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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

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

Kronika obce

Monika Ševčíková

Kulturní akce

Jana Švehlová

Obecní časopis

Monika Ševčíková

Obecní web, SMS

Václav Škorpil

Pěší komunikace

Ing. Marek Kubr

Platby obce

Miroslava Formánková

Psi – známky, očkování

Jana Švehlová

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

Zeleň, životní prostředí, dětská hřiště

Renata Stoklasová

Jméno

Funkce

Obecní úřad

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
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
Okresní správa sociálního
zabezpečení
Sokolovská 855/225
190 00 Praha 9
Telefon: 284 005 401
E-mail podatelny: posta.ph@cssz.cz

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

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

člen zastupitelstva

jana.svehlova@popovicky.cz

606 840 474

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
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Správce kanalizační
a vodovodní sítě
Petr Vácha – 736 285 482,
E-mail: petr.vacha@popovicky.cz

Úřad práce, kontaktní pracoviště
pro Prahu-východ
Zprostředkování zaměstnání:
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7 – Holešovice
Telefon: 950 151 111
E-mail: posta@py.mpsv.cz
Oddělení evidence obyvatel
a osobních dokladů
Městský úřad Říčany
Budova F,
Komenského nám. 1619, Říčany
Telefon: 323 618 255

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
léto a čas sluníčka se blíží ke konci
a především mladší ročníky již jistě odpovídají na otázky, co že to bylo dnes
ve škole.
Vzhledem k tomu, že obec v posledních letech zaznamenala zvýšený nárůst občánků dotčených tímto dotazem,
a s ohledem též na začátek školního
roku, rozhodla se obec rodičům a dětem/školákům tento čas alespoň trochu
zpříjemnit.
Díky vyrovnanému hospodaření obce
Popovičky byl zastupitelstvem projednáván ﬁnanční příspěvek mimo jiné na
děti. Omezení příjemců bude v obdobných intencích jako minulý rok, zásadním kritériem bude samozřejmě trvalý
pobyt rodičů dětí v našich obcích. Projednáván byl rovněž ﬁnanční příspěvek
občanům požívajícím starobní nebo invalidní důchod. Dovolím si nyní odkázat
na příslušný zápis ze zastupitelstva, kde
bude uvedena plná informace a datum,
aby bylo možno o příspěvek včas zažádat.
Historickou událostí bylo dne
10. 9. 2015 pro obec oﬁciální předání
znaku a vlajky obce Popovičky v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z rukou předsedy
Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka.

O tuto radostnou událost se s vámi
podělíme především obrazem v dalším
vydání, neboť do uzávěrky tohoto periodika bohužel obec oﬁciální fotky ze
strany tiskového oddělení PSP ČR ještě neobdržela. Věříme, že se vám nové
symboly obce líbí a budete na ně hrdí.
V rámci podzimních aktivit se obec
rozhodla pro rekonstrukci autobusové
zastávky v Chomutovicích, směrem na
Modletice, kde je prioritou zvýšení bezpečnosti našich školáků. Chceme zde
rozšířit nástupní prostor a minimalizovat negativní vliv dopravy.
Velkým úspěchem, o který bych se
s vámi zde rád podělil, skončilo pro
obec vyjednávání s římskokatolickou
církví o prodeji nemovitosti farního objektu v Popovičkách. V těchto dnech je
celá transakce dokončována a obec se
tak stane hrdým majitelem jedné z nejvýznamnějších budov a pozemků v intravilánu obce Popovičky v těsném sousedství kostela. Do budoucna by obec
ráda tento objekt rekonstruovala a užívala jej především pro veřejně prospěšné, kulturní a další obecní aktivity. Součástí transakce je i navazující pozemek,
který bychom rádi otevřeli občanům
a vybudovali zde klidné zelené místo
pro odpočinek a procházku.

