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Martin na bílem koni nepřijel, ale náš kostel se jistě zimního kabátu dočká co nevidět.
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Den myslivosti v Nebřenicích
Vydařené setkání s přírodou i zábavou

Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
ačkoliv svéráz podnebí nad našimi
hlavami již mnoho teplých dní nepřinese, věřím, že z vašich tváří úsměv
nemizí. Bohužel počasí se stále nachází mimo kontrolu obecního úřadu, a proto se snažíme přispět k vaší
dobré náladě alespoň četnými kulturními a investičními akcemi, které
jsou v možnostech našeho rozpočtu.
V oblasti investičních akcí se podařilo
dokončit projekt Prameniště s úpravnou vody a vodojemem, pěší stezku,
která propojila Popovičky (Na Stádlech)
a Chomutovice, nové hřiště v Chomutovicích a cestu pro pěší mezi ulicí Na
Stádlech a restaurací U Lojzíka. Další
projekty jsou v přípravě.
Na kulturních akcích v naší obci má
zásadní podíl především místní sbor
dobrovolných hasičů, jehož členové se již tradičně postarali o skvělou
atmosféru na karnevalech pro děti
i dospělé, na oslavě Mezinárodního
dne dětí na chomutovické návsi, na

nohejbalovém turnaji i na mnoha dalších akcích.
Pozadu nezůstává ani myslivecké
sdružení, které pro vás i letos pořádalo na nebřenickém zámku zábavněnaučné odpoledne, které se tentokrát
neslo ve znamení Dne myslivosti.
Oběma sdružením, bych rád i touto
cestou upřímně poděkoval, neboť
významně posilují přátelské a sousedské vztahy mezi námi. Díky!
Články o některých akcích a také fotograﬁe naleznete samozřejmě na
stránkách tohoto zpravodaje.
V současné době stojí před Obecním
úřadem další velký úkol a tím je příprava a zpracování nového územního plánu našich obcí. Vnímáme, jaký
význam může mít další územní rozvoj pro obecní rozpočet, a jakou roli
v tom hrají ﬁnanční aspekty případné
další výstavby. Nicméně z dlouho-

dobého hlediska
a také s ohledem
na naši infrastrukturu nemá obec zájem vytvářet dodatečné rozsáhlé rezidenční a komerční
zóny. Chceme se zaměřit především
na zvyšování kvality života stávajícího
již zastavěného území. Případné úpravy a změny budou tedy spíše korekčního charakteru.
Nejvýznamnější změnou bude však
zanesení obchvatu Popoviček do
naší územní dokumentace. Ke všem
fázím přípravy nového územního plánu se samozřejmě můžete jako občané stále vyjadřovat.
Pevně věřím, že veškeré tyto kroky
povedou k vaší spokojenosti a že
Popovičky, Chomutovice a Nebřenice budou všeobecně vnímány jako
důstojná adresa pro spokojený život.
S úctou Jaroslav Richter

Víme, co je velká voda
Počátkem léta tohoto roku postihly i naše obce a okolní krajinu rozsáhlé povodně, které napáchaly nemálo škod. Na
obecním majetku došlo k poškození zrychlovací stanice pro pitnou vodu v Popovičkách, v Chomutovicích byl zdevastován mostek pro pěší a z poloviny byla zcela zničena i nově vybudovaná pěší stezka Na Stádlech z Popoviček do
Chomutovic. Před Park Hotelem Popovičky povodeň poničila také kanalizační řad v ulici Ke Kostelu, který následně
způsobil mírný propad celé komunikace. Veškerý obecní majetek je naštěstí řádně pojištěn, takže očekáváme, že
po opakovaných jednáních s pojišťovnou se konečně dočkáme odpovídající ﬁnanční náhrady za škody, které během
několika málo hodin způsobil vodní živel. Následky povodně musel Obecní úřad pochopitelně řešit okamžitě. Třebaže některé opravy jsou prozatím jen částečné, obecního rozpočtu se situace dotkla poměrně závažně. Obecní úřad
Popovičky děkuje ještě jednou všem členům místního sboru dobrovolných hasičů a také všem občanům,
kteří v krizové situaci nezištně pomáhali s ochranou obecního i soukromého majetku svých sousedů.

Obecní úřad informuje
Nový územní plán
Obecní úřad Popovičky v současné době připravuje nové znění
územního plánu, tedy textové
a graﬁcké podklady, jimiž předurčuje jednotlivým územím v našich katastrech jejich funkční využití (orná půda, komerční zóna,
plochy občanské vybavenosti,
rezidenční výstavba, komunikace
atd).

