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Děkujeme všem statečným za pomoc při úklidu našich obcí!

Povídání o Průhonickém parku

OBECNÍSPOLUOBČANÉ,
ÚŘAD INFORMUJE
VÁŽENÍ
MILÍ SOUSEDÉ,
slunce začíná v našich životech obrazně i doslova svítit čím dál více a soukolí nejen sociálního života se, doufáme, roztočí naplno co nevidět.
První vlaštovkou z akcí našich obcí, kde se vzájemně potkáme, bude
Rozloučení s létem, které se bude konat na začátku září. Aniž bychom
chtěli jednou ranou dohnat vše, co jsme zameškali, rádi bychom akci
rozšířili. První část akce věnujeme Světlům našich životů, našim malým
a nejmenším. Od odpoledních hodin by tak probíhal program pro děti,
večerní část by byla určena pokročilejším ročníkům. V plánu je připraven
program, živá kapela, občerstvení... a možná přijde i kouzelník. Navazovat, pokud tomu situace dovolí, budou další kulturní akce dle již dříve
zažitého plánu.
V procesu, který se nezastavil, je nový územní plán obce Popovičky. Jeho hlavní dvě myšlenky a) nepřidávat další dodatečné rezidenční objekty a komerční zóny nad rámec územního plánu z roku 2002 (vše by mělo být spíše korekce
současného území, nikoliv další rozvojové lokality) a věnovat se především kvalitě infrastruktury v obci; a b) příprava pro
obchvat Popoviček a Chomutovic od Modletic na Nebřenice. Zde do záměru hodně vstupuje Středočeský kraj a naše
představy o obchvatu značně „okrájel”. Nicméně i tak se tato myšlenka do územního plánu zapracovala. Vypořádat po
veřejném projednávání se musíme rovněž s množstvím připomínek dotčených orgánů a občanů. Pokud by vše šlo hladce,
rádi bychom měli nový územní plán hotov do konce tohoto roku, což je více než optimistické. Více k územnímu plánu
a jeho změnám najdete dále v časopise.
Dotazováni jsme často na vytíženost a pracnost, která souvisí s chodem a činnostmi obecního úřadu, tím spíše, kdy obec
nemá žádného uvolněného zastupitele. Faktem zůstává, že především administrativní náročnost vedení úřadu ze strany
státní správy je enormní. A není to jen agenda, která souvisí s našimi projekty, ale i část, kterou po nás ostatní orgány
veřejné moci vyžadují. Potíž v našem případě není pozice uvolněného zastupitele. Činnost plánovací a rozhodovací, která
zastupitelům náleží, nás nelimituje. Kde se čas nedostává, je část čistě administrativní a provozní. Navíc při současném
nastavení platových tříd lze v našem prostředí mnohdy stěží mluvit o adekvátním příjmu a schopný člověk v blízkosti
Prahy má zcela jiné možnosti zaměstnání. Vše je v těchto podmínkách tak pouze o vůli a přesvědčení chtít pro obec
a ostatní občany něco udělat a za to všem, kteří pro obec sekají trávu, účtují faktury, řídí Czechpoint, sypou silnice, udržují obec hezkou a čistou… patří především vřelý dík.
Závěrem si dovoluji vám všem popřát slunečné léto plné úsměvů a koupání a věřím, že se všichni v hojném počtu uvidíme
na Rozloučení s letem.
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

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

Školství

Pěší komunikace

Kronika

Stavební záležitosti

Psi – evidence, známky, očkování

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:

Hřbitov

Komunální odpad

Platby obce

Kkomunikace

Rozpočet obce

Obecní policie
Dětské hřiště

OBECNÍ POLICIE VESTEC

VÁŠ OKRSKÁŘ

ENERGIE AG KOLÍN

A: Vestecká 3, 252 42 Vestec

str. Radek Bus

PORUCHY A HAVÁRIE:

ZÁKAZNICKÁ LINKA:

T.: 739 156 156

M.: 702 277 227 (po–pá 8–17 hodin)

Petr Mařik – vedoucí provozu

607 070 071

E: info@opvestec.cz

E: radek.bus@opvestec.cz

Popovičky a Škvorecko

www.energiekolin.cz/cs/kontakty

www.opvestec.cz

T: 606 685 315
Linka pro hlášení poruch,

Informace o rozborech vody

řešení technických požadavků:

www.energiekolin.cz/cs/vodovody/

800 778 833

kvalita-vody
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Hospodaření
s pitnou vodou
Dovolujeme si připomenout, že stále
platí zákaz používání pitné vody k zalévání zahrad a k napouštění či dopouštění bazenů.
Bohužel opětovně dochází k enormnímu odběru vody, tím pádem může
kvůli změně hloubkových poměrů téci
voda kalná.
Děkujeme
OÚ Popovičky

Psi v našich obcích
BEZPEČNOST A ČISTOTA
Rádi bychom apelovali na všechny občany, aby dodržovali Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Popovičky. Žádáme tedy, aby všichni majitelé
psů po svých mazlíčcích na veřejných prostranstvích vždy řádně uklízeli.
Dále upozorňujeme na to, že na veřejných prostranstvích v zastavěných
částech obce je pohyb psů možný pouze na vodítku a nesmí zde probíhat
výcvik psů. Dále bychom rádi upozornili na to, že je na dětském hřišti, pískovišti, sportovištích a u vodních ploch zakázán pohyb psů a dalších zvířat.