Dovolil bych si zde touto cestou poděkovat panu faráři Konstantinovi Petru
Mikolajekovi, O.Praem., za neutuchající entusiasmus a vstřícnost, jakou těmto vyjednáváním věnoval. Pevně věřím,
že vztahy s římskokatolickou církví budeme v tomto duchu i nadále rozvíjet.
S chutí do toho a půl je hotovo.
S úctou
Ing. Jaroslav Richter,
starosta

Obecní úřad informuje
Třídit má smysl!
Jen za loňský rok se v našich obcích
vytřídilo 28 t papíru, 17 t plastů a 22 t
skla. V letošním roce přibyla ještě
možnost třídit kovy. Je dobře, že třídíme, pomáháme tak nejen přírodě, ale
i svým peněženkám. Za třídění obdržíme od EKO-KOMU každý rok okolo
60 tis. Kč, čímž se snižuje poplatek za
odvoz domovního odpadu.
Václav Škorpil,
místostarosta

SMS i e-mailové
zprávy z OÚ
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
Předání znaku obce
Starostky a starostové více než tří desítek obcí slavnostně převzali ve čtvrtek
10. září z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka rozhodnutí o udělení nových obecních symbolů – znaku nebo vlajky. Byli mezi nimi i zástupci obce
Popovičky.
Předseda Sněmovny vyzdvihl před starosty možnost s nimi diskutovat a mít
zpětnou vazbu. „Vy jste ti, kteří musíte pracovat s tím, co my vytvoříme,“ řekl Hamáček. Starostům slíbil, že se bude zajímat o dopady zákonů na obce i kraje.

OÚ naděluje!
Zastupitelstvo obce se rozhodlo opět
podpořit naše nejmladší a nejstarší spoluobčany a přispět jim částkou
2000 Kč. Podmínky jsou následující.
Jednorázový příspěvek ve výši
2.000 Kč na každé dítě, které k datu
konání tohoto zastupitelstva, tedy
17. 9. 2015, nedosáhlo 15 let věku.
Podmínkou je, aby oba rodiče byli trvale hlášenými obyvateli našich obcí.
Případy mimo uvedená kritéria, které
by odpovídaly myšlence nároku na příspěvek, budou posuzovány individuálně pověřeným zastupitelem – Miroslavou Formánkovou.
O příspěvek je možno požádat max.
do 31. 12. 2015, po tomto datu není
nárok na jeho vyplacení. Výplata bude
probíhat výhradně v úředních hodinách na OÚ do uvedeného data.
Myšlenkou výplaty příspěvku jest
částečná kompenzace obce rodičům
dětí, kteří musejí vzhledem k neexistenci školního a předškolního zařízení v obci řešit situaci jiným způsobem.
Druhým důvodem je fakt, že došlo státem ke změně-zrušení výplaty neinvestičních nákladů na děti, které doposud
obec Popovičky vyplácela jednotlivým
navštěvovaným zařízením.
Jednorázový příspěvek ve výši
2.000 Kč obdrží každý trvale hlášený obyvatel našich obcí, pokud
k datu konání tohoto zastupitelstva, tedy
17. 9. 2015, či kteréhokoliv předchozího dne dosáhl věku 65 let. Případy
mimo uvedená kritéria, které by odpovídaly myšlence nároku na příspěvek,
budou posuzovány individuálně pověřeným zastupitelem – Miroslavou Formánkovou.
O příspěvek je možno požádat max.
do 31. 12. 2015, po tomto datu není
nárok na jeho vyplacení. Výplata bude
probíhat výhradně v úředních hodinách na OÚ do uvedeného data.
Myšlenkou výplaty příspěvku jest
částečná kompenzace lidem v pokročilém věku, kteří již nejsou ekonomicky
aktivní, pobírají starobní důchod, popřípadě částečný či plný invalidní důchod.
OÚ Popovičky
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Obecní úřad informuje
Jak zalévat zahradu
a neplatit navíc?
Odpověď je jednoduchá. Nechte si zřídit podružný vodoměr!
Díky tomuto zařízení, které sleduje,
kolik vody spotřebujete pro zalévání
vaší zahrady, vám již nebude účtováno
stočné za vodu, kterou nevypouštíte do
kanalizační sítě.
Dle technických možností přípojky vám náš technolog na místě sdělí, jak nejjednodušeji takovýto podružný vodoměr zřídit a provozovat. Po jeho
zřízení je samozřejmě nezbytné vodu
k zalévání vaší zahrady odebírat právě
za tímto vodoměrem.
A jak to funguje při odečtech vody
a následné fakturaci?
Není to nic složitého. Při odečtu jenom nesmíte zapomenout upozornit zástupce provozovatele, že máte
na svém pozemku podružný vodoměr,

a nechat si na něm taktéž odečíst stav.
Při fakturaci vám bude stočné poníženo o spotřebovanou vodu na tomto podružném vodoměru.
Tento způsob odběru a odečtu je
možný pouze v případě, že je spotřeba
vody počítána dle stavu vodoměru, nikoliv určením dle vyhlášky.

