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Vážení spoluobčané, milí sousedé,

je až k neuvěření, že Vánoce jsou opět
za rohem, z trouby voní vánoční cukroví, vyhlížíme dny volna a opět po roce
čekáme, zdali budou Vánoce na sněhu, či nikoliv.
Vždy, když připravujeme texty do časopisu, odhadujeme, kdy by se asi tak
mohl dostat k vám do rukou, abychom
vše časově sladili. Mnohdy tak píšeme
v domněnkách o věcech, které jsou
v době čtení ﬁnálního periodika již
známé. Třeba již dnes budete vědět, že
bílé Vánoce mají po letech svoji šanci.
Velkou šanci na úspěch má ovšem

u Státního fondu dopravní infrastruktury naše žádost o dotaci ve výši
cca 2,5 mil. Kč na realizaci stezky
mezi Chomutovicemi (Popovičkami)
a Herinkem, kdy dojde k propojení dvou
vesnic, paralelnímu se silniční komunikací. K úspěchu tohoto projektu potřebujeme též spolupráci římskokatolické
církve, od které budeme část pozemků
vykupovat, obce Herink, AGRA Jesenice a řady soukromých vlastníků. Rovněž je třeba zabezpečit vyjmutí půdy
ze zemědělského půdního fondu ČR,
lesního půdního fondu ČR a získat
řadu povolení od orgánů veřejné správy
pro vydání dokumentů opravňujících
stavbu a ﬁnální povolení od Odboru
správních agend a dopravy v Říčanech. Mnohdy mi připadá úsměvné
a téměř nemožné podobné náležitosti
stavby, která je veřejně prospěšnou,
ukrytou „kdesi vzadu v polích“, realizovat v souladu s časovými požadavky
příslušného dotačního titulu. V dubnu,
květnu 2019 bychom však měli znát
výsledek a ten samý rok bychom ji rádi
ještě realizovali.
Dalším tématem, ke kterému se vracíme dále v časopise formou dotazníku, je autobusové spojení směrem na
Prahu (Průhonice, Opatov) popřípadě
Říčany. Naše vesnice bohužel leží nejen v „Bermudském trojúhelníku“ co se
pitné vody ze Želivky týče, ale jsou na

hranicích i veřejného dopravního spojení z našich vesnic (Stránčice, Praha
Opatov, Říčany). Chápeme, že stávající
prostředky nemají parametry pražské
MHD (ležíme bohužel až v pásmu P2),
nicméně s ohledem na naše narůstající
potřeby bychom rádi získali co nejširší zpětnou vazbu preferované služby
v oblasti veřejné dopravy. S postupující
výstavbou v Nebřenicích bude veřejná
doprava samozřejmě průběžně navyšována, nicméně pokud bude odezva
silná, připravíme další řešení. Určitě
ne všechna jsou selským rozumem
uchopitelná, nicméně pokud to bude
alespoň trochu v našich ﬁnančních silách, rádi se postavíme ROPIDu, který
přepravu zabezpečuje, čelem. Musíme
si však být jako správný hospodář jisti,
že prostředky, kterých máme poskrovnu, budou využity efektivně a případné
nové spoje nebudou prázdné.
Závěrem bych rád vám všem poděkoval za projevenou důvěru v uplynulých
komunálních volbách. Je pro nás ctí
a velkým závazkem pro další období
naplňovat naše společné představy
o spokojeném a klidném domově.
Děkuji!
S přáním radostných
a usměvavých Vánoc a velké
pohody nejen v dalším roce
Jaroslav Richter

Obecní úřad informuje
Termíny odečtu vodoměrů 2019 Termíny
odkalování
Odečty vodoměrů v roce 2019 proběhnou v termínech:
vodovodního
5. 1. – 6. 1. a 7. 1. – 11. 1. (Popovičky)
12. 1. – 13. 1. (Chomutovice)
řadu 2019
14. 1. náhradní termín
Pokud nebude termín někomu vyhovovat, je možné se domluvit s p. Váchou
na telefonu: 736 285 482. Je povinností
každého odběratele umožnit provedení
odečtu vodoměru, prosíme, nepodceňujte tuto záležitost a využijte řádného nebo
náhradního termínu.

Informujeme také o dalším odkalování vodovodního systému, které v obci
proběhne v termínech:
4. 3. – 10. 3.
10. 6. – 16. 6.
9. 9. – 15. 9.
18. 11. – 24. 11.

