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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

s naším potěšením se vám do rukou
dostává další vydání našeho věstníku.
Úvodem bych rád informoval o započatých pracích na hřbitově v Popovičkách, kde bude po vyměření probíhat
zpevnění ploch pro pěší mezi hroby
a vymezí tak do budoucna připravovanou rozptylovou loučku a kolumbária.
Bohužel i s ohledem na čerpání dotačního titulu jsme nuceni tyto práce
provádět i přes Velikonoce. V souvis-

losti s těmito pracemi bych si dovolil
požádat o zvýšenou opatrnost při pohybu uvnitř hřbitova. Věříme však,
že výsledek předčí toto dočasné omezení. Akce je připravena s rozpočtem
cca 500.000 Kč, kde většina je hrazena formou dotačního titulu.
Na vhodný program čekáme i s vybudováním nové stezky pro pěší mezi Chomutovicemi a Herinkem. V tuto chvíli,
tam kde stezka nema dostatečnou šíři,
probíha výkup pozemku od Římskokatolické církve a obce Herink, kde již
máme od obou stran předběžný souhlas a začíná zaměřeni. Stezka bude
propojovat již dnes vybudované stezky
v Chomutovicích a Herinku. Pokud
vše poběží dle harmonogramu, měli
bychom na podzim podávat žádost
a na jaře 2019 začít budovat. Stezku
bychom chtěli doprovodit i vhodnou
výsadbou, popřípadě naučnými tabulemi o místní fauně a ﬂóře.
Ve spolupráci s obcí Modletice se připravuje propojení obou obcí od oblasti
Pod Skalkou, okolo vodojemu a podél potoka až k Mlýnskému rybníku
v Modleticích. Na přilehlé nově oseté
louce bude možno využít stezek vícero. Vybudování stezky se plánuje ještě
v tomto roce za předpokládaného ná-

kladu cca 200.000 Kč (pouze část
stezky v Popovičkách).
V konečné fázi se nám nacházejí investiční akce „Odbahnění rybníka
v Chomutovicích“ a „Čistička odpadních
vod“ v Popovičkách, kde již probíhají
ﬁnální práce s následným závěrečným
vyhodnocením akcí pro Ministerstvo
zemědělství. Obě akce čítaly v souhrnu
investici ve výši necelých 15 milionů
Kč. V návaznosti na novou ČOV jsme
přivedli i vodovodní přípojku pod pergolu a osvětlili dětské hřiště, abychom
na naše nejmenší naděje v době konání kulturních akcí řádně viděli :-)
Na dalších stránkách v časopise
naleznete přehled kulturních akcí
v roce 2018, fotky z našich obcí
a mnoho dalšího.
Pokud vy sami máte podněty nebo témata, kterými se zabývat, popřípadě
chcete využít vlastních tvůrčích schopností, neváhejte se na nás obrátit. Velice rádi vám v tomto periodiku dáme
prostor.
Děkuji a přeji krásný den.
S úctou
Ing. Jaroslav Richter,
starosta

Obecní úřad informuje
Nebezpečný odpad – 7. 4. 2018
V uvedený den proběhne svoz nebezpečného odpadu od občanů.

Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné
stavební materiály a pneumatiky.

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.
Druhy nebezpečných odpadů a ostatních
zařízení, které se budou odebírat od občanů:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky,
olejové ﬁltry, oleje, odmašťovací přípravky,
lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače, případně jiné.

Chtěl bych vás zároveň požádat o trpělivost
při případném zdržení na některém předchozím stanovišti.
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Telefon na dispečera – 283 061 346.
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

úterý 7–10 h
Úřední hodiny
úterý 17–19 h
a
úterý 19–21 h (zastupitelé)
CZECH POINT
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
Geis v Chomutovicích
Od listopadu můžete pozorovat zklidnění provozu v areálu společnosti
Geis CZ s.r.o. v Chomutovicích. Od
této doby byly hlavní aktivity přesunuty do nového depa v průmyslové
zóně v Modleticích. Nyní je areál
v Chomutovicích využíván převážně
k parkování vozidel.
Václav Škorpil
místostarosta

Nové cesty na hřbitově
Na konci loňského roku se podařilo
získat dotaci na obnovu mlatových
cest na hřbitově. Rekonstrukce bude
probíhat v první polovině letošního
roku. Z tohoto důvodu dbejte zvýšené
opatrnosti při pohybu na hřbitově.

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.
Brigáda se koná 14. 4. 2018 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 – 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
OÚ Popovičky a SDH

Miroslava Formánková
zastupitelka

Spadané listí
Opět bych rád poděkoval Jiřímu Dvořáčkovi za nakládku
a Zdeňku Stoklasovi ml. za odvoz listí, které bylo po podzimní brigádě deponováno u rybníka Ve Struhách.
Díky, pánové.
Václav Škorpil
místostarosta

Odvoz domovního odpadu – 14. 4. 2018
V uvedený den 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!
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Odváženy budou okolo 16. hodiny, případně dříve, v případě
jejich naplnění.
Václav Škorpil
místostarosta
místos

