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Rekonstrukce hřbitovní zdi
byla zahájena 4. září,
dokončení v příštím roce
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Volby do obecních zastupitelstev
se budou konat 10. a 11. října

Huntovický útok
se nám letos podařil, mladší
žáci skončili „na bedně“!

Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
den se nám pomalu krátí a listí ze
stromů začíná polétávat čím dál častěji. Dalo by se říci: „podzim, jako každý jiný“, pro současné zastupitele je
však něčím odlišný. Letos v říjnu se
konají komunální volby, při nichž vy,
občané, budete moci vybrat nové
složení obecního zastupitelstva pro
následující čtyři roky.
Dojde ke „skládání účtů“ zastupitelů občanům, dalo by se říci. Já však
v těchto zastupitelích vidím především odvážné, ochotné a snažící se
jedince, kteří chtějí pro naše vesnice
udělat něco víc. V rámci uplynulých
let odevzdali obci mnoho hodin času
a píle, které mohli věnovat svým rodinám, svými objektivními rozhodnutími riskovali přátelství svých sousedů,

nedbali na osobní zájmy a vždy měli
na prvním místě obec, nás a kvalitu
našeho života.

všech šest stávajících zastupitelů
se rozhodlo znovu
kandidovat.

Musím řici: „Marku, Václave, Mirko,
Květo, Lukáši, jsem na vás pyšný
a byla pro mne čest s vámi spolupracovat“. Nakolik jsme se v zastupitelstvu sešli jako výrazně charakterově a založením rozdílní lidé, výstupem
byly v drtivé většině jednotné názory
a myšlenky, jak obec posunout kupředu. Vaše konstruktivní připomínky
a snaha hledat mezi námi samotnými,
i mezi požadavky občanů kompromisy, je pro mě příkladná.

Pevně věřím, a je to
mé velké přání, že se zde v podobném
složení sejdeme i po komunálních volbách. Dvě kandidátky vnímám osobně
jako jeden tým lidí a jsem velice rád,
že se přidávají další kandidáti, kterým
není obecní život lhostejný. Každý člověk, který se chce přidat kandidaturou, účastí na veřejných zasedáních,
brigádou nebo čistě jen názorem, je
velice vítán.

Na Registračním úřadu v Říčanech
jsou pro komunální volby v našem
volebním obvodu ve dnech 10. a 11.
října oﬁciálně zaregistrovány dvě
kandidátní listiny a velice mě těší, že

Není otázkou, zda-li ten či onen udělal
víc nebo míň, důležité je, zda-li udělal
maximum, co mohl. A to maximum
jsem z vás všech cítil.
Děkuji.
S úctou Jaroslav Richter

Komunální volby 2014
Volby do obecního zastupitelstva
obce se uskuteční dne 10. října 2014
od 14.00 do 22.00 hodin a 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin na
Obecním úřadě Popovičky se sídlem
v Chomutovicích.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu
11. 10. 2014 ihned po uzavření volebních místností.
Hlasovací lístky jsou ze zákona
doručovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb, tj. do 7.10.2014.
V této souvislosti prosíme, umožněte pracovníkům úřadu, zajišťujícím roznos hlasovacích lístků, přístup ke schránkám a schránky si
řádně označte. V případě, že dojde
k poškození nebo ztrátě hlasovacího
lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi
o jiný hlasovací lístek.
Právo volit do zastupitelstva
obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České
republiky, který alespoň druhý den
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voleb, tj. 11. 10. 2014, dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této
obci přihlášen k trvalému pobytu,
a státní občan jiného státu (EU),
který alespoň druhý den voleb, tj.
11. 10. 2014, dosáhl věku 18 let, je
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou
je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv.
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev
obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
(karanténa), výkon vojenské základní
nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.
Voličské průkazy se pro volby
do zastupitelstev obcí nevydávají.

Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde
je zapsán ve stálém seznamu voličů.
Stálý seznam voličů vede obecní
úřad pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České
republiky, zapíše na jeho vlastní
žádost obecní úřad do dodatku
stálého seznamu voličů vedeného
jen pro volby podle tohoto zákona,
jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se
k trvalému pobytu v obci.
Z dodatku stálého seznamu voličů
lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní
žádost nebo z důvodu pozbytí práva
volit.
Občan, který po sestavení stálého
seznamu voličů nabude nebo pozbude práva volit, bude do tohoto seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut.
Každý volič může být zapsán pouze
v jednom stálém seznamu voličů
nebo dodatku stálého seznamu voličů.

Obecní úřad informuje
Změna úředních hodin
Od 9. září 2014 je pozměněna
doba úředních hodin tak, aby vyhovovala i těm občanům, kteří
jsou do večera v práci. Navštívit
úřad je nyní možno v úterý mezi
devatenáctou a jednadvacátou
hodinou a ve středu mezi sedmnáctou a devatenáctou hodinou.
Nové úřední hodiny
ÚTERÝ: 17 – 21 hod.
STŘEDA: 17 – 19 hod.

Obecní stezky: Pravidla
užívání a plánované opravy
Pravidla užívání obecních stezek
Rádi bychom všem připomněli, že
obecní stezky jsou místem určeným
k pohybu pěších nebo opatrně jezdících, uvědomělých cyklistů, jinými
slovy všech s „vlastním pohonem“.
Stezky zcela jistě nejsou určeny pro
skútry, motocykly a jiná motorová
vozidla.

v pátek 31. října 2014.
V 18 hodin se sejdeme před
Obecním úřadem, odkud
společně se světélkujícími
lampióny vyrazíme k cílovému
bodu, kterým je Park Hotel
Popovičky, kam dorazíme
zhruba v 19 hodin.

Rekonstrukce hřbitovní zdi
Plánovanou rekonstrukci hřbitovního oplocení jsme úspěšně zahájili 4. září 2014.

Samotná rekonstrukce přináší i změnu užívání prostoru hřbitova. Abychom zajistili bezpečné a pohodlné
parkování návštěvníkům, bude hlavní vchod z hlavní silnice, kde je i dnes
nedostatečná kapacita, přesunut na
druhou stranu. Na obou těchto stranách bude dále vysázena zeleň tak,
aby vhodným způsobem zajistila klid
a prostředí na hřbitově.

LAMPIÓNOVÝ
PRŮVOD
Zveme vás na Lampiónový
průvod, který se uskuteční

Zkouška vody
Během srpna a září proběhlo měření
hodnot chemických látek vyskytujících se v pitné vodě. Na webových
stránkách obce je v sekci Obecní
úřad – Úřední deska k nahlédnutí výsledný protokol rozboru.

Dokončení rekonstrukce je naplánované na červen 2015. Omlouváme se
všem za případné ztížení podmínek
provozu v místě rekonstrukce a nabádáme k preventivnímu snížení rychlosti a zvýšené opatrnosti při jízdě kolem.

hoda a spolupráce více stran, které
vlastní pozemky, jichž se tato výstavba týká. Konkrétně jde o Římskokatolickou církev a o obec Modletice.
Pokud se vše podaří, bude místním
i turistům k dispozici příjemný okruh
pro pěší.

Dodržováním těchto jednoduchých
pravidel se předejde opotřebování
a poničení stezek, kterými chodíme
na procházky, na kterých venčíme
své domácí mazlíčky a jezdíme na
cyklistické výlety.
V červenci tohoto roku byla započata realizace stezky mezi obcemi Popovičky a Herink, která navazuje na
stezku z Modletic a končí nad obcí
Chomutovice. „Zvláštní poděkování patří v tomto případě sdružení
„Venkov pro lidi“ a rodině Dvořáčků,
která bez nároku na odměnu zajišťuje zemní práce a logistiku“, uvedl na
webu obce starosta Jaroslav Richter.
Oprava a realizace obecních stezek
Příští rok by měla být realizována
stezka vedoucí podél Chomutovického potoka až do Modletic, v tomto
případě je však třeba vzájemná do-

V Park Hotelu bude připravena
speciální nabídka občerstvení –
opékání špekáčků a vynikající
dýňová polévka. Pro nejmenší
bude nachystán zábavný
program. Těšíme se na vás!

