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POPOVIČKY NEBŘENICE CHOMUTOVICE

Dotace Rybník
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Obecní úřad informuje

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

chce se mi zakřičet hurá, ale asi by mě
takto mnoho z vás neslyšelo, a tak se
s vámi o naši radost podělím zde. Naší
obci se na poli dotačních titulů nebývale zadařilo. Po „drobných akcích“
v loňském roce, jako byla rekonstrukce křížku na návsi v Popovičkách nebo
osázení nově vzniklé stezky do Chomutovic, o kterých jsme psali v minulých
číslech, jsme hned dvakrát v průběhu
ledna a února tohoto roku brali z našeho pohledu skutečně hlavní cenu.
Tou první je ﬁnanční podpora na akci

„Rekultivace a zpevnění hráze rybníka v Chomutovicích“, která je v plánu investičních akcí již od roku 2010
a kde jsme dosáhli celkové výše dotace 1,4 mil. Kč za spoluúčasti obce
0,5 mil. Kč. Druhou a z našeho pohledu skutečně strategickou akcí je
čerpání ﬁnančních prostředků ve výši
8,4 mil. Kč na zkapacitnění čističky
odpadních vod v Popovičkách, kde
obec participuje částkou 4,5 mil. Kč.
Tato stavba bude tak po vodojemu,
vrtech a rozšíření vodovodní a kanalizační infrastruktury pomyslnou tečkou
z pohledu kapacit a potřeb plynoucích
z nového územního plánu na inženýrské sítě a technické budovy ve správě
obce. Deﬁnitivním vítězstvím v této oblasti pro nás pak bude přivedení vodního zdroje Želivka z Nebřenic, kde však
bude záležet na postupu prací společnosti Arendon. Zde uvažujeme reálně
nejdříve rok 2020, pokud vše bude
probíhat dle plánu výstavby a nedojde
k žádným časovým prodlevám.
Nakolik obec v současné době disponuje dostatečnou ﬁnanční částkou na
pokrytí obou akcí z vlastních zdrojů,
s největší pravděpodobností sáhneme
po zdrojích cizích, úvěru. Důvodem
je zejména minimální odměna poskytovatele úvěru pro města a obce. Detaily ﬁnancování bude možno nalézt

v Usnesení nejbližšího zastupitelstva.
O obou akcích, rybníku a čističce odpadních vod, průběhu a době realizace
se dozvíte dále v periodiku.
A protože s jídlem roste chuť, máme
v tomto roce v plánu zažádat o ﬁnanční
prostředky na výstavbu stezky pro pěší
a cyklisty z Chomutovic až do Herinka
plus osázení (cca 1,6 mil. Kč) a dále
na vybudování zpevněných ploch pro
návštěvníky hřbitova v Popovičkách
a s budoucím vytvořením rozptylové
loučky cca 1 mil. Kč.
Dlouhodobě také sledujeme možnosti
dotačních titulů pro rekonstrukci fary
a návsi v Popovičkách a dětská hřiště.
Bez ohledu na dostupnost těchto zdrojů bychom chtěli letos opět pro naše
nejmenší občánky, naše slunce jasná,
opět pár prvků doplnit. S potěšením
sledujeme, jak je například nově vybudované lanové centrum hojně využíváno.
Je krásné sledovat, jak se projekty,
které měsíce připravujeme, získáváme
potřebná povolení, zajišťujeme ﬁnancování, stávají skutečností. Věříme, že
z toho všeho máte stejnou radost jako
my.
S úctou
Ing. Jaroslav Richter,
starosta

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

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

Ing. MAREK KUBR
místostarosta

marek.kubr@popovicky.cz
724 583 958

MONIKA ŠEVČÍKOVÁ
člen zastupitelstva

vaclav.skorpil@popovicky.cz
775 594 911

RENATA STOKLASOVÁ
člen zastupitelstva

Tento hodný pán jednoduše vyhodil krabice, které vidíte
na druhé fotograﬁi vzadu… a odjel.
-jr-

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

Obecní úřad informuje
Nepořádník – RZ 3B3 7625 – poznáte ho?

T
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W

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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Výňatek (volný přepis) ze zápisů zastupitelstva za
období leden–březen 2017

Dotace ČOV

Usnesení č. 167
Zastupitelé souhlasí s vyhlášením Záměru o prodeji pozemku parc. č. 341/1 v k. ú. Chomutovice – jedná se o pozemek
vedle lomu, směrem k obci Nebřenice.
Usnesení č. 168
Zastupitelé souhlasí se Smlouvou o správě obecního rybníka
Ve Struhách s místním rybářským spolkem.
Usnesení č. 170
Zastupitelé souhlasí s Příkazní smlouvou na TDI pro ČOV
Popovičky. Jedná se o technický dozor investora, tedy obce.
Usnesení č. 172
Zastupitelé souhlasí s rámcovou objednávkou na stavební
a ostatní drobné práce se společností Stavby v síti s.r.o. – dle
Přílohy č. 1 (150 Kč/hodina/práce, ceny bez DPH). Uvedená sazba bude užívána pouze v urgentních případech, kdy
není možné řešit cenu poptávkovým řízením.

Usnesení č. 173
Zastupitelé souhlasí s poskytnutím úvěru obci Popovičky v rámci akce ČOV, kdy dojde ke sloučení všech úvěrů, tedy za ČOV,
rybník, sekačku. Celková výše úvěru je ve výši 8 760 000 Kč.
Poskytovatelem úvěru je Komerční banka.
Usnesení č. 175
Zastupitelé byli seznámeni a souhlasí s územní (dříve architektonickou a urbanistickou) studií v lokalitě Za Stodolou,
vše v souladu s platným územním plánem, kdy nepožadujeme celkovou studii na celé území.

