byl krásný letní
den. Kůň i jezdec se těšili ze svobody
a uháněli krajinou. Před hradem Kamenice stočil Václav koně k řece, aby
mu dal napít. Sesedl a vedl koně k vodě, když ho zastavil pohyb mezi hustými keři na břehu. Byl zvědavý, koně
uvázal ke stromu a dál se proplétal porostem sám, opatrně, aby ani větvička
nezapraskala.
Nad tím, co spatřil, se mu zatajil
dech. Na břehu řeky se v zamyšlení

Další dny ve Václavově huti míjely
v usilovné práci. A dílo se dařilo – každý den přibyl jeden skvostný pohár na
polici ve sklářské dílně, až jich bylo
jednatřicet. Do lhůty zbýval jediný den,
když za Václavem přišel jeden z dělníků.
„Mistře, dal jsi nám předlohy pro
jednatřicet pohárů. Dnes bychom měli
vyrobit dvaatřicátý. Nemáme však žádný nákres, jak má pohár vypadat…“
„Já vím, já vím!“ odpověděl Václav
podrážděně. „Je těžké korunovat takové
dílo posledním kusem, sám nad jeho
tvarem a zdobením přemýšlím, kudy
chodím. Běžte domů, tu práci obstarám sám. A zítra přijďte včas, povezete
zboží na kamenický hrad!“

procházela dívka. Tvář měla líbeznou
a smutnou jako obrázek z kamenického kostela Všech svatých. Václav žasl
nad její krásou, ale pak se vrátil k místu,
kde nechal koně. Chtěl ho napojit jinde
u řeky, aby dívku nerušil. Vtom zaslechl
dívčí výkřik a ještě nějaký mužský hlas.
Pospíchal zpátky a viděl, že dívka zápasí s cizím rytířem, který se vysmívá
její zoufalé obraně: „Beztak budeš má,
Johano…! Jestli pozítří, nebo teď, na
tom nic nezměníš!“
„Co se tady děje?“ zvolal Václav
a v běhu tasil dýku, kterou nosil za
opaskem. Rytíř pustil dívčino zápěstí,
zamračil se a sáhl po meči. Meč proti
dýce, pomyslel si Václav, to jsem si to
pěkně nadrobil. Ale rytíř nechtěl bojo-

Příběh
vat. S taseným mečem ještě chvíli hulákal urážky, pak mávl rukou, schoval
meč a zmizel v houští. Věděl, že mu kořist neuteče.
Dívka si sedla do trávy, oči zakryté
dlaněmi. Václav rozpačitě postával nad
ní. Podle drahocenných šatů viděl, že je
z urozeného rodu, a leccos mu napověděla i příhoda s rytířem. „Jestli bys chtěla, doprovodím tě domů,“ řekl. „Aby si
na tebe ten surovec už nedovolil.“
„Jestli bych chtěla?“ otočila po něm
dívka uplakanou tvář. „Chtěla bych
leda tak zmizet ze světa. Proměnit se
v ptáka nebo němý strom. Protože pak
bych si toho surovce nemusela vzít za
manžela...!“ Václav se k dívce posadil
a ona mu vyprávěla svůj příběh. Byla
to Johanka, dcera kamenického pána,
kterou chtěl otec provdat proti její vůli.
„A svatba má být už pozítří,“ rozplakala se nakonec.
„Neplač, třeba se něco přihodí,“ konejšil ji Václav. „Mne bys nechtěla?“ řekl
v žertu. A hned se zděsil vlastní opovážlivosti. Johanka se ale nezlobila.
„Tebe?“ vykulila uplakané oči.
„Vidíš, já bych si tě taky hned vzal,“
řekl Václav. Oba se nad tím bláznovstvím rozesmáli a Johančin smutek
byl ten tam. Ještě dlouho spolu seděli
u řeky a povídali si. Václav vyprávěl Johance o sklářském řemesle a pohárech,
které nazítří poveze na kamenický hrad.
A ona jemu o lípě, pod kterou ráda sedává. Brzy se přestali ostýchat, mluvili
jeden přes druhého, chvíli si vážně naslouchali a pak se zas rozpustile škádlili. Zdálo se jim, že se znají celé roky.
Když okolní lesy ztmavly soumrakem,
Václav odvázal koně a provázel Johanku ke Kamenici. Pod hradem Johanka ukázala Václavovi svou lípu. Nebyla stará, ani malá, snad tři sta let nebo
míň.
„Když si nemám s kým vyprávět, tak
mluvím k lípě. Věřil bys, že mi rozumí…?“
„Věřil,“ přikývl Václav vážně. „Někdy
je lidská duše tak jemná, že jí spíš porozumí stromy než lidé.“
Stáli pod lípou a poslouchali, jak ševelí její listy. Václav se sklonil a dotkl
se Johančiných rtů. Lehounce, jako by
ten polibek byl i nebyl. Pak se Johanka
ztratila v hradní bráně.
A Václav ujížděl k Božejovu. Jel černou nocí, a přitom měl v hlavě jasno

