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Naši malí koledníci
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O divokou zvěř se stará
Myslivecké sdružení Dobřejovice

9
Na karnevalu
pro děti i dospělé bylo veselo

Adventní setkání –
krásná vzpomínka na Vánoce

Vážení spoluobčané,
milí sousedé,
Vážení spoluobčané,
sluníčko nám již svítí nad hlavami čím
dál více, ptáci oprašují svůj repertoár, pivo chutná s vyššími teplotami
o něco lépe, a zanedlouho se ke slovu
dostanou i krátké rukávy a venkovní
posezení.
Pro obecní úřad jsou tyto dny počátkem veškerých venkovních aktivit,
nejen v rámci pravidelné údržby veřejných prostranství a zeleně, ale i výstavby a investic do infrastruktury.
V tomto roce bychom rádi realizovali
stezku pro pěší u výjezdu z Popoviček na obec Herink a alej, revitalizaci rybníka v Chomutovicích, doplnění
veřejného osvětlení v Chomutovicích,
rekonstrukci zastávek ve všech třech
obcích s hlavním důrazem na bezpečnost cestujících, opravu drobných
kulturních památek (především křížků
u silnic a na návsích), doplnění řady
ovocných stromů podél hlavní silnice,
rozšíření dětského hřiště v Popovičkách, protipovodňová opatření a jiné.
Rádi bychom též uvedli v život nový
územní plán našich obcí. K tomuto
tématu je připravováno pravidelně
pro širokou veřejnost zasedání, kde je
možno probrat všechny aspekty návrhu územního plánu velice detailně.

Nakolik je příprava územního plánu
obce v bodu jednání zastupitelstva
pravidelně projednávána a občané
mají zde možnost se k ÚP vyjadřovat,
cítíme, že povědomí o této problematice je nízké a bohužel velice často
i nesprávně interpretované.
Protože se z pohledu ÚP jedná o velký
závazek vůči naší budoucnosti a kvalitě života, dovolil bych si požádat, aby
v případě dotazů, nejasností či komentářů, jste se primárně obraceli na
obecní úřad pro souhrnnou informaci.
Necítíme například cestu peticí a vyvolávání poplašných zpráv jako správnou už z toho titulu, že si zde všichni
navzájem téměř „koukáme do oken“
a prostoru ke vzájemné diskusi, shodě
a kompromisu, pokud je vůle, je více
než dost.
V průběhu června bude podvýbor pro
heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky schvalovat nové zástavy obce,
erb a vlajku. Pevně věříme, že se vám
standarty obce líbí a jejich návaznost
na historický původ našich obcí a patrona kostela v Popovičkách, sv. Bartoloměje, je zřejmá. Na počátku bylo
ve výběru cca 12 motivů, se kterými
obec pracovala. Následně ke dvěma

Zároveň mé velké osobní DĚKUJI patří
všem účastníkům jarní brigády a sboru dobrovolných hasičů. Velice mě těší
zájem nás všech o společná veřejná
prostranství a vzhled našich obcí, kdy
nejen slovem, ale i prací jsme ochotni přispět. Pivo a servírovaná gulášová polévka o polední pauze u rybníka
v Chomutovicích byla „Michelinskou
hvězdou“ celého dne. Ještě jednou
všem děkuji.
Usměvavý den.
S úctou Jaroslav Richter, starosta

Poplatek za evidenci psů
splatný k 31. květnu

Kalkulace vodného
a stočného

Žádáme občany, aby provedli aktualizaci údajů svých psů v evidenci na
obecním úřadě.

Kalkulace vodného a stočného
na rok 2015 je ve výši 103 Kč
za metr krychlový (48 Kč pitná
voda, 55 Kč voda odpadní).

