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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

závěr roku nám již opět klepe na dveře
a vánoční ruch je již kolem nás. Připadá mi, že vánoční atmosféra se na
nás snaží dělat dojem čím dál dřív. Sotva jeden zhasne po průvodu lampión,
druhý se již snaží najít vánoční výzdobu z loňského roku. Pranostici uzaví-

rají sázky na výši sněhové pokrývky
v den Vánoc, obchodníci prodávají i to,
co celý rok nikdo nechtěl, a lednička
a spíže se začínají plnit zásobami, abychom na Nový rok měli důvod jít ven
s nějakým tím předsevzetím. V Chomutovicích na návsi, když jedu potmě
autem okolo (jak jinak v prosinci), ne
vždy si plně uvědomím, že tři slaměné
postavičky u betléma nejsou náhodní
kolemjdoucí.

úpravy a příprava na výstavbu nových
rezidenčních objektů. Možno je též vidět trasování nové přeložky naší hlavní
komunikace přes Nebřenice. Stavební
práce se dle informace investora rozeběhnou na jaře/létě, společně se zatravňováním golfového hřiště. Po letech
příprav, plánování a povolování tak konečně můžeme vidět i fyzické změny,
které, jak věříme, přinesou ve výsledku
nám všem mnoho dobrého.

Přípravy na Vánoce v plném proudu.

Po Sousedském posezení v Modleticích
nás do konce roku čeká ještě jedna
společná kulturní akce, a to Adventní
setkání na návsi v Chomutovicích, kam
jste všichni srdečně zváni. Podávat se
bude svařené víno, čaj a vybrané domácí lahůdky z vašich kuchyní.

V plném proudu je i dokončení čistírny
odpadních vod v Popovičkách, které je
třeba ﬁnalizovat s ohledem na dotace
nejpozději do konce tohoto roku. Touto stavbou společně s novou úpravnou
pitné vody v Popovičkách a přivaděčem Želivka z Nebřenic posuneme naši
infrastrukturu o několik řádů výše.
Jistě každý z nás zaznamenal probíhající práce v Nebřenicích na projektu Oaks Prague, společnosti Arendon.
Prováděny jsou především terénní

Všem vám moc za celý uplynulý rok
děkuji, přeji klidné a šťastné prožití Vánoc a spoustu lásky, úsměvů a štěstí
nejen v dalším roce.
S úctou
Ing. Jaroslav Richter,
starosta

Obecní úřad informuje
Zimní údržba

Termíny
odečtu
vodoměrů

Na zimu máme opět připraveny traktory se
sypačem inertního materiálu a s radlicí.
Pro účinnou údržbu je však potřeba, aby se
technika dostala do všech míst.
Prosím tedy všechny řidiče, aby parkovali
s vědomím, že pokud technika vozovkou

Odečty proběhnou v termínech
6. a 7. 1. 2018 a dále
13. a 14. 1. 2018.
Pokud nebude termín někomu
vyhovovat, je možno se domluvit
se zástupcem provozovatele Petrem Váchou (tel. 736 285 482)
na náhradním termínu, prosíme
však, aby tato možnost nebyla
nadužívána.
Sdělujeme, že je povinností každého odběratele umožnit provedení odečtu vodoměru.
-oú-
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bezpečně neprojede, nebude v daném místě prohrnuto a posypáno.
Děkuji.
Václav Škorpil
místostarosta

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 7–10 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
Poplatek za popelnici

Termíny odkalování
vodovodního řadu
5. 2. 2017 – 11. 2. 2017 Popovičky
5. 3. 2017 – 11. 3. 2017 Skalka
23. 4. 2017 – 29. 4. 2017 Popovičky
4. 6. 2017 – 10. 6. 2017 Popovičky
10. 9. 2017 – 16. 9. 2017 Popovičky
22. 10. 2017 – 28. 10. 2017 Skalka
19. 10. 2017 – 25. 11. 2017 Popovičky
-oú-

Přehled splatností
poplatků 2018
Komunální odpad … do 28. 2. 2018
Poplatek za psa … do 28. 2. 2018
Ubytovací poplatek … do konce každého
čtvrtletí
Platby za vodné a stočné … dle vystavené
faktury
-oú-