TRADIČNÍ
SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ
Obecní úřad Popovičky a Sbor
dobrovolných hasičů Popovičky
srdečně zvou na tradiční Sousedské posezení.
Kdy? V sobotu 13.12. 2014
od 20 hodin
v Restauraci u Lojzíka.
Přijďte si v předvánočním shonu
na chvíli odpočinout, pobavit se
u příjemné hudby a popovídat si
se svými sousedy. Těšíme se na
vás, dobrou náladu s sebou!
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Park Hotel Popovičky
Od zahájení provozu
Park Hotelu Popovičky
uběhly již 2 roky!
Park Hotel Popovičky je v provozu
již dva roky a bohaté vyžití v něm
naleznou nejen hoteloví hosté, ale
také široká veřejnost. Hosté si při
svém pobytu v Park Hotelu pochvalují nejen výběr z 15 krásně zařízených pokojů, ale také nabídku volnočasových aktivit.
Pro sportovní nadšence nabízí areál
hotelovou posilovnu, ve které jsou
návštěvníkům připraveni poradit
osobní trenéři. Pro milovníky skupinových sportů je k dispozici víceúčelová hala, vhodná pro nohejbal,
volejbal nebo třeba sálovou kopanou. V orientálním duchu je zařízen
tai-chi sál, ve kterém probíhají každodenní lekce cvičení pod vedením
zkušených instruktorů, se kterými
si můžete zacvičit zumbu, která je
zábavným cvičením nejen pro dospělé, ale i pro děti, nebo třeba pilates a jógu. Ale to není vše! Během
letních a teplých dnů je možné si zahrát tenis nebo plážový volejbal na
venkovních hřištích. A pro ty, kteří
mají zájem poznat zdejší krásné
okolí Ladova kraje, se nabízí možnost procházek po různých turistických stezkách.
Kdo má raději klidnější formu relaxace, nalezne v hotelu vířivku, ﬁnskou, bylinnou a parní saunu, masáže, vlasové studio a kosmetický
salón. Okolí hotelu je ideální pro
procházku v přilehlém parku nebo
pro posezení na venkovní terase
s výhledem na uklidňující hladinu
rybníčku. Součástí hotelu je samozřejmě také restaurace s možností
posezení nejen uvnitř, ale za krásných dnů také venku. Restaurace
nabízí vyhlášené delikatesy z ra-

kouské i světové kuchyně a pečivo
z vlastní pekárny.

může si pochutnat na lahodné kávě
Dallmayr.

Poměrnou novinkou areálu je prodejna, která sousedí s pekárnou, a ve
které si na své přijdou nejen hoteloví hosté, ale i místní a kolemjdoucí.
Vůně čerstvého pečiva láká na vybrané pochoutky nejen z pekárny, ve
které se pečivo denně peče čerstvé
podle starých receptur, ale i na jiné
neodolatelné pochutiny. Prodejna
nabízí svým zákazníkům celou paletu delikates: výběr výborných světových sýrů, vína z nejlepších odrůd
z českých i zahraničních vinic, uzeniny a další vybrané lahůdky, například
škvarkovou pomazánku, které kdekdo neodolá. Kdo je zvyklý nastartovat svůj den šálkem čerstvé kávy,

„Místní obyvatelé chodí do prodejny
nejen pro dobroty, ale také na kus
řeči“, sdělila nám majitelka a provozovatelka hotelu paní Květa Malinová.
Vesnici chybí náves, na které by se
mohli místní na chvíli pozastavit a popovídat si, dodává. Paní Malinová věří,
že díky prodejně vzniklo přirozené místo pro zastavení a popovídání a došlo
tak ke sblížení místních i celé vesnice.
Prodejna získala své stálé zákazníky, ať
už to jsou maminky s kočárky, které
po cestě kolem koupí dětem do školky čerstvou svačinu, anebo pejskaři
při ranním venčení svých mazlíčků.
Otevřeno je ve všení dny od 8:00 do
20:00, o víkendu pak do 18:00.

