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Díky vaší pomoci jsou naše
obce připraveny na zimu

OBECNÍSPOLUOBČANÉ,
ÚŘAD INFORMUJE
VÁŽENÍ
MILÍ SOUSEDÉ,
konec roku 2020 je již na dohled a rád
bych věřil, že ten následující proběhne
již ve více běžných kolejích, jak jsme
zvyklí. V činnostech úřadu se nám dařilo provoz i investice, které jsme měly
naplánovány, plnit. Bohužel predikce
dopadů na příjmy obecního rozpočtu v dalším roce budu zásadní nejen
kvůli nižšímu výběru daní kvůli omezením plynoucím z nouzového stavu, ale i s nejvyšší pravděpodobností
úpravou zákonů, které jsou v těchto
dnech projednávány. Obecní rozpočet
pro rok 2020 se nám podařilo sestavit
opět jako vyrovnaný s cílem nezatěžovat budoucí roky. Prioritních cílů, vody
Želivky v Popovičkách a Chomutovicích a vyšší míry bezpečnosti chodců
a dětí, se však omezení nedotknou.
Zde jsme připraveni sáhnout případně do úspor, které se obci po malých
částkách daří každoročně generovat.
Dílčí snížení nastalo bohužel i v počtu zastupitelů. Dovolte, abych vám
touto cestou oznámil, že Radka Štantejská a Radka Kučerová se rozhodly
složit svůj mandát v listopadu tohoto
roku. Důvodem je zejména časová
náročnost úřadu a rodinné povinnosti, které bohužel již pospolu nemohly
dohromady fungovat. Rád bych oběma vřele poděkoval za dva společné
roky na úřadě a vážím si každé chvíle,
kdy kdokoliv pro veřejné blaho oželí
byť minutu. Radko, Radko, všichni děkujeme.
Velkým projektem, který se odrazí od
schválení nového územního plánu,

který očekáváme v průběhu 1. pololetí 2021, bude rekonstrukce fary
v Popovičkách a přilehlého okolí. Na
tento projekt bychom rádi započali
připravovat projektovou dokumentaci co nejdříve, abychom mohli náves
v Popovičkách i novou budovu přivítat
co nejdříve v novém kabátě. Zde však
bude zapotřebí zajistit ﬁnancování
z vhodného dotačního titulu, protože
ﬁnanční náročnost akce bude značná.
Vznikne však nádherný kout země,
který bude kombinací zeleně, relaxace
a veřejných služeb.
Ve spolupráci se společností Arendon
připravujeme propojení infrastruktury pro pěší a cyklisty mezi obecními
stezkami a stezkami golfového areálu.
Deﬁnujeme bezpečná místa přechodu
herní části a napojení na hlavní směry.
Jednou z částí, kterou jsme již zadali ke zpracování, je nová stezka mezi
rybníkem Ve Struhách v Chomutovicích, podél potoka s napojením na
stezky golfu u záchytné nádrže na
vodu v Nebřenicích pod zámkem. Od
zámku bude možno pokračovat buď
do Nebřenic nebo dále lesem směrem
na Petříkov nebo Křížkový Újezdec.
Finančně se na stezce bude podílet
i společnost Arendon díky příspěvku,
který obec při realizaci získá.

roku stezku osázeli stromy a keři a doplnili lavičkami, stoly a zábavně-naučnými tabulemi o české přírodě. Zbývat
nám tak již z původního plánu bude
stezka vedoucí z návsi v Popovičkách
podél potoka na Modletice. Zde bychom však nejdříve čas a peníze chtěli
věnovat chodníkům v Popovičkách
a mezi autobusovými zastávkami.

To výstavba stezky mezi Chomutovicemi a Herinkem již spěje zdárně ke
svému konci a podle počtu lidí, které
již dnes je možno na rozestavěné stezce vidět, se jedná o povedený projekt.
Rádi bychom ještě v průběhu příštího

Před sebou máme čas Vánoc a my
všichni z obce vám přejeme, aby byly
plné úsměvu, štěstí a pohody a ať vám
to vše vydrží co nejdéle.