Barbora Zichová
Barbora Zichová
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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

BARBORA ZICHOVÁ
člen zastupitelstva

marek.kubr@popovicky.cz
724 583 958

MARIE FORMÁNKOVÁ
člen zastupitelstva

ivana.stepankova@popovicky.cz
721 968 190

RADKA ŠTANTEJSKÁ
člen zastupitelstva

radka.kucerova@popovicky.cz
603 402 579

Ing. ZUZANA FILKOVÁ
člen zastupitelstva

miroslava.formankova@popovicky.cz
603 786 918

marie.formankova@popovicky.cz
605 361 663

radka.stantejska@popovicky.cz
602 600 947

zuzana.ﬁlkova@popovicky.cz
603 402 781
Spravuje:
MHD
Komunikace za obec s Geiss Parcel s.r.o.
Komunikace za obec s Eurovia Kamenolomy, a. s.
Veřejné osvětlení
Rozpočet obce

Spravuje:
Školství
Dětské hřiště
Rozpočet obce

MIROSLAVA FORMÁNKOVÁ
člen zastupitelstva

barbora.zichova@popovicky.cz
724 253 458

Spravuje:
Zeleň, životní prostředí
Komunální odpad
Komunikace
Obecní policie
Rozpočet obce

Spravuje:
Kulturní akce
Hasiči
Výherní automaty
Výročí
Obecní web, SMS
Rozpočet obce
Ing. RADKA KUČEROVÁ
člen zastupitelstva

T 736 285 482
E petr.vacha@popovicky.cz

Spravuje:
Kronika
Psi – evidence, známky, očkování
Rozpočet obce

Spravuje:
Kanalizace, vodovod
Pěší komunikace
Stavební záležitosti
Rozpočet obce

IVANA ŠTĚPÁNKOVÁ
místostarostka

Petr Vácha

Spravuje:
Krizový plán, povodňový plán
Smluvní záležitosti TSP Popovičky
Časopis
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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Představení zastupitelů
1. Jméno + příjmení
2. Odkud pocházím?
3. Jak dlouho bydlím v Popovičkách/
Chomutovicích?
4. Co se mi v obci líbí?
5. Co mám na agendě?
6. Co bych chtěl(a) během své působnosti v zastupitelstvu pro obec zajistit?
Mirka Formánková
1. Jmenuji se Miroslava Formánková.
2. Pocházím z Popoviček, kde bydlím
od narození.
3. Líbí se mi rozvoj, který za posledních
několik let obce prodělaly. Vyhovuje
mi blízkost hlavního města, ale současně relativní klid venkova.
4. Třetím volebním obdobím je mojí
agendou hřbitov, proplácení faktur
a nově ČEZ a Pražská plynárenská
společnost.
5. Ohledně mých agend bych ráda pokračovala v dalších fázích obnovy
hřbitova. Doufám, že by mohly začít přípravy na přestavbu bývalé fary
a okolních pozemků.
Radka Štantejská
1. Radka Štantejská.
2. Jsem rodačka z Prahy.
3. Do Chomutovic jsem se přestěhovala
s manželem před 18 lety.
4. Jsem ráda, že jsme se přestěhovali
právě sem. Ze začátku jsem ocenila
hlavně krásné okolí při procházkách
se psy a výletech na kole. Ale od
okamžiku, kdy se nám narodily děti,
jsem postupně zjišťovala, jak se obec
mění a každý rok vzniká něco nového, co zpříjemní život obyvatel, opravené silnice, dětské hřiště, stezka…
Je příjemné posedět a popovídat
si se sousedy při pečení buřtů na
Rozloučení s létem nebo u betlému
na návsi.
5. Do mé agendy patří veřejná zeleň, komunální odpad, komunikace a obecní
policie.
6. V těchto oblastech bych ráda navázala na práci svých předchůdců, aby
vše fungovalo stejně dobře jako dosud. V nejbližší době budeme jednat
o nových podmínkách ohledně svozu
komunálního odpadu. Současně se
budu snažit v průběhu příštích let
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zajistit odstranění a náhradu poškozených a nebezpečných stromů na
veřejných prostranstvích. Koncem
listopadu proběhlo pokácení a vysazení nové lípy na návsi v Chomutovicích. Ohledně obecní policie bych
se s prosbou obrátila na vás. Ráda si
vyslechnu návrhy, kde a proč využít
služeb obecní policie pro zvýšení bezpečnosti v našich obcích.
Zuzana Filková
1. Zuzana Filková.
2. Karviná.
3. 10 let.
4. Líbí se mi, že máme v obci čisto
a průběžně se staví cyklostezky,
chodníky. Dětské hřiště se zastřešenou terasou také není v každé obci.
Oceňuji i snahu obce a hasičského
sdružení, že se snaží udržovat tradici ve společenských akcích. Zároveň
jsem ráda, že máme moc dobré sousedské vztahy.
5. Příměstská doprava, veřejné osvětlení, komunikace s ﬁrmami Geiss parcel s.r.o. a Eurovia Kamenolomy, a. s.
6. Minimalizovat hluk z nočního překladiště Geiss Parcel s.r.o., snížit počet
výpadků světel, automatizovat odhalování poruch světel, zvýšit spokojenost s MHD v našich obcích.
Marie Formánková
1. Marie Formánková.
2. Z Popoviček.
3. Celý svůj život (19 let).
4. Líbí se mi, že jsme menší obec. A že
se zastupitelstvo snaží nějakým způsobem obec vylepšovat.
5. Psy a kroniku.
6. Chtěla bych, aby v obci i nadále
vzrůstal kulturní život a aby se lidé
více zapojili do dění v obci.
Barbora Zichová
1. Barbora Zichová.
2. Narodila jsem se ve Slaném, ale
hned po narození jsem se přestěhovala do Prahy-Uhříněvsi.
3. V Chomutovicích bydlím 13 let.
4. V naší obci se mi líbí klid a hezké
okolí, což pro mě bylo rozhodující
při výběru domova pro moji rodinu. Líbí se mi také kulturní dění
v obci, na kterém se potkáváme se