OČKOVÁNÍ NAŠICH MAZLÍČKŮ
V červnu, konkrétně 7. 6., se v našich obcích opět konalo hromadné
očkování psů, které bylo zajištěno ve spolupráci s MVDr. Janem Šimrem.
Očkování proti vzteklině bylo financováno obcí. Ovšem ti, kteří měli zájem o kombinovanou formu látky nebo jiný druh medikamentu, si je
museli zaplatit sami.
Marie Formánková
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EKO tip
na šetření vody
Při umývání ovoce, zeleniny,
oplachování rukou a dalšího bez
použití saponátu chytejte vodu
do nádoby. Touto vodou můžete
následně zalít květiny. Stejně tak
nevylévejte nedopitou vodu a čaj
(neslazené), květiny to ocení a vy
ušetříte za vodu!

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Rychlost v našich obcích
Rychlost. Slovo, které trápí nás všechny, tím spíše, když se jedná o rychlost v našich obcích.
Nutno říci, že řidiči z jiných obcí, ale i bohužel místní, užívají mnohdy hlavní komunikaci III/320
přes Popovičky a Chomutovice k silničním závodům. A to s ohledem na naměřené rychlosti
v obci doslova.
JAKÁ ŘEŠENÍ ZVAŽUJEME
A V JAKÉM JSOU DNES STADIU?
1/ Úsekové měření
Obec má v tuto chvíli zajištěný projekt, alokované vlastní
finance, připravené výběrové řízení na zhotovitele stavby, součinnost s provozem zařízení MP Vestec i přestupkovou komisí v Říčanech. Jediné, co chybí, je souhlasné
stanovisko PČR s umístěním stavby, které je v tuto chvíli
negativní.
DÁLE SE PŘIPRAVUJE POSTUP VE DVOU ROVINÁCH:
a) přesvědčit po své linii PČR o nutnosti této akce, především z pohledu bezpečnosti dětí a chodců, hlukové
zátěže, zde připravujeme potřebnou dokumentaci
b) vstoupili jsme v jednání s městem Říčany, které je na
poli úsekového měření opět aktivní a je připraveno
nám v této věci poskytnout „administrativní a úřední”
podporu

2/ Zpomalovací prvky na silnici – prahy
Oproti úsekovému měření, které se uvažuje v celé délce
našich obcí, zpomalovací prvky by prioritně byly instalovány v blízkosti autobusových zastávek, popřípadě u odbočky u hřbitova do ulice Ke Kostelu. Toto řešení je finančně
nejjednodušší, nicméně panuje zde vysoká obava o účinnosti (některé řidiče ani toto nezpomalí) a navíc by zde
docházelo k poměrně značné hlukové zátěži. Představa
plného kamionu z lomu při přejezdu zpomalovacích prvků
není lákavá ani pro vzdálenější nemovitosti.
3/ Zpomalovací prvky – zálivy
Jedná se o nejmladší z úvah, bohužel finančně nejnáročnější a rovněž i na hranici proveditelnosti. Jedná se o fyzické překážky v přímém směru jízdy (zálivy, kruhové objezdy…), optické zúžení vozovky doplněné výstražnými
prvky. Toto řešení bylo použito například na nové přeložce
hlavní komunikace v Nebřenicích, v určité obměně ve stejném duchu v ulici Na Stádlech, a zatím lze říci, že plní svou
funkci. Jet v těchto úsecích rychle nebo nepozorně prostě
nelze. Chceme však tuto možnost dále rozvíjet, z pohledu
efektivity i provedení je nám toto řešení velmi blízké.
Jaroslav Richter
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Stezky a stezičky
Infrastruktura, bezpečnost a průchodnost územím. To
vše definují stezky a chodníky, kterým se intenzivně věnujeme. Jak ale v našich podmínkách proces výstavby takové stavby probíhá, když téměř vše je možné realizovat
pouze s účastí dotačních titulů?
Velice rádi bychom vyšli vstříc všem smysluplným návrhům,
bohužel mnohdy jsme limitováni nejen finanční stránkou
věci, kterou lze řešit, zásadnější je bohužel však vlastnická otázka dotčených pozemků, například vícero vlastníků jednoho pozemku a jejich nesoulad, pozemky, které
čekají v právních sporech na určení konečného vlastníka,
pozemky s jinou představou vlastníka o jejich využití…

CO VŠE JE TEDY TŘEBA ABSOLVOVAT,
ABY VZNIKLA NAPŘÍKLAD STEZKA
DO HERINKA:
• Vytipování vhodné stezky, která dává funkční / uživatelský smysl, je v souladu s územně plánovací dokumentací a dalšími dokumenty, má základní prvky technické, administrativní a finanční proveditelnosti.
• Jednání s vlastníky, kteří jsou po celé republice, římskokatolickou církví, příprava geometrických plánů,
dělení a scelování pozemků, vykupování pozemků,
zřizování věcných břemen, zápisy na katastru nemovitostí, jednání s jinými obcemi z důvodu zasahování do
katastru.
• Hledání partnera pro přípravu prováděcí projektové
dokumentace a dokumentace pro stavební povolení.
• Jednání s dotčenými orgány o jejich námitkách a připomínkách – stavební úřad, odbor územního plánování, odbor ochrany krajiny a přírody… k projektové
dokumentaci.