Nápadů a možností je hodně. Žádný
se však neobejde bez vás, bez vaší pomoci a spolupráce. Ona i účast na brigádě má svůj velký smysl, nejen v pomoci obce uklidit, ale i v sounáležitosti
mezi lidmi a vzájemného poznávání
sousedů, fungování obce, pochopení
proč a co se v obci děje.

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

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Ing. JAROSLAV RICHTER

jaroslav.richter@popovicky.cz

BARBORA ZICHOVÁ

barbora.zichova@popovicky.cz

starosta

724 563 153
SPRAVUJE:

člen zastupitelstva

724 253 458
SPRAVUJE:

Rozpočet obce

Krizový plán, povodňový plán
Smluvní záležitosti TSP Popovičky
Časopis
Rozpočet obce
Zeleň a životní prostředí

Ing. MAREK KUBR

marek.kubr@popovicky.cz

MARIE FORMÁNKOVÁ

marie.formankova@popovicky.cz

místostarosta

724 583 958
SPRAVUJE:

člen zastupitelstva

605 361 663
SPRAVUJE:

Kanalizace, vodovod

Kronika

Pěší komunikace

Psi – evidence, známky, očkování

Stavební záležitosti

Rozpočet obce

Rozpočet obce

IVANA ŠTĚPÁNKOVÁ

ivana.stepankova@popovicky.cz

Ing. ZUZANA FILKOVÁ

zuzana.filkova@popovicky.cz

místostarostka

721 968 190
SPRAVUJE:

člen zastupitelstva

603 402 781
SPRAVUJE:

Kulturní akce

MHD

Hasiči

Komunika za obec s Geis Parcel s.r.o.

Výherní automaty

Komunikace za obec

Výročí

s Eurovia Kamenolomy a.s.

Obecní web, SMS

Veřejné osvětlení

Rozpočet obce
Zeleň a životní prostředí

Rozpočet obce

MIROSLAVA FORMÁNKOVÁ

miroslava.formankova@popovicky.cz

MAGDALÉNA LEHOVCOVÁ

magdalena.lehovcova@popovicky.cz

člen zastupitelstva

603 786 918
SPRAVUJE:

asistentka, CzechPOINT

601 555 177
SPRAVUJE:

Školství

Komunální odpad

Hřbitov

Kkomunikace

Platby obce

Obecní policie

Rozpočet obce

Dětské hřiště

SPRÁVCE KANALIZAČNÍ

petr.vacha@popovicky.cz

OBECNÍ POLICIE VESTEC

VÁŠ OKRSKÁŘ

A VODOVODNÍ SÍTĚ
PETR VÁCHA

608 024 821

A: Vestecká 3, 252 42 Vestec
T.: 739 156 156

str. Radek Bus
M.: 702 277 227 (po–pá 8–17 hodin)

E: info@opvestec.cz

E: radek.bus@opvestec.cz

www.opvestec.cz
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Dotace pomáhají
BUDOVÁNÍ STEZKY
Z CHOMUTOVIC
DO HERINKA
Jak už jste si určitě všimli, probíhá výstavba nové stezky, která pěším a cyklistům propojí Chomutovice s Herinkem. Stezku budujeme díky dotaci
Ministerstva pro místní rozvoj, kterou
se nám podařilo zajistit. Celková cena
je 2,7 mil. Kč, z toho dotace činí 80%.
I když už to vypadá, že je stezka funkční, zbývá nám dodělat čisté terénní

úpravy a sadové úpravy. Abychom
mohli stezku plně využívat, musí být
zcela dodělaná a projít kolaudačním
řízením. Předpokládaný termín kolaudace a otevření stezky veřejnosti je
2Q2021.
V příštím roce se chystáme podat žádost o dotaci na vysázení zeleně podél této nové stezky. Cílem je zajistit
stín v horkých letních měsících, zkrášlit okolí stezky a vytvořit zázemí pro
ptactvo, hmyz a jinou zvěř, která běhá
a létá po okolních polích.

