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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

září dlouhodobě nepatří mezi mé oblíbené měsíce. Signalizuje mi konec
léta, dny jsou kratší a rukávy delší a za
mých mladých let bývalo navíc doprovázené školním zvoněním a prvními
zápisy do žákovské knížky, které jsem
považoval za nespravedlivé a unáhlené.
Mnoha rodičům také opět začíná jejich
„školní rok“ a dohled nad prospíváním
potomků či řešení otázky mateřské
školy. Zde vám přinášíme jednu velice dobrou zprávu. Ve spolupráci s obcí
Průhonice se nám podařilo s počátkem

podzimu roku 2018 dojednat pro naše
občánky místa v mateřské škole Průhonice. Místa jsou vázána na ﬁnanční
příspěvek Popoviček, se kterým bude
v následujícím obecním rozpočtu počítáno, a na probíhajících stavebních
pracích na objektu mateřské školy
v Průhonicích. Pevně věříme, že se vše
stihne a mnoho z našich nejmenších
nadějí tam již v příštím roce přivítáme.
V dalších vydáních časopisu vás budeme průběžně informovat.
Úspěšně se daří projektu výstavby golfového hřiště a rezidencí v Nebřenicích,
kde mateřská škola bude vybudována
v jedné z prvních etap a naše obce tak
budou mít svou vlastní školku.
Nakolik u mě patří září mezi slabší
měsíce, o to více mohu letos o tomto
měsíci říci: když se daří, tak se daří.
Na mysli mám další úspěšný „přiklepnutý“ dotační titul z Ministerstva zemědělství – Státního zemědělského
intervenčního fondu, programu: Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků, ve výši 350.000 Kč dotace,
150.000 Kč z vlastních zdrojů. Prostředky dle žádosti budou použity na realizaci
a opravu pěších komunikací na hřbitově v Popovičkách. Do budoucna
bychom zde rádi vybudovali i rozptylovou loučku, která by částečně řešila
omezenou kapacitu našeho hřbitova.
V tuto chvíli je tak hřbitov pro nová místa

k dispozici pouze místním občanům
našich vesnic. Husarský kousek se
nám pak dále podařil ve věci dodatečné ﬁnanční dotace na novou ČOV
v Popovičkách, kde žádostí u Středočeského kraje jsme získali další více
jak 1 mil. Kč. Při velikosti a struktuře
našeho obecního rozpočtu se tak jedná
o podpory více než významné a každá
koruna navíc hraje velkou roli.
Z plenek nám roste i projekt budování
stezky z Chomutovic na Herink, kde
již máme projektanta, řešíme dělení
pozemků a hledáme vhodný dotační titul, o který se ﬁnančně opřít. Následně
se naše pozornost v oblasti stezek pro
pěší zaměří na propojení do Modletic.
V oblasti úvah je zatím realizace malého sportovního víceúčelového hřiště
s umělou trávou a dráhy na in-line
brusle. V návrhu obecního rozpočtu
bude i další dílčí doplnění dětského
hřiště v Popovičkách, které nabírá na
popularitě.
Dále v časopise se dozvíte o průběhu
prací na nové čistírně odpadních vod,
rybníku v Chomutovicích, uplynulých
a budoucích kulturních akcích a mnoho dalšího.
Přeji vám příjemné čtení a velký úsměv
ve tvářích.
S úctou
Ing. Jaroslav Richter,
starosta

Obecní úřad informuje
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR…
… se konají ve dnech 20. a 21. října 2017.
Prezident republiky vyhlásil volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 135/2017.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se na území
České republiky konají ve dvou dnech,
kterými jsou pátek a sobota. První den
voleb, tj. v pátek dne 20. října 2017,
začíná hlasování ve 14.00 hodin
a končí ve 22.00 hodin. Druhý den,
tj. v sobotu dne 21. října 2017, začíná hlasování v 8.00 hodin a končí
ve 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republi2

ky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Poslanecká sněmovna má 200 poslan-

ců, kteří jsou voleni na dobu 4 let. Poslancem Poslanecké sněmovny může
být zvolen každý volič, který alespoň
ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb
překážka ve výkonu volebního práva.
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva.

