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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 

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

Úřední hodiny 
a

CZECH POINT

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ,

po téměř dvou letech mohla obec opět uspořádat v Popovičkách jednu z nej-
oblíbenějších akcí „Rozloučení s létem“. Na „žádost“ pana faráře Konstantina 
z Říčan bylo zajištěno paní přírodou příjemné počasí, dobrovolníci a srdcaři z řad 
občanů ve spolupráci s SDH Popovičky zajistili potřebnou infrastrukturu a zázemí 
a za známých tónů Kapely pod altánem se nám akce řádně protáhla. Moc 
mě těší, kolik lidí si na akci našlo cestu, a věříme, že ta nadcházející, Sousedské 
posezení začátkem prosince, bude míti minimálně stejné parametry. Soused-
ské posezení se nám tentokrát nepodařilo umístit do sálu v Modleticích, jak 
jsme byli poslední roky zvyklí, budeme tak hostovat v prostorech obce Petříkov. 
Dozajista shledáváme všechna místa pro konání akce tohoto rozsahu jako vhod-
ná, nicméně vždy si potvrdíme, že nejlepší prostory pro konání by byly prostory naše 
vlastní.

Velké naděje tak vkládáme do schválení nového územního plánu (odhad je první kvartál roku 2022), který umožní v plá-
novaném rozsahu rekonstrukci fary v Popovičkách tak, aby zde mimo jiné mohl vzniknout plnohodnotný sál se zázemím 
pro konání nejen obecních akcí. Do návsi v Popovičkách teď směřuje naše největší pozornost však nejen z důvodu fary, ale 
i plánované výstavby chodníku, vytvoření zelené části pro veřejnost podél potoka pod farou, která je dnes nepřístupná, 
zřízení plnohodnotného vstupu i s parkovištěm z návsi do kostela a revitalizace blízkého navazujícího okolí.

Začátek školního roku a množství dětí, které v obci evidujeme, opět přináší otázku zabezpečení povinné školní docházky 
pro naše mladé naděje. Z pohledu krátkodobého jsme nuceni spoléhat se na výpomoc okolních obcí, kam se operativně 
i ve spolupráci a preferencemi rodičů snažíme děti umístit. Z dlouhodobého hlediska, i s ohledem na rozvoj v Nebřenicích, 
je však třeba jasné řešení, jakým směrem by se naše obec měla ubírat. 

Aby realizace dávala smysl, je třeba počítat s plnohodnotnými budovami a zázemím, které vyžaduje odhadem půl miliardy 
korun na pořízení (9 ročníků po 2 třídách), kde podstatnou část lze umořit dotačním titulem. 

Jednou z uvažovaných variant je zřízení vlastní základní školy. Zde však není připravena územně plánovací dokumentace 
na potřebnou velikost areálu a s ohledem na vstupní investici se pro nás jedná o hodně těžko dosažitelný cíl z pohledu 
času i fi nancí. 

Naše obec rovněž postrádá potřebnou spádovost a geografi ckou polohu, kdy by zařízení mohly využívat i okolní obce, 
dnes užívající Průhonice nebo Velké Popovice, a zároveň leželo z pohledu rodičů na spojnici domov – zaměstnání, které je 
téměř vždy ve směru na Prahu. Dveře však úplně nezavíráme.

Druhou variantou, kterou v těchto dnech diskutujeme, je zřízení svazku obcí, který by přípravu, stavbu, provoz, fi nanční 
prostředky a samozřejmě potřebnou kapacitu sdílel. V úvaze je tak vybudování základní školy na území obce Modletice, 
kde by Popovičky participovaly rovným dílem na vstupu, cca 50 miliony Kč, a zároveň by pro své potřeby měly defi nitivně 
zajištěnu kapacitu školní docházky. Jedná se nyní pouze o záměr, nicméně z pohledu proveditelnosti a výsledné užitné 
hodnoty dává větší smysl, než stavba školy vlastní. I když tuto variantu máme stále v záloze. V dohledné době rozhodnutí 
bude muset padnout, abychom následně stihli čerpat aktuální dotační výzvy a zajistili nemalé potřebné vlastní zdroje k fi -
nancování. Škola „za humny“ by ale stála za to.

Ať se všem krásně daří a sluníčka užijeme co nejdéle.

S úctou Jaroslav Richter
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Ing. JAROSLAV RICHTER

starosta

jaroslav.richter@popovicky.cz

724 563 153

BARBORA ZICHOVÁ

člen zastupitelstva

barbora.zichova@popovicky.cz

724 253 458
SPRAVUJE:

Rozpočet obce

SPRAVUJE:

Krizový plán, povodňový plán

Smluvní záležitosti TSP Popovičky

Časopis

Rozpočet obce

Zeleň a životní prostředí

Ing. MAREK KUBR

místostarosta

marek.kubr@popovicky.cz

724 583 958

MARIE FORMÁNKOVÁ

člen zastupitelstva

marie.formankova@popovicky.cz

605 361 663
SPRAVUJE:

Kanalizace, vodovod

Pěší komunikace

Stavební záležitosti

Rozpočet obce

SPRAVUJE:

Školství 

Kronika

Psi – evidence, známky, očkování

Rozpočet obce

IVANA ŠTĚPÁNKOVÁ

místostarostka

ivana.stepankova@popovicky.cz

721 968 190

Ing. ZUZANA FILKOVÁ

člen zastupitelstva

zuzana.fi lkova@popovicky.cz

603 402 781
SPRAVUJE:

Kulturní akce

Hasiči

Výherní automaty

Výročí

Obecní web, SMS

Rozpočet obce

SPRAVUJE:

MHD

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

Komunikace za obec 

s Eurovia Kamenolomy a.s.

