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Děkujeme za pomoc při
úklidu našich vesnic po zimě!
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13

8
Dětský den jsme oslavili formou her a zábavy
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VÁŽENÍ
OBECNÍSPOLUOBČANÉ,
ÚŘAD INFORMUJE
MILÍ SOUSEDÉ,
léto již klepe na dveře a prázdniny
budou pro naše nejmenší naděje
možností opět si od školních povinností zaslouženě ulevit. Pokud se i vy
chystáte na dovolenou, ať již do českých luhů a hájů či někam dál, přeji,
ať Vám slunce svítí a vše splní vaše
očekávání.
To obecní očekávání stran využití dotačního titulu na projekt stezky Chomutovice – Herink bohužel zůstane
nenaplněno. Státní fond dopravní infrastruktury naši žádost s ohledem na
celkové ﬁnanční prostředky, kterými
disponuje, nepodpořil. Záměr obce realizovat tuto část infrastruktury pro pěší
a cyklisty tak bude přesunut do dalšího
roku. S výsledkem se nechceme smířit a v září projekt po úpravě budeme
u SFDI podávat znovu. Duben/květen
další rok se snad již zadaří. Obec má
tak alespoň časový prostor doladit veškerá dělení pozemků a majetkoprávní
vztahy. U žádosti projektu horolezecké
stěny na dětském hřišti v Popovičkách
prozatím výsledky známy nejsou.
Kde jsme slavili úspěch, byla žádost
o dotaci na nový automobil pro Sbor
dobrovolných hasičů. A radost zde
může být dvojitá, neboť tento projekt
může být ještě dodatečně podpořen
i ze strany Středočeského kraje. Automobil bude sloužit potřebám SDH
a obce a naše děti, které tak skvěle
reprezentují na hasičských závodech,
tak konečně budou mít v čem ty me-

daile odvážet. Za účasti pana faráře
P. Konstantina Petra Mikolajka O.Praem. bude v průběhu akce „Rozloučení s létem“ dne 21. 9. slavnostně
vozu SDH požehnáno. Čerstvou zprávou zatím oﬁciálně nepotvrzenou je
pro nás kladné posouzení dotace
na rekonstrukci márnice na hřbitově
v Popovičkách, kde obec získá v rámci programu Podpory venkova od
Ministerstva pro místní rozvoj částku
500 000 Kč.
V návaznosti na strategické rozhodnutí obce v oblasti bezpečnosti a zklidnění dopravy obec zadala přípravu
dokumentace pro stavební povolení
pro ulici Na Stádlech, kde výsledkem
budou stavební úpravy komunikace
mezi dětským hřištěm a obecní stezkou pod hřbitovem. Ve stádiu zadání
studie jsou v závěsu i chodníky mezi
autobusovými zastávkami Popovičky
– Chomutovice a chodník fara podél
silnice na Herink. Zde však realizace budou obtížnější nejen z důvodu
vyšších ﬁnančních požadavků, ale
především s ohledem na spolupráci
majitelů ostatních dotčených pozemků a jejich případné vůle chodník zde
realizovat. S vyšším počtem obyvatel
našich obcí a hlavně s nárůstem dopravy však věřím, že všichni prokáží
maximální úsilí najít v této věci shodu
a tyto projekty zdárně dokončit.
Závěrem bych nás všechny požádal
o jednu věc, kterou skloňujeme v po-

sledních měsících pravidelně: Chovejme se prosím při nakládání s pitnou
vodou v obci střídmě a obezřetně.
Obec Popovičky jako jediný vlastník
prostřednictvím Technických služeb
Popovičky vlastní, spravuje, provozuje a investuje do vodohospodářských
staveb a sítí s péčí řádného hospodáře. Není bohužel však v naší moci
dlouhodobě predikovat vydatnost
zdrojů s ohledem na přetrvávající
nepříznivé klimatické podmínky. Co
však můžeme společně ovlivnit je nakládání s pitnou vodou a její využívání. Děkujeme.
Ještě jednou vám přeji mnoho klidných
a slunečných chvilek a kdo má před
dovolenou, šťastnou cestu.
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
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Úřední hodiny Úterý 19–21 h
a
Úterý 7–10 h a 17–19 (zastupitelé)
CZECH POINT 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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Volby do Evropského parlamentu
konané na území České republiky
ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2019
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-východ
Obec: Popovičky
Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1

