Místní zpravodaj
září 2016

POPOVIČKY NEBŘENICE CHOMUTOVICE

Rozloučení s létem

Kostel sv. Bartoloměje
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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

při pohledu z okna se začínám obávat,
že si jaro s podzimem přebírají vládu
nad počasím již jen ojediněle a paní
zima nám už zase klepe na vrátka.
Nakolik se na obecním úřadě snažíme
míti vše pod kontrolou, zde se nám to
zatím ještě zcela nedaří… zatím 
Co se nám naopak v letošním roce
daří, je úspěšnost při čerpání dotací, kdy nám byly poskytnuty/přislíbeny peněžní prostředky na rekultivaci
rybníka (1,7 mil.), obnovu křížku
v Popovičkách pod kostelem (40 tis.)
a osázení II. etapy stezky od Modletic
na Chomutovice (0,2 mil.). Zatím jedinou neúspěšnou žádostí tak zůstává
zkapacitnění ČOV, na jejíž vyjádření

stále čekáme. V případě neúspěchu
na Ministerstvu zemědělství však již
připravujeme podání do Operačního
programu Ministerstva životního prostředí, které by se mělo uskutečnit
v lednu 2017.
S ohledem na hospodaření obce v roce 2016
a volné ﬁnanční prostředky mohla obec
opětovně realizovat příspěvky na děti a
seniory v našich obcích ve výši 2.000
Kč na trvale hlášeného občánka/občana. Rovněž jsme se rozhodli pro další
etapu výstavby dětského hřiště v Popovičkách v podobě lanového centra
nad ČOVkou. Dle ohlasu našich nejmenších, což jsou ti nejpřísnější kritici, bychom na jaře příštího roku toto
centrum případně dále rozšířili. Pokud
jsou na vaší straně nápady a komentáře, jaké prvky doplnit nebo co jiného
vybudovat, sem s nimi.
Protože se nám obec rozšiřuje o rezidenční výstavbu i veřejná prostranství,
o která se navíc musíme starat, dovolím si zde krátký apel.
Veřejná prostranství a péče o ně jsou
jednou z našich priorit. Tyto části obce
nejsou obecního úřadu, byť mají přívlastek „obecní“, jsou nás všech, jsou
součástí okolí, na které se denně díváme. A aby naše úsilí nebylo marné, je
třeba nezbytná pomoc především vás,
občanů a uživatelů. Prosím, snažte se
pro odpadky používat pouze odpadkové koše, pro řádění čtyřkolek komunikaci k tomu určenou, pro zbytky po
vašich pejscích nikoliv brankoviště na

Obecní úřad informuje
Komíny
Vážení spoluobčané,
OÚ Popovičky pro vás opět připravil možnost kontroly a vyčištění spalinových cest (komínů). Kontrola je povinná 1× ročně.
Cena: 300 Kč/jedna spalinová cesta
Cena zahrnuje:
- kontrolu,
- vybrání sazí/čištění,
- sepsání zprávy o provedené kontrole a čištění.
Termín kontroly je možný 8. 10. a 9. 10. 2016.
Pro domluvení konkrétního času návštěvy volejte Magdalénu Lehovcovou
na 601 555 177, nejlépe v úředních hodinách.
Václav Škorpil
místostarosta
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dětském hřišti… vždyť přece tyto věci
u sebe doma na zahradě, záhonu, obývacím pokoji rovněž netrpíte. Chovejte
se prosím k těmto prostranstvím tak
ohleduplně, ať je mohou plnohodnotně
využívat i další a vydrží nám co nejdéle. Bráníme se cestě vydávání dalších
obecních vyhlášek či nástroje v podobě
přestupkové komise v Říčanech. Je to
vždy především věc zdravého selského
rozumu a ohleduplnosti.
Rád bych zde poděkoval všem, kteří se
podíleli na uspořádání akce Rozloučení s létem. Fotky a komentáře najdete
dále v časopise a velice nás těší, že
i přes ne zcela přívětivou meteorologickou situaci byla účast hojná, a věřím,
že jste se příjemně bavili. Nadcházející
kulturní akci Sousedské posezení jsme
nuceni uspořádat v prosinci v Modleticích, protože hospoda „U Lojzíka“
již není v provozu a nejsou zde v tuto
chvíli k dispozici žádné vhodné prostory. Zde náš patriotismus musel pragmaticky ustoupit a dočasně tak přemístit tuto akci do sousední vesnice. Víme
ale, že i tam si cestu najdete. O to víc
nás požene vpřed snaha potřebné společenské prostory a další zázemí pro
vás vybudovat v prostorách bývalé fary
v Popovičkách.
Těšíme se na vás.

S úctou
Ing. Jaroslav Richter,
starosta

Obecní úřad informuje
KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA
Obecní úřad Popovičky se sídlem v Chomutovicích
A

K Rybníku 12, 251 01 Chomutovice

IČ 0064 0131
ČÚ 168 222 01/0100

T
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E
W

323 637 123
9vfakxa
obec@popovicky.cz
www.popovicky.cz

Úřední hodiny: úterý 19–21 h
CZECH POINT: úterý 17–19 h
středa 17–19 h
Ing. JAROSLAV RICHTER
starosta

jaroslav.richter@popovicky.cz
724 563 153

JANA ŠVEHLOVÁ
člen zastupitelstva

marek.kubr@popovicky.cz
724 583 958

MONIKA ŠEVČÍKOVÁ
člen zastupitelstva

vaclav.skorpil@popovicky.cz
775 594 911

RENATA STOKLASOVÁ
člen zastupitelstva

petr.doubek@popovicky.cz
737 678 222

IVANA ŠTĚPÁNKOVÁ
člen zastupitelstva

miroslava.formankova@popovicky.cz
603 786 918

monika.sevcikova@popovicky.cz
606 460 717

renata.stoklasova@popovicky.cz
734 488 178

ivana.stepankova@popovicky.cz
721 968 190
Spravuje:
Hasiči
Výherní automaty
Výročí, svátky
Rozpočet obce