sousedy a tím utužujeme sousedské
vztahy.
5. Smluvní záležitosti TSP, krizový plán,
povodňový plán, obecní časopis.
6. Ráda bych zlepšila komunikaci
s obyvateli obce ohledně smluvních
záležitostí TSP.
Radka Kučerová
1. Radka Kučerová.
2. Kladruby n. L.
3. 7 let.
4. Popovičky jsou klidným a srdečným
domovem mojí rodiny s přátelskými
sousedskými vztahy bez anonymity.
Nejraději využíváme rozšířené dětské
hřiště.
5. Školství a dětské hřiště.
6. Ráda bych rozšířila stávající dětské
hřiště tak, aby poskytovalo širší využití i pro naše školáky a náctileté.
Pokud máte, milí rodiče, i vy podnět,
co by se dětem na hřišti líbilo, co
postrádají, po čem touží, budu ráda,
když se o nápady s námi podělíte.
Ivana Štěpánková
1. Ivana Štěpánková.
2. Pocházím z Chomutovic.
3. V Chomutovicích bydlím od narození.
4. Líbí se mi, že i když jsme v blízkosti
Prahy, stále se nám v našich vesnicích daří zachovat ráz venkova i tím,
že udržujeme vesnici plnou zeleně.
5. V agendě mám kulturní akce, dobrovolné hasiče, výročí, obecní web
a SMS.
6. Během své působnosti bych chtěla
přispět k zajištění toho, aby se nám
tu všem bydlelo dobře, abychom se
všichni rádi vraceli domů a mohli
jsme být na naši vesničku pyšní.
Marek Kubr
1. Marek Kubr.
2. Z Chomutovic.
3. V Chomutovicích od svých šesti let.
4. Líbí se mi krajina a obec jako taková,
ve které žijeme. Jsem rád, že v obci
stále vnímám fungování venkova tak,
jak si ho představuji.
5. Stavební záležitosti, územní plán,
pěší komunikace.
6. Chtěl bych, aby se povedla realizace
stezky, která propojí naši obec s obcí
Herink. Rád bych, aby se co nejdříve

Obecní úřad informuje
podařilo projednání nového územního plánu a aby se podařilo co možná
nejdříve zpracovat projekt pro stavební povolení na přestavbu budovy fary
v Popovičkách, která by měla sloužit
jako zázemí obce, včetně prostor, které budou moci využívat všichni naši
občané.
Jaroslav Richter
1. Jmenuji se Jaroslav Richter a v obecním
zastupitelstvu jsem již devátým rokem.

2. Do obce Popovičky jsem se přistěhoval v roce 2006 z Říčan, kde jsem
od narození bydlel. Důvodem byla
především „velikost“ našich obcí, klid
a pohoda, kterou jsem zde cítil.
3. Líbí se mi, že v tak malé vzdálenosti
od Prahy lze najít typický český venkov, přírodu a lidi. Místo jsem velice
rychle přijal za své a nejvíce by se
mi líbilo, kdyby tak udělal každý, kdo
zde žije, bydlí nebo zde vychovává
své děti.

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

4. Zastupitelstvo mi svěřilo mandát starosty, dá se tedy říci, že jsem odpovědný za veškerou agendu a vystupování obce.
5. Dlouhodobě se snažím, a je to mým
velkým přáním, aby každý člověk zde
žil rád a přijal věci veřejné povahy
a spokojeného soužití s ostatními lidmi za své a jednal podle nich. Děkuji.

Poplatek
za popelnici
Poplatek za likvidaci odpadů dle
OZV 2/2017 je splatný do 28. února
2019.
Po tomto termínu nebudou popelnice bez platného kupónu vyváženy. Poplatek pro rok 2019 činí
2750 Kč za týdenní svoz a 1850 Kč
za 14denní svoz.
Známky lze zakoupit od 2. ledna 2019.
Radka Štantejská

Vážení spoluobčané,
z důvodu výrazného navýšení nákladů na vývoz bioodpadu z našeho kompostu v Popovičkách u autobusové zastávky musíme přistoupit od 1. 1. 2019 k jeho zrušení.
Bohužel je tento kompost na tak viditelném místě, že veškerá opatření, která byla zavedena k tomu, aby na kompost nebyl
ukládán bioodpad z podnikatelské činnosti a bioodpad z ostatních obcí, nejsou dostatečná.
Obecní kompost v Chomutovicích zůstává zachován.
Radka Štantejská
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Život v obci