Revitalizace rybníka na návsi v Chomutovicích
Nejspíše jste si toho všichni všimli. Náš rybník na návsi je zpola prázdný a v nehezkém stavu. Momentálně se snažíme, aby se tento stav změnil. Je zpracovaná projektová dokumentace na celkovou revitalizaci rybníka
a opravu hráze tak, aby byl náš rybník opět krásný a plně funkční a byl ozdobou naší společné návsi. Tento projekt má v současné době již vydané stavební povolení.
Jelikož se jedná o nákladnou investiční akci, snažíme se pro tento záměr získat dotační titul, který by nám pomohl významně urychlit realizaci celého díla.
Nicméně je to dlouhý administrativní proces a děláme vše, abychom našli vhodný způsob ﬁnancování a aby byl tento projekt úspěšně realizován.
-pd-

Jelikož se jedná o měření „navíc“,
které není povinné, budou veškeré náklady na zřízení účtovány odběrateli.
Obec nebude poskytovat žádné dotace
na tuto realizaci.
Nebojte se zeptat na více informací
na obecním úřadě.
-pd-

Nová čistírna
odpadních vod
I s tímto projektem se zdárně blížíme
k realizaci. Možná se ptáte, proč nová
čistírna odpadních vod, když nám tu
jedna stojí a není to tak dávno, co byla
vystavěna. Hlavním důvodem je rozšiřující se zóna zástavby i v rámci výhledu s novým územním plánem a potřeba zajištění kvalitního rozvoje území.
Již současná čistírna odpadních vod
(ČOV) byla koncipována tak, aby ji bylo
možné v době, až to bude potřebné,
rozšířit a nebylo třeba významně zasahovat či bourat stávající ČOV. Bez určitých úprav se i tak neobejde. Nicméně lze říci, že zkapacitnění proběhne
stavbou totožné čisticí linky v těsném
sousedství stávajícího objektu ČOV Na
Stádlech.
Zkapacitnění je koncipováno tak, že
během stavby dojde ke spojení obou
objektů pod jednu střechu a vizuálně
bude čistírna představovat jeden objekt.
V současné době je nová ČOV ve
fázi vydávání stavebního povolení
a i na tuto akci bude obec usilovat
o prostředky z dostupných dotačních titulů.
-pd5

Obecní úřad informuje
Technické služby
Popovičky

Restaurovaný křížek v Chomutovicích
u hlavní silnice
V letních měsících proběhly restaurátorské práce na křížku, který stojí u hlavní silnice procházející obcí. Křížek byl
v maximální možné míře ponechán
v dobovém stavu. Došlo ke kompletnímu vyčištění a přebroušení původních
kamenných prvků a mramorové desky,
na které byl obnoven nápis.
Kříž samotný byl též zanechán v původní podobě. Došlo k hloubkovému
vyčištění a aplikaci nových krycích vrstev a Kristovi na kříži byl navrácen zašlý zlatý lesk.
Restaurátorské práce provedla ﬁrma
pana Bohumila Pánka – Restaurátorství a kamenosochařství z Říčan.
Tímto jsme dokončili opravu další
drobné kulturní památky v našich obcích a rozhodně nechceme, aby tento
objekt byl poslední, který se dočká takovéto péče.
-pd-

