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Rozloučení s létem

Lípa k 100. výročí vzniku ČSR
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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

po čtyřech letech práce na obecním
úřadě, které odtekly rychleji než obecní voda, zde máme nové volby do
zastupitelstva našich obcí pro období
2018–2022.
Rád bych využil tohoto prostoru a ve-

řejně poděkoval za obětavost, čas a
úsilí, které agendě spojené s výkonem
neuvolněných zastupitelů věnovali
naši zastupitelé: Marek Kubr, Václav
Škorpil, Ivana Štěpánková, Renata
Stoklasová, Miroslava Formánková,
Monika Ševčíková, Jana Švehlová a
Petr Doubek. Čas, který mohli trávit
se svými rodinami, věnovali obecním
záležitostem s cílem přispět ke zvýšení
kvality života nás všech. Připomínám
rovněž, že všichni zastupitelé se vzdali odměn, které jim dle nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. náleží, a bylo tak za
4 roky ušetřeno přes 3 miliony korun,
které jsme mohli použít v rámci obecního rozpočtu na veřejně prospěšné
akce a investice. Za mě osobně vám
velké díky a věřím, že v podobném duchu a náladě se ponese činnost obecního úřadu i v následujícím volebním
období.
Každý, kdo pozorněji sleduje naše periodikum, má určitě přehled, co všechno
se zde za poslední čtyři roky vybudovalo. Pořád bychom však chtěli naše

Obecní úřad informuje
Pijeme čím dál víc!
A protože to jsou často nápoje v plechovkách, byly ke hřbitovu a obecnímu úřadu
umístěny dvě nové popelnice na kovové obaly od potravin a nápojů.
Je potěšující, že se nyní v těchto popelnicích objevují v drtivé většině jen ty správné
odpadky :-)
Václav Škorpil
místostarosta

Odpadkové koše pro pejskaře
O prázdninách byly instalovány dva nové venkovní koše – jeden na začátek stezky u daňčí obory a druhý na stezce u topolů nad Chomutovicemi. Primárně jsou
určeny pro majitele psů, aby je využívali pro likvidaci sáčků s psími výkaly. Věřím,
že se tímto krokem výrazně sníží množství neuklizených výkalů.
Václav Škorpil
místostarosta
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vesnice posunovat dále a mnohem
rychleji, v drtivé většině případů jsme
však limitováni obecním rozpočtem a
bohužel mnohdy i činností ostatních
orgánů veřejné správy, které k výkonu
našich funkcí nezbytně potřebujeme.
Často se tak cítíme býti spíše nevolníky
v roli státního úředníka.
Co si ale dovolím zvýraznit a co osobně
vnímám jako nejvíce obci prospěšné,
nejsou snad ani ﬁnance, ale je to osobní angažovanost každého jednotlivce…
každého z nás, čas, který jsme ochotni
dát obecnímu životu a vytvářet skutečnou atmosféru zdravě fungující komunity. Ve funkci starosty jsem osmým
rokem a je radostí pro mě cítit, že toto
dokážeme naplňovat. Sice bych rád
mnohem rychleji, ale alespoň je stále
na čem pracovat :-)
Děkuji vám všem za spolupráci.
S úctou
Ing. Jaroslav Richter,
starosta

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
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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
Zazimování a zimní
údržba

Primitivo…

I tuto zimu využijeme laskavosti
Františka Sidó a na zimu bezplatně
ukryjeme sekačku do jeho stodoly,
díky!
I tuto zimu využijeme laskavosti
Zdeňka Stoklasy st., že opět o rok
odložil svůj odchod do silničářského
důchodu, díky!
Václav Škorpil
místostarosta

… je italský výraz pro primitivní. Je
jistě jen náhoda, že se láhev s tímto
názvem nachází tak blizoučko papírové krabice se strženým štítkem se
jménem adresáta :-)
-vš-