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Dne 3. 11. 2018 v podvečerních hodinách jsme se
sešli u obecního úřadu a v 17 hodin zahájili lampiónový průvod. Průvod vedl tradiční cestou a stejně
tak i cíl byl na dětském hřišti Na Stádlech. Letos se
nám opět, díky paní Renatě Stoklasové, podařilo zakoupit dýně, a tak si je účastníci mohli vydlabat dle
své fantazie. Mohu říci, že vydlabané dýně byly moc
hezké :-). K dlabání jsme si opekli buřty, dali teplý
čaj a ochutnali šumavské koláčky. Lampiónový průvod, stejně jako další společenské akce, byl dobrou
příležitostí se setkat se svými sousedy, poznat nové
spoluobčany, popovídat si a zjistit, co je nového.
Děkuji paní Renatě Stoklasové a místním hasičům
za pomoc při organizaci.
Ivana Štěpánková
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Dne 5. 12. 2018 jsme byli společností Arendon pozváni na
mikulášskou besídku do zámku v Nebřenicích. Jako vždy pro
nás bylo připraveno vynikající občerstvení a zábava pro děti
ve formě vánočních omalovánek, výroby papírových andělů
a malování na obličej. Jak se patří na mikulášskou besídku,

do zámku přišel i Mikuláš, anděl a čert. Děti překonaly svůj
strach a za to i za pěknou básničku byly obdarovány nadílkou.
Děkujeme ﬁrmě Arendon za přípravu krásného odpoledne
a večera.
Ivana Štěpánková

ŠPACÍR 2018
Cestou necestou, polem nepolem… tak to byl Špacír roku 2018.
Dne 20. 10. 2018 proběhl 4. ročník Špacíru, tzn. procházky naší a okolními vesnicemi. Procházka začala na nádvoří
modletického zámku v 9 hodin. První kroky vedly do Dobřejovic a zastávka k odpočinku byla u rybníka. Zde na nás
čekalo pohoštění v podobě jednohubek, koblížků a limonády. Po odpočinku jsme pokračovali do Herinku k obecnímu
úřadu, kde pro nás Herink připravil další občerstvení formou
svařeného vína, piva a limonády. Po načerpání nových sil
jsme se vydali směrem k našim vískám. U nás jsme opět
nachystali buřty k opečení na ohýnku, limonádu a ti rychlejší
a plnoletí se mohli dát i pivko. Poslední cesta vedla od nás
z Chomutovic do Modletic k modletickému zámku a zde
jsme si mohli dát dobrou kávičku či pivko.
Naše obec se této akce zúčastnila podruhé. Dle odhadů nás
celkem putovalo cca 100 lidí. Díky hezkému počasí se akce
vydařila a myslím, že se opět můžeme těšit na další ročník.
Ivana Štěpánková
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Anketa
Rádi bychom vám položili několik otázek k využívání příměstské dopravy v našich obcích. Tento dotazník chceme
opakovat každý rok, abychom zjistili vaši spokojenost a potřeby.
Anketu můžete vyplnit prostřednictvím webové ankety na obecních internetových stránkách www.popovicky.cz
v rubrice Aktuality, nebo poslat emailem na adresu zuzana.ﬁlkova@popovicky.cz, nebo dotazník vhoďte
do schránky umístěné na budově našeho obecního úřadu.
S výsledky ankety vás seznámíme v příštím vydání našeho časopisu.
Jak často využíváte příměstskou dopravu? (uveďte počet osob z vaší domácnosti)
A) každý den ............
B) několikrát týdně ............
C) několikrát měsíčně ............
D) několikrát ročně ............
E) nikdy
Jakou zastávku nejčastěji používáte? (uveďte počet osob z vaší domácnosti)
A) Popovičky rozc. ............
B) Popovičky/Chomutovice ............
C) Popovičky/Nebřenice ............
D) Modletice rozc. ............
E) jinou (uveďte) .............. (uveďte počet osob z vaší domácnosti) .........
Jezdíte do: (uveďte počet osob z vaší domácnosti)
A) Čestlice/Průhonice ............
B) Praha-Opatov ............
C) Velké Popovice ............
Využili byste pravidelnou dopravu na příměstský vlak do Říčan? (uveďte počet osob z vaší domácnosti)
A) ano ............. (uveďte preferovaný čas) .............
B) ne
Jezdíte linkou 363: (uveďte počet osob z vaší domácnosti)
A) do školy ............
B) do práce ............
C) jiné ............
Vyhovují vám časy, ve kterých linka 363 odjíždí směr Praha?
A) ano
B) ne (uveďte čas, který vám chybí) ............
Vyhovují vám časy, ve kterých linka 363 přijíždí do Popoviček/Chomutovic/Nebřenic?
A) ano
B) ne (uveďte čas, který vám chybí) ............
Líbí se vám prostor autobusové zastávky?
A) ano
B) ne (napište název zastávky a co byste chtěli změnit) ............
Máte k příměstské dopravě další komentář? .................
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PŇOV – POSLEDNÍ SÁNÍ
O posledním zářijovém víkendu jsme vyrazili na závěrečné
závody v sezoně, které již svým názvem „Poslední sání“ napovídají, že se jedná o závod, jenž zakončuje hasičskou sezonu
okresu Kolín. Na tyto závody vyrazila družstva mužů i žen.
Jako první ke svým pokusům nastupovali muži, kterých
bylo přihlášeno celkem 23 družstev. Naši muži šli na řadu
jako 17. v pořadí. Po pečlivé přípravě na základně a bez
problémů odběhnutém prvním pokusu jsme se dozvěděli,
že pořadatelům nezafungovala časomíra a musíme si tedy
pokus zopakovat. Při opakovaném pokusu jsme několikrát
odstartovali a byli zastaveni, jelikož časomíra stále nespínala. Při startu číslo, které jsme už ani nepočítali, jsme vyběhli,
časomíra fungovala a my jsme mohli dokončit svůj druhý
první pokus, který měl čas 24,83 s. Čas nebyl vůbec špatný,
ve srovnání s časy, které jsme běhali v sezoně, by se dalo
říct, že byl i jeden z nejlepších. Následně museli pořadatelé opravit časomíru, což zabralo nějaký čas. Ve druhém
soutěžním pokusu se nám bohužel už tolik nedařilo jako
v pokusu prvním a náš čas byl asi o vteřinu horší. Paradoxně jsme měli pocit, že nejrychlejší byl úplně první pokus,
u kterého nefungovala časomíra, ale i tak si naši muži odvezli z Pňova diplom za velice slušné 10. místo z již zmíněných 23 družstev.