Dotační úsilí na novou čistírnu odpadních vod bylo po dlouhém administrativním maratonu nakonec úspěšné. Získali
jsme tedy dotaci na projekt, který byl na základě vyhlášené
veřejné zakázky vysoutěžen za 12.955.000 Kč sdružením
ﬁrem VPK Suchý s.r.o. a ALSTAP s.r.o. Z dotačního programu Ministerstva zemědělství z programu 12925 „Podpora
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ jsme obdrželi dotační podporu ve výši
8.421.000 Kč.
Toho bylo docíleno dlouhodobým úsilím, kdy jsme o dotační prostředky usilovali postupně ve více vyhlášených programech a snažili jsme se všemi možnými způsoby a sila-

mi zajistit veškerou projekční a administrativní součinnost
k tomu, abychom mohli pro obec zajistit potřebný rozvoj
infrastruktury.
Projekt rozšíření je koncipován tak, že ke stávajícímu objektu
čistírny odpadních vod, který se nachází v blízkosti dětského hřiště, bude přistaven téměř identický objekt nové čisticí
linky pro dalších 600 EO a celá dvojlinka bude zakryta společnou novou střechou.
Realizace tohoto projektu započne začátkem měsíce dubna
a předpokládané dokončení bude ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.
-pd-

Usnesení č. 177
Zastupitelé souhlasí s odprodejem pozemku parc. č. 341/1
v k. ú. Chomutovice společnosti Arendon a pověřují starostu
obce přípravou a podpisem kupní smlouvy. Prodejní cena je
600 Kč/m2. Cena dle znaleckého posudku činí 300 Kč/m2.
Usnesení č. 179
Zastupitelé souhlasí s dodatkem č. 10 se společností Ropid.
Jedná se o prodloužení smlouvy na linku PID číslo 363.

Dotace stezka
V rámci tohoto dotačního titulu jsme
využili možnosti, kterou poskytlo Ministerstvo životního prostředí v rámci
programu 115 160 „Podpora obnovy
přirozených funkcí krajiny“. Díky tomuto programu se nám podařilo zajistit
prostředky na projekt výsadby II. etapy
aleje podél stezky vedoucí na Petrových
Vrších. Z dotace bylo zajištěno vysáze-

ní 63 kusů stromů javoru babyka, které doplnily již 35 kusů stromů stejného
druhu. V dotačním programu se nám
podařilo získat dotaci v plné výši projektu, který činil 182.952 Kč. Stezka
se nyní již může s jarním počasím plně
zazelenat a stát se velmi příjemným
místem pro procházky po celý rok.
Ve výhledu máme pokračování realiza-

ce stezky na Herink, a to od „topolů“,
tedy místa, kde se stezka stáčí doprava
směrem k hlavní silnici. Propojila by
nás tak s další sousední obcí a možnosti pěšího či cyklistického vyžití by se
razantně zvýšily.

programu se snažíme pokračovat ve
zvelebování našeho hřbitova. Tentokrát máme projekt na obnovu chodníčků mezi hrobovými místy a dalších
obslužných drobných komunikací po
celé ploše hřbitova. V rámci tohoto pro-

gramu máme připraven projekt o celkové výši 501.661 Kč a z dotačních
prostředků, které lze na tento program
využít, žádáme o 351.162 Kč.

-pd-

Dotace křížek
Tento dotační titul jsme se rozhodli podat v uplynulých týdnech a byl vypsán
pod patronací Ministerstva zemědělství jako program 129 662 „Údržba
a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny“. V rámci tohoto

Dotace hřbitov
Tento dotační titul jsme se rozhodli podat
v uplynulých týdnech a byl vypsán pod patronací Ministerstva zemědělství jako program
129 662 „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“. V rámci
tohoto programu se snažíme pokračovat ve
zvelebování našeho hřbitova. Tentokrát máme
projekt na obnovu chodníčků mezi hrobovými
místy a dalších obslužných drobných komunikací po celé ploše hřbitova. V rámci tohoto
programu máme připraven projekt o celkové
výši 501.661 Kč a z dotačních prostředků,
které lze na tento program využít, žádáme
o 351.162 Kč.

-pd-pd-
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Dotace rybník

Naše dotační úsilí

Aktuálně realizujeme projekt revitalizace Návesního rybníka
a přilehlé části Chomutovického potoka. O tento projekt jsme
usilovali nejdelší dobu. Při vyhlášené soutěži o veřejnou zakázku „Odbahnění a oprava rybníka Návesní“ byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka společnosti Hydro & Kov s.r.o.
s cenou 1.922.544 Kč. V rámci prací dojde k odtěžení veš-

Od loňského roku jsme usilovali o řadu
dotací, ze kterých jsme měli ambice
čerpat peněžní prostředky na rozvoj
našich obcí.
Jedním směrem naší snahy bylo získání
peněžních prostředků na technickou
infrastrukturu obce,
především na úseku odvodu splaškových vod, která již
po letech potřebuje
modernizaci a rozšíření vzhledem ke
stavební
aktivitě,
která tu za poslední roky zvýšila počet odběratelů. Tím
se stávající čistírna
odpadních vod dostala k limitu svého
možného vytížení a bylo třeba zajistit
další kapacitu odpadní linky.
Druhým směrem bylo získání prostředků na úpravu a obnovu životního
prostředí a kulturního dědictví nachá-

kerého sedimentu, jenž se za dlouhou řadu let na dně a hrázi
nahromadil, je ho cca 700 m3. Dále dojde ke zpevnění všech
hrází. Během realizace revitalizace rybníka dojde též k revitalizaci přilehlé části potoka od silničního mostu do přibližné úrovně stávajícího požeráku. Z dotačního programu Ministerstva
zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích“ jsme získali dotaci ve výši
1.418.000 Kč.
-pd-

zejícího se v našich obcích. Jednalo
se především o projekt na revitalizaci
Návesního rybníka v Chomutovicích,
který se dlouhodobě nacházel v zanedbaném stavu. Dalším projektem, se
kterým jsme usilovali o dotaci, byla
akce dosázení nově
vybudované stezky
v lokalitě „Petrovy
Vrchy“. V oblasti
kulturního dědictví
usilujeme o dotaci
na obnovu stezek
na ploše hřbitova
či jsme usilovali
o dotaci na restaurátorské práce na
křížek nacházející
se u kostelní zdi.
V rámci dotačních akcí s celkovým rozpočtem ve výši 15.118.092 Kč bylo
z dotačních prostředků celkem získáno
10.062.269 Kč.
-pd-

