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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

v čase předvánočním máte možnost držet v rukou poslední číslo našeho Zpravodaje v tomto roce. Snažili jsme se
po celý rok naše obce opět posunout
o něco dále a v duchu znění litery zákona účelně a hospodárně nakládat
a přerozdělovat veřejné prostředky tak,
aby dlouhodobě docházelo k naplnění
našeho slibu vůči vám i vůči nám sa-

motným, zvyšovat kvalitu života v našich obcích. Velice nás těší narůstající účast na společných akcích, ať již to
bylo rozloučení s létem, nohejbalový
turnaj či nedávno uskutečněný lampionový průvod nebo Mikuláš na zámku
v Nebřenicích. Ano, stále je co zlepšovat. Především v čase konání veřejné
jarní a podzimní brigády, nicméně velký respekt a dík vám všem, kteří se do
jakékoliv aktivity zapojujete. Vytvoření
prostoru a možnosti pro vzájemná neformální potkávání vnímáme jako velice
důležité. Jsme přesvědčeni, že vzhledem k velikosti našich obcí lze takto vyřešit drtivou většinu všech témat. Spoléháme se, že všichni se cítíme býti na
jedné lodi a společnými silami, diskusí a kompromisem posouvat ku společnému prospěchu věci dále. Pro příští rok si klademe nemalé cíle. Prioritou
pro obecní úřad je výrazný pokrok v realizaci přivaděče vodního zdroje Želivka ze směru od Nebřenic, na kterém
spolu se společností Arendon usilovně pracujeme. Nutno zde k tomuto tématu dodat, že hlavním důvodem není,
jak to obvykle bývá, ﬁnanční náročnost

celé akce. Avšak spolupráce okolních
obcí, dotčených orgánů veřejné moci,
vlastníků vodovodních řadů a pozemků je v čase značně náročná a zdlouhavá. Nicméně tomuto tématu věnujeme maximální úsilí a péči. Druhým
„velkým“ projektem je vybudování společného zázemí v prostoru bývalé fary
v Popovičkách. Uvažujeme zde například nad zřízením komunitního centra,
knihovny, společenské místnosti, obecního úřadu, zázemí pro kostel… a podobně. Přilehlou zahradu, zeleň a náves v Popovičkách bychom rádi využili jako odpočinkovou a relaxační zónu
určenou ke klidným procházkám a dětem. Pokud je na vaší straně nápad, jakým způsobem s celým tímto prostorem nakládat, „sem s ním“. Závěrem
bych velice rád vám všem poděkoval za
uplynulý rok a popřál příjemné a klidné prožití Vánoc, dětem štědrého Ježíška a do nového roku pevného zdraví
a vše jen nej, nej, nej… Děkuji.
S úctou
Ing. Jaroslav Richter,
starosta

Obecní úřad informuje
Tisková oprava
Doplňující informace k umístění družstev
na nohejbalovém turnaji 19. září 2015.
Na 6. místě se umístilo družstvo Vapp ve
složení pan Zdeněk Stoklasa, Jakub Slováček a Zdeněk Urban.
Na 7. místě se umístilo družstvo Pavlín ve
složení Pavel Kovacsik, David Ševčík a Jakub Ševčík.

Budování stezky
Obec pokračuje v budování pěší stezky, která v budoucnu spojí Chomutovice s obcí Herink. Právě tam se výstavba
momentálně protahuje kvůli nevyjasněným pozemkovým vztahům, což souvisí s digitalizací katastrálních map. Prozatím tedy stezka končí za obcí Popovičky. Během podzimu proběhly úpravy
ﬁnálního povrchu na jedné části stezky,
a to za obcí Popovičky u napojení na
pozemní komunikaci.
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Přejeme klidné Vánoce
a úspěšný rok 2016

Nová ulice
V lokalitě Chomutovic je nová ulice – Petrovy Vrchy.

Obecní úřad informuje
KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA
Obecní úřad Popovičky
se sídlem v Chomutovicích
K Rybníku 12
251 01 Chomutovice
IČ: 0064 0131
Jméno

č. ú.: 168 222 01/0100
Tel.: 323 637 123
ID datové schránky: 9vfakxa,
E-mail: obec@popovicky.cz
http://www.popovicky.cz