Spravuje:
Krizový plán, povodňový plán
Smluvní záležitosti TS Popovičky
(voda apod.)
Rozpočet obce

MIROSLAVA FORMÁNKOVÁ
člen zastupitelstva

jana.svehlova@popovicky.cz
606 840 474

Spravuje:
Autobusy
Zeleň, životní prostředí
Dětská hřiště
Rozpočet obce

Spravuje:
Komunální odpad
Obecní web, SMS
Údržba komunikací
Veřejné osvětlení
Rozpočet obce

Bc. PETR DOUBEK
člen zastupitelstva

T 736 285 482
E petr.vacha@popovicky.cz

Spravuje:
Kronika obce
Obecní časopis
Školství
Rozpočet obce

Spravuje:
Kanalizace, vodovod
Pěší komunikace
Stavební záležitosti
Rozpočet obce

VÁCLAV ŠKORPIL
místostarosta

Petr Vácha

Spravuje:
Kulturní akce
Psi – známky, očkování
Rozpočet obce

Spravuje:
Rozpočet obce

Ing. MAREK KUBR
místostarosta

Správce kanalizační
a vodovodní sítě

MAGDALÉNA LEHOVCOVÁ
asistentka, Czech POINT

magdalena.lehovcova@popovicky.cz
601 555 177

Spravuje:
Hřbitov
Platby obce
Rozpočet obce
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Obecní úřad informuje
Křížek u kostela
Jak si mnozí z vás mohli již všimnout,
probíhají od poloviny měsíce srpna
práce na obnově křížku, který je situován u kostelní zdi v Popovičkách.
Křížek, na jehož obnovu jsme získali
prostředky z dotačního titulu Údržba
a obnova kulturního dědictví venkova, ﬁnancovaného z prostředků Ministerstva zemědělství ČR, dostává nový
kabát, který respektuje v co největším
množství detailů jeho původní podobu
se zachováním maxima možných původních prvků tak, aby byl udržen jistý
genius loci místa a této sakrální stavby.

Práce na jeho obnově byly již ukončeny
a křížek tak můžete vidět v plné kráse.
Finanční stránku obnovy vám přineseme v příštím vydání našeho časopisu,

kdy by již měly být veškeré administrativní kroky dokončeny.
-pd-

Autobus vs. policie
Již 6 měsíců u nás působí Obecní policie Vestec. Okolo této skutečnosti kolují různé informace, některé i zkreslené
a nepřesné. Pokusíme se vše uvést na
pravou míru.
Obecní policie byla zastupitelstvem
obce jednohlasně odsouhlasena, a to
především z těchto důvodů:
- zvýšení bezpečnosti našich dětí při
odjezdu do školy (a obecně snížení
rychlosti vozidel),
- zajištění vyšší bezpečnosti našich občanů a jejich majetku,
- snahy o dodržování obecních vyhlášek (např. úklid psích výkalů apod.),
- další činnosti v působnosti a možnostech obecní policie.
Služba byla vybrána na základě společného postupu obcí Herink, Modletice, Dobřejovice a Popovičky. Jako
jednoznačně nejlepší nabídka byla vyhodnocena OP Vestec. Nejlepší nejen
cenově, ale i z hlediska připravenosti
takovou službu pro další obce poskytovat, rozsahu a kvality materiálního
a technického vybavení a v neposlední
řadě z hlediska ojedinělého profesionálního přístupu, kdy poslední důvod
se při pokračující spolupráci jen a jen
potvrzuje.
Víme, že se objevují nepřesné informace o ceně služby, smluvně dojednaná
cena je 132.000 Kč/rok, nikoli tedy
200, 500 a podobně. Cena zahrnuje
činnosti v rozsahu 3,5 hodiny/týden.
4

Realita je však taková, že tento časový
rámec je cca 2× překračován.
Důvody, proč jsme tedy zvolili policii
a ne další autobusovou linku, která je
tak často v různých diskuzích zmiňována, je zřejmý. Ano, samozřejmě bychom rádi zvýšili komfort pro obyvatele
využívající tento druh dopravy, bohužel
je jich však velice málo. V době, kdy
byla další linka v provozu, byla využívána přesně 1 cestujícím za den (statistika Ropidu). Při ceně 270.000 Kč/
rok za prodloužení linky 328 z Modletic k nám (3× ráno, 3× odpoledne) je

zřejmé, že bychom se moc jako dobří
hospodáři nechovali. Navíc je pravděpodobné, že by novou linku využívali
stejní lidé, kteří dnes využívají linku 363,
pak by zde klesly tržby a OÚ by na tuto
linku musel více doplácet.
Mrzí nás, že ti zodpovědnější z nás,
kteří by raději využívali hromadnou
dopravu, jsou stále v takové menšině.
Pokud by se však tento poměr začal
znatelně měnit, jistě budeme usilovně
hledat řešení, jak zajistit další rozšíření
hromadné dopravy u nás.
Renata Stoklasová, Václav Škorpil

Obecní úřad informuje
Hbité děti
Obecnímu úřadu se podařilo uspořit prostředky na výstavbu
lanového hřiště Na Stádlech. Peníze byly ušetřeny z účelového příspěvku Arendonu na obdobné aktivity obce.
Základním kritériem pro hřiště bylo, aby je mohly využívat
především starší děti. Dále jsme požadovali, aby prvky byly
bezobslužné a mohly si na nich děti hrát samy. V neposlední
řadě jsme si přáli prvky, které budou děti co nejdéle bavit
a současně přispějí k rozvoji sportovních dovedností, které

dnešním dětem často tolik chybí. Součástí hřiště je dřevěný
můstek a lavička. Vše tedy logicky navazuje na další části
volnočasových prostor, kde najdou zábavu všichni, od malých capartů po dospěláky, kteří mohou posedět pod pergolou a ogrilovat si buřtíka.
Přejeme hlavně dětem, aby na hřišti zažily spoustu zábavy 
Václav Škorpil
místostarosta
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Obecní úřad informuje
Za 77 Kč je váš!

