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AKTUÁLNÍ INFORMACE

Úvodní slovo
Ivan Boleslav, starosta

Vážení čtenáři,
školní rok se blíží mílovými kroky ke konci a tak žáci i učitelé mají 

plné ruce práce, aby do konce roku všechno stihli. Třídní kolektivy jezdí 
tradičně na výlety, školy v přírodě a jiné akce, na které se během roku 
nedostalo. Žáci devátého ročníku by měli na  závěr svého účinkování 
na naší škole absolvovat v tradičním termínu vodácký výcvik, který se 
letos má konat na řece Otavě. Prvňáčci se těší na svoje první prázdniny, 
které se rychle blíží.

Rychle se blíží i  připravovaná přístavba a  rekonstrukce základní 
školy, která by měla započít právě o prázdninách. I když jsme uvažo-
vali, zda se v době, kdy není obecních prostředků právě nadbytek, pus-
tit do  takové akce, objektivní nutnost navýšení kapacity školní jídel-
ny a Základní školy nás vedla k tomu, abychom se pustili do realizace 
tohoto nelehkého úkolu. Ministerstvo fi nancí na konci loňského roku 
vyhlásilo dotační titul s možností získání fi nančních prostředků na pří-
stavby školních zařízení a my jsme se této nabídky chopili. Abychom 
mohli požádat o dotační prostředky, museli jsme jednat rychle a využít 
rozpracované projekty, kterými již obec disponovala z  dřívějších let. 
Něco museli architekti upravit, protože určité prvky chyběly a nebyly 
hotové, ale podařilo se nám vše doladit a  v  březnu jsme se dověděli, 
že nám budou fi nance poskytnuty v požadované výši. Tím ovšem pro 
nás i pro školu začíná velmi složité období, ve kterém musíme splnit 
všechny náležitosti, které jsou pro realizaci takové akce potřebné a které 
jsou hlavně časově náročné. Dotační prostředky se totiž musí vyčerpat 

do konce roku. Abychom všechno stihli, je třeba součinnosti všech, kte-
ří nám chtějí pomoci a kterým jde také o to, abychom měli v následují-
cích letech kde nakrmit naše žáky, kde je učit a kde cvičit. V našich plá-
nech je totiž nejen přístavba školy, ale i přístavba a rekonstrukce školní 
jídelny a rekonstrukce školní tělocvičny. Pokud se vše podaří, budeme 
mít jídelnu, která splní požadavky i na mimoškolní stravování, zejména 
z  řad důchodců, budeme mít dostatek tříd na  další léta pro všechny 
žáky a budeme disponovat tělovýchovným zařízením, které bude moci 
využívat každý zájemce o tělesnou výchovu.

Velice si vážím všech lidí, kteří po zveřejnění tohoto našeho záměru 
za námi přišli na úřad a nabídli nám při realizaci aktivní spolupráci. 
Jsou to lidé, mající odborné znalosti v oboru stavebnictví, v gastrono-
mii, v tělovýchově, atd. A co je nejdůležitější, chtějí nám pomoci, proto-
že vědí jak a s jakými problémy budeme naší školu stavět, jak složitý to 
je úkol. Je to radost mít takové lidi kolem sebe. Děkuji Vám všem nejen 
za sebe, ale za všechny žáky a jejich rodiče.

Bohužel, ne všichni sdílejí s  námi tuto myšlenku a  setkáváme se 
i s opačnými snahami. Jako kdyby těch běžných problémů nebylo dost, 
jsme nuceni řešit další, což nás připravuje naprosto zbytečně o vzácný 
čas a energii. Já osobně však pevně věřím, že společnými silami tento 
náš záměr dotáhneme do zdárného konce a na dlouhou dobu vyřeší-
me palčivý problém nedostatku prostor a  míst pro naše žáky. Pokud 
byste měli zájem seznámit se s celým projektem, jsme Vám k dispozici 
na obecním úřadě. Každou dobře míněnou radu a pomoc uvítáme.
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VÝZVA
Obec Velké Popovice má připraven ke spuštění nový web obce. Jeho součástí bude rej-
střík fi rem, institucí a spolků či sdružení podnikajících a provuzujících svou činnost na 
území naší obce.

Pokud chcete být součástí tohoto rejstříku, kontaktujte redakci webu na této e-mailové 
adrese: rejstrikfi remvp@gmail.com.

Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci.
 Redakční tým webu obce 
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Aktuální informAce

Kam se starou nebo nepotřebnou pračkou, ledničkou…?
Zdeněk Tököly, zástupce ředitele (za TS Velké Popovice p. o.)

