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Děkujeme za pomoc s úklidem
obce během podzimní brigády
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Slavnostní předání
nového hasičského auta
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Mikuláš, anděl a čert zavítali i k nám

Lampionový průvod jsme
zakončili vyřezáváním dýní

VÁŽENÍ
OBECNÍSPOLUOBČANÉ,
ÚŘAD INFORMUJE
MILÍ SOUSEDÉ,
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
Vánoce jsou již za dveřmi a poslední malí
opozdilci doplňují narychlo své dopisy
se seznamy dárků, které se považují za
nezbytné. Doma jsem byl dopředu informován: „Rozhodně, tati, tyto všechny
z obrázku potřebuji.”
Seznam „dárků”, které by obecní úřad
rád pořídil z dotačních titulů na investiční akce, je pro následující rok 2020
poměrně dlouhý a naplňujeme tím i náš
závazek v oblasti bezpečnosti a infrastruktury, který jsme si sami dali. Jedná
se především o vybudování chodníku
mezi autobusovými zastávkami v Popovičkách a Chomutovicích i s autobusovými zastávkami, zelené zálivy v ulici Na
Stádlech, komunikace a chodník mezi
obecním úřadem a lokalitou Petrovy
Vrchy, chodník z Popoviček směrem na
Herink až k obecní stezce a dokončení
stezky z Chomutovic do Herinka. Rádi
bychom dokončili přivaděč Želivka, na
kterém spolupracujeme se společností
Arendon, a v plné kapacitě a s novými
technologiemi spustili novou úpravnu
pitné vody a čističku odpadních vod.
Jedna akce, které jsem se osobně dlouho
bránil a nepovažoval ji za zcela vhodnou,
bude pravděpodobně realizována plně
z našich vlastních zdrojů a co možná nejdříve. Jedná se o komplexní řešení, které kombinuje úsekové měření rychlosti,
stacionární – okamžité měření rychlosti
a kamerový dohled veřejného prostoru.
Důvody k tomuto kroku jsou v zásadě
dva. Prvním je nárůst četnosti průjezdu
našich obcí a stále se zvyšující rychlost.
Původně jsme chtěli použít jako řešení
úsekové zúžení komunikace v kombinaci

s narušením přímé jízdy, které je použito
na nové přeložce v Nebřenicích. Bohužel
by se jednalo o poměrně časově náročnou akci. Nyní kompletujeme nabídky
poskytovatelů na dodávku technologií,
jednáme s MP Vestec o provozování systému, a s městem Říčany, které pro nás
zaštiťuje přestupkovou agendu, řešíme
stavební připravenost. Druhý důvod je
extrémní nárůst kriminálních činů, zejména vykrádání rezidenčních jednotek,
nezměrný vandalismus a neúcta k veřejnému prostranství, které se opakovaně
vrací. Pevně věřím, že se nám zadaří v co
nejkratším termínu alespoň drtivou část
těchto vlivů eliminovat.
Tématem pro rok 2020 byla diskuse
o poplatcích za komunální odpad, které jsme dlouho udržovali nezměněné.
Zdražení ze strany poskytovatelů jsme
bohužel nuceni odrazit v poplatku za
svoz, abychom nekrátili našim občanům
služby, které v rámci nakládání s odpady poskytujeme: svoz komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu, oleje
a tuků, kovů, kompostu, veřejných košů,
textilu, domovního odpadu, hřbitovního
kontejneru… Nadále trvá rozhodnutí
obce kapitolu odpady držet jako vyrovnanou, to znamená nedotovat ji z jiných
částí obecního rozpočtu.
Na obecních stránkách naleznete Návrh
obecního rozpočtu pro rok 2020, který
se nám i přes prováděné investice daří
dlouhodobě držet jako vyrovnaný.
Na straně příjmů si obec může výrazně
pomoci úpravou daně z nemovitosti,
která je jako jediná celá odesílána správcem daně do našeho rozpočtu. Patříme

zde však i nadále mezi poslední obce,
které používají násobící koeﬁcient pro
daň z nemovitostí na úrovní 1 z možného rozmezí 1-5. Negativní dopad na
obecní rozpočet má stále velký podíl
občanů, kteří zde nemají trvalé bydliště.
Toto je však velká nemoc mnoha obcí ve
Středočeském kraji.
Při listování zpravodajem si můžete připomenout uplynulé kulturní akce. Před
sebou máme ještě Adventní setkání, na
které se osobně moc těším. Věřím, že se
tam spolu všichni ještě potkáme.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří
se na chodu obce podílíte, sdílíte svůj čas
i nápady, účastníte se veřejných brigád,
pomáháte s kulturními akcemi. Ovlivňujete tak zásadním způsobem kvalitu
života nás všech, kteří v našich obcích
žijeme. Velké díky!
Přeji krásné a klidné Vánoce, mnoho
štěstí a usměvavý rok 2020.
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
a
CZECH POINT