• Získání stavebního povolení.
• Hledání a čekání na vhodný dotační titul, „ohýbání
a nasměrování” projektu pro naplnění myšlenky požadavku dotačního titulu, které mnohdy nedávají logiku
(viz cedule „stezka pro cyklisty”, protože pouze pro
ně byl dotační titul vypsán).
• Hledání partnera k administraci přihlášky k dotačnímu
titulu, sesbírání podkladů.
• Podání přihlášky, sesbírání bodů, čekání x měsíců na
vyhodnocení.
• Přiznaná dotace, vyhlášení výběrového řízení dle zákona.

AŽ ZDE JE JISTOTA, ŽE PRÁCE PŘEDEŠLÁ
BUDE MÍT PRAVDĚPODOBNĚ SVÉ OVOCE!
CO NÁSLEDUJE DÁL?
• Odsouhlasení poskytovatele, uzavření smlouvy a dalších obchodních podmínek.
• Vlastní realizace, proplacení dodávek v čase, čerpání
titulu, dokladová dokumentace k realizaci.
• Kolaudační řízení.
• Vyhodnocení projektu a jeho udržitelnost.
• X let následné péče dle požadavků dotace.

A TO STEZKA NENÍ JEŠTĚ ANI OSÁZENA
A NEJSOU DOPLNĚNY VHODNÉ PRVKY
TYPU POSEZENÍ, NAUČNÉ CEDULE APOD.
CO SE PRIORIT TÝČE,
SOUSTŘEDÍME SE NYNÍ NA DVĚ:
a) Chodník od Parkhotelu Popovičky dolů pod kostel až
ke stezce na Herink, kde nás nyní brzdí nevyřešený
právní spor o určení vlastníka dotčeného pozemku.
b) Stezka spojující Chomutovice náves a Nebřenický zámek.
Třetí bod, a to chodník mezi autobusovými zastávkami
v Popovičkách a Chomutovicích, se zastavil na zatím neúspěšném jednání s vlastníky o prodeji nebo směně.
V dalším vydání vás seznámíme s celou koncepcí a prioritami všech stezek v přípravě i dalších záměrů.
Jaroslav Richter
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Změny současného územního plánu
V procesu před veřejným projednáváním máme změnu číslo 5 současného územního plánu Popovičky. Tato
změna v sobě obsahuje jediné opatření, a to umožnit
oplotit areál golfového hřiště vhodným oplocením tak,
aby bylo zamezeno poškození hřiště divokými prasaty.
V současnosti je možno již oplocení nyní částečně vidět
a pro zbytek fauny by nemělo snížit průchodnost územím. Po dohodě s Arendonem se obec rozhodla tento
záměr podpořit a Arendon se zavázal:
• Zřídit na svých vybraných pozemcích služebnost průchodu ve prospěch obce
• Převést do vlastnictví obce vybrané komunikace a cesty
• Věnovat částku 1 250 000 Kč na vybudování stezky spojující zámek v Nebřenicích a náves v Chomutovicích
Obec tak získá jistotu, že území bude pro všechny občany stále průchodné a dosažitelné. Ano, určitá omezení

budou přímo v prostoru golfového hřiště platit, nicméně
obdobná pravidla má každý takovýto prostor.
Zároveň zvažujeme pořídit změnu číslo 6 územního plánu,
ve které chceme vyřešit plošnou nemožnost dělení a stavby
v našich obcích. Situace nastala se změnou výkladu územního plánu Popovičky odborem územního plánování v Říčanech, kdy bez jakékoliv změny územně plánovací dokumentace došlo po 15 letech k přehodnocení jejího výkladu
a v současné době tak lidově řečeno „nepostavíte“. Okrajově jsme po jednání se Středočeským krajem diskutovali na
zastupitelstvu možnost podání hromadné žaloby na odbor
územního plánování pro nekonzistenci a nepředvídatelnost
v rozhodování, kdy jsou vlastníci pozemků tímto dotčeni,
nicméně se nyní snažíme, i ve spolupráci s odborem, tuto
záležitost v novém plánu co nejrychleji přepracovat.
Jaroslav Richter
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Veřejné osvětlení
NA ČEM PRÁVĚ PRACUJEME?
V minulém čísle jsme uváděli, jaké kroky budou následovat v letošním roce ke zvýšení kvality veřejného osvětlení.
Uvádíme jejich aktuální status:
• Vyřešit časté výpadky osvětlení v Chomutovicích
(nejčastěji během větrného počasí)
V tuto chvíli je velmi těžké identiﬁkovat místo, kde problém vzniká. Prvním krokem je vyměnit a přesvorkovat
spínací bod na budově Obecního úřadu Popovičky. Cílem je vytvořit okruhy ulic, abychom lépe deﬁnovali výpadek osvětlení.
Aktuální stav: Spínací bod s novými okruhy byl nainstalován během dubna 2021.
• Převzetí veřejného osvětlení ulice Pod Skalkou
pod správu OÚ Popovičky
V tuto chvíli je osvětlení ve správě stavitele.
Aktuální stav: Převzetí veřejného osvětlení spadá do
kolaudace a převzetí celé infrastruktury v lokalitě Pod
Skalkou od stávajícího majitele. Termín dosud není stanoven, jednání stále probíhají.
• Zajistit dostatečné osvětlení přechodů pro chodce
u autobusových zastávek
Aktuální stav: V květnu a červnu jsme požádali dodavatele o kalkulaci nákladů a následně proběhne jednání
o možnostech realizace v tomto roce.
• Dokončení výstavby lamp v Huntovické ulici směrem na Ovčáry.
Aktuální stav: Probíhá jednání se Stavebním úřadem
v Říčanech.