T iráž:
Místní zpravodaj pro Popovičky, Nebřenice a Chomutovice vydává pro obec ve spolupráci s Arendon Development, a.s.
na své vlastní náklady Info Gate, k.s., www.infogate.cz. Pověřený zástupce OÚ Ing. Jaroslav Richter, odpovědné redaktorky
Bc. Veronika Reicheltová a Karla Marie Šůchová. DTP: Hana Melčová, Distribuce: OÚ a SDH Popovičky, Náklad: 300 ks

Ze života obce
Rekonstrukce
antukového hřiště
K tradičním místům určeným ke
sportovním a společenským aktivitám patří náves v Chomutovicích,
na které je nejen dětské minihřiště,
ale také antukové hřiště. Právě antukové hřiště prošlo díky podpoře
společnosti Arendon Development
a.s. úspěšnou rekonstrukcí a je nyní
všem k dispozici ke hraní volejbalu,
nohejbalu, přehazované a dalším typům míčových sportů.

Vodojem
Dlouholeté problémy a komplikace
se zásobováním pitnou vodou v naší
obci jsou již minulostí. V letošním
roce byla úspěšně dokončena výstavba vodojemu a jeho zapojení do
krajiny. Osazení moderními technologiemi dává předpoklad bezproblémového fungování a kvalitní vody z našich vlastních, nezávislých zdrojů.

Vrty
Současně s výstavbou vodojemu a úpravny vody byly úspěšně
dokončeny vrty, které jsou základním zdrojem pitné vody pro naši obec.
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Ze života obce
Úprava dětského hřiště –
vysázení vrbiček
Snaha o zvelebování prostředí, ve
kterém žijeme, není jen o kamenných stavbách, ale také o vysazování zeleně. Kolem dětského hřiště
Na Stádlech byly proto vysázeny
vrbičky, které slouží jako živý plot
a poskytují dětem větší soukromí při
hraní. Časem, až vrbičky vyrostou,
budou také zdrojem přirozeného stínu během horkých dnů.
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Co nového u hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Popovičky má stále napilno. Od začátku roku
pořádá různé akce a soutěže pro děti
i dospělé, jako byl třeba již tradiční
únorový Karneval v Restauraci u Lojzíka v Popovičkách. SDH pomáhal
také obci a nám obyvatelům při jarní
brigádě zaměřené na úklid. Významnou pomoc občanům poskytl náš
sbor formou čerpání vody ze zato-

pených objektů při dubnové povodni
v Herinku.
SDH Popovičky se zúčastnil také
řady závodů, například ve Svojšovicích, Křížkovém Újezdci nebo
v Modleticích. Velká pochvala patří
zejména mladším žákům, kteří se na
závodech tradičně umisťují na předních příčkách.