Pohledávky za TSP
Za vodné a stočné evidují Technické
služby Popovičky nedoplatky:
Za rok 2015 ve výši 7.184,90 Kč
Za rok 2016 ve výši 89.667 Kč
Zkontrolujte si své platby, zdali je
vaše povinnost řádně splněna.
-pd-

Pohledávky za obecní
úřad
Nedoplatky za komunální odpad:
Za rok 2015 ve výši 1.950 Kč
Za rok 2016 ve výši 3.900 Kč
Nedoplatky za psy:
Za rok 2016 ve výši 4000 Kč
Zkontrolujte si své platby, zdali
je vaše povinnost řádně splněna.
V případě, že pejska již nemáte nebo
hradíte poplatek jinde, oznamte tuto
skutečnost na OÚ.
-pd-

Odkalování vodovodního řadu
Oznamujeme vám touto cestou termíny odkalování vodovodního řadu
našich obcí.
26. až 30. 9. 2016
Lokalita: Popovičky a Chomutovice
17. až 20. 10. 2016
Lokalita: Na Skalce – Popovičky
21. až 25. 11. 2016
Lokalita: Popovičky a Chomutovice
20. až 27. 2. 2017
Lokalita: Popovičky a Chomutovice
-pd-
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Ale vyplatí se to? Mně rozhodně ne.
Pravděpodobně se všichni shodneme,
že bychom rádi měli obce hezké a uklizené, o tom je zbytečné se rozepisovat.
Však i proto máme STP-C 133, která
nám již dva roky zkrášluje a zpříjemňuje příjezdy z práce 
Co nás ale hned vrátí do reality, je průjezd okolo stanovišť tříděného odpadu.
Také jsem již prosil, zda je možné efektivněji využívat objem nádob (mačkání,
řezání, skládání) a více dbát na čistotu
okolo kontejnerů. Zdá se však, že i přes
tyto prosby se často nepodaří rozložit
objemnou papírovou krabici a takto ji
vložit do kontejneru. Co s tím? Nabízí se řešení, zvýšit počet jednotlivých
kontejnerů a častěji vyvážet obecní
komposty. Jednoduché a rychlé řešení, ale… ale něco nás to bude stát.
Všechny, tedy i ty, kdo PETku pěkně
sešlápnou.
Tak kolik?
1 kontejner na papír navíc – 47 Kč/rok
1 kontejner na plasty navíc – 77 Kč/rok
Když to vezmeme dle „skutečných“ potřeb, pak by se šikl jeden kontejner na
papír ke hřbitovu, k ČOV a možná i na
Petrovy Vrchy. Na plasty min. jeden ke
hřbitovu a jeden k ČOV. Suma sumárum: 3 kontejnery na papír a dva na
plasty. Tj. krásných 295 Kč za známky
navíc.

Osobně se mi to platit nechce, už
v tuto chvíli jsou poplatky za známky na popelnice vnímány jako vyšší.
Vzhledem k tomu, že obec nemá prostředky (např. nová ČOV), aby tuto kapitolu dotovala, jak tomu kdysi bývalo,
jsou náklady na odpady rozúčtovávány
mezi uživatele, jednoduše mezi jednotlivá čísla popisná.
Prosím, nechci platit navíc 300 Kč každý
rok, a pokud je nás takových více, pak
mačkejme, řezejme, skládejme.
Díky 
Václav Škorpil
místostarosta

Kontrola kotlů
Podle zákona 201/2012 Sb., § 17
odst. 1 písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu, povinen provádět jednou za
dva roky kontrolu technického stavu
a provozu tohoto zdroje. Podle § 41
odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.
„Podle zákona smí povinnou kontrolu
kotle provádět osoba odborně způsobilá a řádně proškolená výrobcem,“ říká
jednatel specializované společnosti.
Pokud provozovatel neprovede jednou
za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího

stacionárního zdroje, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč,
jde-li o fyzickou osobu nepodnikající,
anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o
podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou. Kontrola se týká nejen
kotlů, ale například i krbů, které jsou
napojeny na ústřední vytápění.
Kontrola technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na
pevná paliva podle zákona o ochraně
ovzduší nemá nic společného s čištěním, kontrolou a revizí spalinových
cest, což se provádí podle vyhlášky
č. 34/2016 Sb.
Zdroj: www.zaprazi.eu

Obecní úřad informuje
Kostel sv. Bartoloměje
Popis kostela
Kostel je malý, nízký a prostý. Dříve býval ještě menší. První velká přestavba
se konala za faráře Horníka ve třicátých
letech 18. století. V té době byla severní zeď o tři lokte prodloužena a byl zcela postaven nový presbytář. Také byla
zvýšena věž. Nynější báň však byla na
kostel pořízena až v roce 1884.
Presbytář je obdélníkového půdorysu
a má valenou klenbu s výsečemi. Po
stranách jsou obdélníková okna polokruhově sklenutá. Loď má rovný strop.

Nad zvonem je stále vidět vyryté datum 1649

Historie kostela
O založení kostela v Popovičkách se ve
farní kronice z roku 1713 píše toto:
„Původně chtěli osadníci založiti kostel
na vrchu u Chomutovic na pozemku
patřícímu jakémus majiteli z Chomutovic. Pozemek ten byl později v držení
Hrampoty číslo 4 a pak v držení Dvořáka. Na vrchu tom chtěli osadníci míti
kostel ke cti sv. Michala archanděla,
odtud vrch ten zove se ‚Michálek‘.“
V kronice dále stojí, že „kamení za
dne na stavbu svezené vždy přes noc
přeneseno bylo na vrch Bartolomějský
v Popovičkách, na kterém (kostel) nyní
stojí. Bylo vidno oslíčka, který kamení
zmíněné přenášel na vrch Bartolomějský. Dle toho vrchu je kostel zasvěcen
ke cti sv. Bartoloměje a založen byl
roku 1332.“
V Popovičkách byl farní kostel již ve
14. století. Tehdy a potom až do válek
husitských náleželo právo prodací arcijáhnům Pražského kraje.