Rozšíření pracovní doby na OÚ
nově úterý: 7.00–10.00 hodin
úterý: 17.00–21.00 hodin
středa: 17.00–19.00 hodin

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
IDDS
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
Jednoduše a bezpečně!
Neznámý, ale moc hodný člověk nechal přivézt a zhutnit
asfaltový obrus v místě odbočení do ulice Na Stádlech.
Pravděpodobně tím zamýšlel, aby vyjíždějící vozidla využila
volného místa vpravo a tím usnadnila sobě výjezd (lepší
výhled vlevo) a přijíždějícím odbočení do ulice. Využívejte
toho 
Václav Škorpil
místostarosta

KONTEJNERY NA DOMOVNÍ ODPAD
Ve dnech 11. a 12. 11. 2017 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 OÚ Popovičky ve spolupráci s naším sborem dobrovolných
hasičů.
Brigáda se koná 11. listopadu 2017 od 9.00 hod. Níže je možno vidět 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, Petrovy Vrchy – sraz v 9.00 hod. na dětském hřišti Na Stádlech
Tým Skalka, Za Stodolou, Popovičky pod kostelem – sraz v 9.00 hod. na parkovišti u hřbitova v Popovičkách
Tým Chomutovice – sraz v 9.00 hod. u hasičárny v Chomutovicích
OÚ Popovičky a SDH
-iš4

Obecní úřad informuje
ČOV – dotace
S potěšením můžeme oznámit, že na
výstavbu nové linky čistírny odpadních
vod, která právě v těchto měsících probíhá v místě nynější čistírny a rozšíří tak
její kapacitu na dvojnásobek, se nám
podařilo získat další ﬁnanční prostředky. Z Programu 2017 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního
fondu v rámci tematického zadání „Životní prostředí“ byla vyčleněna částka
1.006.970 Kč.

Termíny odkalování
Tyto nově získané prostředky jsou „navíc“ oproti dříve získané dotaci z Ministerstva zemědělství z programu 12925
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ve výši 8.421.000 Kč.
Celkově tedy z vysoutěžené ceny realizace ve výši 12.955.000 Kč máme
z dotačních titulů k dispozici částku
o souhrnné výši 9.427.970 Kč.
-pd-

Rybník
Již několik týdnů je v plné kráse k vidění revitalizovaný Návesní rybník
v Chomutovicích. Jsme velice rádi, že
se nám podařilo tento projekt po dlouhých schvalovacích procesech a především po dlouhých letech shánění ﬁnancí uskutečnit.
Během rekonstrukce došlo ke kompletnímu odstranění nánosů sedimentu ze
dna rybníka, a to v řádech stovek m3.
Dále byla zvýšena a sanována hráz
kolem celého rybníka, která byla obsypána kamenivem z místního lomu
v Chomutovicích. Práce dále pokračovaly na výstavbě nového požeráku

Chomutovický
potok
Revitalizace Chomutovického potoka na návsi v Chomutovicích
byla součástí revitalizace rybníka.
V rámci jeho úprav došlo ke kompletnímu odstranění nánosů ze
dna a břehů, ke zpevnění břehů
a dna za pomoci kameniva z místního lomu a rekonstrukci přepadu
v horní části potoka, aby bylo zabezpečeno dostatečné napouštění
rybníka.
-pd-

a úpravě odtokového potrubí a byl také
doplněn bezpečnostní přepad.
Samotná nádrž rybníka byla upravena
dle požadavků odboru životního prostředí, a to tak, že byla rozdělena na
hlavní – větší část a vedlejší, tzv. litorální pásmo, které slouží k životu obojživelníků. V rámci těchto úprav byly
rekonstruovány stávající a budovány
nové přítoky do rybníka.
Nakonec došlo k úpravě okolí rybníka
a výsadbě nových stromů a keřů.
-pd-

Hřbitov
Naší obci byla přidělena také dotace na
obnovu pochozích komunikací v areálu hřbitova. Na základě studie, která
byla rozpracována v průběhu minulého
roku a zahrnovala komplexní proměnu
hřbitova, jsme zažádali o prostředky
ve výši 351.162 Kč. Celkové předpokládané náklady na tuto etapu jsou
501.661 Kč. Tyto prostředky budou
postačovat na realizaci první etapy
rekonstrukce především kolem stávajících hrobových míst. V následujících
měsících bude zpracována detailní dokumentace a v první polovině příštího
roku proběhne samotná realizace.
-pd-

25.–28. 9. 2017 (Popovičky, Chomutovice)
13.–17. 11. 2017 (Popovičky, Chomutovice)
-pd-