Od 18. září 2018 se opět vyplácejí
příspěvky pro děti do 15 let (podmínky: trvalý pobyt v našich obcích obou
rodičů nebo svěření dítěte do vlastní péče u trvale hlášeného rodiče
a nesmí být dlužníci vůči obci a Technickým službám Popovičky). Dále se
vyplácí příspěvek pro důchodce (od
65 let), držitele průkazu ZTP a invalidní důchodce (podmínky: trvalý pobyt v našich obcích a žadatel nesmí
být dlužníkem vůči obci a Technickým službám Popovičky). Poslední
možný termín pro vyplacení příspěvku je 28. listopadu 2018, po tomto
datu už nebude vyplacen žádný příspěvek.
-mf-

Nedostatek vody
Letos nás potrápil nedostatek vody,
a to jak pitné, tak povrchové (rybníky, potok). My uživatelé jsme se museli uskrovnit a omezit zálivku zahrad
apod. Místní Rybářský spolek Chomutovice stále musí bojovat o životy svých

ryb v rybníku Ve Struhách, kdy musí
ve spolupráci s hasiči každý druhý den
okysličovat vodu. Bohužel i přes snahu
zachránit ryby došlo v neděli 16. září
k vylovení ryb a jejich přesunutí do okolních rybníků.

Lípa k 100. výročí vzniku ČSR – Lípa republiky
Ve čtvrtek 27. září byla na návsi v Chomutovicích vysazena pamětní lípa
k 100. výročí založení Československé
republiky. U lípy byl umístěn i pamětní
kámen, který pro nás vyrobil umělecký
kameník Bohumil Pánek z Říčan. Pokud
jde o samotný strom, jedná se o lípu
velkolistou, kterou pro nás vypěstovali
v Dendrologické zahradě v Průhonicích,
a klasicky opět hodně starou. Tentokráte
pochází z Pastvin u Klášterce nad Orlicí
a od roku 1997 se pyšní přízviskem nejmohutnější strom ČR.
Věřme, že si příští generace budou moci
připomenout další kulaté výročí založení
našeho státu u naší již vzrostlé Lípy republiky.
Ke stromu byla umístěna schránka se
vzkazem pro budoucí generace, na ručním papíře a psaným archivačním inkoustem, a několik předmětů, jako např.
noviny, svíce z kostela sv. Bartoloměje,
drobné peníze, znak naší obce, série fotograﬁí zachycující dnešní obec apod.
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Zde je text umístěný ve schránce:
Vzkaz budoucím generacím
V tomto roce, v roce 2018, je tomu přesně sto let od založení Československé republiky.
My všichni níže podepsaní pociťujeme
velkou čest, že můžeme k tomuto výročí
vysadit v naší obci Lípu republiky. Je to
lípa původem z Pastvin u Klášterce nad
Orlicí, vzešlá z roubu odebraného z toho
času nejmohutnějšího stromu v České
republice.
Naše vlast si za sto let trvání prošla mnoha různorodými obdobími, o kterých se
jistě můžete dočíst jinde. Zažila doby rozkvětu i útrapy války, časy útisku a nesvobody, ale i hrdosti a naděje. Jsme rádi, že
tento vzkaz zanecháváme v klidné době,
kdy si užíváme svobody a demokracie,
a v našich oblastech Evropy i míru.
Ve schránce naleznete další materiály
jako památku na naši dobu. Věříme, že
tak jako za našich časů je naše obec stá-

le plná zeleně, čistých rybníků a žijete tu
tak rádi jako my dnes.
V Chomutovicích dne 27. září 2018
Děkuji, že jsem mohl být u toho :-)
Václav Škorpil
místostarosta

Volební období 2014 – 2018
Hřbitov
V rámci dotačního titulu poskytnutého
z prostředků Ministerstva zemědělství ČR
jsme během jarních měsíců roku 2018
zrekonstruovali pochozí komunikace v areálu hřbitova, které nově získaly mlátovou
úpravu. Hřbitov tak dostal důstojnější po-

dobu a zvyšuje komfort a bezpečnost všech
návštěvníků hřbitova.
Těmito pracemi jsme navázali na úpravy
hlavní příjezdové komunikace, kterou jsme
realizovali v podzimním období roku 2015
a jež zahrnovala úpravu vjezdové komu-

nikace z lámané žulové skladby a osázení
nejbližšího okolí hřbitova novými dřevinami a keři, a to jak ze strany parkoviště, tak
i hlavní komunikace.