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Naší obci se podařilo zajistit dotaci na rekonstrukci části veřejného osvětlení v našich obcích. Celkové náklady
na rekonstrukci jsou 309 tis. Kč a dotace pokrývá 80%
z této částky. Jedná se o výměnu největších retro kousků, které způsobovaly časté výpadky osvětlení nebo mají
nestabilní svítivost. Zvolili jsme variantu LED svítidel, které
mají delší životnost a vyšší spolehlivost, než mají aktuální
sodíkové výbojky. Dalším podstatným přínosem je i úspora elektrické energie, kterou LED technologie přináší.
Rekonstrukce začala ve středu 25. 11. a potrvá do
11. 12. Jedná se o tyto ulice: Chomutovice – K Návsi,
Strmá, K Rybníku a osvětlení na točně autobusu Popovičky – Do Polí, cesta pro pěší mezi ulicemi Na Stádlech
a Ke Kostelu (propojka k Parkhotelu Popovičky), osvětlení
přechodu pro chodce k autobusové zastávce Popovičky/
Chomutovice. V ulici Strmá a Do Polí se vymění nejen
světla, ale i stožáry a betonové patky.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
Během listopadu a prosince tohoto roku připravujeme
všechny potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci
od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Podpory obnovy
a rozvoje venkova na obnovu komunikace spojující Petrovy Vrchy s ulicí K Rybníku.
Pokud naše žádost bude schválena, proběhne oprava během roku 2021. Odhadované náklady jsou 750 tis. Kč.
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HOROLEZECKÝ“ PRVEK
NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
Získali jsme dotaci na rozšíření dětského hřiště v Popovičkách o prvek horolezecké stěny. Investice činí 700 tis. Kč,
z toho dotace je 80%. Chtěli jsme vyhovět přání občanů,
kteří žádali zábavu pro starší školáky. Zároveň bychom rádi
vybudovali na hřišti nové workoutové prvky, které potěší
i naše hasiče.
Zuzana Filková

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Úprava silnice Na Stádlech
Dovolujeme si vám oznámit, že došlo
po mnoha připomínkách a návrzích
našich občanů k úpravě příjezdové silnice k lokalitě Na Stádlech.
Cílem bylo přijmout taková opatření,
aby došlo především ke snížení rychlosti projíždějících aut a zvýšení bezpečnosti občanů.
Důvodů bylo několik:
• těsná blízkost hojně navštěvovaného dětského hřiště vedle dotčené
komunikace
• pěší koridor vedoucí přes komunikaci, spojující Chomutovice, dětské
hřiště, Stádla na jedné straně a Popovičky náves, Parkhotel, Na Skalce,
hřbitov na straně druhé
• zvýšená četnost chodců, dětí, cyklistů v celé dotčené lokalitě
• zvýšená četnost projíždějících vozidel během celého dne
• snižující se, či spíše nulová ohleduplnost samotných řidičů, jak v rychlosti, tak ve vychování

POPLATEK ZA PSA
DLE OZV 1/2020
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa .................. 400 Kč,
b) za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele .................600 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let ....................... 200 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, kterým je osoba
starší 65 let ....................... 300 Kč.

Uvažovaných možností bylo několik
a byly diskutovány jak s dopravními
experty, tak i dotčenými orgány státní správy. Jako nejvhodnější řešení,
které omezí pouze řidiče samotné
a maximálně zvýší bezpečnost, byla
vyhodnocena kombinace chodníku
s pevnými prvky pro vozidla přímo
v komunikaci, které zamezí vysoké
rychlosti a vzájemnému předjíždění
vozidel v inkriminovaném úseku. Souhlasíme, že díky úpravě je zde třeba
zvýšené pozornosti řidiče a pár úkonů
s volantem navíc, nicméně neshledáváme tuto daň jako neúnosnou vůči
cíli, který byl zadán.
Ostrůvky budou ještě osázeny stromy
a keři tak, aby více upozorňovaly řidiče na překážku v komunikaci, ale aby
nesnižovaly jeho výhled a přehled o situaci před ním. Věříme, že se s opatřením brzo sžijeme a bude ku prospěchu
celé lokalitě.