jako nikdy předtím. Už věděl, jak bude
vypadat poslední pohár. A věděl také,
oč zítra požádá kamenického pána.
Přijel do hutě, rozdmýchal oheň a do
roztaveného skla přidal plíšek zlata, aby
se zabarvilo do červena. Pak nabral
sklo dlouhou sklářskou píšťalou a opatrně foukal. Když ze žhavé kapky na jejím konci vyrostla křehká bublina, hbitě
otáčel píšťalou v prstech a před očima
měl Johančinu tvář. Svítalo, když bylo
dílo hotovo.
Dvaatřicátý pohár byl rudý jako krev
a láska. Bez zlata, bez ozdob, a přece
byl svou žhavou barvou a tvarem nejkrásnější ze všech. Brzy do hutě přišli
dělníci. Chválili nádherný pohár a divili se, když se mistr sám chopil otěží
a s poháry v dřevěných bednách vystlaných slámou vyjel ke Kamenici. Hradní
pán už netrpělivě čekal v síni. A s ním Johanka. Zčervenala radostí, když spatřila Václava, ale nahlas neřekla ani slovíčko.
„Ukaž své dílo, skláři. Jsem zvědavý,
jestli pověst o tvém umění nelhala!“
Václav poháry opatrně vyplétal ze slámy a jeden po druhém je kladl na široký stůl. Když vyjmul dvaatřicátý, přistoupil k Johance a podal jí ho: „Ten
nejkrásnější je pro tvou dceru, pane.“
Kamenický pán v údivu pozvedl obočí. „Pro mou dceru…?“
„Pro Johanku,“ řekl klidně Václav.
„Chci se o ni ucházet jako rovnocenný
ženich. Nabízím jí své srdce a poctivý
život po mém boku!“ Johance zazářily
oči a vztáhla ruku po poháru.
„Co?!“ kamenický pán nevěřil svým
uším. „Takové žebrotě bych měl dát jedinou dceru… Buď rád, že tě za tvou
opovážlivost nedám potrestat! Kliď se
mi z očí, než na tebe poštvu psy…!“
Vytrhl pohár Václavovi z ruky a vztekle jím mrštil o zeď, až se vzácné dílo
rozbilo na tisíc rudých střípků.
Sklář se smutně usmál. „Buď sbohem, Johanko. Na chvíli jsem uvěřil,
že tebe i mne čeká společné štěstí. Ale
i když se tak nestane, jedno vím jistě:
láska se neztratí ze světa tak lehce jako
skleněný pohár.“ Potom vyšel ze síně
a z hradu, sedl na vůz a práskl do koní.
Johanka zůstala v síni jako zasažená
bleskem.
„Tatínku,“ zaplakala a vrhla se otci
k nohám. „Já bych si skláře vzala ráda!
Srdce mi říká, že je pro mne ten pravý…“