Technické služby Velké Popovice se sídlem Brtnice čp. 56, tímto ozna-
mují, všem občanům obce Velké Popovice a okolních obcí (Petříkov, 
Kunice, Strančice, Mirošovice a  další), že do  areálu TS V. Popovice 
je možné bezplatně odevzdávat nepotřebné či staré elektrospotřebiče.

Jaké: PC monitory, tiskárny, ledničky, pračky, TV, mikrovlnné trou-
by, rychlovarné konvice, fény, kulmy jednoduše vše co má přívodní 
elektrický kabel.

Všechen tento nepotřebný elektroodpad je možno do  areálu TS 
Velké Popovice odevzdávat jednou za  měsíc a  to v  době od  9.00–
12.00 hodin.

Stanovené dny pro rok 2015 jsou:
16. 5., 13. 6., 18. 7., 15. 8., 12. 9., 17. 10., 14. 11., 12. 12., případně 

po telefonické dohodě na tel.: 739 025 417.

Používání hlučných strojů
Vážení spoluobčané,

jaro začalo a s ním spojené práce na zahradách, proto si dovolujeme upo-
zornit na: Používání hlučných strojů (výňatek z obecní vyhlášky 1/2009).

Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v  obci, je po-
užívání hlučných strojů. Potřebné hlučné práce není možné vykoná-

vat ve  všedních dnech a  ve  dnech pracovního volna od  6.00 do  7.00 
a  od  19.00 do  22.00 a  ve  dnech pracovního klidu a  ve  dnech státem 
uznávaných svátků v době do 6.00 do 8.00 a od 13.00 do 22.00.

Tzn., že hlučné stroje (sekačky, motorové pily, cirkulárky apod.) 
je možné používat takto: PO–SO od  7.00 do  19.00, NE + svátky 
od 8.00 do 13.00!

Ve Středočeském kraji chybí policisté. Přihlásit se můžete i vy!
Zbyněk Pokorný

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje stále 
disponuje několika desítkami volných služebních míst 
na základních útvarech. Nově přijatí uchazeči mohou 
nastoupit službu policisty na  obvodních odděleních 
nebo jako dopravní policisté v rámci Středočeského kra-
je. Po  získání patřičných zkušeností a  znalostí mohou 
být v rámci kariérního růstu zařazeni na ostatní útvary. 
Policie přivítá všechny mladé a perspektivní jedince se 
zájmem o atraktivní a perspektivní zaměstnání.

Máte zájem? Začnete od píky
Nepočítejte s  tím, že budete hned vyšetřovat vraždy na 1. odděle-

ní. „Noví uchazeči samozřejmě nemohou hned vyšetřovat, chce to 
čas. Obvykle začnou v  uniformě v  terénu, například u  dopravní či 
pořádkové policie. Další služební postup závisí na  výsledcích,“ říká 
kpt.  Ing.  Bc.  Ladislav Novák, vrchní komisař územního odboru JIH, 
který pokrývá také oblast Velkých Popovic a okolí. Samotný nábor po-
dle jeho slov není zrovna jednoduchý – řada uchazečů pohoří na psy-
chotestech, které jsou náročnou zkouškou přijímacího řízení. Následuje 
zdravotní prohlídka a fyzické testy.

Co musíte zvládnout při fyzických testech?
>  Běh mezi metami na čas (pokud jste běhali naposledy na ZŠ při 

tělocviku, zkuste ještě potrénovat, než se přihlásíte),
>  kliky (jestli jich uděláte 5 v řadě tak se ani nehlaste a zkuste hle-

dat práci někde u pokladny),
>  běh na 1 000 metrů na čas (1 000 m je pro znalé jeden kilometr 

– to už se trochu zadýcháte),
>  motorické cvičení (jestli se vám točí hlava pokaždé, když si za-

vazujete tkaničky, tak nic pro vás).

Jak vypadá ideální uchazeč?
Tuhle otázku komentovali oba pánové s úsměvem: 

„Je fyzicky a  psychicky zdatný, bydlí 5 minut cesty 
od oddělení, je schopný pracovat i 26 hodin denně. Po-
někud vážněji už dodávají: „Musí mít k té práci vztah 
a nebrat službu u policie jako poslední možnost, když 
už nemůže sehnat práci. Navíc, hledáme v  ideálním 
případě uchazeče z regionu, ne z Moravy, které tu vy-
školíme, a oni nám pak odjedou domů.“

Náš region v číslech
> Ročně 1 500 dopravních událostí či nehod,
> každá jednadvacátá s alkoholem,
> policisté přijdou ročně do kontaktu s 15 tisíci osobami.