Huntovický útok
K tradicím našich hasičů patří
také závod Huntovický útok, který se konal 14. 6. 2014 u rybníka
Ve Struhách v Chomutovicích.
Za krásného počasí závodilo celkem 16 soutěžních družstev.
V letošním kole závodu dosáhli naši reprezentanti obzvláště
skvělých výsledků. Gratulace
patří mladším žákům, kteří se
umístili na 2. místě. Druhé místo
obhájily také ženy, muži se umístili na místě čtvrtém.
Putovní cenu si pro letošní rok
odvezlo družstvo mužů z SDH
Průhonice.
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Otevření altánu u dětského hřiště
Úspěšným projektem obce je další
doplnění funkcí volnočasového areálu výstavbou dřevěného altánu u dětského hřiště Na Stádlech, díky čemuž
vzniklo krásné místo pro posezení,
úkryt před nepřízní počasí, oslavy
a obecní akce. Ke slavnostnímu otevření altánu a dobrému pohoštění
jsme se sešli odpoledne 24. června 2014. Děti jako obvykle dováděly
na hřišti, dospělí poseděli a popovídali si v přístřeší dřevěného altánu.
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Modletické zvonění
V Modleticích se zvonilo
již po páté!
Modletické zvonění letos oslavilo
své páté výročí! Festival každoročně pořádají sdružení Modletice sobě
a Alfíci Modletice, partnerem akce
byla již po několikáté nebřenická
společnost Arendon Development.
Předposlední prázdninovou sobotu
23. 8. 2014 se v Modleticích nejen
tradičně zvonilo, ale také hrálo a veselilo. K dobré muzice patří i dobré
občerstvení a proto byly pro návštěvníky akce připraveny i vyhlášené pochoutky od zdejších kuchtíků.
Pořadatelé i letos vsadili na rodinnou
notu a kromě dobré hudby a jídla
byla přichystána spousta překvapení
i pro ty nejmenší, například skákací
hrad, malování na obličej nebo dílničky tvůrčích rukou. Jedním z hlavních
účinkujících byl legendární Jaroslav
Uhlíř, herec, zpěvák, komik, klavírista, ale také skladatel písniček, které
známe všichni z dětských let a rádi si
je zazpíváme i v pozdějším věku.
Letošní program festivalu se mohl
pyšnit obzvlášť zvučnými jmény. Nádvoří modletického zámku rozezvučili svými osvědčenými hity Spirituál
kvintet, Neřež nebo také Lucie revival, jediný oﬁciální revival skupiny
Lucie u nás. Báječné tóny zazněly
i od kapely Cross Country, která se
chystá vydat novou desku, od skupiny Seiﬁtú a loňského vítěze Czech
Talentu Michala Horáka.
Mladší generace nadšeně uvítala moderní rytmy dobřejovických 2 Men
Show, celodenní veselení zakončila
večerním programem již tradičně
modletická Kapela pod altánem.
Pořadatelé festivalu neusínají na vavřínech a již teď se připravují na další
ročník. Napřesrok se s vámi těší na
shledanou u dobré hudby a zábavy
v sobotu 29. srpna 2015!
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Dětský myslivecký den
Již tradiční akcí je pravidelné předletní
setkání organizované pro děti i dospělé Mysliveckým sdružením Dobřejovice se sídlem ve Velkých Popovicích,
které má ve své péči lesy v okolí naší
obce včetně Nebřenic. A právě na zámečku v Nebřenicích se za podpory
vlastníka objektu, společnosti Arendon Development a.s., konal v sobotu
21. června „Dětský den trochu jinak“.
Na programu přírodovědného odpoledne byla naučná stezka v okolních lesích, během níž byly připraveny úkoly
vědomostní i technické. Nechyběla
střelba z luku i ze vzduchovky, poznávání fauny i ﬂóry a ukázky výcviku loveckých psů.
V zámeckém dvoře byla po celé
odpoledne připravena zajímavá prezentace včelařů a samozřejmě dobré občerstvení s domácím gulášem
i koláči, odměny pro soutěžící, zábava pro skotačivé děti i hezká písnička.
Nechybělo ani opékání buřtů a přes
chladné počasí se tak nakonec sešlo
více než sto účastníků s velkým podílem právě dětí, pro které byla akce
určena především. Milé bylo také
setkání zasloužilých členů myslivecké jednoty, kteří rádi zavzpomínali na
časy svého aktivního mysliveckého
působení.
Již nyní se těšíme na setkání s dětmi
v příštím roce na stejném místě.
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Ze života obce
Rozloučení s létem
Druhá zářijová sobota již pravidelně
patří kulturně společenskému setkání Loučení s létem. Nejinak tomu
bylo i v sobotu 13.9., kdy jsme se
sešli ve volnočasovém areálu Na
Stádlech k tradičnímu bohatému pohoštění i kvalitní hudbě na letošním
Rozloučení s létem. K radosti všech
se proměnlivé počasí předchozích
dní umoudřilo a my si tak mohli užít
hezké odpoledne bez deště. Děti
měly o zábavu postaráno díky našemu krásnému dětskému hřišti,
dospělí ocenili posezení v novém
dřevěném altánu, který je v těsném
sousedství otevřený pro veřejnost
od května.
K poslechu a tanci nám hrála Kapela
Martina Pešla. O dobroty se postarali kuchaři z Proﬁ Cateringu, kteří pro
nás, mimo jiné, připravili dvě pečená
selátka, k pití dobré pivo i oblíbenou
malinovku a spoustu dalších dobrot.
Sešli jsme se nakonec v hojném
počtu téměř dvou set účastníků
a uvolněná pohodová atmosféra nás
provázela po celé odpoledne až do
pozdních večerních hodin.
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Obecní úřad informuje
Čistička odpadních vod
Za účelem zvýšení kapacity pro
uspokojení budoucí poptávky jsou
nyní realizovány úpravy technologie stávající čističky odpadních
vod.

strukce fary, sousedících objektů
a celého přilehlého území.