Veřejné osvětlení

Rozpočet obce
Zeleň a životní prostředí

MIROSLAVA FORMÁNKOVÁ

člen zastupitelstva

miroslava.formankova@popovicky.cz

603 786 918

MAGDALÉNA LEHOVCOVÁ

asistentka, CzechPOINT

magdalena.lehovcova@popovicky.cz

601 555 177
SPRAVUJE:

Hřbitov

Platby obce

Rozpočet obce

SPRAVUJE:

Komunální odpad

Komunikace

Obecní policie

Dětské hřiště

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

ENERGIE AG KOLÍN

PORUCHY A HAVÁRIE:

Petr Mařik – vedoucí provozu 

Popovičky a Škvorecko

T: 606 685 315

Linka pro hlášení poruch, 

řešení technických požadavků: 

800 778 833 

ZÁKAZNICKÁ LINKA:

607 070 071 

www.energiekolin.cz/cs/kontakty

Informace o rozborech vody

www.energiekolin.cz/cs/vodovody/

kvalita-vody
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Odpady v naší obci
Ke konci roku 2021 se k tématu odpadu opět vracíme. Chování a um některých z nás při nakládání s odpady se nemění, 
a tak se s vámi podělíme v úvodu o největší nešvary, které bohužel cenu za odpadem výrazně prodražují: 

Z MINULÉHO VYDÁNÍ ČASOPISU SI 
PŘIPOMENEME PÁR ZÁKLADNÍCH FAKTŮ:
1/ Obec drží a bude držet kapitolu odpadů (komunální, tří-
děný, nebezpečný, bio) jako vyrovnanou (nebudeme kapito-
lu dotovat například z kapitoly veřejné dopravy (autobusů) 
nebo investičních akcí).

2/ Všem budeme měřit stejným dílem a nastavíme algorit-
mus výpočtu tak, aby nedocházelo především ke znevýhod-
nění trvale hlášených občanů (rozdělení nákladů na trvale 
hlášené nebo na nemovitosti).

3/ V poplatku za komunální odpad jsou započteny i náklady sou-
visející s likvidací ostatních odpadů (tříděný, nebezpečný, bio… 
známka by se tak měla jmenovat spíše poplatek za odpady).

4/ Váha částky za komunální odpad je v ceně známky nižší 
než za odpad tříděný.

5/ Litr vyvezeného odpadu komunálního je levnější než litr 
vyvezeného odpadu tříděného.

Pro úplnost doplňujeme, že počátkem roku 2021 byla obec 
opakovaně (3x) udána místním anonymním dobrodincem 
u Ministerstva vnitra na různé nedostatky ve Vyhlášce týkající 
se odpadu. Následné forenzní šetření, kterým jsme se přes mě-
síc zabývali a mohli jsme se věnovat užitečnějším věcem, po-
tvrdilo způsob výpočtu ceny, její výši, formální i věcný postup 
a správnost Obecně závazné vyhlášky i relevantních usnesení 
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1/ vyvážení vzduchu z kontejnerů na tříděný odpad 
(foto: Na Stádlech)

3/ pohazování odpadků okolo 
(foto: hřbitov Popovičky)

2/ absolutní ignorace prázdných kontejnerů 
(foto: Na Stádlech)

Poukazujeme, že uvedené situace jsou pravidelným jevem 
a nejedná se tak o žádný „výběr z bobulí.“ Ačkoliv jsme 
v průběhu roku navyšovali četnost svozu tříděného odpadu, 
na sběrných místech to vidět bohužel není.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE



zastupitelstva, kterým způsob likvidace v našich obcích nasta-
vujeme. Máme potvrzeno: pracujeme v souladu s legislativou.

Cena známky za odpadem je drahá a bude dále dražší nikoliv 
z důvodu rozmařilosti zástupců obce, nýbrž z důvodu:
•  zvyšování cen svozových společností a ostatních vstupů
•  změnou legislativy (cena za skládkování musí během cca 

6 let být nad cenou spalovny)
•  neúměrným zvyšováním produkce odpadů v domác-

nostech
•  způsobem, jakým někteří z nás jsou schopni odpad „tří-

dit“, viz fota výše

Pro rok 2022 musí dojít k úpravě Obecné závazné vyhlášky 
i způsobu výpočtu z důvodu změny zákona o odpadech.

V tuto chvíli diskutujeme s poskytovatelem (svozovou společ-
ností), která ze čtyř možností i s ohledem na zkušební provo-
zy v testovacích vesnicích bude pro naši obec nejvýhodnější.  
Rozhodování a nastavování procesu nám bohužel kompliku-
je nejasná metodika a výklad dotčeného zákona a navyšující 
se administrativa.

Pokud doopravdy chceme vystupovat vůči životnímu prostředí 
ohleduplně, pak musíme začít dvěma základními předpoklady:
•  razantně snížit produkci odpadů
• od základu upravit chování při likvidaci/třídění odpadů

V konečném důsledku pak bude mít výše uvedené i po-
zitivní dopad na cenu. Zatím se nám bohužel nedaří nic 
z uvedeného.
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Aplikace Česká Obec 
Obec Popovičky využívá pomůcku pro vaši rychlou a po-
hodlnou informovanost o dění v Popovičkách, důležitých 
informacích, uzavírkách, poruchách, povinnostech pla-
teb apod. Zkrátka aplikaci Česká Obec stačí nainstalovat 
zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone), spustit 
a vyhledat „Popovičky“. Nezapomeňte si povolit notifi -
kace či povolení oznámení aplikace na Vašem telefonu, 
a pak vám budou automaticky chodit upozornění a nové 
informace přímo do oznamovací lišty telefonu.