Po husitských válkách zanikla v Popovičkách samostatná fara. Popovičky
přešly v držení nejvyššího purkrabství.
V letech 1688–1694 vedl duchovní
správu na purkrabských statcích Jan
Václav Olomoucký, farář chrámu Matky
Boží před Týnem v Praze a kanovník ve
Staré Boleslavi.
Od roku 1695 svěřil nejvyšší purkrabí
Rudolf Vratislav hrabě ze Šternberka
duchovní správu františkánům od Panny Marie Sněžné v Praze.
Potom obstarávali duchovní správu
v Popovičkách faráři hostivařští, kteří však v letech 1701–1706 zmocnili
jirčanského faráře Fridricha Winsche,
aby konal křty ve vzdálenějších vsích.
V letech 1702–1705 přebýval v Popovičkách arcibiskupský misionář Václav
Balaban, který zde byl ustanoven za
administrátora, ale pro „nedostatek výživy nucen byl odejíti“.
Roku 1708 svěřila konsistoř správu
Popoviček na čas faráři jirčanskému
a roku 1711 opět farářům hostivařským.
Teprve roku 1715 byl do Popoviček
dán samostatný administrátor Lukáš
Steindlmayer, jenž byl roku 1722 potvrzen na faráře.
Ve třicátých letech 18. století nechal
farář Jan Antonín Horník kostel rozšířit
a vlastním nákladem vyzdobit.
V druhé polovině 18. století byly Popovičky prodány Marii Terezii vévodkyni
Savojské. V té době působil v Popovičkách jako farář František Antonín Radda, na jehož prosby dala vévodkyně
kostel v roce 1759 opravit. Vévodkyně
Marie Terezie Savojská byla velmi ná-

rodnostně snášenlivá, což vysvítá z nařízení, jež vydala 26. února roku 1764
v důsledku podávání jí žádostí na opravy kostelů. V nařízení se mimo jiné
praví: „Kdyby farář nebyl mocen jazyka
německého, má rozpočet a příslušný
návrh sepsán býti jazykem českým,
aby farář věděl, co podpisuje.“
Patron kostela – sv. Bartoloměj, apoštol (svátek 24. 8.)
Apoštol, který podle podání podstoupil
mučednickou smrt v Arménii tím způsobem, že mu byla zaživa stažena kůže

z těla a teprve potom byl sťat. Proto se
stal patronem všech těch, kdo pracují
s kůží.
Jako hlasatel evangelia bývá zobrazován s knihou nebo svitkem. Individuálním atributem sv. Bartoloměje je však
stažená kůže, kterou drží v ruce nebo
ji má přehozenou přes ruku, případně
také nůž.
rodina Patákova
Co se chystá ?
12. 11. 2016
Svěcení praporu obce Popovičky
24. 12. 2016 od 21 hodin
půlnoční mše
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Obecní úřad informuje
Revitalizace Návesního rybníka v Chomutovicích
Dovolte, abychom vás informovali o dalším postupu revitalizace Návesního rybníka v Chomutovicích.
V této věci se nám podařilo dosáhnout výrazných pokroků
a je nám potěšením, že můžeme touto cestou oznámit, že
naše úsilí o získání dotace bylo úspěšné. Dotaci jsme získali
z Ministerstva zemědělství, z dotačního programu Podpora
opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

V současné době jsme již ve fázi výběrového řízení, ze kterého vzejde ﬁnální zhotovitel celého projektu. Pokud nedojde
k neočekávaným průtahům v řízení, měli bychom začít
s revitalizací ještě v tomto roce. Pevně doufáme a děláme
vše pro to, aby se tak stalo a Návesní rybník v Chomutovicích získal po letech svoji důstojnou podobu a přispěl tak
k příjemnějšímu a útulnějšímu prostředí centra Chomutovic.
-pd-

Příspěvky OÚ
Zastupitelstvo obce se rozhodlo opět podpořit naše nejmladší a nejstarší spoluobčany a přispět jim částkou 2.000 Kč.
Podmínky jsou následující. Jednorázový příspěvek ve výši
2.000 Kč náleží každému dítěti, které k datu 17. 9. 2016
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
15. 12. 2016, 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 navště-

vovaným zařízením.
Jednorázový příspěvek ve výši 2.000 Kč obdrží každý trvale hlášený obyvatel našich obcí, pokud k 17. 9. 2016,
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
15. 12. 2016, 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. Podmínkou výplat uvedených příspěvků je
bezdlužnost vůči OÚ a Technickým službám Popovičky s.r.o.
k datu konání zastupitelstva, kdy se příspěvek schvaloval,
tedy k 31. 8. 2016, a stejně tak k datu žádosti.
OÚ Popovičky
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ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ SEZÓNY
Ke konci srpna se opět sešlo dětské hasičské družstvo na
prázdninový trénink. Mladé hasiče čekaly dva závody, soustředění a ukončení Dětské hasičské ligy (DHL) v tomto roce.
Předposlední závody sezóny se pořádaly 27. 8. v nedalekém
Křížkovém Újezdci. Čas útoku družstvo zvládlo v 0:29,15,
ale bohužel to nestačilo na medailové pozice. Skončili na
nepopulárním 4. místě.
Ale tento „neúspěch” je vyburcoval ke skvělému výkonu,
který předvedli hned následující, již první zářijovou sobotu
v Modleticích, kde se konalo 5. kolo DHL a proběhlo celkové
vyhlášení.
Na této soutěži startovali žáci se startovním číslem jedna

v kategorii mladších. Na startovní listině bylo celkem 11 družstev
žáků i s mezinárodním zastoupením, a jako by ti naši žáčci
chtěli pořadovým číslem něco naznačit. Jejich první pokus
v požárním útoku byl tím vítězným s časem 0:23,16 a během dalších 21 pokusů tento čas překonán nebyl.
V celkovém vyhlášení Dětské hasičské ligy roku 2016, kde
se počítá účast na pěti soutěžích, obsadili vynikající druhé
místo. Celému družstvu mladších žáků a jejich trenérům gratulujeme ke vzorné reprezentaci naší obce a do příští sezóny
přejeme hodně zdaru.
-jš-