„Nikdy!“ vykřikl kamenický pán a prudce dceru odstrčil. „Vezmeš si ženicha,
kterého jsem ti vybral. To je má vůle
a ty se jí podřídíš…!“ Johance se zatmělo před očima. S hlasitým pláčem
vyběhla ze síně a spěchala ke své lípě.
Jen ona ví, jen ona jí rozumí.
Bílýma rukama objala strom a přitiskla se k němu. „Nechci už žít, nechci!
Pomoz mi, lípo!“
A tělo stromu jí nabídlo svou náruč.
Kůra popukala a kmen se rozevřel odshora dolů jako úzký vchod, právě tak
široký, aby skryl dívčí postavu. Johanka
do něj vklouzla a kmen se za ní zavřel,
kůra se zacelila. Jako by dívka byla –
a nebyla.
Hned druhého dne nechal kamenický pán Johanku hledat po širokém okolí, ale marně. Jeho lidé pročesali okolní
vesnice a lesy, pátrali i v řece Kamenici po jejím těle, ale po Johance nenašli
ani stopy. Když se Václav dozvěděl, že
Johanka zmizela, sevřel ho smutek. Co
se s ní stalo? Kde přebývá? A živá, nebo
mrtvá…? Ty myšlenky ho tížily jako kámen. Nic na světě ho už netěšilo, a tak
jeho huť brzy zpustla a dělníci se jeden po druhém vytratili. Stále častěji
ho pak lidé vídali, jak sedává pod lípou
u kamenického hradu. Koruna stromu
šuměla a Václavovi se zdálo, že slyší
Johančin hlas. Hladil lipovou kůru,
jemnou jako dívčí ruce. A s pokročilým
létem se díval, jak lipové listy žloutnou
do barvy Johančiných vlasů.
Ubíhaly roky a po nich celá desetiletí. Lidé se rodili a umírali a na hradě
se střídali noví páni. Václavovi přibývalo vrásek, vlasy mu zbělely a záda se
nachýlila k zemi. Přišel čas, kdy už nikdo neznal příběh podivínského starce,
který za mrazu i v letním vedru sedával
pod lípou a naslouchal větru v její koruně. Jednou ho tu lidé našli, jak usnul
navěky.
Lípa zůstala. Za hlubokých nocí, kdy
kulatý měsíc posílá na svět své stříbro,
otevře se kmen lípy odshora dolů a ven
vyjde bílý přízrak dívky. Je to Johanka,
a není. Strom a člověk spojili své životy.
V půlnočním tichu chodívá paní
z lípy zahradou, někdy zajde až na náměstí. Dívá se na zámek i rostoucí město. A její úsměv, rozpukaný jako lipová
kůra, plný lásky, která nepřestává, je
požehnáním městu i lidem, kteří v něm
žijí.
Zdroj: IS Kamenice nad Lipou
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OSLAVA DĚTSKÉHO DNE V CHOMUTOVICÍCH
… je sobota 6. června 2015 krátce po obědě. Na návsi
v Chomutovicích se to začíná hemžit prvními lidmi, kteří připravují tradiční dětský den. Tímto bych chtěla především poděkovat paní Janě Švehlové. Má tuto akci na starost již mnoho let a neusíná na vavřínech. Stále vymýšlí nové a nové
věci. Stojí to spoustu jejího času, který bohužel nikdo nevidí!
Na děti letos čekalo mnoho různých soutěží na několika
stanovištích. U každého stanoviště dostaly za splněný úkol
malou sladkou odměnu a razítko. Za nasbíraná razítka si
u zapisovatelky Anetky vybraly cenu podle své libosti. Velkému obležení se jako každým rokem těšily nafukovací atrakce. Tentokrát to byla obří skluzavka Bořek stavitel, velký
a malý nafukovací hrad a v neposlední řadě BUNGEE RUNNING pro starší děti.