Úterý 7–10 h a 17–19 h
Úterý 19–21 h (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
608 024 821

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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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
POPLATEK ZA PSA DLE
OZV 1/2019 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.
Dále bychom rádi občanům připomněli
jejich povinnost nechat psy označit mikročipem. Tato povinnost vyplývá z novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.,
který vstoupí v platnost 1. ledna 2020.
Z tohoto důvodu se již pravděpodobně
nebudou konat hromadná očkování.
Marie Formánková

VÝMĚNA VODOMĚRŮ
Plánovaná výměna stávajících vodoměrů úspěšně probíhá. Zbývající vodoměry budou vyměněny v průběhu
měsíce prosince. Snahou je, aby již od
1. 1. 2020 byly všechny domácnosti

osazeny novými vodoměry s dálkovým odečtem a ultrazvukovým měřením. Proto bychom vás chtěli požádat
o maximální součinnost při plánování
termínu výměny vašeho vodoměru.
Děkujeme.
Barbora Zichová

SKLAD DĚTSKÝCH VĚCÍ PRO PĚSTOUNY
STŘEDOČESKÝ KRAJ A PRAHA
Zbývají vám věci po dětech a nevíte,
co s nimi? Pojďme společně pomoci
pěstounským rodinám, které každou
vaši nepotřebnou věc ocení.
Co se bude hodit?
• hračky, knížečky
• židličky, autosedačky, chůvičky
• sedačky, hnízda, deky, peřinky, postýlky
• kočárky, nánožníky
• oblečení – hlavně vel. 56 až 70, kombinézky, zimní oblečení
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• oblečení jakékoliv dětské velikosti
• lahvičky
• kola, koloběžky, tříkolky…
• pastelky, jiné výtvarné pomůcky
Zkrátka vše, co dítě potřebuje.
Své děti tak můžete naučit rozdělit se
o to nepotřebné s dětmi, které zatím
domov nemají, nebo jen ten dočasný.
Vše odvezu, několikrát v týdnu jezdím v blízkosti skladu a jsem ve spo-

jení s paní, která Vaše dárky přebere
a následně uvede i na FB – že je přijala
a dává dál.
Doneste, dovezte a já předám do skladu.
Děkuji, že se mnou můžete pomoci.
Kontakt:
Monika Ečerová
Na Stádlech 71, Popovičky
tel.: 602 339 132

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Komunální odpad
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku bude v rámci
zasedání zastupitelstva naší obce projednávána agenda spojená s řešením
komunálního odpadu v obci. Dané
téma je v tomto roce velmi důležité,
vzhledem k průběžně rostoucím dodavatelským nákladům, které bude tentokráte již nutno promítnout do poplatků
za svoz směsného komunálního odpadu na rok 2020.
Výsledná částka za jednotlivé svozy
bude stanovena novou obecně závaznou vyhláškou, která bude předložena
zastupitelstvu obce při zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2019.
Vzhledem ke skutečnosti, že odpadové
hospodářství v obci nezahrnuje pouze svoz směsného odpadu, je pro nás
velmi důležitá detailní znalost potřeb
a způsobů využití dostupných odpadových stanovišť našimi občany. Z tohoto
důvodu jsme pro vás připravili stručnou
anketu, dotazující se na Vaši aktuální
potřebu a preferenci při využívání potenciálních zdrojů pro likvidaci odpadu,
jako je například využívání sběrného
dvora, popelnic na bioodpad, využití
obecního kompostu, kontejnerů na
velkoobjemový odpad a případných
dalších podnětů z Vaší strany. Vzhledem ke snaze o Vaše minimální časové
zatížení jsme její vyplnění spojili s nákupem známek na svoz komunálního
odpadu v prostorách obecního úřadu
u paní Magdalény Lehovcové. Vyplnění