Aktualizaci je možné provést elektronicky na e-mail: jana.svehlova@popovicky.cz nebo osobně v úředních
hodinách na OÚ.
Zároveň si dovolujeme upozornit na
poplatek ve výši 200 Kč za psa, který
je splatný k 31. květnu příslušného
kalendářního roku dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2013.
-jš-
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v užším výběru byla možnost se vyjádřit i prostřednictvím webových stránek obce. Děkujeme tímto všem za
pomoc a komentáře!

I za této situace bude obec
tuto kapitolu dotovat cca částkou 650 000 Kč. Navýšení
ceny je dáno především povinným vytvořením fondu oprav
a obnovy.

Obecní úřad informuje
Kontakty
a provozní doba
Obecní úřad Popovičky
se sídlem v Chomutovicích
K Rybníku 12
251 01 Chomutovice
IČ: 0064 0131
č. ú.: 168 222 01/0100
tel.: 323 637 123
ID datové schránky: 9vfakxa
e-mail: obec@popovicky.cz
http: www.popovicky.cz
úřední hodiny: úterý 19–21 h
CZECH POINT: úterý 17–19 h
středa 17–19 h
Správce kanalizační
a vodovodní sítě
Petr Vácha – 736 285 482,
petr.vacha@popovicky.cz
Sídlo pověřeného úřadu
Městský úřad Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Telefon: 323 618 111 – ústředna
E-mail: podatelna@ricany.cz
Sídlo matričního úřadu
Městský úřad Říčany
Budova B, Masarykovo náměstí 83/1
251 01 Říčany
Sídlo stavebního úřadu
Městský úřad Říčany
Budova E,
bytový dům Melantrichova 2000/38
251 01 Říčany
Sídlo ﬁnančního úřadu
Městský úřad Říčany
Politických vězňů 1233/40
251 01 Říčany
Telefon: 323 627 305
E-mail: podatelna2122@fs.mfcr.cz

