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VÁŽENÍ
MILÍ SOUSEDÉ,
léto a slunce jsou před námi, pro naše nejmenší naděje nastává čas prázdnin a na obecním
úřadě se snažíme dotáhnout několik projektů po administrativní stránce ke zdárnému konci,
aby „okurková sezona“ naše snažení nezpomalila a na podzim jsme mohli jejich realizaci zdárně
„vykopnout“.
Projekt nad projekty, který s přestávkami řešíme již cca tři roky, je projekt základní školy, který
by trvale zabezpečil pro naše budoucí naděje odpovídající infrastrukturu a vzdělání. Situace,
kdy počátkem každého roku řešíme s rodiči jmenný seznam dětí a jejich možnosti na umístění
ve školách (Průhonice, Modletice, Velké Popovice, Zdiměřice…), není za nás dlouhodobě správný.
Partnerská škola v Průhonicích je na hraně své kapacity a jistota přijetí tak v této a ani jiných základních školách pro rodiče není. Nutno dodat, že situaci výrazně zhoršila mohutná výstavba v obci Nupaky, která v Průhonicích má rovněž přirozenou spádovost a menší obce vytlačuje.
Od ledna tohoto roku probíhala intenzivní jednání se Středočeským krajem, okolními obcemi i potenciálními
spádovými školami o budoucnosti povinné školní docházky v naší lokalitě Prahy – východ a jakým způsobem ji pro
jednotlivé obce zabezpečit.
Prvotní myšlenou bylo vybudovat základní školu na území Popoviček, nicméně projekt takovéto velikosti a nákladu by byl pro naše potřeby příliš
robustní. Museli bychom zároveň ubrat na jejím vybavení, což by zase zařízení oproti jiným značně limitovalo.
Výsledkem naší činnosti je v těchto dnech úzká spolupráce s obcemi Modletice a Herink, kde se blížíme k uzavření Svazku tří obcí, jejímž výsledkem bude spolupráce na realizaci nové Základní školy pro uvedené obce. Za tímto účelem se zpracovává demografická studie, která stanoví
potřebnou kapacitu.
V tuto chvíli se uvažuje o 2 x 9 třídách o celkové kapacitě 540 míst. Škola by měla poskytovat mimo učební prostory rovněž i plnohodnotnou infrastrukturu – venkovní a kryté sportovní multifunkční hřiště, jídelnu, technické zázemí, volnočasový areál, parkoviště. Základní škola by byla umístěna
v katastru obce Modletice, po levé straně silnice směrem na Herink, s vhodnou dostupností pro naše děti – od Popoviček, po staré modletické
silnici JZD, dnes určené výhradně pro pěší. K této silnici je rovněž již dnes plánován chodník, který by tak zajistil dostatečnou bezpečnost pro
pěší docházku. Zvolené místo je přirozenou spádovostí pro všechny zúčastněné a leží i na spojnici směrem na Prahu, kam mnoho našich občanů
dojíždí za prací.
Náklady projektu jsou nyní odhadovány na 0,7 miliardy Kč. Po započtení dotací od státu by na naši obec vycházela spoluúčast na neuznatelných
nákladech ve výši 80 – 100 milionů Kč. Z pohledu našeho aktuálního ročního rozpočtu (cca 8,3 milionu Kč) se tak jedná o více než „strašidelnou“
částku. Celou akci z pohledu finanční stability obce pečlivě zvažujeme i s vědomím, že investice se týká budoucnosti našich občánků, jejich vzdělání a spokojenosti. Jaká jiná investice než do dětí by dávala větší smysl…
Stav projektů, které bychom rádi v tomto roce realizovali, najdete dále v časopisu. Jedná se o chodník v obci Popovičky mezi kostelem a ulicí Za Stodolou, vybudování chodníku a nových autobusových zastávek v Popovičkách a Chomutovicích, rekonstrukce ulice K rybníku mezi obecním úřadem a Petrovými Vrchy, výstavba nové stezky pro pěší v Chomutovicích, za rybníkem Ve Struhách směrem k nebřenickému zámečku. K cíli se blížíme i s projektem
„Optická síť“ pro naše obce, kde máme dnes konečně shodu se společností T-mobile, jakým způsobem ji na našem území vybudovat.
Významnou metou v tomto létě bude schválení nového územního plánu, který pořizujeme již přes 5 let. Naše hlavní cíle 1/ nenavyšovat území pro
výstavbu rezidenčních nebo komerčních zón, nad rámec daným původním územním plánem z roku 2002 a 2/ zakomponovat ve vhodné formě
obchvat Popoviček, doufejme dospěje ke zdárnému konci. I přes snahu některých zástupců, jimž nebylo vyhověno a schválení nového územního
plánu prodlužují, chceme tyto cíle naplnit. Souhlasíme, že není možné vyhovět veškerým námitkám, nicméně za nás má infrastruktura a ochrana
majetku/nemovitostí stávajících občanů přednost před navyšováním počtu nových občanů nebo nové komerce.
Závěrem bych rád zmínil nadcházející komunální volby, které nás čekají v září tohoto roku. Každý, kdo by chtěl něco ve svém volném čase pro obec
udělat, ať již s mandátem zastupitele, výpomocí, participací na některých projektech či jen radou nebo zájmem, nebojte se přijít mezi nás. Chápeme, že schopní lidé jsou plně vytíženi zaměstnáním a rodinami, že služba veřejnosti v sobě skrývá velké riziko nepopulárních rozhodnutí, ale každá
minuta, která je obcím věnována, si zaslouží respekt a věřte, že se vrátí dříve či později v dobrém. Naší vizí je i nadále vedení úřadu bez nároku na
odměnu, vyrovnaný rozpočet i přes vysoký počet nehlášených občanů a nenavyšování daňových kapitol, které obec může ovlivňovat. Dozajista je
fungování na úřadu zásahem do života, do režimu rodin, volného času, je zde ale šance účastnit se na projektech ve prospěch nás všech. Chceme
tu bydlet, chceme, aby tu bydlely naše děti a bylo zde všem hezky. Skromná přání s neskromným požadavkem na čas.
Děkuji. Krásné léto. 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

