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Díky brigádě je alej
jako malovaná
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Opékání buřtů – krásná
vzpomínka na zimu
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Velikonoční tradice a jejich historie

Jaro v přírodě je plné
mláďat

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ,
v rukou máte první Zpravodaj roku 2019
a pevně doufám, že již i první teplejší
sluneční paprsky ženou teploty vzhůru.

v Popovičkách podél ulice Na Skalce,
2. část v Chomutovicích pokrývající
autobusovou zastávku

Tak jako u mnohých z nás dochází
v lednu k různým předsevzetím, i my
jsme si stanovili konkrétní cíle, na kterých bychom chtěli dlouhodobě pracovat. Pevně věřím, že nezůstane pouze
u předsevzetí typu „ledňáček”, ale že
projekty skutečně dotáhneme v budoucnu do zdárného konce.

Na některé z těchto projektů je možnost čerpání dotačního titulu, jiné
v sobě mají notnou dávku důležitosti.
Záležet bude samozřejmě i na přípravě
ﬁnálního projektu ke stavebnímu povolení a spolupráci ostatních orgánů
veřejné moci.

V minulých letech jsme se soustředili
mimo jiné na vodohospodářskou infrastrukturu, dodávky pitné vody, zkapacitnění čističky odpadních vod a infrastrukturu místních komunikací pro pěší.
Letos a v dalších letech se z důvodu narůstajícího počtu našich občanů i provozu na místních silnicích zaměříme na
bezpečnost. Konkrétně ve fázi studie
a předprojektové přípravy jsou následující akce:
– vybudování chodníku mezi autobusovými zastávkami Chomutovice –
Popovičky
– vybudování chodníku od Parkhotelu Popovičky směrem na Herink, až
k naší stezce na kraji obce, na kterou
by měl chodník navazovat
– výstavba zpomalovacích zelených ostrůvků/zálivů v ulici Na Stádlech, mezi
Chomutovickým potokem a spojkou
pro pěší vedoucí k Parkhotelu
– rekonstrukce komunikace a výstavba chodníku mezi obecním úřadem
a ulicí Petrovy Vrchy
– zřízení dvou úsekových měření pro
redukci rychlosti motorových vozidel na „hlavní” komunikaci: 1. část

Mezi „menší” projekty, kde byla žádost
o čerpání dotačního titulu již podána
a v jejichž realizaci doufáme v tomto
roce, patří výstavba horolezecké stěny na dětském hřišti v Popovičkách,
rekonstrukce márnice na našem hřbitově, vybudování stezky mezi Popovičkami a Herinkem, výsadba a doplnění
stromořadí ovocných stromů od Popoviček až po Nebřenice.
Mé osobní dlouhodobé přání, což je výstavba multifunkčního dětského hřiště
s umělou trávou, zatím nenachází vhodný prostor pro svou realizaci, byť 2–3 lokality jsou vytipovány. Bohužel buď nejsou v souladu s územním plánem nebo
s představou vlastníků pozemků/okolních pozemků. Nicméně držme palce .
V loňském roce došlo z důvodu mimořádného sucha k zákazu užívání pitné
vody pro zálivku a dopouštění bazénů. Tento zákaz je i nadále v platnosti,
od 12. 3. 2019 platný pro dopouštění
bazénů. Zálivka v tuto chvíli možná je,
nicméně žádáme o užívání selského
rozumu. V případě opětovného dlouhodobého nedostatku srážek, nepřemlouvejme prosím pitnou vodou naše

trávníky, aby rostly, když příroda je proti. Z dlouhodobého hlediska musíme
zásadně změnit naše návyky na hospodaření s pitnou vodou. Pokud se nám
podaří realizovat přivaděč Želivka, i ten
bude mít stále své limity.
O případných urgentních úpravách
zákazu nebo případném výpadku dodávek pitné vody, budete samozřejmě informováni na úředních deskách
a SMS. Zde bych apeloval na všechny,
kdo službu zasílání obecních SMS ještě
zřízenou nemá, aby tak učinil. Jedná se
v dnešní době o nejefektivnější komunikační kanál v našich obcích v případě
urgentních informací a výzev.
Velice rádi bychom zapojili i vás, občany, do strategických rozhodnutí našich
obcí. Máme od vás podněty, týkající se
právě otázky bezpečnosti, dále ve Zpravodaji najdete i informaci k dotazníku
na autobusovou dopravu. Nicméně pokud máte jakýkoliv nápad, možnost jak
naše obce posunout dále, neváhejte se
s námi o něj podělit.
Děkuji.
S úctou Jaroslav Richter

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kontakty a provozní doba Obecní úřad Popovičky
se sídlem v Chomutovicích
Adresa: K Rybníku 12, 251 01 Chomutovice
IČ: 0064 0131, ČÚ: 168 222 01/0100, Telefon: 323 637 123
IDDS: 9vfakxa, Email: obec@popovicky.cz
Web: www.popovicky.cz

Úřední hodiny
a
CZECH POINT

Úterý 19–21 h
Úterý 7–10 h a 17–19 (zastupitelé)
Středa 17–19 h

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Ing. JAROSLAV RICHTER
starosta

jaroslav.richter.popovicky.cz
724 563 153
SPRAVUJE:
Rozpočet obce

BARBORA ZICHOVÁ
člen zastupitelstva

barbora.zichova@popovicky.cz
724 253 458
SPRAVUJE:
Krizový plán, povodňový plán
Smluvní záležitosti TSP Popovičky
Časopis
Rozpočet obce

Ing. MAREK KUBR
místostarosta

marek.kubr@popovicky.cz
724 583 958
SPRAVUJE:
Kanalizace, vodovod
Pěší komunikace
Stavební záležitosti
Rozpočet obce