SPRÁVA OBCE
Autobusy

Renata Stoklasová

Hasiči

Ivana Štěpánková

Hřbitov

Miroslava Formánková

Kanalizace, vodovod

Ing. Marek Kubr

Komunální odpad

Václav Škorpil

Krizový plán, povodňový plán

Bc. Petr Doubek

Kulturní akce

Jana Švehlová

Obecní web, SMS

Václav Škorpil

Pěší komunikace

Ing. Marek Kubr

Platby obce

Miroslava Formánková

Rozpočet obce

Všichni

Stavební záležitosti

Ing. Marek Kubr

Školství

Monika Ševčíková

Údržba komunikací

Václav Škorpil

Veřejné osvětlení

Václav Škorpil

Výherní automaty

Ivana Štěpánková

Výročí, svátky

Ivana Štěpánková

Obecní časopis

Monika Ševčíková

Zeleň, životní prostředí, dětská hřiště

Renata Stoklasová

Kronika obce

Monika Ševčíková

Psi – známky, očkování

Jana Švehlová

Jméno

Funkce

Obecní úřad

E-mail
obec@popovicky.cz

Telefon
323 637 123

Ing. Jaroslav Richter

starosta

jaroslav.richter@popovicky.cz

724 563 153

Ing. Marek Kubr

místostarosta

marek.kubr@popovicky.cz

724 583 958

Václav Škorpil

místostarosta

vaclav.skorpil@popovicky.cz

775 594 911

Bc. Petr Doubek

člen zastupitelstva

petr.doubek@popovicky.cz

737 678 222

miroslava.formankova@
popovicky.cz

603 786 918

Miroslava Formánková člen zastupitelstva
Jana Švehlová

člen zastupitelstva

jana.svehlova@popovicky.cz

606 840 474

Monika Ševčíková

člen zastupitelstva

monika.sevcikova@popovicky.cz

606 460 717

Renata Stoklasová

člen zastupitelstva

renata.stoklasova@popovicky.cz

734 488 178

Ivana Štěpánková

člen zastupitelstva

ivana.stepankova@popovicky.cz

721 968 190

magdalena.lehovcova
@popovicky.cz

601 555 177

Magdaléna Lehovcová asistentka,
Czech Point

Info SMS od OÚ Popovičky
Chcete-li mít aktuální informace o dění v obci, projednávaných
tématech na zastupitelstvu či o společenských akcích,
nechte si zasílat INFO SMS od OÚ.
K zaslání zpráv, které je bezplatné
se můžete přihlásit:
– osobně na obecním úřadě
– e-mailem na vaclav.skorpil@popovicky.cz
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Obecní úřad informuje
Rekonstrukce hřbitovní zdi
Ve druhé polovině loňského roku
byla z důvodu havarijního stavu stávající hřbitovní zdi zahájena její rekonstrukce. Ačkoliv dílo ještě není
dokončeno, vizuální vzhled se již
příliš měnit vůči současnému stavu
nebude. Zbývá dokončit terénní a sadové úpravy, vyčistit zeď od výkvětů
minerálů z pojiva a opravit drobné
škody spojené s výstavbou. Spolu
s rekonstrukcí byl z důvodu zvýšení

bezpečnosti při provozu na sousední komunikaci přesunut hlavní vstup
na stranu k márnici, kde je zajištěno
i parkovací stání pro návštěvníky
hřbitova. Spolu s rekonstrukcí došlo k obnově pomníku uvnitř areálu
hřbitova a byla zahájena obnova kříže
vně u autobusové zastávky.

Revitalizace rybníka
Na přelomu léta a podzimu 2015 je
naplánována revitalizace ,,NÁVESNÍHO“ rybníka a části Chomutovic-

kého potoka v jeho blízkosti. Jedná
se o dlouhodobě plánovanou akci,
která byla umocněna povodněmi
v roce 2013, a potřebou zřízení protipovodňových opatření. Dílo bude zahrnovat zejména odbahnění rybníka
a potoka, zpevnění hráze a koryta,
rekonstrukci a výstavbu regulačních
prvků. Aktuálně prověřujeme případné možnosti ﬁnancování z řad dotačních titulů.

Intenziﬁkace ČOV
Vzhledem k budoucí potřebě zvýšení kapacity ČOV jsme v roce 2014
zahájili projekční práce na projektu ,,intenziﬁkace ČOV“. Nyní je již
zpracovaný projekt pro územní řízení
a pracuje se na projektu pro stavební
povolení. Projekt počítá s výstavbou
velikostí podobného objektu vedle
stávající čistírny a zvýšení kapacity z 600 ekvivalentních obyvatel na
hodnotu 1200. Stejně jako u projektu „NÁVESNÍHO“ rybníka a Chomutovického potoka prověřujeme možnosti čerpání ﬁnančních prostředků
z řad dotačních titulů.

Stezka Na Stádlech
Na jaro 2015 plánujeme dokončení
stezky v lokalitě Na Stádlech, kdy je
nutné dokončit terénní úpravy a vlastní povrch stezky. Do budoucna bychom rádi zrealizovali výsadbu aleje
podél stezky se zřízením odpočívadel
a informačních a naučných tabulí.

Revize odpadní kanalizace
Začátkem roku 2015 proběhla revize
odpadní kanalizace z důvodů zjištění
nežádoucích dotací dešťové a podzemní vody do tohoto systému.
Mimo závad na kanalizačním řádu
bylo zjištěno, že někteří obyvatelé
vypouští do tohoto systému dešťovou vodu ze svých nemovitostí, což
je zakázáno. Dotčení budou požádáni
o zjednání nápravy.
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Auta sama zastavují!
Obecní úřad Popovičky zvažuje,
v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu v okolí autobusových
zastávek v Chomutovicích a v Popovičkách, zavedení pravidelných
ranních hlídek. Hlídka/dozor spočívá
v tom, že v době odjezdu dětí do škol
bude na přechodu pro chodce přítomna osoba ve výrazném reﬂexním
oblečení a bude nápomocna při přecházení dětí přes přechod, případně