asistentka, CzechPOINT

601 555 177
SPRAVUJE:

603 786 918
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

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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Autobusová zastávka Popovičky
Obec Popovičky má s konečnou platností vyřešené vlastnické vztahy pro I. etapu
projektu autobusových zastávek – nová zastávka Popovičky s chodníkem
po ulici Na Stádlech.
V těchto dnech podáváme žádost o dělení pozemku s následným vkladem na katastr
nemovitostí. S realizací nové zastávky Popovičky, autobusového zálivu a chodníku od
původní autobusové zastávky až po úroveň ulice Na Stádlech bychom tak chtěli začít
ještě letos. Celá akce bude financována z volných prostředků obce.

Autobusová zastávka Chomutovice
II. etapa projektu autobusových zastávek – nová autobusová zastávka
Chomutovice s chodníkem k ulici Na Stádlech, bude řešena následně. Zatím
zde bohužel není shoda s vlastníky ve věci výkupu dotčených pozemků. Nicméně
tento projekt má pro nás jednu z nevyšších priorit společně s chodníkem v intravilánu obce Popovičky.
OÚ Popovičky

Workoutové hřiště
v Popovičkách
Jak jsme v minulém čísle časopisu slíbili, tak jsme udělali. V rámci
veřejné jarní brigády jsme společně s dobrovolníky z našich obcí
osázeli nové workoutové hřiště v Popovičkách habry, které mají
vytvořit pro cvičící přirozené zákoutí.
Ze zkušenosti již nyní lze pozorovat, že tento typ prvků a navazující posezení se setkalo s velkou oblibou. Ať se vám dobře cvičí.