Křížek „U hřbitova“
Křížek nacházející se u hlavní silnice byl
již ve velmi zanedbaném stavu a zůstal
jedním z posledních drobných kulturních
prvků v našich obcích, na který se ještě
nedostalo v rámci našich snah o zachová-

ní těchto drobných sakrálních staveb. Celá
realizace byla provedena ﬁrmou Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s.r.o.
z Říčan, která má bohaté zkušenosti s obnovou i těch nejvýznamnějších památek,

jako je kupříkladu chrám sv. Víta na Pražském hradě. Realizace byla z části uhrazena z dotačního programu Ministerstva
zemědělství ČR č. 16 „Udržování a obnova
kulturního dědictví venkova“.

Křížek „U Lehovcových“
Křížek u hlavní silnice byl restaurován
v letních měsících roku 2015. Křížek
byl v maximální možné míře ponechán
v dobovém stavu. Došlo ke kompletnímu
vyčištění a přebroušení původních ka-

menných prvků a mramorové desky, na
které byl obnoven nápis.
Kříž samotný byl též zanechán v původní
podobě. Došlo k hloubkovému vyčištění
a aplikaci nových krycích vrstev a Kristo-

vi na kříži byl navrácen zašlý zlatý lesk.
Restaurátorské práce provedla ﬁrma
Kamenosochařství a restaurátorství
Pánek s.r.o. z Říčan.

Křížek „U kostela“

Křížek v Nebřenicích

Křížek byl rekonstruován tak, aby byla
v co největší míře zachována jeho původní podoba, s co největším množstvím detailů a prvků, aby byl udržen jistý genius
loci místa a této sakrální stavby.

Obnovy se v roce 2016 dočkal křížek v Nebřenicích, který byl v tom čase
velice vážně poškozen pádem větví z nedalekých stromů během silné
bouřky. Křížek byl obnoven z iniciativy a na náklady společnosti Arendon
Development Company, a. s., která je i jeho vlastníkem. Obnova tohoto
místa byla ﬁnancována z prostředků Ministerstva zemědělství ČR.

Autobusové zastávky v Chomutovicích
a v Popovičkách
V roce 2015 se zastupitelé obce jednomyslně rozhodli investovat do bezpečnosti jejích občanů, zejména dětí. Úpravu si
zasluhovala především autobusová za-

stávka v Chomutovicích, kde byl nástupní
ostrůvek velmi úzký a kapacitně nedostačující. Ostrůvek byl tedy rozšířen a doplněn novým povrchem. K obdobné úpravě

došlo i na zastávce v Popovičkách, kde
byly nevzhledné panely nahrazeny taktéž
zámkovou dlažbou.

Obnova fasády úřadu
Taktéž v roce 2015 proběhla obnova vnějšího kabátu obecního úřadu
v Chomutovicích. Tyto úpravy zahrnovaly vyspravení poškození obvodové-

ho pláště budovy, zapravení prasklin
a nanesení nového fasádního nátěru.
Obnovy se také dočkaly dřevěné prvky
podbití střechy a byl upraven vchod do

obecního úřadu, kdy došlo k nahrazení původního asfaltového krytu novou
zámkovou dlažbou.
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Volební období 2014 – 2018
Stezka „Petrovy Vrchy“
V roce 2016 byla realizována nová stezka spojující Petrovy
Vrchy se silnicí vedoucí k Herinku. Cesta je tvořena mláto-

vým povrchem a v dnešní době je již plně osázena okrasnými dřevinami.

