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Vánoce v Dětském domově Sázava
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Obecní úřad informuje

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

čas Vánoc nám již klepe na rameno,
cukroví už zcela jistě zdobí vaše stoly
a sněhová nadílka by po dlouhé době
nás mohla potěšit svou přítomností
v den nejdůležitější. Uvidíme tedy, nakolik se letos zadaří, jistotou pro nás
tak bylo uskutečněné Adventní setkání na návsi v Chomutovicích, kde se
podávaly dětské i dospělé vánoční nápoje, domácí cukroví a náruče dobré
nálady. Bylo úžasné vidět, jak každý

návštěvník přispěl svou troškou vlastní
tvorby na společný stůl.
Rádi bychom i my již měli jistotu, především ve věci čerpání ﬁnančních prostředků z dotačních titulů na ČOV v Popovičkách (cena akce cca 13 mil. Kč)
a revitalizaci rybníka v Chomutovicích
(cena akce cca 1,7 mil. Kč). Leč zde se
bude rozhodovat až v průběhu měsíce
ledna. Obec v tuto chvíli dodala veškeré potřebné podklady a má zajištěnou
ze své strany i zbývající část spoluﬁnancování obou akcí. Oba projekty bychom následně realizovali a dokončili
v průběhu roku 2017.
Na dalších stránkách Zpravodaje je
možno nalézt plné znění obecního rozpočtu pro následující rok, který je opět
sestaven jako vyrovnaný. V roce 2017
bude velkým tématem i nový územní
plán obce. Oba tyto dokumenty jsou
v souladu s naší dlouhodobou vizí, což
je posilování a budování místní infrastruktury a veřejných prostranství pro
stávající občany, aniž by docházelo
k dalšímu územnímu rozšiřování obce
především o rezidenční nebo komerční zóny. Je to sice proces dlouhodobý
a ﬁnančně bolestivý, nicméně věříme,
že se jedná o správnou cestu.
V rámci dlouhodobých akcí bychom
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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

Ing. JAROSLAV RICHTER
starosta

Ing. MAREK KUBR
místostarosta

Václav Škorpil
místostarosta

JANA ŠVEHLOVÁ
člen zastupitelstva

marek.kubr@popovicky.cz
724 583 958

vaclav.skorpil@popovicky.cz
775 594 911

Bc. PETR DOUBEK
člen zastupitelstva

petr.doubek@popovicky.cz
737 678 222

MONIKA ŠEVČÍKOVÁ
člen zastupitelstva

miroslava.formankova@popovicky.cz
603 786 918

Petr Vácha

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

jana.svehlova@popovicky.cz
606 840 474

monika.sevcikova@popovicky.cz
606 460 717
Spravuje:
Kronika obce
Obecní časopis
Školství
Rozpočet obce

RENATA STOKLASOVÁ
člen zastupitelstva

renata.stoklasova@popovicky.cz
734 488 178
Spravuje:
Autobusy
Zeleň, životní prostředí
Dětská hřiště
Rozpočet obce

IVANA ŠTĚPÁNKOVÁ
člen zastupitelstva

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

Správce kanalizační
a vodovodní sítě

Spravuje:
Kulturní akce
Psi – známky, očkování
Rozpočet obce

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

Výplata příspěvků
Letos se opět vypláceli příspěvky pro
děti a seniory. Příspěvek byl ke dni
uzávěrky tohoto časopisu vyplacen
52 dětem do 15 let a 23 seniorům
nad 65 let. Celková vyplacená částka činí 150 000 Kč. Tento rok nebyl některým žadatelům příspěvek
poskytnut z důvodu neuhrazených
pohledávek vůči OÚ a Technickým
službám Popovičky s. r. o.
-oú-

jaroslav.richter@popovicky.cz
724 563 153

Spravuje:
Kanalizace, vodovod
Pěší komunikace
Stavební záležitosti
Rozpočet obce

Úřední hodiny o svátcích

je, že velká část řidičů, kteří byli postiženi blokovou pokutou, je z našich
obcí. Prosím tedy všechny místní řidiče, aby dodržovali zásady bezpečné
jízdy a brali ohled především na dětské
uživatele vozovek. Děkuji 