NOVÉ OSVĚTLENÍ NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
Jistě si již někteří z vás všimli nové lampy veřejného osvětlení, která byla v dubnu instalována u dětského hřiště
v Popovičkách. Jedná se o solární lampu s biodynamickým
svícením.
Výhodou této lampy je:
• Soběstačnost – lampa nepotřebuje vnější napájení,
vystačí si se solární baterií
• Snadná obsluha – lampa je řízená a kontrolovaná dálkově prostřednictvím signálu telekomunikační sítě
8

• Snadná instalace – instalace stožáru a montáž vrutů
do země zabrala necelé dopoledne
• Biodynamické svícení – lampa mění intenzitu světla
v reakci na probíhající provoz (večer a ráno lampa svítí bílým světlem 4000K, v noci žlutooranžovým 1850K
bez obsahu modré složky)
Více informací naleznete na stránkách českého výrobce ENSTORE.cz.
Náklady na 1 biodynamickou lampu
správa, instalace, spotřeba, záruka 5 let
39.900,Náklady na 1 LED lampu s elektrickým napájením
instalace, správa, spotřeba za 5 let
přibližně 38.000,- + výkopové a stavební práce v lokalitě
bez elektrického vedení přibližně 100 – 150 tisíc Kč
Protože chceme zvýšit bezpečnost stezky kolem dětského
hřiště ve večerních hodinách a po zvážení všech hledisek
jako jsou náklady, spolehlivost svícení, přijatelně tlumené
světlo v nočních hodinách, kvalita provedení, spolehlivost provozovatele v dodávce i správě osvětlení, rozhodli
jsme se objednat další 3 lampy.
Tím osvítíme celou cestu od ulice Na Stádlech až k dětskému hřišti, lezeckou stěnu a nové work-out hřiště. Instalace
lamp proběhne srpen/září tohoto roku. Nejvíce to doceníme na podzim a v zimě, kdy tma přichází už kolem čtvrté
hodiny odpolední, ale dětem, mládeži a sportovcům se
ještě nebude chtít ze hřiště.
Zuzana Filková

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Strategický plán obce vs. dotace
Od dubna do května probíhala anketa, v rámci které jste
mohli nasdílet s námi vaše návrhy a nápady na nový projekt, který by měl být součástí Strategického plánu obce.
Pro krátké připomenutí uvádíme, že Strategický plán obce
slouží jako dokument, který definuje klíčové oblasti, kterým
se obec chce z dlouhodobého hlediska věnovat. Strategický
plán obsahuje vize a záměry rozvoje obce. Obsahuje stručnou SWOT analýzu aktuální situace a v závěru uvádí konkrétní seznam finančně náročných aktivit, kterým se během
aktuálního volebního období budeme věnovat.
• Využívá se ke zpřesnění rozpočtových výhledů obce.
• Usnadňuje přípravu žádostí o dotace a jejich vzájemnou koordinaci. U některých dotačních titulů je aktualizovaný strategický plán podmínkou k udělení dotací.
• Obsahuje návody ke zlepšení manažerského řízení rozvoje obce a napomáhá organizaci činností orgánů obce.

Strategický plán naší obce je uložen na obecním
webu v sekci Obecní úřad/Dokumenty obce/.

A NYNÍ K SAMOTNÉ ANKETĚ…
Dotazník navštívilo 68 návštěvníků a od 14 respondentů
jsme obdrželi konkrétní návrhy, za které děkujeme a zároveň k nim připojujeme svůj komentář, jak s daným návrhem naložíme:
Street work-out hřiště, víceúčelové hřiště
S tímto návrhem souzníme a je v plánu již od počátku
roku 2021. A protože dětské hřiště pro nejmenší a školáky
máme již hezky a dostatečně vybavené, začátkem tohoto
roku jsme se rozhodli podpořit pohybové aktivity studentů, rodičů, hasičů atd. Vybudujeme tedy workout hřiště
s hrazdami a žebřinami, kde se můžeme všichni protáhnout. Realizace proběhne do podzimu, snažíme se využít
dotace Národní sportovní agentury.
Zřízení letního kina
Tento nápad stojí za zvážení, avšak s ohledem na mnoho
otazníků kolem hygienických opatření v této covidové situaci dává smysl diskutovat pro léto v příštím roce.
Vybudování stezek na opačné straně Chomutovic
a jejich údržba, zřízení cesty Popovičky – Předboř,
posezení na stezce Chomutovice - Herink.
K tomuto tématu se více dočtete v rámci článku s názvem
Stezky a stezičky. Aktuálně se intenzivně zabýváme stezkami Chomutovice – Nebřenice.