Poplatek je splatný do konce února
příslušného kalendářního roku.
Rádi bychom připomněli všem občanům a návštěvníkům našich obcí, kteří venčí své pejsky na veřejných prostranstvích, aby vždy po svém pejskovi
uklidili! Dále upozorňujeme, že na veřejných prostranstvích v zastavěných
částech obce je možný pohyb psů
pouze na vodítku, a to dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013.
Marie Formánková

Na jaře došlo vinou silného větru
a pádu větví k poškození křížku u
silnice ve směru na Herink. Obec
nechala křížek opravit a restaurovat. Výsledek, na který jsme museli chvíli počkat, však potěší. Náklady byly hrazeny v téměř plné výši
z pojištění obce.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

VYSÁZENÍ

ovocných stromů
V duchu pořekadla „Komu se nelení, tomu se zelení“ se díky obecně
prospěšné společnosti Sázíme stromy naše obec o něco více zazelenala
výsadbou ovocných stromů. Sázení
stromků se ujala paní Renata Stoklasová s manželem Zdeňkem Stoklasou, kterým tímto velmi děkujeme!
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Všichni víme, že bez stromů, květin
a všech rostlin, které produkují kyslík,
bychom tu nemohli být. Věděli jste
ale také, že stromy patří mezi největší organismy na zemi, dokáží ochladit
a zvlhčit vzduch, vyčistit ovzduší i pohltit hlučnost? Jeden zdravý strom má
chladící účinky jako 10 klimatizací, do-

káže vyrobit denně kyslík pro 50 lidí
a zároveň pohltí 22 kg CO2 ročně, což
odpovídá množství, které vyprodukuje
auto cestou z Prahy do Brna.
Stromům v našich obcích proto věnujeme potřebnou péči.

Společnost La BiOrganica zaﬁnancovala pro obec Popovičky 16 vzrostlých
ovocných stromů. Výsadbu zorganizovala společnost Sázíme stromy, z. ú.,
a v listopadu 2020 stromy zasadili místní občané pro všeobecný prospěch.
O stromy a keře v tomto stromořadí bude pečovat obec Popovičky.
Koordinátorem výsadby byla V. Pourová – tel: 724802285
ze Sázíme stromy, z. ú., a pí. Stoklasová z obce Popovičky.
Když uvidíte, že je to potřeba a budete mít možnost stromy zalít,
tak to, prosím, udělejte. Každá aktivita se počítá a stromy ji ocení!

Pokud chcete podpořit naši krajinu stejným
způsobem a vysadit strom, kontaktujte nás:
Sázíme stromy, z. ú.,
e-mail: info@sazimestromy.cz,
www.sazimestromy.cz

Z PETROVÝCH VRCHŮ ZA NÁMI
PŘILÉTLO O VÍKENDU MILÉ
PŘEKVAPENÍ.
Tedy jak pro koho.
Bylo slyšet řinčení řetězů, milý
hlas anděla, básničky a sliby o nápravě. Ale aspoň
pro tento večer byly určité hračky vzorně sklizené.
Za návštěvu moc děkujeme.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