1

100,00

273

110

40,29

110

109

99,09

Strana
číslo název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

1

Klub angažovaných
nestraníků

0

0,00

-

2

Strana nezávislosti ČR

2

1,83

X

3

CESTA ODPOVĚDNÉ
SPOLEČNOSTI

0

0,00

-

4

Národní socialisté

0

0,00

5

Občanská demokratická
strana

31

6

ANO, vytrollíme
europarlament

7

Strana
číslo název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

21

Moravské zemské hnutí

0

0,00

-

22

Česká Suverenita

0

0,00

-

23

TVŮJ KANDIDÁT

0

0,00

-

24

HLAS

8

7,33

X

-

25

Koalice Svobodní, RČ

0

0,00

-

28,44

X

26

Koalice STAN, TOP 09

18

16,51

X

27

Česká pirátská strana

16

14,67

X

3

2,75

X

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD)

4

3,66

X

Česká str.sociálně demokrat.

2

1,83

X

29

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

-

8

Romská demokratická strana

0

0,00

-

30

ANO 2011

20

18,34

X

9

Komunistická str.
Čech a Moravy

0

0,00

-

31

Agrární demokratická strana

0

0,00

-

10

Koalice DSSS a NF

0

0,00

-

32

Moravané

0

0,00

-

11

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

0

0,00

-

33

PRVNÍ REPUBLIKA

0

0,00

-

12

Koalice Rozumní, ND

0

0,00

-

34

Demokratická strana zelených

0

0,00

-

13

Volte Pr.Blok
www.cibulka.net

0

0,00

-

35

BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,
SOLID.

0

0,00

-

14

NE-VOLIM.CZ

0

0,00

-

36

Koalice Soukromníci, NEZ

0

0,00

-

15

Pro Česko

0

0,00

-

37

Evropa společně

0

0,00

-

16

Vědci pro Českou republiku

2

1,83

X

38

KONZERVATIVNÍ
ALTERNATIVA

0

0,00

-

17

Koalice ČSNS, Patrioti ČR

0

0,00

-

39

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

3

2,75

X

18

JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.

0

0,00

-

40

0,00

-

PRO Zdraví a Sport

0

0,00

-

Alternativa pro Česk.
rep.2017

0

19
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JARNÍ BRIGÁDA
Dne 13. 4. 2019 proběhla jarní brigáda, při které jsme uklidili naše vesnice
po zimním období. Tým z Chomutovic
se zaměřil na úklid škarp vedoucích
podél silnice, náves v Chomutovicíh
a stezky z Chomutovické návsi k dětskému hřišti. Tým Skalka a Petrovy vrchy obstaral čistotu a úpravu zeleně
okolo dětského hřiště. Tým z Popoviček vyčistil okolí hřbitova a kostela.
V Nebřenicích též místní občané svou
část hezky zvelebili. Jak je zvykem, na
konci brigády jsme se občerstvili teplou polévkou.
Děkuji všem občanům a členům SDH,
kteří si udělali čas a jarní brigády se
zúčastnili.
Ivana Štěpánková

PLÁNOVANÁ VÝMĚNA
VODOMĚRŮ
V 1Q roku 2020 bude nutné přezkoušet funkci většiny stávajících
vodoměrů nebo vyměnit tyto vodoměry za nové z důvodů uplynutí
lhůty 6 let od doby jejich posledního
ověření. Proto jsme se rozhodli, že
ve 3Q roku 2019 vybereme několik
míst, kde vyzkoušíme osadit nové
ultrazvukové vodoměry s dálkovým
odečtem. Od konce roku 2019 pak
bude probíhat výměna stávajících
vodoměrů za vodoměry nové. Náklady spojené s výměnou vodoměrů
budou hradit Technické služby Popovičky. O přesném postupu osazení zkušebních vodoměrů a postupu
následné hromadné výměny budou
dotčení v předstihu informováni.
Výhodou těchto vodoměrů mimo
dálkový odečet je i vysoká přesnost
a možnost měření i velmi
malých průtoků, což
zvýší efektivitu hospodaření s vodou.
Marek Kubr

OČKOVÁNÍ PSŮ
Ve středu 12. června proběhlo očkování psů, které bylo zajištěno obecním
úřadem ve spolupráci s MVDr. Janem
Šimrem. Částka za povinné očkování
proti vzteklině byla uhrazena obcí. Ti,
kdo měli zájem o kombinovanou formu látky nebo jiný druh medikamentu,
si je museli zaplatit sami. Od roku 2020
již nebude možné očkovat psi proti vzteklině, pokud nebudou očipovaní
(označeni mikročipem). Proto se pravděpodobně očkování v této podobě
letos konalo naposledy, avšak přesnější
informace budou ještě upřesněny.

