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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

doufám, že další vydání našeho periodika se k vám dostává alespoň trochu
promočené, svlažené konečně pár kapkami deště, na který zde čekáme.
Pomalu jsem se začal domnívat, zdali
na naše vesnice nesedla oblast srážkového stínu a nepokouší naši trpělivost.
Snad byl dojem mylný.
I přesto bych rád hned úvodem apeloval na nás všechny, nakládejme s naší
vodou, která je výhradně celá čerpána
pouze z místních podzemních zdrojů,

odpovědně a obezřetně. V současné
době i s ohledem na dlouhodobé sucho
je vydatnost našich zdrojů stále stejná,
tzn. máme neustále k dispozici potřebnou kapacitu. Bohužel s ohledem
na častou zálivku a pravidelné dopouštění bazénů, především v odpoledních
a večerních hodinách, není náš systém
navržen na tak obrovské okamžité odběry a může docházet k nepředvídatelným výpadkům. Rovněž urputná snaha o udržení stále zeleného okrasného
trávníku, když mu sama příroda v těchto dnech momentálně nepřeje, je řekněme neodpovědná a nehospodárná.
Celý vodovodní systém prochází v těchto měsících úpravami tak, aby byl připraven poskytovat v celém rozsahu dostatečný tlak a byla možnost ke konci
příštího roku jej otevřít pro vodní zdroj
Želivka směrem od Nebřenic. Pevně věříme, že se vše ve spolupráci se společností Arendon řádně v termínu povede.
S postupem prací a výstavbou Arendonu v Nebřenicích je spojen další velký
projekt týkající se každé obývané nemovitosti v Popovičkách, Chomutovicích i Nebřenicích.
Po četných jednáních se obecnímu úřadu povedla uzavřít dohoda, která zajistí
dotažení optického vlákna k hranicím
všech nemovitostí s rezidencí, a to zce-

la zdarma. Bude tak možnost připojení
k internetu, lidově řekněme, kosmickou
rychlostí. Její využití bude samozřejmě
na vás. Obec zvažuje využití některých
prvků technologie Smart City – nastavení intenzity veřejného osvětlení
v závislosti na světelných podmínkách
a provozu, detektory kvality ovzduší,
senzory teploty, čidla dopravních systémů, dálkově měřené spotřeby energií
a vody, detekce havárií, bezpečnostní
kamery, vzdálená správa infrastruktury obce a mnoho dalšího. Realizace by
měla započít již v druhé polovině tohoto roku.
Kde výstavba již začala, vědí dozajista ti, kteří rádi procházky. Směrem
od Modletic do Popoviček podél Chomutovického potoka vzniká technologií „štěrkový trávník“ propojení našich
vesnic. Bude vybudována nejen nová
cesta, ale založí se i porost květinové
louky a provedou se drobné terénní
úpravy. Do podzimu by vše již mělo být
hotovo a připraveno k výšlapu.
Ať již však budete pořádat výlety kdekoliv, přeji vám všem krásné a usměvavé léto a náruče plné dovolenkové
pohody.
S úctou
Ing. Jaroslav Richter,
starosta

Obecní úřad informuje
Nebezpečný odpad – 8. 9. 2018
V uvedený den proběhne svoz nebezpečného odpadu od občanů.
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.
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Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.
Chtěl bych vás zároveň požádat o trpělivost při případném zdržení na předchozím stanovišti.

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
Odměna od EKO-KOM
Za první čtvrtletí 2018 se nám podařilo celkově vytřídit přes 7 t odpadu
a za to nám náleží odměna ve výši
20.000 Kč. Tato částka bude započtena do příjmu za odpady. Odměna
je nám připisována 4× ročně v přibližně stejné výši.
Papír … 2,577 t
Plast … 1,942 t
Sklo … 2,582 t
Kovy … 0,240 t
Celkem … 7,341 t

Jarní zametání
Na začátku dubna proběhlo strojové zametání všech vozovek v obci. Byly tak odstraněny zbytky inertního posypu po zimní údržbě.
Děkuji všem za příkladné přeparkování vozidel, vše proběhlo zcela hladce :-)
Václav Škorpil
místostarosta

Václav Škorpil
místostarosta

Provoz autobusů
Na základě podnětu, který byl podán
na OÚ, bychom rádi požádali o názor i ostatní občany. Podnět se týkal
frekvence linek autobusu, a to jak do
Prahy, tak zpět.
V minulosti jsme tuto otázku již řešili,
ale navýšení počtu linek nebylo realizováno vzhledem k poměru nákladů
a předpokládanému využití linek.
Další názory si rádi vyslechneme přímo na obecním úřadě.
Renata Stoklasová
zastupitel

TSP Informuje
V následujících dnech bude probíhat
pravidelné odkalování vodovodní sítě.
10. září – 16. září 2018
22. října – 28. října 2018
19. listopadu – 25. listopadu 2018

Mše za padlé hrdiny
1. sv. války
Dne 25. 8. od 14.30 se
na místním hřbitově koná
Mše svatá za padlé hrdiny v 1. světové válce.
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Pod Skalkou
tak zní název nové ulice v Popovičkách. Jedná se o lokalitu na konci obce směrem na
Modletice.
Název schválilo na svém květnovém zasedání zastupitelstvo.
-vš-

Už mi nechodí SMS od OÚ
Pokud jste se někdy v minulosti přihlásili k odběru takových SMS a od konce
května vám již žádné nechodí, pak je to
způsobeno tím, že jste se ještě nepřeregistrovali. Všichni odběratelé byli 2×
upozorněni formou SMS a informací na
vývěskách. Důvodem přeregistrace je nařízení EU, které se týká ochrany osobních
údajů.