Proces odkalování
Jedná se o činnost, která vyplývá
i ze zákonných předpisů a měla by
na základě těchto předpisů probíhat
jednou za tři měsíce. Hlavním důvodem je zachování kvality vody.
Při odkalování dochází k proplachu
konců vodovodního vedení. Jsou
to místa, která jsou za poslední přípojkou a neprotéká jimi pravidelně
žádná voda. Tato místa jsou právě
vzhledem k absenci protékající vody
náchylná k zanášení kalem a minerály, které se ve vodě běžně vyskytují
a mohou mít vliv na kvalitu vody.
Ta se může změnit důsledkem náhlé změny tlaku ve vodovodním řadu
a může dojít k „utrhnutí“ nahromaděných usazenin a jejich možnému
vyplavení na jiném místě řadu.
Společnost Technické služby Popovičky provádí odkalování pravidelně
a nárazově s ohledem na aktuální
stav v síti a výsledky rozborů vody.
V důsledku tohoto odkalování dochází k odstávkám vody, aby tato činnost
mohla být provedena. Abychom vás
co nejméně omezili v dodávkách,
provádí se tyto činnosti především
v pozdních večerních či nočních hodinách.
-pd-, -pv-
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Obecní úřad informuje
Geoportál

Pohledávky
Za Technické služby Popovičky s.r.o.
jsou v současné chvíli evidovány pohledávky ve výši 54.741 Kč, přičemž se
jedná především o pohledávky na zálohách za vodné a stočné na rok 2017.
Tímto si vás dovolujeme požádat
o kontrolu, zda máte zálohy zaplaceny. Berte prosím na vědomí, že dle
obchodních podmínek jsou písemné
upomínky sankcionovány poplatky
od 100 Kč po 300 Kč, dle druhu
a počtu upomínek, a sankce za upomínky se sčítají.
-pd-

Smlouvy

Geoportál je nová webová služba od společnosti GEPRO, spol. s r. o., která bude
přístupná přes odkaz na našich webových stránkách (www.popovicky.cz).
Tato webová služba nabídne uživateli
přehledný a ucelený pohled na území
našich obcí zahrnující aktuální územní plán vč. všech platných a účinných
změn. Přes aplikaci jsou dostupná též
regulativa vztahující se k platnému
územnímu plánu. Nabízí také propojení s katastrem nemovitostí, tudíž jsou
zde vidět hranice pozemků a jejich čísla.

Doufáme, že vám aplikace poskytne
řadu cenných informací a bude vámi
kladně přijata a využívána.

-pd-

Jak používat vodu mimo dům
a neplatit navíc za stočné?
Odpověď je jednoduchá. Nechte si zřídit podružný vodoměr!

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.

Tato služba je dále rozšiřitelná o další
funkcionality, které v souvislosti s rozvojem našich obcí budeme případně
doplňovat dle toho, jak bude vznikat
další potřeba s ohledem na co nejefektivnější správu našeho území.

Díky tomuto zařízení, které sleduje, kolik vody spotřebujete na zalévání a další využití vně vaší nemovitosti, vám již
nebude účtováno stočné za vodu, kterou nevypouštíte do kanalizační sítě.
Dle technických možností přípojky
vám náš technolog na místě sdělí,
jak nejjednodušeji takovýto podružný
vodoměr zřídit a provozovat. Po jeho
zřízení je samozřejmě nezbytné vodu
k zalévání a dalším činnostem vně vaší
nemovitosti odebírat právě za tímto vodoměrem.

ce provozovatele, že máte na svém pozemku podružný vodoměr, a nechat si
na něm taktéž odečíst stav. Při fakturaci vám bude stočné poníženo o spotřebovanou vodu na tomto podružném
vodoměru.
Tento způsob odběru a odečtu je možný pouze v případě, že spotřeba vody je
počítána dle odečtu vodoměru, nikoliv
určením dle vyhlášky.
Jelikož se jedná o měření „navíc“, které
není povinné, budou veškeré náklady
na zřízení účtovány odběrateli. Obec
nebude poskytovat žádné dotace na
tuto realizaci.

Děkujeme, TSP
-pd-

Ceny za vodné a stočné v roce 2017:
• Vodné: 48,10 Kč vč. 15 % DPH
• Stočné: 55 Kč vč. 15 % DPH
-pd-
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A jak to funguje při odečtech vody
a následné fakturaci?

Nebojte se zeptat na více informací na
obecním úřadě.

Není to nic složitého. Při odečtu jenom
nesmíte zapomenout upozornit zástup-

-pd-

Rozbory pitné vody
V měsících červnu, červenci a srpnu
proběhly odběry a následné rozbory
pitné vody. Veškeré provedené rozbory
odebraných vzorků splňovaly předepsané normy, a byly tak shledány vyhovujícími.