Dále žádáme majitele psů, aby po svých
mazlíčcích uklízeli a vodili je na veřejných prostranstvích pouze na vodítku.
Marie Formánková

FOTOSOUTĚŽ
Vyhlašujeme soutěž o nejzajímavější fotograﬁi
na téma VODNÍ RADOVÁNKY. Představivosti se meze nekladou!
Své letní momentky posílejte na email ivana.stepankova@popovicky.cz.
Uzávěrka soutěže je 7. 9. 2019. Slavnostní vyhlášení a předání drobných
cen proběhne na Rozloučení s létem.
Kdo se k vodě nechystá, může se už nyní připravovat na další téma
fotosoutěže NEJHEZČÍ HOUBA, které vyhlásíme v dalším čísle zpravodaje.
Těšíme se na Vaše příspěvky!
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ZE ŽIVOTA OBCE

Příměstská autobusová
doprava – pokračování
V minulém čísle zpravodaje
jsme vám představili výsledky
průzkumu spokojenosti s příměstskou
dopravou a vyzvali vás k setkání
na obecním úřadě, kde bychom zpřesnili
naše požadavky směrem k dopravci.
Setkání s občany proběhlo 14. 5. Všem čtyřem občanům děkujeme za čas a komentáře.

Výsledné změny, kterým se chceme věnovat, jsou tyto:
• linka 363 z Opatova spoj 569 ve 12:16 – protáhnout z Čestlic do Popoviček
• linka 363 víkendový spoj 677 z Opatova 23:17 – protáhnout z Herinka do Popoviček
• linka 363 víkendový spoj 588 začátek z Modletic ve 13:02 – změnit na začátek z Popoviček
• linka 363 spoj 665 z Opatova 21:17 – protáhnout z Modletic do Popoviček

Na konci dubna proběhlo setkání starostů Herinka,
Dobřejovic, Modletic a Popoviček/Chomutovic/Nebřenic
a zástupce organizace ROPID na našem obecním úřadě.
Cílem bylo nasdílet požadavky jednotlivých obcí na změny
v dopravě včetně rozdělení nákladů mezi obcemi.
Abychom mohli uskutečnit jakoukoliv změnu v dopravě,
třeba jen posun o minutu, musí s tím souhlasit všechny obce,
kterými autobusová linka projíždí.
6

CO BUDE DÁL?
V příštím čísle vás budeme
informovat o dalších
krocích, které nás čekají,
např. jednání s organizací
ROPID o kalkulacích
námi požadovaných
změn a řešení rozpočtu
obce.

ZE ŽIVOTA OBCE

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
STŘEDOČESKÝ KRAJ OD ZÁŘÍ 2018 DOTUJE JÍZDNÉ
PRO ŽÁKY, STUDENTY A SENIORY NAD 65 LET?
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROPLACENÍ ŽÁKŮM, STUDENTŮM A UČŇŮM:
• Dojíždění do školy a zpět
• Trvalé bydliště na území Středočeského kraje
• Věk od 6 let do vystudování střední
školy nebo učiliště
• Využití autobusů a železnice Pražské
integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy
• Využívání pouze čtvrtletního a ročního kupónu u integrované dopravy,
u příměstské autobusové dopravy
(mimo integrovanou dopravu a železnici) budou proplaceny jízdenky
• Bydliště a škola nesmí být v jedné obci
nebo městě
• Škola může být i mimo Středočeský
kraj, proplácí se však jen jízdné po kraji

JAK POSTUPOVAT?
• Žáci, studenti a učni zasílají žádosti elektronicky

• Senioři zasílají žádost elektronicky nebo písemně

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
PROPLACENÍ SENIORŮM:
• Trvalé bydliště na území Středočesského kraje
• Věk nad 65 let

• Formuláře jsou k dispozici na internetových
stránkách Středočeského kraje a na
WWW.STREDOCESKEJIZDNE.CZ
• Vyplněný formulář je nutné odeslat
do 31 dnů od počáteční platnosti kupónu

• Využití autobusů a železnice Pražské
ké
eintegrované dopravy, autobusů Střeodočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobuusové dopravy

• K vyplněnému formuláři přiložit naskenovaný
doklad o zakoupení kupónu

• Využívání pouze čtvrtletního a ročníího kupónu u integrované dopravy,
y,
u příměstské autobusové dopravy
vy
budou proplaceny jízdenky
vá
Zuzana Filková

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

• Po vyřízení žádosti bude příslušná částka
proplacena na bankovní účet uvedený v žádosti.