Rok 2020 aneb

Bylo letos vůbec něco dobrého?
Je říjen a i když jsou do konce roku ještě více jak dva měsíce, tak mě napadá
zhodnotit z našeho pohledu rok 2020.
Vše začalo v roce 2019 v listopadu,
kdy se mi podařilo domluvit s obecním úřadem zakoupení nové sportovní požární stříkačky o obsahu 1960
ccm. Neříkám, že to byla v loňském
roce jediná věc, která nás brzdila, ale
mnohdy byla slabší stříkačka znát. Objednali jsme tedy nový stroj s dodáním
na konci března 2020, tedy ideálně
před novou sezónou.
Jak všichni víme, v únoru a v březnu přišlo něco, co se nás s výjimkou
2 letních měsíců drží dodnes. Je to
COVID-19. Tato „nemoc“ nás všechny donutila zůstat doma a změnila
spoustě lidí životy. I pro naše SDH se
s nemocí změnily priority a byli jsme
požádáni a připraveni ještě více spolupracovat s obcí, ve které se nacházíme
a ve které žijeme. Na žádost starosty
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jsme zajištovali vyzvednutí a distribuci
dezinfekce nejrizikovějším skupinám.
Také jsme byli připraveni na případné
potřeby zásobování potravin pro naše
seniory.
V rámci Hasičského záchranného sboru jsme byli osloveni k případné spolupráci s distribucí zdravotního materiálu, i zde jsem jako velitel nahlásil 5 lidí,
kteří byli připraveni okamžitě vyjet na
pomoc naším vlastním dopravním automobilem a vytvořit i zázemí pomocí
rozkládacího stanu.
V roce 2020 jsme také vyjeli k prvním
zásahům. Již během únorové vichřice
jsme byli několikrát dotazováni a jednou povoláni k výjezdu s následným
zrušením a vrácením se na základnu.
První ostrý zásah jsme měli v dubnu,
kdy došlo k zapálení kompostu v obci
Popovičky, článek ze zásahu si můžete přečíst na www.hasici.popovicky.
cz. Další zásah, tentokrát technického

charakteru, jsme měli v srpnu, a to na
zlomenou větev stromu, která bránila provozu na komunikaci v Popovičkách. Hned v dalším měsíci jsme měli
nahlášený požár pole, který vznikl od
zábavní pyrotechniky. Před příjezdem
hasičů byl oheň uhašen lidmi, kteří
ohňostroj odpalovali.
Na požární sport jsme se s vidinou nového stroje začali připravovat hned,
jak to bylo možné. Kvůli COVID-19
se jeho dodání posunulo na červen
a nám zbývalo jen dál (ne)trpělivě čekat. Během měsíce května a června
jsem poctivě trénovali, i když nebyly
pořádány žádné soutěže. Bohužel nakonec jediné soutěže, které byly, se
odehrály o prázdninách. Těchto soutěží se zatím nezúčastňujeme, jelikož
v prázdninových termínech máme
spoustu dalších aktivit.
Letos jen dvě společenské akce. Ano,
i tohle byl důsledek COVID-19. První

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

akcí bylo obecní opékání buřtů, které se výjimečně přesunulo na červen.
Druhou a pro nás hlavní akcí, kterou
jsme mohli uspořádat, bylo „Posezení u grilovaného prasátka“. Jedná se
o již tradiční první srpnovou sobotu na
návsi v Chomutovicích, kde se griluje prase, hraje harmonika pana Čápa
a děti si zde užívají pěnové radovánky.
Všechny ostatní akce, které jsme chtěli pořádat, byly zrušeny, což nás velice
mrzí, ale musíme respektovat rozhodnutí obce.
Zde se vrátím k požární stříkačce,
která bohužel nebyla dodaná ani na
konci srpna. Vzhledem k problémům
při stavbě motoru a následnému zjištění vadných vložek motoru se dodání
nakonec protáhlo až do měsíce září.
Chtěl bych říci, že nový stroj jsme měli
možnost odzkoušet na podzimních
trénincích a až se stroj zaběhne, tak
budeme muset zaběhnou i běžce, co
běhají k terčům a rozdělovači, jelikož
to pro nás bude opravdu síla.

Přísloví „trénink dělá mistra“ je sice
pravdivé, ale v žádném sportu, žádného sportovce nebaví jen trénovat
a nezávodit.
V letošním roce se nám podařilo
s obecním úřadem dojednat rozšíření
„hasičárny“, na kterém se nyní pracuje. Doufáme, že nově zrekonstruovaná zbrojnice nám poskytne lepší
zázemí pro požární techniku i pro případné školení a společenské akce.
Chtěl bych vás také nalákat na rok
2021, kdy v měsíci červnu plánujeme
společně s SDH Křížkový Újezdec velkou společenskou akci s hasičskou tématikou. Více informací se brzy dozví-

te na našem webu nebo Facebooku.
Za nás jen říkáme „bude to velký“.
Byl bych také velice rád, pokud by
chtěl někdo rozšířit naše řady, ať
už se jedná pouze o práci ve sboru,
nebo je to zájem o požární sport, případně rozšíření naší jednotky požární
ochrany. Jakákoliv pomoc v souvislosti
s SDH bude vítaná.
Doufám, že přes zimu posílíme jak
družstvo, tak imunitu a roce 2021 se
zase uvidíme na společenských akcích,
závodech v požárním sportu, nebo
prostě jen tak při jakékoliv příležitosti.
Jaroslav Švehla
Velitel SDH POPOVIČKY