Vodné a stočné –
statistiky
Přinášíme vám statistické údaje za
část hospodaření Technických služeb
Popovičky, provozu vodovodu a kanalizace.
Celkem odběratelů vodného: 141
Celkem odběratelů stočného: 178
Celkem bylo vyčerpáno surové vody
z vrtů: 24 495 m3
Fakturováno vyrobené pitné vody
bylo: 16 077 m3
Fakturováno odpadní vody bylo:
• Z dodané vody z vodovodní sítě:
15 490 m3
• Z vody z vlastních zdrojů odběratelů (vrty): 5675 m3
• Odpadní voda fakturovaná za
pomoci směrných čísel: 4620 m3
Ceny za vodné a stočné v roce 2016:
• Vodné: 53,54 Kč bez DPH
• Stočné: 61,57 Kč bez DPH
-pd-

Splatnost faktur
Smlouvy
Opět připomínáme nutnost uzavřít
smlouvy na služby vodného a stočného pro odběratele. Smlouvy, jež mají
obyvatelé s bývalým provozovatelem,
obecním úřadem Popovičky, již nejsou
účinné a je třeba mít uzavřenou smlouvu s Technickými službami Popovičky,

které tyto služby pro naše obce zajišťují.
Věnujte této skutečnosti prosím patřičnou pozornost a dostavte se k uzavření
platné a právně relevantní smlouvy.
Děkujeme TSP
-pd-

Pohledávky z minulých let
Dovolujeme si vás informovat, že Technické služby Popovičky ani obecní úřad
Popovičky neevidují žádné pohledávky
za vodné a stočné či svoz komunálního
6

Upozorňujeme, že velká většina vydaných faktur za vodné a stočné za
rok 2016 je již po splatnosti. Berte
na vědomí, že otálení s platbou za
odebrané služby bude mít následky
v podobě účtování úroku z prodlení
na základě smlouvy a hodnoty na
faktuře.
Uhraďte tedy své závazky neprodleně
a v plné výši.
Děkujeme TSP
-pd-

odpadu z roku 2015 a dřívějších. Veškeré pohledávky, které jsme evidovali,
byly úspěšně splaceny.
-pd7
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Nebezpečný odpad – 1. 4. 2017

Jak třídit odpad

V uvedený den proběhne svoz nebezpečného odpadu od občanů.

zory, zářivky, staré léky, suché články,
monočlánky, olejové ﬁltry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny,

Popovičky
místo zastávky – u stanoviště na separaci za můstkem dole v obci, čas příjezdu 8.30 hod., nakládka 20 min.
Chomutovice
místo zastávky – na návsi v obci, čas
příjezdu 9.00 hod., nakládka 15 min.

nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky
a ustalovače, případně jiné.
Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.
Chtěl bych vás zároveň požádat o trpělivost při případném zdržení na některém předchozím stanovišti.
Telefon na dispečera – 283 061 346.

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat
od občanů:
olověné akumulátory, lednice, televi-

Václav Škorpil
místostarosta

Odvoz domovního odpadu – 8.–9. 4. 2017
V uvedených dnech budou přistaveny kontejnery na domovní odpad.
Místa přistavení:
- Nebřenice (zastávka BUS)
- Chomutovice (náves, OÚ, Petrovy Vrchy)
- Popovičky (Stádla, u hřbitova, pod kostelem)
Kontejnery NEJSOU určeny na nebezpečný odpad, nevhazujte
tedy např. lednice, TV, barvy apod.
Odpad, prosím, vkládejte výhradně do kontejnerů, a to takovým
způsobem, aby byla maximálně využita jejich kapacita!
Václav Škorpil
místostarosta

Jarní brigáda
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás tímto srdečně pozvat na společnou jarní brigádu našich obcí,
kterou pořádá OÚ Popovičky ve spolupráci s naším sborem dobrovolných hasičů. Společnými silami bychom chtěli naše obce zkrášlit pro nadcházející jaro
a velikonoční svátky.
Brigáda se koná dne 8. 4. 2017 od 9.00 hod. Níže jsou uvedeny jednotlivé
skupiny. Prosím, připojte se k týmu, který je vám místem nebo srdci nejblíže. Úklid Nebřenic provedeme společnými silami následně. K polednímu nás
všechny čeká občerstvení v podobě oběda a piva před hasičárnou v Chomutovicích.
Tým Stádla – v 9.00 hod. na dětském hřišti Na Stádlech
Tým Skalka – v 9.00 hod. na parkovišti u hřbitova v Popovičkách
Tým Chomutovice – v 9.00 hod. u hasičárny v Chomutovicích
Srdečně zve
OÚ a SDH Popovičky
8

Jak správně třídit odpad? Kam s jakým
odpadem? Kolik stojí odvoz a kdy ho
zaplatit? Odpovědi na základní otázky
naleznete níže:
Papír, Plast, Sklo, Kovy
Popovičky
– kontejner v ulici Do Polí (pod kostelem)
– kontejner u hřbitova
– kontejner u ČOV
Chomutovice
– kontejner u OÚ
– kontejner na Petrových Vrších
Nebřenice
– kontejner u OÚ či v Popovičkách u
hřbitova
Termíny svozů tříděného odpadu:
Plasty … každý pátek
Papír … každé liché úterý
Sklo … každé druhé sudé úterý
Kovy … cca 1× měsíčně
Prosíme, abyste v případě plných
kontejnerů odložili likvidaci odpadů
na dobu po vývozu kontejnerů a neodkládali odpad mimo příslušné kontejnery. Odpady vkládejte v co nejmenším možném objemu (sešlapané,
složené, rozřezané).
Bio odpad
Pro odložení tohoto odpadu jsou určena toto místa:
Popovičky – za autobusovou zastávkou
u hřbitova
Chomutovice, Nebřenice – u potoka Ve
Struhách
Jedlé oleje a tuky
Kontejnery naleznete v Chomutovicích
u OÚ a v Popovičkách u hřbitova. Prosíme, abyste použité oleje a tuky vklá-