Život v obci

ZIMNÍ BUŘTY
Poslední únorové sobotní odpoledne proběhlo „již
tradiční“ opékání buřtů. Jestli dobře počítám, jednalo se již o šestý ročník této akce. Zima ukázala svoji pravou tvář a denní teplota se pohybovala
opravdu velmi nízko. Sousedé a spoluobčané na
toto téma hojně diskutovali a vedla se bujará pře,
kam a jaký druh „měřidla“ nejlépe umístit, aby údaje z meteostanic, teploměrů atd. byly ty nejaktuálnější a nejsprávnější.
Místní hasiči se postarali jak o oheň v ohništi na
opékání buřtů, tak i o další koš s ohněm, který sloužil převážně jako zdroj tepla k ohřátí. Na zahřátí se
podávaly teplé nápoje a k nim tvarohové a makové
koláčky.
Letošní ročník opékání buřtů byl zpestřen ochutnáv-

kou tradičních výrobků ze zabijačky. Od lokálního
řezníka z Radějovic jsme zakoupili tlačenku, kroupová jelítka a jitrničky. Kdo chtěl, mohl si tlačenku
klasicky dochutit octem a cibulí.
Velmi chladné počasí – mrzlo, až praštělo – někoho odradilo, ale našla se spousta nadšenců, kterým
chuť na opečený špekáček a ochutnávka zabijačkových dobrot nedovolila zůstat v teplém obýváku.
Podle spokojených úsměvů snad všech účastníků
se akce opět vydařila.
-jš-

5

Život v obci

LIDICKÁ HRUŠEŇ
Dne 10. června 1942 se zdálo, že deﬁnitivně skončila více
než 600letá historie obce Lidice. Bylo zavražděno 340 tamních obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí), se zemí byly
srovnány všechny domy včetně kostela, sutí byl zavezen
rybník, posunuto koryto potoka, zničeny všechny stromy
a „název bývalé obce Lidic v politickém okresu kladenském prohlášen za navždy zaniklý“. Po válce se vrátilo pouze
143 žen a 17 dětí. V současné době žijí již jen 2 lidické ženy
a asi 11 dětí přeživších. A hrušeň.
Lidická hrušeň je strom, který jen shodou okolností přežil
běsnění příslušníků SS a německé policie. Při demolici kostela byl částečně zakryt sutinami a korunka byla zlomena,
er
A. Nešpor a Z. Kiesenbau

čímž se jevil jako zcela zničený. Ale nebyl, a proto je i nyní
živoucí památkou válečných událostí.
Před koncem roku jsem přednesl návrh, že by bylo hezké
mít i u nás takovou připomínku lidického příběhu. Všichni
byli pro. Vstřícná k tomuto nápadu byla i ředitelka Památníku Lidice, Martina Lehmannová. Proto jsem požádal ředitele
Dendrologické zahrady v Průhonicích Zdeňka Kiesenbauera,
zda by pro nás neodebral roub hrušně v Lidicích. Ten velice
ochotně souhlasil.
Odběr roubu proběhl 22. ledna. Před vlastním ořezem jsme
uctili památku padlých a položili květiny k Památníku dětských obětí. Pak už na nás čekal Antonín Nešpor, syn lidické
ženy Anny Nešporové, rozené Horákové, předseda Občanského sdružení Lidice, a Michal Šutinský, zástupce Památníku Lidice. Přestože v ten den byla opravdu zima a stát na
jednom místě vyžadovalo trochu sebezapření, všichni jsme
se zájmem poslouchali poutavé vyprávění Antonína Nešpora. Dozvěděli jsme se tak, proč hrušeň přežila tragédii, kde
stál který dům, ale i příběh maminky pana Nešpora, která
přežila pobyt i návrat z koncentračního tábora Ravensbrück.
Příběh, kdy přišla o svou dvouměsíční dceru Věnušku. Paní
Nešporová měla být odvedena na výslech, svou dceru nechtěla opustit, ale musela. Byl jí dán slib německého důstojníka, že hned po návratu svou dceru opět uvidí. Neuviděla,
už nikdy. „S myšlenkou, že někde Věnuška existuje, žila maminka až do své smrti,“ svěřil se A. Nešpor.
Poté jsme, za odborného dohledu Zdeňka Kiesenbauera,
odebrali několik roubů z Lidické hrušně, které jsme pak odvezli do Dendrologické zahrady v Průhonicích. Tam pak byly
naroubovány. Nyní jsou uloženy ve studeném skleníku a čekají na mízu.
Po dohodě s ředitelem zahrady jsem se rozhodl, že naši Lidickou hrušeň u nás vysadíme v roce 2022, tedy v roce
80. výročí vyhlazení Lidic. V tu dobu bude z našeho roubu
už slušný stromek – letos, což byl původní záměr, by to byl
opravdu jen proutek.
Tak tedy za čtyři roky :-)
Václav Škorpil
místostarosta
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠICH
OBCÍCH
Jako každý rok, také úvodem roku 2018
jsme mohli v Popovičkách a v Chomutovicích, ale i v celé ČR, potkat koledníky
v kostýmech Tří králů. Dle staré lidové
tradice chodili od domu k domu nebo
koledovali v ulicích a v celé ČR letos vykoledovali celkem 114 136 544 Kč.

a Chomutovic vykoledovali rekordní
částku 7 152 Kč, která bude využita
Arcidiecézní charitou Praha (ADCH) na
tyto projekty:
• Humanitární středisko ADCH Praha
• Azylový dům Brandýs n. L. pro
pomoc matkám s dětmi
• Vybudování komunitního centra

•

Harfa Farní charity Vlašim
Charitní nemocnici v Ugandě

Koledníci děkují všem dárcům, kteří jim
otevřeli svoje dveře a srdce a podpořili
tak charitní dílo.
Iveta Patáková