Výsledky a hodnoty rozborů najdete
uveřejněné na stránkách obce v sekci
Dokumenty obce => Voda, kanalizace.
-pd-

Obecní úřad informuje
Kanalizace není odpadkový koš
V dnešní době, kdy je velký tlak na udržení čisté a nezávadné
vody, kterou po využití člověkem vracíme do krajiny, je nejen
důležité vodu co nejlépe vyčistit, ale i dodržovat pravidla, která
uživateli – řadovému občanovi – říkají, co může do kanalizace
vypustit. Díky sledování procesu čištění odpadní vody také vidíme, s čím se musí naše kanalizační zařízení potýkat. Mnohdy se jedná o vskutku bizarní a smutný pohled.
I kanalizace má svůj řád a jeho nedodržování zvyšuje náklady nejen na čištění odpadní vody, ale i na čištění a údržbu
technologií, které mají vodu čistit. Dochází tak ke zvyšování
servisních zásahů nebo ke zvyšování množství odvážených
sedimentů. Jak již bylo zmíněno, tyto složky s sebou nesou
zvýšení nákladů, které se poté promítají do kalkulací a v konečném důsledku to platí všichni odběratelé.
Nedodržování těchto pravidel se k vám tak vrací jako pomyslný bumerang, ovšem nezasáhne pouze viníky, ale nás všechny, kteří službu využíváme. Přinášíme přehled toho, co se
v kanalizaci nesmí objevit a jak si s takovým odpadem případně poradit.

Tuky a oleje je možné likvidovat tím, že je po jejich vychlazení slijeme do PET lahví a vhodíme do příslušně
označených nádob na tříděný odpad, které najdete v obci
u některých třídicích center.
Hygienické potřeby patří do nádob na směsný odpad.
Ředidla, kyseliny, mazadla a další chemie a nebezpečné
látky se likvidují odevzdáním v příslušném sběrném dvoře,
popřípadě obec pro občany zajišťuje během roku sběr nebezpečného odpadu specializovanou ﬁrmou přímo v obci.
Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren,
kde je vhodíme do nádob k tomu určených.
Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“. Ovšem život přináší pouze voda čistá. Z vody znečištěné nemůže
být život kvalitní a zdravý. Udržme si zdravý rozum a neznečišťujme vodu jen za cenu svého pohodlí.
-pd-

Co je tedy zakázáno vypouštět do kanalizační sítě?
• biologický odpad jako zbytky jídel, zbytky zeleniny
a ovoce a dalších potravin,
• odpady z kuchyňských drtičů,
• tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností),
• veškeré hygienické potřeby,
• chemikálie a další nebezpečné látky,
• staré barvy, ředidla, lepidla,
• kyseliny, hydroxidy, detergenty,
• mazadla, oleje a další ropné látky,
• zbytky čisticích prostředků,
• domácí a zahradní chemie,
• radioaktivní látky, infekční a karcinogenní,
• stavební hmoty,
• léky
Vypouštěním těchto látek zavdáváte možnosti, že se tyto
látky budou v kanalizaci usazovat, vázat na sebe další zbytky a látky, čímž může docházet ke snížení průtočnosti sítě
a v krajním případě i ucpání systému. Poté je třeba odstranění
této havárie, čímž se dostáváme zpět ke zvýšeným nákladům
a výsledné ceně, co platíme.
Likvidací biologického odpadu odvodem do kanalizace také
riskujeme, že přispějeme k blahodárnému životu a množení
potkanů, což není zrovna hezké a milé domácí zvíře.
Jak tedy zakázané věci likvidovat?
Biologický odpad je možné likvidovat buď kompostováním
(k dispozici máte obecní kompost), či likvidací v nádobách na
směsný odpad.

KALENDÁRIUM

– aneb na co se můžeme těšit v roce 2017
14. 10.

MODLETICKÝ ŠPACÍR více na str. 8

4. 11.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
od 18.00 hodin

11. 11.

PODZIMNÍ BRIGÁDA na úklid obcí

11. 11.

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

2. 12.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
zámecký sál v Modleticích, od 20.00 hodin

5. 12.

MIKULÁŠSKÁ, zámek Nebřenice,
od 17.00 hodin

17. 12.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ, od 15.00 hodin
v Chomutovicích na návsi

24. 12.