ankety Vám nezabere možná ani minutu Vašeho času a nám přinese unikátní
data o potřebách našich občanů, kterými se budeme velmi rádi dále zaobírat s cílem na maximální zpříjemnění
života a služeb v obci.
Blížící se vánoční svátky jsou kromě
domácí pohody v kruhu rodinném ideální příležitostí na procházku. V krásném prostředí vánočně zdobené obce,
všudypřítomných svítících stromečků,
tradičního betlému je ale také většinou potřeba projít kolem přeplněných
kontejnerů na tříděný odpad. Tato scenérie je pak mnohdy ještě podpořena
větrem, který nám obaly od vánočních
dárků náhodně roznáší po obci a připomíná radost a překvapení při obdarování. Přitom by stačilo tak málo.
Například rozložit papírové krabice tak,
aby i soused, který přijde po nás, mohl
stejně úsporně roztřídit odpad. Někdy
i takové zavření víka a stlačení předchozího obsahu může výrazně pomoci
s udržením pořádku i v těchto místech.
Dále bychom vás rádi upozornili na
správné využívání obecních kompostů
(Chomutovice, Popovičky) a požádali Vás o spolupráci v této záležitosti.
Do zahradního odpadu patří zejména
tráva, shrabky ze zahrad, listí, krátké
větve do průměru 8 cm, kůra, piliny,
biologicky rozložitelný odpad z kuchyně. Nesprávné využívání těchto prostor
extrémně zvyšuje náklady na likvidaci

a odvoz. Bez ohledu na to, že je správné nakládání s bioodpady stanoveno
nařízením vlády ČR a také dáno evropskou směrnicí, je důležité, že správným
využíváním děláme službu nejen sobě
a ostatním spoluobčanům, ale také samotnému životnímu prostředí v obci.
Velmi rádi bychom také podpořili z pohledu ekologické zátěže nejšetrnější
způsob, a to likvidaci bioodpadu přímo
v místě vzniku, tedy přímo u Vás doma.
Jsme si plně vědomi, že v některých případech je to komplikovanější, nicméně
tímto opatřením snižujeme ekologickou
zátěž a již zmíněné náklady na likvidaci
obecního kompostu.
Naše domácnosti však negenerují pouze biologicky rozložitelný odpad, ale
bohužel také objemný a ekologicky nerozložitelný odpad, jakou jsou pneumatiky, zbytky stavebních materiálů, starý
nábytek apod. I na tuto „Nerudovskou
otázku“ máme již dnes jednoduché řešení, a tím je sběrný dvůr v katastrálním
území obce Dobřejovice (mezi obcemi
Herink a Dobřejovice, viz. mapka níže).
Tato forma likvidace je ekologická a ﬁnančně nenáročná, kdy ceny za odpad
jsou stanoveny za tunu. U běžně v domácnostech likvidovaných odpadů se
tak bavíme o částkách v řádu desítek Kč.
Přejeme krásné
a pohodové vánoční svátky!
Radka Štantejská a Radka Kučerová
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ZE ŽIVOTA OBCE

Podzimní
brigáda
V sobotu 23. 11. 2019 se v našich obcích konala podzimní brigáda. Při brigádě jsme shrabali a odvezli spadané
listí, uklidili škarpy podél silnice a odklidili další nepořádek, který se u nás
nacházel. Na návsi v Chomutovicích
byl připraven Betlém a ozdoben stromeček pro nadcházející Advent.
V poledních hodinách byla pro brigádníky připravena výborná gulášová polévka a nápoje. Jelikož se jedná
o podzimní brigádu a práce na úklid
listí bylo doopravdy hodně a nás málo,
bylo vše hotové až ve večerních hodinách. Všem zúčastněným a zejména vytrvalcům, kteří zůstali do konce,
MOC DĚKUJEME za účast a přiloženou ruku k dílu. Také bych chtěla poděkovat panu Josefu Lehovcovi, panu
Zdeňkovi Stoklasovi ml., panu Tomáši
Hrdinovi, panu Lubomíru Kubrovi za
poskytnutí traktorů k odvážení listí a panu Zdeňkovi Stoklasovi st. za
možnost uschování listí.
Ivana Štěpánková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