MARIE FORMÁNKOVÁ
člen zastupitelstva

marie.formankova@popovicky.cz
605 361 663
SPRAVUJE:
Kronika
Psi – evidence, známky, očkování
Rozpočet obce

IVANA ŠTĚPÁNKOVÁ
místostarostka

ivana.stepankova@popovicky.cz
721 968 190
SPRAVUJE:
Kulturní akce
Hasiči
Výherní automaty
Výročí
Obecní web, SMS
Rozpočet obce

RADKA ŠTANTEJSKÁ
člen zastupitelstva

radka.stantejska@popovicky.cz
602 600 947
SPRAVUJE:
Zeleň, životní prostředí
Komunální odpad
Komunikace
Obecní policie
Rozpočet obce

Ing. RADKA KUČEROVÁ
člen zastupitelstva

radka.kucerova@popovicky.cz
603 402 579
SPRAVUJE:
Školství
Dětské hřiště
Rozpočet obce

Ing. ZUZANA FILKOVÁ
člen zastupitelstva

zuzana.filkova@popovicky.cz
603 402 781
SPRAVUJE:
MHD
Komunika za obec s Geis Parcel s.ro.
Komunikace za obec
s Eurovia Kamenolomy a.s.
Veřejné osvětlení
Rozpočet obce

MIROSLAVA FORMÁNKOVÁ
člen zastupitelstva

miroslava.formankova@popovicky.cz
603 786 918
SPRAVUJE:
Hřbitov
Platby obce
Rozpočet obce

MAGDALÉNA LEHOVCOVÁ
asistentka, CzechPOINT

magdalena.lehovcova@popovicky.cz
601 555 177

SPRÁVCE KANALIZAČNÍ
A VODOVODNÍ SÍTĚ
PETR VÁCHA

petr.vacha@popovicky.cz
736 285 482

OBECNÍ POLICIE VESTEC
A: Vestecká 3, 252 42 Vestec
T.: 739 156 156
E: info@opvestec.cz
www.opvestec.cz

VÁŠ OKRSKÁŘ
str. Radek Bus
M.: 702 277 227 (po–pá 8–17 hodin)
E: radek.bus@opvestec.cz
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Kompost a biologický odpad
Jak jsme již v minulém čísle časopisu upozornili, z důvodu nevhodného umístění bylo nutné zrušit obecní
kompost za autobusovou zastávkou
v Popovičkách. Proto bychom vás
opakovaně požádali, aby se na tento
kompost již žádný bioodpad nadále nevyvážel. Stávající kompost bude
do konce března vyvezen a zlikvidován. Místo bude upraveno a osázeno
okrasnými keři.
Do konce dubna bude po dohodě
s občany vybudován nový kompost,

který bude umístěn poblíž původního místa, avšak dále po polní cestě
od silnice. Upozornit bychom chtěli
obyvatele ulice Petrovy Vrchy, aby svůj
odpad likvidovali na místech k tomu
určených a ne na veřejném nebo soukromém prostranství pod svými domy.
Každý pozemek někomu patří a házet
na něj svůj odpad nebude správné.
Vyhazování trávy, hoblin po hlodavcích, květin i s květináči na soukromý
pozemek znesnadňuje údržbu jeho
majitelům.
Děkujeme

V průběhu března došlo ke kompletní revizi „nově“ vysázené aleje mezi
Popovičkami a Herinkem. Vzhledem
k tomu, že se jedná o poměrně větrné
místo našich obcí, bylo třeba opravit zejména vyvázání stromků vhodnou páskou a doplnit či opravit kůly a vzpěry.
Díky pomoci občanů z ulice Na Skalce
tak máme alej zas jak obrázek.
Děkujeme!

ZELEŇ NA NÁVSI
CHOMUTOVICE
Vzhledem k velmi špatnému zdravotnímu stavu lípy a červeného
dubu na návsi v Chomutovicích
jsme bohužel museli zažádat o jejich pokácení. Oba stromy budou
nahrazeny vysazením vzrostlejších
stromů.
4

OBECNÍ POLICIE
Rádi bychom vyzdvihli velmi vstřícný přístup obecní policie při řešení
nevhodného parkování v obci.
Při parkování je nutné zachovávat
dostatečný prostor pro případný průjezd ambulance nebo hasičů. Bohužel jsou místa, kde jsou opakovaně

zaparkovaná vozidla, která znemožňují průjezd i osobním vozidlům obyvatel domů na konci ulice atd.
Obecní policie zajišťuje i pravidelnou kontrolu v obci Nebřenice,
Chomutovice i Popovičky a měření
rychlosti.
Radka Štantejská

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
3. Nepořádek a odpadky před areálem
překladiště. Dohodnutým řešením je
pravidelný úklid odpadků podél celého
areálu a to jednou týdně.

Hluk a nepořádek
Jelikož chceme, aby se nám všem
v naší obci dobře bydlelo, rozhodli
jsme se řešit jeden z problémů, kterým
je hluk a nepořádek v okolí nočního
překladiště společnosti Geis CZ s.r.o.
V lednu tohoto roku proběhla schůzka s manažerem této pobočky v Chomutovicích.
Cílem setkání bylo probrat možnosti,
jak zlepšit aktuální situaci. Výsledkem
jednání jsou 4 body, které výrazně
pomohou snížení hluku i nepořádku,
a které už v Geis CZ s.r.o probíhají,
nebo kterým se ještě budou věnovat.
1. Kolony kamionů stojící před areálem společnosti podél hlavní silnice

směr Velké Popovice. Tento problém
je vyřešen změnou organizace překladiště, kdy rozvoz zajišťuje pouze 1 kamion, který jezdí tam a zpět.
2. Troubení kamionů – v minulosti kamiony troubily na znamení, že chtějí
otevřít bránu pro vjezd či výjezd z areálu překladiště. Aktuálně je brána volně
přístupná a zároveň byli řidiči poučeni
o zákazu troubení během nočního klidu.