Poplatek za likvidaci odpadů dle OZV 2/2017 je splatný do
28. února 2018. Po tomto termínu nebudou popelnice bez
platného kuponu vyváženy. Známky lze zakoupit od 2. ledna 2018.
Poplatek pro rok 2018 činí 2750 Kč za týdenní svoz
a 1850 Kč za 14denní svoz.
-vš-

Poplatek za psa
Poplatek za psa dle OZV 1/2017 o místních poplatcích:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa .... 400 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa .... 600 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je důchodce .... 200 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je důchodce .... 300 Kč.
Poplatek je splatný do konce února příslušného kalendářního roku.
-jš-

Kam s vánočním stromkem?
Starý vánoční stromek prosím neodkládejte ke kontejnerům,
ale odložte ho do kompostu. Pochopitelně pečlivě zbavený
všech ozdob, řetězů a třpytek.
Děkuji.
Václav Škorpil
místostarosta
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Život v obci

PODZIMNÍ BRIGÁDA
Blíží se Vánoce a jako každý rok jsme chtěli, aby
naše vesnice byly v tento čas krásné, a proto jsme
na 11. listopad naplánovali brigádu. Naštěstí nás
Martin nepřekvapil sněhovou nadílkou a mohli
jsme společnými silami naše vesnice zbavit listí
a odpadků. Uklidili jsme náves v Chomutovicích,
stezku z Chomutovic k dětskému hřišti, dětské hřiště a okolní prostranství. K svačině jsme si dali výbornou polévku od pana Vítka z Velkých Popovic
a pomocníci dostali volné vstupenky na Sousedské
posezení. Po občerstvení ještě někteří z nás pokračovali v úklidu obce Popovičky, hlavně okolí kostela a hřbitova. V odpoledních hodinách bylo hotovo
a s radostí můžeme říci, že jsme uklidili vše, co bylo
naším cílem.

Za účast děkujeme občanům z Chomutovic a lokality Na Stádlech, kteří přišli přiložit ruku k dílu.
Děkujeme hasičům, a to i mladým, kteří svou
hojnou účastí potvrdili, že o hasičinu mají zájem
a svou činnost myslí vážně. Je nám líto, že jsme se
při brigádě nesešli s občany lokalit Petrovy Vrchy
a Popoviček, mimo pana Smička, který sám shrabal celou náves v Popovičkách.
Poděkování také patří panu Zdeňkovi Stoklasovi st.
za možnost uskladnění listí, a Lubovi Kubrovi, Zdeňkovi Stoklasovi ml. a Josefu Lehovcovi za zapůjčení
techniky na odvoz listí.
-iš-
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Život v obci

ŠPACÍR 2017
V sobotu 14. října 2017 se naše obec zařadila do 3. ročníku turistického pochodu „Špacír“, tentokráte již přes čtyři obce v našem okolí, a to Modletice, Dobřejovice, Herink
a Popovičky.
Start trasy byl v 10 hodin ze zámeckého nádvoří v Modleticích. Účastníci pochodu, či spíše příjemné procházky,
nabrali směr k první zastávce v Dobřejovicích u rybníku Ve
Skále, kde na účastníky čekalo občerstvení a možnost prohlídky rekultivace místní skály, rybníka a přilehlého okolí.
Druhá zastávka byla v Herinku v místní „Stodole“, kde byl
pro každého připraven jeden bezplatný nápoj. Odtud se již
dav účastníků přiblížil přes novou výstavbu v Herinku k našemu katastru obce, kde trasa vedla po stezce v Popovičkách k topolům, přes náves v Chomutovicích okolo rybníka
a obory pana Stoklasy k pergole u dětského hřiště. Zde na
„turisty“ čekalo bohaté občerstvení a třetí zastávka. Místní
sbor dobrovolných hasičů rozdělal oheň a každý účastník
Špacíru si mohl opéct buřta, uhasit žízeň šťávou, vodou
nebo pivkem a zakousnout bábovku a tvarohový závin. Děti
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vyzkoušely naše hřiště a lanové centrum a z každé strany
jsme slyšeli jen samou chválu na krásné prostředí pergoly,
hřiště a přilehlého okolí.
Odtud se účastníci Špacíru vydali směrem k Modleticím, a to
přes louku pod kostelem v Popovičkách okolo potoka směrem na Mlýnský rybník, kde bylo ukončení celého Špacíru
v zámecké kavárně – sálu, kde na zúčastněné opět čekala
volná konzumace jednoho nápoje.
Celou trasu, která měřila něco málo přes 10 kilometrů, provázelo nádherné počasí v nefalšované podobě babího léta,
trasa byla schůdná i s kočárky a na bezpečnost pochodu
po místních komunikacích dohlížela Obecní policie Vestec.
Pokud se někdo necítil na tuto variantu trasy, mohl zvolit
poloviční trasu, která vycházela okolo poledního z Modletic směrem k Popovičkám okolo bývalých dílen, kde se pak
účastníci napojili na stezku v Popovičkách.
Na každé zastávce Špacíru byly účastníkům rozdávány unikátní turistické známky. Akce byla velmi zdařilá, bavili se
všichni místní i přespolní. Spousta zúčastněných si rozšířila
obzory o nová zákoutí a místa v našem okolí. Nyní se již
můžeme těšit na další ročník Špacíru.
-jš-