Funkce

Obecní úřad

úřední hodiny: úterý 19–21 h
CZECH POINT: úterý 17–19 h
středa 17–19 h

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

Pitná voda v Popovičkách a Chomutovicích
Obce Popovičky a Chomutovice leží
uprostřed oblasti, na jejíž krajích končí standardní přivaděče pitné vody pro
okolní obce.
Obce tak dnes využívají své dva vlastní vrty V1 a V2 s napojením na vodojem a úpravnu vody v Popovičkách.
Tato infrastruktura byla vybudována
a uvedena do provozu v roce 2012 a je
schopna kapacitně zcela pokrýt potřebu našich obcí. V současné době provozuje vodovodní a kanalizačních řad
společnost Technické služby Popovičky,
s.r.o., kde je obec 100% vlastníkem.
V nedaleké historii se obec opakovaně pokoušela vstoupit do jednání s orgány veřejné moci a soukromými subjekty tak, aby mohla z pohledu proveditelnosti a zajištění alternativní kapacity
pitné vody v případě potřeby uvažovat
o napojení se na tyto zdroje.
V úvahu přicházejí možnosti:
1) Doubravice (Modletice), Herink –
zde se ukázalo, že nabízená kapacita
by nemusela pokrýt potřeby obce. Byť
by zvýšení kapacity bylo pravděpodobně technicky možné, z pohledu technických zásahů, vlastnických vztahů
a výše investice časově velmi náročné.

Proto se obec soustředí na níže uvedenou druhou možnost.
2) Čenětice, Kamenice, Petříkov
Ta byla vyhodnocena jako nejsn ze proveditelná. Tato varianta počítá s napojením na infrastrukturu hlavního zdroje pitné vody v Nebřenicích, kde společnost Arendon hodlá v následujících
letech realizovat svůj projekt golfového
hřiště a rezidenční výstavby.
Počítá se tak s vybudováním přivaděče Ovčáry (Chomutovice–Nebřenice),
ideálně ještě v roce 2016. Zde je třeba
dodat, že proveditelnost akce zcela závisí na zřízení hlavního přivaděče pitné
vody do Nebřenic společností Arendon
a dále na aktivní spolupráci obce s touto společností. Pevně věříme, že díky
tomuto postupu bude možné v případě potřeby využívat hlavní zdroj pitné
vody v rámci projektu v Nebřenicích již
v následujících 3–5 letech a zároveň již
v předstihu dodávat vodu do stávající
zástavby v Nebřenicích.
Současná kvalita pitné vody v Chomutovicích a Popovičkách, která je
z úpravny vody pouštěna do systému,
je dle dostupných rozborů vyhovující
všem platným standardům. Tam, kde

obec zaznamenala od občanů dílčí neshody stran její kvality, ji prověřuje. Pro
některé oblasti byla vypracována technická doporučení spočívající především
ve vybudování systému odkalovacích
bodů, které dnes z důvodů postupné realizace vodovodního řadu chybí. Nutné
je podotknout, že problém nespočívá
v kvalitě podzemní vody a její úpravě.
Spočívá v technickém provedení některých částí vodovodního řadu a vodovodních přípojek. Zde se nám na nejstarších částech systému nedaří zbavit
se usazenin (mangan a železo), které
se při rozdílných tlakových poměrech
mohou v systému zvířit. Změnou zdroje toto samozřejmě odstraněno nebude.
Proto obec řeší výše uvedené odkalovací body a posléze důkladné, byť ﬁnančně náročné vyčištění celého řadu.
Občané, kteří se cítí býti dotčeni méně
kvalitní vodou, především zvýšeným
množstvím manganu a železa, nikoliv
však tvrdostí, mohou si nechat na tyto
látky dle svého uvážení udělat rozbor
v jakékoliv autorizované společnosti.
V případě pozitivního nálezu bude tento
rozbor občanům obcí proplacen a zároveň budou podniknuty kroky k eliminaci těchto zvýšených hodnot.
-mk3

Obecní úřad informuje
Podzimní brigáda

Poplatky – přehled

Děkujeme všem, kteří přidali ruku k dílu a pomohli tak zase trochu zkrášlit
naše obce i okolí.
Speciální poděkování patří občanům
Chomutovic, bez kterých by letos Popovičky zůstaly zcela bez úklidu.
Byl proveden úklid všech veřejných
prostor – návsi v Chomutovicích, Popovičkách i Nebřenicích. Byly vysbírány
odpadky z příkopů cest vedoucích do
našich obcí.
-mš-, -jš-

Komunální odpad
Splatnost: do 28. února
Poplatek: týdenní ... 2 800 Kč
14denní ... 1 950 Kč
Poplatek za psa
Splatnost: do 31. května
Poplatek: 200 Kč
Užívání veřejného prostranství
Splatnost: v den zahájení užívání
Poplatek: dočasné stavby, výkopové
práce, stavební zařízení apod.:
10 Kč/m2
Poplatek ze vstupného
Splatnost: do 5 dnů od skončení akce
Poplatek: 10 % ze vstupného
Ubytovací kapacity
Splatnost: poslední den čtvrtletí
Poplatek: 3 Kč/osobu/den
Pronájem hrobového místa
Poplatek: 53 Kč/m2
(doba uzavření smlouvy je na 12 let)

Uvedený výčet poplatků není úplný
a neobsahuje další podmínky, plné
znění OZV naleznete na webu.