Odpady zas a znovu
Průběžný vítěž roku 2022 o největšího ignoranta: plastový
pytel s nesešlapanými krabicemi v kontejneru na papír. Bílá
krabice v pozadí je standardním účastníkem soutěže. Buďme k sobě více ohleduplní a mysleme na to, že po nás přijdou lidé, kteří také potřebují něco vyhodit. Plastový pytel
do papíru nepatří, krabice sešlapávejte.
Děkujeme, OÚ Popovičky
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PŘEHLED HLAVNÍCH PROJEKTŮ OBCE POPOVIČKY
Projekt

priorita
(1–5)

Stav

Odhadovaný
náklad akce

Financování

Předpoklad
realizace

Chodník v intravilánu obce Popovičky

1

příprava dokumentace
pro společné řízení –
územní řízení a stavební
povolení do 06/2022

8 000 000 Kč

vlastní zdroje

září 22

Stezka pro pěší v úseku
rybník Ve Struhách – zámek Nebřenice

2

příprava dokumentace
pro společné řízení –
územní řízení a stavební
povolení do 06/2022

7 500 000 Kč

vlastní zdroje
+ příspěvek
Arendon

září 22

Rekonstrukce komunikace K Rybníku:
obecní úřad – Petrovy Vrchy

2

vysoutěžený zhotovitel,
čekáme na výsledky
dotačního řízení

650 000 Kč

vlastní zdroje +
dotace

srpen 22

Autobusová zastávka Popovičky
a I. etapa chodníku do Chomutovic

1

hotova studie, vyřešené
majetkoprávní vztahy,
čeká se na zápis do
katastru nemovitostí

3 000 000 Kč

vlastní zdroje
+ dotace

2023

II. etapa chodníku Popovičky – Chomutovice

3

hotova studie,
nevyřešené
majetkoprávní vztahy

3 000 000 Kč

vlastní zdroje
+ dotace

neznámá

Optická síť:
Popovičky – Chomutovice – Nebřenice

3

odsouhlasená smlouva o
spolupráci se společností
T-mobile

0 Kč

v režii T-mobile
a Arendon

2022

Rekonstrukce obecního úřadu v Chomutovicích

4

příprava architektonické
studie + dokumentace

11 000 000 Kč

vlastní zdroje
+ dotace

2024

Výstavba nové multifunkční budovy v prostoru
bývalé fary v Popovičkách

5

příprava dokumentace
na územní rozhodnutí

50 000 000 Kč

vlastní zdroje
+ dotace
+ Arendon

2026

Rekonstukce autobusové otočky
v Chomutovicích

2

v řešení vlastnické vztahy

750 000 Kč

vlastní zdroje

2022

Výstavba workoutového hřiště v Popovičkách

–

WO hřiště + osázení
habry hotovo

0 Kč

vlastní zdroje

květen 22

Svazková Základní škola v Modleticích

1

100 000 000 Kč

vlastní zdroje
+ dotace

2027

Víceúčelové dětské hřiště s umělou trávou

–

hledání vhodného
pozemku

–

vlastní zdroje
+ dotace

2023

Želivka
– úprava stávající infrastruktury v majetku obce
– nový vodovodní přivaděč
Popovičky – Nebřenice

1

Přivaděč NebřenicePopovičky hotovo,
přivaděč region
JIH-Nebřenice před
kolaudací, probíhá
úprava našeho systému

16 000 000 Kč

v režii
Arendon

listopad 22
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ZE ŽIVOTA OBCE

Jarní brigáda
V sobotu 9. dubna 2022 se konala naše tradiční jarní brigáda.
Společnými silami jsme uklidili náves v Chomutovicích, dětské hřiště Na Stádlech, okolí hřbitova v Popovičkách a u kostela. Naši hasiči vyčistili škarpy. V průběhu brigády se vysadily
nové mladé stromky okolo nového workoutového hřiště. Po
práci jsme měli připravenou vynikající gulášovou polévku
s pečivem a sladkými koblihami, které jsme dostali darem od
pekařství Frydrych z Říčan. Děkujeme.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se jarní brigády zúčastnili.
Ivana Štěpánková
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ZE ŽIVOTA OBCE
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ZE ŽIVOTA OBCE