Chcete-li i nadále odebírat SMS od OÚ,
pak:
a) se prosím znovu registrujte na www.
popovicky.cz/zivot-v-obci/aktuality –
DOPORUČUJI
b) případně na stejném místě vyplňte, vytiskněte, podepište a na OÚ odevzdejte formulář
c) v úředních hodinách podepište stejný
formulář na OÚ
Václav Škorpil
místostarosta

Obecní úřad informuje
Kompost v Popovičkách

Vážení spoluobčané,
okolnosti nás donutily k opatřením, která
by zajistila, abychom nemuseli opět platit
více za odvoz odpadů. Jednou ze složek
platby je totiž i odvoz bioodpadu – kompostu.
Zmiňovanými okolnostmi je opakované
nadměrné využívání kompostu obyvateli
jiných obcí a soukromými zahradnickými

ﬁrmami. Takové
společnosti totiž
od zákazníka vyinkasují
platbu
za likvidaci odpadu (tráva, větve
apod.) a pak vše
odvezou na náš
kompost, kde likvidaci platíme
my všichni!
Proto, abychom
omezili toto neoprávněné používání našich kompostů (tj.
plýtvání našimi penězi), jsme se rozhodli,
že vjezd bude zajištěn sklopnými sloupky, které umožní vjezd např. s kolečkem
či dovolí bezpečně zaparkovat auto podél vozovky. Budete-li potřebovat zajet
ke kompostu s větším vozíkem, je možné si zapůjčit klíče od sloupků na obecním úřadě. Klíče se vrací v následujícím

týdnu po zapůjčení. Úřední hodiny jsou
ÚT 7.00–10.00 a 17.00–21.00 a
ve ST 17.00–19.00 hod.
Na obrázku vidíte, jak si hned nějaký
hodný člověk „kreativně“ poradil se zmiňovaným opatřením.
Dále se musím zmínit o instalaci sloupků. V den betonování sloupků bylo místo označeno dopravními kužely. Navečer
už kužely „zmizely“, ale nejen to, kovové svorníky pro ukotvení sloupků byly
po průjezdu neznámého vozidla zatlačeny do betonu a celá betonáž se tedy
musela opakovat. Nevím, kdo to mohl
udělat, ale stopy od betonu vozidlo zanechalo od kompostu až k odbočce do ulice
Na Skalce.
Je mi smutno, jak pár jedinců takto komplikuje život všem ostatním, všem slušným lidem.
Václav Škorpil
místostarosta

Opravy veřejného osvětlení
Od května 2018 využíváme novou společnost pro opravy veřejného osvětlení,
je to ELEKTROKOMPLEX s.r.o. z Poříčí
nad Sázavou.
Důvodem změny je ukončení aktivní
činnosti našeho dlouholetého spolupracovníka Slavomíra Vykuse z Dobřejovic. Rád bych mu za spolupráci
poděkoval, protože to byla spolupráce

opravdu zcela bezproblémová, vždy byl
velice vstřícný, ochotný a samozřejmě
odborně velmi zdatný.
Pro osvěžení uvádím, že opravy lamp
se provádějí vždy 1× měsíčně, kdy se
zkontroluje celá obec a špatné výbojky
se vymění. Dojde-li k „celkovému“ výpadku, pak se řeší oprava operativně.
Chtěl bych však poprosit, abyste mi

v případě, že před vaším domem lampa „bliká“, tedy chvíli svítí a chvíli ne,
dali zprávu s uvedením čísla lampy.
K pravidelné kontrole totiž může dojít
právě ve chvíli, kdy lampa svítí, a tedy
nebude opravena. Děkuji.
Václav Škorpil
místostarosta

Kontrola spalinových cest (komínů) – 15. a 16. 9. 2018
OÚ Popovičky pro vás opět připravil možnost kontroly a vyčištění
spalinových cest (komínů). Kontrola je povinná 1× ročně, a to dle
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
Cena: 300 Kč
Částka zahrnuje:
- kontrolu
- vybírání sazí
- sepsání zprávy o provedené kontrole a čištění jedné spalinové cesty
Pro domluvení termínu návštěvy volejte Magdalénu Lehovcovou na
601 555 177, nejlépe v úředních hodinách. Objednávky se přijímají
od 1. 8. 2018.
Václav Škorpil
místostarosta
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Obecní úřad informuje
Komunální volby 2018
V říjnu 2018 proběhnou v České republice volby do zastupitelstev obcí v Česku –
komunální volby 2018.
Kdo může jít do voleb
1. Politické strany a politická hnutí
Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách
volební stranou mohou být registrované
politické strany a politická hnutí, jejichž
činnost nebyla pozastavena, a jejich
koalice, nezávislí kandidáti, sdružení
nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran či politických hnutí a nezávislých kandidátů.
2. Nezávislý kandidát
Takový kandidát kandiduje sám pod
svým jménem, nijak se neregistruje, ale
musí doručit ke kandidátní listině petici
podepsanou voliči podporujícími jeho
kandidaturu. Podepsat ji mohou pouze
voliči.
3. Sdružení nezávislých kandidátů
Neformální a neregistrované uskupení.
Na rozdíl od politických stran a politických hnutí, které musejí podat žádost

Proč?

Je opravdu
výhodnější
najít a pečl
jménem, ne
ivě strhnout
bo jednoduš
štítky se
e krabice sl
ožit do kont
ejneru?