ŠTĚDROVEČERNÍ PŮLNOČNÍ MŠE
kostel sv. Bartoloměje od 21.00 hodin
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MODLETICKÝ ŠPACÍR
Obec Modletice každoročně pořádá tzv. Špacír, což je procházka obcí Modletice. Letošní ročník bude výjimečný, neboť
pozvání Modletic přijali zástupci kulturních komisí obcí Dobřejovice, Herink a Popovičky.
Vydáme se tedy na Špacír všemi obcemi společně. Nenechte
si ujít úžasnou příležitost projít si s přáteli ze sousedních obcí
naše vesnice, zavzpomínat a podívat se, jakým způsobem

se naše domovy mění a rozvíjí. Poznamenejte si do diářů
datum 14. října 2017.
Informace o trase, místu a hodině srazu budou zveřejněny
na vývěskách či obecním webu.
-jš-

OAKS PRAGUE – POSTUP PRACÍ
V NEBŘENICÍCH
Letos v říjnu tomu bude rok, kdy jsme v Nebřenicích zahájili
výstavbu golfového hřiště, které ponese prestižní licenci PGA
Czech National. Každý jistě zaznamenal výrazné změny, kterými okolí zámečku prošlo. V současné době již dokončujeme hrubé terénní úpravy severní části hřiště a v jižní části
jsme zahájili skrývku ornice a související práce s přípravou
území pro stavbu dalších devíti jamek.
V rámci prvních stavebních prací jsme také postoupili s výstavbou významných částí technické infrastruktury, které
jsou zásadní nejen pro zavlažování hřiště, ale i pro provoz rezidenčních a ostatních rekreačních částí Oaks Prague. Mezi
tyto patří například vodovodní přivaděč z Popoviček, vodojem, hlavní akumulační nádrž, čerpací stanice závlah, lapol
a dešťová usazovací nádrž v areálu čistírny odpadních vod
a související rozvody inženýrských sítí. Zahájili jsme také výstavbu přeložky silnice III. třídy a brzy začneme se stavbou
přivaděče plynu.
8

Nebřenice se pomalu, ale jistě mění, a i když začátky jakékoli stavby s sebou nesou určitá omezení a změny rázu
místního okolí, velmi rychle se zde začne rodit něco nového,
krásného a výjimečného. Robert Davies, ředitel společnosti
Arendon, v této souvislosti rád parafrázuje anglické rčení, že
„ani omeletu nepřipravíte, aniž byste rozbili vejce“. Otevření
golfového hřiště a nastěhování prvních obyvatel plánujeme
na rok 2019.
Těšíme se, až s námi postup prací a vývoj projektu oslavíte
při další Mikulášské besídce, která se bude již tradičně konat
5. prosince v areálu nebřenického zámku.
O dalším průběhu stavby vás budeme pravidelně informovat, nicméně v případě, že byste měli jakékoli dotazy či připomínky, můžete se s námi spojit skrze pana místostarostu,
Ing. Marka Kubra, se kterým postup prací na projektu Oaks
Prague průběžně konzultujeme.
ARENDON a.s.

Život v obci

BRIGÁDA ARENDON
Dne 1. 7. 2017 proběhla v Nebřenicích myslivecká brigáda
na vyklízení klestu po těžbě. Brigáda proběhla pod záštitou ﬁrmy Arendon. Myslivci vyklidili lokalitu „Na Hučáku“,
jelikož v této oblasti je v budoucnu plánováno golfové hřiště. Bylo zapotřebí odnosit větve, odstranit menší stromy
a provést celkový úklid místa. Brigády se zúčastnilo 20 členů mysliveckého spolku Dobřejovice. Ruční odklízení klestí
probíhalo především z důvodu šetrnějšího přístupu k přírodě.
Jaroslav Švehla
hospodář
Myslivecké sdružení Dobřejovice

ZLATÉ STŘEVÍČKY
Nechtěl jsem opět a znovu, tak jako snad v úplně každém
čísle, ukazovat zajímavosti z oblasti odpadů v naší obci,
ale musím, nedalo mi to se nepodělit. Řekněte sami, čekali byste, že najdete vedle kontejneru zcela ztvrdlý pytel
cementu, v kontejneru na kovové obaly zrezlou kosu, či nejzajímavější – 6 plných nádob s gumoasfaltem? A to hned
po odvozu nebezpečného odpadu. Nebo velikou rozvodovou
skříň u kontejneru na plasty, či plný pytel bot na autobusové
zastávce? Případně zlaté střevíčky s obaly od psího krmemení krásně zabalené do krabice od prášku na praní, to vše
v kontejneru na plasty? Hromady posekané trávy, které nám

sem vozí vlastní obyvatel z okolních vesnic, tak ty jsem nefotil, to už viděl asi každý.
Dobře, už toho nechám  Je ale škoda, že pár takových
nám ostatním nejen zrovna nezkrášluje obec, ale jako bonus
ještě zvyšuje náklady na likvidaci odpadů, rozuměj, zvyšuje
cenu známek na popelnice.
Tak se omlouvám za další „negoušský“ příspěvek, příště se
pokusím to napravit 
Václav Škorpil
místostarosta
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ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Druhá zářijová sobota již pravidelně patří kulturně společenské akci Rozloučení s létem. Akci pořádáme v příjemném
prostředí dětského hřiště a jeho přilehlém okolí. K radosti
všech se proměnlivé počasí předchozích dní umoudřilo a my
si tak mohli prožít příjemné odpoledne a večer ve společnosti sousedů a přátel.