Kácení podél
Chomutovického potoka

Čistírna odpadních vod
a zdroj pitné vody

Letošní červnové povodně se významným způsobem dotkly také
Chomutovického potoka a stromů, které lemují jeho koryto.

Po povodních z června letošního
roku jsme museli řešit nemalé
problémy i na objektu čistírny odpadních vod a zdroji pitné vody.
Vodní živel způsobil mimořádnou
situaci v provozu obou zařízení a návrat do režimu běžného provozu trval
více než čtyři měsíce.

Obec do tohoto procesu vstupovala
se dvěma hlavními záměry – zanést
do územního plánu silniční obchvat
části Popoviček a Chomutovic a neposilovat zásadním způsobem rezidenční nebo komerční výstavbu.
Také veškerou obecní infrastrukturu bychom rádi upravili dle těchto
záměrů a v návaznosti na současný
stav tak, aby kontinuálně zvyšovala
kvalitu života všech občanů.
Připomínky k novému územnímu
plánu jsou ze strany občanů stále
vítány a také jakékoliv dotazy zastupitelé rádi zodpoví v rámci úředních
hodin nebo zasedání Zastupitelstva.

Plány pro rok 2014
Pro rok 2014 má Obecní úřad Popovičky připraveny dva projekty,
které bezpochyby přispějí k lepšímu vzhledu obce.
Celkové revitalizace se po mnoha letech příprav dočká rybník na chomutovické návsi a rekonstrukcí projde
i hřbitovní zeď v Popovičkách.
Oba projekty bude možné realizovat
zejména díky prostředkům, které obci
poskytne společnost Arendon. Ta investiční záměry Popoviček, Chomutovic a Nebřenic podporuje již dlouhodobě a snaží se pomáhat i místním
spolkům a sdružením.

Velká voda, která se prohnala našimi
obcemi, ještě umocnila již dlouhodobě nepříznivý stav některých letitých
stromů v těsné blízkosti nově vybudované obecní stezky (Na Stádlech –
Chomutovice).
Obecní úřad se proto rozhodl po
dohodě s odborným konzultantem
nebezpečné stromy ihned pokácet.
Zásah byl nezbytný nejen s ohledem
na ochranu obecního a soukromého
majetku, ale především z důvodu
bezpečnosti a ochrany zdraví a života
všech, kteří využívají obecní stezku
Na Stádlech – Chomutovice.
Kácení stromů a prořez další zeleně
provedl certiﬁkovaný specialista, který následně zpracoval také odborný
posudek, v němž zhodnotil skutečný
stav stromů i konkrétní důvody pro
nutnost jejich odstranění.

U čistírny odpadních vod byla situace
o to složitější, že v dobách špiček a přítoků balastních vod je čistička již nyní
na hranici svého výkonu. Řešíme proto technické možnosti dalšího rozšíření a jiných úprav, které budou zapracovány do nového územního plánu.
U zdroje pitné vody jsme se potýkali
s obdobnými problémy, které se podařilo úspěšně řešit i v rámci reklamací u zhotovitele díla, aniž by byla
dlouhodobě snížena kvalita vody.
V této souvislosti je však třeba poznamenat, že mnohé mimořádné provozní události musí obec řešit i z důvodu
nedodržování provozního řádu kanalizace a způsobu odběru pitné vody
u některých domácností. Nezřídka se
totiž bohužel setkáváme s vypouštěním nepovolených látek a odpadů do
systému veřejné kanalizace a s tím,
že je obecní zdroj pitné vody propojován se zdroji soukromými.

Rovněž doporučil odstranit některé
jedince, kterých se povodeň zdánlivě nedotkla, nicméně zde hrozilo
vysoké nebezpečí vývratu při prvním
větším větru.
Tento posudek byl předán Odboru životního prostředí v Říčanech v rámci
oznamovací povinnosti.

Chovejme se tedy prosím tak, abychom svým jednáním nepůsobili
problémy ostatním a nekomplikovali
život celé obci – tedy i sobě samým.
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Obecní úřad informuje
Komunální odpad
a obecní poplatky
S ohledem na diskuzi, která počátkem každého roku probíhá, dovolte, abych vám problematiku svozu
komunálního odpadu a poplatků
za něj objasnil v širším kontextu a
s ohledem na obecní rozpočet.