zastavovacím terčíkem zastaví vozidlo pro bezpečný přechod dětí. Sami
jsme si to již vyzkoušeli a naše zkušenost je vysloveně pozitivní. Řidiči
při spatření reﬂexního oblečení sami
viditelně zpomalili a v případě snahy
dětí o přejití vozovky je pouštěli přes
přechod, dříve jev zcela nevídaný.
Prosím tedy ty, kdo by nám, a především našim dětem, chtěli pomoc a stát
se ranní hlídkou, aby nás kontaktovali.
Ideální by byla jedna hlídka v Popovičkách a jedna v Chomutovicích, a to
v pracovních dnech od 6:50 do 7:01.
-vš-

Mysleme barevně…
Co se vám vybaví, když se řekne
žlutá, modrá, zelená a černá? Státní vlajka nevelké africké republiky
či klubové barvy provinčního honduraského fotbalového klubu?
Ani jedno, ani druhé… správná odpověď zní: kontejner na plasty, papír,

Obecní úřad informuje
sklo a kovy. Tyto pestré barvy nám
pomáhají jednoduše třídit odpad
a usnadňují tak jeho další použití –
recyklaci. Aby bylo třídění co nejefektivnější, je třeba do jednotlivých
kontejnerů házet to, co tam opravdu
patří.

ze bez vazby, ve větším počtu patří
do sběrného dvora), uhlový, mastný
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto
materiály už nelze dále recyklovat.
Pozor, použité jednorázové dětské
pleny opravdu nepatří do kontejneru
na papír, ale do popelnice!

Kontejner na plasty – ŽLUTÁ
ANO: Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čisticích a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů. Pěnový polystyren
sem vhazujeme v menších kusech.
NE: Mastné obaly se zbytky potravin
nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Kontejner na sklo – ZELENÁ
ANO: Barevné sklo, např. láhve od
vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo
z oken a dveří.
NE: Keramika a porcelán, nepatří
sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená
skla. Vratné zálohované sklo vracejte
zpět do obchodu.

Kontejner na papír – MODRÁ
ANO: Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
knihy. Můžeme sem vhazovat také
obálky s fóliovými okénky, nevadí ani
papír s kancelářskými sponkami –
zpracovatelé si s nimi umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku!
NE: Celé knižní svazky (vhazovat pou-

VÝZVA
Vážení spoluobčané, podívejte
se, co vše lze spatřit všude
kolem nás při nedělní
vycházce… Důrazně vás
žádáme: uklízejte po svých
pejscích!

Kontejner na kovy – ČERNÁ
ANO: Drobné kovové předměty, hliníková a kovová víčka, prázdné a vymyté plechovky od potravin a nápojů
apod.
NE: Kovové obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek, jako jsou plechovky od barev, spreje, laky.
Kontejner na elektroodpad
(na OÚ) – ORANŽOVÁ
ANO: Elektronika a spotřebiče – mobilní telefony, elektrické hračky, fény,
klávesnice, kalkulačky, mp3 a mp4
přehrávače, monočlánky.
NE: Zářivky, úsporné žárovky, PC
monitory, televizory (protože se vhozením mohou rozbít – nutno odevzdat bezplatně ve sběrném dvoře
jako zpětně odebraný výrobek).

Kontejner na bioodpad
(kompost) – HNĚDÁ
ANO: Tráva, listí, drny, piliny, zbytky
rostlin, kořeny, listy zeleniny, květiny, zemina z květináčů, štěpkovaný
nebo nastříhaný odpad z řezu keřů
a stromů, zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský odpad rostlinného původu,
spadané ovoce prokládané trávou
a řezem z keřů nebo zeminou.
NE: Zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso,
kosti, uhynulá zvířata, pleny, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.
Třídění zdar a čisté přírodě zvlášť!
Václav Škorpil, místostarosta

Oprava a přesunutí
pomníku na hřbitově
Na přelomu října a listopadu roku
2014 začala oprava a přesun pomníku padlých hrdinů na našem hřbitově. Důvodem k zahájení opravy bylo
narušení statiky základů kořenovým
systémem okolních dřevin. Rekonstrukci prováděl kameník Jaroslav
Malý z Kostelce u Křížků. Pomník byl
rozebrán, opískován a posunut. Při
rekonstrukci byly restaurovány desky se jmény padlých hrdinů. Oprava
celého pomníku stála 90 000 korun
a byla celá ﬁnancována obecním
úřadem. V průběhu roku 2015 bude
okolí pomníku osázeno okrasnou zelení, která umocní atmosféru pietního místa.