6

o registraci Ministerstvu vnitra. Sdružení
nezávislých kandidátů je obdobně jako
nezávislý kandidát volební stranou jen
pro volby, ve kterých kandiduje. Sdružení
musí ke kandidátní listině doručit petici
podepsanou voliči podporujícími jeho
kandidaturu.
Ke kandidátní listině musí být také přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení
kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a nejsou mu známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce.
Rovněž že nedal souhlas k tomu, aby byl
uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde
je přihlášen k trvalému pobytu, a datum
narození.
Předvolební a volební harmonogram
1. Před vyhlášením voleb:
• Sepsání kandidátní listiny a petice
• Sběr podpisů pod petici

Vyhlášení voleb provádí prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním.
2. Po vyhlášení voleb:
• Do 66 dnů přede dnem voleb do
16.00 hodin – podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3
zákona o volbách)
• 66–60 dnů přede dnem voleb – možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listinu nebo měnit jejich pořadí
(§ 22 odst. 2 zákona o volbách)
• 53 dnů přede dnem voleb – odstranění závad na kandidátních listinách
(§ 23 odst. 1 zákona o volbách)
• 30 dnů přede dnem voleb – delegování zástupců do okrskové volební komise (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)
• 48 hodin před zahájením voleb – možnost kandidátů vzdát se písemně své
kandidatury (§ 24 odst. 1, 3 zákona
o volbách)

Ze života spolků

ZE ŽIVOTA MS DOBŘEJOVICE
Pro myslivce jsou jarní a letní měsíce
těmi nejdůležitějšími v roce. Jsou totiž
obdobím, kdy je třeba věnovat velkou
pozornost ochraně přírody. Rodí se velké
množství mláďat savců i ptáků. Bohužel
je to i období senosečí a sklizně, při které naopak dochází k mnohdy vysokým
ztrátám právě na nově narozených mláďatech, především srnčatech. Stejně tak
jako i v minulých letech, i tento rok myslivci z MS Dobřejovice věnovali svůj čas
procházení luk před sečením, aby těmto
ztrátám zabránili. Procházely se louky
především „U lomu“, na „Radimovce“,
v Doubravici, Modleticích a u Dobřejovic. MS Dobřejovice se v letošním roce
zapojilo do projektu monitorování pohybu srnčat. Nalezenému srnčeti se na

běh (nohu) na nitku uváže mikročip,
který ukazuje polohu srnčete. Tato vysílačka po cca 10 dnech sama odpadne
a myslivci mají po tuto dobu možnost
pozorovat pohyb srnčete. Je tak možno
zjistit, zda se srnče po přenesení opět
vrátí na původní místo, nebo své stávaniště změní. Vzhledem k tomu, že
letošní senoseče probíhaly vlivem dobrého počasí brzy, nebyla ještě v loukách
žádná srnčata, která by bylo třeba před
sečením odnášet, a tudíž nebylo nutné
provádět monitoring pomocí mikročipů.
Mimo vyhánění zvěře před sečením se
myslivci podíleli na velkém množství
dalších aktivit. Spolu s ﬁrmou Arendon
byli účastníky dětského dne, kde měli
pro děti připravenou střelnici. Pro ﬁrmu

Arendon také prováděli vyklízení pasek
po těžbě v lese „Okrouhlíku“. Ve spolupráci s AGRO Jesenice proběhl sběr kamení na polích a také výřez větví podél
polí a cest. V rámci zvyšování úživnosti
krajiny bylo založeno několik nových políček pro zvěř. Tato políčka nejen zvyšují
pestrost potravní nabídky, ale poskytují
kryt pro velké množství zvěře. Myslivci
taktéž vysadili nové stromky v lokalitě na
„Staré silnici“. V rámci svých aktivit také
myslivci opravili několik mysliveckých
zařízení sloužících k přikrmování zvěře
v zimních měsících, opravili posedy, kazatelny a prořezali místa sloužící k pozorování zvěře. Myslivci MS Dobřejovice
při své činnosti především pečují o zvěř
a její přirozené prostředí.

Dobrý den, lidé,
často vcházíte do našeho domova. Žije nás tady spousta, a když se budete chovat potichu a opatrně, můžete spatřit některé
z nás. Například srny, daňky, zajíce, jestřába, bažanty, ale i mnoho dalších druhů zvířat a ptáků. V tuto roční dobu má právě
většina z nás mláďata a na jejich výchovu potřebujeme klid. „To víte, děti!“
Prosíme Vás proto, nepouštějte své pejsky z vodítek, nesahejte na naše mláďata, i když se Vám zdají být opuštěná. Vždy jsme
jim nablízku.
Děkujeme.
Myslivecké sdružení Dobřejovice
Jaroslav Švehla, hospodář
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Život v obci

HUNTOVICKÝ ÚTOK
Tak jako každý rok náš sbor hasičů pořádá hasičské závody
(již třináctý ročník) v kategorii žáků, dorostu a dospělých
v požárním sportu. Tyto závody jsou zahrnuty do Dětské hasičské ligy Okrsku číslo 3. Letos se u nás jednalo o Okrskovou soutěž, kde se zúčastněné týmy mohou nominovat na
krajskou soutěž.
Huntovický útok proběhl v sobotu 23. června 2018 u rybníka Ve Struhách v Chomutovicích. Celkem se sjelo dvaadvacet týmů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Zajištění soutěže je
organizačně náročné, přípravné práce započaly již v týdnu,
kdy došlo k posekání závodní dráhy a vysekání a ostříhání větví. V pátek v podvečer se vyměřovala soutěžní dráha,
připravily se základny a hasičské kádě, postavily se terče
a zázemí pro registraci soutěžících, natáhlo se vedení pro
dopravu vody z lomu a v neposlední řadě se připravil stánek
s občerstvením.
Všichni žáci, dorost i dospělí byli odměněni diplomy a drobnými dárky, které nám poskytli sponzoři Sopo Modletice
s.r.o., Eurovia Kamenolomy, a. s., Messer Technogas s.r.o.,
Allianz pojišťovna, a. s., Státní fond životního prostředí České republiky a Alltoys spol. s r.o. Týmy umístěné na medailových pozicích pak krásnými poháry a medailemi v kategorii
žáků a dorostu.