A bude pod
střechou
Děkuji touto cestou Františku Sidóovi,
že od následující zimy umožní kryté
parkování obecní příkopové sekačky, a
to zdarma.
Václav Škorpil
místostarosta

dali do kontejneru v pečlivě uzavřených
PET lahvích.
Elektroodpad – drobný
Na OÚ naleznete box pro jeho odkládání. Je vhodný jen pro drobné předměty
a baterie.
Nebezpečný odpad
OÚ 2× ročně (na jaře a na podzim)
zajišťuje odvoz nebezpečného odpadu
specializovanou společností, a to přímo z našich obcí. Stanoviště jsou vždy
v Popovičkách pod kostelem a v Chomutovicích na návsi.
Směsný odpad (popelnice)
Odvoz zajišťuje odborná společnost,
a to 1x týdně či 1x za 14 dnů, v závislosti na vámi zvolené frekvenci. Odvoz
probíhá vždy ve čtvrtek ráno, u 14denní frekvence se jedná o liché týdny.
Popelnice prosím vystavujte k odvozu
vždy nejlépe ve středu večer.
Domovní (objemný) odpad
Opět 2× ročně OÚ zajišťuje odvoz takového odpadu. Tento odpad se vkládá
do speciálně přistavených velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou na těchto
stanovištích:
Popovičky – pod kostelem, u hřbitova,
u ČOV
Chomutovice – na návsi, u OÚ, Petrovy
Vrchy
Nebřenice – na návsi
Nové popelnice
Novou popelnici lze zakoupit v libovolném obchodě. Doporučujeme však nákup přímo u svozové společnosti FCC
(dříve .A.S.A.), kde je zajištěna kompatibilita se svozovými vozidly a vysoká

kvalita. Cena plastové popelnice (120 l)
je 890 Kč, pozinkovaná (se zpevněným dnem, 110 l) stojí 1030 Kč, obě
ceny vč. DPH. Kontakt: 323 601 617.
Pytle na odpad
Občané, kteří mají uhrazený poplatek
za odvoz TKO, mají možnost zakoupit
si na OÚ pytle (120 l) na jednorázový
vývoz odpadu, cena je 70 Kč/ks.
Platby
Platba za odvoz odpadu (známky) se
hradí každý rok, a to do konce února.
Současné platné sazby jsou 2600 Kč
(1× týdně) a 1700 Kč (1× za 14 dnů).
Platbu je možné provést jen hotově na
OÚ, důvodem je současné převzetí
známky.
Máte-li potřebu likvidace např. objemného či nebezpečného odpadu v jiném
termínu, než zajišťuje OÚ, pak lze využít libovolný sběrný dvůr v okolí. Tyto
služby OÚ nehradí.
Dále bych rád zmínil, že jsou odpady,
které zkrátka není možné vyhazovat do
kontejnerů, nedej bože, vedle kontejnerů. Prosím tedy, aby staré dlaždice,
laminátové podlahy, staré sloupky řízení, elektrické kabely, pytel plný starých ponožek a další zajímavosti byly
likvidovány prostřednictvím sběrných
dvorů.
Jestli bych měl něco z té hromady textu
vypíchnout, pak toto: prosím, odpady
do kontejnerů vkládejte jen ty, co tam
opravdu patří, složené či sešlapané,
a neodkládejte je mimo kontejnery.
Děkuji mnohokrát 
Václav Škorpil
místostarosta

Městská policie
V průběhu měsíce února bylo v našem
katastru provedeno 23 kontrol osob
a měření rychlosti. V té souvislosti
bylo 12× zjištěno překročení nejvyšší
povolené rychlosti v obci i mimo obec
a několik drobných přestupků.
Václav Škorpil
místostarosta
9
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Oaks Prague – Průběh stavby v Nebřenicích

KAMENOLOM CHOMUTOVICE

Přejeme všem obyvatelům a přátelům
obce šťastný a úspěšný rok 2017. Pro
společnost ARENDON a.s. bude rokem
více než významným, protože se naplno
přesouváme od plánování projektu Oaks
Prague k jeho realizaci. Ač zima zdaleka
neustupuje, v Nebřenicích intenzivně
pracujeme na výstavbě golfového hřiště, kterou jsme zahájili v říjnu 2016.
V první etapě probíhá skrývka ornice a
hrubé terénní úpravy severní části hřiště, jejichž dokončení, včetně přípravy
prvních devíti jamek, předpokládáme již
v dubnu tohoto roku. Následovat budou
dokončovací práce, které potrvají až do
podzimu a které této části hřiště vtisknou jeho konečnou podobu podle návrhu amerického designéra Kyla Phillipse.
Hrubé terénní úpravy jižní části hřiště

Ti, kteří se nově přistěhovali, možná ani nevědí, že se
v Chomutovicích nachází kamenolom. Pokusím se ho v několika větách a pár fotograﬁemi přiblížit, nejen proto, že se
jedná o jednoho z nejvýznamnějších přispěvatelů do našeho
rozpočtu, ale že svou rozlohou je i výrazným krajinotvorným
prvkem.
p

zahájíme v létě tohoto roku.
Současně v tomto roce plánujeme zahájení výstavby rozsáhlé infrastruktury,
která zaopatří celé území. Od února do
září proběhne výstavba vodovodního
potrubí, které v budoucnu umožní zásobování obce Popovičky pitnou vodou
z vodojemu Nebřenice, přeložky silnice
III. třídy včetně terénních a vegetačních
úprav, a areálových vodohospodářských
objektů, mezi něž patří například čistírna odpadních vod či vodojem. Předpokládáme také zahájení stavby přivaděče
plynu, areálových komunikací a první
části rezidenční výstavby, která zahrnuje zejména centrum Oaks Prague
s náměstím a základními službami.
Součástí výstavby první etapy areálové
infrastruktury, jejíž zahájení předpoklá-

dáme v létě tohoto roku, bude rovněž
realizace přípojek vody, kanalizace, plynu atd. pro stávající obyvatele Nebřenic.
Jedná se tedy o rok velkých změn
a s nedočkavostí očekáváme moment,
kdy se v okolí zámečku začne rýsovat
nová moderní vesnice, na jejímž návrhu, uspořádání a vybavenosti jsme tak
dlouho a usilovně pracovali s nejlepšími
místními i světovými architekty a konzultanty. O dalším průběhu stavby vás
budeme pravidelně informovat, nicméně v případě, že byste měli jakékoli dotazy či připomínky, můžete se s námi
spojit prostřednictvím pana místostarosty, Ing. Marka Kubra, se kterým postup
prací na projektu Oaks Prague pravidelně projednáváme.
ARENDON a.s.