Kontejner na textil (u hřbitova) –
MODRÁ
ANO: Letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv –
veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se
boty neztratily, hadrové hračky.
NE: Znečištěný a vlhký textil, elektronika, matrace, koberce.
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Ze života obce
Tříkrálová sbírka v naší obci
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štestí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli
z daleka.“ Kašpar, Melichar a Baltazar jsou Tři králové, kteří přišli do
města Betléma poklonit se malému
Ježíškovi a předat mu dary. Svátek
Tří králů dnes označuje poslední den
vánočního období. V tomto období
jsou často pořádány průvody tříkrálové delegace, která chodí od domu
k domu, a na rám dveří píší své iniciály K+M+B jako formu požehnání
danému stavení.
V úvodu nového roku, po svátku Tří
králů, chodila i naší obcí veselá skupinka pěti malých králů s kasičkou
Charitas, ﬂétničkami a s doprovodem dospělých. Své putování zakončili u Betléma, v kostele sv. Bartoloměje v Popovičkách.
Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v českých městech a vsích potkat
na čtyřicet tisíc charitních koledníků

v kostýmech Tří králů. V návaznosti
na starou lidovou tradici chodí od
domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita
Česká republika celoročně pomáhá
těm, kdo si sami pomoci nedokáží.
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří
letos tuto sbírku podpořili, a věříme,

že i u nás v obci se tato akce stane
pravidelnou tradicí.

Tříkrálová sbírka 2015 – výsledky
Vedoucí skupinky
Jiřina Petržílková
Irena Rosíková
Roman Porteš
Prázdná
Hana Zavadilová
Zdeněk Hercík
Marie Junková
Marie Junková
Prázdná
Marie Junková
MěÚ Říčany – recepce
MěÚ Říčany – ověřování
Kateřina Šavrdová
Jana Čepičková
Martina Jakobová
Lucie Gillernová
František Čelikovský
Marie Junková
Celkem
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Kasička č.:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kč
6 904,00
6 528,00
6 848,00
0,00
3 325,00
6 148,00
4 383,00
3 494,00
0,00
2 331,00
200,00
1 445,00
3 846,00
2 637,00
4 007,00
500,00
5 000,00
3 880,00
61 476,00

Kde se vybíralo:
Doubravice
Chomutovice, Popovičky
Kostelec u Křížků
Říčany
Říčany
Říčany
Říčany
Říčany
Říčany
Říčany
Mukařov
Mukařov
Mukařov
Kamenice
Velké Popovice
Říčany

Ze života obce
Karneval pro děti
a dospělé
14. únor je svátek sv. Valentýna, ale
u nás v Popovičkách byl tento den
ve znamení Karnevalů. Od 14:00 hodin byl karneval pro děti a večer od
20:00 hodin se konal karneval pro
dospělé v restauraci U Lojzíka.
V dopoledních hodinách místní sbor
dobrovolných hasičů vyzdobil sál balonky a girlandami a jinými nezbytnými věcičkami, které ke karnevalu
patří. Dětskou částí provázela paní
Inka Rybářová s klaunem Rybičkou.
Program byl poutavý, poučný, zábavný a do karnevalového reje byly
zapojeni i rodiče, kteří dětem postavili tunel, zatancovali si s dětmi mazurku, a pak pět odvážných tatínků
vystoupilo v kapele Rybkaband, kde
polovina hrála na elektrické kytary
a druhá na saxofony. Tato podívána