Technické zdokonalování a modernizace
Ne všichni vědí, že kanalizační a vodovodní systém začal v našich obcích vznikat postupně a v některých částech obce
před více než 15 lety. Některé ze současných částí systému nebyly z prvopočátku ani uvažovány jako budoucí součást
kanalizačního a vodovodního řadu obce
a zároveň některé z těchto částí nejsou
v obecním majetku (vlastníkem jsou
majitelé dotčených nemovitostí), což
nám vzhledem k technickému provedení
těchto částí systému provoz neusnadňuje a zároveň to ovlivňuje kvalitu vody.
Z důvodu zvyšování poptávky po dodávkách vody, stáří některých částí vodovodního systému a upozornění občanů
z některých lokalit přistoupila obec
v roce 2015 k přípravě řešení, které
zajistí stejně kvalitní vodu ve všech lo-

kalitách a u všech odběratelů. Ve spolupráci s projektantem, technologem
a správcem vodovodního systému
vzniklo řešení realizace nových odkalovacích míst, které zajistí pravidelné
čištění řadu ve všech lokalitách. V roce
2015 došlo k realizaci tohoto řešení,
které bylo ještě podpořeno tlakovým
proplachem vodovodního systému
a proplachem vodovodních přípojek
právě v těch lokalitách, kde bylo množství manganu a železa ve vodě vyšší,
než by obec chtěla. Kontrolní rozbory
vody ukázaly, že toto řešení bylo účinné. Nová odkalovací místa byla zřízena
u vodojemu v Popovičkách, dále na
řadu v Popovičkách poblíž potoka za
vodojemem, další u hřbitova a na konci
větve v Chomutovicích.

Současně s technickým zdokonalováním vodovodního systému a nároky
na větší množství vod, které je nutné
před vypuštěním do Chomutovického
potoka vyčistit, obec již dlouhodobě
modernizuje jednotlivé technologické
části vlastní čistírny odpadních vod,
a zejména technologii přečerpávacích
stanic (čerpadla, systém potrubí a hlídání hladiny odpadních vod) tak, aby
byl zajištěn účinný a bezproblémový
provoz. Spolu s tím je snahou obce
snížit množství balastních vod, které se
do systému dostávají netěsnostmi nebo
nesprávným a neoprávněným připojením dešťových svodů do splaškové kanalizace.

Čistírna odpadních vod
Dotační úsilí na novou čistírnu odpadních vod bylo po dlouhém administrativním maratonu nakonec úspěšné
a v roce 2017 jsme získali dotaci na
projekt, který byl na základě vyhlášené
veřejné zakázky vysoutěžen sdružením
ﬁrem VPK Suchý s.r.o. a ALSTAP s.r.o.
z dotačního programu Ministerstva
zemědělství ČR z programu 12925
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a ka-

nalizací“. Tohoto výsledku bylo docíleno
dlouhodobým úsilím, kdy jsme o dotační
prostředky usilovali postupně ve více vyhlášených programech a snažili jsme se
všemi možnými způsoby zajistit veškerou
projekční a administrativní součinnost
k tomu, abychom mohli pro obec zajistit
potřebný rozvoj infrastruktury.
Projekt celého rozšíření byl koncipován tak, že ke stávajícímu objektu čistírny odpadních vod, který se nachází

v blízkosti dětského hřiště, byl přistaven
téměř identický objekt nové čisticí linky pro dalších 600 EO a celá dvojlinka
byla pokryta společnou novou střechou.
Během výstavby se nám podařilo získat další ﬁnanční prostředky
z Programu 2017 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci
tematického zadání „Životní prostředí“.

Návesní rybník v Chomutovicích
Od léta 2017 je v plné kráse k vidění
revitalizovaný Návesní rybník Chomutovicích. Jsme velice rádi, že se nám poda6

řilo tento projekt po dlouhých schvalovacích procesech a především po dlouhých
letech shánění ﬁnancí uskutečnit.