Den dětí
Není krásnější akce než takové, ze které se ozývá dětský smích.
Takové byly oslavy Dne dětí, který jsme pro naše malé ratolesti
připravili v sobotu 4. června. Děti si mohly zasoutěžit v několika
disciplínách. Čekala na ně střelba ze vzduchovky, vázání uzlů,
stříkání ze džberovky na „hořící“ domeček, slalom s pingpongovým míčkem, kriket, shazování plechovek, házení na panáka
a chytání rybiček. Po absolvování každého soutěžního stanoviska dostali malí soutěžící něco sladkého na zub. Za splnění
všech disciplín je čekala hlavní výhra – hračka.
Kromě soutěží se děti mohly vyřádit ve skákacím hradě, zkrášlit se dočasným tetováním a ve výtvarné dílničce si vybarvit
a ozdobit keramického ptáčka.
Nezapomnělo se ani na rodiče, pro které bylo večer po skončení Dětského dne připraveno posezení a drinky, při kterých si
mohli s ostatními popovídat.
Na závěr bychom rádi poděkovali pekařství Frydrych za sponzorský dar pečiva k občerstvení, Resortu Popo za sponzorský dar
sladkého pečiva, SDH Popovičky, kteří zajišťovali nejen přípravu
a průběh celého dne, ale také občerstvení. V neposlední řadě patří dík všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu akce a úklidu.
Všem moc děkujeme, doufáme, že jste si oslavy našich nejmenších užili a budeme se těšit zase příště!
OÚ Popovičky
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ZE ŽIVOTA OBCE
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

Školení výjezdových jednotek „FLORIÁNEK“
V sobotu 7. května 2022 proběhlo na našem okrsku č. 3 Modleticko školení výjezdových jednotek s názvem Floriánek. Toto školení
probíhá každoročně a slouží k ověření znalostí, ale také k získání
nových zkušeností pro členy jednotky požární ochrany obce.
Za naši jednotku se zúčastnilo jedno družstvo ve složení 1 + 3.
Osoby v družstvu jsou rozděleny na Velitele družstva, Strojníka
a dva hasiče. Celkem pro nás bylo připraveno 6 stanovišť s různými úkoly.
Jako první jsme začínali na domácím stanovišti v Chomutovicích, kde jsme prováděli nástup družstva, nástup družstva
u cisterny nebo požárního hydrantu a popis jednotlivých úkonů na místě zásahu.
Následně jsme přejeli na další stanoviště, tentokrát do Říčan,
kde byl simulovaný požár na střeše budovy. Úkolem bylo sestavit nastavovací žebřík a pomocí útočného proudu uhasit požár.
Jelikož jsme tento druh žebříku viděli poprvé a chvíli nám trvala příprava, obdrželi jsme zde dva trestné body, ale i přesto byla
tato disciplína pro nás přínosem.
Třetí stanoviště ve Svojšovicích mělo prověřit naši připravenost
ohledně zdravovědy. Zde byla osoba, která byla zasažena výbuchem plynové lahve a měla popáleniny na celé horní části
těla. Museli jsme provádět komunikaci se zdravotnickou záchrannou službou a provádět ošetření popálenin. Menší popáleniny na pažích jsme ochlazovali a velké popáleniny na hrudníku jsme pouze zakryli a počkali na příjezd ZZS. Celou dobu
jsme kontrolovali zdravotní funkce popálené osoby a udržovali
komunikaci s operačním důstojníkem.
Na čtvrtém stanovišti v Křížkovém Újezdci se nacházela osoba,
která spadla z výšky do nepřístupného terénu. Úkolem bylo
se k osobě dostat pomocí slanění a následně ji transportovat
z nepřístupného terénu na místo, kde bylo možné osobu pře10

