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OBECNÍSPOLUOBČANÉ,
ÚŘAD INFORMUJE
VÁŽENÍ
MILÍ SOUSEDÉ,
i když nám jarní sluníčko už opět hřeje do tváří a rád bych psal veselejší řádky, současná situace mi to bohužel neumožňuje.
V době, kdy jsme již začali po dvou letech vyhlížet konec doby Covidové a postupný návrat k normálnímu životu, začala v nebývalé blízkosti naší země probíhat ruská
agrese na území cizího státu, Ukrajině.
Nakolik se snažíme zůstat na půdě obecního úřadu apolitičtí a soustředit se především
na komunální otázky, jsme i my současnou situací dotčeni. Hledáme tak aktuálně dostupné
prostory, kde je možné dočasně ukrajinské občany utíkající před válkou ubytovat. Z obecních
možností se zvažovala fara v Popovičkách, kde však bez rozsáhlé stavební úpravy nyní není ubytování možné. Zatím se tak daří jednotlivé ukrajinské občany, mnohdy s historickou vazbou na naše obce,
umísťovat po dohodě s jednotlivými občany. Umísťování je prováděno v koordinaci se Středočeským krajem. Za jakoukoli vstřícnost
v tomto směru vám patří hluboké díky. Pokud i vy se chcete zapojit, kontaktujte nás prosím na obecním úřadě.
Co se další podpory týká, nebudeme zatím zřizovat další sběrná místa po materiální pomoc nebo zakládat sbírky či účty pro
podporu ﬁnanční. V případě vašeho zájmu pomoci, prosím využijte blízkého okolí (informace např. na stránkách města Říčan
nebo Jesenice) a již zřízených účtů Člověka v tísni nebo Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.
V reakci na plošný růst cen v České republice, a tím i zvýšené vstupy obecních investičních akcí, budeme vyhodnocovat jejich
prioritu a je možné, že ne všechny plánované akce uskutečníme v tomto roce. Nejvyšší prioritu má dnes chodník v Popovičkách
v intravilánu obce, spojující kostel v Popovičkách a ulici Za Stodolou. Zde probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků a paralelně se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení. Po jeho vydání chceme s touto stavbou obratem začít. Plánovaný
začátek akce podzim 2022.
Druhá akce, autobusové zastávky v Popovičkách a Chomutovicích společně s propojujícím chodníkem mezi zastávkami, byla
upravena z majetkoprávních důvodů pouze na vybudování plnohodnotných autobusových zastávek v Popovičkách a Chomutovicích, kde v tuto chvíli bychom alespoň v Popovičkách měli již míti téměř vše v této rovině vyřešeno.
Ostatní investiční akce (stezka do Nebřenic, rekonstrukce fary v Popovičkách, chodník Popovičky na Herink, rekonstrukce veřejného osvětlení Popovičky, rekonstrukce obecního úřadu...) rušit nebudeme, pouze přehodnotíme jejich realizaci v čase tak, aby
obecní rozpočet zůstal i nadále zdravý a vyrovnaný.
Je zde samozřejmě prostor na stránce příjmové, kdy můžeme, především v daňových kapitolách, obecnímu rozpočtu výrazně
pomoci. Nechceme však tuto zátěž na naše občany přenášet a nebudeme daňovou zátěž navyšovat.
Ve stejné hladině zůstává souhrnná cena za vodné a stočné pro rok 2022 a ani další z poplatků nebyl navýšen. Kde ke korekci
došlo, byl poplatek za odpadem, kde jsme byli nuceni dorovnat navýšenou cenu vstupů, především ze strany svozových společností, abychom kapitolu odpadů udrželi vyrovnanou. Více k odpadům se věnujeme dále v časopise.
Co již je v přípravě, to jsou kulturní akce v tomto roce, kde bychom rádi již najeli na standardní jízdní řád, jak jsme byli zvyklí.
Věříme, že se na nich začneme zase brzy společně potkávat. Těšíme se.
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