vodní náš kámen zachraňoval Ústřední čistírnu odpadních
vod v Praze,“ vzpomíná Lubomír Kubr, vedoucí lomu.
Všichni kmenoví zaměstnanci jsou přímo z Chomutovic, případně nejbližšího okolí.
Zatím není možné lom volně navštívit, přikládám tedy několik fotograﬁí, abyste věděli, co se za valy nachází.
Václav Škorpil
místostarosta
místostaro

KALENDÁRIUM

Dobývací prostor Chomutovice byl stanoven v roce 1967 na
žádost Vojenských staveb Praha. Zdejší kamenivo mělo být
použito na výstavbu dálnice D1, k čemuž nakonec nedošlo.
Do roku 1989 provozovalo kamenolom zdejší JZD a kámen
používalo hlavně na opravu polních cest. Po revoluci přešel
lom do soukromých rukou, nejprve společnosti Formanservis
a následně SSŽ Praha, dnes pod názvem Eurovia Kamenolomy, a. s. Část pozemků v kamenolomu je v majetku obce
Popovičky. Z toho důvodu má obec uzavřenou dlouhodobou
nájemní smlouvu, na jejímž základě přibyde každý rok na
obecním účtu velmi významná částka.
Těžba bude probíhat ještě asi 20 let, to znamená do vytěžení
zásob. Následně proběhne rekultivace dle schváleného plánu. Vytěžené dno bude zaplaveno, vznikne zde vodní nádrž
a pozemky budou předány vlastníkům. V nedávné době již
proběhla část rekultivace okolí dobývacího prostoru a byl vytvořen zeminný val, který byl následně osázen.
Do roku 2008 byla průměrná těžba 200 000 t/rok. Od
roku 2009 klesla těžba na cca 120 000 t/rok.
Ložisko tvoří kontaktní rohovce, kamenivo, ze kterého jsou
následně tvořeny různé druhy a frakce a jež je převážně používáno jako podloží pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. Kamenivo z lomu Chomutovice bylo použito pro
většinu staveb v blízkém okolí (Kauﬂand, Makro, PPL, Hopi,
Pražský okruh atd.). „Jako zajímavost mohu zmínit, že náš
kámen byl převážen i pod policejním dohledem a pod světly
modrých majáků. Stalo se to v roce 2013, kdy v době po10

– aneb na co se můžeme těšit v roce 2017
8. 4.

JARNÍ BRIGÁDA na úklid obcí

27. 5.

DĚTSKÝ DEN *

17. 6.

HUNTOVICKÝ ÚTOK – HASIČSKÁ
SOUTĚŽ

9. 9.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
od 16.00 hodin

16. 9.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

4. 11.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

LISTOPAD PODZIMNÍ BRIGÁDA na úklid obcí
2. 12.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
od 20.00 hodin

17. 12.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
od 15.00 hodin

* konání bude potvrzeno
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KARNEVALOVÉ VESELÍ
Sobotní den 11. března byl zasvěcen karnevalovému veselí
pro děti i dospělé. Letošní ročník karnevalů byl pod taktovkou naší obce. Karnevaly se konaly v příjemném prostředí
zámeckého sálu v Modleticích.
Celým karnevalem pro děti nás provázela známá zpěvačka
písniček pro děti Inka Rybářová a veselý klaun Dendy Rybička. Na začátku proběhl průvod masek a pak už následovalo
odpoledne plné tance, soutěží, písniček, ale i ponaučení.
Do karnevalových hrátek byli zapojeni i rodiče, kteří hráli
hru Bob a Bobek či stavěli pro svá dítka most, když jela sálem mašinka. V závěru veselého odpoledne čtveřice tatínků
předvedla úžasný pěvecký výkon, za který byla odměněna
bouřlivým potleskem 
Zámecký sál byl vyzdoben girlandami, strop sálu posetý sto
padesáti kusy nafouknutých balónků, které měly u dětí velký úspěch. Na stolech byly k dispozici karnevalové čepičky,
serpentýny a konfety, které se také líbily. V úvodu karnevalu
se představily svým vystoupením nadějné cvičenky pod vedením paní Jany Řehkové z Dobřejovic, které zacvičily na
aerobic stepech. Za své výkony sklidilo družstvo mladších
i starších dívek zasloužený potlesk.
Od 20 hodin se sálem rozezněly hity osmdesátých a devadesátých let doprovázené videoklipy v podání DJ Karla Moravce. Pro některé účastníky to byla opravdu krásná vzpomínka
na „mladá léta“ 
Večer byly k vidění různé masky, vypracované do nejmenších detailů, či opravdu dobové kostýmy z let osmdesátých
a devadesátých.
-jš-
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Rozhovor - MUDr. Lukáš Otruba