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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Technické služby Popovičky
Kanalizace není odpadkový koš
V dnešní době, kdy je kladen důraz na
udržení čistoty a nezávadnosti vody,
kterou po využití člověkem vracíme
do krajiny, je nejen důležité vodu co
nejlépe vyčistit, ale i dodržovat pravidla, která uživateli – řadovému občanovi – sdělují, co může do kanalizace
vypustit. Díky sledování procesu čištění odpadní vody také vidíme, s čím
se musí naše kanalizační zařízení potýkat. Mnohdy se jedná o vskutku bizarní
a smutný pohled.
I kanalizace má svůj řád a jeho nedodržování zvyšuje náklady nejen na

čištění odpadní vody, ale i na čištění
a údržbu technologií, které mají vodu
čistit. Roste tak četnost servisních zásahů nebo dochází ke zvyšování množství odvážených sedimentů. To samozřejmě dále vede ke zvýšení nákladů,
které se poté promítají do kalkulací,
a v konečném důsledku to platí všichni odběratelé.
Nedodržování těchto pravidel se k vám
tak vrací jako pomyslný bumerang, který ovšem nezasáhne pouze viníky, ale
nás všechny, kteří službu využíváme.

Odečty vodoměrů – TERMÍNY!
Technické služby informují občany
o odečtech vodoměrů a jejich kontrole.
Zároveň upozorňují, že občané jsou
povinni ve stanoveném termínu zpřístupnit svoji vodoměrnou soustavu
k provedení odečtu. Zástupci Technických služeb Popovičky pan Vácha
a paní Váchová budou tyto odečty provádět postupně dle jednotlivých lokalit a v uvedených časových rozmezích.
9. 1. 2016
9.00–11.00 ulice Na Skalce
11.00–12.00 ulice Za Stodolou
12.00–15.00 ulice Ke Kostelu
a Do Polí
10. 1. 2016
9.00–15.00 ulice Na Stádlech
a Petrovy Vrchy

16. 1. 2016
9.00–12.00 ulice Huntovická
12.00–15.00 ulice Strmá, K Návsi
a K Rybníku
17. 1. 2016 je náhradním termínem pro všechny lokality – v případě,
že nebude možné odečet a kontrolu
v daný den provést.
Přejete-li si odečet objednat na konkrétní termín, nebo požádat o jiný
termín odečtu, kontaktujte zástupce
technických služeb:
Petr Vácha
petr.vacha@popovicky.cz
tel. 736 285 482
-pd-

Přinášíme přehled toho, co se v kanalizaci nesmí objevit a jak si s takovým
odpadem případně poradit.

Co je tedy zakázáno vypouštět
do kanalizační sítě?
• biologický odpad jako zbytky jídel,
zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin,
• odpady z kuchyňských drtičů,
• tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje
z domácností),
• veškeré hygienické potřeby,
• chemikálie a další nebezpečné látky,
• staré barvy, ředidla, lepidla,
• kyseliny, hydroxidy, detergenty,
• mazadla, oleje a další ropné látky,
• zbytky čisticích prostředků,
• domácí a zahradní chemie,
• radioaktivní látky, infekční a karcinogenní,
• stavební hmoty,
• léky…
Tyto látky se mohou v kanalizaci usazovat a vázat na sebe další zbytky a látky, což může vést ke snížení průtočnosti sítě a v krajním případě i k ucpání
systému. Tuto havárii by pak bylo třeba
odstranit, čímž se dostáváme zpět ke
zvýšeným nákladům a výsledné ceně,
co platíme.
Likvidací biologického odpadu odvodem do kanalizace také riskujeme,
že přispějeme k blahodárnému životu
a množení potkanů, což není zrovna
hezké a milé domácí zvíře.

Jak tedy zakázané věci
likvidovat?
Biologický odpad je možné likvidovat
buď kompostováním (k dispozici máte
obecní kompost), či likvidací v nádobách na směsný odpad.
Tuky a oleje je možné likvidovat tím,
že je po vychlazení slijeme do PET lahví a vhodíme je do příslušně označených nádob na tříděný odpad, které najdete u třídicího centra v Chomutovicích
na návsi.
Hygienické potřeby patří do nádob na
směsný odpad.
Ředidla, kyseliny, mazadla a další
chemie a nebezpečné látky se likvidu5

Obecní úřad informuje
... dokončení ze strany 5
jí odevzdáním v příslušném sběrném
dvoře, popřípadě obec pro občany zajišťuje během roku sběr nebezpečného
odpadu specializovanou ﬁrmou přímo
v obci.
Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do
nádob k tomu určených.
Opakovaně si připomínejme, že „voda
je život“. Ovšem život přináší pouze
voda čistá. Z vody znečištěné nemůže být život kvalitní a zdravý. Udržme
si zdravý rozum a neznečišťujme vodu
jen za cenu svého pohodlí.
-pd-