Komunikace

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 Popovičky

607 070 071

E: info@opvestec.cz

E: radek.bus@opvestec.cz

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: 800 778 833

www.energiekolin.cz/cs/vodovody/
kvalita-vody
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Popovičky mají nový web
Vážení spoluobčané,
jistě jste si již stačili všimnout, že naše webové stránky prošly proměnou. V prosinci 2021 jsme je spustili nejen s novým vzhledem, ale také lepší přehledností, abyste vše, co
potřebujete, dokázali co nejrychleji zjistit. K tvorbě nového webu jsme přistoupili i z důvodu, že staré stránky zcela
nesplňovaly zákonné povinnosti. Podnětné byly i vaše
připomínky ke struktuře starého webu a (ne)možnostech
mít úřad více on-line.
Autorem nových webových stránek je Roman Janko, občan naší obce a zároveň odborník na tvorbu webů. Stránkám dal nový vzhled
a funkčnost, takže mají nejen moderní kabát, ale jsou i plně responzivní (tzn. přizpůsobí se prohlížení na tabletech, chytrých telefonech
atp.). Ještě jednou za spolupráci děkujeme.
www.popovicky.cz
Doufáme, že se vám nové stránky budou líbit tak, jako nám, a pokud budete mít nějaký podnět k vylepšení, neváhejte nám napsat.
OÚ Popovičky

Adventní setkání
V uplynulých dvou letech nám celosvětová
situace nedovolila scházet se na akcích tak
často, jak bychom rádi. O to vzácnější jsou
proto setkání, která se vydaří. Takové bylo
i předvánoční Adventní setkání, které nám
tradičně navozuje vánoční náladu a dětem
symbolizuje, že Ježíšek už je s dárky za dveřmi. V hojném počtu jsme se sešli v sobotu
18. prosince 2021 a nad svařákem, vánočním
čajem, cukrovím, chlebíčky a dalšími dobrotami jsme se vzájemně pobavili. Když byl večer čas jít domů, popřáli jsme si všichni hezké svátky a vydali se do vyhřátých domovů
s krásnou adventní náladou v srdcích.

Děkujeme všem za pomoc s přípravou, účast
a příjemnou společnost a těšíme se zase na viděnou na dalších akcích!
OÚ Popovičky

Přijďte si zacvičit!
Naše nové workoutové hřiště
sklízí úspěchy u malých i velkých!
Přijďte se protáhnout a rozhýbat zimou ztuhlé svaly. Najdete
ho u dětského hřiště v Popovičkách.
O jarní brigádě celé místo ještě
osázíme a doplníme lavičkami.
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Poplatky za odpady v roce 2022
Jako každý rok nás čekala ke konci roku 2021 diskuse na téma
poplatků za odpady. Dlouhodobě držíme strukturu výpočtu
výše poplatku a nabízených služeb neměnnou. Pro rok 2022
však došlo ke změně legislativy, kterou jsme byli nuceni v nové
Obecně závazné vyhlášce (OZV) odrazit.

Na popud občanů z roku 2020 jsme připravili na podzim roku
2021 v rámci veřejného zastupitelstva tři časová okna pro občany tak, aby bylo možno téma odpadů v našich obcích před stanovením poplatku a způsobu výběru široce diskutovat. Nutno
zde dodat, že byla využita pouze ojediněle jednotlivci.

1/ JAKÉ 4 MOŽNOSTI ZPOPLATNĚNÍ PRO ROK 2022 Z POHLEDU LEGISLATIVY OBEC MĚLA?
MOŽNOSTI ZPOPLATNĚNÍ OD ROKU 2022
Poplatek za obecní
systém odpadového
hospodářství

Poplatek za odkládání
komunálního odpadu
z nemovité věci (kapacita
soustřeďovacích
prostředků)

Poplatek za odkládání
komunálního odpadu
z nemovité věci
(hmotnostní základ)

Poplatek za odkládání
komunálního odpadu
z nemovité věci
(objemový základ)

LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ

§ 10e-10h zákona o místních
poplatcích

§ 10i-10n zákona o místních
poplatcích

§ 10i-10n zákona o místních
poplatcích

§ 10i-10n zákona o místních
poplatcích

POPLATNÍK

FO přihlášená v obci, vlastník
nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci bez
přihlášené osoby

každá osoba, při jejíž činnosti
vzniká komunální odpad
v rámci nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci

každá osoba, při jejíž činnosti
vzniká komunální odpad
v rámci nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci

každá osoba, při jejíž činnosti
vzniká komunální odpad
v rámci nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci

stejný jako poplatník

vlastník nemovité věci/SVJ

vlastník nemovité věci/SVJ

vlastník nemovité věci/SVJ

až 1200 Kč

až 1 Kč za litr kapacity

až 6 Kč za kg odpadu

až 1 Kč za litr odpadu

PLÁTCE
VÝŠE POPLATKU
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY
SPLATNOST

zákonné i volitelné

pouze volitelné

pouze volitelné

pouze volitelné

v průběhu poplatkového
období nebo po jeho
skončení

v průběhu poplatkového
období nebo po jeho skončení

po skončení poplatkového
období

po skončení poplatkového
období

Na základě 2 primárních vstupních údajů a požadavků obce,
kdy:
poplatek nesmí žádným negativním způsobem znevýhodňovat trvale hlášené občany
– (v obci žije vysoký podíl nehlášených osob a není možné
zjistit jejich přesný počet, trvale hlášení by tak na tyto
občany dopláceli)

držet kapitolu odpadového hospodářství jako vyrovnanou
– (obec nebude dorovnávat kapitolu odpadového hospodářství na úkor jiných kapitol, ani na ní vydělávat)
byla vybrána varianta „Poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (kapacita soustřeďovacích prostředků).
Tuto variantu ze zkušeností doporučila i svozová společnost.

2/ JAK JSME SI V ROCE 2020 A 2021 Z POHLEDU ODPADŮ VEDLI?
Produkce odpadu 2020 a 2021
Rok 2020

Rok 2021

Náklady za odpadem 2021

rozdíl
(2021 a 2020)

podíl na celku
v roce 2021

celkový náklad
na vývoz

náklad na 1
vyvezenou tunu

skutečně
recyklováno

(Kč)

(Kč)

(%)

název odpadu

(t)

(t)

(t)

(%)

oděvy

1,1

1,6

0,5

1,3

oleje

0,1

0,1

0,0

0,1

barvy

0,1

0,1

0,0

0,1

kov

0,8

1,4

0,6

1,2

110 880

76 628

papír

9,6

7,8

-1,8

6,4

45 500

5 841

90

sklo

8,5

6,9

-1,6

5,6

10 835

1 569

90

tuk

0,2

0,2

0,1

0,2

plasty

9,2

8,8

-0,5

7,1

87 360

9 975

30

komunální odpad

59,6

95,7

36,0

78,0

335 805

3 510

0

celkem

89,2

122,6

33,4

100,0
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*Odpad produkce 2021

*Zakoupený objem nádob 2021

t

%

l

%

tříděný odpad

24,90

21

829 760

42

komunální odpad

95,67

79

1 166 880

58

120,57

100

1 996 640

100

celkem

2020

2021

počet 1x7 známek

66

187

počet 1x14 známek

115

0

celkem

181

187

* uvažovány pouze největší položky odpadu

Závěry z let 2020 a 2021:

c) Využívat prostor v nádobách (efektivita likvidace) umíme lépe
u komunálního odpadu oproti separovanému (přijmeme-li
hypotézu, že téměř veškerý komunální odpad lze rozdělit na
separovaný.
komunální odpad tvoří 79 % našeho odpadu a umíme
jej zlikvidovat v nádobách na komunální odpad, které tvoří
58 % z celkového objemu všech nádob
Dílčí cíl obce č. 1: Odpad musí končit alespoň v nádobách na
tříděný odpad tvoří 21 % našeho odpadu a umíme jej
odpad, nikoliv mimo něj.
zlikvidovat v nádobách na tříděný odpad, které tvoří 42 %
z celkového objemu všech nádob
Největší problém obce, kdy komunální odpad končil mimo nádoby na komunální odpad, se podařilo vyřešit a cca 30 tun ko- Dílčí cíl obce č. 3: Umění efektivně třídit odpad.
munálního odpadu našlo své správné místo.
HLAVNÍ CÍL OBCE: MINIMALIZOVAT PRODUKCI
b) Náklady na vývoz 1 tuny:
VEŠKERÝCH ODPADŮ.
– komunálního odpadu jsou druhé nejlevnější
– plastů jsou druhé nejvyšší (navíc pouze 30 % z nich je ná- Z dostupných údajů a s maximálním ohledem na enviromensledně skutečně recyklováno)
tální otázky jsme tak museli stanovovat poplatek za odpady, kdy
efektivita využití prostoru pro tříděný odpad je nízká, a tím značDílčí cíl obce č. 2: Maximalizovat podíl tříděného odpadu s ohle- ně prodražuje svoz tříděného odpadu.
dem na náklady a skutečným efektem plynoucím z třídění.