dat ZZS. Po celou dobu provádění disciplíny byly osobě kontrolovány životní funkce a stejně jako na předchozí disciplíně
byla udržována komunikace s operačním střediskem.
Páté stanoviště bylo specializováno na práci s motorovou pilou, zde jsme zúročili naše nabyté zkušenosti z loňského školení a celou disciplínu jsme splnili bez trestného bodu.
Poslední stanoviště bylo v Modleticích, kde bylo hlavním úkolem provádět vizuální signalizaci, a také signalizaci pomocí
lana. Zde jsme kromě jedné drobné chyby disciplínu úspěšně
absolvovali a také náš čekal písemný test, který jsme měli bez
chyby.
Následně celé naše družstvo přejelo na vyhlášení do obce
Herink, kde bylo i závěrečné posezení a zhodnocení celého
školení. Při tomto školení nejde vůbec o konečné umístění, ale
hlavně o to, abychom nabrali co nejvíce zkušeností, které se
nám mohou vždy hodit. Přesto všechno jsme nakonec skončili
na 4. místě s 5 trestnými body z maximálně 30 možných.
Složení soutěžního družstva:
Velitel – Jaroslav Švehla
Strojník – Jakub Ševčík
Hasič 1 – Lukáš Štěpánek
Hasič 2 – David Aron
Jaroslav Švehla
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Plán opravy zvonu schválen
Obecní úřad v Říčanech schválil celý technologický postup
opravy zvonu.
Z rozhodnutí vybíráme:
1. Chybějící koruna bude odlita podle zvonu ve Velkých Popovicích, který je dílem téhož zvonaře.
2. K připevnění nové koruny bude využito vysekaných otvorů v základu koruny. Koruna bude pro vyrovnání nerovností podložena olověným plátem.
3. Povrch zvonu bude konzervován včelím voskem.
4. Stávající srdce bude po úpravě a vyžíhání použito a natřeno kovářskou barvou. Tvrdost nebude přesahovat 130 HB.
5. Zvon bude opatřen dubovou hlavou, tvarově odpovídající
době vzniku zvonu, tj. s vysokým, konkávně probraným
nástavcem.
6. Zvon bude nadále zvoněn ručně.
7. Zachovaný zvon bude doplněn novým zvonem e2 o průměru cca 63 cm. Bude opatřen dubovou hlavou a jednoosým srdcem.
8. Nový zvon bude opatřen lineárním motorem.
9. Průběh prací bude dokumentován a bude vyhotovena
zpráva doplněná fotodokumentací. Jeden výtisk zprávy
bude předán do archivu NPÚ ÚOP SČ, aby měla odborná
organizace k dispozici dostupné informace o restaurátorském zásahu.
10. Ukončení akce proběhne v rámci komisionálního předávacího řízení za přítomnosti zástupce vlastníka, restaurátora, NPÚ – ÚOP SČ a příslušného výkonného orgánu státní
památkové péče.
Celý dokument najdete na stránkách www.naszvon.cz

Zvonovina pro odlití nové koruny pro starý zvon Jana Konváře,
tak i pro nový zvon, je nakoupena a čeká na zpracování.
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Letní hasičské desatero
Začínají prázdniny, slunečné dny lákají ke koupání a trávení času v létem vonící přírodě. Dlouhé večery jsou ideální k posezení u táboráku. Pro některé je „okurkové“ roční období časem odpočinku a zvolnění, kdy je tak nějak přirozené méně
práce a čas teče pomalu jako zlatý med. Pro jiné je to však doba plná nástrah, kdy je potřeba zůstávat v plné pohotovosti.
Hasiči mívají i přes léto plno práce, kterou jim svou nepozorností mnohdy přiděláváme. Namísto rýmovačky „Vidím oheň
plát, volám sto padesát“ je lepší nehodám předcházet pamatováním na těchto deset základních „přikázání“.

1. ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V PŘÍRODĚ

2. LESNÍ POŽÁRY

Oheň v přírodě rozdělávejte minimálně 50 metrů od kraje
lesa a 100 metrů od stromů v dostatečné vzdálenosti od budov a všech věcí, které by se mohly vznítit. Táborák v lese je
možný pouze na vyhrazených místech. Velmi nebezpečné je
rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, jako je
louka nebo strniště. Nikdy nezakládejte oheň pod větvemi,
na kořenech stromů, na suchém listí, senících a podobně.
Naopak je vhodný hliněný podklad
a místo oddělit kameny. I mírný
větřík může roznést jiskry a způsobit
neštěstí. Kvůli takové neopatrnosti
vznikají každoročně stovky
požárů.