FLORIÁNEK
Je to již měsíc, kdy se náš sbor zúčastnil školení výjezdových
jednotek Okrsku č. 3 Modleticko pod názvem Floriánek.
Toto školení se koná pravidelně jednou ročně a slouží především k prevenci výjezdových jednotek, ale i hasičů, kteří se
pravděpodobně k výjezdu nikdy nedostanou. V letošním roce
8

Mladší žáci se umístili na krásném 4. místě s časem 0:31,94,
muži obsadili také 4. místo s časem 0:28,09 a ženy vybojovaly
příčku nejcennější, a to vynikající 1. místo s časem 0:27,59.
Nejrychlejší čas a putovní cenu v podobě hasičského autíčka si pro letošní rok odvezlo družstvo mužů z Křížkového
Újezdce. Všechny pokusy útoků byly úspěšně dokončeny
a přihlížející diváci obdivně komentovali výkony nejmenších.
Celkem se na okresní soutěž nominovalo šest týmů v kategorii dospělých. Počasí sportovní akci přálo a zdejší prostředí
u rybníka a lesa Ve Struhách navodilo příjemnou atmosféru
dne. Všem zúčastněným gratulujeme k jejich výkonům a těšíme se na setkání příští rok.
Složení družstev:
muži
ženy
Levý proud
David Aron
Nikola Polanská
Pravý proud
Jakub Ševčík
Nela Burianová
Rozdělovač
Jaroslav Švehla
Denisa Horníková
Béčkař
Standa Souček
Petra Skružná
Koš
Martin Lehovec
Klára Blažková
Savice
Zdeněk Stupka
Renata Bohuslavová
Strojník
David Ševčík
Aneta Mezeiová
-jš-

Život v obci
jsme si vyzkoušeli dálkovou dopravu vody pomocí savic od
vodního zdroje do požární stříkačky, orientaci v zakouřeném
prostoru, kdy opravdu nevidíte ani na centimetr, nebo zásah
u dopravní nehody, kde došlo k požáru automobilu v motorovém prostoru a zranění osob.
Také proběhlo teoretické školení na dekontaminaci, ropné
havárie, nebezpečí bodavého hmyzu, pořizování záznamů,
mlčenlivost a poskytování informací z místa zásahu.
Obě naše družstva dokázala konkrétní disciplíny plnit s minimem trestných bodů, až na jednu teoretickou disciplínu, kde
se psaly testy. Zde se družstvu „A“ vůbec nevedlo a na této
disciplíně skončilo poslední. Bohužel to ve výsledku byla disciplína rozhodující, ale k tomu se vrátíme později. Naopak
družstvo „B“ tvořené z žen se na testy poctivě připravilo a to
se také promítlo v umístění.
V celkovém umístění skončilo družstvo „A“ na 7. místě
a družstvo „B“ na 4. místě. Mezi 4. až 7. místem rozhodovala ona zmíněná disciplína s testy, která se nám, jak jsem
již zmiňoval, nepodařila.
Na konci jsme ještě absolvovali školení na nebezpečí fyzického vyčerpání, nebezpečí infekce a nebezpečí intoxikace,
které si pro nás připravili záchranáři z Asociace dobrovolných záchranářů České republiky.
Opět jsme si připomněli, jak může být složité řešit ve stresu situace, které mohou nastat i v běžném životě, jelikož
účastníkem dopravní nehody může být úplně každý a první
pomocí můžete zachránit život někomu druhému. Stejně tak
se můžete dostat do situace, kdy se ocitnete v zakouřeném
prostoru a budete se muset dostat ven, nebo kdy bude vaši
pomoc potřebovat někdo jiný.

Závěrem bych chtěl pogratulovat našim družstvům k umístění a pevně věřím, že nabrané zkušenosti a znalosti zúročí jak
v běžném, tak i v „hasičském“ životě.
Jaroslav Švehla
velitel SDH

BULÁNKA
V sobotu 16. června jsme vyrazili na závody 4. kola Podlipanské ligy do Bulánky. V letošním roce se jednalo o naše
první „pořádné“ závody, jelikož předchozí závody ve Svojšovicích byly ze strany pořadatele brány zábavnou formou,
takže se nejednalo o klasický požární útok.
Všichni jsme byli pořádně natěšeni, protože pouze trénink
bez závodů nemůže nikoho bavit. V Bulánce se startovalo
v opačném pořadí, takže nejdříve byli na řadě muži. Naši
muži startovali jako druzí. Při prvním pokusu se pravděpodobně projevila nervozita a i přes velmi dobře rozběhnutý
začátek z toho bylo rozpojené béčko a nakonec i neplatný
pokus kvůli rozpojenému koši. Bohužel ani druhý pokus se
neobešel bez problémů na koši a muži nakonec skončili na
8. místě s časem 29,77 s.
Pokusy žen byly jako noc a den oproti pokusům mužů.
V prvním pokusu ženy zaběhly velmi slušný čas a po prvním
kole byly na 2. místě. Ve druhém pokusu se jim podařilo ještě svůj čas vylepšit na konečnou hodnotu 24,06 s.
Vzhledem k tomu, že běžely v ženách jako jedny z prvních,
musely čekat na konečné výsledky ostatních družstev. Velice
pěkné 2. místo ženy nakonec o 0,68 s neudržely a skončily
na 3. místě. I tak měly velikou radost, jelikož to bylo jejich
první umístění na stupních vítězů v početnější konkurenci.