INFORMAČNÍ LINKA: 257 280 844 (PO–PÁ 8–14 hod.)
www.stredoceskejizdne.cz
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Mezinárodní den dětí
Oslavu dětského dne jsme letos stanovili na poslední květnovou sobotu 25. 5. 2019. V tento den jsme za
velké pomoci a podpory OÚ a SDH
připravili pro děti pestrý program.
Naše ratolesti si zasoutěžily nejenom
ve skákání v pytli, házení na panáka
a plechovky, stavění puzzle i kostek,
ale i chození na chůdách, které občas
vyzkoušeli s radostí i rodiče . Děti za
své snažení u každé disciplíny dostaly sladkost a po splnění všech úkolů
si mohly vybrat malý dárek, například
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míček, bublifuk, Rubikovu kostku, autíčka, kostičky…
Pro zpestření i oddech po soutěžích
byl připraven doprovodný program.
Všichni jsme si mohli vyzkoušet střelbu z luku a jízdu s RC modely na dálkové ovládání a slečna Denisa malovala dětem krásné masky na tvář. Velký
zájem a úspěch sklidily ukázky psích
agilit. Paní Nietschová s dcerou nám
ukázaly, jak takové psí agility vypadají
a o této psí disciplíně také něco po-

věděly. Jejich krásné fenky několikrát
proběhly připravenou překážkovou
trať a dokázaly nám, jak jsou šikovné a disciplinované. Neméně důležité
bylo občerstvení a zázemí pro odpočinek, které pro nás připravili místní
hasiči.
Moc děkujeme hasičům a ostatním,
kteří se na přípravě Dne dětí podíleli,
a doufáme, že jste si tento krásný den
užili s námi .
Ivana Štěpánková

ZE ŽIVOTA OBCE
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Poohlédnutí se za Nocí kostelů u nás
Rádi bychom poděkovali zastupitelům
obce za zveřejnění pozvánek a všem
hostům, kteří pozvání využili a v páteční podvečer 24. května do kostela
sv. Bartoloměje přišli.
Pro nás, koordinátory, kteří jsme zde
zvyklí na malé komorní společenství o sobotách, to byl opravdu velký
a nevšední zážitek. Poznali jsme, že
i v Popovičkách může ožít kostel jindy
než na Štědrý den. Návštěvníci malí,
velcí, střední i starší mohli přicházet
hlavním vchodem z návsi, který se cca
50 let již nepoužívá. S velkým nadšením vystoupali schody do věže, zastavili se u zvonice s historickým zvonem
z 15. století a ti první měli to štěstí,
že si mohli zazvonit. Zvon je v havarijním stavu, zvonit se s ním smí dnes už
jen výjimečně a zaslouží si záchranu,
o které se dočtete více v následujícím
článku. Poté se návštěvníci zastavili
na kůru u romantických varhan, kde
se asi nejvíce líbilo dětem. Poté následovalo představení duchovní hudby
od 4. století do současnosti se zpěvy a varhanním doprovodem místní
scholy. Dalším bodem programu byla