Koledování v průběhu Tříkrálové sbírky
podléhá přesným pravidlům. Skupinku
tvoří obvykle tři koledníci (v našich obcích čtyři) v dětském věku, převlečení
za bájné krále (mudrce z východu),
kteří se podle tradice přišli do Betléma
poklonit novorozenému Ježíškovi.
Sbírka se koná v průběhu prvních dvou
lednových týdnů a na počátku koledníkům zpravidla žehnají biskupové
a kněží.
Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené
příslušnou diecézní Charitou. Kasička,
do které koledníci vybírají, musí být
úředně zapečetěná místně příslušným
městským či obecním úřadem nebo
magistrátem. Číslo pokladničky musí
souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem
Charity.
Pokud vám koledníci, kteří požádají
o dar do Tříkrálové sbírky pořádané
Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat
úřední pečetění sbírkové kasičky, jde
patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity, a může se
jednat o podvod.
Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. Koledovat může opravdu
kdokoli. Nemůže ale nést odpovědnost
za dary, které veřejnost svěří koledníkům, co nejsou evidovaní jako osoby
pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku.
Místní koledníci zpívali, přáli štěstí, zdraví a psali požehnání křídou na
dveře (po dohodě s majitelem). Od
vstřícných a milých obyvatel Popoviček
7
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OAKS PRAGUE – POSTUP PRACÍ
A SLUŽBY NA NÁMĚSTÍ
Od podzimu loňského roku,
kdy jsme vás informovali o posledních novinkách
v Oaks, se na stavbě v Nebřenicích znovu mnohé změnilo.
Na prvních devíti jamkách golfového hřiště právě probíhá
instalace závlahového systému a drenáží. Letos v květnu zahájíme jejich zasévání a budou tak připravené přivítat první
hráče již v létě 2019. Druhou „devítku“ čeká zasetí příští
rok. Významně také postoupily výkopové práce podél silnice
z Nebřenic do Radimovic, na jejichž místě se od letošního
jara začnou okolo budoucího náměstí rýsovat apartmánové domy od architektonických studií Chapman Taylor, John
Thompson & Partners a Richard Meier & Partners. Od konce
léta příštího roku budeme tyto domy postupně připravovat
k předání novým majitelům a obyvatelům Nebřenic. Současně uvedeme v život část stravovacích zařízení na náměstí,
abychom zajistili všem občanům, stávajícím i novým, potřebný komfort a občanskou vybavenost.

i plnohodnotný dětský koutek. Naproti restauraci pak naleznete vinný bar, který bude otevřen denně od pozdních
odpoledních hodin, ale pouze do doby večerního klidu,
aby nebyli okolní obyvatelé provozem rušeni. Bar nabídne svým hostům široký výběr domácích i zahraničních vín
a piv z místních minipivovarů, k nimž si budete moci objednat studená jídla typu tapas, či jednohubky připravené
kuchařem z místního bistra.
Více o plánované výstavbě a službách vám rádi sdělíme
osobně při dalším setkání, k němuž budeme mít příležitost
během Dětského dne, který chystáme společně s místním
úřadem na konec května na zámku v Nebřenicích.
ARENDON a.s.
www.theoaksprague.cz