Musím také poděkovat OÚ Popovičky za zakoupení a potisk
nových triček pro naše dvě družstva mužů a žen. Trička jsme
nechali potisknout ﬁrmou claystone.cz, které tímto moc děkujeme. Sami se můžete přesvědčit na fotkách, že naše nová
trička jsou moc hezká a díky reﬂexnímu nápisu na zádech
budeme všude vidět.
Závěrem bych chtěl pogratulovat družstvu žen ke krásnému
umístění na stupních vítězů a popřát jim i družstvu mužů
hodně štěstí do dalších soutěží.
Jaroslav Švehla
velitel SDH
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HASIČSKÁ SEZÓNA MLADŠÍCH
ŽÁKŮ ZAHÁJENA
Začátkem dubna děti opět po zimní sezóně zahájily tréninky
na další hasičskou sezónu. Mají před sebou celkem sedm
závodů v požárním útoku.
První závody se konaly v Čelákovicích, kde probíhá již tradiční soutěž s názvem Memoriál L. Báči. Zde děti – kategorie
mladších žáků – svým výkonem vybojovaly úžasné 3. místo
z patnácti zúčastněných týmů.
I v letošním roce sbor dobrovolných hasičů čeká šest soutěží,
které jsou zahrnuty do Dětské hasičské ligy Okrsku číslo 3,
a to ve Svojšovicích, Lojovicích, Křížkovém Újezdci, na naší
domácí půdě a po prázdninách v Modleticích a Radějovicích.
Ve Svojšovicích děti obsadily 4. příčku a připsaly si své první
body do hasičské ligy, která se vyhlašuje až po skončení
šesti kol závodů v požárním útoku.
Druhé kolo proběhlo v Lojovicích, kde to bylo 8. místo
a další bod do ligy. Další kolo se konalo v Křížkovém Újezdci
a byla z toho 13. příčka.
Čtvrté kolo Dětské hasičské ligy pod názvem Huntovický útok
se konalo na domácí půdě, kde děti vybojovaly krásné 4. místo.
Složení družstva mladších žáků:
Levý proud
Anetka Řehková
Pravý proud
Kačka Švehlová
Rozdělovač
Ládík a Míša Bezouškovi
Béčkař
Honzík Zich, Matěj Stoklasa
Koš
Matěj Stoklasa, Kubík Dvořáček
Savice
Verča Brotánková
Strojník
trenéři

– aneb na co se můžeme těšit v roce 2018
25. 8.

POUŤOVÁ MŠE
od 15.00 hodin, hřbitov Popovičky

15. 9.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM, pergola,
dětské hřiště Na Stádlech, od 16.00
hodin, živá hudba, občerstvení

22. 9.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
od 9.00 hodin, Chomutovice – náves

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

16. 12.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
náves Chomutovice, od 15.00 hodin

24. 12.

ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE
kostel sv. Bartoloměje, od 21.00 hodin

-jš-
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VE STÍNU LÍPY
Tak tomu bude za pár desítek let. V ulici Petrovy Vrchy jsme
vysadili Klokočovskou lipku. Jedná se o více než tisíc let starou
lípu velkolistou, v našem případě je to samozřejmě odnož-dcera tohoto stromu. Je to strom, pod kterým měl roku 1370
odpočívat na cestě do Modletína Karel IV. Zda tomu tak opravdu bylo, se asi nedozvíme, ale věřím, že nejpozději za 30 let
už bude náš strom tak veliký, že v jeho stínu budeme moci
na lavičce odpočívat my :-)
Václav Škorpil
místostarosta
PS: Děkujeme Janu Štantejskému za bezplatnou zápůjčku
vozíku.

NOVÉ CESTY NA
HŘBITOVĚ
Na přelomu března a dubna 2018 obec vybudovala
cesty na hřbitově díky dotačnímu titulu od Ministerstva
zemědělství v programu Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků. Výše dotace byla 351 162 Kč.
Celková cena za dílo činila 501 661 Kč. Cesty jsou
připraveny k další etapě obnovy hřbitova (rozptylová
loučka, kolumbárium a urnový háj).
-mf-