Projekt úprav zahrnuje i zpevnění
koryta Chomutovického potoka
v katastru obce.

Připravovaná obnova je nyní ve fázi
projektování.

Co se dále plánuje
v obci do budoucna?
Úpravna pitné vody

V tuto chvíli bylo vydáno územní rozhodnutí na zvýšení kapacity a intenzivně se pracuje na projektu stavebního povolení pro tuto akci.

Rekonstrukce návsi
Popovičkách
V rámci obce je do budoucna plánováno také zajištění důstojného prostředí na návsi v Popovičkách i s navazujícím příchodem ke kostelu.
Zároveň má obec v úmyslu vstoupit
do jednání s římskokatolickou církví
za účelem přípravy případné rekon-

Na základě dosavadních zkušeností
bude optimalizován provoz naší nové
úpravny vody, čímž dojde ke zvýšení
kvality jejích dodávek.

Chomutovický rybník
bude revitalizován
Malebný Chomutovický rybník si už
delší dobu žádá revitalizaci.
Nyní jsme ve fázi projednávání – vyjádření se dotčených orgánů k předložené projektové dokumentaci.

Budoucnost by měla přinést další
zkvalitňování každodenního života v naší obci a zmalebňování
místního životního prostoru.
Krom uvedených akcí je v plánu rozšiřování prostupnosti a propojenosti
území stezkami pro pěší, či doplňování
herních prvků v rámci multifunkčního
areálu. To, krom jiného, v souhrnu znamená upravenou obec s pohodlnými
a bezpečnými cestami vyhrazenými
pro pohyb chodců, kočárků a opatrně
jezdících cyklistů, z nichž bude možné
sejít na hezké, čisté a bezpečné dětské hřiště se zábavnými atrakcemi.

Anketa
Co mi dala a vzala činnost na obecním úřadě –
ohlédnutí za funkčním obdobím.
Jaroslav Richter
Obecně se domnívám, že každý obyvatel vesnice by si měl stanovit svůj díl
společenské odpovědnosti a v rámci
možností svým sousedům, veřejnému prostranství a občanskému soužití
věnovat určitý díl pozornosti.
Když jsem před čtyřmi lety zvažoval
účast v komunálních volbách, nikdy
by mě nenapadlo, jak moc zodpovědná a náročná činnost zastupitele je.
Pokud se k tomu přidá fakt, že v obci
chcete dlouhodobě žít, vychovávat
své děti, udržovat příjemné sousedské vztahy a zároveň činit objektivní
a správná, byť někdy nepříjemná rozhodnutí, zjistíte, že ideálního stavu nelze prakticky nikdy dosáhnout.
Vždy budou spokojení a rozzlobení,
ochotní a neteční, usměvaví i zamra-

čení. Navíc litera zákona a orgány
veřejné moci nejsou vždy připraveny
podat vstřícně ruku a pomáhat zastupitelům, kteří se chtějí věnovat na
této úrovni především komunálním
otázkám a občanskému soužití.
Ať jsem se však za tu dobu kdykoliv
zastavil a přemýšlel, zda-li mě činnosti
na obecním úřadě naplňují a uspokojují, bylo jasno.