Nové smlouvy na vodné a stočné
Předem se vám omlouváme, ale z důvodu změny provozovatele vodovodní a kanalizační sítě z Obce Popovičky na Technické služby Popovičky s.r.o. je nutné, aby
každý odběratel uzavřel novou smlouvu na odběr pitné vody a odvádění vody odpadní, a to nejpozději do konce roku 2015.
Nové smlouvy budou připravené v průběhu měsíce září. Nové smlouvy budete
moci vyřídit dvěma způsoby. Buď osobně na obecním úřadě v úředních hodinách
či po domluvě na kontaktu níže uvedeném, nebo elektronicky z tepla vašeho domova prostřednictvím emailu.
Bude stačit na emailovou adresu petr.doubek@popovicky.cz zaslat vyplněnou
smlouvu dle vzoru, který naleznete společně se smlouvou na webových stránkách obce. Takto vyplněnou smlouvu podepište a zašlete na níže uvedený email.
Jakmile bude schválena a podepsána, bude vám odeslána zpět opět prostřednictvím emailu.
Kdo nevyužívá obecní vodovod ani kanalizaci, dodá obecnímu úřadu čestné
prohlášení, kde oznámí tuto skutečnost. I v tomto případě se objeví vzor dokumentu na webových stránkách obce a bude možné k jeho doručení využít buď
email, nebo osobní podání.
Budeme se snažit vám s touto změnou vyjít maximálně vstříc, a tak se ozvěte na
níže uvedené kontakty a domluvte si případně individuální řešení.
Omlouváme se vám za komplikace a časový diskomfort, který vám tato změna způsobí.
Další informace vám budou poskytnuty Bc. Petrem Doubkem:
e-mail: petr.doubek@popovicky.cz, tel.: 737 678 222.
-pd6

Řada z vás již tuto změnu zaregistrovala, někteří možná ještě ne. Obec se
rozhodla zřídit svoji vlastní společnost,
Technické služby Popovičky s.r.o. Tato
společnost bude mít na starosti údržbu
veřejných prostranství, údržbu pozemků ve vlastnictví obce a chod a provoz
vodovodní a kanalizační sítě. S posledně jmenovanou agendou je spojena
i vlastní změna dodavatele vody a odvádění vody odpadní. Tato skutečnost
s sebou nese změny, které spočívají pro
odběratele především v novém bankovním účtu, na který jsou prováděny bezhotovostní platby, a pak také v nutnosti podepsat nové smlouvy. Bližší
informace
jsou uvedeny v dalším
článku podrobněji.
Proč se obec rozhodla založit tuto
společnost?
Obec si nechala zpracovat ekonomickou analýzu, zdali se vyplatí převést výše uvedené činnosti pod správu
ﬁremního subjektu, který se řídí trochu
jinými ekonomickými a účetními pravidly nežli obec a bude plátcem DPH.
Z této analýzy vyplynulo, že pro obec
bude tato cesta výhodnější a dojde
k úspoře prostředků na provozu, údržbě či opravách na svěřených činnostech.
-pd-

Pozor při platbách
za vodné a stočné!
S výše uvedeným přechodem administrativy pod obecní společnost
Technické služby Popovičky se mění
i číslo účtu, na které je třeba zasílat platby.
Nové číslo účtu je:
107-921 111 0227/0100
Účet je vedený u KB Praha
- Průhonice
Taktéž věnujte pozornost zaplacení
správné částky. Od zálohových faktur na rok 2015 je k částce připočteno DPH a uhrazena tak musí být celková částka vč. DPH.
-pd-

Obecní úřad informuje
Nový vstup na hřbitov
Ve fázi přípravy je úprava vstupu na
hřbitov, čímž by měla být dokončena
hlavní fáze revitalizace okolí hřbitova
po vybudování nové zdi.
K již hotovému osázení tedy nyní přibude nová přístupová cesta k hlavní
bráně, která bude zpevněná a dostatečně reprezentativní.
V době realizace může dojít k omezením přístupu právě přes tento hlavní vchod a je možné, že po krátký čas
bude umožněn vstup na hřbitov pouze boční brankou. Pokud bude takovéto opatření nutné, bude se jednat jen
o krátkodobé omezení v řádu několika
dnů.
-pdVážení spoluobčané,

Podzimní brigádička…
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás tímto srdečně pozvat na společnou podzimní brigádu
našich obcí, kterou pořádá sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s OÚ Popovičky.
Máme opět po čase příležitost, jak
protáhnout těla v rámci údržby a zkrášlování našich společných veřejných
prostor a případnými návrhy a prací
přispět ke společnému harmonickému
soužití.
Brigáda se koná dne 14. 11. 2015.
Níže je možno vidět jednotlivé skupiny
a jejich koordinátory. Připojte se prosím k týmu, který je vám místem nebo
srdci nejblíže. Nebřenice provedeme
společnými silami následně.
K polednímu nás všechny čeká doplnění sil v podobě oběda a piva před hasičárnou v Chomutovicích.
Tým Stádla
koordinace J. Richter,
tel.: 724 563 153
Sraz v 9:00 na dětském hřišti
Na Stádlech

Tým Skalka
koordinace V. Škorpil,
tel.: 775 594 911
Sraz v 9:00 pod kostelem
v Popovičkách
Tým Chomutovice
koordinace I. Štěpánková,
tel.: 721 968 190
Sraz v 9:00 u hasičárny
Děkujeme za hojnou účast.
OÚ Popovičky
a SDH Popovičky.