4. Hluk a rány v nočních hodinách –
bylo nám přislíbeno, že bude provedena
kontrola pracovních postupů a zaměří se
na příčinu hluku zvláště na překládacích
rampách. Prvním nápravným krokem,
který platí od února, je zajištění gumových podložek mezi rampou a kamionem, které by měly hluk výrazně ztlumit.
Celá schůzka probíhala v přátelské
a vstřícné atmosféře. Další setkání proběhne začátkem léta.
Věříme, že se situace výrazně zlepší
a že zas budeme mít více klidných nerušených nocí.
Zuzana Filková

SPLATNOST FAKTUR
Upozorňujeme, že většina vydaných
faktur za vodné a stočné za rok 2018
je již po splatnosti. Berte na vědomí, že
otálení s platbou za odebrané služby
bude mít následky v podobě účtování
úroku z prodlení na základě smlouvy
a hodnoty na faktuře. Uhraďte tedy
své závazky neprodleně a v plné výši.

SMLOUVY
Opět připomínáme nutnost uzavřít
smlouvy na služby vodného a stočného
pro odběratele. Smlouvy, jež mají obyvatelé s bývalým provozovatelem, obecním úřadem Popovičky, jsou neplatné
a je třeba mít uzavřenou novou smlouvu s Technickými službami Popovičky.
Jakoukoli změnu (počet trvale žijících
osob, změna korespondenční adresy
atd.) je vždy potřeba písemně oznámit
zasláním na e-mail barbora.zichova@
popovicky.cz nebo osobně doručit na
OÚ Popovičky v úředních hodinách.
Barbora Zichová

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY PRŮHONICE
Dne 16. května 2019 bude probíhat
zápis v MŠ v Průhonicích. V rámci
partnerského vztahu s obcí Průhonice máme k dispozici až 10 míst
pro umístění našich děti. Počet přijatých našich dětí je vždy v kompetenci mateřské školy. Kritéria zápisu
jsou uvedena na webových stránkách mateřské školy.

Na základě jednání a následné dohody s obcí Průhonice, která je zřizovatelem mateřské školy, jednorázově přispějeme mateřské škole za
každé přijaté dítě našich občanů.
O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka
MŠ Průhonice.
Radka Kučerová
Více informací naleznete na:
www.mspruhonice.cz
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Psi
Dle obecní vyhlášky č. 1/2013 o pohybu psů žádáme obyvatele, aby své
mazlíčky na veřejných prostranstvích
vodili pouze na vodítku a uklízeli po
nich exkrementy. Dále bychom Vás
rádi informovali o očkování psů, které proběhne jako každý rok v červnu. Detailnější informace budou ještě upřesněny.
Marie Formánková

Obecní kronika
Obecní kroniky se vedou již odedávna, a proto jistě nikoho nepřekvapí,
že ji i v naší obci stále vedeme. Jsou
do ní zaznamenávány ty nejdůležitější události, které se u nás konají.
A abychom zachovali krásu starých
kronik, tak i nadále píšeme inkoustovým perem. V kronice je také několik
obrázků zobrazující důležité momenty týkající se našich obcí. Autorkou
těchto kreseb je Bětka Patáková, které tímto ještě jednou děkujeme.
Marie Formánková

Hřbitov
v Popovičkách
Jak jste si již mohli povšimnout, tak
hřbitov prochází postupnou rekonstrukcí. Minulý rok se realizovaly cesty mezi hroby. Letos se podala žádost
o dotaci na rekonstrukci márnice.
Žádáme o dotaci ve výši 500 000 Kč.
Zda dotaci získáme a jaké úpravy
proběhnou Vám sdělíme v příštím vydání časopisu.
Miroslava Formánková
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Vypalování trávy versus pálení
zahradního odpadu
Plošné vypalování trávy a porostů je
zakázáno hned třemi zákony České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, zejména starších osob. Pálení přírodních
materiálů po úklidu zahrad provádět
lze, ale za dodržení vícero podmínek.
Zákony plošné vypalování porostů
zakazují
Vypalování trávy je v České republice
zakázáno hned třemi zákony: zákonem
o požární ochraně, zákonem o ochraně
přírody a krajiny a zákonem o myslivosti
ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů,
jinak se dopustí přestupku. Za tento
přestupek lze uložit pokutu do výše
25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické
osoby nesmí plošně vypalovat porosty.
Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.
Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět
fyzické osoby za podmínek stanovených
dotčenými zákony (zákon o požární
ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za
podmínek stanovených vyhláškami obcí
a to na přiměřeně velikých hromadách
za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.
Právnické a podnikající fyzické osoby
jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně
příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky

této činnosti nebo činnost zcela zakázat.
Za porušení této ohlašovací povinnosti
může být těmto osobám uložena pokuta
opět až do výše 500 000 Kč.
Hlášení pálení místně příslušným HZS
krajů se může provádět přes formulář
na webových stránkách HZS kraje (https://paleni.izscr.cz/)
Nikdy se neprovádí na telefonních
číslech tísňových linek 112 nebo 150.
Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!
Pravidla pro pálení biologického materiálu:
– Velikost hromady klestí je nutno volit
tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor.
– Při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit.
– Místo pro pálení se izoluje pruhem
širokým nejméně 1 m, kde budou
odstraněny hořlavé materiály až na
minerální půdu (zeminu).
– Místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek.
– Místo pálení lze opustit až po úplném
uhašení ohně.
– Po dobu 5 dnů nebo do vydatného
deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat.
– Příjezdové cesty vedoucí k místům
spalování nesmí být zataraseny.
– Spalovat klest lze pouze v bezpečné
vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů.
– Osoba mladší 15 let nemůže odpad
spalovat bez přítomnosti osoby starší
18 let, která je spalováním pověřena.
Zdroj web HZSCR.CZ
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Horolezecká stěna – projektový
záměr s využitím dotace
Jednou z našich základních priorit
v oblasti sportovního a odpočinkového vyžití v obci je kontinuální rozšiřování nabídky volnočasových aktivit.
Věříme, že je naším společným cílem
vytvořit v obci zcela přirozené prostředí pro aktivní trávení volného času našich dětí, jejich setkávání s kamarády
a snaha o jejich zábavu venku na čerstvém vzduchu v přírodě.
Jedním z prvních projektů, který by
nám na cestě k výše uvedenému cíli
mohl pomoci, je horolezecká stěna,
která umožní dětem zábavnou a nenásilnou formou protáhnout své tělo
a procvičit si lezení jako součást přirozeného pohybu. Děti si formou hry
otestují vlastní hranice a dovednosti.
Další příležitost jejich rozvoje vidíme
v samotném zážitku a výzvě z lezení,
která jim nakonec dopřeje příchuť vítězství a překonání sebe samých.
Při přípravě a zjištění rozsahu projektu bylo nutno, vzhledem k jeho
ﬁnanční náročnosti, hledat možnosti
a varianty pro jeho realizaci. Nejlepší
z nabízených možností se tak jevila
možnost využití dotace.

Po zajištění všech nezbytných podkladů, náležitostí a nejrůznějších potvrzení jsme po dvouměsíčním snažení podali řádně a včas k termínu
28. 2. 2019 žádost o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Nyní netrpělivě očekáváme rozhodnutí, zda nám
bude dotace poskytnuta. Rozhodnutí
bude ministerstvem oznámeno v období duben – květen 2019.
Horolezecká stěna je uvažována do výše 3 m, tak aby mohla být
provozována bez odborného dohledu a bez jištění. Nezbytnou součástí
bude vybudovaní bezpečnostní dopadové zóny z certiﬁkovaného materiálu a předepsanými rozměrovými
parametry. Naše stěna musí také
disponovat vysokou kvalitou povrchových desek s dlouhou životností
a příjemným uživatelským povrchem,
který minimalizuje nebezpečí odřenin našich dětí.
Umístění horolezecké stěny
uvažujeme na dětském hřišti
v Popovičkách v méně
využívaných prostorech
u fotbalových branek.

V případě rozhodnutí o realizaci
záměru je nutno projekt dokončit do
konce roku 2019.
Věříme a doufáme, že náš představený záměr zaujme a ministerstvo ho
podpoří a dopřejeme tak našim dětem zážitek z pohybu vzhůru.
Radka Kučerová
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Kůrovec ničí naše lesy
VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ:
Rozsah kůrovcové kalamity je největší
v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem
zanedbání péče o lesní porosty jsou
významná ﬁnanční ztráta a porušení
právních předpisů.
JAK POSTUPOVAT?
1. Kontaktuje svého odborného
lesního hospodáře (OLH)
Každý vlastník lesa má k dispozici OLH.
Pokud jej neznáte, kontaktuje místně
příslušný orgán státní správy lesů (SSL)
na obci s rozšířenou působností (ORP),
kde vám sdělí nezbytné informace.
2. Informujte o stavu vašeho lesa
orgán SSL
Každý vlastník a správce lesa
je povinen sám nebo prostřednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých
činitelů (kůrovce) orgán SSL.
Orgánem SSL je vždy příslušný
odborný pracovník úřadu ORP.
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy
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Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze žádat o dotace na
hospodaření v lesích (asanace, zalesnění, výchova lesních porostů, oplocenky atd.).
Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
– místní obecní úřad
– úřad obce s rozšířenou působností
– https://www.kr-stredocesky.cz/
web/20994/17
– dotace: https://www.kr-stredocesky.
cz/web/20994/65
Rámcová doporučená opatření:
– Celoročně důsledně vyhledávat,
vyznačovat, včas vytěžit a účinně
asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci. Asanací se rozumí
bezodkladné odkornění dříví nebo
chemický postřik celého povrchu kmene v larválním
stádiu kůrovce, v důsledku
čehož kůrovec nedokončí
svůj vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz
dříví z lesa, protože tímto naopak
dochází k šíření škůdce, který v neošetřeném dříví svůj vývoj dokončí.

– Zaměřit se na napadené stromy
a nikoli souše, které již nepředstavují riziko šíření škůdce. Staré souše
jsou již mrtvé stromy a nemají čerstvé
lýko, které je potravou kůrovců. Tyto
souše již škůdce opustil a napadl živé
jedince smrků v jejich nejbližším okolí.
Právě tyto čerstvě napadené jedince
smrků je nezbytné vytěžit a asanovat.
– Odstraňovat a asanovat rovněž
polomy, vývraty a ostatní dříví
atraktivní pro rozvoj kůrovců. Čerstvé polomy a vývraty (mající zelené
jehličí) vůní své pryskyřice kůrovce přitahují. Na těchto stromech, které již
nemají schopnost se přirozeně bránit,
je kůrovec schopen se velmi rychle namnožit a rozšířit.
Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem napadené stromy,
dojde k plošnému rozpadu lesních ekosystémů. Chraňte svůj
majetek a zachovejte jej budoucím generacím!
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
www.kr-stredocesky.cz
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Velikonoční čas přišel…
Velikonoce jsou většinou spojovány
s jarem a s novým životem. Na jaře se
probouzí příroda a již v loňském jarním
čísle zpravodaje jsme si připomínali, že
jsou svátkem „pohyblivým“, protože
se vždy slaví na první neděli po prvním jarním úplňku. Opět si můžeme
spočítat datum letošních Velikonoc.
V kalendáři vyhledáme, kdy je měsíc
v úplňku (na Velký pátek 19. 4. 2019)
a zjistíme, že Boží hod velikonoční budeme tedy slavit v neděli 21. 4. 2019.
Víme, že Velikonocům předchází celá
postní doba (40 dní) a Svatý/Pašijový týden, který letos začíná 14. 4. –
poslední postní nedělí, kterou nazýváme Květná.