SETKÁNÍ U LIDICKÉ
HRUŠNĚ

Antonín Nešpor a Milosla
va Kalibová

Koncem dubna 2018 proběhlo pietní setkání v Lidicích, u Lidické
hrušně, které tradičně pořádalo Občanské sdružení Lidice.
Na začátku přítomné přivítal předseda sdružení Antonín Nešpor
a poté se slova ujal Stanislav Motl, zajímavě vyprávějící o historii,
kterou v učebnicích nenajdete. Hudební část obstaral smíšený pěvecký sbor Gambale. Po setkání následovala vernisáž výtvarných děl,
vytvořených na počest Lidické hrušně.
Akce se zúčastnila i Miloslava Kalibová, přeživší obyvatelka vypálených Lidic.
Václav Škorpil
místostarosta
11
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NOC KOSTELŮ 2018 I U NÁS
V POPOVIČKÁCH
Již několikátým rokem se koná Noc kostelů, kdy tisíce lidí
navštíví místa, kam se při běžném provozu nedostanou. Letos se konal již desátý ročník a zapojilo se do něj 332 kostelů a kaplí a bylo v nich 1740 programových bodů. 34 kostelů se do Noci kostelů letos zapojilo prvně, a tušíte správně,
jedním z těchto nováčků byl i náš kostel sv. Bartoloměje
v Popovičkách.
O historii jsme již psali v minulých číslech, ale jelikož jsme
vypátrali další podrobnosti o našem kostele, rádi se o ně
podělíme.
Například naše varhany postavil Karel Schiffner. Narodil se
r. 1835 v severočeském Cvikově. Vyučil se v Praze u proslulého varhanáře Josefa Gartnera mladšího, posledního člena
významného varhanářského rodu v Čechách, Gartnerů z Tachova. Po mistrově smrti převzal jeho dílnu. U Karla Schiffnera se vyučil i jeho mladší bratr Jindřich, který pak získal
zkušenosti v několika předních německých varhanářských
ﬁrmách a po vážném onemocnění svého bratra Karla převzal
i jeho ﬁrmu. Tu rozšířil a přivedl ke značnému rozkvětu. Jeho
závod se stal jedním z nejproduktivnějších výrobců varhan
na přelomu 19. a 20. století v Evropě.
Kostel byl dříve o něco menší. První velká přestavba se konala za faráře Horníka ve třicátých letech 18. století nákladem
vévodkyně Savojské, přestavba byla dokončena roku 1759.
V té době byla severní zeď o tři lokte (cca 2 m) prodloužena
a byl zcela postaven nový presbytář. Také byla zvýšena věž.
Nynější báň však byla na kostel pořízena až v roce 1884.
Nad oltářem je barokní rám (dříve byl nesený anděly, ale
andělé byli odcizeni) s obrazem apoštola sv. Bartoloměje,
stojícího v oblacích, od akademického malíře Františka Čerkostel již vyža
duje řadu op
rav
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šlapání měchu

u varhan

máka z roku 1861. Po stranách nad brankami vedoucími za
oltář jsou umístěny barokní sochy sv. Petra a Pavla.
Kazatelna je také barokní; na řečništi a na přední stěně
schodů jsou dřevěné zlacené plastiky:
1. Kain zabíjí Ábela
2. Mojžíš vyvádí vodu ze skály
3. Ježíš u studnice Jákobovy
4. Samson rozdírá lvovi tlamu
Postranní oltáříky byly nově zříceny r. 1854; jsou na nich
malé obrazy Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a Srdce Panny
Marie.
Ve věži visí zvon s nápisem: „Léta Božího 1497 tento zvon
dělán ke cti i k chvále. Jan Kovář dělal ten zvon.“ O druhém zvonu s nápisem „Ku chvále Boha, poctě Marie Panny
a sv. Bartoloměje slit 1663“ nejsou od roku 1907 záznamy.
Kdo chce vidět a slyšet zvon, může zde:

Říčanská farnost se chystá náš kostel letos opravit, a tak
příští rok na Noc kostelů 2019 se nám možná ukáže už celý
v novém.
Martin Paták
zdroje:
http://www.varhany.net
http://pamatkovykatalog.cz
Antonín Podlaha, Posvátná místa království českého, díl I.,
z roku 1907
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Výjevy z bible na kazatelně

Výklad o
oděvech
kněží

Oltář
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NOC KOSTELŮ V KOSTELE
SV. BARTOLOMĚJE
Na jiném místě najdete rozsáhlejší reportáž o Noci kostelů
u nás. Já bych na tomto místě chtěl poděkovat rodině Patákových, kteří společně s rodinou Rosíkových celou akci
zorganizovali. Sice nikdo nemusel stát frontu na prohlídku,
ale pro ty, co přišli, to bylo o to zajímavější, protože zbylo
mnohem více prostoru na prohlídku a výklad.
Každý zájemce si mohl poslechnout něco o historii nejen
samotného kostela, ale třeba i varhan nebo zmizelé části inventáře. Prohlédnout jste si mohli zvon, varhany, kazatelnu
a další části kostela, které nejsou běžně přístupné.
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Alex Paták všem poutavě přiblížil názvy a využití jednotlivých kostelních „relikvií“ (nevím, zda to je správné označení,
jednalo se o různé kalichy, hadříky, farářovy oděvy apod.).
Ani varhany nezahálely, děti zpívaly, kdo chtěl, mohl šlapat
měchy, zazvonit na zvon, zkrátka příjemná a zajímavá návštěva…
Děkuji všem, kteří nám umožnili prožít nevšední chvíle
v našem kostele.
Václav Škorpil
místostarosta

Život v obci

DĚTSKÝ DEN
Za krásného letního počasí se na zámku v Nebřenicích konal dětský den ve spolupráci obce, místního sboru dobrovolných hasičů, honebního společenstva Popovičky a společnosti Arendon.
Pro děti bylo přichystáno osm soutěží plus další kreativní
a sportovní aktivity v podobě květinového workshopu, pískovaných obrázků, malování na obličej, střelby ze vzduchovky
a vzduchové ﬂusačky, a v neposlední řadě skákací hrad pro
nejmenší.
Děti mohly sbírat razítka za splněné soutěže v chůzi na chůdách, žabím curlingu, skákání na skákadlech, hašení džberovkou, hledání ve hmatovém pytli, v hodu na cíl, loupání
perníčků či stavbě robota. Květinový workshop byl oblíben i
mezi maminkami, které tvořily nádherné květinové aranžmá.