Zleva trenéři: Michal Štěpánek, Tomáš Hloušek, Miroslav Švehla
Odspoda zleva žáci: Tomáš Lehovec, Ivana Štěpánková, Markéta Zichová,
Adam Lehovec, Kateřina Švehlová, Václav Pecka, Viktorie Borovičková
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ROZLOUČENÍ S LÉTEM
V sobotu 17. 9. se konal další ročník Rozloučení s létem, již
poněkolikáté na dětském hřišti Na Stádlech.
I přes nepřízeň počasí nás potěšila vysoká účast, kterou odhadujeme na cca 250 osob. Občasnými přeprškami si nikdo
nenechal zkazit dobrou náladu, ta panovala od odpoledne až
do pozdních ranních hodin. Příjemně se poslouchaly písničky kapely Pod Altánem z Modletic. Písničky zněly moderní,
ale i ty pro milovníky dechových skladeb.
Všichni oceňovali vynikající křehkou pražskou šunku s jablkovým křenem, pikantní grilovaná masa a domácí škvarkovou pomazánku. Mile jsme byli překvapeni skvělou obsluhou, která by se dala popsat jako ochotná, usměvavá,
rychlá, a mužská část hostů mluvila i o hezké obsluze 

Oživením celé akce bylo promítání Bakalářů, kde hlavní úlohy ztvárnilo mnoho místních sousedů, které všichni
znáte
a potkáváte. Můžeme zmínit Miroslava Hluchého,
Aleše Peteru, Miroslava Švehlu, z Modletic např. Oldřicha
Matějku a Pavla Přibyla. A především bychom rádi zmínili
režiséra – Jana Bonaventuru. Režiséra, který v Popovičkách
dlouhá léta žil a až do svého odchodu byl velikým místním
patriotem.
No, a děti měly jasného favorita celého dne – nové lanové
hřiště. Podařilo se nám ještě do zahájení Loučení podstatnou
část hřiště vybudovat a zprovoznit a děti tak mohly zkoušet,
jak jsou šikovné a mrštné.
Teď nezbývá již nic jiného než začít plánovat další ročník 
Jana Švehlová
zastupitel
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OAKS PRAGUE – REKONSTRUKCE
RYBNÍKŮ V NEBŘENICÍCH
Historicky bohatá místní krajina spolu s dotykem moderní krajinotvorby tvoří nedílnou součást projektu Oaks Prague a jeho ﬁlozoﬁe.
Místní vodní plochy, Chomutovický potok a jeho čtyři rybníky, nám
poskytují hmatatelný odkaz na historii nebřenického zámku, jeho
zámecké zahrady a okolních lesů.
Revitalizace těchto unikátních krajinotvorných prvků je přirozeným
krokem k obnově kouzla tohoto území a podpoře místní fauny
a ﬂóry.
Většina vodních ploch byla v minulosti opuštěna a některé postupně zanikly. Ve dvou etapách, od roku 2012 do roku 2015,
jsme Zámecký rybník, Předzdrž, Černou tůň a Lesní rybník zrekonstruovali a současně jsme založili nové tůně. Způsob rekonstrukce
byl konzultován s Agenturou ochrany přírody a krajiny, Odborem
životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje a Odborem
životního prostředí v Říčanech, jejichž veškeré požadavky byly
zapracovány. Pochvaly od Odboru životního prostředí v Říčanech
si tedy zvláště ceníme. Funkčnost souboru těchto vodních ploch
se potvrdila již během loňského léta při dlouhotrvajícím suchu.
Zrekonstruované rybníky a nové tůně byly i v tomto nepříznivém
počasí osídleny mnoha druhy volně žijících živočichů a rostlin.
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ŽIVOT V POTOCE
V našich obcích žije mnoho různorodých živočišných
druhů, od všeobecně známých a denně vídaných až po
živočichy, které možná mnohé překvapí svým výskytem
u nás. Jedním z nich by mohla být ondatra pižmová,
která obývá Chomutovický potok na návsi v Chomutovicích.
-pd-
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LAŇ PANA STOKLASY
Každý z nás, kdo využívá k procházkám stezku z Chomutovic do Popoviček, má již několik let možnost vidět
daňky a jeleny v oboře Zdeňka Stoklasy st.
Pro mnoho z nás to může být první tak
blízké setkání s lesní zvěří v životě. Dovolím si uvést pár informací o jelenech
a laních, protože právě jedna z nich se
stala součástí důležité „relikvie“ našich
obcí.
Jelen evropský je velký sudokopytník
z čeledi jelenovitých. Vyskytuje se na
rozsáhlém území Evropy, na Kavkaze,
v Asii a izolovaně také
na území mezi Marokem
a Tuniskem, a v Chomutovicích  Po celá staletí
byl jelen evropský velmi
oblíbenou lovnou zvěří,
což na značné části jeho
areálu rozšíření platí dodnes.
Jelen evropský patří mezi
největší zástupce své
čeledi. Samci dorůstají
175–230 cm a jejich
hmotnost se pohybuje
mezi 160–240 kg. Samice jsou oproti samcům značně menší,
dorůstají 160–210 cm
a dosahují hmotnosti
mezi 120–170 kg.
Přes léto má jelení srst
obvykle hnědou barvu
s rudějším nádechem
a u samců je většinou
navíc patrná i prodloužená srst na krku.
Zimní srst je spíše šedohnědá.
Existuje i několik barevných mutací
jelení zvěře. Nejznámější jsou jeleni
bílí, chovaní např. v oboře Žleby poblíž
Čáslavi. Do českých zemí se první bílí
jeleni dostali počátkem 18. stol., kdy je
věnoval ruský car Petr I. císaři Karlu VI.
Nejtypičtějším znakem pro samce jsou
parohy, které každý rok, obvykle na
konci zimy, shazuje. Na jaře, kdy jelenům rostou parohy nové, jsou porostlé
jemnou ochrannou sametovou vrstvou,
nazývanou lýčí, která vyživuje rostoucí
paroh a později je vytloukána o stromy.
Parohy jsou tvořeny kostí, která může
denně vyrůst v průměru o 2,5 cm.
14