Aplikaci Česká Obec stahujte 
buď přes GooglePlay 
nebo App Store.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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OREO MAKRONKY 
(CCA 40 CELÝCH MAKRONEK)

Těsto na makronky (cca. 80 pusinek):
150 g mandlové mouky
150 g moučkového cukru
55 g + 55 g bílků (110 g bílků rozdělených na dvě poloviny)
150 g cukru krupice
40 ml vody
+ jedna sušenka Oreo na posypání

Postup
Připravte si 3 plechy, které vyložte pečícím papírem nebo folií. 
Pokud chcete mít makronky stejně veliké, můžete si na spod-
ní stranu papíru nakreslit kolečka (průměr 3,5-4 cm), případ-
ně si vytvořit papírovou šablonu, kterou opakovaně vložíte 
pod papír na pečení. 

Troubu si předehřejte na 135 - 140 °C. Uvedená teplota 
je orientační, každá trouba peče trochu jinak, je potřeba vy-
zkoušet. Makronky je dobré péct s horkým vzduchem. 

Mandlovou mouku společně s moučkovým cukrem krátce 
promixujte a dejte do větší mísy. K této směsi přidejte polovi-
nu bílků (55 g) a promíchejte do pasty. Krupicový cukr (150 g) 
dejte do menšího kastrolku a zalijte vodou. Společně svařte 
na cukrový rozvar o teplotě 118 stupňů. Současně začněte 
šlehat druhou polovinu bílků (55 g) se špetkou soli do polo-
tuhého sněhu. 

Jakmile rozvar dosáhne požadované teploty, pomalu ho za-
čněte lít za stálého šlehání na předšlehané bílky. Pokračujte ve 
šlehání do zchladnutí a zpevnění sněhu. Sníh ve dvou částech 
stěrkou vmíchejte do mandlové pasty, těsto zlehka obracejte 
tak dlouho, dokud vám pomalu nestéká ze stěrky. 

Hmotou naplňte cukrářský sáček s hladkou trubičkou 
o průměru 9 mm a nastříkejte makronky na připravené ple-
chy. Plechem bouchněte několikrát o stůl, aby se těsto zbavilo 
vzduchových bublin nebo případných špiček. 

Sušenku Oreo zbavte náplně a rozdrobte. Drobečky lehce 
posypte nastříkané makronky. Makronky pečte po jednom 
plechu ve vyhřáté troubě 14 - 18 minut. Není třeba je pře-
dem sušit. Doba pečení záleží na nastavené teplotě. Hotové 
makronky by měly být na dotek pevné. Zkuste jednu opatr-

ně odloupnout, pokud to jde snadno, je hotovo. Po vytažení 
z trouby nechte makronky chladnout na plechu, teprve až po 
úplném vychladnutí opatrně sloupněte z papíru.

Smetanová náplň s Oreo sušenkami:
200 g bílé čokolády Valrhona Ivoire nebo Callebaut Velvet
130 g smetany ke šlehání min. 33%
66 g sušenek Oreo (6 ks)
20 g invertního cukru
10 g másla

Čokoládu rozpusťte v mikrovlnné troubě nebo vodní lázni. 
Smetanu zahřejte společně s cukrem a přidejte na kousky 
nalámané sušenky Oreo (i s náplní). Krátce provařte do roz-
puštění sušenek. Poté nalijte směs ve třech částech na rozpuš-
těnou čokoládu a promíchejte. Přidejte máslo a promixujte ty-
čovým mixérem. Náplň dejte do misky, přikryjte folií (položte 
přímo na náplň) a dejte vychladit do lednice. 

Před plněním náplň nejdříve promíchejte stěrkou, je po-
měrně tuhá, pak přendejte do sáčku a makronky naplňte. 
Nechte do druhého dne rozležet, uchovávejte v lednici v uza-
vřené dóze.

Za sladký recept moc děkujeme!

Pro pochvaly i objednávky makronek zastihnete paní Danielu 
Balekovou na čísle 607 282 868.

Oreo makronky od Daniely Balekové
„Sladké potěšení“ od paní Daniely Balekové je přípravou sice složitější, ale výsledek stojí rozhodně za 
to. Během prázdnin měla celá naše rodina možnost ochutnat několik vzorků a moc jsme si pochutnávali, 
paní Daniela nám makronky napekla i na pouť pro poutníky. Do přípravy makronek se zapojují i její 
dcery Dianka a Adrianka a recept společně neustále zdokonalují. Kdo by si na domácí výrobu makronek 
netroufal, ale měl na ně chuť, paní Daniela toto sladké potěšení dokáže upéct i na zakázku.  