Odečty vodoměrů
za rok 2015
V první polovině měsíce ledna budou
probíhat odečty vodoměrů. Tyto odečty
bude provádět Petr Vácha po jednotlivých lokalitách v určené dny a hodiny.
Přesný den, kdy se ve vaší oblasti provede odečet vody, se dozvíte z webových
stránek obce a pomocí obecních SMS.
Upozorňujeme, že každý je povinen
v tuto dobu zajistit možnost odečtu
svého vodoměru.

OÚ Popovičky pro vás opět připravil
možnost kontroly a vyčištění spalinových cest (komínů). Kontrola je
povinná 1x ročně, a to dle Nařízení
vlády č. 91/2010 Sb.
Cena: 450 Kč/jedna spalinová cesta
Cena obsahuje:
- kontrolu,
- vybírání sazí/čištění,
- sepsání zprávy o provedené kontrole a čištění.
V případě nepřístupnosti spalinové
cesty a nutnosti použití žebříku bude
účtován příplatek 100 Kč.
Termín kontroly je možný 3. 10.
nebo 4. 10. 2015.
Pro domluvení konkrétního času návštěvy volejte Magdalénu Lehovcovou na 601 555 177, nejlépe
v úředních hodinách.
Václav Škorpil
místostarosta
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Obecní úřad informuje
Majitelé pejsků,
je
samozřejmostí, že každý
živý tvor, včetně
našich domácích mazlíčků,
musí pravidelně vykonávat
svou potřebu,
ovšem
právě
v tomto se projevuje patřičná míra zodpovědnosti každého z NÁS majitelů.
Obecní úřad apeluje na všechny občany a návštěvníky našich obcí, kteří venčí své pejsky na veřejných prostranstvích, aby vždy po svém pejskovi uklidili. Na OÚ je možné si ZDARMA
v úředních hodinách vyzvednout sáčky
na psí exkrementy.
V poslední době se nám v naší obci
množí nešvar volného pohybu pejsků
buď proto, že pejsek uteče, či ho jeho
majitel nemá na vodítku, nebo není pozemek oplocen…
Dále upozorňujeme, že na veřejných
prostranstvích v zastavěných částech
obce je možný pohyb psů pouze na
vodítku, dle obecně závazné vyhlášky
č. 1/2013 ze dne 6. 1. 2014.
Na dětském hřišti a přilehlém trávníku je volný pohyb psů ZAKÁZÁN, dle
provozního řádu na dětském hřišti.
Děkujeme za pochopení.
-jš-

Udržujte své keře
Dovolujeme si upozornit především
majitele, jejichž pozemky sousedí s veřejnými komunikacemi, aby dbali na
úpravu svých porostů a zamezili tomu,
aby tyto porosty zasahovaly do komunikací nebo omezovaly výhled či přehlednost úseků těchto komunikací.
Děkujeme.
-pd-
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V NEBŘENICKÉM ZÁMKU
5. 12. 2015 od 17:00 hodin

Mikuláš prosí o potvrzení účasti formou SMS do 30. 11.
na tel. 606 840 474.
Nadílku se jménem dítěte předají rodiče po příchodu.

Kontejnery
na domovní odpad
Ve dnech 14. a 15. 11. 2015 pro vás
budou opět přistaveny kontejnery na
domovní odpad.