Staré zastávky v novém kabátě
Zastupitelé obce se jednomyslně rozhodli investovat do bezpečnosti jejích
občanů, nejvíce však dětí. Úpravu si
zasluhovala především autobusová zastávka v Chomutovicích, kde byl nástupní ostrůvek velmi úzký a kapacitně
nedostačující. Ostrůvek byl tedy rozšířen a doplněn novým povrchem. K obdobné úpravě došlo i na zastávce v Popovičkách, kde byly nevzhledné panely
nahrazeny zámkovou dlažbou. Celková
investice přesáhla sto tisíc korun.
-rs-

Neplatiči
Opětovně, a to nás velice mrzí, musíme občany nejen touto cestou vyzvat,
aby uhradili své ﬁnanční závazky vůči
obci. V tuto chvíli eviduje obec za své
občany pohledávky v souhrnné výši
přesahující 214 tisíc korun, přičemž
valná většina těchto peněz jsou nedoplatky za vodné a stočné.
-pd-

Náš starosta vybírá
popelnice…
… a nejen on. Nadpis moc nepřehání, bohužel. Způsob likvidace odpadků z domácností je totiž u některých
spoluobčanů velice svérázný. Klasickou situací je koupě nového domácího
spotřebiče či nábytku, tedy zboží, které je většinou baleno do velkých obalů – krabic.
Je velice sobecké, když druhý den po
vývozu kontejneru s papírem tento spoluobčan, asi omámen štěstím z nové
věci, opomene, že v garáži, v boxu
s nářadím, má krásný odlamovací nůž.
Škoda že místo toho, aby ho využil,
vloží raději nesložený/nerozřezaný obal
do kontejneru, využije tak celý jeho objem a… my ostatní máme smůlu.
Podobným nešvarem je „odložení“
starých podlah, židlí, elektrospotřebičů
a dalších zajímavostí, které mají končit
6

úplně jinde, ke kontejnerům. Však on
to někdo uklidí…
Samostatným příběhem je odkládání domovního odpadu (toho modrého
sáčku z koše) opět vedle kontejnerů.
Zajímavé to je proto, že mají všichni
přece uhrazeny známky na popelnice.
Co tedy ten starosta vybírá? Sbírá,
stejně jako někteří další z nás, odpadky okolo kontejnerů, mačká je, rovná
a vkládá do kontejnerů… a pokud je
to právě ten modrý sáček z koše, který nelze vhodit do tříděného odpadu,
pak ho vezme domů, do své vlastní popelnice!
A pokud dovolíte, rád bych ještě využil příležitosti a poslal osobní vzkaz „recesistovi“, který odkládá velké krabice ke kontejnerům u hřbitova a označuje je „Škorpil Popovičky“. Tedy: Vážený pane, směju se rád, ale toto mi
moc vtipné nepřišlo ani napoprvé, natož při opakování. Za nejméně vtipné
to pravděpodobně považovali vaši sousedé, kteří odpad likvidují na stejném
místě a museli se na ten nepořádek,
díky vám, dívat. Tak raději zkuste něco
jiného. Případně se o vtip mohu poku-

sit sám a zveřejnit foto, jak tam ty velké
krabice dáváte, co vy na to? 
Václav Škorpil,
místostarosta

Poplatek za odvoz
odpadu
Připomínáme nutnost úhrady poplatku
za odvoz komunálního odpadu do konce února. Po tomto termínu nebudou
popelnice bez vylepené známky vyváženy.
Vzhledem k tomu, že od části občanů byla vybírána mylná částka, za což
se velice omlouváme, bude jim tento
přeplatek odečten od současného poplatku. Tedy ten, kdo uhradil za týdenní svoz 3400 Kč, bude nyní hradit jen
2200 Kč, ten, kdo za 14denní svoz zaplatil 2500 Kč, zaplatí nyní 1400 Kč.
Správná výše poplatku, schválená
MVČR, je 2800 Kč za týdenní svoz
a 1950 za 14denní svoz.
-vš-

Obecní úřad informuje
Vybudování vchodu
na hřbitov
Po kompletní renovaci hřbitovní zdi nastala další fáze úprav, v rámci níž bylo
zvelebováno nejbližší okolí hřbitova
a jeho hlavní vstup. Během podzimních týdnů tedy došlo k osázení pásů
podél zdi keři a k založení travního porostu. Velkou změnou bylo vybudování
důstojného vstupu na hřbitov z lámané
žuly. Tento masivní a stálý materiál je
zárukou, že nám bude sloužit po mnoho desítek let. Po hlavních stavebních
úpravách byly ještě okraje dlážděného
vstupu doplněny další drobnou okrasnou výsadbou a také stromy v prostoru
parkoviště, které by měly zajistit stinné
a přívětivější prostředí hlavně ve vegetačním období.
-pd-