ně dramaticky ztvárňovány. Většinou je
čtou tři lidé, kteří mají rozdělené role
(Kristus, evangelista a lid), nebo jsou
v tomto rozdělení zpívány. Někdy se při
zpěvu zapojuje i sbor, který dostává roli
lidu. I v Popovičkách by mohly zaznít
na Květnou neděli zpívané pašije!
Připomeňme si příběh, který nám
pašije vyprávějí:
a) Ježíšovo zatčení
Ježíš předjímá svůj osud a připravuje se na něj. Ve čtvrtek večer slaví
s apoštoly svátek nekvašených chlebů
a večeří beránka, svou poslední večeři.
Pak se s nimi odebírá do Getsemanské
zahrady, kde se modlí, zatímco apoštolové usínají.
Ve čtvrtek Pašijového týdne si při mši
svaté připomínáme poslední večeři a Ježíšův odchod do Getsemanské
zahrady – místo vyzdobené květinami,
kam také na konci bohoslužby kněz
odnáší svátost oltářní za doprovodu
chvalozpěvů.

V kostele v Popovičkách oslavíme Květnou neděli již v sobotu
13. 4. 2019 ve 14.30 hodin a připomeneme si zde památku slavného
vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma,
Jeho zatčení, soud, cestu na Golgotu, ukřižování, sejmutí z Kříže, uložení
do hrobu a vzkříšení. Vše, co se tehdy odehrálo, si připomeneme v Pašijích (v evangelním vyprávění o utrpení
a smrti Ježíše Krista) a v Pašijovém týdnu. Podle ročního cyklu se na Květnou
neděli, kromě svěcení kočiček z jívy,
čtou Markovy, Matoušovy nebo Lukášovy pašije z evangelií, zatímco na
Velký pátek se čtou Janovy pašije. Asi
jste je už většina z vás zažila a víte, že
obvykle nemají formu pouhého předčítání knězem, jako při čtení evangelia
v ostatních dnech roku, ale jsou částeč-

b) Soud
Do zahrady přijdou vojáci a vyslanci
kněží a zatknou Ježíše, kterého jim
za úplatu označí apoštol Jidáš Iškariotský. Ježíše odvedou do domu velekněze Kaifáše, který jej odsoudí pro
rouhání, když přisvědčí na otázku, zda
je Mesiáš. Ježíš je ráno předán světské
spravedlnosti a předveden před Piláta
Pontského, římského správce provincie Judey. Ježíš zde čelí obvinění, že
se označuje za krále Židů. Pilát Ježíše
neuzná za vinného, respektive jej chce
amnestovat s ohledem na velikonoční
svátky, ale dav podnícený kněžími si
vynutí rozsudek ukřižováním.

Cesta na popraviště je líčena stručně,
kříž nese Ježíš a Šimon z Kyrény. Pozdější tradice doplnila nesení kříže o další prvky, jako je setkání s matkou nebo
s Veronikou, která Mu podává roušku.
Tyto prvky tvoří část zastavení Křížové
cesty.
d) Ukřižování
Ježíš je ukřižován na vrchu zvaném
Golgota (Lebka). Na kříž je připevněna
cedule Židovský král a je opět zesměšňován. Spolu s Ježíšem jsou ukřižováni ještě dva zločinci, z nichž jeden se
rouhá a druhý se Ježíše zastane. Vojáci hrají kostky o Ježíšův plášť a dávají
mu napít z houby napuštěné octem.
Opodál stojí Marie, Ježíšova matka
s příbuznou Marií Kleofášovou a Marie Magdaléna a milovaný učedník
(ztotožňovaný s Janem). Po té, co se
objeví znamení (zatmění nebe, zemětřesení apod.), Ježíš skoná a setník jej
označí za skutečného Božího syna. Na
to voják probodne kopím Ježíšův bok
a konstatuje smrt.
Ukřižování a smrt Ježíše Krista si připomínáme na Velký pátek, který je
vyhlášen státním svátkem. Proto je
prožíván ve znamení smutku, ticha
a rozjímání. Na celém světě se neslaví
mše svatá. V 15h se v kostele modlíme Křížovou cestu. U „Getsemanské
zahrady“ v kostele probíhá neustálá
adorace (klanění a projev úcty) a hlídání „hrobu“ a to až do sobotní „Vi-

c) Cesta na Golgotu
Po rozsudku je Ježíš bičován, je mu nasazena trnová koruna a nachový plášť
a je zesměšňován jako falešný král; Pilát
jej ukáže davu se slovy: „Hle člověk“.
9
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gilie“. Oltář v kostele bude bez kříže,
bez svící a bez pláten. Varhany a zvony budou celý den mlčet až do sobotní velké noci (Vigilie). Při liturgii, která
bude následovat po modlitbě Křížové
cesty, budeme uctívat Kříž a číst nebo
zpívat se budou Pašije.
e) Sejmutí z Kříže a Vzkříšení
Následné události již nejsou součástí
utrpení Krista, ale protože bezprostředně navazují a těsně souvisejí,
bývají někdy součástí pašijového cyklu. Ježíšovo tělo si od Piláta vyžádá
zámožný Josef Arimatejský, jeho tajný příznivec. Tělo je sejmuto z kříže,
a protože nelze provést pohřeb kvůli
nastávajícímu šabatu, je uloženo do
prázdného hrobu, který je zavalen
těžkým kamenem. Když po svátku
v neděli ráno přijdou ženy tělo připravit, hrob je prázdný, protože Ježíš třetí
den vstal z mrtvých.