Rozhovor - MUDr. Lukáš Otruba

Primář a zástupce přednosty Otorinolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady, bývalý zastupitel
a dlouholetý obyvatel Popoviček, 2 děti,
2 psi, 53 let. Více se dozvíte za chvilku 
Proč sis vybral specializaci s názvem,
který nikdo nevysloví?
Přece proto, abych se bavil tím, jak si
tazatelé lámou jazyk při jejím vyslovování 
Chtěl jsem dělat chirurgický obor, ale
něco velmi jemného, exaktního, ne klasickou chirurgii, která tehdy, před érou
endoskopů, znamenala pohybovat se
po lokty v břiše pacienta. Ušní chirurgie úplně přesně splňuje tyto požadavky, pro představu například rozměry
třmínku jsou 1,75 × 0,75 mm a při
operaci otosklerózy do něj vrtáme otvor
0,6 mm, do kterého se zavádí piston
(protézka) 0,4 × 4,75 mm.
Mohu potvrdit, že moje snaha o vyslovení názvu oboru v tobě vyvolala
úsměv  Můžeš nám svůj obor přiblížit, jaké případy nejčastěji řešíte?
Obor ORL se zabývá nemocemi krku,
nosu, uší – tedy záněty, nádory, úrazy,
degenerativními onemocněními, vrozenými vadami, ale i urgentními stavy,
jako dušení při otocích v oblasti hlavy
a krku (alergické či zánětlivé příčiny)
nebo život ohrožující krvácení při nádorech apod.
Nejčastější z konzervativní léčby jsou
banální případy angín, zánětů v oblasti
nosohltanu, nedoslýchavosti a tinnitu (šumění či pískání v uších), záněty
středouší, ale i mazové zátky v uších,
krvácení z nosu…
Chirurgie v ORL oblasti tvoří většinu
náplně práce na klinickém pracovišti
a onkologická chirurgie je její nedílnou
součástí.
Do vašeho oboru patří i léčba chrápání, poraď nám.
Dám vám radu, kterou neuslyšíte rádi,
tak jako většina pacientů – zhubněte
na svoji ideální hmotnost, většinou se
obtíže upraví. Pokud ne, potom je nutné kromě klinického ORL vyšetření tzv.
polysomnograﬁcké vyšetření, kde jsou
během spánku monitorovány v čase
parametry jako např. počet dechů,
krevní tlak, tep, nasycení periferní krve
kyslíkem, a na jeho základě je určena
14

v rybníce v Herinku a Chomutovicích,
pojízdnou prodejnu potravin, poutě
na návsi v Popovičkách, letní brigády
v JZD, hospodu U Lojzíka, prostě věci,
které si dnes už málokdo umí představit. Trvale zde žiji od r. 1993, kdy jsem
se vrátil do Prahy a začal pracovat na
ORL klinice FNKV.

převažující příčina chrápání (centrální
či periferní) a ev. přítomnost tzv. syndromu spánkové apnoe, který pacienta ohrožuje především onemocněním
mozku či srdce, ale i náhlou smrtí
v důsledku nedostatečného nasycení
krve kyslíkem. Na základě výsledku tohoto vyšetření je případně indikována
chirurgická léčba v případě převažující
periferní příčiny nebo léčba přetlakovou
inhalací kyslíku ve spánku, tzv. C-Pap.
Vzpomeneš si na své pacienty i po pracovní době? Jak je to náročné na psychiku?
Samozřejmě všechny pacienty po větších
operacích a pacienty ve vážnějším stavu
sleduji, dokud nejsem spokojen s jejich
stavem, aspoň telefonicky v průběhu celého dne. Patří to k mé práci.
Co považuješ za svůj největší profesní
úspěch?
Jako primář rozvoj kliniky v letech
2011–2016, tedy nárůst operativy
o 25 % a ekonomického výsledku
o cca 40 %, získání nových přístrojů
a uvedení do praxe např. kraniální navigace pro zvýšení přesnosti při operacích v blízkosti mozku, peroperační
monitoraci hlavových nervů. Jako lékař
kvalitní a rozvíjející se ušní a ostatní
ORL chirurgii s pozitivní zpětnou vazbou od spokojených pacientů.
Vím, že se zúčastňuješ i zahraničních
misí. Co je jejich posláním?

Byli jsme s kolegou několikrát v Súdánu, poprvé ve fakultní nemocnici,
poté v soukromých zařízeních. Smyslem těchto akcí byla pomoc a edukace
místních lékařů v operativě, která není
běžně v těchto zemích prováděna,
a chirurgická léčba pacientů, kteří byli
mimo možnosti místních lékařů. Bohužel cílů bylo dosaženo jen částečně,
každý, kdo byl v arabských zemích,
resp. v Súdánu, delší dobu, ví, o čem
mluvím, prostě život jde v těchto oblastech trochu jinak.
Jaký jsi dostal nejzajímavější úplatek,
pardon, pozornost od pacienta?
Snad loutku nebo skleněnou sošku
otorinolaryngologa, obojí velmi pěkně
a profesionálně provedené.
V Popovičkách žiješ od narození,
nebo jsi novousedlík?
Považuji se za starousedlíka, ale pravda je někde uprostřed. V Popovičkách
a okolí se pohybuji od r. 1964, tedy od
narození. Strávil jsem zde u prarodičů
většinu z prvních 3 let svého života,
pak jsem je velmi rád a často navštěvoval. Rád vzpomínám na vesnický život
v 70. a 80. letech. Ministrování v kostele při církevních svatbách, pohřbech,
svátcích, pátera Hadáčka a jeho hospodyni paní Vaněčkovou – poslední stálé
obyvatele zdejší fary, jejich častého
hosta spisovatele MUDr. Ludvíka Součka, čas strávený s kamarády na okolních polích, loukách a lesích, koupání

Trochu jsem se zasnil, je cítit, že to tu
máš opravdu rád  V minulém volebním období jsi byl místním zastupitelem, jak na toto období vzpomínáš, co
po tvém působení v obci zbylo?
Asi jsem nebyl typickým zastupitelem,
na obecní úřad jsem šel s myšlenkou, resp. cílem, prosadit a realizovat výstavbu sítě stezek pro volný čas
a komunikaci mezi vesnicemi, tak aby
chodci, cyklisté, matky s kočárky nebo
pejskaři nemuseli chodit po místních
silnicích, které nejsou pro chodce

a cyklisty komfortní ani bezpečné. Za
svoji částečnou zásluhu považuji prosazení realizace stezky mezi Chomutovicemi a Popovičkami podél potoka
a podíl na realizaci větší části stezky
v místě bývalé obecní cesty od silnice
Herink–Popovičky k remízku nad Chomutovicemi (provedl z větší části nezištně Jiří Dvořáček). Bohužel už jsem
nestihl tuto stezku propojit směrem ke
kapličce v Herinku, dále zůstal nerealizovaný plán na stezku podél potoka
do Modletic a od hřbitova směrem na
Předboř. Světlem na konci tunelu je pro
mne fakt, že většina těchto komunikací
je zanesena v novém územním plánu,
a tedy bude snad brzy (?) realizována.
Tedy úspěch pouze částečný, a zkušenost, že vše jde v komunální politice
pomaleji a hůř, než jsem si myslel.

jsou opravdu hojně využívány. Čím
se ve volném čase odreaguješ? Víno,
zpěv…?
Odreaguji se rád  Poslední dobou se
chodím proběhnout po stezkách v okolí, v létě se rád projedu s dětmi či přáteli na kole, windsurﬁngu, na motorce,
ve sportovním autě, v zimě na lyžích
či snowboardu, jezdíme s kamarády
z mládí závody ČP a EP na raftech,
občas si přečtu knihu, podívám se na
ﬁlm, udělám něco na zahradě, zajdu
s přáteli do hospody… asi jako všichni.
Víno, zvláště červené, je v mém věku
nezbytná prevence cévních onemocnění a zpěv v zájmu okolí spíš jako posluchač.