V centru Oaks bude od počátku v provozu malá pekárna
s domácím pečivem a kavárna s delikatesami. V nabídce
bistra naleznete lehká jednoduchá jídla, jako jsou čerstvé
sendviče, saláty a burgery, či studené lahůdky z Itálie nebo
ze Španělska. Zajímavostí bude otevřená kuchyně, abyste
mohli pozorovat kuchaře při přípravě vašeho pokrmu. Vše si
budete moci vychutnat v příjemných prostorách s výhledem
na náměstí, nebo si objednávku zakoupit s sebou.
Těšit se můžete i na rodinnou italskou restauraci s posezením uvnitř či na venkovní terase. Kromě domácí pizzy
a variací skvělých italských dezertů je zde samozřejmostí
8
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100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR
V letošním roce oslaví
naše republika 100. výročí
od založení. Není pochyb,
že každý si založení státu spojí s osobou prvního
prezidenta, Tomášem Garriguem Masarykem. Proto přijměte krátký úryvek
z knihy Karla Čapka a přílohu časopisu jako připomínku významného výročí. V příloze uvidíte dobový
zápis ve školní kronice
k 85. narozeninám TGM,
tak jak ji napsal a nakreslil tehdejší kronikář školy
v Popovičkách, jehož jméno se nám nepodařilo vypátrat.
Hovory s T. G. Masarykem, Karel Čapek
DOMOV
Mé nejstarší vzpomínky... To jsou jen takové nesouvislé obrazy. Jednou – to mi byly asi tři roky – viděl jsem v Hodoníně
splašeného koně; hnal se po ulici, všechno se rozutíkalo, jen
nějaké dítě mu upadlo pod nohy; ale kůň je přeskočil a dítěti
se nic nestalo; to mně tak utkvělo v hlavě. Potom si z té doby
pamatuju, jak můj otec v Mutěnicích chytal do želez vrá-
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ny, a ledacos takového. Vím, že jsem chodil (v Mutěnicích)
k panu rechtorovi vyprosit si papír a kousky plavajzu a tím
jsem čmáral, ještě než jsem se učil psát.
Můj domov, to byl ten kraj kolem Hodonína; tam všude byly
císařské statky, a tož kam otce, který byl v počátku své služební dráhy na těch statcích kočím, poslali, tam jsme se
stěhovali s ním. Hned v mém druhém roce jsme došli z Hodonína do Mutěnic, tam jsme byli do jara roku 1853; pak
jsme se vrátili do Hodonína a bydleli v chalupě „na plese“.
Tu dalekou rovinu, tu vidím i dnes před sebou, a myslím,
že ten dětský dojem mně zůstal; proto mám rád roviny;
hory mám rád z dálky, ale nežiju v nich rád, údolí mě tísní,
a nevidět dost slunka.
V roce 1856 jsme přišli do Čejkovic do dvora; po dvou letech
jsme museli na rok do Čejče, pak zase do Čejkovic, a tam
jsme bydleli do roku 1862. Roku 1861 jsem se dostal na
reálku do Hustopeče, a naši zatím zas přišli do Hodonína,
ale už v roce 1863 byli znova posláni do Čejče, a odtud se
za tři roky, to bylo v roce 1867, stěhovali pryč z císařských
statků do soukromé služby v Miroslavi a na dvoře Suchohrdly – Socherle se říkalo německy; nejdéle byli v Kloboukách,
od roku 1870 do 1882, a tam jsem za nimi jezdíval na
prázdniny. Ale můj vlastní dětský domov, to byly Čejkovice.
Matka měla na mne větší vliv než otec; otec byl nadaný, ale
prostý, kápo v domě byla maminka. Byla Hanačka rodem,
ale vyrostla mezi Němci v Hustopečích; a tož jí čeština dělala ze začátku potíže. Nás tři děti hasačerty měla ohromně
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ráda; snad jsem byl jejím miláčkem, ale spíš by toho byl zasluhoval bratr Martin, z nás tří nejhodnější, nejčistší, anima
candida, jak se říká.
Matka byla chytrá a moudrá, znala kus světa, žila déle
v „nejlepší společnosti“, třebaže jen ve službě – bývala kuchařkou u pánů v Hodoníně; ale měli ji rádi, i později se
k ní utíkali o radu a pomoc v těžkých okolnostech. Z té panské společnosti jí zůstala touha, abychom se my děti dostaly
trochu výš na té společenské stupnici; k tomu ještě dobře
znala tu bídu, v které tenkrát žil služebný a pracovný lid. Tož
chtěla mít z nás dětí pány – to byla její zásluha, že jsem se
dostal na školy.
Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale neměla
k tomu mnoho kdy, musela se dřít na rodinu. Slýchal jsem
od ní: Herrendienst geht vor Gottesdienst. Na to jsem
vzpomínal později, když jsem chápal politickou roli církve
a Feuerbachovu teorii, jak náboženství slouží politice. Místo
kostela odříkávala si matka modlitby podle modlitební knížky; ta knížka byla plna obrázků – pamatuju se na obrázek
umučeného Krista krví se potícího, ten měla nejraději. Aji já
jsem se na něj rád zadíval.

jsem vídal, jak byli někteří panští úředníci na mého otce
hrubí. Často jsem špekuloval, jak jim to oplatit a jak to udělat, abych jim za to natloukl. Když páni přijížděli na hony,
nechávali si u nás kožichy; a já jsem vám měl takovou chuť
nějak si na těch kožichách vylít svou zlostičku. Po lovu jedli
páni v lese v myslivně a sluhové házeli lidem zbytky, a ti se
o ně prali. Jednou jim cosi hodili, byly to nejspíš makaróny;
lidé to neznali a říkali tomu hlísty, ale to jim bylo jedno, rvali
se o to jako zvěř.
Tož takové věci mně utkvěly.
Václav Škorpil
místostarosta

KALENDÁRIUM

– aneb na co se můžeme těšit v roce 2018
14. 4.

Otec byl Slovák z Kopčan, narodil se jako nevolník a nevolníkem zůstal. Vedle matky měl na mne málo pozitivního vlivu.
Byl nadaný od přírody, ale do škol nechodil; v Kopčanech
se naučil jen taktak číst, a to se učil u staré ženy, vdovy po
vojákovi, které obec dala tu funkci – škola tam totiž nebyla;
za trochu toho čtení jí děti musely kopat brambory. Byl to
tak docela venkovský, neměstský, přírodní člověk; žil stále
v přírodě, zvláště když se dostal k hospodářství; přírodu znal,
pozoroval a dobře pozoroval – měl takový zvláštní smysl pro
jednotliviny přírody a života. Dosud si pamatuju, jak jednou
v březnu nám přinesl za ňadry domů mladého zajíčka březňáčka, kterého našel schouleného v koňské šlépěji; tehdy
nám tak podrobně, živě a zajímavě vyprávěl celý průběh zaječího života.
Sám byl neučený, ale schvaloval, abych se učil, a nestyděl
se učit se se mnou; to se rozumí, i to učení, jako všecko, bral
utilitaristicky: co to člověku vynese. Zbožný nebyl, ale pekla
se bál a občas chodil v neděli do kostela. Ve všech věcech
rozhodovala matka, on se podroboval, i když jí odporoval.
Když nás mnohem později navštěvoval v Praze, zajímalo ho
jen to, jak jsou okutí koně, jaké oje, nápravy a kola mají
v Praze vozy a kočáry; malostranské paláce ho zajímaly jen
svými portýry – za pár dní se seznámil se všemi a chodil za
nimi na besedu. Za dva tři dni měl Prahy dost, a nemohli
jsme ho už udržet – jen domů, na ves a do přírody!