Pašije nejsou veselou komedií, ale
vedou nás k zamyšlení. Ježíš Kristus
mohl několikrát ustoupit z Jeho Křížové cesty, ale pro lásku k lidu potupnou
smrt podstoupil. Již několik staletí je
tato poslední Jeho cesta inspirací pro
plno umělců mnoha uměleckých směrů, např. Dvořáka, Mozarta, Bacha,
Martinů, Salvadora Dalí, El Greca…
Koho tento článek věnovaný pašijím
trochu zaujal, doporučuji ještě shlédnout historické drama o Umučení
Krista z roku 2004. Film získal na
csfd.cz velmi dobré hodnocení a několik ocenění. Scénář vytvořil producent a režisér Mel Gibson ve spolupráci s Benediktem Fitzgeraldem. Jedná
se o upravené pašije, složené ze
všech čtyř evangelií – Matoušova,
Markova, Lukášova a Janova. Mel
Gibson od počátku věděl, že nejdůležitější bude najít toho pravého herce
pro roli Ježíše Krista. Jeho volba nakonec padla na Jima Caviezela, který
naposledy hrál ve ﬁlmu Hrabě Monte
Cristo. Caviezela, který je aktivní ka10

tolík, tato nabídka okamžitě oslovila.
Jako pozoruhodná shoda okolností se mu jevilo i to, že právě oslavil
33. narozeniny a dostal se tedy do
„Kristových let“. „Ještě nikdo takhle
Ježíše neukázal a podle mě Mel ukazuje, jak to doopravdy bylo. Nepoužívá násilí pro násilí, nikdy to nebylo
bez důvodu. Ten realismus bude asi
mnohé šokovat, ale právě proto je
ten ﬁlm tak nesmírně silný.“ Pro scény, kdy Ježíš absolvuje bití a bičování
nechvalně proslulým římským vynálezem, „devítiocasou kočkou“ (důtky
s kovovými konci, které trhaly kůži),
musel Caviezel podstoupit dlouhé
přípravy v maskérně. Po makeupu,
kterým měl pokrytu většinu těla, mu
naskákaly puchýře, díky kterým pak
nemohl v noci spát. Scény ukřižování se natáčely 14 dní, během kterých
musel nést, či spíše vláčet cca 70 kg
těžký kříž (skutečné kříže vážily až
dvojnásobek) až na Golgotu, to vše
zahalen pouze do plátna, přestože se
natáčelo během zimy. Někdy byl tak
podchlazen, že nemohl ani promluvit
a štáb mu musel na obličej přikládat
ohřívací balíčky, aby vůbec rozhýbal
rty. To ještě nebylo všechno – při natáčení během bouřky do Caviezela
a pomocného režiséra Jana Micheliniho udeřil blesk – sjel do Micheliniho
deštníku a zasáhl i Caviezela, ale jako

zázrakem nebyl ani jeden z nich vážně zraněn. Caviezel nicméně na natáčení vzpomíná v dobrém: „Kdybych
tím vším neprošel, nebylo by to utrpení tak autentické, takže to tak muselo
být,“ říká. (oﬁciální text distributora)
Srdečně vás zveme na oslavu Velikonoc. Od Zeleného čtvrtka do neděle budou všechny velikonoční obřady
naší farnosti probíhat v kostele v Říčanech a v Kostelci u Křížku. Jejich přesný rozpis najdete na vývěsce před kostelem v Popovičkách a na stránkách
farnosti www.ricany.cz/farnost.
Zdroj: CSFD.CZ, Wikipedie
Iveta Patáková

Zmrtvýchvstání Páně slavíme před západem slunce o Bílé
sobotě tzv. Vigilií a v neděli na Boží hod velikonoční,
kdy končí 40 denní půst a začíná hodování a má se
hodovat celý týden až do další neděle „Provodné“.
Proto koledníci v pondělí zpívají „Hody, hody, do
provody…“. Sobotní noční Vigilie začíná před kostelem,
kde probíhá žehnání ohně, v kostele se zpívá velikonoční
chvalozpěv Exultet, čte se Písmo ze Starého a Nového
zákona, zpívají se nádherné žalmy a Pašije. Uděluje
se a obnovuje křest, slaví se eucharistie (připomíná se
poslední večeře Páně, jako na každé tradiční mši svaté).
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Opékání buřtů
VZPOMÍNKA NA ZIMU
Blížil se konec ledna a předpověď
počasí hlásila zimu a sníh. To pro nás
bylo znamení, abychom naplánovali
naše zimní opékání buřtů. Stanovili
jsme datum 2. 2. 2019.
Bohužel počasí neporučíme a v tento den nejen, že nemrzlo a byl jeden
z nejteplejších dní zimy, ale také nám
i trochu pršelo. Přesto některé z nás
počasí neodradilo a společně jsme se
na dětském hřišti Na Stádlech sešli.
Místní hasiči nám připravili oheň na
opékání buřtů. Mohli jsme si také
pochutnat na dobrý koláčích a napít
se teplého čaje a nejen toho dětského .
Jaké bylo pro nás překvapení, když
jsme se druhý den ráno probudili do
„velké“ sněhové nadílky, která tu nebyla již několik let.
Ivana Štěpánková