Přibližně kolem poledne došlo k úpravě dráhy a na své pokusy se mohly začít připravovat ženy. U žen nebyla taková
konkurence v počtu družstev jako u mužů, ale přesto se sešlo pěkných 9 družstev. Na výkonech to ovšem nebylo znát
a všechny ženy se snažily předvést to nejlepší a odvézt si
vítězný pohár. Jako by toho nebylo málo už při pokusech
mužů, tak také naše ženy si zaběhly svůj první pokus bez
časomíry, která opět nesepnula, i když byla opravená. Při
opakovaném prvním pokusu ovšem ženy nezaváhaly a zaběhly ho velice slušně už s platným časem 23,79 s. Následný druhý pokus už proběhl bez komplikací, čas se ovšem
oproti prvnímu pokusu nezlepšil, a tak se jako nejlepší čas
bral ten z prvního pokusu. Po doběhnutí všech družstev bylo
jasné, že si ženy odvezou nepopulární bramborovou medaili
za 4. místo, což ovšem v dané konkurenci bylo velice pěkné
umístění.
Závěrem bych rád poděkoval družstvům mužů a žen za vzornou reprezentaci SDH a také obce Popovičky a popřál jim
mnoho sportovních úspěchů do dalších sezon. Pevně doufám, že jim zapálení do hasičského sportu, které jsem letos
viděl, vydrží i do dalších let.
Jaroslav Švehla
velitel SDH
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ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Třetí adventní neděli jsme se tradičně setkali u vánočního
stromku na návsi v Chomutovicích. Uvařili jsme pro vás vánoční čaj, svařili víno a pro děti byl na zahřátí připraven ovocný čaj. Ačkoli bylo mrazivé počasí, sešli jsme se v hojném
počtu a díky skvělým kuchařkám a cukrářkám jsme se mohli
i příjemně a chutně občerstvit. Zábavu si našli i nejmenší, kteří
využili trochy sněhové nadílky a vyzkoušeli své sáňky a boby.
Ke konci jsme si popřáli hezké svátky a spěchali domů zapálit
třetí svíčku na adventním věnci.
Ivana Štěpánková

SOUSEDSKÁ ZÁBAVA
Dne 1. 12. 2018 večer před 1. adventní nedělí jsme se setkali v modletickém zámeckém sále na Sousedském posezení.
Mnoho z nás využilo dopravu, která byla zajištěna z Nebřenic až do Modletic. Zde jsme měli krásně připravený sál, na
stolech bylo vánoční cukroví od paní Mezeiové a k poslechu
a k tanci nám hrála opět kapela Unigema. Připravili jsme
pro vás i bohatou tombolu, kde jste mohli za koupené lístky vyhrát spoustu cen, od adventních kalendářů, vánočních
hvězd, několika druhů vín a salámu až po hlavní cenu, a tou
byl televizor. Výhry se také losovaly za vstupenky, kde byly
10

neméně krásné ceny, a to Bohemia sekt 1,5 l, pršut šunka
a fotoaparát. Výhercům gratulujeme. Při vyhlášení tomboly
jsme si trochu odpočinuli, a tak jsme tančili až do úplného
závěru ve 2.00, kdy nás opět odvezl objednaný mikrobus.
Děkujeme vám za velkou účast a těšíme se na Sousedské
posezení v příštím roce.
Děkujeme ﬁrmě Buda Mont z Herinka za sponzorský dar
v podobě 18 lahví vína, které byly součástí tomboly.
Ivana Štěpánková