21. 4.

JARNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID OBCÍ
KARNEVAL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
od 16.00 hodin, zámecký sál Modletice, od 20.00 hodin, hraje skupina
Veget

26. 5.

DĚTSKÝ DEN, zámek Nebřenice

23. 6.

HUNTOVICKÝ ÚTOK, hasičská soutěž u rybníka Ve Struhách

15. 9.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM

22. 9.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

13. 10.

ŠPACÍR, procházka okolními obcemi

3. 11.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
sraz v 17.00 hodin u OÚ

10. 11.

MYSLIVECKÁ POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA, Hostinec Petříkov,
od 20.00 hod., hraje kapela Pod Altánem

24. 11.

PODZIMNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID
OBCÍ

1. 12.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ, zámecký sál
v Modleticích, od 20.00 hodin

Já jsem tak na otci vyciťoval a vypozoroval účinky roboty,
poroby; sloužil a pracoval s nechutí, z musu, před svými
pány smekal, ale rád jich neměl. Na císařských statcích se
de facto nevolnictví udrželo i po devětačtyřicátém roce; vemte si, že můj otec musel žádat panstvo o dovolení, abych
směl jít na reálku. To byly tak mé první sociální dojmy, když

16. 12.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
náves Chomutovice, od 15.00 hodin

24. 12.

ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE
kostel sv. Bartoloměje, od 21.00 hodin
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OSLAVY VELIKONOC V POPOVIČKÁCH
Velikonoce
jsou
většinou spojovány s jarem, neboť
časově
opravdu
spadají do tohoto
krásného ročního
období. Stejně tak,
jako spojujeme Velikonoce s jarem,
spojujeme
jaro
s životem. Na jaře
se probouzí příroda
a s ní veškerý život
po dlouhém zimním
p
sspánku a dává nám
tto najevo svými pesttrými barvami, všudypřítomnou vůní,
d
vzduchem prohřátým slunečními paprsky a krásným zpěvem ptáků.

stříbrných, aby se naplnilo Písmo svaté. Na připomínku této
události pečou maminky doma s dětmi „jidášky“ z kynutého
těsta.
29. 3. Zelený čtvrtek, připomínáme si „poslední večeři
Páně“, kdy Ježíš Kristus naposledy povečeřel se svými učedníky a pak se odebral k tiché modlitbě do Getsemanské zahrady. V kostelích najdete toto místo vyzdobené květinami,
kam také na konci bohoslužby kněz odnáší svátost oltářní za
doprovodu chvalozpěvů. Všichni známe tradici, kdy se říká,
že v tento den by se mělo poobědvat něco zeleného, jako je
špenát, hrášek atd. Cítíme, že tato tradice souvisí s historií.

Velikonoce jsou svátkem „pohyblivým“, protože se vždy slaví
na první neděli po prvním jarním úplňku. Jak spočítáme
datum letošních Velikonoc? V kalendáři vyhledáme, kdy je
měsíc v úplňku (sobota 31. 3. 2018), a zjistíme, že Boží
hod velikonoční budeme tedy slavit v neděli 1. 4. 2018.
Dovolte mi, abych vás nyní provedla tímto významným křesťanským svátkem a přiblížila vám způsob, jak je slaví a prožívají křesťané na celém světě.
V
Velikonocům
předchází celá postní doba
(40
(
dní) a Svatý týden, který se nazývá
také
Pašijový a letos začíná 25. 3. – pot
slední postní nedělí, již nazýváme Květná.
Letos si na Květnou neděli posuneme i čas
o hodinu dopředu. V kostele v Popovičkách oslavíme Květnou neděli již v sobotu
24. 3. ve 14.30 hod. a připomeneme si
zde památku slavného vjezdu Ježíše Krista
do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali čerstvými
palmovými ratolestmi. A protože u nás nemáme palmové ratolesti, světíme „kočičky“ z jívy, které nám potom celý rok připomínají začátek Velikonoc. Na tuto událost
jste srdečně zváni – přijďte a odneste si
posvěcené „kočičky“. A po roce, až bude
končit masopustní veselí a doba půstu začne Popeleční středou, budou posvěcené „kočičky“ spáleny na popel a kněz
nám jimi udělá na čelo znamení kříže se slovy „Konej pokání
a věř evangeliu“. Tím se nám připomene pomíjivost života
a nutnost pokání. Ale vraťme se zpět ke Svatému týdnu.
K pondělí a úterý se vztahují spíše tradice pohanské, úklidové.
28. 3. Škaredá středa, zřejmě proto, že v tento den Jidáš,
jeden z dvanácti Kristových učedníků, Ježíše zradil za třicet
12