Po odečtení částky, která se vybere
díky poplatkům, dotuje obec každoročně celou kapitolu přibližně dvěma
sty tisíci korun!
OÚ čelí nejčastěji dvěma otázkám:
– Nejsou obecní poplatky příliš vysoké?
– Proč mám platit, když negeneruji žádný nebo jen minimální odpad? (Bydlím sám, v obci bývám
jen o víkendech, odpad likviduji
jinde apod.)
Výše poplatků za odpad byla odsouhlasena především s ohledem
na celkově vynakládanou sumu a ﬁnanční možnosti obce, jak lze tuto
kapitolu dotovat.

Svoz komunálního odpadu v Popovičkách, Chomutovicích a Nebřenicích
zajišťuje OÚ prostřednictvím společnosti ASA. Všichni občané mají navíc
díky OÚ možnost využívat:
– obecní kompost
– kontejnery na nebezpečný odpad
– kontejnery na domovní/komunální
odpad
– kontejnery na tříděný odpad (papír,
plasty, sklo)
– kontejnery na textil
– hřbitovní kontejner
– veřejné koše na odpadky
– sběrné dvory v Kamenici, Dobřejovicích a v Herinku, kde je možné
ekologicky likvidovat také veškerý
elektroodpad
V souvislosti s odpadovým hospodářstvím je třeba připočíst také nutné aktivity a náklady za pravidelnou
likvidací odpadu, který se bohužel
stále objevuje i mimo místa, která
jsou k tomu určená.
Navzdory aktivitám obce, místního
SDH i členů Mysliveckého sdružení
Družba Dobřejovice končí řada odpadků na černých skládkách či v příkopech kolem místních silnic. Náklady na odvoz komunálního odpadu
zvyšuje i nedůsledné třídění odpadu.
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Zde je také nutno podotknout, že na
snížení vynakládané částky se mohou výrazně podílet právě samotní
občané, pokud budou dodržovat elementární zásady:
– sklo je vždy sklo, nefunkční gril
není sklo…
– 1 nesešlapaná krabice = 50 sešlapaných krabic
– koryto potoka není místo pro odpadky.
Z pohledu výdajů jsme samozřejmě
uvažovali, zda by se rozpočet pro oblast odpadového hospodářství nedal
posílit na úkor jiné rozpočtové kapitoly, nicméně bychom tím byli nuceni „ubrat“ například na investičních
nebo kulturních akcích.

Na druhé straně v oblasti příjmu lze
hledat dodatečné prostředky převážně v daňové oblasti.
Jedinou daní, kterou může každá
obec na základě rozhodnutí svých
zastupitelů přímo ovlivnit, je pouze
daň z nemovitostí prostřednictvím
koeﬁcientu. Koeﬁcient může nabývat hodnot 1 – 5.
Zjednodušeně řečeno, kdo dosud
platil daň z nemovitosti ve výši
1.000 Kč, po změně v maximální výši
by na dani zaplatil až 5.000 Kč.
Naše obec však tento nástroj dnes
v žádném rozsahu nevyužívá. Běžnou praxí okolních obcí je přitom koeﬁcient 2 – 3, v některých případech
dokonce také 5. Tuto možnost jsme
zavrhli, neboť by neřešila příčinu, tedy
efektivní a správnou likvidaci odpadů.
Současná vyhláška, která určuje
pravidla pro nakládání s odpady,
je platná pro každého majitele nemovitosti bez výjimky. Pro občany,
kteří nemovitost využívají ojediněle, je zde možnost sezónního svozu
(pytlů).
Argumenty o negenerování žádného
odpadu či výpomoci souseda jsou
bohužel liché, neboť je může užít každý, v konečném důsledku by tedy
vlastně v celé obci mohla být řádně
hrazena pouze jedna popelnice –
obecní. Což, ruku na srdce, nelze.

Takový nepořádek by si na vlastním dvoře bezpochyby nikdo neudělal. Na
"obecním" to však, zdá se, mnohým těžkou hlavu nedělá. S nejrůznějšími
odpadky kolem kontejnerů na tříděný odpad se žel setkáváme denně. Taky
tady často končí i odpad, který sem vůbec nepatří!