Život v obci

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V sobotní podvečer 4. listopadu se konal lampiónový průvod. Sraz účastníků byl u obecního úřadu, kde byl každý
účastník vybaven svítícím náramkem. Trasa průvodu vedla
ulicemi Chomutovic, přes Petrovy Vrchy do Popoviček a dále
do lokality Na Stádlech a k pergole na dětském hřišti.
Během průvodu byla u některých domů k vidění krásná podzimní až strašidelná výzdoba a osvětlené vydlabané dýně.
U pergoly bylo pro všechny účastníky připraveno malé občerstvení v podobě možnosti opečení buřta, tvarohové a makové koláčky, teplý čaj a pro dospěláky svařené víno, které
na akci zajistil a věnoval pan Pavel Tipl. 
Na celkovou bezpečnost akce (přechod průvodu po hlavní
silnici, pohyb po místních komunikacích a rozdělání ohně)
dohlíželi hasiči z místního sboru dobrovolných hasičů.
-jš-
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Život v obci

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
První adventní sobotu se konalo již tradiční „Sousedské posezení“ v zámeckém sále v Modleticích. Pro letošek jsme
zvolili nový hudební doprovod, oslovili jsme kapelu Unigena.
Jak se ukázalo, volba byla správná. Kapela dokázala dostat
do varu skoro celý sál a taneční parket byl hojně využíván.
Pro vyšší komfort našich občanů byla opět zajištěna kyvadlová doprava luxusním mikrobusem mezi našimi obcemi
a Modleticemi.
Vstupenky byly slosovatelné, dále byla možnost zakoupit si
jednotlivé lístky do tomboly, kde se daly vyhrát pěkné a hodnotné ceny, které zakoupil OÚ Popovičky, a další ceny věnované podnikateli z okolí, a to Zemní práce Josef Lehovec,
Parkhotel Popovičky a PRINT PRODUKCE PRAHA.
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Sál vánočně vyzdobený stromečkem a adventním věncem
jen umocnil příchod adventního období. Zlatou, či vlastně
chutnou tečkou byly talířky s vánočním cukrovím od místní
pekařky, které zdobily každý stůl.
-jš-

Život v obci

BÍLÉ SETKÁNÍ
O zlaté neděli odpoledne jsme se po roce sešli na návsi
u jesliček a vánočního stromku. Jako každý rok setkání
ovládla příjemná a usměvavá nálada. Vzduch provoněl již
klasický „Kubrův čaj“ a jako třešnička, po mnoha letech, nás
zasypaly přívaly sněhových vloček. Co dodat? Bylo to moc
hezké…
Zapomenout bych však nechtěl na poděkování všem, kteří
se po celý rok podíleli na pořádání a pomoci se společnými
akcemi, v čele s Janou Švehlovou.
Tak se těším zase po Novém roce, nejblíže na opékání buřtů 
Václav Škorpil
místostarosta
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Život v obci