10

K poslechu a tanci hrál Miniband Martina Pešla. Všichni
oceňovali vynikající catering a příjemnou obsluhu. O dobroty
se postarala cateringová společnost z blízkého okolí. Věříme,
že se zúčastnění dobře bavili…

Život v obci
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UKONČENÍ DĚTSKÉ HASIČSKÉ
SEZÓNY
Prázdniny se přiblížily svému konci a malí hasiči se sešli
na trénink před dalším kolem Dětské hasičské ligy, které je
tentokrát čekalo v sobotu 2. září v Modleticích, kde se konaly závody v požárním sportu o Putovní pohár starosty obce
Modletice. Jednalo se již o 15. ročník soutěže.
Modletické kolo bylo pro naše děti velmi úspěšné. S přehledem zvítězily a oba jejich časy v požárních útocích stačily
vždy na 1. místo (0:29,20 a 0:26,97).
Po těchto závodech družstvo stále drželo průběžné druhé
místo v Dětské hasičské lize Okrsku č. 3 s rozdílem pouhého
jednoho bodu od místa prvního, kde se stále drželo družstvo
ze Svojšovic.
Před posledním a rozhodujícím kolem v nedalekých Radějovicích se mladší žáci snažili zaútočit na co nejlepší umístění, ale
záměr se bohužel nezdařil. Jedná se o kolektivní sport a záleží
na každém jedinci v týmu. Družstvo obsadilo 5. místo.
Již potřetí se žáci zúčastnili soustředění mladých hasičů
na Sedlišti poblíž města Sázavy. Děti zde strávily 4 dny
plné sportovních aktivit, půldenního výletu na hvězdárnu
v Ondřejově, hasičskými závody v Modleticích a přípravou
na závody hasičské všestrannosti. Tímto děkujeme obecnímu úřadu, který tuto akci pro malé hasiče ﬁnančně podpořil.
V celkovém vyhlášení Dětské hasičské ligy roku 2017, kde
se počítá účast na pěti soutěžích, obsadili naši malí hasiči
výborné 2. místo. Celému družstvu mladších žáků a jejich
trenérům gratulujeme ke sportovním úspěchům a vzorné reprezentaci naší obce.
-jš-

2. místo celkově v DHL
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6. KOLO PODLIPANSKÉ LIGY, ANEB
NAŠE „PRVNÍ ZÁVODY“

Slovo dalo slovo a po našich hasičských závodech v Chomutovicích zazněla prosba, zda by se mohl uskutečnit trénink
pro nové hasiče a hasičky, kteří projevili zájem o požární
sport. Sešli jsme se tedy hned v neděli 18. června 2017
k prvnímu tréninku smíšeného družstva mužů a žen. První trénink se všem zúčastněným natolik zalíbil, že jsme se
hned domluvili na dalším opět v neděli. Ještě při uklízení
techniky a nářadí proběhl ambiciózní dotaz, kdy pojedeme
na závody. Domluvili jsme se, že nejbližší závody jsou v Horních Měcholupech a že si to můžeme vyzkoušet, protože
závody jsou přeci jen něco jiného než samotný trénink.
Na dalším tréninku jsme zkoušeli různé varianty rozestavení
hadic na základně a udělali jsme několik změn v pozicích,
které kdo obsadí. Postupně jsme se zlepšovali a dosahovali
lepších časů než minule. Opět jsme se domluvili, že uděláme ještě jeden trénink, tentokrát ve středu před závodem. Ve