30. 3. Velký pátek, je vyhlášen státním svátkem a je připo
mínkou smrti Ježíše Krista. Proto je prožíván ve znamení
smutku, ticha a rozjímání. Na celém světě se neslaví mše
svatá. V 15 hod. v kostele modlíme Křížovou cestu. U Getse-
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manské zahrady v kostele probíhá neustálá adorace (klanění
a projev úcty) a hlídání „hrobu“, a to až do sobotní velké
noci. Oltář v kostele bude bez kříže, bez svící a bez pláten.
Varhany a zvony budou celý den mlčet až do sobotní velké
noci (Vigilie). Při liturgii, která bude následovat po modlitbě
Křížové cesty, budeme uctívat Kříž a číst nebo zpívat se budou Pašije.
31. 3. Bílá sobota, je známa, jak už jsem se zmínila, velkou
večerní slavností Zmrtvýchvstání Páně (Vigilií), kterou mám
nejraději ze všech slavností v roce. Od nejstarších dob je
tato noc zasvěcena Pánu (Ex 12,42), aby podle napomenutí
evangelia (Lk 12,35) byli věřící s hořícími svíčkami v rukou,
podobni lidem, kteří očekávají Pána, až znovu přijde. Před
kostelem probíhá žehnání ohně, zpívá se velikonoční chvalozpěv Exultet, čte se Písmo ze Starého a Nového zákona,
zpívají se nádherné žalmy a Pašije. Uděluje se a obnovuje křest, slaví se eucharistie (připomíná se poslední večeře
Páně, jako na každé tradiční mši svaté).
1. 4. Boží hod velikonoční, pochází z „velké noci“ ze soboty
na neděli, kdy jsme oslavili Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Neděle po Bílé sobotě je počátkem velikonočního období,
které trvá dalších 40 dní, a v kostele při mši svaté se budou
navíc světit velikonoční pokrmy, jako např. beránci, mazance, malovaná vajíčka…
Na oslavu Velikonoc s námi jste samozřejmě srdečně zváni. Od Zeleného čtvrtka do neděle budou všechny velikonoční obřady naší farnosti probíhat v kostele v Říčanech
a ve Velkých Popovicích. Jejich přesný rozpis najdete na vývěsce před kostelem v Popovičkách a na stránkách farnosti
www.ricany.cz/farnost
Iveta Patáková

ČOV
Na uvedených fotkách ﬁnální stav ČOV v Popovičkách. Zbývají již jen drobné
nedodělky a úprava blízkého okolí, které bylo stavbou dotčeno. ČOV běží
nyní ve zkušebním provozu pro obě linky a je pravidelně na měsíční bázi
vyhodnocován.
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Rozhovor - Zdeněk Kiesenbauer (52), vedoucí De
Pocházíte ze Šumavy, příroda tedy
byla všude kolem vás. Jak jste se
ale dostal k profesionálnímu zájmu
o rostliny, kdo vás k oboru vedl?
Studoval jsem zemědělskou školu
a stejně jako většina vrstevníků jsem
o budoucím povolání neměl žádnou
konkrétní představu, věděl jsem ale
s jistotou, že chci pracovat v terénu,
a zahradničina mně byla nejbližší.
Do Průhonic jsem se dostal náhodou,
chtěl jsem si zde najít letní brigádu
v zámeckém parku, nakonec jsem ale
skončil ve výzkumném
ústavu, kde v tu dobu
probíhal nábor nových
pracovníků pro nově vznikající Dendrologickou zahradu. Dostal jsem se tak
do kolektivu skvělých lidí,
mezi kterými jsem se cítil
dobře a naštěstí mi to vydrželo dodnes.
Z jaké úrody/rostliny jste
měl v dětství největší radost?
Spíš z těch větších plodů,
nikdy mě nebavilo sbírat rybíz nebo maliny. To
byla obvyklá náplň prázdnin pro řadu venkovských
dětí a myslím, že to nikoho z nás nadšením nenaplňovalo. Asi
jako všechny vrstevníky mě bavilo trhat třešně a lézt po stromech „volným
stylem“. Na začátku prázdnin jsme obvykle oblezli většinu stromů po všech
stráních kolem vesnice. V posledních
letech se ale raději držím při zemi
u toho rybízu.
Zkoušel jste třeba i vypěstovat nové
odrůdy?
Šlechtění nových odrůd mě nijak nezasáhlo. Dodnes mě baví spíš ověřovat
a zkoušet to, co již bylo vyšlechtěno,
zejména staré odrůdy ovoce a zeleniny. V evropské zahradní kultuře vznikly
v posledních 200 letech tisíce druhů
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kulturních rostlin, jak okrasných, tak
i užitkových, u některých rodů v desítkách tisíc odrůd. To zkoušení tak vydá
na několik životů.
Nyní žijete v Průhonicích, vím, že rád
jezdíte po okolí na kole. Jaký je pohled na zeleň v obcích očima profesionála?
Rozdílná situace je v zeleni veřejné,
a privátní. V soukromé zeleni je v posledních 20 letech obecným rysem
změna funkce zahrad z výhradně užit-

kových na zahrady čistě „okrasné“.
Stylově jde o podobný „guláš“ jako
v architektuře. Ani rodinným zahradám
se nevyhnula touha lišit se od sousedů za každou cenu. Na soukromých
zahradách je ale patrný vývoj oboru
k lepšímu. Zatímco v porevolučních
letech se nová zástavba začala proměňovat v „lesoparky“ používáním
mohutných borovic černých, modřínů
nebo stříbrných smrků, později je nahradila zeleň „komunálního“ charakteru, vhodná spíš do uličních stromořadí
než do zahrádek. V posledních letech
přes ploty vyhlíží stále častěji vhodnější
stromy menšího vzrůstu od magnólií
a sakur po méně vzrůstné jehličnany.