sklidila velký úspěch jak u dětí, tak
i ostatních. Během karnevalu si bylo
možné zakoupit CD nebo knížky, které vydává paní Inka Rybářová.
Všechny masky dětí – princezna, víla,
kočička, sněhurka, robot, roztleskávačka, kovboj, pavouček, hasičky, rytíř, čarodějnice, bořek stavitel, klaun,
zvonilka, mrkvička, havajská tanečnice, čertík… byly krásné, děti si domů
odnesly sladkosti a balonky, které
byly volně ke stažení nafouknuté
u stropu. Celkem se dětí zúčastnilo
39 a jednou tolik jejich doprovodu.
Karneval pro dospělé začal ve 20:00
hodin a volně tak navázal na veselí,
které v sále panovalo už od odpoledních hodin. K tanci i poslechu hrála
oblíbená kolínská skupina Veget.
Tak jako každý rok bylo i tentokrát
na karnevalu vidět krásné masky, se
kterými si tvůrci vyhráli do posledního detailu. Každý se snažil být originální a neopakovat kostým z předešlých let. K vidění byly masky rybáře,
vdovy, jeptišky, žokeje, koně, doktora, zubní pasty, zdravotní sestřičky,
fotbalistky, Indky, dýně, motýla, babičky… I když účast byla malá, domů
nikdo příliš nespěchal a zdálo se, že
se všichni opravdu dobře bavili až do
brzkého rána.
-jš-
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Ze života obce
Sousedské posezení
V sobotu 13. prosince proběhlo tradiční Sousedské posezení v restauraci U Lojzíka. Sál byl vyzdobený
krásnými svícny, které umocňovaly
vánoční atmosféru a všechny příchozí tak naladili k předvánočnímu veselí. Pochutnali jsme si také na výborném vánočním cukroví.
K tanci a poslechu hrál oblíbený miniband Martina Pešla. Účast byla
k naší radosti oproti předešlým ročníkům hojná. Večer provázely soutěže a bohatá tombola od společnosti
Arendon a místních podnikatelů.
Výherci si domů odnesli hrabla, posypovou sůl, zob pro ptactvo a další
zajímavé ceny. Těšíme se na setkání
zase napřesrok!
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Ze života spolků a sdružení
Ze života myslivců
Myslivecké sdružení Dobřejovice
má v současné době 42 členů. Každý člen má na starosti myslivecká
zařízení, ať už posed, kazatelnu, jesličky pro zvěř srnčí nebo zásyp pro
zvěř drobnou, bažanty a zajíce.
Myslivci musí o své zařízení po celý
rok náležitě pečovat, udržovat je
přístupná pro zvěř, opravovat, čistit
nebo osekávat místa okolo nich od
trávy a buřeně. V zimních měsících
je péče o zvěř nejintenzivnější. Je
třeba zvěři ulehčit přečkání zimy,
kdy je ztížený přístup k potravě,
a proto myslivci provádějí takzvané
přikrmování. Jak již bylo napsáno na
začátku, každý myslivec má svoje
jesličky, zásyp nebo jiné krmné zařízení pro zvěř. Někteří mají takových
míst víc a všechna krmná zařízení
tvoří dohromady soustavu. Díky
tomu je zvěř nucena mezi jednotlivými zařízeními přecházet a udržuje
se tak v pohybu. První přikrmování
začíná probíhat většinou v říjnu, kdy
se především bažantům a zajícům
předkládá jadrné krmivo do zásypu.
Krmí se většinou obilím, vhodný
je ječmen. Dále různé boby, třeba
sušený hrách nebo řepka. Někteří
myslivci dávají na přilepšenou kukuřici. Zpočátku, než napadne sníh, se
krmí v menších dávkách, především
proto, aby se zvěř na krmná místa
naučila. V době, kdy napadne první
sníh a sněhová pokrývka se udrží,
začínají myslivci s intenzivním přikrmováním, především je třeba, aby
ve všech krmelcích byl dostatek čerstvého a suchého sena. Není výjimkou, že někteří ke svým krmelcům
musí chodit každý den.
Vzhledem k tomu, že letošní zima
byla dosud mírná a sněhu nebylo
mnoho, neměla zvěř problém s přístupem do krmelců. V předcházejících letech však museli myslivci
zvěři ke krmelištím prohrnovat ces-