a) Změnou pouze na týdenní svozy u komunálního odpadu pro
rok 2021:
produkce tříděného odpadu zůstala oproti roku 2020 cca stejná
produkce komunálního odpadu vzrostla o 36 % při cca stejném počtu prodaných známek.

3/ JAKOU SLUŽBU JSME V OBLASTI ODPADU PRO ROK 2022 NASTAVILI?
2021
Položka

Odpad

Počet nádob

Nádoba 1100l 1x za 14 dní

Papír

10

Nádoba 1100l 1x týdně

Plast

8

Nádoba 1100l 1x měsíčně

Sklo

5

Nádoba 240 l 1x měsíčně

Kov

7

Nádoba 240 l 1x měsíčně

Olej

celkem nádob

2
32

Posílili jsme množství kontejnerů na tříděný odpad a na vybraných místech navýšili četnost jejich svozu:
2022
Položka

Odpad

Počet nádob

Nádoba 1100l 1x za 14 dní

Papír

8

Nádoba 1100l 1x za 7 dní (hřbitov, Stádla, P. Vrchy)

Papír

3

Nádoba 1100l 1x týdně

Plast

6

Nádoba 1100l 2x týdně (hřbitov, Stádla, P. Vrchy)

Plast

3

Nádoba 1100l 1x měsíčně

Sklo

6

Nádoba 240 l 1x měsíčně

Kov

8

Nádoba 240 l 1x měsíčně

Olej

celkem nádob

2
36

U komunálního odpadu stanovujeme standard 120l nádobu, která umožňuje umístění čipu na monitorování množství vyprodukovaného komunálního odpadu. Údaje a zkušenosti z čipů budou následně použity při stanovování poplatku pro rok 2023. Účast
občanů na měření komunálního odpadu čipem je dobrovolná.
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4/ JAKÁ JE KALKULACE POPLATKU ZA ODPADEM?
Kalkulované výdaje
odpadkové koše obecní

35 000

materiál

6 000

svoz komunální (200*2314)

462 800

svoz tříděný

252 289

svoz nebezpečný

7 000

bioodpad

50 000

sezónní svoz

50 000

svoz hřbitovní

25 000

celkem

888 089

Na straně příjmů tak musíme mít totožnou částku.
Abychom ji zajistili, stanovujeme sazbu 0,61 Kč za 1 litr svozové nádoby o objemu 120l (dle legislativy je možno stanovit až
1Kč za 1L kapacity soustřeďovací nádoby)
Kalkulované příjmy
Ekokom

120 000

Poplatky

760 000

celkem

880 000

a tím se dostáváme k výsledné ceně poplatku za odpadem
litrů (L)

četnost

cena za litr
(52svozu)

cena celkem

předpokládaný minimální prodaný
počet známek

celkem

120

týdně

1

3 806

200

761 280

240

týdně

1

7 613

0

0

V ceně známky má komunální odpad váhu 52 %, ostatní odpady 48 %. Pokud bychom kalkulovali 14denní svozy, museli
bychom navýšit objemy nádob na straně tříděného odpadu a i

díky (ne)efektivitě třídění by cena známky byla vyšší, než stanovených 3.800 Kč. S ohledem na množství vyprodukovaného
komunálního odpadu jsme zavedli i možnost větší nádoby.