Samec s jednou výsadou, která se
nazývá očník, se v myslivecké mluvě
označuje jako vidlák. Druhá výsada
se označuje jako nadočník. Třetí (roste
však jako druhá v pořadí), poslední pak
jako opěrák; samci s ní se poté nazývají
šesteráci.
Jelen evropský je výlučně býložravý
přežvýkavec. V kterémkoli období se
jelení zvěř živí zejména velkým množstvím travin a bylin, které spásá na lesních mýtinách, podél cest a okolo lesa.
Samci jelena evropského jsou během

říje charakterističtí svým hlasitým troubením, při kterém se snaží upoutat pozornost samic a udržet tak své stádo
pohromadě. Samotné troubení však používají i při soubojích mezi sebou, kdy
se snaží pomocí svých parohů vyhnat
svého konkurenta z blízkosti samic.
Samice rodí 1, vzácně až 2 mláďata vážící přibližně 15 kg, která jsou několik
prvních dnů po narození skrytá v travnatém porostu. Po dvou týdnech jsou
kolouši schopni se připojit ke stádu, ale
na matce jsou závislí po dobu 3 měsíců.
Na začátku zmiňovanou relikvií je
obecní kronika. Kronika se v našich
obcích píše již od konce 19. století.

Způsob, jakým byly předchozí kroniky
psány (a také kresleny), je pro nás velikým závazkem a výzvou k pokračování
ve tvorbě současné kroniky. Ta je vyrobena z kvalitního papíru a ručně svázána. Nejkrásnějším prvkem je obal kroniky, který je zhotoven z laně od Zdeňka
Stoklasy. Než se kůže dostala do rukou
uměleckého knihaře, prošla složitým procesem činění. Po stažení
z laně musela být nejprve perfektně očištěna a dostatečně nasolena,
aby vydržela transport do kožedělného
družstva v Brtnici. Zde kůže zažila
opravdové „rodeo“.
Po rozbalení byla
rozmočena, aby nabyla vlastností jako
právě stažená, následoval proces praní a čištění, kdy se
odstraňovaly zbytky
blan, kůže, případně
masa. Následovalo činění kyselinou
mravenčí a solí, pak
tenčení na seřezávacím stroji. A opět činění, tentokrát solemi
hliníku a dalšími
přípravky. Po tomto
úkonu se natukovala a ždímala, pak
opět ruční tukování,
které je nutné pro
vláčnost a životnost
kůže. Přebytečné tuky se odstranily po
dokonalém vysušení kůže, které probíhá v napnutém stavu. A pak už zbývalo
jen kůži vyměkčit, zbrousit pro hladký
a hebký povrch, okrojit na požadovaný tvar a na úplný konec protřepat, aby
se odstranily poslední zbytky chlupů
a brusného prachu. Uf, to je vše. Jsem
rád, že nyní už je laní kůže součástí naší
kroniky a v klidu odpočívá v knihovně
u Moniky Ševčíkové, naší kronikářky.
Moc děkujeme rodině Stoklasových,
že nám poskytla možnost mít opravdu
místní kroniku 
Václav Škorpil
místostarosta
zdroj wikipedia.org
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KONTEJNERY NA DOMOVNÍ ODPAD
Ve dnech 12. a 13. 11. 2016 pro vás
budou opět přistaveny kontejnery na
domovní odpad.
Místa přistavení:
- Nebřenice (zastávka BUS)
- Chomutovice (náves, OÚ, Petrovy Vrchy)
- Popovičky (ČOV, 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! Děkuji 
Václav Škorpil
místostarosta

PODZIMNÍ
BRIGÁDA
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 19. 11. 2016.
Níže je možno vidět jednotlivé skupiny,
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 – 9.00 na dětském hřišti
Na Stádlech
Tým Skalka – v 9.00 pod kostelem
v Popovičkách
Tým Chomutovice – 9.00 u hasičárny
SDH a OÚ Popovičky
16

PŘIVADĚČ VODY
V rámci spolupráce společnosti Arendon a.s. a obecního úřadu Popovičky
budou naše obce Popovičky a Chomutovice v blízké budoucnosti napojeny na zdroj pitné vody, který bude
zásobovat Nebřenice.
Společnost Arendon a.s. řeší přívod
pitné vody ze štolového přivaděče
Želivka. V jednání jsou dvě možnosti
připojení.
Jednou z nich je zřízení odběrného
místa přímo ve štolovém přivaděči
v Čeněticích, k této variantě je zpracovaná dokumentace pro územní
řízení, existuje souhlas provozovatele štolového přivaděče, společnosti Želivská provozní, s technickým
řešením zřízení odběrného místa,
a probíhá majetkoprávní jednání

s majiteli pozemků v trase budoucího
přivaděče a jednání s vlastníkem štolového přivaděče o vydání souhlasu
s připojením.
Druhou variantou je napojení na vodovodní systém, který patří dobrovolnému sdružení obcí Region Jih. Se
sdružením je odsouhlaseno znění
memoranda o spolupráci. Také pro
tuto variantu je dokončená dokumentace pro územní řízení a probíhá
majetkoprávní jednání s majiteli pozemků v trase budoucího přivaděče.
V říjnu bude zahájeno projednání
obou dokumentací pro územní řízení s dotčenými orgány státní správy
a samosprávy.
Ing. Marek Kubr
místostarosta
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TURNAJ V NOHEJBALE
O sportovní zpestření konce léta se již tradičně postaral místní obecní úřad a sbor dobrovolných hasičů. Za ukázkového
počasí babího léta se na hřišti v Chomutovicích uskutečnil
další ročník nohejbalového turnaje o putovní pohár obce Popovičky.
Z původně přihlášených deseti týmů se nakonec zúčastnilo
jen pět, ale i tak se jednalo o krásnou sportovní akci. Vše
probíhalo hladce a u sítě byly k vidění výměny, které svědčily
o sehranosti týmů i o poctivé přípravě.
Putovní pohár starosty obce Popovičky zůstal pro letošní rok
na domácí půdě, kdy ho vybojovalo družstvo „Huntovická
liga“ ve složení: Jarda Švehla ml., Rosťa Ševčík a Martin
Medřický. Ceny předal místostarosta obce Marek Kubr, kdy
první tři místa byla odměněna zlatavým mokem, a tým na
první příčce převzal putovní pohár.