Snad tě potěší, že realizované stezky

Václav Škorpil

Děkuji za rozhovor, i za lékařské rady
v závěru rozhovoru 

Velikonoční recept

TRNOVÁ KORUNA
Suroviny:
350 g polohrubé mouky, 80 g cukru
krupice, 80 g margarínu, 2 žloutky, 20
g droždí, 2 dcl mléka, lžička soli, citrónová kůra, 50 g mandlí
Postup:
Do mouky přidáme cukr, sůl, kůru
a zamícháme. Do důlku dáme droždí,
margarín i vlažné mléko se žloutky, necháme vykynout a vymícháme jemné
nelepivé těsto, které necháme vykynout podruhé. Až znásobí svůj objem,
rozdělíme ho na tři díly: jeden velký na
spodní kruh, jehož konce dobře spojíme na pomaštěném plechu. Ze dvou
stejných upleteme cop, který posadíme
na spodní část, potřeme bílkem, zapícháme oloupané mandle – „trny“ –
a velmi zvolna pečeme asi 35 minut
ve středně vyhřáté troubě. Do středu
koruny dáme větvičku lísky a zdobená
vejce.
15
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VELIKONOČNÍ DNY

Velikonoční období začíná již 49 dní před Božím hodem velikonočním, a to Masopustní nedělí. Po masopustních hodech
začíná doba půstu (46 dní před Božím hodem velikonočním).

Dny půstu:
1. den půstu – Popeleční středa (46 dní před Božím hodem
velikonočním)
2. den půstu – Pytlový čtvrtek (45 dní před Božím hodem
velikonočním)
5. den půstu – 1. neděle postní – Černá (42 dní před Božím
hodem velikonočním)
12. den půstu – 2. neděle postní – Pražná (35 dní před
Božím hodem velikonočním)
19. den půstu – 3. neděle postní – Kýchavá (28 dní před
Božím hodem velikonočním)
26. den půstu – 4. neděle postní – Družebná (21 dní před
Božím hodem velikonočním)
33. den půstu – 5. neděle postní – Smrtonosná (14 dní
před Božím hodem velikonočním)
40. den půstu – 6. neděle postní – Květná (7 dní před Božím hodem velikonočním)
Po těchto dnech nastává svatý týden.

Svatý týden
Modré pondělí a Žluté (šedé) úterý
V těchto dnech lidé vymetali a bílili světnice a chalupy. Vy16

metáním chalup lidé symbolicky vymetávali zimu i ze svých
duší.
Škaredá středa
V tento den se vymetaly komíny a hospodyně pekly jidáše. Název Škaredá je od toho, že v tento den Jidáš škaredil
(žaloval) na Krista. Podle lidové tradice se proto v tento den
nesmí nikdo mračit, jinak by se škaredil ve všechny středy
v roce.
Zelený čtvrtek
Název nejspíše pochází od zelené stravy, která se v tento
den jedla, aby zajistila pevné zdraví po celý rok. Nejčastěji
sekané kopřivy, špenát, zelí, šťovík a různé bylinky.
Tímto dnem odlétají zvony do Říma a znovu se rozezní až na
Bílou sobotu. V některých místech se drží tradice, že vesnicí
ráno a večer až do bílé soboty prochází zástup dětí s řehtačkami, klapačkami a vším, co vydává rámus.
Kdo si zacinká penězi, když zazní zvony naposledy, budou
se ho peníze držet po celý rok. Kdo tento den zazvoní paličkou o hmoždíř, opustí jeho stavení hmyz a myši. Kdo dnes
smetí spálí, hodí přes plot nebo vynese na rozcestí, jeho
stavení taktéž opustí hmyz a myši. Kdo se ráno umyje rosou,
je uchráněn před onemocněním šíje a dalšími nemocemi.
Kdo sní před východem slunce pečivo namazané medem,
je chráněný před uštknutím hady a před žihadly vos. Kdo
sní jidáše potřeného medem, bude zdravý. Kdo vymete tento
den z domu uhlí, nebudou se mu dobře líhnout kuřata.
Nemá se nic půjčovat a s nikým se hádat – odměnou se budou všechny hádky vyhýbat a peníze si samy cestu najdou.

Zůstane-li ve vesnici mrtvola některého občana přes Zelený
čtvrtek, Velký pátek nebo Bílou sobotu, brzy vypukne v dědině oheň.
Když majitel domu obejde po západu slunce stavení a vykropí věchýtkem ze slámy jeho nejbližší okolí svěcenou vodou
z nového hrnku, uchrání to jeho obyvatele před zlými čarodějnicemi a dalšími zlými bytostmi. Při kropení má říkat:
„Ven, hosti bez kostí! Žádný neřád nebude se v tomto domě
zdržovat!“
Kdo chce míti zdravé a dojné krávy, ať se řídí touto radou:
V noci před Zeleným čtvrtkem natrhejte alespoň šest jarních
bylin a uvařte je v trojí vodě. Pak tento nápoj podejte kravám
před první pastvou, omyjte jím i jejich těla a také vykropte
chlév.
Velký pátek
Den hlubokého smutku na památku ukřižování Ježíše Krista. Tento den lidé dodržovali přísný půst. Nesmělo se hýbat
zemí, nesmělo se prát prádlo, protože by ho prý pradleny
namáčely do Kristovy krve. Také se věřilo, že se v tento den
otevírají skály, a lidé k nim proto chodili hledat poklady.
Lidé vstávali před východem slunce a chodili se mýt do potoka, aby byli zdraví.
Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí.
Nic se nepůjčovalo, protože půjčená věc by se mohla očarovat.
Předly se pašijové nitě, jimiž se pak na šatech udělalo několik stehů, které měly ochránit před uhranutím a zlými duchy.
Košile ušitá z plátna pašijových nití chránila před bleskem.
Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu – to je mělo ochránit
před bolením zubů.
Děvčata stírala v osení rosu, aby byla chráněna před sluncem.
V noci se tajně vysypávaly a vylévaly cestičky od domu milence k domu milenky. Pokud si hoch do rána cestičku uhlídá nepoškozenou, do roka si povede děvče k oltáři.