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

Spravuje:
Rozpočet obce

S úctou
Ing. Jaroslav Richter,
starosta

Ve dnech 27. a 28. 12. jsou z organizačních důvodů zrušeny úřední
hodiny. Nejbližší Czech POINT můžete navštívit např. na poště v Říčanech.
Děkujeme za pochopení.
-vš-
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W

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

VÁCLAV ŠKORPIL
místostarosta

Obecní úřad informuje
Obecní policie
Od 1. dubna 2016 je u nás v činnosti OP Vestec. Jejími hlavními úkoly
je dohled nad dodržováním vyhlášek
platných v našich obcích a zajišťování bezpečnosti našich občanů a jejich majetku. Důraz jsme však kladli
na zklidnění dopravy, a to především
v době odjezdu dětí do škol. Z obrázku je patrné, jak úspěšně se daří trend
rychlosti v obci snižovat. Paradoxem

rádi započali, alespoň projektově, řešit
budování návsi a chodníků v Popovičkách a novou budovu v prostoru současné fary. Na ﬁnancování akce by se
měla výrazně podílet společnost Arendon, která se zavázala v tomto smyslu
obci poskytnout nevratné účelové ﬁnanční prostředky, jež jsou samozřejmě závislé na postupu prací projektu
v Nebřenicích. Rádi bychom k budoucímu uspořádání tohoto místa přizvali
i vás občany a vyslechli vaše komentáře. V návaznosti na budovu kostela budeme mít jedinečnou příležitost vytvořit
místo, které budeme rádi navštěvovat
a budeme na ně náležitě hrdí.
Závěrem bych velice rád poděkoval
všem, kteří se na chodu obce a našeho
společného života zde podílíte a věci
obecní a veřejné berete za své. Osobně to pro mě znamená obrovský zdroj
energie a chuti do další práce.
Přeji vám všem krásné prožití svátků,
spoustu milých a laskavých tváří kolem
vás a usměvavý rok 2017.
Děkuji.

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

Bioodpad

Nová rubrika

Obecní úřad se rozhodl nabídnout občanům jednodušší nakládání s bioodpady. V tuto chvíli jsou v našich obcích
2 sběrná místa – komposty, a to v Popovičkách za zastávkou
a v Chomutovicích
ve Struhách. Těmito
sběrnými místy obec
naplňuje zákonné podmínky o likvidaci bioodpadu. Víme však, že
jsou zde obyvatelé, kteří mají bioodpadu jen
menší množství a nová
služba pro ně může být
zajímavá – nechávat
si bioodpad pravidelně
vyvážet svozovou společností, a to přímo od
svého domu.
Podmínky svozu:
- nádoba 240 l
- svoz 1× za 14 dnů v sezóně (duben

Nižší cena!
Obec Popovičky přijala novou OZV, ve
které stanovuje nové ceny za odvoz
komunálního odpadu. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel se snížily náklady
za likvidaci tříděného odpadu na jednotlivé uživatele. Ceny jsou tedy následující:
Nádoba 110 l … svoz 1× týdně …
2 600 Kč
Nádoba 110 l … svoz 1× za 14 dnů
… 1 700 Kč
Sezónní svoz 100 l … 10 pytlů …
700 Kč
Toto zlevnění prosím vnímejte jako
potenciálně dočasné, a to z důvodu
zvýšeného nepořádku na stanovištích
tříděného odpadu, a tedy zdánlivé potřeby zvýšení počtu nádob na jednotlivé typy odpadů, jak jsem se zmiňoval
v předchozím čísle časopisu.
Známky na popelnice je možné si vyzvednout po úhradě poplatku na OÚ v úředních hodinách od 10. ledna 2017.
Přeji, ať jsou pesimistické odhady liché
a nižší cena nám dlouho zůstane 
Václav Škorpil
místostarosta
4