V průběhu odpoledne proběhla ukázka výcviku dravců, poštolky a orla, které předvedl místní myslivecký spolek. K vidění byla i hasičská technika v podobě PS 12 místního sboru
dobrovolných hasičů a projekce ukázek hasičského sportu
v požárních útocích.
Pro všechny bylo přichystáno výborné občerstvení s čokoládovou fontánou, která se těšila velkému zájmu dětí. Raut
byl servírován ve velmi útulném stanu krásně vyzdobeném
květinami a balónky. Všechny děti před odchodem dostaly
na památku drobné dárky.
-jšj

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
A MAJITELÉ PEJSKŮ,
obecní úřad Popovičky apeluje na všechny občany našich
obcí, kteří venčí své pejsky na veřejných prostranstvích,
aby vždy po svém pejskovi uklidili!
Travnaté plochy na veřejných prostranstvích (jako je dětské
hřiště a trávník určený pro hru dětí, okolí rybníka v Chomutovicích, prostranství pod kostelem či okolí hřbitova v Popovičkách) jsou zaneřáděné psími exkrementy, což vede např.
ke komplikacím při sekání zeleně.
Dále upozorňujeme, že na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze na vodítku,

dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 ze dne 6. 1. 2014.
V úterý 5. června 2018 proběhlo očkování psů, které pro své
občany zajišťuje OÚ ve spolupráci s MVDr. Janem Šimrem
z Modletic, kdy obec hradí částku za povinné očkování proti
vzteklině. Další očkovací látky či kombinace si majitelé hradí
sami. U pana doktora bylo na smluvených místech možné
zakoupit i další medikamenty pro naše miláčky nebo provést
rychlou odbornou konzultaci.
-jš15
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JARNÍ BRIGÁDA
Dne 21. 4. 2018 jsme se probudili do krásného slunečného
rána. Dešťové mraky byly vidět už jen v dáli a bylo jasné, že
nám na dnešní brigádu bude počasí přát. Úkol zněl jasně,
uklidit naše vesničky, a zejména dětské hřiště a jeho okolí.
Pracovali jsme na návsi v Chomutovicích a shrabali cestičku z Chomutovic k dětskému hřišti. Na dětském hřišti bylo
práce nejvíce. Hrabali jsme listí a uklízeli odpadky nejen
z hřiště pro nejmenší, ale i pod lanovým centrem. Zatravňovaly se části pod skluzavkou, vyklízel se břeh Chomutovického potůčku a upravoval se terén po rekonstrukci ČOV. Kus
práce jsme odvedli také u hřbitova a pod kostelem. Pánové
z SDH vyčistili škarpy v katastru našich obcí a odvezli hromady nepořádku, které se nakupily po úklidu.
Po dobře odvedené práci jsme se občerstvili opět vynikající
gulášovou polévkou, opekli jsme si buřty a k tomu si dali
vychlazené pivko či nealko pití. Účastníci obdrželi odměnu
ve formě volné vstupenky na letošní Rozloučení s létem.
Všem zúčastněným moc děkujeme za hojnou účast a přidání rukou k dílu.
-iš-
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Rozhovor - Jaromír Šeterle, manažer české fotb
Představte se nám – odkud pocházíte a proč jste si za svůj domov zvolil
Popovičky?
Pocházím z malé vesnice v západních
Čechách, gymnázium jsem absolvoval
v Domažlicích, VŠ potom v Praze. Moje
první pracovní angažmá bylo v Chebu,
a když jsem se v roce 1995 přesunul
do Prahy, bylo mně jasné, že zpět už
cesta asi nepovede… Začal jsem shánět nějaké bydlení a z různých důvodů
jsem si vytipoval právě oblast východně od Prahy. Několik měsíců jsem jezdil po obhlídkách různých domů, až
jsem našel nedokončené
řadovky v Popovičkách,
de facto na poli… Tak
jsem si řekl, že ne, a zase
jsem nějaký měsíc hledal,
ale nenašel nic, co by
mě oslovovalo, tak jsem
se pustil do dostavby řadovky v Popovičkách. Po
několika dalších letech
jsem si na konci stejné
ulice postavil samostatný dům, trochu více dle
mých představ…
Pracujete jako manažer
fotbalové reprezentace,
přibližte nám trošku tuto
pozici.
Práce manažera reprezentace je velmi různorodá.
Začínal jsem s reprezentací do 21 let, poté jsem
měl k tomu i áčko dohromady, teď mám 2 roky jenom A tým
české fotbalové reprezentace. Přes týden je to organizační a administrativní
práce jako při zajištění jakékoliv jiné
činnosti, o víkendech sledování hráčů
v utkáních, ať už v tuzemsku, nebo
v zahraničí, a všechno to ústí do takzvaných reprezentačních srazů, které
jsou desetidenní a hrají se v nich obvykle dvě mezistátní utkání. Když jsem
měl oba týmy (U21 a A tým), bylo právě toto skloubit nejtěžší, neboť srazy
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reprezentačních celků jsou ve stejných
tzv. FIFA termínech. Takže jsem třeba
v noci přiletěl ze San Marina a ráno
letěl do Polska, nebo v noci přiletěl
z Německa a ráno letěl do Belgie. Bylo
to docela náročné, dlouhodobě myslím
se to nedá takto provozovat.
Jak je taková práce náročná, i časově,
asi trávíte hodně času mimo domov.
Časově je tato práce náročná, neboť
jak už jsem řekl, přes týden trávíte