Slavnostní předání

nového hasičského auta
Pro náš sbor SDH Popovičky došlo
v sobotu 21. září na dětském hřišti
v Popovičkách k historické události.
Během společenské akce s názvem
„Rozloučení s létem“ nám byl od starosty obecního úřadu předán nový dopravní automobil.
Rozloučení s létem začínalo v 16:00
a již v tuto dobu byl přistaven dopravní automobil, který byl dle zadávacích
podmínek vyroben ve společnosti
Vesta Auto Corson s.r.o., která výrobu vozu vyhrála ve výběrovém řízení.
Oﬁciální předání z rukou starosty obce
bylo naplánováno na 19:30, kdy bude
přítomen i místní farář, aby novému
automobilu požehnal a posvětil ho.
Vozidlo bylo do té doby atrakcí pro
nejmenší návštěvníky a vzbuzovalo
zájem i u dospělých.
Z historického hlediska se jedná o vůbec
první automobil pro naši jednotku. Při
získávání dotace jsme netušili, že pokud
všechno dobře dopadne, tak si dáme
i velký dárek k výročí. Jelikož náš sbor
byl založen roku 1899 jako SDH Chomutovice pod tehdejším názvem Župa
Říčanská, takže jsme v letošním roce
oslavili 120 leté výročí od založení sboru.
Okolnosti se tedy sešly naprosto dokonale a v 19:30 část místní jednotky
předstoupila před vozidlo společně se
starostou a farářem. Nejprve se slova
ujal starosta obce a popřál hasičům, ať
jim vozidlo slouží a úspěšně reprezentuje naši obec a sbor. Následně předal
slovo panu faráři, který vozidlu požehnal a posvětil ho svěcenou vodou,
stejně jako všechny přítomné členy
jednotky. Potom došlo již k samotnému předání klíčů od vozidla veliteli
jednotky a sboru Jaroslavu Švehlovi,
který poděkoval za předání a řekl pár

slov o tom, jak to celé začalo a o jaký
automobil se jedná. Závěrem došlo
k poděkování všem, kteří se podíleli
na dotaci a byla předána květina Ing.
Anně Beníčkové od našeho sboru jako
poděkování za celkové vyřízení dotace.
Po předání bylo vozidlo odvezeno za
potlesku přítomných občanů do „bezpečí“ a pokračovalo se ve společenské
akci, kterou celé odpoledne a i ve večerních hodinách provázela hudba kapely „Pod Altánem“.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli ať už
na vyřizování dotace, nebo na samotném předání automobilu. Chtěl bych
také popřát našemu sboru a jednot
ce co nejvíce kilometrů bez nehod
a bez šrámu. Přeji si, aby vozidlo sloužilo všem a v případě potřeby bylo
vždy ve správnou chvíli na správném
místě.
Jaroslav Švehla
velitel SDH Popovičky
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ZE ŽIVOTA OBCE

Lampionový
průvod
V sobotu 2. listopadu na dušičky jsme
pro děti a rodiče připravili lampionový
průvod. Začátek průvodu byl od 18:00,
kdy si děti rozsvítily své lampiony, a vyšli jsme. Průvod vedl přes Chomutovice,
dále cestou přes Petrovy Vrchy a Stádla, až k dětskému hřišti. Ve vyzdobené
pergole bylo připraveno místo k dlabání dýní, kde si každé dítě či dospělý
mohl vydlabat svou dýní. Pokud někomu po cestě vyhládlo, mohli si na připraveném ohni upéct buřta a zahřát se
teplým čajem. Na fotograﬁích se podařily zachytit krásné vzpomínky a ukázat
um našich šikovných dětí, kterým se
zdobení dýní moc povedlo.
Děkujeme místním hasičům za přípravu ohniště a výzdobu pergoly.
Ivana Štěpánková
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Sousedské
posezení
Poslední listopadovou sobotu 30. 11.
2019 se v modletickém Zámeckém
sále konalo tradiční Sousedské posezení. K poslechu a k tanci nám hrála
kapela Miniband Martina Pešla. Během
zábavy byly pro tanečníky a odvážlivce
připraveny soutěže. Při 1. soutěži dostali tanečníci nafouknutý balónek
s provázkem, který museli držet čely
a při tom tančit. Vyhrál pár, kterému
balonek neuletěl. V druhém klání páry
musely držet pomeranč, ale tentokrát
páry tančily zády k sobě a opět vy-