Do budoucna bych si přál, abychom
všichni zde považovali veřejné prostranství a majetek za součást našeho společného dědictví, chovali
se ohleduplně a s respektem jeden
k druhému a vytvořili komunitu, která se bude ráda mezi sebou potkávat
a žít moderní vesnický život.
Ing. Jaroslav Richter

Člověk, který ocenil to, co zde děláme, skupina dětí dovádějících na
dětském hřišti, sušící se hadice
na trávě po úspěšném hasičském
„útoku“, společné brigády a kulturní akce, lidé, kteří sami od sebe
volný čas věnují veřejným aktivitám,
mě vždy naplnily energií a chutí vykonávat práci zastupitele ještě lépe
a s větší vervou.
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Ing. Jaroslav Richter

Co mi dala a vzala činnost na obecním úřadě –
ohlédnutí za funkčním obdobím.
Lukáš Otruba
Kandidaturu jsem po větším váhání
podal, protože se mi nelíbilo, že v Popovičkách a okolí není kam vyjít na
procházku, ať už se psem nebo s kočárkem, nebo na projížďku na kole, aniž
by člověk byl ohrožován různými typy
řidičů, kteří se na místních i okolních
komunikacích chovají jako amatérští
závodníci. Přesto jsou v okolí krásná
místa, ale obtížně dosažitelná. Moje
ambice byla tuto situaci zlepšit, pěkná
místa zpřístupnit stezkami, ty navázat
na preexistující polní a lesní cesty, případně síť těchto cest propojit tak, aby
bylo možné dostat se bez použití silnice a bez prodírání 2m kopřivami do
okolních vesnic, lesa, k rybníku atd.
Dalším cílem bylo zlepšení vyžití dětí
i dospělých, které již má tradici v dětských dnech a dalších akcích, ale chyběly některé prostory pro volný čas
(dětské hřiště, sportoviště…).
Tady se dostáváme k meritu věci. Pozitivní z mého pohledu je to „málo“,
co bylo realizováno – stezka Chomutovice – Popovičky, začátek realizace
stezky navazující na stezku z Modletic
směrem k Herinku a Chomutovicím,
vybudování dětského hřiště. Další
pozitivum spíše z pohledu občana je
kompletizace budování sítí – tj. vodovod a výhled na korekci fce čističky,
která rozhodně nebyla vždy ok (zápach
z potoka, nánosy na dně…) a fungující
péče o zeleň.
Většina těchto věcí má ale určité vady
na kráse a tím se dostáváme k negativům – jako zastupitel cítím nevyváženost dětského hřiště – je pouze pro děti
cca 0-6 let, starší děti zatím mají smůlu – lanový program, lezecká stěna…,
stezek bylo vybudováno méně, než
jsem myslel (vím, jsem naivní a navíc
moje časová expozice nebyla taková,
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Zleva doprava: Magdaléna Lehovcová, asistentka obecního úřadu a Czech point;
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Jaroslav Richter – starosta; Vladimír Šulc – IT infrastruktura; Michaela Faltová účetní

jak jsem zpočátku myslel), hlavně mi
chybí stezka přes louku kolem kapličky do Modletic a směrem na Předboř
zajišťující spojení k Popovicům a dále.
Obecně mi činnost na OÚ dala zkušenost se státní správou a jejím fungováním, trochu dobrého pocitu z realizovaných věcí a vzala iluze o fungování
některých institucí, možnosti realizace
náročnějších projektů (a to si myslím,
že díky spolupráci s Arendonem na
tom nejsme ještě tak zle…) a samozřejmě jeden večer v týdnu.
Sečteno a podtrženo, určitá deziluze,
že věci nejdou tak, jak bych si představoval, času je méně než bych chtěl, ale
na druhé straně vidím ono světýlko na
konci tunelu, že se přece jenom něco
udělalo, je výhled, že se postupně podaří dokončit zbytek plánovaných stezek, osadit je stromy, vybudovat odpočívadla a hlavně tu rozhlednu a rýsuje
se i spolupráce s okolními OÚ – Modletice, Herink…
MUDR. Lukáš Otruba

Marek Kubr
Své čtyřleté působení v roli místostarosty obce bych rozdělil chronologicky
do tří časových etap. První byla obdobím poznávání výše uvedené pozice
a chodu orgánů veřejné správy, to jsem
se cítil občas bezradně. Ve druhé etapě, kdy jsem již věděl, co je ode mne
v rámci svěřené pozice očekáváno
a poznal byrokracii nadřízených orgánů,
jsem již dokázal efektivně dokončovat
úkoly a závazky z předchozího volební-

Ing. Marek Kubr

ho období. V rámci třetí etapy, která je,
co se týče trvání bohužel zatím nejkratší, jsem se mohl začít věnovat našim
novým projektům, což mě po relativně
dlouhých čtyřech letech začalo opět
naplňovat energií a velkou chutí k činnostem, které pro obec zastávám.

zábavných akcích typu zimní opékání buřtů, ale i tam, kde museli přiložit
ruku k dílu. Vnímám to tak, že stále
více lidí bere Nebřenice, Chomutovice
a Popovičky nejen jako místo pro přespání, ale za svůj opravdový domov.