5/ JAKÁ JSOU DALŠÍ USNESENÍ VE VĚCI ODPADU?
Zastupitelé obce se usnesli schválit příspěvek na infrastrukturu ve
výši 2.800 Kč na nemovitost v obci Popovičky, kde:
prokazatelně nebo na základě čestného prohlášení žijí pouze
osoby pobírající starobní důchod nebo jsou držitelem průkazu ZTP;
nemovitost není užívána ke komerčním účelům.
Žadatelem může být osoba, která:
má v dané nemovitosti, na kterou je čerpán příspěvek, hlášen
trvalý pobyt
nemá vůči obci žádných závazků a nedoplatků

Žadatelem může být osoba, která:
má v dané nemovitosti, na kterou je čerpán příspěvek hlášen
trvalý pobyt
nemá vůči obci žádných závazků a nedoplatků
O příspěvek je možno žádat od 1. 12. 2022.
Výdaje ve věci příspěvků občanům nejsou kalkulovány v kapitole odpadového hospodářství.

O příspěvek je možno žádat od 3. 1. 2022.
Zastupitelé obce se dále usnesli schválit příspěvek na infrastrukturu ve výši 500 Kč na nemovitost v obci Popovičky, kde:
prokazatelně bude doložen vývoz domovního odpadu do
sběrného dvora, min. 2x v roce 2022;
nemovitost není užívána ke komerčním účelům.
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VESELÉ VELIKONOCE

Barvení vajíček z domácích surovin
Barevné kraslice se vesele vyjímají v košíku malých i velkých
koledníků. Každá rodina má svůj vlastní recept a způsob
barvení. Někde se barví vyfouknuté skořápky, jinde natvrdo uvařená vejce. Ať už si je koledníci vykoledují koupenou,
nebo vlastnoručně vyrobenou pomlázkou, pestrý úlovek
v košíku vždy potěší. Vyzkoušejte letos obarvit vajíčka pomocí domácích surovin!
Před barvením nezapomeňte vejce dobře omýt mýdlem
nebo gelem na mytí nádobí. Odstraníte tak nečistoty a mastnotu, díky čemuž barvy lépe chytnou. Po obarvení můžete
vajíčka naleštit kouskem másla, sádla či oleje, aby se hezky
blýskala.

vám pár kopřiv zbyde, můžete si z nich připravit kůru na vlasy (stačí přelít horkou vodou a nechat vylouhovat, kopřivy
pomáhají proti lupům a vypadávání vlasů).

ČERVENÉ ZELÍ
Listy červeného zelí dokáží obarvit vajíčka na modro. Na 750
ml vody budete potřebovat čtvrtinu hlávky. Namísto octa
můžete přidat lžíci jedlé sody, získáte tím temnější ﬁalovohnědé zbarvení.
S ingrediencemi můžete libovolně experimentovat a zkusit
si namíchat vlastní odstíny.

VZORY A OBTISKY
JAK NA TO?
Vybraný barvící materiál vložte do hrnce a zalijte vodou tak,
aby byly všechny ingredience ponořené a zbyl prostor na
vajíčka. Mírně osolte a přidejte ocet (na 750 ml 2 polévkové
lžíce). Přiveďte k varu. Jakmile se voda začne vařit, ponořte
vajíčka a vařte cca 10 minut. Poté hrnec odstavte z plotny
a vajíčka nechejte v barevné vodě vychladnout.

Komu se jednobarevná vajíčka nezamlouvají, může si zaexperimentovat s obtisky. Budete k tomu potřebovat staré
punčochy a zajímavé lístky nebo květy ze zahrádky. Před vařením přiložte list k vajíčku, punčochu kolem vejce utáhněte
a zauzlujte. List by měl zůstat na místě. Vejce můžete také
obmotat provázkem a získat tak zajímavou mozaiku.

ZDOBENÍ VOSKEM
Při vaření se ingredience mohou na vajíčka přilepit, proto
se doporučuje vložit je předtím do gázy, síťovaného sáčku
nebo starých punčoch. Vajíčka tak zůstanou chráněná a barva se rozprostře rovnoměrně.

Kdo si rád vyhraje s dekoracemi, může před barvením vejce
ozdobit voskem. Pod kapkami vosku zůstane skořápka bílá
či hnědá a vytvoří se tak nádherné vzory.