Popelnice na olej
Na stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad v Chomutovicích byl zkušebně umístěn speciální kontejner na jedlé oleje a tuky. Důvodem pořízení je
snaha eliminovat likvidaci těchto olejů a tuků v místní kanalizaci, tedy vylévání do toalet. Tyto produkty způsobu-

jí zanášení potrubí a dramaticky snižují účinnost čištění odpadních vod, tedy
zvyšují cenu stočného.
Jedlý olej, jako jsou oleje a tuky z fritovacích hrnců, patří do děleného sběru odpadu, nikoliv do kanalizace. Oleje
a tuky sebrané odděleně jsou po vytřídění recyklovány a používány např. při
výrobě biopaliv či ekologických maziv.
Upozornění:
Použité
potravinářské oleje a tuky musí být předávány
v pevných obalech, např. PET lahvích nebo uzavíratelných tetrapakových obalech (od mléka či jiných nápojů) – předejdete tak vylití oleje do
nádob určených pro likvidaci těchto
olejů a tuků.

Oprava fasády úřadu
Během podzimu došlo k opravě fasády obecního úřadu, natření dřevěných prvků,
podbití střechy a opravě dlažby u vchodu do obecního úřadu. Do této akce bylo celkem investováno 45 000 Kč.
-pd-

Smlouvy na vodné
a stočné
Dovolujeme si opětovně upozornit odběratele, že jednou z podmínek zajištění dodávek pitné vody a odvádění
vod odpadních na další období je uzavření nové smlouvy na vodné a stočné. Jak jsme již informovali, vodohospodářskou činnost už nezajišťuje Obec
Popovičky, ale její společnost Technické služby Popovičky. Nové smlouvy musejí být uzavřené do konce roku
2015.
-pd-

Termíny svozu odpadů
V zájmu zlepšení pořádku u stanovišť
tříděného odpadu bych rád zopakoval termíny, kdy jsou kontejnery
vyváženy. Prosím, abyste v případě
plných kontejnerů odložili likvidaci
odpadů na dobu po jejich vývozu
a neodkládali je mimo příslušné kontejnery. Odpady vkládejte v co nejmenším možném objemu (sešlapané, složené, rozřezané).
Tříděný odpad:
Plasty … každý pátek
Papír … každé liché úterý
Sklo … každé druhé sudé úterý
Kovy … cca 1x měsíčně
Domácí popelnice:
týdenní svoz – každý čtvrtek ráno,
14denní svoz – každý lichý čtvrtek
ráno.
Václav Škorpil,
místostarosta
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Rozhovor - Jan Štantejský

OSOBNOSTI V NAŠICH OBCÍCH
Byla to náhoda!
Co vás přivedlo k nám do Chomutovic?
Náhoda… Někdy kolem roku 1996
nám přestávala stačit dvojgaráž u našeho domku v Kunraticích, kde jsme
v roce 1991 začínali podnikat. V té
době nebyli na úřadech v Kunraticích
podnikání moc nakloněni, a proto otec
hledal vhodnější místo pro rozvoj ﬁrmy. Při svých cyklovýletech na jih od
Prahy se v obcích poptával na pozemky a možnosti podnikání. Až narazil na
místního starostu pana Kubra, který
mu dal tip na vhodný pozemek v Chomutovicích, ke stavbě domu i objektu
k podnikání, a díky tomu jsme tady zapustili kořeny. A v dalších letech následně rozšířili své podnikání do Popoviček.

Jako rodina jsme ocenili propojení
obcí stezkou kolem potoka. Je to velká
přidaná hodnota, oproti dřívějšku, kdy
musel člověk jít po hlavní silnici. Díky
této stezce se mohou lidé bezpečně dostat z jedné obce do druhé a nemusí
jezdit autem.
Přece jen možná něco postrádáte,
nebo vám něco vadí?
Sám pro sebe nepostrádám nic, ale
myslím si, že zde chybí sportovní či
společenské vyžití pro starší děti. Nějaký fotbalový či ﬂorbalový plácek, případně klubovna, kde by se děti či mládež mohli v zimě scházet a hrát společenské hry nebo jen tak posedět. Možná jsem naivní, ale myslím, že je to
třeba podpořit, aby si naše společnost
uchovala schopnost komunikovat v klidu mezi sebou i jinak než pomocí internetu.

Jak dlouho zde tedy bydlíte?
Od roku 1999. Nejdříve jsme tu vlastně pouze přespávali a každý víkend
jsme byli pryč za sportem. Až děti nás
k Chomutovicím připoutaly více.

Jak trávíte volný čas a relaxujete od
náročného podnikání?
Jednoznačně sportem – jízdou na kole,
běháním, procházkou na pivo do Popovické Kozlovny…

Nastala s příchodem na venkov změna vašeho životního stylu?
Změna životního stylu přicházela postupně, ale s příchodem dětí a založením rodiny určitě více. Venkov v tom
asi nehrál velkou roli.