NÁŠ DOMOV
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Život v obci

BETLÉM V CHOMUTOVICÍCH
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Rozhovor - Andrej Babiš, předseda vlády ČR
Jsme rádi, že jste si udělal čas na
náš časopis, víme, že jste velmi zaneprázdněný. V kolik hodin vlastně
vstáváte, v kolik chodíte spát? Co rád
snídáte?
Záleží, jak kdy. Většinou ale vstávám
kolem páté hodiny a k snídani si dávám jogurt, žitný chléb a nějaké ovoce.
Když jedu někam na výjezd, probouzím
se třeba i před čtvrtou hodinou ranní.
Uléhám většinou kolem půlnoci.
Moc toho nenaspíte. Kde čerpáte
energii, které máte zdá se na rozdávání?
Nevím, asi jsou to geny. Mám ten horolezecký. Jsem urputný, rád věci dotahuju. Když se do něčeho pustím, dělám všechno pro to, abych to dotáhl.
Zároveň mě nabíjí rodina
a lidi. Proto mám tak rád
kampaň. Trávím mezi občany spousty času, mluvím
s nimi a ta jejich vřelost
a víra v to, že se tu něco
změní, mě hrozně posiluje.
Občas ale samozřejmě i tak
padám únavou.

Je o vás známo, že jste si jako malý
kluk vydělával sbíráním míčků na
kurtech. Kde ale nastal ten zlom, že
jste začal být opravdu úspěšný byznysmen?
Máte pravdu, s byznysem jsem vlastně začal v Maroku, kde jsem prodával
zboží patnácti československých podniků zahraničního obchodu a následně,
když jsem po rozdělení Československa založil v roce 1993 Agrofert. Od té
doby jsem začal dřít ještě více tvrdě než
před tím a výsledky se dostavovaly.
Chtěl byste, aby vaše děti šly vlastní
cestou, nebo aby časem převzaly vaše
podniky?
Je to úplně na nich. Dcera studuje na
gymnáziu, baví ji móda i byznys. Po-

Dobře, zahrada si vás moc neužije.
Jste krátce ženatý, přinesete v neděli
manželce snídani do postele? A co jí
připravíte?
No, teď bych se měl asi trochu stydět,
ale to teda v neděli nedělám. Žena si
většinou v neděli ráda pospí a já už
mám od rána schůzky. Máte pravdu,
musím to někdy napravit.
12

V případě akvizice, či nového podnikání, hraje roli vždy jen ekonomický
pohled, nebo jste se někdy rozhodoval
podle srdce? V Průhonicích vlastníte
2 restaurace, je to ten případ?
Já byl vždy byznysmen, který hleděl
hlavně na čísla a ekonomický proﬁt. Až
v poslední době jsem si se ženou udělal trochu radost právě restaurací Paloma, o které mluvíte. Teda ono je to taky
hodně starostí. Teď v Průhonicích jsme
nedávno otevřeli a žena se na tom dost
nadřela, ale máte pravdu, že o zisku to
moc není.
Máte ještě další podnikatelské záměry v Průhonicích či v blízkém okolí?
Já teď nemám žádné podnikatelské záměry. Na plno
se musím věnovat politice.
Jak bylo těžké akceptovat,
že v současné roli musíte
brát větší ohledy na názory ostatních, i když s nimi
nesouhlasíte?
Já si rád poslechnu někoho,
kdo nějakému problému
rozumí víc než já, vysvětlí
mi ho a obhájí si postup
řešení. V tom problém nemám. Naopak nemám moc
rád lidi, kteří si svůj názor
neumí obhájit.

Vím, že jste hrával basket.
Jdete si občas zahrát?
Teď už na sport obecně
nemám vůbec čas. Občas
při kampani si vyzkouším
pár sportů při skvělé akci
Sporťáček, ale omezil jsem
i pravidelné cvičení, věnuju se jen práci. Taky to na
sobě bohužel pociťuju.
Po Novém roce s tím chci
proto znovu začít.
Bydlíte v domě s velkou
zahradou. Je pro vás relax
např. nastartovat o víkendu sekačku, prořezat stromy?
To úplně ne. Rád jsem v přírodě, rád
třeba ve stáji hladím koně nebo na ně
jen koukám, ale když už mám relaxovat, musím vypnout úplně. Samozřejmě nejlépe si odpočinu s rodinou a dětmi. To pak řešíte úplně jiné starosti :)

rozhodnutí chci vysvětlit a obhájit. Ano,
je to náročné, ale je to prostě můj styl,
který už asi nikdy nezměním.

dle mě možná časem zatouží vyrazit
na zkušenou někam do zahraničí. To
syn je víc po mně, ale pořád je ještě
v době, kdy se ty jeho zájmy dost mění.
Uvidíme.