Během rekonstrukce došlo ke kompletnímu odstranění nánosů sedimentu ze dna
rybníka, a to v řádu stovek m3. Dále byla

Volební období 2014 – 2018
zvýšena a sanována hráz kolem celého
rybníka, která byla obsypána kamenivem
z místního lomu v Chomutovicích. Práce dále pokračovaly na výstavbě nového
požeráku a úpravě odtokového potrubí,

a byl také doplněn bezpečnostní přepad.
Samotná nádrž rybníka byla upravena dle
požadavků odboru životního prostředí,
a to rozdělením na hlavní – větší část
a vedlejší tzv. litorální pásmo, které slou-

ží k životu obojživelníků. V rámci těchto
úprav byly rekonstruovány stávající a budovány nové přítoky do rybníka.
Nakonec došlo k úpravě okolí rybníka
a výsadbě nových stromů a keřů.

Chomutovický potok
Souběžně s revitalizací Návesního rybníka v Chomutovicích byla revitalizována
i část Chomutovického potoka na návsi
v Chomutovicích. V rámci jeho úprav do-

šlo ke kompletnímu odstranění nánosů
ze dna a břehů, ke zpevnění břehů a dna
za pomoci kameniva z místního lomu
a rekonstrukci přepadu v horní části po-

toka, aby bylo zabezpečeno dostatečné
napouštění rybníka.

Kulturní a společenský život
Obecní úřad ve spolupráci s SDH Popovičky připravil celou řadu kulturních
a společenských akcí. Některé z nich
se staly pravidelnými a jsou velmi vyhledávané. Na jaře se pořádá karneval
pro děti a dospělé, který se připravuje
společně s okolními obcemi. Na přelomu jara a léta následuje Dětský den
a v létě pak nohejbalový turnaj. Léto

končí velmi populární akcí „Rozloučení s létem“ a „Špacírem“. Podzim
u nás začíná Lampiónovým průvodem
a zimu vítáme Sousedským posezením
a Adventním setkáním. Brzy po přivítání Nového roku opékáme špekáčky na
dětském hřišti. Každá tato akce má své
příznivce a obohacuje náš společenský
život.

Během června každý rok místní sbor
dobrovolných hasičů pořádá soutěž
v požárním sportu „Huntovický útok“,
která se též těší velké oblibě.
Po celé čtyři roky vycházel každé čtvrtletí obecní zpravodaj, který informoval
občany o dění v obcích.

děl kameník Jaroslav Malý z Kostelce
u Křížků. Pomník byl rozebrán, opískován a posunut. Při rekonstrukci byly
restaurovány desky se jmény padlých
hrdinů. Investice do obnovy celého
pomníku byla 90.000 Kč a celou ji ﬁ-

nancovala obec Popovičky. V průběhu
roku 2015 bylo okolí pomníku osázeno
okrasnou zelení, která umocnila atmosféru pietního místa.

především snaha o zklidnění dopravy
v ranních hodinách v době odjezdů dětí
do škol a zlepšení prevence kriminali-

ty (krádeže okapů, pohyb cizích osob
apod., dodržování obecních vyhlášek).

Pomník
Na přelomu října a listopadu roku 2014
začala oprava a přesun pomníku padlých hrdinů na našem hřbitově. Důvodem k zahájení opravy bylo narušení
statiky základů kořenovým systémem
okolních dřevin. Rekonstrukci prová-

Obecní policie
Od 1. dubna 2016 v našich obcích
působí Obecní policie Vestec. Důvodem zajištění služeb obecní policie je
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Volební období 2014 – 2018
Obecní znak
10. září 2015 proběhlo oﬁciální předání znaku a vlajky obce Popovičky
v prostorách Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. V listopa-

du 2016 se konala v kostele svatého
Bartoloměje mše za naše obce, při níž
byl za účasti faráře Konstantina a pátera Matěje slavnostně vysvěcen obec-

ní prapor spolu s nově restaurovaným
křížkem u kostelní zdi. Starosta obce
představil během mše význam všech
symbolů na praporu.