až listopad, do doby zámrzu materiálu
v nádobách)
- cena 830 Kč vč. DPH / rok

- min. 10 účastníků v našich obcích –
při menším počtu se vrací platba
Máte-li zájem o tuto službu, pak od
ledna do konce února 2017 můžete

navštívit OÚ a zakoupit si ji. Jak jste
si jistě všimli, podařilo se nám ještě
dojednat téměř o 20 % nižší cenu.
Dodavatelem je FCC, nikoliv Obec Popovičky, ta
jen zabezpečuje platby,
aby obyvatelé nemuseli navštěvovat pobočku
společnosti. Jak již bylo
zmíněno, min. počet
účastníků svozu je 10.
Pokud do konce února
nebude tato kvóta naplněna, pak budou již platící zájemci informováni
a pozváni na OÚ pro vyzvednutí peněz.

Můžete tedy využít kulturních, společenských i sportovních akcí hned za
humny 

Budou-li plné, počkejte prosím do
dalšího svozu a nenechávejte je vedle kontejnerů, to ostatně platí celý
rok 
Vánoční stromky pak prosím odložte
na místní komposty v Popovičkách
u zastávky či v Chomutovicích ve
Struhách.
Děkuji.
Václav Škorpil
místostarosta

Václav Škorpil
místostarosta

V říjnu proběhlo opět čištění komínů, které pro naše občany již třetím
rokem zorganizoval OÚ. Krátce po
čištění proběhla telefonická kontrola
spokojenosti obyvatel s touto akcí,
která dopadla, k naší radosti, jednoznačně pozitivně.
I proto v příštím roce plánujeme stejnou akci, rádi bychom však termín
posunuli již na září. O všem vás budu
včas informovat.
Václav Škorpil
místostarosta

Dle ankety zveřejněné
na webu věřím, že zájemců bude dostatek a řadě obyvatel
tak zpříjemníme život u nás 
Václav Škorpil
místostarosta

Termíny svozů popelnic,
vánoční stromky
Standardně budou dodrženy termíny běžné v celém roce, tedy týdenní
svoz každý čtvrtek a 14denní svoz
každý lichý čtvrtek. Na konci/začátku
roku se tentokrát nebude opakovat
situace, kdy byly dvakrát po sobě liché týdny a tedy se i dvakrát vyvážely
14denní popelnice.
Po rozbalení vánočních dárků prosím
balicí papír a krabice pečlivě složte
a až poté vkládejte do kontejnerů.

Na obecním webu nyní naleznete novou rubriku – Společný kalendář akcí
V4. Je to přehled akcí, které se konají
v našich a spřátelených obcích – Dobřejovicích, Herinku, Modleticích a Popovičkách.

Úspěšné čištění
komínů

Technické služby
Popovičky sdělují:

Přehled plateb
Komunální odpad (popelnice) … do 28. února 2017
Poplatek za psa 200,-/pes … do 28. února 2017 – nově
Platby za vodné a stočné … dle vystavené faktury

Odečty vodoměrů v roce 2017 proběhnou o prvním (7.–8. 1. 2017) a
druhém víkendu (13.–14. 1. 2017)
a odečty budou rozděleny dle lokalit.
Pokud nebude termín někomu vyhovovat, je možné se domluvit s p.
Váchou na telefonu: 736 285 482.
Je povinností každého odběratele
umožnit provedení odečtu vodoměru,
prosíme, nepodceňujte tuto záležitost
a využijte řádného nebo náhradního
termínu.
Rozdělení lokalit je následující:
7. 1. 2017 dopoledne: Na Skalce,
Za Stodolou, Ke Kostelu, Do Polí
7. 1. 2017 odpoledne: Na Stádlech
8. 1. 2017 dopoledne: Petrovy Vrchy
8. 1. 2017 odpoledne: Chomutovice
13. 1. 2017: náhradní termín
14. 1. 2017: náhradní termín
-pd-

Informujeme také o dalším odkalování vodovodního systému, které v obci
proběhne.
Dne: 20. 2. 2017 – 24. 2. 2017
-pd-
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Návrh rozpočtu obce Popovičky na rok 2017
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VÁNOCE V DĚTSKÉM DOMOVĚ SÁZAVA