Naprostá většina lesních požárů je způsobena
lidskou nedbalostí – zakládání ohně, používání
přenosných vařičů, odhození nedopalku cigaret
nebo jiných doutnajících předmětů. Kouření je
v lese ze zákona zakázáno. Lesní požáry se špatně
likvidují kvůli zhoršené dostupnosti místa i rychlému šíření požáru pod zemí.
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3. GRILOVÁNÍ A PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE
Při grilování je třeba dát pozor na vhodné umístění grilu, aby
odletující jiskry nezapálily okolí. Gril by měl stát na rovné ploše,
aby nehrozilo převrácení, a tím popálení. Palivo by mělo být použito pouze určené ke grilování, nikoli odpadky, benzín a další.
Plynové spotřebiče by neměly být vystaveny vysokým teplotám
a nadměrným tlakům. Příkladem je plynový zapalovač, který ve
vyhřátém autě představuje doslova časovanou bombu.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
4. BOUŘKY
Letní bouřky jsou romantické pouze v knihách, naživo mohou
ohrozit životy. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy,
ideálně chráněné hromosvodem. V přírodě je dobré se při bouřce
schovat v hustém lese, nižším porostu nebo úzkém údolí. Naopak
úkryt nehledejte pod osamělým stromem, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, v polorozpadlých budovách nebo v hájence bez
hromosvodu. Nebezpečí hrozí i na lodi nebo při koupání. Zasažení bleskem hrozí na otevřeném prostranství, vyvýšených místech
a v blízkosti železných konstrukcí, jako je elektrické vedení. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte. Pozor je také potřeba
dávat na padající stromy a létající větve či další předměty.

snadné ztrátě orientace skončit tragicky, stejně tak není vhodné chodit do vody pod vlivem alkoholu. Pozor na skákání do
vody pokud jsme uhřátí, hrozí nebezpečí srdečního selhání.
Není dobré přeceňovat své plavecké schopnosti, vždy mohou
nastat například svalové křeče. Při sjíždění vody bychom vždy
měli mít na sobě plovací vestu.

5. ODJEZD NA DOVOLENOU
Před odjezdem z domova na delší čas pečlivě zkontrolujte, zda
jsou vypnuté všechny spotřebiče (sporák, rychlovarná konvice, žehlička). Pokud odjíždíte na delší dobu, je dobré vyprázdnit a vypnout také ledničku, dále uzavřít hlavní přívod plynu
a vody. Pokud je to možné, odpojte co nejvíce elektrospotřebičů z elektrické sítě a televizi i z antény. Nezapomeňte také
zkontrolovat, zda je všude zhasnuto, jsou uzavřeny vodovodní
kohoutky, zajištěná okna. Pro jistotu je dobré nechat náhradní
klíče u spolehlivého souseda.

9. SKLIZEŇ OBILÍ
Častou příčinou požárů na polích jsou technické závady na zemědělské technice a nedbalost, například chytnutí slámy od
rozžhaveného výfuku. Obilný prach dokáže s horkým vzduchem
vytvořit výbušnou směs, která snadno vzplane od poletujících
jisker. Před žněmi by měli zemědělci svou techniku dobře zkontrolovat. Hlídat je potřeba také uskladněné seno, u kterého při
nedostatečném usušení a větrání hrozí samovznícení.

6. DĚTI

10. PŘIVOLÁNÍ POMOCI

Vynalézavé děti, které nemají přes prázdniny co dělat, mohou
ohrozit sebe i své okolí. Oblíbené tajné hry se zápalkami, zapalovači nebo pyrotechnikou každoročně způsobují zranění dětí
i majetkové škody. Tajné kouření a odhozené nedopalky mají
na svědomí požáry.

Pokud dojde k požáru či nehodě, při které je potřeba zásahu
hasičů, je důležité zachovat klid, nejprve zachránit životy a až
poté majetek. Hasiče lze přivolat pomocí tísňové linky 150
nebo 112, záchrannou službu na čísle 155, policii na lince 158.
Při ohlášení je nejprve potřeba uvést CO se stalo, KDE k tomu
došlo a případné okolnosti, které mohou pomoci, nebo naopak zkomplikovat zásah. Až poté uvádějte, KDO volá. Vždy se
řiďte pokyny operátora. Jednotná evropská tísňová linka 112
vám pomůže v nouzi i v zahraničí.

7. VÝLETY NA NEBEZPEČNÁ MÍSTA
Lezení po skalách, průzkumy jeskyní nebo štol bez dohledu
dospělé osoby je pro děti a mladistvé sice dobrodružné, ale
nebezpečné, protože snadno přecení své síly a schopnosti.
V neznámém terénu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Při
pohybu v blízkosti okrajů skal hrozí ztráta rovnováhy, v jeskyních se může kdykoli uvolnit část horniny. Při lezení na skály je
vždy nezbytné řádné zajištění.