historie kostela s přiblížením křesťanského života v Popovičkách, s projekcí
a zajímavými historickými dokumenty,
hlavně z konce 19. století. A na konec mladí páni ministranti představili
hostům liturgické předměty. Aby se
děti při povídání či poslechu hudby
nenudily, mohly využít kreslící koutek
u vchodu. Tento program se opakoval
2x, i když pro nečekaný zájem hostů
jsme ho k závěru upravili. Proto již
nyní přemýšlíme o nových tématech
Noci kostelů pro příští rok, která by
vás také mohla zajímat.
Uvědomili jsme si, že kostel sv. Bartoloměje je vzácné historické místo, které místní obyvatele i obyvatele z okolních vesnic spojuje. Mnoho zdejších
obyvatel zde prožilo své dětství, pamatují si jinou výzdobu i vybavení
kostela a rádi se sem vrací. My, kteří
žijeme v Popovičkách kratší dobu,
můžeme vnímat toto místo jako místo
lásky, přátelství a setkávání bez ohledu na naši víru. Bůh nikoho nesoudí,
každého člověka miluje, a proto bude
rád, když se s úctou a láskou budeme
v Jeho domě scházet na zajímavých
akcích. Jednou z aktivit by mohly být
například charitativní koncerty na záchranu a rozeznění zvonu.
Děkujeme Ti milosrdný Bože za naši
obec, sousedy a přátele. Žehnej všem
a dej, abychom se opět brzy mohli
spolu setkat v Tvém domě – v kostele
sv. Bartoloměje. Amen.
Iveta Patáková
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Zachraňme společně náš zvon
Nejprve to byl jen zájem o historii zvonu. Diskuze se sousedy, účast na slavnosti ve Velkých Popovicích s prvním
rozezněním zvonů a hlavně letošní
Noc kostelů – to vše nás přesvědčilo
o tom, že případné znovuuvedení našeho zvonu do provozu je žádoucí.

Děkujeme všem, kteří máte zájem o to,
aby zvon, kterému je letos 522 let, neskončil v naší době jako nepoužitelný
kus zvonoviny, ale aby sloužil dalších

500 let. Když se vše podaří, tak třeba
už za pár let bude zvon i u nás v Popovičkách oznamovat pravidelně poledne.
Iveta a Martin Patákovi

Při slavnostním rozeznění nových
zvonů ve Velkých Popovicích jsme se
dozvěděli, že spolek Nové Habří z Velkých Popovic dokázal během dvou let
„nasbírat“ přes jeden milion korun na
nové zvony, které již nyní pravidelně
zvoní ve 12 a 18 hodin.
Také u nás v Popovičkách chceme
docílit něčeho podobného, tedy restaurovat historický zvon a případně
k němu nechat „vylít“ i jeden nový
menší, který by ve zvonici zaujal místo
po jeho boku, kde je dnes prázdno.
Dříve zde visel zvon jménem sv. Marie,
který byl roztaven pravděpodobně během 1. světové války.
Pro tyto účely jsme vytvořili webové
stránky www.naszvon.cz, kde bychom vás rádi informovali o tom, jak
celá akce postupuje. V budoucnu byste zde měli najít i pozvánky na koncerty a další aktivity, které by záměr v našem kostele sv. Bartoloměje podpořily.
Součástí stránek by měl být i způsob,
jak jednoduše na opravu kostela přispět zasláním peněz na transparentní
účet. Bohužel, jak jsme záhy zjistili,
tak pořádání veřejné sbírky se neřídí
jen dobrou vůlí, ale celým zákonem,
a je třeba učinit spoustu formálních
administrativních kroků. Současně
pak i čekací doby na vyjádření od státních úřadů trvají desítky dní. Z tohoto
důvodu ještě není možné na opravu
přispět. O celém dění kolem zvonu
vás budeme informovat na výše uvedeném webu a také ve spolupráci
s naší obcí v časopise a na webových
stránkách obce.
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Kronika
V minulém vydání zpravodaje jsme
vás informovali o tom, že naše obec
stále vede ručně psanou a kreslenou
kroniku. Památná kronika a podobné
dokumenty jsou důležité, neboť slouží
jako zdroj informací pro budoucí generace. Díky kronice se dochovají záznamy o tom, co důležitého se v naší
době stalo, a jak vypadal život v naší
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obci. Zápisy se vždy píší zpětně a to
co nejpřesněji, ale kvůli některým nařízením nebo zákonům nemohou být
tak detailní, jako bývaly v minulosti.
U některých článků jsou kresby, které zobrazují místa v naší obci nebo
různé zajímavé předměty, jako například turistické známky, obecní prapor a další. Autorkou těchto obrázků
je Bětka Patáková, které tímto velmi
děkujeme.
Marie Formánková
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Péče o zahradu v létě
VODA
Mokrý máj – ve stodole ráj praví lidové pořekadlo. Letos by se po několika
letech sucha mohla úroda opravdu
vydařit. Čistá pitná voda začíná být
nedostatkovým zbožím a je potřeba
s ní nakládat promyšleně. Na zahradu, zalévání, ale třeba i splachování
můžete využít dešťovou vodu. Trik
našich babiček, které chytaly dešťovku do kovových sudů, určitě mnozí
pamatujeme. Jeden takový sud se na
zahradu hodí vždy. Na využívání dešťovky lze dokonce získat i dotace od
Státního fondu životního prostředí.
Více informaci naleznete na stránkách www dotacedestovka.cz
TŘI TIPY, JAK ŠETŘIT VODOU
1.Vypínejte vodu při čištění zubů
2.Vypínejte vodu při mydlení nebo
šamponování ve sprše
3. Nenechávejte odtéct
čistou vodu (třeba při
čekání, než poteče teplá,
nebo při oplachování
zeleniny) – odtočte vodu
do kýble a zalejte s ní květiny