REALITA NEJEN V DDS

Obecní úřad se již podruhé zapojil za
pomoci vás, občanů Chomutovic, Nebřenic a Popoviček, aby zpříjemnil vánoční svátky dětem z dětského domova.
Vybrali jsme děti z DD Sázava, a to
proto, že je to malý domov, je jedním
z nejbližších v okolí a především nás
jeho ředitelka Alena Nováková svým
přístupem a postoji přesvědčila, že své
děti vede a vychovává jako vlastní maminka.
Vzhledem ke skromnosti dětí se zastupitelé rozhodli zakoupit dětem vstupenky do pražské zoologické zahrady

Začátkem prosince jsme jeli navštívit
DDS (Dětský domov Sázava) a předat
tamnímu Ježíškovi dárky od vás.
Přivítali nás chovanci, vychovatelé i
paní ředitelka. S vychovateli Hankou a
Danem jsme si povídali o jejich práci,
dětech, zkušenostech a příbězích ze života DDS.
Nevím, kdo z vás a jaké má zkušenosti
s dětskými domovy, ale v nás toto setkání zanechalo hluboký zážitek a smutek.
Do chvíle, kdy o příbězích dětí nezodpovědných rodičů, beroucích drogy,
odsouzených k trestům odnětí svobody apod., slyšíte jen v médiích, berete
to jako informaci, která se vás osobně
nedotýká, jedním uchem sem, druhým
ven. Nemoralizuji, asi to tak má většina
z nás. Setkání tváří v tvář s děckem,
které se samo muselo probíjet dva roky
životem v ulicích Prahy, bez prostředků,
bez domova, které jedlo odpadky, však
ve vás zanechá více než jen smutný

s nevšedním zážitkem krmení exotické
zvěře a ještě dalším překvapením pana
ředitele 
Těm z vás, kteří se rozhodli svým dárečkem přispět, obecní úřad velice děkuje.
O zajištění dárků se postaraly rodiny:
Petra Doubka
Eduarda Filka
Miroslavy Formánkové
Ondřeje Gottwalda
Kateřiny Kozlovské
Marka Kubra
Martina Lehovce
Anny Richterové

Jaroslava Richtera
Františka Sidóových
Zdeňka Stoklasy ml.
Jana Stoklasy
Kamily Ševčíkové
Rostislava Ševčíka
Jiřího Škorpila
Václava Škorpila
Michala Štěpánka
Renaty Škobisové
Vladimíra Šulce
Miroslava Švehly
Petra Váchy
Jana Zicha
-OÚ Popovičky-

pocit. Smutný a zvláštní pocit, že jste
dětem přivezli pár dárků, prohlédli si
jejich pokoje a je samotné jako zvířátka
v zoo a splnili si svou lidskou „povinnost“.
Jedna věc je, že chovanci v dětských
domovech žijí opravdu skromným životem, bez lásky rodičů, bez zázemí vlastní rodiny. Mj., všimli jste si, používám
oﬁciální termín pro děti v domovech!
Ta druhá věc, dle mého názoru ještě
horší, je, že po skončení pobytu v dětském domově (po ukončení vzdělání)
je mladý člověk vypuštěn do „reálného“
života. Do života, bez možnosti přijít při
prvním nezdaru za maminkou a požádat ji o pomoc, o přechodné zázemí v
rodině. Jako startovné od státu dítě dostane............. 5–25 000 Kč! Jednorázový příspěvek! V průměru tedy např.
dva nájmy v bytě apod. Co potom? Nesehnal jsem práci, kam se mám podít?
To nikdo neví!
Kam tím mířím? Rád bych dětem se

startem do života po opuštění dětského domova pomohl, stejně jako moji
kolegové zastupitelé. Nemáme zatím
přesný plán, jak pomoci, ale obecně
vidím jako zajímavou možnost najít dětem budoucího zaměstnavatele již dostatečně včas před opuštěním dětského
domova a zajistit jim tak prostředky do
začátku, které by stačily na více než
dva nájmy.
V tuto chvíli zjišťujeme, jaké jsou možnosti (právní hlediska apod.) naše plány realizovat. Věřím, že najdeme efektivní řešení, které i vám představíme
a budeme se na něm moci společně
podílet.
Jsem moc rád, že za pár dnů si děti
rozbalí i dárečky od občanů Popoviček,
Nebřenic a Chomutovic, které jim vykouzlí na tváři úsměv 
Přeji krásné Vánoce a těším se na společnou pomoc v novém roce.
Václav Škorpil
místostarosta