Byl to Den bosorek, které tajně na březích potoka čarovaly
tím, že kladly ve vodě na kámen slámu nebo povříslo, do
kterého tloukly pístem na praní.
Otevírá se země s poklady. Místo ukrytého pokladu označuje záře – například světýlka, zářící skalní otvor nebo zářící
kapradí. Podle pověsti se v tento den na chvíli otevírá i hora
Blaník.
Bílá sobota
Sobota je bílá podle roucha, v němž se přijímá křest. Vařily
se obřadní a sváteční pokrmy, pekly se mazance a velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí, vázaly
se březové větvičky a zdobila se vajíčka.
O Bílé sobotě se znovu vrací zvony z Říma, kam odletěly na
Zelený čtvrtek.
Před východem slunce se někde děvčata umývala rosou, aby
byla pěkně bílá a nenaskákaly jim pihy.
Před východem slunce se novým koštětem vymetalo stavení,
aby se v něm nedržel hmyz a stavení bylo čisté po celý rok.
Boží hod velikonoční (neděle)
K této neděli patří tradiční velikonoční pokrmy – beránek,
mazanec, ale také vejce, chleba a víno, které se dříve světily ráno při mši. Kousek z takto posvěceného jídla dostala
v tento den každá návštěva, která vešla do domu.
Kus svěceného jídla se daroval poli, zahradě a studni, aby
byla úroda, voda a dostatek ovoce.
Kdo o Božím hodu velikonočním jedl posvěceného beránka,
pomohlo mu to pak nalézt ztracenou cestu v lesích.
Velikonoční pondělí
V tento den chodí chlapci dům od domu za děvčaty a šlehají je pomlázkami spletenými z vrbového proutí, aby byla
po celý rok zdravá, veselá a pilná. Chlapci za to od děvčat
dostávají malovaná vajíčka, stuhy a dárečky.

SPADANÉ LISTÍ
Při podzimní brigádě bylo shrabáno
několik tun spadaného listí, které bylo
dočasně deponováno u rybníka Ve
Struhách. Před Vánoci se ho podařilo
umístit na kompost Zdeňka Stoklasy.
Rád bych poděkoval za možnost bezplatného umístění listí, stejně jako za
jeho bezplatnou nakládku, kterou pro
obec realizoval Jiří Dvořáček. Moc díky,
pánové.
Václav Škorpil
místostarosta
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA I U NÁS…

ZIMNÍ OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

v Mukařově, přispěje na vybudování komunitního centra Farní charity Kolín a část ﬁnancí poputuje na pomoc Charitní nemocnici
v Ugandě a na podporu hospicu Dobrého
pastýře v Čerčanech.
Charita ČR letos evidovala 14 tisíc tříkrálových
skupinek ze všech koutů ČR. Jedna z nich
koledovala i v Popovičkách a v Chomutovicích. Milým sousedům, které letos skupinka
Tří králů navštívila, děkujeme za vstřícnost
a ochotu pomáhat potřebným. Během dvou
víkendových dopolední místní štědří dárci
a věřící v kostelích v Popovičkách a v Oleškách přispěli společně na výše uvedené projekty ﬁnanční částkou 5043 Kč. Touto cestou děkuje nejen Charita ČR, ale i místní
králové, a těší se na koledu za rok.

První mrazivý lednový víkend, po svátku Zjevení Páně
(6. 1.), kdy podle liturgického kalendáře končí období Vánoc, jsme mohli vidět v ulicích měst ČR odvážné skupinky
Tří králů s korunami a kasičkami, kteří navzdory silnému
mrazu (–14 ˚C) chodili od domu k domu a koledovali…
Charitativní sbírku pořádá každoročně Charita ČR. Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí
v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé
formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi
v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Záměry, na které se
v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi
více než osm set záměrů. Zhruba desetina
výtěžku každoročně připadne na rozvojové
projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních
katastrof.

Dne 7. ledna odpoledne se většina z nás sešla
na dětském hřišti, kde se opět opékaly buřty.
Na rozdíl od loňska, kdy místo vloček padaly kapky, nám počasí vyloženě přálo. Mrzlo
až praštilo, oheň plápolal, buřty voněly, teplý
alkohol tekl proudem. Nejen proto se všichni
dobře bavili. Zábava pokračovala do pozdního
večera, kdy jsme se pomalu začali rozcházet
do svých domovů, někteří samostatně, někteří v doprovodu svých sousedů. Těšíme se na
další opékání…
-mš-

A na závěr jedna zajímavost. O Třech králích není ani zmínka v bibli, Nový zákon
hovoří v českém ekumenickém překladu
o východních mudrcích, kteří se po pastýřích přišli poklonit do Betléma právě naroé
á Ježíši. Královské koruny i jména jim přidala až
zenému
Pánu
o mnoho set let později umělecká tradice a lidová zbožnost.
Stejně jako v minulosti, koledníci i dnes píší na dveře domů
svěcenou křídou písmena „C+M+B 2017“. Ta však neznačí
jména Tří králů, ale zkratku latinského Christus mansionem
benedicat: „Kristus žehnej tomuto domu.“ Na tyto tradice
navazuje i Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR, v níž lidé
letos přispěli 100 milióny korun.
rodina Patákova

Na sbírku na Říčansku dohlíží Arcidiecézní
charita Praha, která ze získaných ﬁnančních prostředků v našem regionu konkrétně
letos podpoří Poradnu Magdala a Azylový
dům Gloria pro pomoc rodinám s dětmi,
dále Domov pro seniory kardinála Berana
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