SEKÁNÍ A ZALÉVÁNÍ TRÁVNÍKŮ
Během horkých letních dní se často
zvyšuje nervozita kutilů a zahrádkářů
o jejich perfektní trávník. Každodenní
zalévání je vzhledem ke snižujícímu se
množství pitné vody spíše marnotratnost. Mnohem užitečnější budou pro
zahradu tyto dva tipy:
1. Zalévejte méně často, ale vydatněji
Trávníkům stačí zalévání jednou za
4 – 7 dní. Během sucha zapouští tráva
a květiny kořeny hlouběji do půdy,
kde hledají vláhu. Méně častou
zálivkou proto posilujeme
jejich sílu a přirozený růst.
2. Sekejte s mírou
Čím častěji sečeme trávník, tím více
vody vyžaduje. Energie pro nový obrost je větší, než pro zachování stálého. Čím je trávník vyšší, tím lepší si
udržuje mikroklima a tím spíš přežije
horké období. Navíc tak dáte šanci i květinám, které stihnou vykvést
a „nakrmit“ ohrožené včely. K tomu si
jako bonus ušetříte práci .

OHROŽENÝ ŽIVOČICH –
VČELA
Asi byste nečekali, že jedním z nejohroženějších druhů zvířat jsou právě včely. Může za to roztoč kleštík
včelí, který včely napadá, dále pak
velké používání umělých postřiků
proti škůdcům v zemědělství a klimatické změny. Co by se stalo, kdyby včely vymřely? Neměli bychom
ovoce, zeleninu, květiny… vše, co
potřebuje opylování. Včely jsou pro
lidstvo důležité a nenahraditelné.
Co jim pomůže?
V globálním měřítku přechod k biodynamickému zemědělství. Vy jim
můžete pomoci třeba omezením
sekání trávy, zanecháním koutku
s kvetoucími květinami a bylinkami,
nebo vyrobením hmyzího hotelu,
které bude bavit i děti, a ve kterém
se ubytují včely samotářky.
Zahrada se vám díky úspornému
režimu odmění. Suchá a slunná
místa miluje například řebříček lékařský, který blahodárně působí na
trávení, zažívaní, utišuje kašel a je
oblíbený jako ženská bylina.
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Huntovický útok
V sobotu 15. června jsme pořádali závody v Chomutovicích u rybníka s názvem Huntovický útok.
Sešlo se mnoho družstev v rámci Dětské hasičské ligy a soutěžilo se v několika kategoriích - přípravka, mladší žáci,
starší žáci a dorost. V kategorii mladších
žáků skončili naše děti na pátém místě.
Následně byly celé závody zakončeny
požárními útoky žen a mužů. Naši muži
chtěli konečně prolomit sérii nezdarů
a vyhrát na domácí půdě putovní pohár. Vzhledem k tomu, že se přihlásilo
jen malé množství družstev, tak měli
velkou šanci. Navíc ženy zde dokonce
nebyly žádné, a tak se ty naše rozhodly, že poběží v mužské kategorii a zkusí
také zabojovat o místa nejvyšší, jelikož
se závodilo pouze na 2 hadice B.
Muži při prvním pokusu bohužel nenastříkali terče v dostatečné rychlosti a po
prvním kole byli druzí. Naopak ženám
se jejich útok povedl a byly po prvním
kole první. Na třetím místě bylo v tuto
chvíli družstvo z Modletic, kterým se
také první pokus nepodařil dle představ.
Při druhém pokusu se již mužům dařilo
lépe a svým časem se dostali na první
místo. Ženy se v druhém pokusu už nedokázaly zlepšit, stejně jako Modletice,
a tak ženy skončily druhé a tým z Modletic třetí.
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V tuto chvíli mohla propuknout oslava
vítězství, jelikož se nám až ve 12tém ročníku naší soutěže podařilo zvítězit, a tak
na putovní pohár v letošním roce přibude štítek s nápisem SDH POPOVIČKY.
Jaroslav Švehla