Květa Malinová

A pokud se zamyslím nad tím, co bych
chtěl do budoucna jednoznačně změnit, tak jsou to vzájemné vztahy společnosti v naší obci. Vyzvednutí hodnot
přátelského vztahu v rámci sousedství
a vnímání našeho katastru jako majetku a prostoru k žití každého z nás.
Ing. Marek Kubr

Mám dobrý pocit z toho, že toto volební období proběhlo „tak nějak v klidu“. Ne snad, že by se nic nedělo,
ale myslím spolupráci a komunikaci
mezi zastupiteli. Je výborné, že i tak
rozdílní lidé vždy dokázali najít společné a všemi akceptovatelné řešení, že
upřednostnili společné zájmy a preference před těmi osobními. Snad i tento přístup přispěl svou troškou k lepší
náladě v obci, kterou cítím při každém
společném setkání. Mám chuť v této
práci pokračovat.
Václav Škorpil

Václav Škorpil

Miroslava Formánková

Mám výhodu, že se mohu ohlédnout nejen o čtyři roky zpět, ale
i dále. V obou obdobích se podařilo
mnoho věcí, které zvýšily komfort
a snad i radost z žití v našich obcích.
Celá řada z toho nám již možná trochu
zevšedněla a ani je nevnímáme. Že je
nevnímáme, ukazuje na to, že dobře
fungují, že byly správně zvoleny, že
pěkně zapadly do krajiny …

Pokud bych měla zhodnotit uplynulé
volební období, tak se celkově podařilo
úspěšně zrealizovat několik projektů.
Za jeden z úspěchů také považuji uzavření společného školského obvodu
s obcí Průhonice, kam dochází většina
dětí z našich obcí.

Nebylo jednoduché dokázat věnovat
většinu svého volného času fungování
obecního úřadu, ale za projekty, které
jsme dokončili, to dozajistě stálo.

Mám radost z toho, že se našlo mnoho
obyvatel, kteří se nově či znovu zapojili
do místního dění. A to nejen účastí na

Václav Škorpil

Jsem velmi ráda, že je v obci dokončena výstavba vodovodu, pro děti máme
nové hřiště a přibyly zde i stezky, i když
se musí ještě dokončit.
Miroslava Formánková

Stále zatím nemáme žádnou mateřskou školku. Doufám, že příští rok by
mohla proběhnout realizace výstavby
mateřské školky v Nebřenicích. Nyní
také probíhá oprava hřbitovní zdi, která
byla v dezolátním stavu.

Miroslava Formánková

Volební období, které právě končí se
shodou okolností krylo s výstavbou
a zahájením provozu našeho Parkhotelu Popovičky. Měla jsem při výstavbě
možnost potkat řadu místních občanů
jak pracovně, tak osobně a jsem ráda,
že tomu tak bylo a že vztahy takto navázané trvají i nadále. Práce pro obec
byla sice časově náročná, ale domnívám se, že bylo správné svou pomoc
nabídnout.
V rámci obce se nám, krom jiného,
dařilo rozvíjet podporu odpočinkových
a relaxačních aktivit ať již v multifunkčním areálu Na Stádlech nebo s plynulým přechodem k využití zázemí Parkhotelu. Příjemným místem k setkávání
se stala také prodejna čerstvého pečiva a dalších pochutin, kde se mnozí
z místních občanů rádi zastaví na kus
řeči.
I v budoucnu se ráda budu podílet na
rozvoji naší malebné obce a okolí, zejména ve vytváření příjemných míst
k setkávání, ať už jako zastupitelka,
nebo místní podnikatelka.
Květa Malinová

Květa Malinová
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