Postupně také mizí velké keřové jalovce, které stály za nebývalým nárůstem
výskytu rzi hrušňové. Přibývá stále větší
díl růží a trvalek. Kvalita údržby zahrad
odráží ale dodnes skladbu majitelů zahrad. Někdo prací v zahradě relaxuje,
jiný si najímá ﬁrmu. Každopádně je při
projížďkách okolím vidět, že se o okolí
svých domů víc staráme a že nejsme
ke stavu okolí našich sídel lhostejní.
Přes 20 let se zabýváte záchranou
genofondu památných a kulturně významných stromů. Co taková práce obnáší? Jaké
rostliny, stromy jste zachránili?
Kromě dokumentace stavu se dlouhodobě snažíme udržovat a doplňovat
archivní matečnici vybraných památných stromů.
Fakticky to znamená,
že z těch nejcennějších
a nejzdravějších památných stromů odebereme několik roubů, které
v Dendrologické zahradě
naroubujeme a později
vysadíme do archivní matečnice, kde se je snažíme
uchovat pro další rozmnožování. Podařilo se tak
uchovat dnes již zaniklou Semtínskou
lípu srdčitou z Českého ráje, která patřila k výrazným dominantám kraje.
Každoročně množíme několik desítek
vybraných stromů z různých krajů pro
příležitostné výsadby při významných
výročích. V říjnu tohoto roku se jistě vysadí stovky stromů po celé zemi
ke stoletému výročí založení republiky, již v tuto dobu evidujeme několik
objednávek z různých krajů. Památné
stromy jsou součástí našeho přírodního
i kulturního dědictví, a proto si zaslouží stejnou pozornost jako architektura
nebo staré umění.
Překvapilo mě, že monitorujete i vý-

endrologické zahrady v Průhonicích
skyt rizikových-nepůvodních rostlin.
Jaká rizika tyto rostliny pro naši přírodu představují? Zatím jsem slyšel jen
o cizích racích v řekách…
Myslím, že všichni již slyšeli o bolševníku velkolepém nebo křídlatce.
Většina pěstitelů má touhu pěstovat
něco jedinečného, exotického a neobvyklého. Některé rostliny se přizpůsobivostí našim podmínkám a rychlým
růstem dostaly mimo naši kontrolu
a škodí vytlačováním původních rostlin, což může v některých místech vést
i k rozvrácení celého ekosystému. Ročně se vynakládají nemalé prostředky
na jejich potlačování. Odehrává se to
na celé planetě, není to tak náš domácí problém. Protože jsme botanická
zahrada, kde se pěstují tisíce nepůvodních rostlin, je naší povinností sledovat, jak se chovají a jestli se nemohou
stát pro naši krajinu rizikem.
Prozradíte nám, jaký nejvzácnější
exemplář u vás pěstujete? Případně,
jaká je vaše nejoblíbenější rostlina
v zahradě?
Tuto otázku dostávám při většině exkurzí. Není snadné na ni odpovědět,
protože každá rostlina je atraktivní
v jinou roční dobu, většina z nich
s léty roste do krásy, proto se ti favoriti
stále mění. Několik let pěstujeme Wolémii vznešenou, která byla objevena
teprve v roce 1994 a patří tak k chloubám několika botanických zahrad. My
jsme její semena získali výměnou Index seminum (mezinárodní a bezplatná výměna semen mezi botanickými
zahradami) v roce 2013 a dosud se
mají čile k světu. Přesto mě asi nejvíc
těší sbírka „starých“ růží. Jde o odrůdy
vyšlechtěné před rokem 1900, z nichž
mnohé jsou v kultuře stovky let a často
jsou potomky rostlin, které se pěstují
již tisíce let.
Kam dodáváte své rostliny a stromy,
kdo je u vás nakupuje? Slíbil jsem,
že se pokusím vyhnout bulvárním

otázkám, ale tady prosím udělejte výjimku a prozraďte nám nějaké jméno.
Nejsme komerční subjekt a prodejem
se neživíme, provozujeme pouze maloprodejnu. Řada památných stromů,
které jsme zde vypěstovali, roste třeba
na Vyšehradě, ale také v areálu Evropské organizace pro jaderný výzkum
CERN v Ženevě.
V dubnu se opět otevřou brány zahrady – na co nového se mohou návštěvníci těšit? Je už v tomto období
co obdivovat?
Předjaří je pokaždé velká neznámá,
protože je vždy reakcí na průběh předchozích měsíců, a tak nikdy nevíme,
kdy předjarní rostliny pokvetou. Každopádně největším lákadlem této doby
jsou sakury, kterých zde pěstujeme
společně s dalšími jarními slivoněmi
a višněmi asi 130 druhů a odrůd.
V zahradě pěstujeme také asi 300 druhů
a odrůd drobných cibulovin od sněženek po sasanky. Přehled připravovaných
akcí zveřejňujeme na našich stránkách
www.dendrologickazahrada.cz
V zahradě pořádáte i příměstské tábory – pro koho jsou určeny a co je
jejich náplní?
Příměstské tábory jsou určeny dětem
od ukončené první po pátou třídu. Vedou je zkušení lektoři, zaměření je vždy
na přírodní vědy. Tématem tohoto roku
je „Kouzelná zahrada“. Program je vždy
kombinací pohybových, vzdělávacích
i tvůrčích aktivit. Nabízíme je již třetím
rokem v průběhu letních měsíců.
V průběhu května se koná kurz dendrologie, nemusí se bát přihlásit
opravdoví začátečníci?
Nabízené kurzy jsou určeny především
odborné veřejnosti, nebo těm, kteří
mají o náš obor hlubší zájem.
Naše obec má řadu nových domků,
kde zatím roste v lepším případě jen
tráva. Co byste doporučil vysadit?