MLADŠÍ ŽÁCI A JEJICH
LETOŠNÍ HASIČSKÁ
SEZÓNA V RÁMCI DHL
Ke konci dubna se sešlo družstvo
mladších žáků ke svým prvním tréninkům v letošní sezóně. Družstvo je
opět přihlášeno do Dětské hasičské
ligy (dále jen DHL) na Okrsku č. 3
Modleticko. Do této soutěže je zahrnuto celkem šest závodů, které pořádají okolní sbory dobrovolných hasičů,
a to Svojšovice, Lojovice, Křížkový
Újezdec, náš domácí sbor, dále Modletice a Psáry v kategoriích přípravka,
mladší a starší žáci a dorost. Každé
závody se vyhodnocují individuálně,
ale zároveň se sbírají body do tabulky
DHL za umístění v jednotlivých kolech.
Celkové vyhlášení všech kol DHL letos
proběhne 8. září v Psárech.

Ve Svojšovicích děti obsadily pěkné
4. místo s časem 0:27,91 a získaly
první body do tabulky DHL. Hned
druhý den to bylo místo 8. v Lojovicích s časem 0:42,09 a další bodík.
Třetí závody se konaly v nedalekém
Křížkovém Újezdci a zde to bylo vynikající 2. místo s časem 0:20,79.
Čtvrté kolo této sezóny se konalo
v sobotu 15. června na domácí půdě
u rybníka Ve Struhách v Chomutovicích pod názvem „Huntovický útok“,
zde děti vybojovaly 5. místo s časem
0:27,41.
Celkem se v kategoriích žáků, dorostu
a přípravky sjelo 22 družstev. Všechna družstva byla odměněna drobnými
dárky, které nám poskytli sponzoři Eurovia Kamenolomy a.s., Sopo Modletice s.r.o. a Print Produkce Praha s.r.o.
a v neposlední řadě také Obec Popovičky.
Všem zúčastněným dětem i dospělým
děkujeme
za SDH Popovičky Jana Švehlová

SLOŽENÍ DRUŽSTVA MLADŠÍCH ŽÁKŮ:
1. ÚTOK

2. ÚTOK

Levý proud

Aneta Řehková

Matěj Stoklasa

Pravý proud

Kateřina Švehlová

Aneta Řehková

Rozdělovač

Ladislav a Michal Bezouškovi

Ladislav a Michal Bezouškovi

Béčkař

Matěj Stoklasa

Jakub Dvořáček

Koš

Jakub Dvořáček

Karel Titěra

Savice

Veronika Brotánková

Veronika Brotánková

Strojník

trenér

trenér

Nohejbalový turnaj
o pohár starosty obce
14. září 2019 od 9.00 hodin
Chomutovická náves – hřiště
Amatérská družstva 3

členná

Přihlášky
Do 7. 9. 2019 Jaroslav Švehla ml.
Tel: 723 814 131 mail: jaroslav.svehla@gmail.com
Pořadatel: OÚ Popovičky & SDH Popovičky

15

ZE ŽIVOTA OBCE

Kalendárium, aneb na co
se můžeme těšit v roce 2019

3. 8. 2019

POSEZENÍ S HASIČI, od 15.00, náves Chomutovice

14. 9. 2019

NOHEJBALOVÝ TURNAJ, od 9.00 hodin, náves Chomutovice
mutovice
mutovice

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

Rozloučení s létem
Sobota 21. září 2019
od 16.00 do 22.00 hodin
Dětské hřiště Na Stádlech
Srdečně Vás zveme na tradiční
rozloučení s uplynulým létem.
Těšit se můžete na výborné pohoštění,
milé sousedy i živou hudbu – k tanci
a poslechu zahraje Kapela pod altánem.
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let a účastníci
jarní brigády mají vstup zdarma.
Těšíme se na Vás!
OÚ Popovičky
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