Celou akci moderoval dětem známý moderátor TV DÉČKO Petr Srna, který uvádí pořad Zprávičky. Petr měl pro děti
nachystaný bonbónový ohňostroj, spoustu soutěží a úkolů.
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Dále děti soutěžily v běhu a malování na asfalt. Obě tyto
soutěže byly rozděleny podle věkových kategorií a výherci
dostali i krásné hodnotné ceny. Připravena byla i nadýchaná cukrová vata.
Po skončení všech soutěží si děti mohly nechat namalovat
na obličej svého pohádkového hrdinu nebo se proměnit ve
spanilou princeznu…
Celým dnem nás provázelo tropické letní počasí, pěkná
taneční hudba, a troufám si napsat, že si děti svůj den užily. Na závěr pro ně bylo nachystáno překvapení ve formě
velikého konfetového ohňostroje. Obrovské díky patří všem,
kteří přišli pomoct a obětovali dětem trochu svého času.
DĚKUJEME!
Velký dík patří rovněž ﬁrmě KLOKOČKA, která zajistila nafukovací atrakce, a sponzorům – OÚ Popovičky, SDH Popovičky a ﬁrmě ARENDON.
-mš-

Ze života spolků a sdružení
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Obecní úřad informuje
NOVÝ DOMEČEK U HŘIŠTĚ
Začátkem června se na návsi v Chomutovicích objevil krásný dřevěný domek. Slouží jako technické zázemí k nohejbalovému hřišti. A zase je náves o něco krásnější…

NOVĚ OSÁZENÝ HŘBITOV
Investicí přes 100 000 Kč byla dokončena další fáze rekonstrukce hřbitova a jeho přilehlého okolí. Tentokrát se jednalo
o výsadbu okrasných keřů a dřevin, které byly umístěny na východní a západní straně nové hřbitovní zdi. Výsadbu provedla místní zahradnická společnost Flora Bohemica, s.r.o.
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DĚTSKÝ DEN S MYSLIVCI
V sobotu 20. 6. 2015 se v areálu nebřenického zámku konal již tradiční dětský den s myslivci. Letošní ročník pořádalo MS Dobřejovice spolu
s okolními hasičskými sbory. Připraveny byly rozličné atrakce i něco dobrého
k zakousnutí, například výborný srnčí
guláš, pečený divočák nebo zauzená
šunka na grilu. Nabídku hlavních jídel
skvěle doplňovalo velkopopovické pivo
a pro děti byla, jako již tradičně, čepována oblíbená malinovka. S nabídkou
jídel nezapomněli pořadatelé ani na ty
nejmenší. Děti mohly zahnat hlad hra-

nolky nebo párkem v rohlíku. Od ﬁrmy
Penam byly k dispozici čerstvě upečené koláče různých příchutí.
K nejnavštěvovanějším atrakcím patřil skákací hrad. Připraven byl jeden
větší a jeden menší pro děti různého věku. Dále měly děti možnost vy-

zkoušet své střelecké umění. K dispozici bylo nepřeberné množství zbraní.
Mimo tradiční vzduchovku a malorážku měly možnost si vyzkoušet i střelbu ze samopalu, který byl upraven pro
střelbu kuličkami. Další velkou atrakcí
byla autíčka na dálkové ovládání. Jednalo se především o terénní vozidla,
pro která byla v areálu vytyčena trasa
a připraveny i drobné překážky. Tato
atrakce byla oblíbena nejen u dětí, ale
i u přítomných tatínků. Dalšími atrakcemi byl třeba hod na cíl, chůze na
chůdách, skákání v pytli nebo kriket.
Program dětského dne zpestřili svým
vystoupením trubači Školního lesního
podniku v Kostelci nad Černými lesy,
kteří účastníkům dětského dne zahráli několik skladeb z loveckého desatera. Součástí programu byla také ukázka vábení různých druhů zvěře od zkušeného vábiče pana Jiřího Hrdličky.
Zájemci si tak mohli vyslechnout ukázky zvukových projevů zvěře od jelena
lesního až třeba po kachnu divokou.