Místa přistavení:
- Nebřenice (zastávka BUS)
- Chomutovice (náves, OÚ)
- Popovičky (Stádla, u hřbitova,
pod kostelem)
Kontejnery NEjsou určeny na nebezpečný odpad, nevhazujte tedy např.
lednice, TV, barvy apod.
Odpad, prosím, vkládejte výhradně do kontejnerů, a to takovým způsobem, aby byla maximálně využita jejich kapacita!
Václav Škorpil
místostarosta

Obecní úřad informuje

LAMPIÓNOVÝ
PRŮVOD
7. listopadu 2015
od 17:00 hodin
 Sraz u obecního úřadu
 Procházka obcemi
 Ukončení v Park Hotelu při opékání špekáčků okolo 17:30

Myslivecké sdružení Dobřejovice si Vás dovoluje srdečně pozvat naa

POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
v sobotu 14. listopadu 2015 od 20:00 hodin,
zámecký sál Modletice
hraje Kapela Pod Altánem, bohatá tombola

KALENDÁRIUM

– aneb na co se můžeme těšit
07. 11.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD od 17:00 hodin, sraz u OÚ,
ukončení v Park Hotelu opékáním špekáčků

14. 11.

BRIGÁDA NA ÚKLID OBCÍ, sraz v 9:00 hodin

14. 11.

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA, zámecký sál Modletice od 20:00 hodin

05. 12.

MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI na nebřenickém zámku od 17:00 hodin

12. 12.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ od 20:00 hodin

20. 12.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ od 15:00 hodin v Chomutovicích na návsi
9

Ze života spolků a sdružení

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Druhá zářijová sobota již pravidelně patří kulturně společenské akci Rozloučení s létem. Nejinak tomu bylo i v sobotu 12. září, kdy jsme se sešli v lokalitě dětského hřiště Na
Stádlech.
K radosti všech se proměnlivé počasí předchozích dní
umoudřilo a v sobotu ukázalo svoji vlídnější tvář.
Děti měly o zábavu postaráno díky našemu krásnému hřišti a přilehlému minilesíku, které děti velmi lákají k hrátkám,
a že se opravdu sešlo velké množství dětí, jak i ukazuje fotka
dole na stránce. Otázkou je, kde tyto děti byly, když se počátkem června konal na návsi v Chomutovicích dětský den.
K posezení posloužila pergola, která je nově dovybave-
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na bytelnými stoly a lavicemi z masivu, a dále byl postaven party stan s dalšími stoly. K poslechu a tanci nám hrál
miniband Martina Pešla. O dobroty se postaral catering
U Vítků, který pro nás mimo jiné připravil dvě pečená selátka, krůtu, zeleninu, pivko, kofolu, vínko a teplé nápoje.
Sladkou tečku v podobě koláčků, bábovek, makovek, mazanečků a ovocných koláčů dodal Park Hotel Popovičky Květy Malinové.
Sešli jsme se v hojném počtu a uvolněná sousedská atmosféra nás provázela celé odpoledne až do pozdních večerních hodin.
-jš-

Ze života spolků a sdružení
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Ze života spolků a sdružení

NOHEJBALOVÝ TURNAJ V CHOMUTOVICÍCH
V sobotu 19. září 2015 se na návsi
v Chomutovicích konal nohejbalový
turnaj o putovní pohár starosty obce.
Sešlo se celkem osm tříčlenných družstev buď místních, nebo z blízkého
okolí, všichni připraveni vyhrát…!
Celou sobotu sportovcům přálo počasí, svítilo slunce a ke sportovním výkonům přispělo občerstvení, které bylo
po celou dobu klání zdarma. Podávala se limonáda, pivko a klobásy z grilu s pečivem. U sítě byly k vidění výměny, které svědčily o sehranosti týmů
i o poctivé přípravě. O sportovní zpestření konce léta se postaral místní obecní úřad ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů.
Vítězem a dočasným majitelem putovního poháru se stalo družstvo
„Page 2“ ve složení Karel a A. Brožovi
a M. Pátek.
Druhé místo obsadilo družstvo „Kůča“
Dominika Kučery, Dominika Olmra
a Tomáše Hrdiny. Třetí příčka patří týmu
obecního úřadu Popovičky v čele se
starostou Jaroslavem Richterem a dále
Markem Kubrem a Jiřím Škorpilem.
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Hasičské týmy místního SDH Popovičky obsadily pátou („Huntovická liga“
– Rosťa Ševčík, Mirek Švehla a Michal
Štěpánek) a osmou příčku („Vitamíni“ –
Jaromír a David Aronovi, Lukáš Štěpánek) a nejlepší umístění místních hasičů a nepopulární bramborovou pozici vybojoval tým „Huntovické béčko“

ve složení Jaroslav Švehla ml., Martin
Medřický a Petr Kvarda.
Pro první tři týmy byly připravené
i sympatické ceny v podobě tekutého
zlata.
Všem zúčastněným gratulujeme k podaným sportovním výkonům…
-mš-, -jš-