Zvon
Noc Kostelů 2019 se blíží
a bude se konat v pátek,
24. 5. 2019 i v našem kostele sv. Bartoloměje v Popovičkách. A tak stejně
jako minulý rok, kdy jsme
se snažili najít v archivech něco
o historii obce, letos jsme se snažili
najít informace o našem kostelním
zvonu.
Zvon kostela v každé vesnici či městě
byl po staletí hlavním komunikačním
nástrojem. Svolával věřící na bohoslužby, byl používán při mimořádných
společenských událostech, při svatbách a pohřbech, narozeninách význačných osob, korunovacích panovníků, inauguracích volených hlav států
apod. Zvonění se odedávna užívalo

jako poplachový signál – například
při požáru, povodních, při vpádu
cizích vojsk. V neposlední řadě
údery zvonu ohlašovali přesný
čas.
Již před 1. světovou válkou
se místo oprav zvonů zvony často přelévaly, takže
jich hodně zaniklo tímto způsobem.
Po obou válkách se, zejména kvůli rekvírování zvonů pro vojenské účely, zachovalo jen 13 % českých zvonů a my
můžeme mluvit o velkém štěstí, že
zrovna náš zvon v Popovičkách zůstal
zachován.
Náš zvon není obyčejný, patří k těm
nejstarším dochovaným zvonům a jeho výroba se datuje do roku 1497.
Tady se však prameny trochu rozcházejí. Víme, že zvon odlil Jan Konvář

a podle jednoho zdroje působil Jan
Konvář v Praze v době Karla IV. Podle
druhého zdroje o pár desítek let později, právě na konci 15. století.
Zvonaři se ve středověku nazývali
pojmy canulator, fusor campanarum
nebo cantarista, které současně označovaly i konváře (odtud jméno Konvář). Většina zvonařů se totiž běžně živila i konvařinou, ale ne každý konvář
lil zvony.
I zavěšení našeho zvonu nepatří
k „nejnovějším“ a je datováno do roku
1649. Rádi bychom, aby zvon mohl
být více využíván ke svým původním
účelům, ale jelikož jeho stav neumožnuje více než příležitostné zazvonění,
probíhá v současné době ověření stavu zvonu zkušeným zvonařem.
Iveta a Martin Patákovi
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Jaro v přírodě
Nejkrásnějším obdobím v přírodě je bezesporu
jaro. Příroda se po době vegetačního klidu pomalu probouzí k životu. Stromy se začínají zelenat, rozkvétají jarní květiny a na obloze můžeme
pozorovat první posly jara – vlaštovky. V tomto
období můžeme v přírodě potkat čerstvě narozená mláďata různých druhů živočichů. Jedná se
především o malé zajíčky, veverky, ježky, mláďata
malých šelem a zpěvných ptáků. Později, v období května a června, můžeme taktéž na loukách
a okrajích lesů pozorovat malá srnčata. Je proto důležité chovat se v přírodě tiše, a pokud
mláďata nejeví znaky poranění, neodnášet
je z přírody pryč. Většina zvířat nechává svá
mláďata bez dozoru a následně se k nim vrací.
Například srnčata tráví většinu času na jednom
bezpečném místě sama bez matky. Srna se k nim
pravidelně vrací několikrát za den, aby je nakojila.
Po zbytek doby je nechává o samotě, aby k nim
zbytečně nepřilákala predátory. Pokud tedy potkáte v přírodě zdánlivě opuštěné mládě, je třeba
se ho nedotýkat ani neodnášet. Jeho matka se
k němu později vrátí.
Vzhledem k tomu, že jarní období vyzývá k procházkám nebo projížďkám v přírodě, je třeba
dodržovat základní pravidla, abychom zvířata
a ostatní návštěvníky zbytečně nerušili. Měli bychom se chovat tiše, nekřičet a neodhazovat
odpadky. V lese je zakázáno rozdělávat oheň
a tábořit mimo vyhrazená místa. Taktéž je zakázáno jezdit na kole nebo koni mimo lesní cesty
a vyznačené trasy. V jarním období je také vhodné
nenechávat psy při procházkách zbytečně volně
pobíhat bez dozoru, aby nebyla ostatní zvířata
nadmíru rušena a stresována.
Jaro je obdobím, kdy mají i myslivci spoustu práce. Je třeba provést kontrolu mysliveckých zařízení
a opravu těch, která jsou po zimě poškozena. Taktéž se na jaře pravidelně provádí asanace krmných
zařízení. Jedná se především o vyčištění zásypů
a krmelců od zbytků starého krmiva a jejich dezinfekci. Myslivci v jarním období sází stromky, staví
oplocenky, provádějí sčítání zvěře a její pozorování.
Taktéž provádí čištění studánek, obnovu napajedel
pro zvěř a zakládají nová zvěřní políčka s plodinami, které poskytují zvěři především kryt a potravu.
Anna Beníčková
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Rádi bychom s vámi nasdíleli výsledky ankety na téma
spokojenost s příměstskou dopravou v našich obcích.
Anketa probíhala v prosinci a lednu. Jsme rádi, že
jste si našli čas na její vyplnění. Díky tomu můžeme
zpřesnit priority úkolů, které se dopravy týkají.
A teď už k výsledkům…

Z celkového počtu domácností v našich obcích (175)
odpovídalo 13% a většina využila odkazu na našich
webových stránkách. U těchto 13% domácností jde
o 50 občanů.
A co jsme se od těchto sdílných občanů dozvěděli?

Zodpovězené dotazníky
z celkového počtu domácností

Četnost užívání MHD
(počet osob)

27 %

počet domácností
175

denně

web

22

47 %

korespondenčně

několikrát týdně
několikrát měsíčně
vůbec

14 %
21
12 %
1

Kam jezdí?

Za jakým účelem cestují?