Technické služby Popovičky s.r.o.
Obec na začátku současného volebního období založila svoji vlastní společnost, Technické služby Popovičky s.r.o.
Ta má na starosti především správu

a provoz vodovodní a kanalizační sítě. Do
agendy spadá i realizace sekání příkopů
v naší i některých okolních obcích.
Důvodem zřízení byla především eko-

nomická analýza, která poukázala na
výhodnost pro obec i občany, a to především s ohledem na plátcovství DPH.

Oprava veřejného osvětlení
V první polovině června 2016 byly zrenovovány všechny
staré lampy veřejného osvětlení, tedy ty s betonovými sloupy. U některých postačil nátěr vlastního sloupu, výložníku

a výměna krycí patky, u jiných muselo být opraveno i betonové uložení.

Nohejbalové hřiště
Na podzim roku 2014 se kompletně dodělalo nohejbalové
hřiště na návsi v Chomutovicích. Začátkem června 2015 byl

postaven dřevěný domek, který slouží jako technické zázemí
k hřišti.

Dětské hřiště
V červnu roku 2016 byly nainstalovány
nové herní prvky pro starší děti na hřišti
u ČOV. Hřiště bylo doplněno lanovým
jehlanem a brankami. V dalším roce

obec dovybavila dětské hřiště lanovým
centrem, skluzavkou a v neposlední
řadě lanovkou, která se těší velké oblibě. Součástí hřiště je dřevěný můstek,

lavička a odpadkové koše. U pergoly se
vybudovalo ohniště a nová dlažba a byl
zakoupen dřevěný nábytek.

Jednou ročně probíhá očkování psů
proti vzteklině. Tato služba je hrazena
z poplatku za psa a provádí ji MVDr. Jan
Šimr z Modletic.
Obecní úřad každoročně zajišťuje pro
občany čištění a kontrolu spalinových
cest za velmi výhodných podmínek.
Pro zlepšení a zefektivnění sekání veřejných prostor zakoupila obec Popovičky novou travní sekačku.

V celé délce veřejných komunikací
v našem katastru je postupně obnovována výsadba ovocných stromů. Stejně tak byla věnována pozornost zdraví
a prořezům stávajících vzrostlých stromů v celé obci.

Služby občanům
Nutno zmínit, že v uplynulém volebním
období byl standardně odvážen tříděný
odpad, obecní kompost, ale i kontejner
na hřbitově. Dvakrát ročně je přistavován velkoobjemový kontejner na domovní odpad a také dvakrát ročně je
realizován odvoz nebezpečného odpadu. Mimo tyto odpady se nám podařilo
navýšit službu o speciální popelnice na
kovy a tuky.
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Život v obci

100 LET OD KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Na konci prázdnin se v Popovičkách konala tradiční poutní
mše svatá ke cti sv. Bartoloměje, patrona (ochránce) našeho
kostela. Bohoslužba to však byla jiná než tradiční. Z důvodu
rekonstrukce kostela a výročí 100 let od konce 1. světové
války jsme u pomníku padlých vzpomněli i na oběti a veterány 1. světové války a mohli si prohlédnout zajímavou
výstavu fotograﬁí, pohlednic a obrazů, které paní Šteigerové zapůjčily rodiny vojáků z Popoviček, Herinku a Modletic,
nebo byly dohledány ve Vojenském ústředním archivu. Více

informací o pamětních dokumentech v digitální podobě najdete na https://skherink.webnode.cz. Duchovní pietní akci
jsme zakončili příjemným posezením s občerstvením, které pro nás připravila paní Malinová v altánku Park Hotelu
Popovičky. Děkujeme všem hodným lidem, kteří se na této
akci podíleli – přípravou, zapůjčením pamětních dokumentů
nebo účastí. Děkujeme!
Iveta Patáková