Obecní úřad informuje
Ve snaze identiﬁkovat skutečně neobydlené nemovitosti jsme pro potřeby OÚ vytvořili seznam domů,
jejichž majitelé se v nich dlouhodobě
nezdržují a o dění v obci a o obecní
vyhlášky se pramálo zajímají. I tyto
občany jsme obeslali výzvou k úhradě poplatku a následně i upomínkou,
platebním výměrem, což je systémové řešení. Bohužel na individuální
telefonický kontakt nebo místní šetření nemá OÚ ani časovou ani personální kapacitu.

Výsledky voleb v naší obci

Nové stezky pro pěší

Také v Popovičkách, Chomutovicích a Nebřenicích rozhodovali voliči ve dnech 25. a 26. října
o nové podobě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Za jednu ze svých dlouhodobých
priorit považuje Obecní úřad Popovičky kvalitní infrastrukturu.
Nejde přitom pouze o obchvat
obce, s nímž počítá i připravovaný nový územní plán, ale zájmem
zastupitelů je i postupné propojení jednotlivých obcí a jejich
částí.

Učinili jsme tak především s ohledem na poctivé a řádné občany, kteří
vyhlášku respektují. O konkrétním
řešení těchto ojedinělých případů
jsme však připraveni jednat.

Nejvíce hlasů (47) získala TOP 09.
Jen o jeden hlas méně (tedy 46) obdrželo hnutí ANO 2011 Andreje Babiše. Celkem 20 hlasů se místní voliči
rozhodli dát ODS a 17 hlasů získala
v naší obci ČSSD.

Osobně mám radost, že se nakonec zdárně podařilo vyřešit téměř
všechny případy „dlužníků“ a že se
ukázalo, že na vině byla především
nedostatečná komunikace.
Rád bych tedy i touto cestou vybídl
všechny, aby v případě jakýchkoliv
potíží či nejasností nešetřili osobní
návštěvou na obecním úřadě, kde je
možné každý konkrétní případ projednat.
Osobně jsem přesvědčen, že s užitím „selského rozumu“ a slušnosti
je možné úspěšně vyřešit opravdu
vše.
Jaroslav Richter
starosta obce
Společnost ASA se výrazně

Z celkem 218 voličů zapsaných v seznamu si jich pro obálky nakonec
přišlo 169, takže účast byla 77,52
procentní. Tři odevzdané hlasy nebyly platné.

Podrobné výsledky hlasování najdete na www.popovicky.cz/zivot-vobci/aktuality/vysledky-voleb-2013

Zasílání SMS zpráv
Opět upozorňujeme, že všichni
obyvatelé našich obcí mají možnost zdarma dostávat SMS zprávy, díky nimž budou pravidelně
informování o dění v obci.
Informační servis se týká nejen mimořádných situací, jako tomu bylo
letos v červnu při povodni, ale také
chodu obecního úřadu, jednání zastupitelů, informací o odstávkách
elektřiny i pořádaných akcích v naší
obci i v okolí.

V minulých měsících se podařilo vybudovat hned dvě nové komunikace
pro pěší. Navíc se jedná o projekty,
po nichž místní občané dlouho volali.
Díky stezce pro pěší mají teď k sobě
blíž obyvatelé Chomutovic a Popoviček – cesta z chomutovické návsi
k dětskému hřišti Na Stádlech v Popovičkách.

distancuje od osob, které se
v posledních dnech vydávaly za
popeláře, a za svoz komunálního
odpadu požadovaly zvláštní platbu.
Pravidelný svoz odpadu je
realizován v rámci dlouhodobé

K bezplatnému zasílání SMS zpráv
se můžete přihlásit prostřednictvím
e-mailu: obec@popovicky.cz nebo
odesíláním SMS zprávy ve tvaru:
INFO PRIJMENI JMENO na telefonní číslo: 775 594 911.

dohody s OÚ a veškeré úhrady
jsou promítnuty ve výši obecních
poplatků.

Tuto službu lze dohodnout také osobně v úředních hodinách na obecním
úřadě.

Další cesta se zpevněným povrchem
propojila lokalitu Na Stádlech s centrem obce.
Obě investiční akce mají ještě další
společné jmenovatele. S jejich realizací významným způsobem obci
pomohli místní partneři – společnost Arendon a Park Hotel Popovičky.
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Obecní úřad informuje

Rozloučení s létem
Také letos se obyvatelé Popoviček, Chomutovic a Nebřenic
mohli 14. září rozloučit s létem
při muzice a zvesela. Sedmý ročník Rozloučení s létem však získal novou podobu.
Akce se uskutečnila v areálu dětského hřiště Na Stádlech a změna

místa byla ku prospěchu. Děti, kterých přišlo požehnaně, využily totiž
hřiště i sousední louku pro své hry.
Dospělí se tedy mohli celý podvečer a večer o to lépe bavit.
Atmosféra byla velmi příjemná
a přátelská. Mnozí sousedé měli
ten večer vlastně první možnost
probrat své zážitky z prázdnin a dovolených.