VÁNOCE 2016
V první chvíli asi každého z nás napadne,
jak ten čas letí, ani se člověk neotočí a rok
je za námi.
Je ale jisté, že každému to utíká stejně.
Ne nadarmo se říká, že nejdražší je čas.
Často přemýšlíme, co a jak udělat pro druhého, čím potěšit, co ještě koupit pro toho,
koho máme rádi, aby věděl, že nám na něm
záleží. To je určitě moc dobře a je to krásné,
v tom vytrvejme.
Ale stejně si myslím, že je ještě jedna forma nebo způsob, kterým neméně vyjádříme
svoji vděčnost, lásku. A to je ČAS.
Čas být s naším milovaným, s tím, koho
mám rád. Dát druhému najevo, že jsem tu
pro něj a nic a nikdo (žádný telefon, SMS…)
mi ten čas nemůže vzít.
Každý den je Božím darem, který si nikdo
z nás nemůže nárokovat. Važme si toho, že
můžeme být jeden s druhým, že můžeme
být spolu.
Kéž jeden druhému dokážeme být oporou a
tím nejkrásnějším darem.
Žehná váš p. Konstantin
8
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ZÁMKU

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

V pondělí 5. prosince se v zámku v Nebřenicích konala mikulášská nadílka pro děti. Sešla se spousta dětí se svými
rodiči, kteří chtěli strávit slavnostní večer společně s ostatními. Pro děti i dospělé byl nachystán skvělý raut v podobě
sladkých a slaných dobrot. Jako tečka na závěr byla uzená
kýta s křenem a domácím pečivem. Děti čekal bohatý program v podobě tvořivých dílniček, kde si mohly vyrobit svícen. Během odpoledne některé děti navštívily slečnu, která
malovala na obličej. Během chvilky kolem běhaly princezny,
spidermani a různé jiné pohádkové bytosti. Jako velká podívaná byly lázeňské oplatky, které šikovný malíř pomalovával
čokoládou. Během celého odpoledne hrála hudba a našli se
i malí tanečníci na parketu. V šest hodin přišel na návštěvu

O druhém adventním víkendu pořádala naše obec pro své občany již osvědčené „Sousedské posezení“, které se poprvé nekonalo na území naší obce, ale ve vedlejší obci, v zámeckém
sále v Modleticích.
Jak všichni jistě víte, hospoda U Lojzíka je už déle než rok uzavřená. Nezbylo nám proto nic jiného než hledat jiné vhodné
místo, kde by se tato kulturní akce dala uspořádat.
Zámecký sál rodiny Pevných se ukázal jako dobrá volba. Novinkou letošního ročníku bylo zajištění kyvadlové dopravy mezi
našimi obcemi a Modleticemi, která byla hojně využita.
Ve vánočně vyzdobeném sále hrál k poslechu a tanci miniband
M. Pešla. Vstupenky byly slosovatelné a daly se na ně vyhrátt
hodnotné ceny, které zakoupil OÚ Popovičky či věnoval Park-hotel Popovičky.
-jš-Mikuláš se svým andělským a čertovským doprovodem. Děti
přednášely básničky a za svůj výkon si od Mikuláše odnášely
sladké překvapení. Tímto děkujeme společnosti Arendon za
příjemné odpoledne a doufáme, že se dětem, ale i rodičům
„mikulášská“ líbila.
-mš-

KALENDÁRIUM

– aneb na co se můžeme
těšit v roce 2016 a 2017
24. 12.