ty, aby jí usnadnili přístup. MS Dobřejovice nechává pravidelně každý
rok provádět koprologické vyšetření
a na základě jeho výsledku je pro
zvěř sestavena ideální krmná složka
v podobě granulí. Mimo obiloviny
a další krmivo myslivci zvěři předkládají i granule, z nichž zvěř načerpá
potřebné živiny a vitamíny, kterých
má nedostatek. Samozřejmě mimo
tyto pochutiny dále někteří myslivci předkládají zvěři například suché
pečivo, kaštany, které je třeba před
nasypáním do krmelců roztlouci,
aby je zvěř dokázala dobře pozřít. Je
možné předkládat i jiné plody, které
máme pro zvěř připravené, a ideálně
nasušené z léta. Je nevhodné předkládat zvěři ovoce nebo zeleninu,
která podléhá rychlé zkáze nebo se
může nasáknout vodou a zmrznout.
Přemrzlé ovoce je třeba okamžitě
odstranit, jelikož by zvěři mohlo poškodit trávicí trakt.

Důležitou složkou potravy je i sůl, ze
které zvěř čerpá minerály. Neměla
by tedy chybět v žádném krmelci.
Povinností myslivců z MS Dobřejovice je i péče o stav krmných zařízení.
Vzhledem k tomu, že se již zima blíží
ke konci, bude potřeba na jaře krmelečky vyčistit, vyhrabat zbytky starého

krmení, odvést zbylé seno a provést
asanaci krmných zařízení. Ta se provádí zpravidla povápněním všech zařízení a jejich okolního prostoru. Také je
třeba vyčistit okolí krmelce, pohrabat
a případně opravit rozbitá zařízení.
Jarní měsíce jsou obdobím, kdy můžeme pozorovat první mláďata, ať už
malé zajíčky, bažanty, liščata nebo
selata. Je dobré v jarních měsících
omezit vycházky se psy, abychom
zvěř a její mláďata nerušili. V březnu
probíhá ve většině honiteb plošné
podávání léčivých přípravků pro zvěř
a sčítání zvěře. I myslivci z MS Dobřejovice provádějí sčítání zvěře, aby
zjistili, jaké jsou stavy zvěře a jaký
bude očekávaný přírůstek mláďat.
Jarní sčítání je velice důležité, jelikož nám ukazuje, zdali není některý
druh zvěře v honitbě přemnožen, či
naopak ho není málo. Například stavy zajíců se v současné době snižují,
proto se pravidelně v jarních měsících
provádí tzv. osvěžování krve, kdy myslivci do přírody vypouštějí nové zajíce z různých lokalit České republiky.
Pokud chcete i vy vidět malého zajíčka nebo bažanta, pozorovat srnky,
nebo zahlédnout třeba výra či poštolku, chovejte se v přírodě tiše a určitě
se Vám to podaří.
Ing. Anna Beníčková
za MS Dobřejovice
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Ze života obce
Adventní setkání
V předvánoční sobotu 20. prosince
2014 se konalo na návsi v Chomutovicích tradiční adventní setkání.
O teplé sváteční nápoje pro zahřátí
zúčastněných se postarali pan starosta Jaroslav Richter a pan místostarosta Marek Kubr. Podávalo se