Doporučení od Ivety Patákové

Máte také svůj oblíbený recept, o který byste se rádi 
podělili se svými sousedy? 
Recepty na sladké i slané posílejte redaktorce zpravo-
daje na email veronika.rei@seznam.cz

RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ



ZE ŽIVOTA OBCE

Ďábelská otázka
Jednoho krásného rána, kdy svítilo sluníčko, mě vzbudil příjemný zpěv ptáčků. Otevřela jsem oči 
a podívala se do svého kalendáře. 17. 8, to mě čekala návštěva ortodoncie, což není nic neobvyklého, 
protože mám rovnátka. Oblékla jsem se a s úsměvem na tváři jsem nasedla do auta s jednoznačným 
cílem „Praha“.  Dorazila jsem na místo a šla k recepci, a tam to všechno začalo…

Hned po příjemném „Dobrý den“ a optání se na rezerva-
ci a kartičku pojišťovny následovala otázka „Už vám končí 
prázdniny, těšíte se znovu do školy?“ Můj překvapený výraz 
byl k nezaplacení, protože tyhle prázdniny to bylo poprvé, 
kdy mi někdo tuto velice otravnou otázku položil. Šla jsem 
čekat do čekárny, kde se maminka opět ptala svého syna na 
školu. Pak jsem přišla na řadu a hádejte, na co se mě má or-
todontistka nezeptala? „Užila jste si prázdniny? A co škola?“ 
To už bylo potřetí, kdy jsem tento den slyšela tuhle otázku, 
ale to není zdaleka konec. Nechci vám to tu popisovat po-
drobně, jelikož by to nikoho nebavilo, ale tu samou otázku 
mi v ten SAMÝ DEN položila paní na DPP, baristka v kavárně, 
jogínka ve studiu, řidič autobusu, a pak si z toho dokonce 
dělala srandu i můj táta! Taky je nutno dodat, že normálně 
nemám tak aktivní dny, ale to na situaci nic nemění. 

OTÁZKA, KTERÁ NEMÁ ODPOVĚĎ

A teď si sáhněte do svědomí a zeptejte se sami sebe, koli-
krát jsem se za tyhle prázdniny zeptal na tuto otázku? Vě-
řím, že určitě jednou ano. Ráda bych v budoucnu udělala 
nějaký výzkum, protože tuto otázku vždycky slýchávám 
tak často, až to není možný. Kolikrát asi zazní tato otázka 
za jednu minutu v oblasti EU? Kéž bych věděla odpověď…

Jeden trochu odlišný výzkum ohledně otázky jsem už ale 
udělala. Zjistila jsem, že lidé mnohdy položí otázku, aniž 
by chtěli vědět odpověď. Jen je těší vidět lehkou grimasu 
v obličeji ubohých studentů. To platí hlavně u lidí, které 
neznám a nepotřebu s nimi o ničem konverzovat, např. 
už zmíněný řidič MHD.

Pak se otázka používá k začátku nebo udržení konverza-
ce, ale to už všichni asi známe. Když se ocitneme ve sku-
pince mladistvých, kde se horem dolem snažíme, aby ne-
nastalo to extrémně trapné ticho, ze kterého mám občas 
husí kůži. Málokdy nám ale záleží na kvalitní odpovědi. Já 
většinou ani nemusím odpovídat slovně. 

A potom třetí možnost, a to je položení otázky s primár-
ním účelem kvalitní odpovědi, což teda takového dotazo-
vatele jsem ještě tyhle prázdniny nepotkala…

OTÁZKA A PSYCHIKA?

Ano ano, taky jsem to zažila. Jak už jsem zmínila, po po-
ložení otázky většinou nepřijde radostný výskot, smích 
a radost v očích. (Něco takového spíš přišlo, když kvůli 
covidu zavřeli školy). Ne, najdou se lidi, kterým je tato 
otázka více než nepříjemná. Ne vždy je úplně jednoduché 
z dvouměsíčního nic nedělání začít dělat alespoň něco. 
A to něco většinou znamená vstávat v 6:30 a přicházet 
domů v 18:00 s následným plněním úkolů a učením se 
na test (pokud se samozřejmě dotyčný učí na testy a dělá 
úkoly). Každopádně tím chci říct, že ne vždy je tahle otáz-
ka úplně vhodná a občas je lepší vymyslet i nějaké jiné 
konverzační otázky a nepokládat zrovna tuhle 3x denně. 
(Protože mám občas pocit, že mnoho lidí jen čeká na dob-
rou příležitost, aby se konečně mohli už po 6x zeptat co 
škola… )

MOJE ODPOVĚĎ?

Většinou jen pokrčím rameny a nasadím svůj lhostejný vý-
raz, který tak nějak mluví za vše. Ve skutečnosti však ne-
vnímám návrat do školy jako něco, čeho bych se měla ně-
jak bát. Prázdniny jsem si opravdu užila, ale nepotřebuji je 
mít pořád. Musím se přiznat, že mi už trochu začíná chy-
bět můj hodně promakaný program s každoden-
ním setkáváním se ve škole a individuální 
přístup učitelů v ZUŠkách. Ve zkratce, 
aby něco mohlo začít, něco musí 
skončit. Ale moc dobře vím, že 
názory se liší a každý to vnímá 
trochu jinak, a to je více než 
v pohodě.

Bety Patáková
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Pozdní dětský den
Veselý smích dětí a linoucí se vůně grilovaných 
dobrot – takový byl náš letošní speciální pozdní 
den dětí, který zahajoval již tradiční akci Roz-
loučení s létem. Dětská část programu (a konec 
konců i ta dospělá) se nemohla vydařit lépe. Slu-
níčkové počasí pro nás bylo přichystáno skoro 
jako za odměnu po nesnadné době. Pro děti 
byla připravena řada atrakcí a soutěží. Skákací 
hrad vzali útokem nejen ti nejmenší, velký zá-
jem byl také o jednu ze stálých „expozic“ - ob-
líbenou horolezeckou „horu“. Kromě hraní si 
děti zasoutěžily o sladké odměny v lukostřelbě, 
kuželkách, skákání v pytli, házení na plechovky, 
stavění komínku z kostek džberovka, stříkaní 
vody na „hořící” domeček… Po absolvování 
soutěží si kromě sladkých výher mohly děti vy-
brat i nějakou tu hračku. Komu během sportov-
ních výkonů vyhládlo, mohl se občerstvit párky 
a miniburgříky. 