9

Život v obci

ZAKONČENÍ HASIČSKÉ SEZÓNY
MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Koncem prázdnin se družstvo hasičů mladších žáků sešlo ke svému poslednímu tréninku na návsi v Chomutovicích.
Před posledními závody v Modleticích se děti zúčastnily hasičského soustředění na Sedlišti poblíž města Sázavy. Soustředění bylo
zaměřeno na disciplíny závodu požární všestrannosti, sportovní
hry, večer se konala diskotéka a také bojovka. Soustředění pořádá SDH Křížkový Újezdec, kterému tímto děkujeme za pozvání.
Modletické kolo bylo pro naše hasiče úspěšné. Obsadili bronzovou pozici s časem 0:30,88. Poslední závody, které se měly
konat v Radějovicích, pořadatelé zrušili, a tak v Modleticích proběhlo i vyhlášení Dětské hasičské ligy (výsledky z pěti závodů),
kde se mladší žáci umístili na celkovém 4. místě z osmi týmů.
Celému družstvu mladších žáků a jejich trenérům gratulujeme ke
sportovním úspěchům a vzorné reprezentaci naší obce.
-jš-

KALENDÁRIUM

– aneb na co se můžeme těšit v roce 2018
20. 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

10

Život v obci

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
500 piv, 200 malinovek, 100 koláčů, 26 litrů vína, 3 kg
škvarkové pomazánky, 6 kg šopského salátu, 13 kg grilované
zeleniny, 25kilogramové selátko, 19 kg krkovičky s pepřovou
omáčkou, 19 kg steakových hranolek, 10 kg marinovaných
kuřecích prsíček, 10 kg mini řízečků, 10 kg bramborového
salátu, pečivo, litry čaje, kávy, vody, a to bylo…
Rozloučení s létem
V sobotu 15. září se konala již tradiční kulturní akce, a to
Rozloučení s létem. Jak je již zvykem, v lokalitě dětského
hřiště Na Stádlech se postaví tři stany a sezení pro návštěvníky, další stan pro kapelu a k sezení slouží také dřevěná
pergola.

Počasí bylo příjemné, a tak jsme si mohli užít odpoledne
a večer ve společnosti našich sousedů a přátel, u dobré hudby, o kterou se letos postarala kapela Pod Altánem z Modletic.
Všichni oceňovali i vynikající catering a příjemnou obsluhu.
Letošní výzdoba Rozloučení s létem byla v rustikálním stylu,
jak již napovídala upoutávka na plakátu. Stylové balíky slámy, dřevěné sudy suplovaly koktejlové stolky a cateringový
stůl byl sestaven z dřevěných palet.
-jš-
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Inzerce
Operátor/ka výroby
6SROHþQRVW5/&3UDKDDV]DEêYDMtFtVHYêURERXDSURGHMHPNRPSRQHQWĤYOiNQRYpRSWLN\

SĜLMPH
kandidáta na pozici operátor výroby.
-VPHYêUREQt RUJDQL]DFHSĤVREtFtQDþHVNpPWUKXRGURNXNWHUiXSODWĖXMH PRGHUQtWHFKQRORJLHDY\UiEt
produkty vláknové optiky a RSWRHOHNWURQLN\]HMPpQDSUR]DMLãWČQtVSRMHQtYRSWLFNêFKWHOHNRPXQLNDþQtFKVtWtFK
ale také v aplikacích využívaných v GDOãtFKSUĤP\VORYêFKVHNWRUHFK
&KDUDNWHULVWLFNêP ]QDNHP QDãLFK YêURENĤ MH Y\VRNi NYDOLWD NWHUi MH SRGPtQČQD ]UXþQRVWt SHþOLYRVWt
a GĤVOHGQRVWtQDãLFK]DPČVWQDQFĤSUDFXMtFtFKY SRGPtQNiFKEOt]NêFKSUĤP\VORYpODERUDWRĜL