Můžete nám představit vaši ﬁrmu?
Firmu VAPP založil v roce 1991 můj
otec Zdeněk Štantejský, a vlastně to
taky byla tak trochu náhoda. Než jsme
začali vyrábět přívěsy, rozhodoval se
otec v roce 1990, v čem by mohl začít podnikat. Chtěl tehdy navázat na rodinnou ﬁrmu mého dědečka a pradědečka VELOCIPEDY ŠTANTEJSKÝ, která vyráběla jízdní kola, jak závodní, tak
cestovní, pánská i dámská, pod značkou HELYETT.
Firma fungovala od roku 1898 do roku 1948, kdy kvůli příchodu komunistů k moci musela svoji činnost ukončit. Pak ještě dědečka komunistický režim donutil, aby pomohl se založením
Favoritu Rokycany, a pak ho odepsal.
Jedno naše kolo je možné vidět v Národním technickém muzeu v Praze.

Co se vám zde nejvíc líbí?
Jednoznačně blízkost k přírodě. Jezdí
sem za mnou kamarádi z Prahy a diví
se, že tak blízko od hlavního města je
možné na kole zažít skoro to samé jako
v Jizerkách, na Šumavě či jinde v menších horách.
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Ale kola dnes nevyrábíte…
Máte pravdu, do spuštění výroby kol
potřeboval otec spoustu peněz, které neměl, takže z toho sešlo. Poté přemýšlel, že bude dovážet automobily
ze zahraničí. Zjistil však, že je nemož-

né koupit kvalitní přívěs na
přepravu automobilů. Protože
měl ale zkušenosti se stavbou
přívěsů na lodě,
kterých pro sebe
a své kamarády okolo jachtingu pár vyrobil, rozhodl se, že si první autotransportér vyrobí sám. Jenže udělal tři najednou, dva hned prodal a v tu chvíli již
věděl, že přívěsy budou to pravé.
Prozraďte nám, co znamená VAPP.
Na začátku byl VAPP zkratkou pro výrobu autopřívěsů Praha, jako kdyby věděl, že po čase to bude výroba autopřívěsů Popovičky.
I novodobá historie vaší ﬁrmy se píše
již 25 let, jaký máte recept?
Od založení ﬁrmy až doteď, tedy skoro
čtvrt století, se snažíme dělat poctivou
a kvalitní práci a myslím, že se nám to
celkem daří. Téměř od začátku ve ﬁrmě působí i můj švagr Martin Raiser
a hlavně jeho zásluhou se nám podařilo čistě výrobní ﬁrmu přeměnit i na obchodní a díky tomu zvládnout těžší období 2008–2009, kdy nám klesl prodej o 70 % . V současné době máme
17 zaměstnanců a věřím, že se nám
podaří výrobu udržet dál, a třeba budou ve ﬁrmě jednou pracovat i mé děti.
Prozradíte nám něco o sobě a své rodině?
Narodil jsem se před čtyřiceti lety
v Praze, kde jsem vyrůstal. S manželkou Radkou jsme spolu 16 let a máme
dvě děti, desetiletou Lucku a devítiletého Davida. Od mládí jsem se věnoval
všem možným sportům, závodně jsem
dělal jachting a jsem trochu závislý na
windsurﬁngu. Mám rád, když se lidé
k sobě a naší planetě chovají slušně
a ohleduplně.
Blíží se konec roku, Vánoce. Bilancujete a dáváte si předsevzetí?
Nebilancuji a nedávám si předsevzetí.
Snažím se užít si každý den.
Děkujeme za rozhovor.
-mš-, -jš-

Život v obci

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
První listopadovou sobotu rozzářila chomutovickou náves světýlka lampiónů.
Účast byla letos rekordní, k čemuž jistě přispělo velmi hezké podzimní počasí.
Pod nohama nám šustilo barevné listí, pofukoval teplý větřík a atmosféru průvodu
umocňovala podzimní výzdoba u řady domů.
Trasa tentokrát vedla jinou cestou než obvykle, a to nově vystavěnou lokalitou
Petrovy Vrchy. V Chomutovicích jsme prošli ulicemi K Návsi, Strmou a K Rybníku,
dále pak přes Petrovy Vrchy do Popoviček ulicí Na Stádlech a odtud průvod zamířil do Park Hotelu na velkou terasu, kde na zúčastněné čekalo pohoštění v podobě
dýňové polévky a špekáčků. Bezpečnost dětí a dospělých při pohybu na komunikacích zajišťovali členové místního sboru dobrovolných hasičů.
-mš- , -jš-
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MIKULÁŠSKÁ
V ZÁMKU
Vždy 5. prosince chodil v Chomutovicích a Popovičkách
Mikuláš se svým doprovodem. Navštívili každé dítko doma
a donesli mu vždy nějaký dáreček. Již loni Mikuláš do našich vesnic nezavítal. Byla by škoda o tuto tradici děti připravit. Proto jsme se rozhodli uspořádat mikulášskou nadílku
v Nebřenicích na zámku. Při příjezdu návštěvníky čekala
cesta osvícená loučemi a v dáli se vynořil červenozeleně nasvícený zámek. Už to muselo každého navnadit, co bude
dál…
Na všechny čekal nápoj na uvítanou, pro děti džus a pro
dospělé sekt. Dále pak byl pro všechny nachystaný bohatý
raut v podobě kuřecích a vepřových řízečků, rostbífu a šunky. Podávaly se různé saláty a marinovaný losos. Dále pak
různé sladké zákusky a teplé a studené nápoje. Po příchodu
do krásně osvětleného stanu, kterému dominoval veliký vánoční stromek, čekaly na děti dílničky na zkrácení času. Děti
si mohly ozdobit perníčky, vyrobit svíčku a nechat si namalovat na obličej svého pohádkového hrdinu.