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

CIBULOVÉ ŠLUPKY
Nejznámějším domácím receptem pro barvení vajíček jsou
cibulové slupky, které tvoří odstíny oranžové a hnědé. Pro
tmavší hnědou můžete přidat také několik lžic silné kávy
nebo černého čaje.

KURKUMA
O krásné žluté zbarvení vajíček se postará kurkuma! Na zhruba 750 ml vody přidejte 3 vrchovaté polévkové lžíce koření.

ČERVENÁ ŘEPA
Červená řepa vám pomůže vykouzlit růžově zbarvená vajíčka. Použít můžete buď celou řepu, nebo slupky z několika
kousků. Na 750 ml se doporučuje jedna velká řepa, nebo
2 – 3 menší. Delším louhováním a větším množstvím řepy
chytnou vajíčka červenější zbarvení.

ŠPENÁT A KOPŘIVA
Až půjdete natrhat kopřivy na nádivku, vezměte jich o něco
více. Jejich povařením s octem chytnou vajíčka krásnou zelenou barvu. O stejný efekt se postará také špenát. Pokud
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Libovolnou svíčku (ideální je čajová s bílým voskem)
Špendlík s kovovým koncem
Obyčejnou tužku

JAK NA TO?
Nejprve si připravte pracovní plochu, na stůl rozložte noviny
či fólii. Špendlík zapíchněte do tupého konce tužky. Zapalte svíčku, ponořte hlavičku špendlíku do roztátého vosku
a pusťte se do zdobení. Chce to trochu praxe, vosk rychle
zasychá. Nánosy zaschlého vosku na špendlíku odstraníte
přiblížením hlavičky k plamenu svíčky. Jakmile budete mít
dozdobeno, obarvěte vajíčka podle návodu výše.
Jako poslední krok vezměte příborový nůž
a vosk seškrábněte.
Přejeme vám veselé Velikonoce
a příjemnou zábavu při tvoření!
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Milé děti, připravili jsme pro vás stránky plné zábavy!
Popadněte pastelky, fixy nebo třeba tempery a pusťte se do tvoření.
Zkuste si také vyluštit velikonoční hádanky!
nky!

Jak dobře znáte
velikonoční koledy?
Dokážete doplnit slova známé velikonoční
rýmovačky? Nápovědu najdete dole na stránce.

Hody, hody, .................................
dejte ................................. malovaný
nedáte-li .................................
dejte aspoň .................................
slepička vám ................................. jiný.

Květinová poznávačka
Poznáte, které květiny vystrkují začátkem jara ze země hlavičky jako první?
Doplňte chybějící písmena podle obrázku. Správné odpovědi najdete dole na stránce.

Hody hody doprovody,
Dejte vejce malovaný,
Nedáte-li malovaný,
Dejte aspoň bílý,
Slepička vám snese jiný
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Sněženka
Krokus
Narcis
Tulipán
Sasanka
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VESELÉ VELIKONOCE

Domaluj košík
Copak se ukrývá v košíčku?
Popusťte fantazii a domalujte
te
velikonoční výslužku.
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ZE ŽIVOTA OBCE

Kalendárium
aneb na co se můžeme těšit

v roce 2022
9. 4. 2022

Jarní brigáda na úklid obcí

Říjen

Špacír, procházka okolními obcemi

4. 6. 2022

Dětský den

3. 11. 2022

Lampionový průvod

25. 6. 2022

Huntovický útok, hasičská
soutěž u rybníka Ve Struhách

19. 11. 2022

Podzimní brigáda na úklid obcí

10. 12. 2022

Sousedské posezení

Posezení s hasiči u grilovaného
prasátka

18. 12. 2022

Adventní setkání

Rozloučení s létem

24. 12. 2022

Štědrovečerní mše

6. 8. 2022

17. 9. 2022

Změna termínů vyhrazena

Milé děti,
přijď te si s námi užít spoustu legrace na

DEN DĚTÍ!
Čeká vás den plný dovádění,
soutěží o ceny a dobrot k zakousnutí.
Kdy? V sobotu 4. června 2022 od 14 h
Kde? Náves Chomutovice
Informace budou před konáním akce upřesněny.
Těšíme se na vás!
OÚ Popovičky
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