Zdařilé Modletické
zvonění 2013

srdečně zvou na tradiční

Sousedské
posezení

Na pódiu se i tentokrát vystřídala
celá řada kapel, včetně místní Kalepy
pod altánem, jíž tradičně patřil závěr
večera.

Asi největší ohlas mělo však vystoupení skupiny Cross Country & Bajda,
která v Modleticích zahrála po delší
odmlce a představila zde i svůj nový
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Zpočátku pouze k poslechu a posléze i k tanci na přírodním „parketu“ hrálo po celý večer trio Martina
Pešla a muzikanti i zpěvačka Petra
Pudová neměli žádný problém zahrát i písničky na přání.

Obecní úřad Popovičky
a Sbor dobrovolných
hasičů Popovičky

Počasí o letošním festivalu Modletické zvonění organizátorům
i návštěvníkům plně vynahradilo
loňské proudy deště. V sobotu
24. srpna vysílalo slunce na tamní
zámecké nádvoří pouze teplé paprsky a také večer byl pro hudební
přehlídku jako stvořený.

Návštěvnickým magnetem byl Jiří
Schmitzer a publikum rádo ocenilo
potleskem i folkovou stálici – kapelu
Žalman a spol. O zdařilý hudební návrat se postarala i revivalová formace Beatles revival Mrtvej brouk.

K chuti přišlo všem nejen pečené
sele, ale i další občerstvení, které zajistila společnost Arendon, která byla
tentokrát hlavním pořadatelem akce.

Restaurace U Lojzíka
Sobota 14. 12. 2013
od 20 hodin
program, jenž připravila právě se
zpěvačkou Bajdou, tedy Barborou
Fialovou.

Hudba, dobrá nálada
a vše ostatní pro příjemný
večer bude zajištěno.

K partnerům festivalu patřila také letos společnost Arendon, která se
i podporou místního kulturního dění
hlásí k našemu regionu.

Přijďte se v předvánočním
shonu pobavit a popovídat
si se svými sousedy.

Foto Pavlína Holešovská

Obecní úřad informuje
Pomoc s úklidem obce
Ve dnech 16. a 17. listopadu se
uskutečnil pravidelný podzimní
úklid ve všech našich obcích. Jako
obvykle se tato akce uskutečnila
zejména v režii místních hasičů
a myslivců, třebaže vítán byl každý, kdo by chtěl přidat ruku k dílu.
V obou dnech byly v Nebřenicích u autobusové zastávky, na chomutovické
návsi na dvou místech v Popovičkách
postupně přistaveny kontejnery na
velkoobjemový domovní odpad.
Tuto příležitost využila řada občanů
a bylo znát, že v mnoha domácnostech tím začal velký předvánoční úklid.
„Jsem rád, že většina našich občanů
už k likvidaci odpadu přistupuje zodpovědně. Lidé se snažili s místem v kontejnerech zase o něco víc hospodařit,
aby byla maximálně využita jejich kapacita a zbylo místo i pro ostatní zájemce“, zhodnotil část úklidové akce
starosta obce pan Jaroslav Richter.
Děkujeme, že Vám není vzhled našich obcí lhostejný!

Zametání, hrabání listí a úklid
nepořádku v obci i jejím okolí. Tradiční
scénář brigády.

Sousedé stihli udělat spoustu práce
a navíc si při práci ještě popovídali.

Areál dětského hřiště Na Stádlech se letos opět o něco změnil a samozřejmě
k lepšímu. Obecní úřad zde ve spolupráci se společností Arendon nechal kolem
celé hrací plochy vysadit vrbičky, jejichž koruny by časem měly poskytnout dětem
i jejich rodičům v letních dnech příjemný chládek. Navíc tento živý plot hřiště také
přirozeně oddělí.