TATRA T 148, starý hasičský vůz Praga RN, lidově zvaný „ERENA“, anebo
moderní zásahové vozidlo MITSUBISHI L200. Vrcholem celé akce byl hasičský zásah mladších žáků SDH Popovičky. Na louce mimo areál zámku
byla připravena dřevěná maketa školy.
Aby hasičská akce působila autenticky, celé družstvo hasičů předvedlo útok
i s příjezdem hasičského vozu SDH
Nechánice. Po zapálení atrapy školy
přijelo hasičské vozidlo, to vše samozřejmě za zvuku sirény a blikání majáků. Bylo zřejmé, že útok měli mladí
hasiči skvěle nacvičený. Každý se zodpovědně zhostil své funkce, ať již vzadu na koši nebo vepředu na proudnici.
Ačkoliv se hasiči opravdu ze všech sil
snažili, školu se jim zachránit nepodařilo. Nutno podotknout, že k velké radosti všech přítomných dětí a asi i jich
samotných. Děti si ještě mohly zastříkat z proudnice a stát se tak na malou

Po celou dobu trvání akce měli návštěvníci možnost prohlédnout si různé typy hasičské techniky. K vidění
byly stroje a vybavení hasičských jednotek SDH Popovičky, SDH Modletice,
SDH Říčany a SDH Nechánice. Zájemci mohli do přistavených vozů nahlédnout a případně si i vyzkoušet hasičské vybavení. Přistavena byla známá
chvilku hasičem. K doplnění celé akce
zahrála v odpoledních hodinách harmonika pod taktovkou pana Františka
Čápa.
I přes proměnlivé počasí se dětský
den letos opět vydařil. Velké poděkování patří ﬁrmě Arendon, pekárně Penam, ŠLP Kostelec nad Černými lesy,
okolním obecním úřadům, které se do
akce zapojily, SDH Nechánice, SDH
Modletice, SDH Říčany, SDH Popovičky a MS Dobřejovice za skvěle připravenou akci.
Myslivosti a požárnímu sportu ZDAR!
Myslivecké sdružení Dobřejovice,
Ing. Anna Beníčková
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HUNTOVICKÝ ÚTOK
V sobotu 13. 6. byly v Chomutovicích
u rybníka „Ve Struhách“ k vidění požární útoky sborů dobrovolných hasičů
z Okrsku č. 3 a okolí.
Samotné závody zahájil starosta místního sboru pan Hrdina, poté následovalo rozlosování a starty mladších
a starších žáků. Celkem se zúčastnilo
10 družstev žáků.
Všechny pokusy útoků byly úspěšně
dokončeny a přihlížející diváci obdivně
komentovali výkony nejmenších.
Družstvo mladších žáků SDH Popovičky se umístilo na krásném 3. místě
s časem 0:29,23.
Kolem poledního byla první část závodů u konce, následovala přestávka,
během které došlo k přesunutí terčů do
vzdálenější části trati na sto metrů.

Zleva: Michal Štěpánek, Jarda Švehla, Martin Lehovec, Tomáš Hloušek, Jaromír Aron,
Jirka Hrdina, Mirek Švehla, chybí Rosťa a Jakub Ševčík, kteří právě stojí frontu na občerstvení pro zbytek týmu
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Všechna družstva žáků byla obdarována diplomem za účast a taškou
plnou překvapení. První tři místa si odvezla krásný pohár a samozřejmě medaile.
V druhé části závodů startovala družstva mužů. Celkem jich na startovní listině bylo 5. Opět všechny pokusy byly
zdařilé a velmi rychlé. Družstvo místního sboru se umístilo také na třetím místě s časem 0:35,91.
Nejrychlejší čas a putovní cenu hasičské autíčko si pro letošní rok odvezlo družstvo z nedalekého Křížkového Újezdce. Družstva na medailových
pozicích opět obdržela krásné poháry
a diplomy za účast.
Bohužel družstva žen z Okrsku č. 3
a okolí se na naši soutěž Huntovický
útok nepřihlásila žádná, a tak místní
družstvo žen na startovní čáru vůbec
nenastoupilo.