KALENDÁRIUM

Umístění týmů:
1. Huntovická liga
2. Modleťáci
3. Petrovy Vrchy
4. K. Brož a spol.
5. Dravci

– aneb na co se můžeme těšit v roce 2016
-jš-

29. 10.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, sraz
u obecního úřadu v 18.30 hodin

12. 11.

VYSVĚCENÍ PRAPORU OBCE –
MŠE, kostel sv. Bartoloměje v Popovičkách, ve 14.00 hodin

12. 11.

MYSLIVECKÁ POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA, zámecký sál v Modleticích,
od 20.00 hodin, hraje skupina
Pod Altánem

19. 11.

PODZIMNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID
OBCÍ, sraz v 9.00 hodin

3. 12.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ, zámecký
sál v Modleticích, od 20.00 hodin,
hraje Miniband M. Pešla

18. 12.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ od 15.00 hodin
v Chomutovicích na návsi

24. 12.

ŠTĚDROVEČERNÍ PŮLNOČNÍ
MŠE, kostel sv. Bartoloměje v Popovičkách, ve 21.00 hodin

21. 1.
2017

MYSLIVECKÝ PLES, zámecký sál
Modletice, od 20.00 hodin, hraje
skupina Veget
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Rozhovor - Robert Davies, Arendon Development Company
Bydlet budu v Nebřenicích
Dobrý den, můžete se představit našim občanům?
Jmenuji se Robert Davies a je mi
58 let. Pocházím z Anglie a povoláním
jsem architekt. Během své kariéry jsem
pracoval na projektech v Anglii, Americe a Asii. Celkem v patnácti zemích
světa, většinou se jednalo o podobně
rozsáhlé projekty, jako je Oaks Prague
v Nebřenicích.
Pokud se můžeme zeptat, co vaše rodina, manželka a děti, máte je s sebou v ČR?
Jsem ženatý a mám celkem pět dětí.
Všichni už úspěšně opustili rodné hnízdo, proto žijí v Anglii, kde povětšinou
mají své vlastní rodiny. V České republice žiju s manželkou. Momentálně
bydlíme v Praze, v Karlíně, ale mám
v plánu žít v Nebřenicích a stát se jejich občanem. Toto místo mě okouzlilo
a v průběhu práce na projektu jsem si
k němu vytvořil hluboký vztah.
Musíme se zeptat, chutná vám česká
kuchyně? Oblíbil jste si něco speciálního?
Mám rád české pohostinství, obzvláště
česká masa. Rád sáhnu ale i po jiné
kuchyni, třeba po mořských rybách.
Líbí se mi vaše kultura stolování „všichni z jednoho talíře“, třeba u tataráku.
Chutná mi také moravské bílé víno.
Pivo obecně moc nepiju, pokud ano,
dávám přednost tmavému pivu. Vaše
české pivo je velice dobré.

tů je to Národní konferenční centrum
v Irsku, přímo v Dublinu. Na tomto
projektu jsem se podílel od nákresů
až po výstavbu. Je skvělé, že se nám
takto veliký a náročný projekt podařilo
úspěšně zrealizovat.
Co vás přesvědčilo k přijetí nabídky
na práci pro Oaks?
Přesvědčila mě překrásná lokalita Nebřenic a to, že jsem se na projektu mohl
podílet hned od začátku a mohl ovlivnit
téměř vše. Oaks Prague je mým prvním projektem v České republice. Jeho
myšlenkou je, aby člověk na první pohled poznal, že jsou to české stavby a vše
na sebe navazovalo a korespondovalo
s českou architekturou a krajinou.

Navštívil jste předtím Českou republiku? Máte tu místo, kam se rád vracíte
či berete svou rodinu?
Praha je naší srdcovou záležitostí, moje
žena v Praze žila a studovala umění.
Máme ale rádi i český venkov a z měst
obdivuji Český Krumlov. České vesnice jsou velmi malebné. Inspirovali
jsme se v nich i pro náš projekt Oaks
Prague. Snažili jsme se vtisknout mu
ducha českých vesnic a v projektu tak
budou velké zelené plochy a otevřená
prostranství.

Co říkáte našim současným českým
developerským projektům?
Pokud má být jakýkoliv takový projekt
úspěšný, musí se v něm vytvořit život.
To znamená poskytnout občanům zázemí v podobě služeb. Musí se počítat
s mateřskou školou, poštou, hotelem,
restauracemi a obchody. Z lokality se
nesmí stát jen místo na přespání. Teprve ve chvíli, kdy je vše zabezpečené, považuji projekt za úspěšný. Není
to o tom postavit pár domů. Největší
výzvou je vytvořit podmínky pro aktivní
život celé rodiny.