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

21. 1.
2017

MYSLIVECKÝ PLES, zámecký sál

11. 3.
2017

KARNEVAL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ, zámecký sál Modletice, pro děti

Modletice, od 20.00 hodin, hraje
skupina Veget

od 14.00 hodin, od 20.00 hodin pro
dospělé
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Duben

JARNÍ BRIGÁDA na úklid obcí

Květen

DĚTSKÝ DEN
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Vánoční rozhovor s dětmi
Děti jsme přivítali na našem obecním
úřadě, kam jsme si před Vánoci zašli
společně popovídat. Zajímalo nás, jak
se naše děti těší na Vánoce, jak tráví
svůj volný čas a jak se jim tady vlastně
žije… ´
Už jste napsaly Ježíškovi, případně
jaké je vaše přání?
David: Ano, a přál bych si lino na ﬂorbal.
Vašek: Ještě jsem nepsal.
Kačka: Ano, psala jsem si o stolní hru
Zombie ruka.
Domča: Ještě jsem si nenapsala, ale
přála bych si Penny board.
Veronika: Psala jsem si o vak na záda.
Vojta: Moc bych si od Ježíška přál Hot
Wheels dráhu.
Ivanka: Nepsala jsem, ale přála bych
si nový mobil.

moje záliba.
Vašek: Hraju ﬂorbal, a docela rád koukám na televizi.
Kačka: Nejraději chodím na hasiče,
potom ještě dělám gymnastiku v TeamGymu.
Domča: Já chodím na volejbal, na hasiče a hraju na ﬂétnu.
Veronika: Dělám také hasiče,
chodím na volejbal a hraju
na kytaru a na ﬂétnu.
Vojta: Ve školce chodím plavat a chodím cvičit do sokolovny.
Ivanka: Chodím na hasiče a
tancuju v Jesenici v taneční
skupině Hazard.
Lucka: Největší zálibou jsou
koně, potom čtení a samozřejmě mobil.
Bára: Nejraději čtu.
Chtěly byste bydlet ve městě?
Lucka a David: Ne, všude
jezdí auta, autobusy, je slyšet každou chvíli záchranka. Je tam hluk a nuda!
Ivanka: Nechtěla, tady je
větší klid.
Vojta: Ano, chtěl. Líbí se mi
paneláky.
Veronika: Nechtěla, jsem
spokojená tam, kde bydlím.
Domča: Nechtěla, jezdí tam

Lucka: Ano, a někdy v budoucnosti
bych si přála hříbátko od naší kobylky.
Bára: Nepsala, ale přála bych si knížky
a šálu od Harryho Pottera.
Jak se vám líbí naše hřiště?
Všechny děti odpověděly totožně, hřiště se jim líbí, jsou rády, že ho máme, a
často ho navštěvují.
Vašek: Dávám deset bodů z deseti.
Kačka: Na hřišti by se mi líbila dlouhá
lanovka.
Ivanka: Ještě by tam mohla být skluzavka.
Cítíte se bezpečně v našich obcích?
David, Vašek, Katka, Dominika, Veronika, Vojta, Ivanka, Lucka, Barbora –
ANO, cítíme se tady bezpečně.
Co děláte ve svém volném čase?
David: Mou největší zálibou je ﬂorbal,
hraju třikrát v týdnu. Je to největší
12

hodně aut.
Kačka: Nechtěla bych bydlet ve městě,
je tam „neklidno“.
Václav: Nechtěl bych bydlet jinde,
zrovna jsme se přestěhovali, máme

Život v obci
nový dům.
Bára: Ne, nechtěla bych bydlet jinde.
Kdyby ti přijel kamarád z tábora, co
bys mu tady u nás ukázal(a)?
Vojta: Ukázal bych mu hřiště a pozval
ho na dětský den – na chůdy.