Uvolněná funkce starosty: Naše zastupitelstvo včetně
pana starosty se rozhodlo nerealizovat uvolněnou funkci starosty a využít tak uspořené finance na investice do
obecních projektů. Více viz úvodní slovo.
Přístřešky pro tříděný odpad, revize vývozu popelnic: Oplocení kontejnerů tříděného odpadu je součástí
plánu našeho zastupitelstva (viz více informací v obecním
zpravodaji 1/2021). Cílem je využít dotace z fondu obnovy
venkova Středočeského kraje. Aktuálně probíhá příprava
projektové dokumentace, která je nezbytnou součástí podání žádosti o dotaci.
Rekonstrukce fary: Obnova fary a využití jejích prostor
je součástí Strategického plánu obce Popovičky. Tento bod
je plně závislý na schválení nového územního plánu. Poté
bude možné spustit aktivity pro přípravu rekonstrukce.
Využití zámku Nebřenice jako místa pro setkávání,
přednášky, bazar, vánoční pečení, řemesla atd.:
Se společností Arendon probíhají každoročně vstřícné
diskuze na téma akce pro občany našich obcí (Mikuláš,
Den dětí apod.) Bohužel poslední 2 roky byly tyto aktivity
zastaveny v důsledku covidové pandemie.
Nové webové stránky: Obecní web si jistě zaslouží nový
kabát, a proto od dubna jednáme s kandidáty na správu
nového webu. Věříme, že letos se nového webu dočkáme
a zvýšíme tím spokojenost našich spoluobčanů s vyhledáváním a dostatkem informací o dění v obci.
Chodníky: Bezpečnost na silnicích je pro nás velkou prioritou a souhlasíme s tím, že chodníky jsou potřeba vybudovat u hlavních silnic, které protínají Popovičky a Chomutovice.
Momentálně se věnujeme chodníkům mezi autobusovými
zastávkami Popovičky – Chomutovice, chodník od kostela
směrem na Herink. Věřte, že bychom rádi uspíšili vybudování chodníků, ale je za tím řada jednání s majiteli nemovitostí, projektanty a dalšími úřady, kteří do projektu vstupují.
Propojení ulic Pod Skalkou s ulicí Na Skalce: Pozemek
není ve vlastnictví obce. Jednáme s majitelem o zhotovení
stezky pro pěší.
Věříme, že většina z vás přivítá naše plánované aktivity
v dobrém a společně si je užijeme.
Zuzana Filková
9
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Jarní brigáda
K tradičním akcím, které pomáhají zvelebovat život v našich obcích, patří jarní brigáda, která proběhla v sobotu
10. dubna. Sice v době covidu ale za celkem slušného počasí se sešlo mnoho dobrovolníků a naše obce po zimním
období zkrášlili. Provedly se klasické jarní úklidové práce
na návsi v Chomutovicích, u dětského hřiště na Stádlech
a u kostela v Popovičkách.
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Tým spoluobčanů z Popoviček se pustil do úklidu cesty od
zastávky ke kompostu v Popovičkách, kde prořezali vzrostlý
porost a uklidili nepořádek na této cestě. Místní hasiči sesbírali odpadky a jiný bordel, který se nacházel ve škarpách
a dalších zákoutích u silnice a opětně toho bylo několik pytlů.
Děkujeme všem zúčastněným za účast a pomoc!
Ivana Štěpánková

ZE ŽIVOTA OBCE
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Popovičky na filmovém plátně
Milí sousedé,
v dubnu jsme mezi vámi uskutečnili průzkum. Cíleně nebyl
moc vědátorský a rozcupovali by ho nejen odborníci, kteří
komentují v televizi všechny průzkumy o čemkoliv. Nechtěli
jsme se dozvědět, jak jsou na tom s názory a vědomostmi
mladší v porovnání se staršími, jestli je rozdíl mezi starousedlíky Popoviček a těmi nedávno příchozími, jestli jsme
počítačově hodně gramotní v získávání informací více, či
méně. Chtěli jsme jen vědět, jestli i vás zajímá tematika historicky cenného zvonu v našem kostele, potřeba jeho opravy, jak pohlížíte na tradici a historii a… prostě jestli se na vás
můžeme obracet v rámci naší snahy o získání prostředků na
jeho nutnou opravu – má od roku 1497 opravdu už dost
odzvoněno. Je to posel z dob velmi dávných a je jen škoda,
že při jeho vzniku u něj neinstalovali časosběrnou kameru, která by všechna ta staletí shlížela na naši obec a za-
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znamenávala vše podstatné. Umíte si ten film představit?
Že byste se viděli, jak jste vypadali v den přistěhování? Jak
vypadaly vaše děti, když se tady před lety proháněly? Jak
vypadalo místo, kde teď stojí hotel, a jak vypadala původně
zeď, která už u hřbitova nestojí? Jak probíhala první svatba
v kostele i první pohřeb. Co bylo v místě vašeho domu před
půl stoletím. Myslíte si, že by film byl komedie, detektivka,
tragédie nebo…?
Bohužel, to se nedozvíme. Ale my se teď snažíme zanechat
něco navíc nejen pro nás, ale i pro budoucnost. A to díky
rodině Vojtkových z Dobřejovic, která nás oslovila se skvělým nápadem. Jednoho večera nám paní Světlana Vojtková
zavolala, že se v rodině dozvěděli o existenci našeho popovičského, velmi vzácného, zvonu a chtěli by ho pomoci
zachránit. Syn Daniel, který studuje FAMU, plánoval účast