Jste původem ze Slovenska. Projevuje se ve vašem každodenním jednání
nějaká typicky slovenská
vlastnost? A kterou typicky
českou vlastnost naopak postrádáte?
Nevím, jestli je to typicky slovenské, ale
jsem docela výbušný. Horká hlava. Co
českého postrádám? Asi nic. Já už se
cítím být Čechem 25 let.

Jak jste se v době, když už do vašeho
holdingu patřily desítky společností,
podílel na vedení jednotlivých podniků? Můžete na příkladu prozradit, jak
malé/velké podrobnosti vás zajímaly?
Každý, kdo se mnou kdy pracoval, vám
potvrdí, že jsem manažer, který uplatňuje jasnou osobní zodpovědnost za ﬁrmu
nebo projekt. Zároveň ale občas dělám
mikromanagement. Chci mít o všem
přehled, vše si do detailu hlídám, každé

I vaši odpůrci pravděpodobně uznávají, že obchodu opravdu rozumíte.
Chtěl byste své zkušenosti předávat
dál, lákalo by vás třeba založit či zaštítit obchodní akademii? O žáky by
jistě nouzi neměla?
To nevím, já nejsem zas tak skvělý řečník a otravovat studenty vzpomínkami
na dobu, která by pro ně byla pravěk,
asi taky není úplně ono. Nechám to jiným, teď mě čeká jiná výzva.

Rozhovor - Andrej Babiš, předseda vlády ČR
Není dne, abyste se neobjevil v televizi, v rozhlase… Hlásí vám doma, co
o vás zajímavého říkali? Jak si berete
kladné, či záporné příspěvky?
Žena se dřív na politiku moc nedívala, teď má daleko větší přehled, kouká
i na zpravodajskou televizi. Občas mě
pak doma pochválí nebo něco lehce
vytkne. A já? Ano, jsem takový, že se
pořád ještě neumím smířit s tím, když
o mně někdo lže. Bohužel je to pořád
hodně časté.

Je těžké poznat své opravdové přátele? Spletl jste se někdy?
Každý se v životě spletl, já se spálil
mnohokrát, jak při výběru přátel, tak
i blízkých spolupracovníků. Ale to je
holt život, musí se jít dál.

že jsem šel do politiky, že ze mě moc
nemají, že tolik pracuju a stojí mě to
tolik času a energie. Omlouvám se jim
za to a věřím, že jim to všechno vynahradím.
Děkuji za rozhovor.

Co si přeje tak úspěšný muž od Ježíška? Rozhodně nechceme slyšet, že
důvěru sněmovny :-)
Já si přeju, aby moje děti a celá rodina
byla šťastná. Vím, že je pro ně náročné,

Rozhovor vedl Václav Škorpil

ŠŤASTNÉ A VESELÉ, AŤ NAŠE HVĚZDA JE TU A TISÍC LET AŤ NEZHASÍNÁ, AŤ LÁSKA VLÁDNE SVĚTU!
Jedním z jazyků lásky, nejen o Vánocích, je jazyk darů. Bible nám připomíná, že vše začíná u Boha, který
daruje existenci a život. V celé Bibli
se Bůh představuje jako ten, kdo rozděluje dary. Mojžíš o Bohu řekl: „On
vás bude milovat, bude vám žehnat
a rozmnoží vás; v zemi, kterou slíbil
vašim otcům, učiní plodnými vás i vaše
pole; budete mít dostatek obilí, moštu
i oleje; vaše krávy a vaše stáda se rozmnoží.“ Co se dárků týče, Bůh nehleděl
na útratu, jako holčička v příběhu níže.
Za stolem seděl klenotník a přes výlohu
svého elegantního obchodu roztržitě pozoroval ulici. K obchodu přišla holčička
a přitlačila nos k výloze. Její oči, modré
jako nebe, se rozzářily, když uviděla vystavené šperky. Bez rozmýšlení vešla dovnitř
a ukázala na nádherný tyrkysově modrý
náhrdelník. „To je pro mou sestru. Můžete mi jej zabalit jako
dárek?“ Majitel obchodu se nevěřícně podíval na malou zákaznici a zeptal se: „Kolik máš peněz?“ Holčička se postavila
na špičky a položila na stůl plechovou krabičku. Otevřela ji
a vyprázdnila. Vypadlo z ní několik malých bankovek, hrstka drobných, několik škeblí a pár ﬁgurek. „Bude to stačit?“
zeptala se hrdě. „Chci koupit dárek své nejstarší sestře. Od
té doby, co nemáme maminku, dělá nám maminku ona
a nemá ani vteřinu času pro sebe. Budou Vánoce a já vím,
že jí ten dárek udělá velkou radost. Ten kámen má stejnou
barvu jako její oči.“ Muž odešel do přístřešku a vrátil se
s krásným červenozlatým balicím papírem a pečlivě krabičku zabalil. „Vezmi si to,“ řekl holčičce, „a nes to opatrně.“
Holčička hrdě odešla a držela balíček v ruce jako trofej. Po
čase do klenotnictví přišla krásná dívka s hustými vlasy medové barvy a nádhernýma modrýma očima. S rozhodným
výrazem položila na stůl balíček, který klenotník s takovou