Večer pro radost dětí
V pořadí druhý Charitativní večer
uspořádal letos Park Hotel Popovičky, aby mohl posléze nadělovat radost v dětském domově
Husita v Dubenci. Díky štědrosti
všech přítomných hostů se nakonec v sobotu 30. listopadu podařilo na tento ušlechtilý záměr
vybrat více než 80 tisíc korun.
V rámci večera, který velmi vtipně
a osobitě moderoval Jakub Kohák,
představili v Popovičkách svou tvorbu dva úspěšní módní návrháři. Soňa
Hlaváčková se rozhodla kolekcí plavek nabídnout inspiraci pro příští léto
a velmi nadějný návrhář Marko Lopatič zde představil večerní róby své
značky Marko.in.
Svou účast na charitativním večeru zdůvodnil upřímně. „Sám dobře
vím, jak je pomoc druhým důležitá.
Pocházím ze Sarajeva, odkud jsem
se rozhodl odejít kvůli těžkým životním podmínkám. Charita a rozdává-

ní naděje jsou proto součástí mého
života,“ vysvětlil talentovaný módní
návrhář. Výtěžek z večera bude věnován na letecký zájezd dětí k moři.

Aby čekání na Štědrý den
nebylo tak dlouhé,
zveme vás na tradiční

Adventní
setkání
na chomutovické návsi

Sobota 21. prosince
od 17 hodin
Něco na zahřátí a třeba
i domácí cukroví je vítáno.
V době adventu by lidé
neměli spěchat,
tak si udělejte chvíli času.
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Jak se letos bavily naše děti
Je pro děti lepší život ve městě
nebo na vesnici? Tuhle otázku
si jistě nejednou položil každý
z vás. A není divu. Věčné boje
o místa v mateřských školách
v okolních obcích, každodenní
dojíždění do škol i zájmových
kroužků a někdy i stesky našich
dětí, že jejich kamarádi z měst se
mají líp, nás k tomu čas od času
přimějí.

Na straně druhé však tady na vesnici
děti dýchají čerstvý vzduch, jsou zde
mezi sousedy a tudíž v bezpečí a několikrát do roka jim obec, místní spolky či ﬁrmy připraví program, který jim
naopak závidí kluci a holky z měst.
I krátké fotograﬁcké ohlédnutí za hlavními akcemi letošního roku potvrzuje,
že se děti z Popoviček, Chomutovic
a Nebřenic opět skvěle bavily nejen při

tradičním karnevalu v restauraci U Lojzíka, ale také na oslavě MDD. Velkým
zážitkem pro děti i jejich rodiče byl
i Den myslivosti v Nebřenicích, který
připravilo Myslivecké sdružení Družba
ve spolupráci se společností Arendon,
a při tradičním Rozloučení s létem patřily právě děti k prvním návštěvníkům.
Fotograﬁe potvrzují, že jim tady bylo
a je opravdu dobře.

Na karnevalu se sešli čerti a čertice, princezny,
závodníci, zvířátka a další krásné masky.
Důležité bylo, že si odpoledne všichni užili.

Úsměv ve tváři hrál nejen princezně
Zlatovlásce, ale všem klukům a holčičkám.
Soutěžní úkoly plnili s nadšením.

Na některých maskách a kostýmech bylo
znát, že se dnešní hrdinové dost liší od těch,
které známe z pohádek.

Inka Rybářová s klaunem Rybičkou nenechala
děti zahálet ani chvilku. Zpívalo se, tančilo
a samozřejmě soutěžilo.

S dětmi se po celou dobu dobře bavili i jejich
rodiče, protože tak to mělo být. V některých
soutěžích si měly pomáhat celé rodiny.

Tatínkové svým dětem dokázali, že se umí
pěkně odvázat. Vůbec nevadilo, že kytary byly
nafukovací a oni hráli jen tak „jako“.

Na dětském dnu museli všichni kvůli počasí
absolvovat „pláštěnkovou“ a „deštníkovou“
mokrou disciplínu.

Déšť a bláto dětem nevadily, soutěžily o sto
šest. Skákání v pytlích však bylo i skákáním
mezi kalužemi.

Bez malování na obličej už si Dětský den nikdo
neumí představit. Výtvory vizážistek odolávaly
dešti stejně statečně jako děti.

8

U pultíku s ovocem a zeleninou se kupodivu
nenakupovalo. I tady bylo třeba dokazovat
především znalosti.

Není voda jako voda. Ta ve kbelíku byla trochu
kouzelná. Daly se z ní totiž dělat krásné obří
bubliny.

Obří skluzavka se kvůli počasí změnila ve
vodní tobogán. Dětem to ale vůbec nevadilo.
Rýmu naštěstí nikdo nedostal.