Kolem šesté hodiny začaly děti toužebně očekávat příchod
Mikuláše a jeho doprovodu. Celé natěšené jedno po druhém říkaly básničky a za odměnu si odnášely balíček se
sladkostmi. Jejich radost, ale i trochu bojácnost, byla vidět
na každém z nich…
Děkujeme společnosti Arendon, která pro naše děti mikulášskou nadílku zorganizovala. Protože tak jako každá akce
v režii Arendonu byla i tato více než povedená, těšíme se na
další společné aktivity. Průběh celého krásného večera můžete vidět na následujících fotograﬁích.
-mš-
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Římskokatolická
farnost Říčany
Vánoční mše v okolí
24. 12. Štědrý den
16.00 hodin Říčany – pro děti
21.00 hodin Popovičky
22.00 hodin Velké Popovice
24.00 hodin Říčany
25. 12. Slavnost Narození Páně,
zasvěcený svátek
8.00 hodin Říčany
8.30 hodin Velké Popovice
9.30 hodin Říčany
11.00 hodin Jažlovice
15.00 hodin Kunice
26. 12. Svátek sv. Štěpána,
pro mučedníka
8.30 hodin Velké Popovice
9.30 hodin Říčany
11.00 hodin Otice

Co nevíme o Třech králích?
Legenda o Třech králích, kteří putovali za narozeným Ježíšem do Betléma,
je všeobecně známa. Její vznik už asi
ne. Ježíšův apoštol Matouš se ve svém
evangeliu zmiňuje o třech mudrcích,
kteří prostřednictvím nové hvězdy hledali místo, kde se narodilo božské dítě.
Chtěli se mu poklonit a předat vzácné
dary (zlato, kadidlo a myrhu – vonnou
pryskyřici). V evangeliu se nehovoří
o tom, kolik jich bylo, ani jak se jmenovali. Až později vznikla křesťanská
legenda, která ustálila jejich počet na
třech a dala jim jména – Caspar (Kašpar), Melichar a Baltazar.
Později se 6. ledna začal slavit svátek Tří králů. Tímto svátkem je završeno vánoční období.
Svátek Tří králů býval mnohem
skromnější nežli např. masopustní.
Hlavní roli hrály děti – králové. V úplných začátcích tradice chodily společně s učitelem nebo knězem. Někde je
doprovázeli pastýři (pastuchové), jinde
sluhové (laufři).
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Všichni tři králové měli dlouhé bílé
košile a červené šerpy kolem pasu. Lišili se barvou čepice. Kašpar měl čepici červenou, Melichar bílou a Baltazar
černou čepici a začerněnou tvář. Dle
krajových zvyklostí měli namísto čepice papírové koruny s prvními iniciálami svého jména, košile přepásané provazem nebo červeným šátkem a vousy
z koudele nebo vaty.
Tak jako jakékoliv jiné obchůzky, byla
i tříkrálová konána s cílem malého přilepšení ve formě koledy, kterou koledníci získali. Průvod chodil od domu
k domu, vykuřoval je kadidlem a kropil svěcenou vodou. Společně s domácími se koledníci modlili a zpívali koledy, z nichž nejznámější je „My tři králové jdeme k vám…“, nebo hráli jednoduchou hru s prvky legendy o Třech
králích.
Při odchodu napsali nade dveře svěcenou křídou K+M+B+ a příslušný
letopočet. Byla to počáteční písmena
jmen oněch tří králů. Časem se však

objevil jiný výklad. Nápis v podobě
C+M+B+ prý mohl také znamenat:
„Christus mansionem benedicat“. Český překlad zní: „Kristus nechť požehná
tento příbytek.“
Smyslem obchůzky totiž opravdu bylo
předat požehání všem domům a lidem,
kteří v nich přebývali. Postupně tříkrálové obchůzky téměř vymizely. V současné době se však objevují častěji většinou v podobě charitativních sbírek.
Na Tři krále – zima stále.
Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se
hodně bramborů.