Jesličky z kostela sv. Bartoloměje v

Popovičkách

péčí zabalil, a zeptala se: „Ten náhrdelník byl zakoupen
zde?“ „Ano slečno.“ „A kolik stál?“ „Ceny v mém obchodě
jsou důvěrné. Jsou jenom mezi mnou a mými zákazníky.“
„Ale moje sestra měla jen pár drobných. Nikdy by nemohla
zaplatit takový náhrdelník!“ Klenotník vzal krabičku, uzavřel
ji i s cenným obsahem, znovu ji pečlivě zabalil a předal dívce. „Vaše sestra zaplatila. Zaplatila tu největší cenu, jakou
může zaplatit kdokoli: dala všechno, co měla.“
Poselství Bible bychom mohli vyjádřit jediným veršem: „Bůh
tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16) Bůh
nám daroval především existenci, a tím nejlepším darem,
který mu můžeme dát my, je prožívat ji ve velkém stylu.
Autor: Bruno Ferrero
Upravila: Iveta Patáková
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Rozhovor - Ing. Jan Šorm, CSc.
Člen Československé asociace vodárenských expertů
Československá asociace vodárenských
expertů vznikla dne 30. 9. 1991. Cílem
činnosti ČSAVE je sdružovat odborníky
za účelem odborného růstu, aktivizace intelektuálního a tvůrčího potenciálu členů, jeho širokého zpřístupnění
a využití v celé naší společnosti a zlepšení vzájemné komunikace v oboru
vodárenství, resp. zásobování pitnou
vodou (zdroje surové vody, technologie
úpravy pitné vody, hygiena pitné vody,
distribuce pitné vody).

vodu povrchovou, Želivku. Za předpokladu plnění zákona 252/2004 Sb.,
kterým se stanoví hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, mají podzemní
i povrchová voda svá pro i proti. Želivka
vám bude garantovat nejen z pohledu
kapacity, ale i vlastnické struktury nepřetržitou dodávku pitné vody. Problémem však zůstává, že povrchová voda
může obsahovat těžko odstranitelné organické látky, které jsou ve vodě nežádoucí – pesticidy, a rovněž je v případě
tohoto zdroje častým projevem přítomnost dusičnanů. Podzemní voda v 90 %
obsahuje železo a mangan. Je však také

Obec Popovičky považuje zdroje pitné vody za svou
hlavní strategickou surovinu
a věnuje i mimořádnou péči
její úpravě a distribuci.

Obec spolupracuje se společností
Arendon na budování vodovodního
přivaděče z Nebřenic do Popoviček.
Jak tento záměr hodnotíte?
Na začátku musím upozornit, že v Popovičkách máte podzemní zdroj pitné
vody, z Nebřenic však budete dostávat
14

Další otázkou je již zmiňovaná tvrdost
vody, která může být uživatelům hodně „na očích“. Nicméně za povrchovou
vodu bych rozhodně neměnil a stupeň
tvrdosti u vás v porovnání s jinými zdroji podzemní vody nikterak nevybočuje.
Jak řešit v našem případě tvrdou vodu?
Řešením pro vás může být
instalace reversní osmózy.
Jedná se o membránový proces, kdy část vody projde
membránami, cca 25 % koncentrátu z ní je voda odpadní
a za membránami se upravená voda smíchá v určitém
poměru s původní vodou surovou. Poměr jednotlivých iontů
tak zůstane prakticky zachován. Ve vašem případě odhaduji investici na cca 2 miliony
korun, nicméně se domnívám,
že pro ni na úpravně již není
dostatek místa.