Aby toho nebylo s COVID-19 málo,
tak i tu největší radost, kterou v hasičském roce máme, nám tato „nemoc“
zrušila. Jsou to závody s názvem „Poslední sání“, které se konají v Pňově.
Během nich je po celý den domácí
zabíjačka a večer je zde koncert pod
širým nebem.
9
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MS Dobřejovice
S přicházející zimou, kdy teploty sahají
k nule a večer je brzo tma, začíná myslivcům z MS Dobřejovice období intenzivního přikrmování zvěře. Vzhledem
k tomu, že potravní nabídka pro zvěř je
nízká, je nutno rozumným způsobem
předkládat zvěři menší množství krmení
do tzv. krmných zařízení. Co si pod tímto
pojmem představit? Krmným zařízením
je krmelec, zásyp nebo třeba malé jesličky. Určitě jste se již s některým z těchto
zařízení setkali při svých procházkách
přírodou, třeba v okolí lomu, v lokalitě
„U topolů“, anebo třeba v „Okrouhlíku“. V okolí Popoviček a Chomutovic je
těchto zařízení nespočet.
Každý myslivec má na starosti vlastní
krmné zařízení, o které se stará. Malé
množství potravy do zásypu nebo
krmelce nosí již začátkem podzimu,
tedy v období, kdy dojde ke sklizni
polních plodin a tím se výrazně sníží
10

potravní nabídka zvěře. Krmivo, které
do zařízení nosí, se vybírá s ohledem
na druh zvěře. U nás najdeme nejčastěji bažanty, zajíce nebo zvěř srnčí.
Proto je předkládaná potrava volena
s ohledem na tyto druhy.

Do zásypu se zvěři nosí především
krmiva jadrná, tedy ječmen a oves.
Zásyp slouží hlavně bažantům a zajícům, kterým poskytne nejen potravu, ale i úkryt před nepříznivým
počasím. Pro zvěř srnčí jsou vybudovány krmelce, do kterých se ve vrchní
části vkládá seno nebo letnina, což
mohou být usušené kopřivy, pruty
maliníku, ostružiníku nebo rostlinky
starčeku.
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Zvěř má ráda usušené byliny s velkým
podílem listů. V malé míře se předkládají také krmiva dužnatá. Oblíbené
jsou řepné řízky a jablka. U dužnatých
krmiv je třeba dbát na to, aby nebyla
plesnivá, shnilá nebo jiným způsobem
poškozená. Takováto krmiva pak zvěři
spíše škodí, než prospívají. Také je důležité, aby předkládané plody nebyly
již několikrát přemrzlé a nezůstávaly
v krmelci delší dobu. Pokud chcete
do krmelce nějaké takové dobrůtky
přinést, tak vždy dbejte na kvalitu
a množství. Stačí opravdu pár kousků.
Čím déle dužnaté plody zůstávají venku, tím větší je riziko vzniku plísní.

ky pro zvěř nebo staví různé přístřešky
pro usnadnění přezimování. V zimním
období probíhá hlavní lovecká sezóna,
která je bohužel letos stejně jako všechna odvětví poznamenána koronavirem.
Rádi bychom za MS Dobřejovice všem
popřáli krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů
v roce následujícím. Myslivosti zdar!
Anna Beníčková