VYSVĚCENÍ OBECNÍHO PRAPORU
V sobotu 12. listopadu od 14.30 hodin proběhla v kostele svatého Bartoloměje mše za naše obce, při níž byl za účasti faráře
Konstantina a pátera Matěje slavnostně vysvěcen obecní prapor
spolu s nově restaurovaným křížkem u kostelní zdi. Starosta obce
představil během mše význam všech symbolů na praporu.
OÚ Popovičky

Bára: Vzala bych ho do lomu. Ten všude nemají.
Lucka: Šli bychom do lomu, ukázala
bych mu louky, lesy a koně.
Ivanka: Určitě bychom šli na hřiště.
Veronika: Určitě bychom šli ke koním.
Václav: Ukázal bych mu hotel a náves
v Chomutovicích.
Katka: Máme krásný betlém, šli bychom se podívat tam.
Domča: Vzala bych kamarády na lanové centrum.
Nakonec bych se chtěla zeptat, co
byste popřály našim čtenářům na konec roku.
Vašek: Hodně štěstí k Vánocům.
David: Hodně zdraví a štěstí k Vánocům.
Kačka: Ať jsou všichni lidé šťastní.
Domča: Ať se vám líbí náš rozhovor.
Veronika: Veselé prožití vánočních
svátků.
Ivča: Šťastné Vánoce a nový rok.
Lucka: Hodně zdraví celý život.
Bára: Krásné zasněžené Vánoce.
Tímto děkujeme všem dětem, že věnovaly svůj čas a strávily hodinku povídáním se zastupiteli obce.
Jmenovitě děkujeme:
Vaškovi (11 let), Davidovi (10 let),
Kačce (7 let), Domče (7 let), Veronice
(11 let), Ivče (10 let), Lucce (11 let),
Vojtovi (5 let), Báře (14 let).
-mš13
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PODZIMNÍ BRIGÁDA

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Dne 19. 11. 2016 se konala podzimní brigáda za účelem
úklidu našich obcí. Na místních komunikacích se čistily škarpy, které si řidiči pletou s odpadkovým košem a s
úschovnou pneumatik, ale také se hrabalo a odváželo listí z
obecního prostranství.
Jsme rádi, když naši občané přijmou pozvánku na již tradiční
obecní setkání, jako je dětský den, rozloučení s létem…, kde
je pro naše občany vždy něco připraveno. Můžeme se zde
seznámit či pohovořit se svými sousedy a utužit přátelství.
Zároveň je mi líto, že naši obyvatelé především z lokalit Petrovy Vrchy a staré Popovičky nevyslyší pozvání na brigádu,
abychom společnými silami mohli naše obce uklidit a zkrášlit. Kvůli nízké účasti je obecní úřad nucen vynaložit další
ﬁnanční prostředky pro sjednání externí služby, která zajistí
to, co nebylo z důvodu malé účasti v našich silách uklidit.
Proto bychom chtěli moc poděkovat všem občanům, kteří i
přes nepřízeň počasí nelenili a v sobotu přidali ruku k dílu.
DĚKUJEME.
Poděkování také patří panu Zdeňku Stoklasovi st. za možnost uschovat listí a pánům Zdeňkovi Stoklasovi ml., Janu
Štantejskému a Miroslavu Švehlovi za poskytnutí dopravních
prostředků k odvozu listí a odpadu.
-iš-