7%
23 %
38 %

Průhonice

do školy
54 %

Opatov
55 %

Jesenice, Velké Popovice

do práce
ostatní

23 %

Návrhy a komentáře k časům odjezdu a příjezdu autobusu:
Spoj na vlak do Říčan by se zamlouval v kolem šesté hodiny ranní a zpáteční z Říčan kolem 18. hodiny večer.
U linky 363 vyhovuje ranní spoj do školy, ale chybí odjezd kolem 8. hodiny ranní. Z Opatova
pak chybí spoje kolem 15.30, 16.30 a 17.30.
Chybí spoj z Průhonic ve 12.15. Přidat večerní spoje kolem 22.00 a 23.00. Pracovní dny OK.
Najít kratší linku z/do Popoviček/Dobřejovic/Čestlic přímo na Opatov přímo po D1.
Chybí přestup z linky 363 na linku 428 ráno směr Jesenice a odpoledne zpět.
Protáhnout linku 328 do některé z našich obecních zastávek.
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Návrhy a komentáře k autobusovým zastávkám:
Nelíbí se počmárané zdi.
Nelíbí se opadané omítky.
Lavička nebo cokoliv na posezení venku by bylo fajn.

Jak je vidět požadavků a návrhů na změnu je opravdu hodně
a proto jsme se rozhodli dát prioritu jen některým z nich:
1. Poptat autobusový spoj 363 z Průhonic ve 12.15, aby naši školáci nemuseli čekat hodinu
a půl na nejbližší spoj po dopoledním vyučování.
2. Poptat spoj do Říčan na vlakové nádraží a zpět, což by mohlo pomoci
vyhnout se nešťastným kolonám na D1 a jejich objízdným trasám.
3. Poptat noční spoj linky 363 z Opatova neděle – čtvrtek ve 22.00
a v pátek + sobotu ve 23.00, abychom ušetřili za taxíky nebo noční buzení rodičů.
4. Poptat ranní spoj linky 363 z Popoviček na Opatov v 8.00 v pracovní dny,
abychom v 9 hodin byli v Praze v práci.

Co bude dál?
Pokud byste se chtěli vyjádřit k prioritám, které jsme zvolili,
přijďte dne 14. 5. 2019 v 19.00 na Obecní úřad a zapojte se do diskuze nad zpřesněním
zadání těchto vybraných bodů, popř. k celému tématu.
Po tomto termínu zahájíme jednání s dopravcem o možnostech změny a kalkulace nákladů
s tím spojených. Zároveň jsme a budeme v kontaktu se starosty z okolních obcí, abychom některé
požadavky směrem k dopravci vzájemně podpořili.
Následně připravíme ﬁnální návrh změn, které budeme schopni z rozpočtu obce uhradit.
Tento návrh bude součástí diskuze veřejného zasedání zastupitelstva obce a o termínu
budeme opět všechny informovat.
Ještě jednou díky těm, kteří si našli čas a anketu vyplnili.
Hezké Velikonoce a 14. 5. 2019 na viděnou!

Zuzana Filková
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Golfové hřiště Oaks Prague PGA National, pohled na připravovanou jamku číslo 2

Oaks Prague
přivítá první obyvatele příští rok
Oaks je unikátní rezidenční projekt v Nebřenicích, jihovýchodně od Prahy, který svým obyvatelům nabídne
to nejlepší z města i venkova. Přináší jak důmyslně řešené, inteligentní a udržitelné prostředí zasazené do
malebné krajiny středních Čech, tak i všechny vymoženosti moderního městského života.
Výstavba první fáze projektu právě probíhá, bytové domy od architektů Chapman Taylor i John Thompson
pomalu získávají svou podobu. První obyvatele přivítá Oaks v polovině roku 2020, z dostupných nemovitostí je ale možné vybírat na webových stránkách už nyní. Projekt nabízí velmi atraktivní architektonické
návrhy od předních českých i mezinárodních architektů – od bytových domů, přes řadové rodinné domy
až po luxusní vily.
Městečko Oaks ožije obchody, vinárnou či vlastní pekárnou. K dispozici bude obyvatelům například i služba concierge nebo ostrahy, které pomohou s plánováním každodenních aktivit, aby byl život obyvatel bez
stresu a starostí. Oaks ocení také příznivci golfu a obecně sportu. První devítka 18jamkového golfového
hřiště s licencí PGA National bude otevřena už letos v létě. Pro obyvatele budou rovněž k dispozici tenis
a široký výběr volnočasových aktivit, jako jsou běh, cyklistika či jízda na koni.
Milovníky přírody potěší procházky středočeskými lesy podél rekonstruovaných rybníků
a nově vzniklých tůní. Právě pro ně upravuje tým Oaks okolní lesní stezky. Už o prázdninách, a nejen během nich, se budou moci
projít po Nebřenicích a dozvědět se mnoho
zajímavostí o okolní přírodě i historii.
Oaks je místo, které si jednoduše zamilujete,
čas tam plyne jinak a tradiční hodnoty ožívají.

www.theoaksprague.cz
Nová autobusová zastávka v Nebřenicích

ZE ŽIVOTA OBCE

Kalendárium, aneb na co
se můžeme těšit v roce 2019

13. 4. 2019

JARNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID OBCÍ OD 9.00
0

25. 5. 2019

DĚTSKÝ DEN, od 15.00, náves Chomutovice
cee

15. 6. 2019

HUNTOVICKÝ ÚTOK, hasičská soutěž u rybníka Ve Struhách

14. 9. 2019

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

21. 9. 2019

ROZLOUČENÍ S LÉTEM, od 16.00 do 22.00 hodin,
pergola u dětského hřiště Na Stádlech, hudba, občerstvení

12. 10. 2019

ŠPACÍR, procházka okolními obcemi

2. 11. 2019

LAMPIONOVÝ PRŮVOD, sraz v 17.00 hodin u OÚ

23. 11. 2019

PODZIMNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID OBCÍ

30. 11. 2019

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ, Zámecký sál v Modleticích, od 20.00 hodin

22. 12. 2019

ADVENTNÍ SETKÁNÍ, náves Chomutovice, od 15.00 hodin

24. 12. 2019

ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE, Kostel sv. Bartoloměje, od 21.00 hodin
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