Život v obci

JAK NALOŽIT S VÁNOČNÍMI OBALY
Blíží se krásné období vánočních svátků a spousty dárečků i velkých darů. Dárky mají ale i své OBALY, KRABIČKY
A OPRAVDU VELKÉ KRABICE a naše odpadové nádoby
na plasty, sklo a papír mají pouze omezený objem. Budeme

rádi, když nám pomůžete udržet v okolí kontejnerů pořádek.
Třeba tím, že obaly od dárků odnesete do kontejnerů na tříděný odpad v průběhu dvou týdnů, a ne hned po Štědrém dni.
Pokud jsou již kontejnery plné, prosíme, nenechávejte plasty
a krabice vedle kontejnerů.
Předem moc děkujeme.
Radka Štantejská

KALENDÁRIUM

– aneb na co se můžeme těšit v roce 2019
9. 3.

PODĚKOVÁNÍ
PANU TITIČKOVI

DĚTSKÝ KARNEVAL, v zámeckém sále v Modleticích, od 14.00
hodin, KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ,
v zámeckém sále v Modleticích od
20.00 hodin

13. 4.

JARNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID OBCÍ
od 9.00 hodin

25. 5.

DĚTSKÝ DEN
od 14.00 hodin, náves Chomutovice

Rádi bychom poděkovali panu Jiřímu Titičkovi za záchranu
střechy autobusové zastávky v Chomutovicích. Díky jeho pomoci nám vítr střechu neodnesl ani neponičil.
Děkujeme.

15. 6.

Radka Štantejská

14. 9.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

21. 9.

ROZLOUČENÍ S LÉTEM, od 16.00

HUNTOVICKÝ ÚTOK
hasičská soutěž u rybníka Ve Struhách

do 22.00 hodin, pergola u dětského
hřiště Na Stádlech, hudba, občerstvení

12. 10.

ŠPACÍR
procházka okolními obcemi

2. 11.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
od 17.00 hodin u OÚ

23. 11.

PODZIMNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID
OBCÍ

1. 12.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ, zámecký
sál v Modleticích, od 20.00 hodin

22. 12.

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
náves Chomutovice, od 15.00 hodin

24. 12.

ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE
kostel sv. Bartoloměje, od 21.00 hodin
11
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ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE VESTEC
Obecní policie Vestec v období od 1. 1. 2018 do 5. 12. 2018
řešila v obci Popovičky mimo běžnou hlídkovou činnost celkem 61 událostí, z toho bylo celkem 14 událostí oznámeno
na tísňovou linku Obecní policie Vestec.
Za uvedené období bylo v obci zjištěno celkem 24 přestupků. Z přestupků v dopravě je to
zejména překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci – celkem
12× překročení rychlosti v obci
o méně než 20 km/h a 3× překročení rychlosti v obci o více než
20 km/h. Dále například nerespektování zákazu vjezdu všech
vozidel, stání v křižovatce, zákazu
zastavení, stání na vyhrazeném
parkovišti, porušení zákazu vjezdu vozidlem s hmotností vyšší než
6 tun.
Dále strážníci Obecní policie Vestec řešili například opakovaně
oznámení o neoprávněném ukládání bioodpadu v obci, které bylo
následně oznámeno správnímu orgánu, dále řešili strážníci
podezření na přestupek proti občanskému soužití a proti majetku. Při hlídkové činnosti v obci byla mimo jiné zjištěna
nepovolená skládka, která byla oznámena obci.
Strážníci Obecní policie Vestec v uvedeném období odchytili
v obci celkem čtyři psy, z toho dva odchycené psy umístili do
kotců v obci Dobřejovice a Vestec – vždy byl zjištěn a následně kontaktován majitel psa, ve dvou případech se dostavil
do obce, kde byl odchycený pes umístěn v kotci, zbývající
dva psy si majitel převzal na místě odchytu. Dále strážníci
prověřovali dvě oznámení o ztraceném očipovaném kocourovi a psu – v obou případech bohužel s negativním výsledkem, zvířata hlídkou Obecní policie Vestec nalezena nebyla.

V jednom případě se na Obecní policii Vestec obrátila osoba,
která ztratila občanský průkaz.
Výňatek z deníku Obecní policie Vestec:
Hlídka Obecní policie Vestec přijala na tísňovou linku oznámení o neznámých mužích, kteří se pohybují kolem pozemku oznamovatele a podezřele si prohlížejí zde umístěnou
zemědělskou techniku. Oznámení bylo prověřeno s negativním výsledkem – neznámí muži na místě nebyli zastiženi,
oznamovatel byl vytěžen a celá událost byla dána na vědomí
OO PČR Kamenice.