Činnosti, které provádíme
diskutujeme s mnoha odborníky a jedním z nich je i pan
Ing. Jan Šorm, CSc. Požádali
jsme jej tedy o krátký rozhovor na téma obecní vody v Popovičkách.
Jak jste se dostal k Popovičkám?
V roce 2009 jsem participoval na technologickém návrhu
úpravny vody pro vaši obec,
kde hlavním projektantem byl
Ing. Fiala. Úpravnu vody jste
v následujících letech realizovali a jsem i obeznámen
se záležitostmi, které úpravu
vody a její distribuci u vás
ovlivňují. V současné době jsem byl
vyzván ke spolupráci se společností Arendon, kde se podílím na návrhu
vodovodní infrastruktury v Nebřenicích
a rovněž na vybudování nové úpravny
vody u vás v Popovičkách. (důvodem
je dočasné zásobování pitnou vodou
z Popoviček do Nebřenic). Po jejím
dokončení bude nová úpravna bez problémů schopna zásobovat všechny tři
obce včetně nově vznikajícího projektu
a stará úpravna pak může sloužit jako
záložní.

ﬁltraci v úpravně zachycuje. Ve vašem
případě, se pak dříve dostával do vodovodního řadu. Jedná se o tmavý povlak
na stěnách trubek, který se následně
může uvolňovat a projevit se u koncového odběratele. Správným řešením je
účinná ﬁltrace a pravidelné propírání
(odkalování) vodovodního řadu, což
provádíte.

obohacena o ionty, například hydrogenuhličitany a další minerály. Souhlasím
však, že vedlejším negativním efektem
pro domácnosti může být například její
tvrdost a možná degradace domácích
spotřebičů. Musím dodat, že jsem však
rozhodně pro užívání podzemní vody.
Jak hodnotíte kvalitu pitné (podzemní)
vody v Popovičkách?
Rád bych poznamenal, že v průběhu
posledních pár let jsem zaznamenal
značně se zlepšující tendenci. Po vybudování úpravny před cca 7 lety zde
byl problém se železem a především
manganem, který se nedařilo z vody
efektivně ﬁltrovat.
Ve vodě je mangan přítomen jako dvoumocný. Přidáním manganistanu se z něj
stane čtyřmocný, který se následně na

Z dlouhodobého pohledu, co
byste Popovičkám v oblasti
vody doporučil?
Pokud bude realizován váš záměr, přivaděč z Nebřenic zdroje Želivka, budete mít ve výběru zdroje
i s ohledem na kapacitu volnou ruku.
Jiný způsob, jak dopravit Želivku do
Popoviček, by byl více než obtížný a ﬁnančně náročný. Úpravnu vody budete
mít novou a její kapacita bude více než
postačující i pro další rozvoj Popoviček.
Co se týče provozování vodovodní infrastruktury, souhlasím, že je pro vaši
obec náročná. V porovnání s výší investic, které do vodovodní infrastruktury dáváte, negenerujete dostatečné
dodávky (objemy vody) koncovým uživatelům tak, aby byl systém ekonomicky vyvážený, eventuálně rentabilní.
Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji též.
Rozhovor vedl Jaroslav Richter

Život v obci

KALENDÁRIUM

– aneb na co se můžeme těšit
v roce 2017 a 2018
24. 12.

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

LEDEN/
ÚNOR
2018

BUŘTY

14. 4.
2018

JARNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID OBCÍ

21. 4.
2018

KARNEVAL, v zámeckém sále v Modleticích, čas
bude upřesněn, a od 20.00 hodin Karneval pro dospělé

26. 5.
2018

DĚTSKÝ DEN

16. 6.
2018

HUNTOVICKÝ ÚTOK

15. 9.
2018

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

22. 9.
2018

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

13. 10.
2018

ŠPACÍR

3. 11.
2018

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

termín bude upřesněn

náves Chomutovice
hasičská soutěž u rybníka Ve Struhách
od 16.00 do 22.00 hodin, pergola u dětského
hřiště Na Stádlech, hudba, občerstvení
Chomutovice hřiště, od 9.00 hodin
procházka okolními obcemi
sraz v 17.00 hodin u OÚ

24. 11.
2018

PODZIMNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID OBCÍ

1. 12.
2018

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

16. 12.
2018

zámecký sál v Modleticích, od 20.00 hodin

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
od 15.00 hodin, Chomutovice náves u stromku
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Život v obci
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