Zvěři můžeme také předkládat např.
nasbírané kaštany a žaludy. Je třeba je
před konzumací rozbít nebo rozemlít.
Celé kusy zvěř nedokáže zpracovat.
V blízkosti krmných zařízení pak můžeme jako odměnu za naši snahu najít třeba i srnčí parůžek. Vedle různých
druhů krmiv se zvěři předkládá sůl, aby
doplnila důležité minerální látky. Mimo
přikrmování myslivci v zimě při vysoké
sněhové pokrývce ještě prohrnují cestič11
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Podzimní brigáda
V sobotu 21. 11. 2020 se konala tradiční podzimní brigáda na úklid v našich obcích.
Během brigády jsme vyčistili škarpy,
uklidili nepořádek a shrabali listí na veřejných prostranstvích. Moc bych chtěla poděkovat nejen našim hasičům, ale
i občanům, kteří i přes covidovou situaci v České republice přišli a přičinili se,
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abychom naše vísky uklidili a připravili
na zimní období. Moc si toho vážíme.
Poděkování také patří panu Zdeňkovi
Stoklasovi st. za možnost uložení listí
a panu Zdeňkovi Stoklasovi ml., panu
Josefu Lehovcovi a panu Lubomírovi
Kubrovi za vypůjčení traktorů k odvozu listí.
Ivana Štěpánková
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Štědrost
V této adventní době už většina z nás shání dárky na Vánoce. Vánoce jsou podle mě naprosto úžasný svátek a každý rok se na ně
neskutečně těším, i když většinou utratím opravdu velkou
část mých úspor. Ale v tomhle článku nebudu vyznávat
svou lásku k cukroví a koledám, ale rozebírat něco trochu složitějšího. Ano, jak už jste si asi přečetli, chtěla
bych vám něco napsat o štědrosti.

CO TO VLASTNĚ
ŠTĚDROST JE?
Poslední dobou asi všichni trošku překypujeme
štědrostí. Já osobně utrácím každým rokem víc
a víc peněz. Není to zrovna ten nejlepší způsob,
jak dělat radost, ale tuším, že nejsem sama. Zpátky k otázce, co je to štědrost? Je to ochota dělat
věci, o kterých víme, že někomu udělají radost. Jak
řekl Aristoteles „Štědrost je vyváženým středem mezi
rozhazovačností a lakotou.“ Jinými slovy, jedinečná
příležitost potlačit naše ego. O Vánocích máme většinou
mnohem větší náladu dělat lidem radost. Lidé jsou empatičtí
tvorové a mnohdy, když se podíváme na někoho s výraznou emocí, začneme se cítit stejně. Už chápete, proč je tak mocné se na ostatní
usmívat? O Vánocích má většina lidí tzv. „vánoční náladu“, kdy se cítíme
láskyplně a zkrátka je nám dobře. Tahle nálada se šíří opravdu rychle, troufám si říct, že rychleji než koronavirus.

JAK VYBRAT
TEN SPRÁVNÝ DÁREK?
Taky se vám začali zobrazovat reklamy typu „Jedině toto může udělat tvému
bližnímu radost!“ nebo „Bez tohohle s dárkem neuspějete!“. Nám nezbývá nic jiného, než se těmto reklamám vysmát. Nemůžu vám dát teď extra
kouzelnou radu, při které už nikdy s dárkem nepřešlápnete, ale alespoň se
s vámi podělím o svou zkušenost. Štědrost není o tom, že utratíme všechny
své úspory. Všichni víme, že to tak je, tak proč to pořád děláme? Mně se
osvědčilo dát si s dárkem načas, zastavit se a přemýšlet. Hodně
lidí ocení, když jim dáme něco, u čeho jsme strávili nějaký
ten čas. Taky se snažím dávat hodně pozor na jakékoliv signály a pokládat nenápadné otázky. A tak
se z mého hledání dárku stala tajná mise, která mě dokonce začala i bavit. Myslím si, že
i o tom je štědrost. Obětovat něco, čeho
máme málo, jako například čas.
Moc vám děkuji, že jste si přečetli můj
článek a doufám, že vám byl trochu
prospěšný.
Alžběta Patáková
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Jak si užít vánoční svátky
recept na pohodu, klid a harmonii
Pokud jsou vaše vánoční svátky každoročně provázeny nejen jejich příjemným prožitím v okruhu blízkých,
ale také stresem, shonem a nepohodou, pak je možná na čase s tím zkusit něco udělat – alespoň pro letošek.
Přinášíme vám pár tipů, jak si doma
vykouzlit pohodu a prožít dny volna
v klidu.