Velikonoce 2015
Přijmout pomoc, když zrovna prožívám něco těžkého, je k nezaplacení.
Vědomí, že se někdo o mě zajímá, že
mi chce být nablízku a je ochoten přiložit ruku k dílu – je dar nad všechny
dary.
Kolikrát jsme si v životě připadali
sami. Nemám s kým se poradit – kdo
mi pomůže? Komu mám a komu vůbec mohu říci své těžkosti, trápení?
Je vůbec někdo, komu na mně záleží?
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svařené víno, punč a výborný vánoční čaj. V mrazivém odpoledni přišly
teplé nápoje všem k chuti. Všichni
sousedé, kteří přišli, donesli něco
dobrého k zakousnutí.
Na ochutnání bylo nejen tradiční vánoční cukroví, ale i jiné slané
pochoutky. Sešli jsme se opravdu

v hojném počtu a rádi si popovídali
v čase předvánočním, a na chvilku
se zastavili v neustálém shonu, který kolem Vánoc vždy panuje. Doufáme, že se tato naše tradice zachová
a dále se budeme každý předvánoční čas scházet na naší návsi, kterou
v čase Vánoc zdobí náš vánoční
strom a krásný betlém.

V době postní se v kostele modlíme
křížovou cestu. Ježíš – ačkoli neudělal
nic zlého, byl odsouzen a ukřižován.
Kolika lidem pomohl, kolika lidem
podal pomocnou ruku, kolika lidem
ukázal, že je má rád a pomohl jim v jejich trápení, bolesti a těžkosti. A sám
místo vděku se dočkal zloby. Kdyby to
vše tím skončilo, bylo by to smutné.

všichni složili ruce v klín a nemají sílu
jít dál. Ježíš dovede vlít radost a naději do situací, kdy nikdo z nás nedoufá, že by to ještě mohlo dopadnout
dobře.

Velikonoce nám ale vždy dávají NADĚJI. Naději, že vždy po Velkém pátku plném bolesti přijde Velikonoční
jitro, vzkříšení a vítězství nad smrtí.
Ježíš dokáže zvítězit tam, kde už

Přeji Vám, aby Bůh byl vždy Vaší oporou.

To jsou Velikonoce. To je Ježíšovo poselství – NEBOJ SE, DŮVĚŘUJ MI.
JÁ TĚ PŘECE NIKDY NEOPUSTÍM.

Požehnané jaro Vám všem přeje
P. Konstantin

Plán akcí na rok 2015
Plán akcí na rok 2015
Název akce

Datum

Začátek akce

Místo konání

Dětský den

06. 06. 2015

14:00

Nohejbalový turnaj

22. 08. 2015

9:00

Náves Chomutovice

Rozloučení s létem

12. 09. 2015

16:00

Dětské hřiště Na Stádlech

Lampionový průvod

30. 10. 2015

18:00

*Informace budou upřesněny

Sousedské posezení

12. 12. 2015

20:00

*Informace budou upřesněny

Adventní setkání

20. 12. 2015

15:00

Náves Chomutovice u betlému

Hřiště v Chomutovicích na návsi

Sbor dobrovolných hasičů
Popovičky
pořádá dne

13. června 2015
od 9:00 hodin
soutěž v požárním sportu
rtu
u rybníka Ve Struhách, Chomutovice – cesta d
do llomu

k vidění budou požární útoky
v kategorii mladších a starších žáků, můžu a žen
Přijďte fandit místním hasičům!

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Obecní úřad Popovičky děkuje Jiřímu Dvořáčkovi z Popoviček za
bezplatnou pomoc a zapůjčení stroje při stavbě cyklostezek mezi
Chomutovicemi a Popovičkami. Díky Jiřímu Dvořáčkovi jsou naše obce
zase o něco malebnější. Děkujeme!

Obecní úřad Popovičky
děkuje Janu Štantejskému za
dlouhodobou nezištnou pomoc při
renovaci vstupní brány a branky
na hřbitov, výložníku na měření
rychlosti, přispění na opravy
zastávek a dalších činnostech,
díky kterým je život v našich
obcích vždy o něco příjemnější.
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Tak šel čas

aneb Jak se změnily naše obce
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