hrál pár, kterému pomeranč neupadl.
Ve 3. soutěži musel partner vzít svou
partnerku do náručí a zvítězil pár, kde
tanečník udržel nejdéle svou tanečnici. V každém kole vítězný pár vyhrál
šampaňské a celkoví vítězové dostali
poukaz do Park Hotelu v Popovičkách.
O půlnoci se losovala tombola, kde
bylo mnoho rozmanitých cen, od bonboniér až po mixér či sušenou šunku.
Ve 2:00 přestala hrát kapela a tím bylo
ukončeno letošní Sousedské posezení.
Děkujeme ﬁrmě Resort Park Hotel Popovičky, Budamont a Renatě Stoklasové
za darování cen do tomboly a soutěží.
Ivana Štěpánková
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Špacír po páté
Pátý ročník „Špacíru“ připadl na sobotu 12. října 2019. Jedná se o pochod přes čtyři spřátelené obce, který
je dlouhý asi 10 km. Trasa není náročná a můžou se ho zúčastnit všichni, kteří tuto vzdálenost zvládnou.
Ke spřáteleným obcím patří Modletice, Dobřejovice, Herink a samozřejmě Popovičky. Každá vesnice připraví
pro turisty menší občerstvení a každý
účastník dostane pamětní turistickou
medaili. Bezproblémový průchod přes
nebezpečné úseky, jako je trasa po silnici či přechod přes hlavní silnice, nám
zabezpečuje obecní policie Vestec.
Trasa začala jako tradičně v Modleticích na zámeckém nádvoří, ale tento
rok jsme udělali změnu a trasu jsme
šli opačným směrem. První zastávka byla u nás na dětském hřišti Na
10

Stádlech. Tentokrát jsme pro účastníky připravili chlebíčky a koblihy. Pak
jsme pokračovali směrem do Herinka.
V Herinku byla zastávka připravena
u obecního úřadu, kde jsme mohli
shlédnout nově vybudovanou náves
včetně pergoly a ohniště. Ohniště
jsme mohli hned vyzkoušet při opékaní buřtů, které pro nás obec Herink
připravila. Po občerstvení jsme se vydali do 2. poloviny etapy Špacíru do
Dobřejovic. Dobřejovští nás tentokrát nezavedli k rybníku ve Skále, ale
pohoštění si připravili ve Spolkovém
domě, kde mnoho účastníku, kteří
nebydlí v Dobřejovicích, bylo poprvé.
Byly zde pro nás připraveny chlebíčky,
bagetky a sladké pečivo. Když jsme
si odpočinuli, vyrazili jsme na závěrečnou etapu trasy, a to do Modletic
zpět na zámecké nádvoří. V Zámeckém sále jsme si mohli za poukázky,
které jsme od Modletických dostaly,
dát občerstvení ve formě zákusku

a kávy či jiného, co jsme si chtěli dopřát, a co Zámecký sál nabízel.
Opět bylo velice krásné počasí a doufáme, že si to všichni moc užili a těší se
na další 6. ročník.
Ivana Štěpánková
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Příměstská autobusová
doprava – shrnutí roku 2019
V každém čísle obecního zpravodaje vás
informujeme o přípravě nových spojů v rámci
příměstské autobusové dopravy.
V tento sváteční čas s radostí píšu, že
od 15. 12. tohoto roku se nám podařilo přidat několik spojů, které posílí dopravní obslužnost našich obcí.
Seznam nových linek:
Těchto 16 víkendových spojů a 40 spojů v pracovní dny budou v obecním rozpočtu stát 112 tisíc Kč ročně.
Tímto naše aktivity kolem dopravní
obslužnosti v našich obcích nekončí
a v příštím roce budeme pokračovat
v jejím zkvalitňování.

Dovolte mi poděkovat všem kolegům,
kteří se letos na této aktivitě podíleli. Stály za tím hodiny jednání se společností Ropid, starosty okolních obcí
a Dopravním podnikem Praha a zařizování opravy točny. Také děkuji spoluobčanům, kteří svými komentáři a podněty přispěli ke zpřesnění požadavků obce
vůči institucím.
Přeji vám pohodové vánoční svátky
Zuzana Filková

PRACOVNÍ DNY
Linka z Opatova 21:17
dosud linka končila v Modleticích,
nyní v Chomutovicích.
VÍKEND
Linka z Popoviček kolem
13.00 – dosud linka
vyjížděla z Modletic.
Linka z Opatova 23:17 –
dosud končila v Herinku,
nyní končí
v Chomutovicích.

Tento spoj se otočí
a jede zpět do Prahy
ve 22:00.

NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
NAJDETE NA OBECNÍCH
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

WWW.POPOVICKY.CZ
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Mikulášská besídka v Nebřenicích
V předvečer svátku svatého Mikuláše
se každý rok do ulic vyrojí čerti, andělé
a Mikuláš. Ani my si tuto tradici nenechali ujít. OAKS Prague pro nás a zejména pro naše děti připravila 5. 12.
Mikulášskou besídku i s nadílkou. Ve
vánočně vyzdobených prostorách nebřenického zámečku na nás čekalo
chutné pohoštění a v 18:00 za cinkotu
řetězů za dětmi přišel Mikuláš, anděl
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a čert. Statečné děti trojici pověděly
básničku či zazpívaly písničku a za odměnu od Mikuláše či anděla dostaly
nadílku. Venku před zámečkem byly
připraveny stany s dílničkami, kde si
děti mohly vytvořit vánoční ozdoby.
Společnosti OAKS Prague děkujeme za
organizaci krásné Mikulášské nadílky.
Ivana Štěpánková
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Děti pro zvon
Sobotní podvečer 9. listopadu rozezněly kostel sv. Bartoloměje v Popovičkách dětské hlasy. Po velkém úspěchu
prvního koncertu na záchranu starobylého zvonu jsme se rozhodli uspořádat druhý, tentokrát s názvem DĚTI
PRO ZVON. S krásným programem
a za doprovodu varhan, kláves, kytary
a houslí vystoupily děti z Popoviček,
Chomutovic a Říčan.
Děkujeme všem hostům koncertu za
jejich štědrost a dětem za jejich odhodlání pomáhat, pevnou vůli při zkouškách a krásné výkony. Vstupné bylo
jako vždy dobrovolné a podařila se
nám vybrat částka 10 215 Kč ,díky které jsme zase o krok blíž našemu cíli."
Každého vašeho příspěvku si velice vážíme a ještě jednou děkujeme za nádhernou akci, která se vydařila!
Více informací naleznete na stránkách www.naszvon.cz.
Iveta Patáková
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Vánoční přání
V první chvíli asi každého z nás napadne, jak ten čas
letí. Ani se člověk neotočí a rok je za námi. Je ale
jisté, že každému to utíká stejně.
Ne nadarmo se říká, že nejdražší je čas. Často přemýšlíme, co a jak udělat pro druhého, čím potěšit,
co ještě koupit pro toho, koho máme rádi, aby věděl,
že nám na něm záleží. To je určitě moc dobře a je to
krásné, v tom vytrvejme.
Ale stejně si myslím, že je ještě jedna forma nebo
způsob, kterým neméně vyjádříme svoji vděčnost,
lásku. A to je právě ČAS.
Čas být s našimi milovanými, s tím, koho máme rádi.
Dát druhému najevo, že jsem tu pro něj a nic a nikdo
(žádný telefon, SMS...) mi ten čas nemůže vzít.
Každý den je Božím darem, který si nikdo z nás nemůže nárokovat. Važme si toho, že můžeme být jeden s druhým, že můžeme být spolu.
Kéž jeden druhému dokážeme být oporou a tím nejkrásnějším darem.
Žehná váš P. Konstantin

Je půlnoc, všude mír a klid,
jen z dálky slyším zvony znít.
Jak bílý sníh se snáší z nich,
i úsměv koled vánočních.

Záchrana zvonu
Náš zvon patří k nejstarším dochovaným, jeho výroba se datuje do roku 1497. K jeho záchraně byl
zřízen transparentní účet 123-132170247/0100.
Děkujeme všem současným i budoucím dárcům
a dobrým lidem, kteří nám pomáhají.
Přejeme krásné vánoční svátky v kruhu nejbližších a požehnaný nadcházející rok 2020.
14
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22.

Těšíme se na Vás!
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Kalendárium,
aneb na co se můžeme těšit
2019
22. 12. 2019 ADVENTNÍ SETKÁNÍ,

24. 12. 2019 ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE,

náves Chomutovice, od 15.00 hodin

Kostel sv. Bartoloměje, od 21.00 hodin

2020
28. 3. 2020

Dětský karneval

10. 10. 2020 Špacír

4. 4. 2020

Jarní brigáda

31. 10. 2020 Lampionový průvod

23. 5. 2020

Dětský den

21. 11. 2020 Podzimní brigáda na úklid obcí

20. 6. 2020

Huntovický útok

5. 12. 2020

12. 9. 2020

Rozloučení s létem

20. 12. 2020 Adventní setkání

19. 9. 2020

Nohejbalový turnaj

24. 12. 2020 Štědrovečerní mše

Sousedské posezení

PF 2020
Příjemné prožití vánočních svátků
a pohodový vstup do nového roku 2020
přeje OU Popovičky
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