V součinnosti s HZS Středočeského kraje vyjížděli do obce
Popovičky strážníci Obecní policie Vestec v jednom případě –
otevření uzavřených prostor z důvodu pokusu o sebevraždu.
Na místě se setkaly všechny složky integrovaného záchranného systému, uzavřený prostor byl hasiči otevřen, následně
byla jedna osoba předána do lékařské péče.

Hlídka Obecní policie Vestec přijala na tísňovou linku oznámení o nepovoleném ukládání zbytků plastového kanalizačního potrubí do obecního kontejneru na tříděný odpad.
Oznámení bylo prověřeno, na místě byly přítomné osoby
vyzvány k podání vysvětlení, ze kterého vyšlo najevo, že se
jedná o zbytky materiálu použitého při rozšíření ČOV v obci
a že OÚ Popovičky s uložením tohoto plastového odpadu do
obecních kontejnerů na tříděný odpad souhlasí.

Dále hlídka Obecní policie Vestec opakovaně prověřovala
oznámení o znečištění komunikace mezi obcemi Chomutovice a Nebřenice, ve všech případech se jednalo o znečištění
komunikace související se stavebními pracemi v obci Nebřenice a stavebník vždy komunikaci průběžně, minimálně
2× denně čistil.

Dále hlídka Obecní policie Vestec přijala na tísňovou linku
oznámení o neznámém muži, který zastavuje dopravu na
komunikaci mezi obcemi Chomutovice a Nebřenice, komunikace měla být dle oznamovatele neprůjezdná. Oznámení
bylo na místě prověřeno, bylo zjištěno, že se jedná o pracovníka dodavatelské ﬁrmy, která v místě řeší havárii na elek-
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trickém vedení. O práci na odstranění této havárie je zároveň
informována PČR, výše uvedený pracovník dodavatelské ﬁrmy v místě havárie elektrického vedení pouze usměrňoval
provoz.

Hlídka Obecní policie Vestec prověřovala oznámení o motocyklu, který je ukryt v obci za kontejnery na tříděný odpad –
oznámení na místě prověřeno, bylo zjištěno, že motocykl
neprochází pátráním.

Na tísňovou linku Obecní policie Vestec bylo oznámeno podezřelé vozidlo, zaparkované v katastru obce, podle oznamovatele v něm někdo bydlí. Oznámení prověřeno s negativním
výsledkem, zjištěno, že vozidlo neprochází pátráním.

str. Josef Dovjak
strážník Obecní policie Vestec

PODZIMNÍ BRIGÁDA
Dne 24. 11. 2018 se v našich obcích konala podzimní brigáda. Během brigády bylo shrabáno a odklizeno listí z návsi
v Chomutovicích, z veřejných prostor lokality Petrovy Vrchy
a ze stezky k dětskému hřišti Na Stádlech, uklidili jsme také
celé dětské hřiště a okolí ČOV, prostory okolí hřbitova, kostela v Popovičkách a vysbírali jsme odpadky ze škarp lemujících naše silnice. Počasí nám bohužel moc nepřálo, všichni
jsme byli promoklí, a tak nám přišla k chuti svačina v podobě teplé gulášové polévky.
Pilně jsme pracovali od 9 do 15 hodin a všem zúčastněným,

ať už stálým, či jsme mohli vidět i pár nových jedinců, bych
ráda moc poděkovala za účast. Je vidět, že jim vzhled našich obcí není lhostejný.
Poděkování také patří občanům, kteří zapůjčili techniku
k zajištění úklidu a odvozu listí, a tím je pan Josef Lehovec,
Zdeněk Stoklasa ml., Tomáš Hrdina, Jan Štantejský, Miroslav Švehla, Petr Doubek, Jan Stoklasa, a panu Zdeňkovi
Stoklasovi st. bych ráda poděkovala za uskladnění a likvidaci shrabaného listí.
Ivana Štěpánková
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ZIMA BEZ VÁNOC A BEZ BETLÉMSKÉHO DÍTĚTE?
Ježíšek, ačkoli je Bůh, vstupuje na svět jako nejchudší dítě.
Zrodí se ve stáji za zapadlým městem a přichází mezi nás
nenápadně za ticha noci, daleko od lidských příbytků. Nikdo by nevěřil, že toto Dítě rozdělí věky na dvě části, na
dobu před Kristem a po Kristu, kdy i my musíme počítat od
narození Krista rok svého narození či svého sňatku. Nikdo
nezměnil tvářnost světa tak jako Dítě betlémské. Představte
si naše kraje bez Krista, města a vesnice bez chrámů a soch,
galerie obrazů bez maleb a hudbu bez andělských duchovních zpěvů, zimu bez Vánoc. Jak chudý by byl náš život!
Můžeme být právem hrdi na náš krásný renesančně barokní
a nyní také zrekonstruovaný kostel sv. Bartoloměje, který
stojí v centru naší obce a kde jste vždy vítáni.
Interiér kostela je nyní krásně vymalovaný, a díky brigádě,
která se zde konala 17. a 24. listopadu, září čistotou. Děkujeme všem dobrým lidem z Popoviček, Chomutovic, Modletic, Herinku a Dobřejovic, kteří nám pomohli se stěhováním
soch, obrazů, knih a vzácného barokního nábytku, který
bylo potřeba místy také opravit. Nebylo ani snadné všechen
tento skvost zbavit prachu a naleštit. Podlahu a schody před
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svatostánkem zbývá
ještě pokrýt novým
kobercem a dokončit renovaci vývěsky
před kostelem. Také
varhany byly panem
varhanářem vyčištěny, naladěny a opět
uvedeny do provozu.
Nyní se zde neviditelní andělé mohou těšit s námi na
slavné „Gloria in
excelsis Deo“, které
zde zazní na slavnosti Narození Páně
v noci, tedy na naší půlnoční mši svaté, 24. 12. od
21 hodin. Níže vidíte pár fotograﬁí z velkého úklidu
a stěhování 17. listopadu.
Iveta a Martin Patákovi