Co považujete za svůj největší profesní úspěch?
Z dosavadních realizovaných projek-

Zkusil byste pro nás v pár větách
představit Oaks Prague?
Na celém světě je jen deset projektů
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podobných tomu, jaký vznikne v Nebřenicích. To, co chceme vybudovat, je
kombinace bydlení, přírody a aktivního
trávení volného času (sport, procházky, kavárny, lázně a wellness, jízda na
koních atd.). Je pro mě velice důležité,
aby i lidé z okolních vesnic – Chomutovic, Popoviček, Petříkova, Předboře,
Křížkového Újezdce, Radimovic a dalších – měli možnost tuto občanskou
vybavenost využívat.
Jak byste charakterizoval typického
obyvatele Oaks Prague?
Měla by tam být široká škála lidí, od
mladých rodin s jedním dítětem až po
lidi, jako jsem já, kteří si tam koupí byt
na klidné stáří. Bydlení bude dostupné
v různých cenových relacích, odpovídá ale standardům pražského realitního trhu. Rád bych v Nebřenicích viděl
především Čechy a chci docílit toho,
aby zde lidé měli svůj stálý domov,
nejen přechodné bydliště nebo jeden
z domovů. Budou to trvale hlášení lidé,
kteří k tomu místu budou mít vztah už
od prvopočátku. Provedli jsme marketingový průzkum a evidujeme spoustu
zájemců především z tuzemského prostředí. V tuto chvíli jsem pevně přesvědčen, že primárně bude nový občan
pocházet z českého prostředí.
Původně měl projekt v názvu „golf“,
kam zmizel?
Když jsem přišel do Čech, zjistil jsem,
že golfových hřišť je tu spousta a trh

Rozhovor - Robert Davies, Arendon Development Company
je v tomto ohledu téměř nasycen.
Proto jsme se rozhodli pozměnit ideu
projektu. Bude místem, kde je velká
nabídka volnočasových aktivit, nejen
golf. Nebude tou hlavní aktivitou, ale
bude místu dodávat jakýsi punc, a to
i proto, že má jako jediný v České republice certiﬁkaci PGA National. Nejbližší takové hřiště je v Německu a ve
Švédsku.
Co pozitivního přinese projekt našim
občanům?
Je to několik věcí, zaprvé ﬁnančně pomáháme okolním obcím. Za zmínku
stojí například rekonstrukce hřbitovní
zdi a rybníka v Popovičkách, rekonstrukce nohejbalového hřiště, výstavba
nové stezky pro pěší a dětského hřiště
v Chomutovicích. Občanům Nebřenic
a dalších vesnic se také otevřou nové
možnosti díky službám, které v Oaks
Prague zajistíme. Bude zde například
pekařství, pošta, potraviny, tak, aby
člověk pokaždé nemusel použít auto

a někam dojíždět. V neposlední řadě je
to kulturní vyžití na zámku v Nebřenicích a sportovní využití, tenis, jízda na
koni, golf atd. Samozřejmě nabídneme i pracovní příležitosti, jejichž škála bude veliká. Přineseme také další
užitečné věci, jako například optický
vysokorychlostní internet. Naším cílem
je také to, aby Nebřenice, Chomutovice
a Popovičky byly co nejvíce propojeny,
ne ve smyslu staveb, ale stezek a celkovou infrastrukturou.
Jak hodnotíte spolupráci, součinnost
v ČR při budování tak speciﬁckého
projektu? Můžete už srovnávat?
Standardy ochrany krajiny, přírody a životního prostředí tu jsou velmi vysoké,
řekl bych vyšší než ve zbytku EU. Místní schvalovací procesy jsou ale velice
procedurální. Cítím, že mnoho pracovišť funguje až příliš decentralizovaně.
Samozřejmě úřady rozhodují tvrdě, ale
korektně v souladu s tím, co říká legislativa. S tím se jako developer musím

vyrovnat. Obecní úřad Popovičky ale
souzní s myšlenkou Arendonu a podporuje ji. Mým přáním je, aby instituce
tento projekt vnímaly jako něco krásného a ojedinělého.
Naše otázky jsme již vyčerpali, chtěl
byste ještě něco sdělit našim občanům?
Obecně, každá změna vzbuzuje v lidech obavu, co za ní bude a jak se
provede. Nejenom v oblasti developmentu nebo v rámci tohoto projektu.
Rozumím tomu. Pevně věřím, že změny, které v rámci tohoto projektu vzniknou, budou jen pozitivní. Pokud by
s projektem měly pro místní obyvatele vzniknout velké nepříjemnosti, jsem
připraven se k nim postavit čelem. Občané se na nás mohou kdykoliv obrátit.

Děkuji za rozhovor,
Monika Ševčíková
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K ZEMĚTŘESENÍ VE STŘEDNÍ ITÁLII
Dne 24. srpna došlo v nočních hodinách k zemětřesení ve střední Itálii
s katastrofálními důsledky pro obyvatelstvo. V naší oblasti ho občané už nepocítili, protože jsme byli od epicentra
příliš vzdálení. Otřesy ale zaznamenala
seismologická stanice v oboře, Průhonickoho parku.
O činnosti tohoto zařízení toho v obci
Průhonice mnoho nevíme. Místo je
málo navštěvované, návštěvníci Průhonického parku – Obory ho míjejí, aniž
by věděli, že jde o zařízení uznávané
ve světě.
Je součástí světové sítě, např. The International Federation of Digital Seismograph Networks, ale i dalších odborných institucí. S ohledem na výhodné
umístění patří k předním podobným zařízením v Evropě. Leží ve středu Evropy
a zaznamenané grafy jsou vyhledávané
pro potřebnou dokumentaci či prová-

děné vědecké analýzy. Jde o instituci,
která daleko za naše hranice šíří jméno
Průhonice. Záznam z 24. 8. je tak velký, že přesahuje webovou stránku.
O jak velký přírodní úkaz šlo, si lze
porovnat s následujícím zápisem seismografu z druhého dne (25. srpna).
Doktor Jan Zedník z Geofyzikálního

ústavu k tomu sdělil: „Hlavní otřes v Itálii
v 01.38 byl tak silný (magnitudo 6.2),
že vysoce přesáhl rozsah denního seismogramu. A do toho se míchají silné
následné otřesy, vzdálené zemětřesení
z Burmy v 10.45 a silný důlní otřes v
polském Lubinu v 17.11.“
– Převzato ze zpravodaje Průhonicko

MIKULÁŠ
2016
Mikuláše s čertem a andělem,
pro svá hodná i zlobivá dítka,
si můžete zajistit do 30. 11. 2016.
Volejte do nebeského call centra
na 606 460 717.
Kája & Bára

Tiráž:
Místní zpravodaj pro Popovičky, Nebřenice a Chomutovice vydává obec Popovičky.
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