Ze života spolků a sdružení

SOUSTŘEDĚNÍ
MLADÝCH
HASIČŮ
NA SEDLIŠTI
Vůbec poprvé se náš sbor dobrovolných hasičů zúčastnil soustředění mladých hasičů. Dostali jsme nabídku od
sousedního SDH Křížkový Újezdec,
který tuto akci pořádá. Soustředění se
konalo v krásné lokalitě Sedliště poblíž
města Sázavy. Jedná se o zařízení, kde
se pořádají dětské letní tábory. Soustředění proběhlo od čtvrtečního do nedělního odpoledne. Děti měly dny plně nabité sportovními aktivitami, soutěžemi,
noční bojovkou, procházkou, hasičskými závody, míčovými hrami, diskotékou
a prohlubovaly si teoretické znalosti
v hasičině.
Věříme, že všichni zúčastnění si prodloužený víkend krásně užili.
Tímto děkujeme obecnímu úřadu,
který tuto akci pro mladé hasiče ﬁnančně podpořil.
-jš13

Ze života spolků a sdružení

CO NOVÉHO
U HASIČŮ?
Poslední prázdninový víkend se konaly předposlední závody letošní sezóny Dětské hasičské ligy v Radějovi-

cích – Radějovický boj. Bohužel družstvo mladších žáků se na startovní čáře
objevilo pouze v šestičlenném složení.
Některé děti byly ještě na prázdninách.
I tak se závody vyvedly a děti obsadily
3. a 5. místo.

V soutěži DHL jsou v průběžném pořadí na třetí medailové pozici. Ještě je
čekají poslední závody sezóny v Modleticích, kde proběhne i vyhlášení Dětské
hasičské ligy Okrsku č. 3, a soustředění malých hasičů v Sedlišti u Sázavy.
-jš-

Startovní listina:
Levý proud

Kája Pecková

Pravý proud

Markéta Zichová

Rozdělovač

Adam Lehovec

Béčkař

Ivana Štěpánková

Koš

Tomáš Lehovec,
Katka Švehlová

Na startovní čáře... čekáme na výstřel ze startovní pistole.

Zleva: Tomáš Lehovec, Adam Lehovec, Katka Švehlová, Markéta Zichová, Kája Pecková, Ivča Štěpánková

14

Ze života spolků a sdružení

POŽÁRNÍ ÚTOK O PUTOVNÍ POHÁR
STAROSTY OBCE MODLETICE 5. 9. 2015
A VYHLÁŠENÍ DHL
Na tyto závody, i když jsou ve vedlejší
obci, jsme vyráželi za sobotního mlhavého a velmi chladného rána z osady
Sedliště poblíž města Sázavy, kde byly
děti na soustředění.
Dětská hasičská liga (DHL) je soutěž, která zahrnuje pět závodů v požárním útoku, a to ve Svojšovicích, Popovičkách, Křížkovém Újezdci, Radějovicích a Modleticích.
Děti přijeli podpořit a hlavně fandit
jejich rodiče, kteří své ratolesti neviděli
již od čtvrtečního odpoledne. V Modleticích jsme obsadili 4. místo.

Po útocích mladších a starších žáků
proběhlo vyhlášení a ukončení 2. ročníku DHL, které bylo do poslední chvíle pro některá družstva velmi napínavé.
Bodové rozdíly byly minimální.
Náš sbor obhájil krásné 3. místo.
Tímto děkujeme jeho trenérovi Tomášovi Hlouškovi a asistentům Michalovi
Štěpánkovi a Mirkovi Švehlovi za jejich
čas a obětavost.
-jš-

Startovní listina:
Levý proud

Karolína Pecková

Pravý proud

Markéta Zichová

Rozdělovač

Adam Lehovec,
Vašek Pecka

Béčkař

Ivana Štěpánková

Koš

Tomáš Lehovec,
Katka Švehlová
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Proměny
Rybník Ve Struhách

Nahoře foto z 60. let 20. století, pod ním foto ze srpna 2015.
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