jedu na chalupu u Liberce, zahraju si
tam golf, v televizi se podívám na fotbal
a jdu se podívat na nějaké ligové utkání do Liberce nebo Jablonce, k tomu
ještě mám často s sebou děti… Takže to všechno zkombinovat, aby nikdo
nebyl moc naštvaný a nenudil se, není
úplně jednoduché… V zimě je to podobné, akorát místo golfových holí jsou
to občas lyže, na chalupě běžky, když
se dostaneme někam ven, v poslední
době jezdíme pravidelně před Vánoci
na takový prodloužený víkend do Val di Fassa, do
Itálie, tak potom sjezdovky…
Co považujete za svůj
profesní úspěch?
Od konce vysoké školy,
tj. od roku 1985, se pohybuji ve světě profesionálního fotbalu, nejdříve
jako sportovní ředitel, potom jako generální ředitel,
teď jako manažer reprezentace… Samozřejmě že
s týmy nebo kluby, které
jsem vedl, se mně za tuto
dobu podařilo získat tituly,
vítězství v různých pohárech, postupy v evropských soutěžích i na mistrovství Evropy, ale za svůj
největší profesní úspěch
považuji, že jsem vlastně
celých těch skoro 35 let
vydržel v jednom oboru…

dost času v kanceláři, o víkendech na
fotbalech, takže jak zpívá v jedné písničce Petr Janda… „osmý den schází
nám…“ Těch reprezentačních srazů je
pět za rok, takže skoro 2 měsíce v roce
po hotelích a letištích…
Jak trávíte volný čas, pokud nějaký
máte, co koníčky?
Když to jen trochu jde, snažím se spojovat více věcí dohromady. Tedy kombinovat práci a zábavu… O víkendu

Co vy a aktivní sport, vedete rodinu
ke sportu? Jste nebo byl jste aktivním
fotbalistou?
Fotbal jsem samozřejmě hrál, ale jenom na výkonnostní úrovni, na vrcholový sport jsem neměl dostatek talentu.
Děti ke sportu vedu, jak jen to trochu
jde, ale především chci, aby sport měly
jako součást života, životního stylu a
samy si našly v něm zálibu. Takže podporuji a vedu je hlavně k těm přirozeným druhům sportování – plavání, ly-

balové reprezentace
žování, cyklistice, gymnastice, tenisu…
Rád hrajete golf. Jak vám jde, jaký
máte handicap?
Golf jsem začal hrát asi před deseti lety,
což je dost pozdě na to, aby se to člověk pořádně naučil. Na druhé straně je
golf sport, který se hraje prakticky na
celém světě, vždycky v krásném prostředí, můžete ho hrát v každém věku,
a dokonce mohou spolu hrát hráči
s velmi rozdílnou výkonností, což
ve většině jiných sportů dost dobře nejde. Například v tenise si dobrý tenista se špatným nezahraje a naopak…
Kdežto v golfu díky handicapu může
spolu hrát začátečník i profesionální
golﬁsta. Já si v posledních letech držím
singl hcp, ale někdy to je docela fuška,
protože tréninku moc nedám a bez něj
to nejde v žádném sportu…
Jaká hřiště máte raději, přírodní, jako
je třeba Štiřín apod.?
Chalupu jsem si před léty právě pořídil
v blízkosti dle mého názoru nejhezčího
a asi i nejnáročnějšího golfového hřiště

v ČR, za které považuji libereckou Ypsilonku.
Samozřejmě hraji všude, kde to jen
trochu jde, i na Štiřín občas zajdu, ale
dávám přednost osmnáctijamkovým
hřištím…
Kam všude jste se v rámci fotbalu
podíval? Máte čas navštívit památky,
přírodu?
S fotbalem jsem projel kus světa, ale
ze všech míst člověk většinou zná letiště, stadion a nějaký hotel a jenom
výjimečně se dostaneme jinam. Když
jsme někde 3 dny, tak maximálně na
procházku kolem hotelu, pokud je
v blízkosti něco zajímavého. Když jsme
někde aspoň týden, jako např. v Číně
nebo v Kataru, tak aspoň jeden den vychází trochu volnější a potom se nějaký
výlet dá naplánovat.
Komu vlastně fandíte, aspoň v zahraničí? 
Nejsem fanda žádného konkrétního
klubu v Česku ani zahraničí, fandím
tomu, kdo je mně sympatický nebo

kde mám třeba známé hráče, trenéra,
funkcionáře…
Víme, že máte pejska, jaký je váš
vztah ke zvířatům?
Dříve jsem rekreačně, ale docela intenzivně jezdil na koni, asi 15 let, mám
přeskákané Z, tedy základní parkúr,
dokonce na sulkách jsem vyhrál i dostih v Chuchli, ale to byla spíš náhoda.
Psa mám v Popovičkách již druhého, první byla brazilská ﬁla, náročný,
krásný pes, nyní máme takového notorického útěkáře. Pes milý pro rodinu,
plemeno entlebušský salašnický, slyší
na jméno Carvin, tak kdyby ho někdo
potkal, aspoň bude vědět, komu patří.
Jakmile totiž nemá elektrický obojek
nebo se vybije baterie, je fuč… I když
se vždycky sám vrací, chápu, že to nemusí být každému příjemné, pokud se
pes potuluje po ulici. Ale jinak je to pes
pro život v domku na vesnici ideální,
hlídá svoje teritorium, je přátelský, má
rád společnost.
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