ZE ŽIVOTA OBCE
v soutěži Febiofest na téma „Moje město“. Proto hledal skutečnou
památku ve svém okolí, o které by do soutěže natočil krátký film.
Vojtkovým se líbily Popovičky, nám se líbil jejich nápad. Hned následující den jsme se sešli a zahájili natáčení filmu, který o Popovičkách
a jejich zvonu může informovat široko daleko a může i pomoci vybrat další prostředky na jeho opravu. Navíc ještě rozšíří povědomí
nejen o zvonu a kostele, ale i o Popovičkách, za humny. A to i za
těmi dalekými: nyní je už skutečně přihlášen do soutěže Febiofest
a promítat se bude v průběhu června v rámci soutěže „I ty jsi filmařem“. I kdyby soutěž nevyhrál (ale my tajně doufáme, že ano), tak
o našem zvonu bude vědět víc a víc lidí – i to je jedna z cest k získání
potřebného obnosu na jeho opravu.
Původně jsme si mysleli, že se složíme my tady u nás a v nejbližším
okolí. Ale zdá se, že nebude na škodu rozšířit záběr. Práce na filmu
jsou dokončeny a hned, jak to bude možné, dáme vědět o možnostech jeho zhlédnutí. Doufáme, že se dozvíte i vy něco nového
a zajímavého – a že třeba po zhlédnutí filmu na zvon i přispějete!
A co jsme se dozvěděli z krátkého průzkumu mezi vámi? Zejména
to, že respondenty zajímá historie naší obce. V kostele byste chtěli
nejraději prohlídku kostela s odbornou přednáškou anebo výstavu
obrazů. Že nevíte, jak vypadaly v minulých stoletích poutě v naší
obci. Že většina těch, kteří vyplnili dotazník, ví o zvonu – ale ne
všichni o tom, že potřebuje opravu (a my už si mysleli, že už to musí
vědět všichni a že naše informace už pro nikoho nejsou novinkou!).
A také to, že vám nestačí zvonění zvonu v mobilu, které jste si mohli
a ještě můžete stáhnout z webu www.naszvon.cz, ale chtěli byste
ho slýchávat i naživo – alespoň v poledne.
Možná tedy známe naše pappenheimské, ale popovičské zatím
úplně ještě ne! A popovičští zatím podle průzkumu neznají úplně
ještě to, co jim leží před nosem, na co by mohli být pyšní a čemu
přispět – účet je stále ještě k dispozici a do celkové opravy ještě nějaká koruna skutečně chybí. Víte kolik? Nebo alespoň odhadujete?
Koukněte se na www.naszvon.cz, vše se tam dozvíte.
Děkujeme všem, kteří se s námi podělili o své názory a nápady. Snažíme se naší aktivitou rozpohybovat zvon ve věži kostela, uchovat
historickou památku a těšíme se na okamžik, kdy vám budeme
moci říct, že je hotovo. A že to uslyšíte na vlastní uši.
Děkujeme ze srdce také všem, kteří už přispěli a dopředu těm, kteří
i přispějí – jakoukoliv částkou.

Sbírka pro zvon
I nadále pokračuje dlouhodobá sbírka na opravu zvonu v Popovičkách. Rádi bychom tentokrát jmenovitě poděkovali všem, kteří již k jeho
obnově přispěli.
K opravě zvonu a rekonstrukci významné
památky pomohli:
Václav Škorpil
Richterovi
Gregorovi
Strašákovi
Blanka Kalinová
Filkovi
Alexander, Agátka
a Beátka Tuháčkovi
Jana a Milan Zajíčkovi
Michal a Ivana Štěpánkovi

RESORT POPO S.R.O.
Vosalovi
Hackerovi
Peterovi
Marta Dubrová
Zuzana Hornáčková
Dagmar Hartmanová
s rodinou
Helena Hluchá
Marek, Klára
a Daniel Kraus
MVDr. Jan Šimr
Václav Medřický
Marian Daliman
M+M+M Formánkovi
Miroslava Plevová
Hana Janotová
P. Matěj Jaroslav Baluch O.Praem.
Za finanční dar děkujeme také farníkům
od Heleny Kleňhové

Všem výše uvedeným i Vám, kteří jste přispěli
v rámci koncertů pro zvon a dalších akcí, patří
vřelé poděkování. Jménem OÚ Popovičky děkujeme také rodině Patákových, kteří jsou v záchraně zvonu hlavními aktéry.
PŘISPĚT MŮŽETE LIBOVOLNOU ČÁSTKOU
NA TRANSPARENTNÍ ÚČET
123-0132170247 / 0100
Oprava památného zvonu bude stát 508 000 Kč
s DPH. Cena nového zvonu včetně zvonového
příslušenství je odhadována na 223 850 Kč
s DPH. Celkem tedy potřebujeme vybrat či pokrýt z dotací 731 850,- s DPH. V ceně zatím
není zahrnuta doprava, montáž zvonu a elektroinstalace. V tuto chvíli je vybráno 436 391 Kč.

Přejeme vám krásné léto za tým lidí, kteří se spolu s námi snaží zvon
zachránit.
Rodina Patákových

Obec Popovičky v dohodě s Římskokatolickou
církví přislíbila potřebný chybějící obnos doplatit
ze svého rozpočtu. Na vyzvánění zvonu v kostele Sv. Bartoloměje se již všichni moc těšíme!