8. KOUPÁNÍ A SJÍŽDĚNÍ VODY
Při nerozvážném koupání hrozí řada úrazů. Nikdy neskákejte
do vody, o které nevíte, jak je hluboká, hrozí poranění o mělké dno nebo kameny. Romantické noční koupání může kvůli
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Noc kostelů 2022 je za námi
V pátek, 10. června v podvečer, se otevřely dveře mnoha kostelů a nabízely návštěvníkům zajímavé programy. V Popovičkách,
v kostele sv. Bartoloměje, bylo také celý večer otevřeno a navštívilo ho několik návštěvníků hlavně z okolních obcí. Úvodem
zazněly písně z Truverdské mše od Petra Ebena, poté následovala prohlídka kostela a zvonice se svěšeným památným zvonem, který čeká na opravu, a klavírní improvizace.
Návštěvníci přicházeli průběžně na individuální prohlídky a zajímali se o nového anděla zdobícího oltář a dále o druhého
původního anděla z oltáře, který zatím na opravu čeká. Nejvíce
pozornosti upoutal však památný zvon, který zázrakem přežil
všechny války, jeho historie a postup současných oprav. Každý
z hostů mohl také zapálit svíčku s prosbou za mír na Ukrajině
a na celém světě, nebo za jiné soukromé prosby či za poděkování Bohu.
Přejeme si, aby do letošní pouti v Popovičkách, která se koná
každoročně v posledním srpnovém a prázdninovém týdnu,
zněly obcí již hlasy obou zvonů. Prožíváme však teprve první
letní dny a tak všem čtenářům Zpravodaje a hlavně dětem přejeme krásné a slunečné prázdniny!
Iveta a Martin Patákovi
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Černobílá hudba
Alžběta Patáková

Zavřené oči, slyším tóny
Otevřu oko, vidím jich miliony
Otevřu oči, jen ty černobílé jsou přítomny
Co dělat s černobílou barvou?
Je den, noc, a to hlasité i tiché
Zvuk se plíží pomalu i rychle
Co dělat s černobílým tónem?
Zvuk se prohlubuje, ale barvy zůstávají
I ty včera barevné, černobílé zůstávají
Co dělat s černobílým světem?
Zvednu hlavu, zvednu tělo
Včera krásně znělé tóny ustávají
Slyším ticho, co však znělo?

Co dělat bez černobílých tónů?
Vidím bíločerný stroj
I ten včera tyhle barvy míval
A přec pořád stejně stoj
Co dělat bez černobílé hudby?

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
POPOVIČKY VÁS ZVE NA

POSEZENÍ
U GRILOVANÉHO PRASÁTKA

6. 8. 2022 OD 16:00
NA NÁVSI V CHOMUTOVICÍCH
PROGRAM | Bude upřesněn na webu a facebooku
VSTUPNÉ | Dobrovolné | konzumace vepříka v ceně
facebook.com/sdhpopovicky | www.hasici.popovicky.cz
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Kalendárium
aneb na co se můžeme těšit

v roce 2022
6. 8. 2022

Posezení s hasiči u grilovaného
prasátka

19. 11. 2022 Podzimní brigáda na úklid obcí

17. 9. 2022

Rozloučení s létem

Říjen

Špacír, procházka okolními obcemi

18. 12. 2022 Adventní setkání

3. 11. 2022

Lampionový průvod

24. 12. 2022 Štědrovečerní mše

10. 12. 2022 Sousedské posezení

Změna termínů vyhrazena

Rozloučení s létem
V sobotu 17. září 2022
se společně rozloučíme s končícím létem.
Sejdeme se v 15:00 v altánu u dětského hřiště Na Stádlech.
K tanci hraje Kapela pod altánem.
Občerstvení – zálohované sklo za 50 Kč, nebo plastové kelímky.
Vstupné 100 Kč
Účastníci podzimní a jarní brigády a děti do 15 let mají vstup zdarma.
Těší se OÚ Popovičky a SDH Popovičky
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