Život v obci
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ADVENTNÍ VĚNEC
I v našem národě se ujal oblíbený zvyk severských států –
provázet předvánoční čas adventním věncem. Má krásnou
symboliku a každému z nás může něco říci.
Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř
adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná
Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa.“ (Mt 5,14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí. Vždyť
Boží Syn, Ježíš Kristus, se z lásky k nám stal člověkem.
V tomto duchu uvažuje o adventním věnci s jeho čtyřmi svícemi i neznámý duchovní autor. Poslechněte si ho.

Tiše a velmi smutně se ke slovu přihlásila třetí svíce.
„Jmenuji se LÁSKA. Už nemám sílu, abych hořela. Lidé mě
odstavili na stranu. Vidí jen sami sebe a žádné jiné, které by
měli mít rádi.“ A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo.
Tu vešlo do pokoje dítě, pohlédlo na svíce a zvolalo:
„Ale vy musíte přece svítit, a ne být zhaslé!“ A skoro začalo
plakat… Vtom se přihlásila ke slovu také čtvrtá svíce a pravila: „Neboj se! Dokud já hořím, můžeme také ostatní svíce zapálit. Jmenuji se NADĚJE!“ Zápalkou vzalo dítě světlo
z této svíce a rozsvítilo znovu ostatní svíčky. Ctnost naděje
zachránila mír, víru a lásku.

Čtyři svíce hořely na adventním věnci. Bylo úplné ticho. Takové ticho, že bylo slyšet, jak začaly svíce mluvit.
První svíce vzdychla a řekla: „Jmenuji se MÍR. Moje světlo
sice svítí, ale lidé žádný mír ani pokoj nedodržují, nechtějí
mne!“ A její světlo se zmenšovalo, až docela zhaslo.
Světlo druhé svíce zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se
VÍRA. Ale jsem zbytečná. Lidé nechtějí o Bohu nic vědět.
Nemá tedy cenu, abych svítila.“ Průvan zavál místností
a druhá svíce zhasla.

A opravdu, v dnešním světě plném přírodních katastrof, lidských zkratů a útoků na samu lidskou přirozenost je nejdůležitější uchovat si ctnost naděje, vědomí, že není jen temnota, že není vše ztraceno, že i kolem nás blikají světýlka
v lidských srdcích, která se mohou rozhořet. Udržet si naději
je těžší než ctnosti víry a lásky. Naše názory, postoje a životní zkušenosti někdy zatemňují naději, že naše namáhání,
oběti i starosti mohou přinést jednou ovoce. Právě Vánoce
nám mohou být zářným příkladem a pov
vzbuzením.
S Boží pomocí a naší snahou
můžeme vždy překonat všechny těžkosti,
neboť Bůh nenaloží na nás více, než můžeme unést.
„Když hluboké ticho všechno objímalo
a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé
mocné Slovo, Bože, sestoupilo z královského trůnu z nebe.“ (Mdr 18, 14–15)
Děkujeme ti, tajemný, skrytý, živý Bože,
že nás necháváš stále něco očekávat. Neboť ty jsi Bůh s nevyčerpatelnou fantazií, ty jsi dobrý Bůh, který nám ve všech
zhrouceních světa i našeho života necháváš tušit příchod světa nového a krásnějšího. Amen!
(Čerpáno z knihy P. Antonína Pospíšila,
který byl vysvěcen na kněze těsně před
nástupem komunismu. Byl pronásledován komunistickým režimem jako politicky nezodpovědný, často vyslýchán StB
a krátce vězněn. Svými názory a vlastním příkladem života ovlivnil mnohé lidi
a přátele v ČR i zahraničí.)
Iveta a Martin Patákovi
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