P.S.: Kdo by chtěl o zvonu, akci na jeho záchranu nebo o průzkumu
vědět víc, napište mi prosím na email: iveta.patakova@seznam.cz

Veškeré informace včetně odkazu na transparentní účet naleznete na www.naszvon.cz
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Cyklovýlety ve Středočeském kraji
Léto je v plném proudu a před námi dva měsíce prázdnin plné výletů, koupání, zmrzliny
a krásných zážitků. Zatímco budou naši menší i větší školáci odpočívat, my dospělí si
potrápíme hlavy vymýšlením aktivit, jak je zabavit a „vytáhnout ven“. Přinášíme
vám proto tipy na cyklovýlety, které i s drobotinou zvládnete za jeden den.
1. PANSKÁ SKÁLA (GRYBLA)
Pro milovníky přírody je krásným
výletem kopec Grybla a především
vyhlídka Panská skála. Tato oblast je
pro ochranu bukového porostu také
přírodní rezervací, proto je při návštěvě vhodná ohleduplnost ke krajině.
Délka trasy 15 km
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Foto Michal Tersl
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2. ZBOŘENÝ KOSTELEC

6CEJQX

Nad obcí Zbořený Kostelec odpočívá v lesích zřícenina gotického hradu, kterému se také někdy
říká Kostelec nad Sázavou. Hrad pravděpodobně
založil koncem 13. století Karel II., od té doby vystřídal mnoho majitelů včetně Karla IV. Během 15.
století zažil hrad mnoho bitev a obléhání a sloužil
jako vojenský opěrný bod. V roce 1467 ho však
královské vojsko dobylo a zbořilo.
Délka trasy 15 km
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3. VYHLÍDKA MÁJ
Jedna z nejkrásnějších vyhlídek nejen ve Středočeském
kraji, ale v celé České republice nabízí pohled na meandry Vltavy v bývalých Svatojánských proudech, které
jsou dnes sice zatopené Štěchovickou přehradou, ale
dodnes si je můžete „vychutnat“ ve skladbě Má vlast
Bedřicha Smetany.
Délka trasy 25 km

5VTCMQPKEG
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4. JUREČEK ŘÍČANY
Přírodní koupaliště a vynikající restaurace lákají k tomu
strávit celý den u vody. Zatímco si budete vychutnávat
kávičku na terase s výhledem na vodu, vaše děti mohou dovádět na dětském hřišti, proletí se na lanovce
Poletucha nebo si zahrají stolní tenis.
Délka trasy 10 km

GE

5. SOUKROMÁ BOTANICKÁ
ZAHRADA V DUBINÁCH

,CDNQPGEP0KUQW

Na 5000 m2 se rozkládá soukromá botanická
zahrada v Dubinách, ve které kromě venkovního parku naleznete také dva malé tropické
a dva subtropické skleníky. Pro veřejnost je
zahrada dostupná po předchozí telefonické
nebo emailové domluvě.
www.botanickazahradadubiny.cz
Délka trasy 12 km
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6. ZOOPARK MILÍČOV
Pro malé milovníky zvířat je minizoo
Zoopark Milíčov krásným místem, kde se
mohou blíže seznámit s hospodářskými zvířaty, jako jsou koně, kozy, ovce, prasátka,
husy, krávy, králíci a další zvířata. Z exotičtějších zvířat tu najdete maru stepní a nutrie. Zoopark najdete na kraji Milíčovského
lesa, ve kterém je také krásná procházka.
Délka trasy 13 km
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O Průhonickém parku s Petrem Petříkem
Průhonický park je pro svou krásnou scenérii už dlouhou dobu
vyhlášenou destinací výletníků. Obdivovatelé přírodních krás jej
vyhledávají pro mnoho vzácných druhů rostlin, a je proto právem
zapsaný na seznamu památek kulturního a přírodního světového
dědictví UNESCO. Poslední dobou však bohužel i na Průhonický park
doléhá vliv civilizace. Péče zahradníků, kteří se o park starají, je proto
čím dál tím důležitější. O parku, jeho zajímavostech a ekologii si
v rozhovoru povídáme s Petrem Petříkem.
Jaká je náplň vaší práce v Botanickém ústavu
Akademie věd, který sídlí v Průhonickém parku?
Moje práce spočívá především v terénním sběru botanických dat pro projekty různých pracovních týmů, zabývajících se od biologických invazí až po východoasijské lesy.
Se znalostí rostlin i toho, v jakém prostředí rostou, mohu
spolupracovat i s krajinnými ekology. Od toho už nebývá
daleko k ochraně přírody, které se věnuji prací v komisi
pro životní prostředí AV ČR. Rediguji také ústavní časopis
Botanika, který vydáváme již 9. rokem a představujeme
v něm srozumitelnou formou, čím se zabýváme.
Co vás na vaší práci baví nejvíce?
Pobyt v přírodě často na místech, kam se běžný návštěvník
nedostane. Jiní jezdí v létě na dovolenou a já zdolávám
např. srázy našich velehor za každého počasí nebo taju na
sluníčku na výzkumu trvalých plochách Českého krasu. To
s sebou ovšem nese i nepříjemnosti, jako jsou po návratu z terénu klíšťata, odřeniny, spáleniny, docela obyčejná
únava nebo senná rýma. Ale i na náročné okamžiky potom rád vzpomínám.
Které roční období je pro návštěvníky parku
nejzajímavější?
Záleží na nastavení člověka, ale většina lidí k nám směřuje v době květu pěnišníků (rododendronů), což je přelom května a června. Park ale dokáže potěšit v každém
období, v zimě vyniknou siluety stromů, podzimní slunce
prozáří jejich barevné listy a v létě se zase konají různé
festivaly, koncerty, procházky nebo třeba Japonské dny.
Organizujeme i naučné akce pro veřejnost jako Vědecké
dílny nebo pobyty pro děti.
Jaká je vaše nejoblíbenější část parku a proč?
Mám rád klidnější část parku zvanou Obora, kterou ještě
donedávna od přední části parku oddělovala silnice, dnes
naštěstí již neprůjezdná. Narazíme tam na mnoho zachovalých biotopů, jako jsou louky, pobřežní společenstva,
skály atd. To místo inspirovalo také moji skupinu přátel
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GALES k výsadbě střemchy Maackovy (druh třešní pocházející z Koreje) u příležitosti 10. výročí vzniku v roce 2006,
pod jejíž kořeny jsme ukryli poselství dalším generacím.
Které vzácnosti by neměli návštěvníci parku minout?
Je jich opravdu hodně. Zmíním jen vzácnou davidii listenovou, která se v parku pěstuje zásluhou hraběte Arnošta Emanuela Silva-Taroucy už od roku 1910. Říkáme jí tu