středu se na nás přijel podívat kamarád z Křížkového Újezdce a poradil nám další vychytávky, ještě jsme trochu změnili
rozestavení na základně a připravovali se opravdu naostro.
Začátek tréninku se nám nedařil, ale nakonec jsme zaběhli
náš nejlepší čas.
V sobotu 1. července jsme pozitivně naladěni vyrazili do
Horních Měcholup na naše „první závody“. Už při prvních
pokusech bylo vidět, že ostatní týmy jsou na jiné úrovni.
Nám šlo ovšem spíše o nasátí závodní atmosféry a vyzkoušení si požárního útoku pod stresem, jelikož část našeho
týmu běžela na závodech úplně poprvé. Oba dva pokusy
byly platné a nakonec jsme skončili na 7. místě, které nebylo poslední.
Sobotní smíšené družstvo:
Levý proud: Nikola Polanská
Pravý proud: Nela Burianová
Rozdělovač: Jaroslav Švehla
Béčka: Aneta Mezeiová
Stroj: David Ševčík
Savice: Jakub Ševčík
Koš: Klára Blažková
Ze závodů jsme si odnesli několik poznatků, na kterých budeme muset zapracovat. V první řadě dojde k rozdělení na
mužské a ženské družstvo, a to z důvodu, že ženy mají kratší vzdálenost než muži. Také budeme muset obměnit část
techniky pro požární útok, jelikož některé věci už nevyhovují
pro běhání požárního sportu.
Jsme velice rádi, že se nám podařilo přijmout nové členy,
a doufáme, že se s vámi budeme moci brzy podělit o další
úspěchy a představit dvě nová družstva mužů a žen.
Jaroslav Švehla
velitel SDH Popovičky
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HASIČSKÉ ZÁVODY PODRUHÉ
V minulých dnech proběhly poslední závody letošního roku
v Okrsku č. 3 – Modleticko. Soutěž se konala v nedalekých
Radějovicích, kde to pro naše družstva žen a mužů byly první závody v novém složení. Po čtvrtečním tréninku panovala
před závody značná nervozita, především na straně ženského týmu. Na samotné soutěži již všichni netrpělivě čekali
na své první pokusy, které se jak ženám, tak mužům velice
vydařily. Ženy byly po svém pokusu na průběžném prvním
místě a muži na druhém, kdy mělo lepší čas pouze družstvo
z Křížkového Újezdce. Následovaly druhé pokusy, ve kterých

David Ševčík, Stanislav
Souček, Jaroslav Švehla
, Jakub Ševčík,
Lukáš Štěpánek, Tomáš
Hloušek, Jakub Šindelář

se nám bohužel nepodařilo vylepšit čas z pokusů prvních.
I přesto ženy dokázaly ve své kategorii zvítězit. V mužích se
pořadí také nezměnilo, a tak naši muži skončili na druhém
místě. Oběma týmům bychom chtěli pogratulovat k velice
pěknému umístění a k důstojné reprezentaci našeho sboru
a obce. Věříme, že se s vámi budeme moci podělit o co
nejvíce výsledků a případných úspěchů ať v letošní, nebo
příští sezóně.
Jaroslav Švehla ml.
velitel SDH
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Rozhovor - P. Konstantin Petr Mikolajek, O. Praem
setkávám s lidmi na faře, vyučuji děti
náboženství, navštěvuji nemocnice,
léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců, nemocné doma… Se
všemi se chci alespoň na chvilku zastavit, pozdravit je, promluvit s nimi.
Jsou to také různé kulturní akce jak
v kostelích, tak i mimo kostel – například adventní setkání na říčanském
náměstí, dětský den, poutě… Mám na
starost 11 kostelů v celé farnosti, staráme se s panem kaplanem Matějem
i o farní zahradu. Ale hlavně, musím
se modlit za všechny lidi kolem sebe.

Proč a kdy jste se rozhodl stát se
knězem? Pocházíte z Moravy, kde je
náboženství více rozšířené, byla to
osobní zkušenost, třeba z dětství? Co
rodiče, jsou věřící?
Ano, pocházím z věřící rodiny, chodili jsme každou neděli i ve všední dny
do kostela na bohoslužby. Jako malý
chlapec jsem ministroval v kostele,
který mi nikdy nebyl cizí. Především
to musí být osobní rozhodnutí, nesmí
se do toho nikdo nutit. Musí to vzejít
od člověka samého. Je to služba lidem
a Bohu.
Působíte v říčanské farnosti, v Popovičkách. Jaká jsme farnost?
Super farnost!!
Většina zná vaši „práci“ z vánoční
mše, pohřbů a svateb. To ale nejsou
jediné činnosti, kterým se věnujete.
Jaký je např. váš denní program?
Jsem tu především pro všechny lidi,
kteří spadají do mé farnosti, a také se
za ně modlím. Dopoledne trávím po
různých úřadech, dělám kancelářské
práce jako spousta z nás. Dále se pak