Děkujeme za hojnou účast 
a těšíme se zase příště!

OÚ Popovičky

ZE ŽIVOTA OBCE
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Po roční odmlce jsme se opět shledali na 
naší tradiční oblíbené akci Rozloučení s lé-
tem. Léto se s námi přišlo doslova rozloučit 
a nachystalo nám nádherné teplé a sluneč-
né počasí. Ofi ciální začátek akce byl stano-
ven na pozdní odpoledne, avšak „divoký“ 
rozjezd nám přichystaly naše děti, které 
v okolí altánu a dětského hřiště dováděly 
už od dvou hodin. První tóny Kapely pod 
altánem byly směřovány ještě k dětským 
posluchačům, s postupujícími hodinami 
však hudba potěšila i nás dospělé. Povídá-

ní, zábavu a skvělý catering, který pro nás 
připravil Matěj Horák, doplnila podvečer-
ní laskavá slova pana faráře Konstantina. 
Od ředitele společnosti Oaks Prague jsme 
se dozvěděli také o současnosti a plánech 
do budoucna. Jako sladkou tečku na zá-
věr jsme si mohli pochutnat na koláčcích 
z Parkhotelu Popovičky.

Přejeme všem pevné zdraví v podzimních 
dnech a těšíme se na dalších akcích!

OÚ Popovičky

Rozloučení s létem
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Hasiči v obci 
Popovičky
Mnohé z vás určitě napadlo, co hasiči v obci dělají a proč 
jsou obcí podporováni, navíc za aktuální situace, která je 
poslední rok a půl. Níže se můžete dočíst, co jsme vlastně 
prozatím dělali v roce 2021. 

VÝJEZDY A ŠKOLENÍ JEDNOTKY SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Jako první v novém roce přišlo každoroční školení velitelů jed-
notek požární ochrany, které probíhalo formou online setkání. 

První činností naší jednotky byl 2. květen, kdy jsme kont-
rolovali stav hladiny potoka v Chomutovicích, kterým teklo 
nemalé množství vody. Naštěstí všechna voda šla korytem 
potoka a neopakoval se rok 2013, kdy naší obcí prošly lo-
kální povodně. 

V měsíci červnu jsme zasahovali na prvním letošním výjez-
du, kde se jednalo o pád části stromu do vozovky v obci 
Popovičky. Strom byl rozřezán a uklizen.

V měsíci červenec část naší jednotky absolvovala školení na 
práci s motorovou pilou, která se stala nedílnou součástí 
naší jednotky. Vzhledem k možnostem výjezdů, které se 
aktuálně týkají naší jednotky, je řezání a odklízení stromů 
jednou z nejčastějších věcí, kterou můžeme plnit. Z dalších 
možností je tu například evakuace osob, pomoc při povod-
ních nebo dozor na kulturních akcích.

Další výjezd naší jednotky byl 13. červenec na pád stromu 
do elektrického vedení. Jelikož jsme pár dní před tímto 
výjezdem absolvovali školení, tak jsme věděli, že tento 
typ výjezdu není jednoduchý a stromy spadlé do vedení 
se odstraňují až po příjezdu technika a ukázání, že ve 
vedení již není napětí. Celý tento výjezd byl časově nároč-
ný, jelikož naše jednotka zabezpečila místo zásahu a od-
kláněla dopravu, protože elektrické vedení bylo spadlé 
na hlavním tahu obcí Chomutovice. Během toho výjezdu 
byly odstraněny další spadané stromy v okolí v součinnos-
ti s MP Vestec.
 
KULTURNÍ AKCE A ČINNOST SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Je již pravidlem, že naše činnost sboru začíná jarní brigá-
dou na úklid našich obcí. Opět jsme tedy provedli úklid 
škarp a úklid obecních veřejných prostor.

Dne 26. června jsme spolupořádali společně s SDH Kříž-
kový Újezdec Hasičský den, kde jste mohli vidět přehlídku 
techniky, práci hasičů od nejmenších až po nejstarší. Celá 
akce byla zakončena Večerním koncertem Michala Horá-
ka, kapely Semtex a na závěr zahrála naše oblíbená Kapela 
pod altánem. Naší společnou akci navštívilo celkem 954 
lidí, což předčilo naše očekávání a jsme rádi, že i ohlasy na 
tuto akci byly pozitivní. 

O prvním srpnovém víkendu jsme pořádali společenskou 
akci s názvem Posezení u grilovaného prasátka. Tato akce 
je rok od roku více navštěvována našimi spoluobčany, což 
nás velice těší. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy se 
opět čepovalo studené pivo a podávalo se grilované pra-
sátko. Pro děti byla připravena pěnová koupel, za což bych 
chtěl poděkovat SDH Průhonice. 

Následně jsme pomáhali s přípravou společenské akce 
Rozloučení s létem, které se konalo 11. září na dětském 
hřišti v Popovičkách.

V letošním roce nás ještě, doufejme, čeká několik spole-
čenských akcí ve spolupráci s obcí Popovičky, a také by-

ZE ŽIVOTA OBCE
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chom se chtěli podívat na naše oblíbené závody v požár-
ním sportu, které se budou konat poslední zářijový víkend 
v Pňově – Předhradí. 