14

vedl nejdříve přes Chomutovice, kde cesta byla u některých
domů vyzdobena krásnými vydlabanými dýněmi a dále jsem
pokračovali přes Petrovy Vrchy do Popoviček Na Stádla a
dále na dětské hřiště.
U pergoly bylo pro všechny účastníky připravené malé občerstvení v podobě možnosti opečení buřta a teplého čaje i
ve verzi pro dospěláky ´ a pro ty nejmenší i sladkost.
Celkem bylo připraveno k dlabání na 60 ks dýní. Zapojili se
i dospělí a k vidění byly moc pěkné „ výtvory“. Na celkovou
bezpečnost akce ( přechod průvodu po hlavní silnici, pohyb
na místních komunikacích a rozdělání ohně ) dohlížel místní sbor dobrovolných hasičů. Akce z pohledu zastupitelů
byla hodnocena jako zdařilá a účast hojná, počasí nám přálo
a již teď se těšíme na příští rok.
-jšV sobotní podvečer 29. října se okolí pergoly na dětském
hřišti změnilo skoro k nepoznání. Samotná pergola byla vyzdobena zavěšenými netopýry a pavouky s pavučinami a
také malý hřbitov s kříži a dýněmi byl k vidění. Příchozí cesta
byla osvětlena padesáti svíčkami, což někteří komentovali
jako „ přistávací ranvej „.
Lampiónový průvod vycházel od obecního úřadu, kde jsem
všechny děti a kočárky označili svítícími náramky pro větší
bezpečnost při pohybu na místních komunikacích a i pro
radost dětí, celkem jich bylo rozdáno na 100 ks. Průvod
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BEZPEČNĚJI DO PRÁCE
Většina z nás jezdí do zaměstnání do Prahy vozidlem, a tak
pro nás není neznámá situace, že D1 stojí či jen pomalu popojíždí a vytvářejí se kolony. Ze zkušenosti vím, že naprostá
většina řidičů si není jistá, jaké místo v koloně zaujmout a
jak zajistit bezpečný průjezd pro vozidla záchranných sborů.
Pokud i vy patříte mezi řidiče, kteří si nejsou jisti, stačí se
mrknout na obrázky a vše bude zcela jasné ´ Pro „čtenáře“
přikládám i článek BESIPu, který problematiku popisuje podrobněji.
Jízda vozidel s právem přednostní jízdy
Jak je to doopravdy s jízdou vozidel s právem přednostní jízdy? Pravidla jsou jednoduchá, ale jsou mnohdy špatně chápaná. Dne 21. 1. 2015 proběhla reportáž v České televizi
na téma, jak se řidiči chovají v případě, když stojí v koloně
a tou projíždí např. sanitka. V reportáži správně zaznělo, že
někteří řidiči pravidla pro tuto situaci neznají, nebo jednají
bez rozmyslu, jelikož chtějí za každou cenu sanitce umožnit
průjezd a mnohdy pak dochází k situaci, kdy každé vozidlo
uhýbá na jinou stranu. Pojďme si raději tato pravidla probrat
ještě jednou.
Jízda se v tuto chvílí řídí zákonem o silničním provozu, který
říká: „Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o
dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel
povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden
průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy
tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči
vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních
jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v
jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělicí pás. Řidičům
ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto

neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla
technické pomoci.“
Za naprosto zásadní považujeme pravidlo, kdy povinnost
vytvářet pruh pro vozidla s právem přednostní jízdy vzniká
již při dojíždění ke stojící (doporučení: i k pomalu jedoucí)
koloně vozidel ve dvou a více jízdních pruzích.
Správný postup v situaci o dvou jízdních pruzích v jednom
směru jízdy je naznačen na obrázku č. 1, přičemž vozidla
v pravém jízdním pruhu smějí vjíždět na krajnici a vozidla
v levém pruhu na střední dělicí pás. Pruh mezi vozidly je
nejméně 3 m široký.
V případě situace o třech a více jízdních pruzích v jednom
směru jízdy je pravidlo pro uhýbání vozidel popsáno na obrázku č. 2 a také platí, že vozidla v krajních pruzích smějí
vjíždět na krajnici nebo na střední dělicí pás.

Obrázek č. 2: Chování v situaci o třech a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy.

Pozor, zde je důležitá informace. V reportáži byly použity
spoty podle rakouských pravidel silničního provozu, která
jsou přesně opačná! Česká pravidla jsou podle našeho názoru praktičtější. V případě, že vozidlo s právem přednostní
jízdy vjíždí na dálnici nebo rychlostní komunikaci, je přece
nepraktické, aby muselo přejet přes všechny pruhy skrz stojící vozidla do pruhu, který je mezi pruhem nejvíce vlevo a
tím vedle něj napravo a pak při sjíždění tento proces opakovat. Na toto téma zavedeme diskuzi, která by zhodnotila
účinnost jednotlivých způsobů. V rámci Evropy je vhodné
tato pravidla sjednotit.
Jezděte bezpečně.
BESIP
K výzvě/přání se připojuji 

Obrázek č. 1: Chování v situaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy.

Václav Škorpil
místostarosta

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