1iSOĖSUiFH
- DílþtYêUREQtRSHUDFHSĜL]DNRQþRYiQtRSWLFNêFKSURSRMRYDFtFKNDEHOĤ
- RGYtMHQtDVWĜtKiQtNDEHOĤSĜtSUDYDNDEHOĤQDMHMLFK]DNRQþHQt– stripování izolace,
- NRPSOHWDFHOHSHQtY\WYU]RYiQtDOHãWČQtRSWLFNêFKNRQHNWRUĤUĤ]QêFKW\SĤDSURYHGHQt
- testování - PČĜHQtDEDOHQtKRWRYêFKYêURENĤDM
3RåDGDYN\QDXFKD]HþH
- =iNODGQtY]GČOiQtY\XþHQ MHPQêPHFKDQLNDSRG QHER6â
- QXWQiPDQXiOQt]UXþQRVWWUSČOLYRVWV\VWHPDWLþQRVWDSHþOLYRVW
- VFKRSQRVWDRFKRWDXþLWVHQRYêPYČFHP
Nabízíme:
- Práci na KODYQtSUDFRYQtSRPČUSĜtSDGQČQDGRKRGX
- ]DMtPDYRXSUiFLYSĜtMHPQpPSUDFRYQtPSURVWĜHGtDNROHNWLYXSDUNRYiQtY DUHiOXILUP\VWĜHåHQpPNDPHURYêP
V\VWpPHPãNROHQtDY]GČOiYiQtY rámci pracovní doby,
- benefity VWUDYHQN\RGERUQpVHPLQiĜHDY]GČOiYDFí kurzy, jiné).
- odpovídající platové ohodnocení - SRGOHNYDOLW\DSĜtVWXSXN SUiFLPRWLYDþQtNULWpULD
- GRSUDYDRGPHWUD2SDWRYD]SČW
Nástup: dle dohody
V SĜtSDGČ]iMPXYROHMWHQDWHOHIRQ ,QJ$OHã3URãHN QHERSLãWHQDHPDLOprosek@rlc.cz.
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Inzerce
ěLGLþ/ka
6SROHþQRVW5/&3UDKDDV]DEêYDMtFtVHYêURERXDSURGHMHPNRPSRQHQWĤYOiNQRYpRSWLN\

SĜLMPH
kandidáta na pozici ĜLGLþND.

1iSOĖSUiFH
- 6YR]]DPČVWQDQFĤVOXåHEQtPYR]LGOHP]HVWDQLFHPHWUD 2SDWRYGRVtGODILUP\3RSRYLþN\D]SČW,

3RåDGDYN\QDXFKD]HþH
- ĜLGLþVNêSUĤND]VNXSLQ\%
- VSROHKOLYRVWGĤVOHGQRVW,

Nabízíme:
- Práci na dohodu,
- pracovní doba 6:30 až 7:30 a 15:30 až 16:30
- YKRGQpSURGĤFKRGFH
Nástup: dle dohody
V SĜtSDGČzájmu volejte na telefon 602 227 991 (Ing. Aleš Prošek) nebo pište na email prosek@rlc.cz.
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Odvoz domovního odpadu – 24. 11. 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, nevha-zujte tedy např. lednice, TV, barvy apod.
Odpad, prosím, vkládejte výhradně do kontejnerů, a to tako-vým způsobem, aby byla maximálně využita jejich kapacita!!
Odváženy budou okolo 16. hodiny, případně dříve, v případěě
jejich naplnění.
Václav Škorpill
místostarosta

Podzimní brigáda
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na společnou podzimní brigádu našich obcí, kterou pořádá OÚ Popovičky
ve spolupráci s naším sborem dobrovolných hasičů.
Brigáda se koná 24. 11. 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

Tiráž:
Místní zpravodaj pro Popovičky, Nebřenice a Chomutovice vydává obec Popovičky.
Pověřený zástupce OÚ Ing. Jaroslav Richter, odpovědná redaktorka Monika Ševčíková. DTP: Martin Kökeny
Distribuce OÚ Popovičky, náklad 220 ks. Evidenční číslo MK ČR E 23326.
Autoři textů: -mš- Monika Ševčíková, -jš- Jana Švehlová, -vš- Václav Škorpil, -iš- Ivana Štěpánková, -mf- Miroslava Formánková,
-rs- Renata Stoklasová, -mk- Marek Kubr, -pd- Petr Doubek, -jr- Jaroslav Richter.
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