Život v obci

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ…
POSLEDNÍ U LOJZÍKA
Ano, je to tak! Poslední akcí, která proběhla v „naší“ hospůdce U Lojzíka, bylo Sousedské posezení.
Účast byla hojná, dokonce ani připravená místa k sezení nestačila, a tak se muselo trochu improvizovat a kapacitu
navýšit. Na Sousedské posezení přijali pozvání i páni starostové a místostarostové z okolních vesnic, z Herinka a Dobřejovic. Atmosféra byla příjemná, přátelská a veselá. Přispěla k ní nejen vánoční výzdoba stolů a sálu, výborné domácí cukroví od místní „pekařky“, ale především dobrá nálada
všech hostů a obsluhy a s neskrývanou radostí hrané písničky.

Krátce po jednadvacáté hodině se ujal slova starosta Popoviček Jaroslav Richter. Měl milou povinnost předat dlouholetým provozovatelům hospody U Lojzíka, Heleně Hluché
a Miroslavu Hluchému, gravírovaný tuplák s výjevem historické podoby hospůdky, a navíc čestné uznání za šíření dobrého jména obce Popovičky.
K tanci i poslechu od podlahy hrál Mini band Martina Pešla, nezaměnitelným zpěvem i vtipným slovem nás prováze-

la muzikálová zpěvačka Petra Pudová. Hrálo se a tančilo ještě dlouho po půlnoci. Večer byl zpestřen prodejem tombolových lístků o zajímavé ceny. Tři hlavní ceny (kávovar, sportovní kamera a šunková kýta) byly slosovány ze vstupenek.
Všem výhercům blahopřejeme.
Věříme, že do příštího roku nalezneme řešení, jak v tradici
Sousedských posezení pokračovat.
-jš13
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MY TŘI
KRÁLOVÉ
Tři králové, Ježíšek, Marie i Josef už
krášlí huntovickou náves. Svou ﬁnální podobu dostali první adventní víkend. Poděkování patří místním děvčatům, která opět ukázala svou šikovnost i vkus.
Betlém si můžete prohlédnout nejen každý večer, kdy je nasvícen, ale
především v neděli 20. 12. od 15 hodin, při adventním setkání u vánočního stromu. Všichni jste srdečně zváni.
-jš-
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PŘECE U LOJZÍKA…
V našem okolí běžná odpověď na otázky: kam půjdeme na
pivo, kde to oslavíme, kde bude tancovačka?
A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Nejstarší pamětníci by mohli vyprávět o slavných zábavách, čajích, promítání ﬁlmů, ochotnických představeních, oslavách narozenin,
svatbách či dožínkách. Takových slavných akcí za ta léta
bylo opravdu požehnaně.

Aby ne, historie se píše již 109 let. Tedy od roku 1906,
kdy Barbora a Antonín Hůrkovi hospodu zakoupili pro svého
syna Josefa, aby mohl po světové válce zůstat v Popovičkách. Od roku 1919 hospoda fungovala v nezměněné podobě až do roku 1949, kdy proběhla přístavba sálu a kompletní rekonstrukce. Od té doby se již vzhled nezměnil. Krátce po opravě byla hospoda znárodněna a fungovala pod
družstvem Jednota. Po smrti Josefa Hůrky v roce 1957 převzala rodinnou štafetu jeho dcera Miroslava Hluchá a její
manžel Alois. V té době získává hospoda asi největšího rozmachu a věhlasu. Největšího možná proto, že tuto dobu pamatuje mnoho nejen místních štamgastů, kteří na ty doby
s láskou a nostalgií vzpomínají. V roce 1991 se stávají dalšími pokračovateli Helena a Miroslav Hluchých. I oni navazují na pověst skvělé hospody a drží ji až do letošního roku,

kdy 12. prosince měla hospoda U Lojzíka svou derniéru,
a to stylovou, Sousedské posezení, tedy setkání obyvatel Popoviček, Nebřenic a Chomutovic.
Základů věhlasu a dlouhověkosti hospody U Lojzíka bylo
několik. Ten první byl „založen“ hned na začátku, kdy Antonín Hůrka prohlásil „Dobrý sklep znamená dobré pivo“.
A dobrý sklep hospoda jistě má, vždyť toho dobrého piva
proteklo pípou a hrdly hostů opravdu hodně. Jen dobré pivo
však nestačí, důležité vždy bylo, že hospodu vedli lidé, kteří měli rádi nejen svou práci, ale i své hosty. Na atmosféře
to bylo znát při každé příležitosti. Je škoda, že ta tato skvělá
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Život v obci
tradice již končí. Na závěr bych rád poděkoval všem „hospodským“ od Lojzíka za jejich poctivý přístup k tomuto řemeslu, za to, že se několik generací mělo kde bavit či jen
tak posedět u pivečka. Děkujeme.
Václav Škorpil,
místostarosta
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