TIPY NA VÝLET
občas kapesníkový strom, protože v době květu její bílé
listeny kapesníky trochu připomínají.
Kteří návštěvníci „škodí“ parku
(a celkově naší přírodě) nejvíce?
Nazval bych je nezvanými návštěvníky, kteří se občas zmocní nějaké čerstvé sazenice, tu a tam pohodí odpadky nebo
nechají na volno pobíhat psy, takže pronásledují a mnohdy
uženou místní zvěř. Naší přírodě ale spíše škodí neregulované zástavba nebo špatně fungující odpadové hospodářství
a s ním spojené dopady jako znečištěná voda, jakou můžete vidět i v povodí Botiče, který protéká parkem.
Zabýváte se také vegetační ekologií –
co si pod tímto pojmem můžeme představit?
Vegetační ekologie do velké míry staví na fytocenologii alias
rostlinné sociologii, čili na znalosti vzájemných vazeb mezi
rostlinami. Tato tradice přinejmenším v Evropě je tu s námi
dobrých 100 let a díky pečlivosti některých tehdejších fytocenologů jsme schopni jejich údaje rekonstruovat a porovnat s dneškem. Tak poznáváme změny vegetace v krajině.
Jak můžeme přispět ke kultivaci a udržení naší
přírody i my? Poradíte nám nějaké eko tipy?
Především je to zájmem o své okolí. Tipů dnes člověk nalezne mnoho, ale teprve v respektu ke všemu živému poznáváme sami sebe.
Co zrovna kvete a jaké zajímavosti můžete v Průhonickém
parku vidět? Pro ty nejaktuálnější informace se podívejte na
webové stránky www.pruhonickypark.cz a na sociální sítě.

Zdroj fotografií:
Facebook Průhonický park a zámek - Botanický ústav AV ČR

Řebčík kostkovaný

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. vystudoval biologii
a geobotaniku na Karlově Univerzitě v Praze
a od roku 2000 pracuje jako výzkumný pracovník
v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích.
Mimo výzkumnou práci se také angažuje
v popularizaci botaniky jako šéfredaktor časopisu
Botanika. Aktivně se stará o ochranu přírody
a krajiny jako koordinátor Platformy pro krajinu
(www.nasekrajina.eu) a je předsedou
Okrašlovacího spolku čelákovického.
Hyacintek španělský
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Rozloučení s létem
Sobota 11. září 2021 od 14.00 hodin
Dětské hřiště Na Stádlech
Srdečně Vás zveme na tradiční akci Rozloučení s létem, kterou tentokrát netradičně
pojmeme také jako pozdní Dětský den. Těšit se můžete na soutěže, doprovodný
program a vynikající pohoštění. Novinkou bude zálohované sklo nebo plastové kelímky za 50 Kč,
abychom předešli případnému nepořádku a omezili počet jednorázových plastů.
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 a SDH Popovičky

ZE ŽIVOTA OBCE

Kalendárium
aneb na co se můžeme těšit

v roce 2021
26. 6. 2021

Hasičský den

30. 10. 2021 Lampionový průvod

7. 8. 2021

Posezení s hasiči
u grilovaného prasátka

20. 11. 2020 Podzimní brigáda na úklid obcí
04. 12. 2020 Sousedské posezení

11. 9. 2021

Rozloučení s létem

19. 12. 2021 Adventní setkání
Říjen

Špacír, procházka okolními
obcemi

24. 12. 2020 Štědrovečerní mše
Změna termínů vyhrazena

Milí sousedé,
tímto bych vás rád pozval do svého studia v Popovičkách,
kde mimo jiné provozuji Akademii Populární Hudby.
Úspěšně jsem vystudoval zpěv a skladbu ve Spojených Státech
a své znalosti vám rád předám. Nemusíte mít obavy, že bychom se nedomluvili,
jsem česky hovořící. Mému nejmladšímu studentovi je 10 let, ale docházejí
ke mně studenti všech věkových kategorií, které hudba a rozvoj angličtiny baví!

Co u mě můžete studovat?
Zpěv Klavír, klávesy Kytara Hudební teorie
Angličtina (pro začátečníky, pokročilé i plynně anglicky mluvící)

Více Vám rád povím osobně,
nebo na níže uvedených kontaktech.
Těším se na vás
Johnny
Email: akademiepopularnihudby@gmail.cz
Tel.: +420 737 240 586
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