ZÁVĚREM

Určitě si někteří říkáte, proč je zde rozdělení na Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů a Sbor dobrovolných hasičů, 
pokusím se to vysvětlit níže.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je povinná pro kaž-
dou obec. Buď má obec svoji, jako je tomu v našem přípa-
dě, nebo si ji obec musí platit v jiné obci/městě. V jednotce 
jsou převážně muži a jsou rozděleni na velitele, strojníky 
a hasiče, kdy každý má absolvované školení a je připraven 
k výjezdu.  Aktuálně má naše jednotka 13 členů, tito čle-
nové jsou vlastně tak trochu zaměstnanci obce, jelikož při 
vstupu do jednotky se podepisuje smlouva s obcí.

Sbor dobrovolných hasičů je sdružení lidí, které funguje 
jako takový jiný druh dříve známého a dnes opět se rozši-
řujícího sokola. Lidé ve sboru nepotřebují speciální školení 
jako v jednotce a nejezdí na výjezdy. Věnují se spíše po-

žárnímu sportu nebo pomáhají na různých společenských 
a kulturních akcích. 

Samozřejmě je možné a většinou je to i pravidlem, že lidé 
v jednotce jsou zároveň i ve sboru. Nejinak tomu je i u nás, 
kdy pouze jeden člen jednotky je z jiného sboru než z SDH 
Popovičky.

Jaroslav Švehla

ZE ŽIVOTA OBCE
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O krásném umění, radosti v životě i práci 
s malířkou Marií Brožovou
V dnešní digitalizované době se může zdát, že klasické 
umělecké formy zanikají. Pomyslným ostrůvkem barev 
v onlinové šedi je tvorba české malířky a spisovatelky Ma-
rie Brožové, která používá tvůrčí médium, které do rukou 
alespoň párkrát v životě vzal každý z nás – pastelky. Pro-
jekt Obhajoba pastelky jako výtvarného média vznikl 
v roce 2004 s myšlenkou „Výtvarná technika není podstat-
ná, důležité je, co s ní umělec dokáže vytvořit.“ Lidé ne-
chtěli věřit, že k vytvoření obrazů použila malířka pouze 
pastelky, proto se Marie Brožová rozhodla překonat svou 
introvertní povahu a začít kreslit velkoformátové obrazy 
A0 na veřejnosti, kde jí každý může nahlédnout pod ruku 
a vznikající dílo vidět na vlastní oči.

Co vás přivedlo k malování? Byla pro vás kariéra 
malířky první volbou? 
Kreslila jsem pastelkami od dětství, ale neuvažovala jsem 
o tom, že bych se někdy mohla stát malířkou. Chtěla jsem 
být astronomem, uměla jsem najít všechna souhvězdí 
a znala jsem názvy planet a jejich měsíců. Četla jsem kni-
hy o vesmíru a představovala si nekonečno. Mým snům 
o vědecké dráze bohužel byla na překážku matematika, ze 
které jsem dostala první dvojku na vysvědčení. A tak svět 
přišel o astronoma a získal místo toho malířku.

Proč jste si ke své tvorbě vybrala právě pastelky?
Pastelky jsem měla odjakživa nejradši. Mohla jsem si je 
s sebou kamkoli vzít a kreslit, co mě zrovna napadalo. Pas-
telky nevyžadují žádné speciální podmínky, dá se s nimi 
kreslit třeba v kuchyni na stole. Rozkreslený obraz se dá 

kdykoli přerušit a pokračovat, až zase přijde vhodný čas. 
V průběhu let jsem si vyvinula speciální techniku, která je 
šitá na míru mé fantazii plné barev a detailů.

Jaké pro vás bylo uplynulé covidové období?
Poprvé za dvanáct let od té doby, co jsme s manželem ote-
vřeli Galerii Pastelka v centru Prahy jen pár kroků od orloje, 
jsme si mohli vzít dovolenou. Byla to sice nejdražší dovole-
ná v životě, ale rozhodli jsme se, že lockdown nebudeme 
vnímat jako ztracený čas, ale naopak čas získaný. Konečně 
jsme se mohli věnovat zahrádce, chodit na dlouhé pro-
cházky do lesa a užívat si přítomný okamžik

Co vám pomáhá zvládnout těžké dny?
Mám velké štěstí, že mám svůj ateliér v nádherné krajině 
přírodního parku Velkopopovicko. Kdykoli na mě padne 
tíže světa, jdu se projít do lesa a moje duše rychle pookřeje. 
I krátká ranní procházka s kafíčkem po zahradě je pro mě 
krásný start do nového dne. Snažím se co nejvíc využívat 
darů přírody, teď jsem se třeba naučila sbírat semínka kop-
řiv, která jsou nedoceněnou superpotravinou a dají se přidat 
prakticky do každého jídla. Když se člověk naladí na koloběh 
ročních dob, tak snad ani nemůže mít blbou náladu – i když 
připouštím, že je v dnešní době umění nenechat se otrávit.

Co pro vás znamená „cesta za svými sny“? Byla ta 
vaše jednoduchá?
Mám štěstí, že jsem už od gymnázia měla jasno. Chtěla 
jsem psát, ilustrovat a vydávat své vlastní knihy a mít galerii 
u Staroměstského náměstí. Na výtvarné škole se mě sice 
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snažili přesvědčit o tom, že o krásu ve výtvarném umění 
nikdo nestojí a je třeba vytvářet hnus, aby člověk udělal do-
jem na umělecký svět, ale to jsem radši odešla a prošlapala 
si ke splnění snů svou vlastní cestu. Sice mě nenapadlo, že 
budu kreslit na veřejnosti velké obrazy, abych mohla uká-
zat, že i pastelkami se dá vytvořit kvalitní umělecké dílo, 
ale byla to nenahraditelná zkušenost. Teprve v poslední 
době se projevilo, kolik příznivců přišlo podpořit naši gale-
rii, aby ji pandemie nesmetla. Je to krásný pocit.