Co charitativní aktivity, pořádáte ve
vaší farnosti nějaké?
Ano, naše farnost se charitou zabývá,
děláme tradiční Tříkrálovou sbírku, potom je to adopce na dálku, a musím
zmínit Misijní klubko – je to také jarmark, kde děti vyrobí nějaké výrobky,
před farou v Říčanech je za symbolické
částky prodají a peníze posíláme na
charitu. Je to velice oblíbená činnost
našich dětí a žen. Nejlepším výsledkem toho je, že peníze pomohou tam,
kde je to potřeba.
Jste mladý kněz. Jak ale dříve lidé
vnímali, že se budou zpovídat „mladému klukovi“?
Velmi si vážím důvěry, když lidé za
mnou přijdou a důvěřují mi. Je to otázka soužití, vždy ale musí jít o důvěru.
Já je nesmím nikdy zklamat, nic vyzradit. Kněz je prostředníkem mezi nebem
a zemí.
Co křty, svatby a pohřby? Všimla jsem
si, že se stále více lidí nechává pokřtít, je to tak, nebo se mýlím?
Ano, je to tak…
Jako řeholní jméno jste si zvolil Konstantin, proč právě toto jméno?
Jsem řeholník, premonstrát z kláštera
na Strahově. Tam jsem dostal jméno Konstantin. Sám jsem si ho vybral
a pan opat je schválil.
Jaké je vaše „civilní povolání“, či co
jste vystudoval?
Jsem zámečník, dva roky jsem pracoval jako svářeč ocelových konstrukcí
v Mostárně Hustopeče. Při zaměstnání jsem si dodělával v Brně na večerní
škole maturitu.
Co nové tváře, přicházejí často, či velmi zřídka?
Přicházejí velmi často, je to dané tím,

že lidé přicházejí za prací.
Většina z nás má koníčky. Jak vy si
čistíte hlavu od starostí a povinností?
Sportem – hraju velmi aktivně tenis
a ﬂorbal, také jezdím na kole. Mezi mé
koníčky patří i myslivost.
Zmínil jste myslivost, pochlubíte se
nám svým NEJ úlovkem?
Na posedu jsem střelil na hodně dobrou vzdálenost divoké prase. Měl jsem
tehdy ohromnou radost.
Hřešíte nějak? 
Každý hřeší!!! Dá-li Bůh zdraví, i hříchy budou  Až budeme metr a půl
pod zemí, tam už se nehřeší. Proto taky
chodím ke zpovědi.

Shledáváte na svém poslání něco obtížného? A naopak – co vás nejvíce
těší?
Nejtěžší je boj sám se sebou, což každý z nás určitě zná. Největší radost je
určitě, když můžete dát lidem naději,
vědomí, že je má někdo rád, Pán Bůh
je má rád a že nikdo není opuštěný.
Dát do srdce Boží pokoj, naději a víru.
Ať se stane cokoliv, vždy je cesta…
Máte někdy o víře pochybnosti? Co
pomůže v takovém okamžiku?
NE!!
Byl jste na naši farnost přidělen, nebo
jak jste se k nám vlastně dostal?
Byl jsem sem poslán, dostal jsem dekret do Říčan. To se psal rok 2009 a
bylo to v srpnu.
Ve kterém kostele se vám nejlépe
káže? Máte nějaký oblíbený?
Všude je to příjemné a zároveň jiné.
Oblíbený mám, ale neprozradím.
Děkujeme za rozhovor.
-mš-, -mffoto: R. Flachs, M. Flachs
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PAMÁTKA ZESNULÝCH
V samotném počátku listopadu tradičně do našich srdcí
vcházejí vzpomínky na naše drahé zesnulé. V tyto dny je
zvykem navštěvovat hroby příbuzných, přinést živé květiny,
zapálit svíčku a pomodlit se za zemřelé. Modlitba má pomoci zemřelým, aby jim byly odpuštěny hříchy a oni mohli najít
cestu k Bohu. Slavení tohoto svátku zavedl benediktinský
opat Odilo z Cluny v roce 998. Ve 13. století se pak slavení
Památky zesnulých rozšířilo v západní církvi a v roce 1915
je papež Benedikt XIV. potvrdil pro celou církev. Je to den,

kdy se církev modlí za zemřelé. Pomodlit se za někoho – to
znamená přát mu dobro, odpustit mu, poděkovat. Myslím si,
že se máme stále za koho modlit. Modlitba symbolizuje víru
ve věčný život a hlavně víru, že smrtí život nekončí. Položme
tedy tu nejkrásnější kytici modliteb za naše drahé zemřelé
a nezapomeňme na to, co jsme od nich v životě dostali.
Žehná vám
otec Konstantin
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