STRAŠÁK
JMÉNEM VELKÝ ÚKLID
Je-li vaším každoročním strašákem
obávaný velký úklid, který vás zaručeně vyčerpá na zbytek dne, zkuste
ho letos pojmout jinak. To, co zabere
do jedné minuty času, udělejte hned
– utření prachu na poličce, vynesení
smetí, složení prádla, protřídění papírů s poznámkami… Budete překvapeni, kolik takových drobností
zvládnete během několika minut
a jak se vám díky tomu zkrátí seznam
povinností. Pokud se vám tato metoda osvědčí, zkuste ji udržet i během
celého roku.
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ŘEKNĚTE NE
Pokud se vám něco opravdu nechce
a každoročně se musíte přemáhat,
zkuste letos říct ne. Máme za sebou
velmi těžký rok, který přinesl výzvy ve
všech směrech, a vy si zasloužíte alespoň pár dní „po svém“. Jeden příklad
za všechny – jsou-li pro vás povinné
rodinné návštěvy „dobrovolným mučením“, omluvte se a zůstaňte doma.
Možná se uleví i ostatním – nebudou
nuceni spěchat domů a návštěvu si
užijí dle svého gusta. Spokojení nakonec budou všichni.

NEOČEKÁVEJTE
TE –
E
KOMUNIKUJTE
Nenaplněná očekáváávání bývají příčinou
u
neshod nejen během Vánoc. Zkuste
pro tentokrát svá přání
ání
říct rodině napřímo a vysvětlit členům domácnosti
mácnosti
role, které se od nich očekávají. Komunikace je základem
kladem

spokojených vztahů. Možná se kvůli
tomu pomyslně připravíte o „překvapení“, ale určitě díky tomu zmizí
zklamání z toho, že „někdo neudělal
něco, co přeci bylo úplně jasné“.

PŘEDSEVZETÍ
PŘINESE JEŽÍŠEK
Nečekejte s předsevzetími na Nový
rok, začněte ihned. První leden není
zárukou úspěchu, naopak je to čas,
kdy se vracíme do pracovního zapálení a na budování
nových zvyků
ud
nezbývá prosto
prostor
prrosto
rostor
or ani energie. Pokud
si opravdu
ve svém životě
o
opravd
vdu přejete
pře
ře
něco
začněte s vyněcco změnit,
zm
m
tvářením
nového zvytvářř
ku už během svátků
– třeba
tře jen pár minut
denně.
de
enně Během volna
budete
bude
ete mít větší klid,
a tím
m i ššanci na úspěch
a udržení
ud
drže svého předsevzetí
sevzeetí v dalších měsících..

VÁNOČNÍ SUDOKU PRO BYSTRÉ HLAVIČKY
Dokážete domalovat obrázky na své správné místo?

VÁNOČNÍ OMALOVÁNKY
Jaké dárky letos přinese Ježíšek?
Namalujte je pod vánoční strom!
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Kalendárium
aneb na co se můžeme těšit

v roce 2021
leden – únor Zimní opékání buřtů

18. 9. 2021 Nohejbalový turnaj

10. 4. 2021

Jarní brigáda na úklid obcí

22. 5. 2021

Dětský den

30. 10. 2021 Lampionový průvod

19. 6. 2021

Huntovický útok, hasičská
soutěž u rybníka Ve Struhách

20. 11. 2021 Podzimní brigáda

26. 6. 2021
7. 8. 2021
11. 9. 2021

říjen Špacír, procházka okolními obcemi

4. 12. 2021 Sousedské posezení

Hasičský den
Posezení s hasiči u grilovaného
prasátka
Rozloučení s létem

na úklid obcí

19. 12. 2021 Adventní setkání
24. 12. 2021 Štědrovečerní mše
Změna termínů vyhrazena

PF 2021
Příjemné prožití vánočních svátků
a pohodový vstup do nového roku 2021
přeje OÚ Popovičky
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