Den myslivosti v Nebřenicích byl současně
i dárkem k MDD. Děti se tu mohly setkat
i s dravými ptáky a sovami.

Skutečné srnčí parůžky držela většina dětí
v ruce vůbec poprvé v životě. A zcela nová
byla i většina dalších zážitků.

Prima zábavu si na mysliveckém odpoledni
mohl v Nebřenicích užít úplně každý. U některých soutěží se odehrávaly i rodinné souboje.

Střelba ze vzduchovky byla velkou atrakcí
hlavně pro kluky. V „palební pozici“ by klidně
dokázali ležet i celé hodiny.

V Nebřenicích se dalo nahlédnout i do včelích
úlů. Děti se tady také o včelách a medu
dozvěděly spoustu zajímavých věcí.

Myslivci a lovečtí psi patří k sobě. Na Dnu
myslivosti návštěvníkům společně předvedli,
co všechno dovedou.

Na hřišti v Popovičkách se děti rozloučily
s létem po svém – dováděním. Zázemí k tomu
měly náramné.

Že je hřiště Na Stádlech jen pro prťata? Omyl.
Jen se nikdo nesmí dívat, když se tady baví
„náctiletí“.

Kyblíček, lopatka a bábovičky. Náčiní a zábava,
které asi nikdy nikoho neomrzí. Na pískovišti
se vracejí do dětství i dospělí.
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Ze života spolků a sdružení
Na naše ženské nikdo nemá
Družstvo žen místního SDH letos
potvrdilo svou skvělou kondici. Na
tradiční hasičské soutěži ve Svojšicích vybojovalo totiž 18. května
první místo v královské disciplíně
požárního sportu, v tzv. Šešovickém útoku.
Soutěže se tentokrát zúčastnila družstva z Modletic, Radějovic, Všestar,
Křížkového Újezdce a Svojšovic a ve
všech kategoriích byla konkurence
velmi silná.
Na sehraný tým žen z Popoviček však
nikdo neměl. Od začátku mířily k vítězství.
O něco méně se letos v Šešovickém
útoku dařilo mužům a družstvu našich mladších žáků. Shodně obsadili
6. místo.
Soutěž byla v letošním roce také
soutěží okrskovou, v níž ženy obsadily 2. místo a muži skončili na bronzové třetí příčce.
Třebaže se naši hasiči pečlivě připravovali především na Huntovický útok,
tedy domácí soutěž, kde mohli mít
oporu v místním publiku, povodeň
veškeré jejich snahy zhatila a na dlouho měli také jiný pracovní program.
V místě konání Ve Struhách přetekl
rybník a celá dráha se na dlouho ocitla
pod vodou. Půda zde byla podmáčená víc než měsíc.
Podobně na tom byly i hasiči z okolních obcí, takže veškeré červnové
závody byly kvůli povodni zrušeny.
Posledním soutěžním kláním v letošním roce prošli naši hasiči 7. září
v Modleticích.
Náš sbor zde důstojně reprezentoval
obec, když jeho zástupci hned dvakrát stanuli na stupních vítězů.
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Ani letos nechybí na chomutovické návsi přírodní betlém. Hlavní část adventní
výzdoby stačily místní ženy připravit v závěru podzimní brigády. Vánoční strom dozdobily společně s hasiči hned další sobotu. Na první adventní neděli bylo tedy vše v gala.

Ženy zde obsadily 2. místo a mladší
žáci stanuli na místě 3. Tým mužů
skončil 6.

Zkouška velkou vodou
Nikoliv jako trénink, ale jako skutečný boj s přírodním živlem prožívali členové místního SDH červnovou povodeň.
V prvních hodinách zajišťovali především odčerpávání vody v domech, které velká voda ohrožovala
nejvíce.
V některých lokalitách bylo pak třeba
s pomocí bagru a další těžké techniky vytvořit pro odtok vody četné
strouhy a nová koryta.

Na urychlovací stanici a jímkách
v Popovičkách čerpali hasiči ve spolupráci se správcem vodovodní sítě
panem Jiřím Škorpilem vodu nepřetržitě téměř tři dny. Jen díky jejich
zásahu nebyly škody ještě větší.
Náš hasičský sbor měl s veškerou
technikou v krizových dnech vyjet
pomáhat také do Terezína. Výjezd byl
však na poslední chvíli zrušen kvůli
nepřehledné situaci v místě.