Jak oslavujete své úspěchy?
Daleko víc mě baví slavit přírodní svátky a vyjadřovat příro-
dě vděčnost za dary, které nám nabízí. Jsem samozřejmě 
moc ráda, že se má práce líbí natolik, že se jí už od roku 
2004 můžu naplno věnovat, ale žádné své osobní úspěchy 
nemám potřebu nějak speciálně oslavovat. 

„Miluj svou práci“ je fráze, která se lehce říká, ale 
hůře dělá. Je pro vás vaše práce radostí? 
Největší výhodou svobodného povolání je, že nemusím dě-
lat nic, co by mi šlo proti srsti, ale jsou dny, kdy se člověku 
do ničeho nechce. Syndromu vyhoření se vyhýbám tak, že 
mám rozpracovanou spoustu projektů, a když ráno začínám 
pracovat, ze všeho nejdřív se vrhnu na to, do čeho mám 
doopravdy chuť. Teprve potom, osvěžená přílivem inspirace, 
se pouštím do těch méně vzrušujících povinností. A když se 
ve mně tvůrčí proud úplně zablokuje, vyřeším si pár těžkých 
sudoku, aby si pravá mozková hemisféra, kde sídlí kreativita, 
trochu odpočinula. Funguje to naprosto zázračně.

V knihách se věnujete tématům, která nejsou vždy 
nejlehčí, a čtenářům nabízíte „medicínu duše“. 
Jakou medicínu byste poradila ženám a mužům? 
Pro muže i ženy je nejdůležitější, aby dokázali být sami se-
bou. Zní to jednoduše, ale spousta lidí se sama od sebe 
vzdálila natolik, že už ani neví, co to znamená, a tak pouze 
naplňují očekávání ostatních. Jde o to najít co nejdřív svůj 
osobní příběh. Když máme radost z toho, co zároveň při-
náší radost ostatním, tak je to to pravé poslání.

Začíná podzim, jak nejraději trávíte podzimní dny?
Podzim je mé nejoblíbenější období. Za slunečných dnů 
si užívám všechny barvy, chutě a vůně podzimu, sbírám 
houby, švestky, jablíčka, hrušky, ořechy a snažím se co nej-
více času trávit venku, dokud mě zima nezažene dovnitř. 
Ale mám ráda i dušičkovou tvář podzimu, halloweenské 
tajemno, kdy si s kocourem sedneme u kamen, uvaříme si 
čaj a díváme se, jak je venku hnusně :-) 

Jaká máte oblíbená místa ve vašem okolí a ve 
Středočeském kraji?
Nejradši mám Velkopopovicko, lesy plné hub, zákou-

tí Mokřanského a Křivoveského potoka, ztracené dědiny 
kolem Lojovic. Mým nejoblíbenějším místem v okolí je 
Hvězdárna Ondřejov. Ráda se na svá oblíbená místa vra-
cím, a tak každoročně navštívím Konopiště nebo se pro-
jdu krajinou Českého krasu od Srbska přes Kodu na Tetín. 
Mým nejoblíbenějším městem ve středočeském kraji je 
Kutná Hora, kde jsme dokonce měli s manželem v roce 
2000 svatbu.

Galerie Pastelka
Kousek od orloje se u Malého náměstí ukrývá prů-
chozí pasáž – a v ní Galerie Pastelka. Barevné ob-
razy už z dálky kontrastují s šedým dlážděním. 
V prodejní galerii lze zakoupit jak autorské tisky, 
tak knihy, pohledy, sešity, diáře a další potěšení 
s autorčinými ilustracemi. Malířku zde také často 
potkáte osobně při práci na nových obrazech.

Malé náměstí 11, Praha 1
Otevřeno denně 11:00 – 18:00
www.galeriepastelka.cz
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„Každé dítě může hrát v orchestru,“ je myšlenka, se kte-
rou Milada Cholujová založila v roce 2015 Nadační fond 
Harmonie s cílem poskytnout hudební vzdělání všem dě-
tem. Hudba, společné hraní a přátelství totiž dokáží živo-
ty dětí zcela změnit. V České republice je tento projekt 
zcela unikátní a zaštiťuje ho asociace Sistema Europe. 
V desítkách zemí po celém světě se děti učí skupinové 
hře na hudební nástroje zcela zdarma – výuka i půjčení 
nástrojů jsou fi nancovány díky štědrosti dárců. 

K začátkům projektu El Sistema, který v roce 1975 zalo-
žil ve Venezuele José Antonio Abreu, se traduje pozoru-
hodný příběh. Motivací pro vznik orchestru bylo pomoci 
dětem z chudých a sociálně slabých rodin zlepšit jejich 
životní úroveň a trávení volného času (které často hrani-
čilo s kriminalitou) hudbou. Podporu od venezuelské vlá-
dy však orchestr nedostal hned. Proto se Abreu rozhodl 

předvést, co děti dokáží, veřejným vystoupením na letišti 
v den, kdy přilétal tehdejší prezident Carlos Andrés Perés. 
Prezidenta i přítomný tisk vystoupení dětí velmi zaujalo 
a vláda později začala projekt plně fi nancovat.