Především s ohledem na rychlost růstu a na zastínění pozemku, a ideálně,
abychom ze stromku taky mohli něco
ochutnat? :-)
V našich klimatických podmínkách
to mohou být desítky druhů dřevin.
U ovoce bývá v některých letech problém s nadúrodou. Celkem rozumnou
alternativou jsou višně, nebo nové odrůdy sloupových jabloní. Narostou do
3–4 metrů a těch plodů bývá jen několik kilogramů. Dobrou volbou jsou ale
také muchovníky, které pěkně kvetou
a bohatě plodí. Jejich plody připomínají chutí borůvky a obvykle je spasou
ptáci.
Zůstaňme ještě chviličku u nás. Můžete dát několik základních rad pro
správné založení zahrady na menším
pozemku?
Podstatné je, co od zahrady očekáváme. Každopádně důležité je v zahradě
vytvořit útulné a pro relaxaci příjemné
prostředí, a tak je důležitý vyvážený poměr mezi stínem a slunnými partiemi.
Vždy bych se držel pravidla, že méně je
více, proto považuji za nejpodstatnější
do malé zahrady uvážlivě vybrat jeden
pěkný strom, který nepřeroste výrazně výšku domu a pod který se časem
vejde příjemné posezení. Keře mohou
vytvořit závětří a soukromí, vedle toho
mohou obohatit zahradu o květy, vůni
i plody. Květiny oživí zahrady především v průběhu vegetace. Pokud to
jde, je dobré nechat v zahradě místo na
nějaké ovoce, zeleninu, nebo jahody.
Právě jahody bývají často dobrou motivací pro další pěstitelské experimenty
u začátečníků. No a pobyt v zahradě
na čerstvém vzduchu.
Pane řediteli, děkuji nejen za rozhovor a rady, ale i za odběr roubů naší
Lidické hrušně. A budu moc rád,
když se za čtyři roky sejdeme při její
výsadbě.
Rozhovor vedl Václav Škorpil
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Život v obci

CYKLISTICKÉ DESATERO
1. Dbejte na stav kola
a jeho výbavu
Používejte
odpovídající
velikost kola, mějte kolo
funkční a seřízené s důrazem na brzdy, reﬂexní
prvky, přední bílé a zadní
červené odrazky a světla
(blikačky), zvonek, vhodné je mít nářadí a rezervní
duši. Zejména v provozu
a při rychlejší jízdě používejte přilbu (do 18 let věku
je povinná vždy) a ochranné brýle (proti slunci
a hmyzu). Nezapomínejte
na vhodný pitný režim.
2. Snažte se vidět a být viděni
Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto mějte
na sobě a na kole reﬂexní prvky a přinejmenším za snížené
viditelnosti buďte vždy osvětleni vpředu i vzadu.
3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám
Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani
během ní. Jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek
ohrožujete sebe i ostatní. V případě postihu je na vás pohlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla.
4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete
Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností
a možností. Snažte se vyhnout komunikacím silně zatíženým automobily, na provoz si zvykejte postupně. Nezapomínejte, že chodník je pouze pro chodce – s výjimkou dětských
cyklistů ve věku do deseti let. V maximální míře využívejte
vyznačené cyklopruhy, koridory a stezky.
5. Buďte ohleduplní a předvídaví
Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní
k vám. Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte,
že všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat. A také že cesta před vámi nemusí být volně průjezdná – nevjíždějte proto
bezhlavě tam, kam nevidíte. Dejte si pozor na přijíždějící
a předjíždějící vozidla.

obzvlášť při odbočování vlevo, a ujistěte se, že jej ostatní
zaregistrovali, teprve potom proveďte potřebnou změnu.
Sledujte stav vozovky, koleje, příčné prahy či mříže kanálů
a v případě potřeby se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních. Používejte všechny
smysly – vyvarujte se poslechu hlasité hudby či telefonování
a psaní sms za jízdy, protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.
7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy
Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte bezpečný odstup od překážek, zejména od parkujících
automobilů. Dejte si pozor na vozidla, která zastavila nebo
zastavují, především na vystupující – otevřené dveře. Při jízdě ve skupině jezděte za sebou s dostatečnými rozestupy
a ve velké skupině se rozdělte na několik menších.
8. Dávejte pozor na mrtvé úhly
Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní
vozidlo), které začíná odbočovat nebo třeba vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku prakticky
nemá šanci cyklistu vedle svého vozidla vidět. Proto nepodjíždějte odbočující vozidla a neobjíždějte zleva vozidlo, které
signalizuje, že se rozjede. Nezapomínejte také, že rozměrnější vozidla při zatáčení vybočují do stran.
9. Kolo zamykejte s rozmyslem
Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu
a na dobře viditelném místě, a to současně za rám a alespoň
přední kolo (zadní se hůře demontuje).
10. Kolizi se zraněním nahlaste
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo
Policii ČR (tel. 158), v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu (tel. 155), kde v případě potřeby dostanete
také instrukce pro nejnutnější pomoc zraněným.

Zdroj:

6. Komunikujte s okolím
V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží,
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