Ze života spolků a sdružení
Počasí bylo velmi letní a zdejší prostředí u rybníka a lesa Ve Struhách
poskytlo příjemný stín a jako vždy navodilo příjemnou atmosféru z venku
stráveného dne.
-jš-

Zleva: Adam Lehovec, Tomáš Lehovec, Karolína Pecková, Ivana Štěpánková, Markéta Zichová, Katka Švehlová, Vašek Pecka

Umístění mladších žáků SDH Popovičky v letošní sezoně
25. 4. 2015

Čelákovice

1. místo

23. 5. 2015

Svojšovice

4. místo

6. 6. 2015

Křížkový Újezdec

3. místo a 4. místo

13. 6. 2015

Chomutovice

3. místo

Další závody čekají družstvo v září v Modleticích a Radějovicích.

Oslavy 130. výročí založení SDH Průhonice
Na těchto oslavách dne 9. května 2015 na louce před hasičárnou v ulici K Dálnici v Průhonicích předvedlo družstvo
našich mladších žáků ukázku požárního sportu a úspěšné
hašení makety domku s nápisem Škola. Někteří mladí sice
před zásahem mrmlali „Já teda školu hasit nebudu, ta ať si

klidně shoří“, ale po vyšlehnutí prvních plamenů ze školy
a zvuku sirény se chopili hadic a hasili, až se ze školy jen
kouřilo. Za svůj výkon sklidili potlesk od přihlížejících, od
místního sboru byli odměněni třemi dorty a krásnými medailemi.
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Tip na výlet
Krajinou barona
Ringhoffera
N a u č n á
stezka Krajinou barona
Ringhoffera připomíná
významného
průmyslníka 19. století, který měl
dominantní
vliv na kulturu krajiny Velkopopovicka a Kamenicka. Baron František Ringhoffer, majitel
strojního impéria na pražském Smíchově a představitel tehdejší společenské
elity, založil pivovar ve Velkých Popovicích a řadu dalších výrob jako měděný hamr, pilu, cihelnu, mlékárnu. On
a jeho rodina s velkou péčí udržovali krajinu, vysazovali aleje, upravovali cesty a okolí svých rezidencí, zámku
Štiřína a zámku Kamenice. Dodnes je
tato jejich starost o krajinu patrná.
Turistická cesta Krajinou barona
Ringhoffera je výjimečnou procházkou v okolí Prahy. Nabízí nádherné výhledy na přírodní park Velkopopovicko
a do krajiny Posázaví, exkurzi ve velkopopovickém pivovaru, procházku parkem zámku Štiřín, cestu alejí k hrobce
rodiny Ringhofferů, prohlídku kostela
s rotundou a židovského hřbitova
v Kostelci u Křížků a další zajímavosti.
Trasa je dlouhá 20 km a najdete na
ní 10 informačních tabulí. Na panelech
se návštěvníci dále dočtou o studnách,
ze kterých velkopopovický pivovar čerpal vodu, o židovském hřbitově či
i o samotném zámku, který si rod Ringhofferů vybral za svou rezidenci.
1. Začátek stezky (Mirošovice, zastávka ČD, km 0,0)
2. Tvář Ringhofferovy krajiny (Dolní
Lomnice, km 2,8)
3. Lesní studny (Habří, km 6,6)

4. Historie a současnost velkopopovického pivovaru (Velké Popovice,
km 8,2)
5. Přírodní park Velkopopovicko (Mokřanský potok, km 10,8)
6. Zámek Štiřín (Struhařovský rybník,
km 13,8)
7. Kamenické hamry (Kamenice, km
15,8)
8. Život a dílo barona Ringhoffera
(Ringhofferova hrobka, km 16,8)
9. Rotunda a kostel sv. Martina (Kostelec u Křížků, km 18,4)
10. Konec stezky (Kamenice – BUS,
km 20,3)
Stezka navazuje
na Pražskou integrovanou dopravu. Začíná v Mirošovicích,
kam se dostanete po
trati 221 – Praha,
hl. nádraží – Benešov u Prahy. Konec
cesty je v Kamenici,
odkud je možné se
dopravit autobusem
do Prahy. Ringhofferova stezka je otevřena pěší i cyklistické turistice.
-jš-
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