Zakladatelka a ředitelka NF Harmonie Milada Cholujová

Ivo Kahánek, ředitelka Milada Cholujová a tým lektorů s dirigentkou

Koncert orchestru NF Harmonie na Střeleckém ostrově

KROUŽKY PRO DĚTI

Přijďte si s námi zahrát!
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V orchestru Nadačního fondu Harmonie se děti mohou 
naučit hře na housle, violu a violoncello, pro nejmenší děti 
je připravena také přípravka, kde se s nástroji seznamují 
a učí se noty a rytmus. Filozofi í výuky je kolektivní hra, při 
které se děti nemusí stydět či mít trému, není vyžadováno 
ani domácí cvičení či znalost not. Děti se vše naučí během 
výuky přímo v orchestru. Do orchestru se také neděla-
jí žádné přijímací zkoušky, přijít může opravdu kdokoli, 
kdo má chuť si zahrát, jakékoli úrovně včetně úplných 
začátečníků. Nehraje se pouze klasická hudba, ale také 
fi lmové skladby, popové písničky a další.

LEKTOŘI A DIRIGENTI
O děti v orchestru je opravdu skvěle postaráno. Tým lek-
torů a dirigentů, kteří jsou sami profesionálními hudební-
ky, je vzdělává nejen v oblasti hudby, jejich zodpovědnost 
je často mnohem větší - poskytují dětem také vzory, které 
v rodinách mnohdy chybí. Houslovou sekci má na starosti 
Alexander Hledík, violy a přípravku zaštiťuje Růžena Dvo-
řáková, violoncello Kristýna Juřenová. Dirigentkou a ma-
nažerkou orchestru je Lenka Dandová. 

Ke známým dirigentským jménům, která fungování or-
chestru NF Harmonie provázela, patří nynější šéfdirigent 
Plzeňské fi lharmonie Chuhei Iwasaki nebo dirigent Praž-
ského fi lmového orchestru Jiří Korynta.

PATRONI
Patrony NF Harmonie jsou herečka Simona Stašová a kla-
vírní virtuos Ivo Kahánek. Oba pravidelně navštěvují kon-
certy dětí, Ivo Kahánek s dětmi také vystupuje. 

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAHRÁT!
Již po půl roce hraní v orchestru čeká děti a mladistvé první 
vystoupení – tak rychle se naučí hrát! V Praze orchestr pra-
videlně vystupuje na zajímavých místech, například v Se-
nátu ČR nebo Muzeu hudby. Děti si zahrály také v pořadu 
České televize Sama doma. Díky celosvětové spolupráci 
orchestrů se pořádají výjezdy také do zahraničí, například 
do Švédska, Řecka či Itálie.

Koncertní sezónu pravidelně zakončuje tradiční open air 
koncert na Střeleckém ostrově v Praze s názvem Přijďte 
si s námi zahrát, na který se mohou přidat všichni dětští 
i dospělí amatérští či profesionální muzikanti. Vzniká tak 
nádherný hudební zážitek pro všechny milovníky hudby.

JAK SE STÁT ČLENEM ORCHESTRU?
Vše potřebné naleznete na www.nfharmonie.cz

Pro více informací napište na info@nfharmonie.cz, nebo se 
přijďte rovnou podívat na výuku!

„Děti jsou jako houba, která do sebe nasaje vše a zůsta-
ne to v nich. Rozvíjení talentu dítěte má jen samá po-
zitiva, rodiče pak nebudou mít strach, že se dítě bude 
nudit a protože neví, čeho se chytit, toulá se po ulicích. 
Tak tedy vzhůru do rozvíjení talentů u našich dětí, i když 
z nich nebudou hned páni Werichové a Janáčkové.“

 Simona Stašová

„Rád jsem se stal patronem Nadačního fondu Harmo-
nie, protože tento projekt znám jako velmi slavnou 
(a v některých zemích až módní) záležitost dneška. 
Znám ho ale hlavně jako projekt, který ve všech zemích, 
kde se objevil, zafungoval a jehož patrony byly velmi 
slavné hudební osobnosti. A mně je velkou ctí a radostí, 
že se k nim mohu pomyslně připojit v České republice.“ 

Ivo Kahánek

KROUŽKY PRO DĚTI





4. prosince od 20.00 hod.   

Hostinec na Petříkově

k tanci a poslechu hraje 

kapela Veget
Vstupné 100 Kč

Bohatá tombola

Doprava tam i zpět zajištěna

Lampiónový průvod

6. 11. od 18.00 hod.

sraz před obecním úřadem

procházka obcemi

ukončení u pergoly na dětském hřišti

opékání buřtů, čaj



ZE ŽIVOTA OBCE

Těšíme se na Vás!

Přĳďme se společně potěšit 

v předvánočním čase 

a naladit se na sváteční atmosféru!

19. prosince od 15.00 hod. 

na návsi v Chomutovicích

Cukroví vítáno

Teplé nápoje zajištěny

Kalendárium
aneb na co se můžeme těšit 
v roce 2021

Místní zpravodaj pro Popovičky, Nebřenice a Chomutovice vydává obec Popovičky ve spolupráci s Info Gate, k.s. Pověřený zástupce OU Ing. Jaroslav Richter, 
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Distribuce OÚ Popovičky, náklad 220 ks
Evidenční číslo MK ČR E 23326

16. 10. 2021 Špacír 2021

6. 11. 2021 Lampionový průvod

20. 11. 2021 Podzimní brigáda na úklid obcí 

04. 12. 2021 Sousedské posezení

19. 12. 2021 Adventní setkání

24. 12. 2021 Štědrovečerní mše

Změna termínů vyhrazena