Chystejte si masky!
K datu 8. 2. 2014 by si měl už nyní
udělat velký vykřičník každý, kdo
by chtěl v Popovičkách zažít tradiční karnevalové veselí.
Sál v restauraci U Lojzíka už je rezervován a na programu se pilně pracuje.
O karnevalu pro dospělé je v podstatě rozhodnuto. Hrát bude skupina Veget a začínáme ve 20 hodin. Kolem
karnevalu pro děti je sice ještě dost
otazníků, zejména ﬁnančních, přesto
věříme, že vše dobře dopadne. Chystejte si tedy kostýmy a masky!

Ze života spolků a sdružení
Den myslivosti
v Nebřenicích
Vskutku nápaditým způsobem se
rozhodli členové mysliveckého
sdružení Družba vzdát poctu přírodě. V sobotu 15. června uspořádali
v areálu nebřenického zámečku
Den myslivosti, který měl být současně dodatečnou oslavou Mezinárodního dne dětí.
Jejich záměr se vydařil na výbornou.
Do Nebřenic přijelo více než tři sta
návštěvníků, kteří byli od počátku
zvědaví, co vše je zde čeká. Program
totiž sliboval ukázky práce loveckých
psů, letové ukázky dravců, dětské
soutěže a samozřejmě bohaté občerstvení.
Odpoledne zahájily lovecké fanfáry,
jimiž chtěli myslivci z MS Družba
důstojně přivítat všechny návštěvníky, ale také se oﬁciálně rozloučit se
svým dlouholetým předsedou Josefem Černým. Ten o připraveném
dárku na „odchodnou“ do poslední
chvíle nevěděl a byl očividně dojatý.
Své pocity však nakonec ustál a Den
myslivosti odstartoval.
Pak se zámeckým areálem znovu
nesly lovecké fanfáry a diváci se navíc o historii těchto tradičních mysliveckých „znělek“ dozvěděli mnoho
zajímavého.

Velký ohlas vzbudily ukázky práce
loveckých psů. Ohař Fred z Těšínovských buků a jeho vůdce Mikoláš
Urban předvedli dokonalou souhru
člověka a zvířete. Z přítomnosti tolika
diváků byli sice zpočátku oba poněkud nervózní, ale nakonec ukázali, jakým dokonalým pomocníkem dokáže
být správně vycvičený lovecký pes.
Podobné nadšení vzbudily i letové
ukázky dravců a sov, s nimiž do Nebřenic přijeli manželé Kolomazníkovi
ze sdružení Penthea.
Během letových ukázek se diváci dozvěděli i řadu informací o životě dravců i sov a také o tom, jak může člověk dravým ptákům, zvířatům a celé
přírodě pomáhat.
Ostatně takový byl záměr této akce,
což potvrdil i Josef Černý, který
s myšlenkou uspořádání Dne myslivosti přišel.
„Spousta lidí si myslí, že příroda si
dokáže ve všem pomáhat sama. Ale
není to tak. Dostáváme od ní mnoho a jen málo zpravidla vracíme.
Také o nás myslivcích mají dnes lidé
poněkud zkreslené představy. Vidí
v nás spíš chladnokrevné lovce, než
ochránce lesa a pomocníky zvěři.
Doufám, že nás podobné akce pomohou ukázat ve správném světle.
Hlavně bych si přál, aby podobný

program, který bychom chtěli každý
rok opakovat, dovedl ke správnému
vztahu k přírodě především děti,“
vysvětlil Josef Černý a dodal že je
velmi rád, že tato myšlenka našla pochopení u mnoha místních sponzorů
včetně společnosti Arendon. Díky ní
se mohl Den myslivosti konat právě
v zámeckém areálu v Nebřenicích.
Pro děti zde byl připraven velmi bohatý doprovodný program v podobě
mnoha soutěží. Kluci a děvčata se tu
opravdu skvěle vydováděli a odcházeli bohatší nejen o spoustu zážitků,
ale i o řadu drobných cen a suvenýrů, které jim budou odpoledne v Nebřenicích připomínat.
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Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám již nyní popřát
klidné prožití vánočních svátků
a také hodně úspěchů,
zdraví, štěstí, rodinné
pohody a spokojenosti v roce 2014.
Obecní úřad Popovičky
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Budeme rádi, když na vhodné téma pro další číslo zpravodaje upozorníte také vy, čtenáři!