Kriminalita:
>  Převládá majetková trest činnost, vloupání do vozidel, v závěsu 

jsou vloupání do chat, domů, areálů firem apod.
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Úspěšná sobota:  
Mladí hasiči se prosadili, ženy opět nezklamaly
David Hůrka a Miroslav Němec, SDH – Lojovice

V  sobotu 16. května se v  Kostelci u  Křížku konala okrsková soutěž 
v požárním sportu. Pořadatelem soutěže byl Okrsek č. 1 Kamenicko, 
který sdružuje čtyři sbory dobrovolných hasičů: SDH Kostelec u Kříž-
ků, SDH Lojovice, SDH Nechánice a SDH Těptín. 

Soutěž byla uspořádána, za významné podpory obcí Kamenice, Kos-
telec u Křížků, Sulice a Velké Popovice. Hlavní ceny do soutěže věnoval 
Pivovar Velké Popovice. Letošního ročníku se účastnilo rekordních 21 
družstev v sedmi kategoriích. V tomto roce byla mimo tradičních štafet 
a požárního útoku poprvé zařazena také štafeta Františka Lacka, jako 
uctění památky dlouholetého starosty okrsku.

Hasiči z Lojovic se na  soutěž vydali se čtyřmi družstvy: mladší 
žáci, starší žáci, ženy a muži starší. Pro dětská družstva z SDH Lo-
jovice to byla první závodní zkušenost. A hned napoprvé nám malí 
závodníci udělali velkou radost mladší žáci ve  své kategorii zvítě-
zili a  starší žáci byli o  jedinou vteřinu druzí. Ženy si již tradičně 
a nekompromisně ze soutěže odvezly první místo. V kategorii muži 
starší jsme získali druhé místo.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na  přípravě 
a průběhu soutěže podíleli.

A jaké byly výsledky si můžete přečíst níže:

Výsledky okrskové soutěže v požárním sportu

Kategorie Kategorie

ŽÁCI MLADŠÍ

1. místo SDH Lojovice

MUŽI MLADŠÍ

1. místo SDH Nechánice

2. místo SDH Kostelec u Křížků 2. místo SDH Kostelec u Křížků

3. místo SDH Nechánice 3. místo SDH Těptín

ŽÁCI STARŠÍ

1. místo SDH Nechánice

MUŽI STARŠÍ

1. místo SDH Kostelec u Křížků

2. místo SDH Lojovice 2. místo SDH Lojovice

3. místo SDH Kostelec u Křížků 3. místo SDH Těptín

DOROST
1. místo SDH Kostelec u Křížků

MUŽI SUPERSTARŠÍ
4. místo SDH Nechánice

2. místo SDH Těptín 1. místo SDH Kostelec u Křížků

ŽENY

1. místo SDH Lojovice

ŠTAFETA FRAN-
TIŠKA LACKA

1. místo SDH Nechánice 2

2. místo SDH Nechánice 2. místo SDH Nechánice 1

3. místo SDH Kostelec A 3. místo SDH Těptín

4. místo SDH Kostelec B 4. místo SDH Lojovice

5. místo SDH Těptín 5. místo SDH Kostelec u Křížků
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Bazárek se vydařil
Ptáčková Jarmila, Pecková Kateřina

Ve středu 6. května proběhl v místní knihovně první ročník popovické 
burzy dámského oblečení. Bylo opravdu na co se dívat a co nakupovat. 

Každá z  přicházejících dam si odnesla mnoho krásných kousků, 
kterými si obohatila svůj šatník. Také jsme si vyčistili skříně od neno-
šených věcí a  jaksi uvolnili místo na  nové poklady. Ceny byly téměř 
symbolické a byla zde i část „zcela zdarma.“ Mohli jste si zde zakoupit 
i krásné ručně šité tašky a pouzdra z dílny Áji Laštůvkové.

Během odpoledne se podávala káva a čerstvý závin, atmosféru dotvá-
řela příjemná hudba na pozadí. Velký dík patří paní Papírníkové, která 
s námi strávila odpoledne ze svého volného času a zástupcům obecního 
úřadu, jenž nám umožnili, aby se tato akce v knihovně konala. Děkujeme 
také všem, kteří jste přišli podpořit tuto vznikající, doufejme tradiční, akci.

Všichni jsme si to moc užili a už se těšíme na další bazárek, tento-
krát v podzimním a zimním duchu, jehož termín bude včas oznámen 
ve zpravodaji.

Greenhorns a Jan Vyčítal se stali patrony piva pro Den Kozla
Pivovar VP

Přesně měsíc před začátkem 23. ročníku Dne Kozla, tradiční slav-
nosti velkopopovického piva, uvařili sládci malebného středočeské-
ho pivovaru poctivou várku oblíbeného ležáku. Kozel jím odmění 
všechny návštěvníky, kteří se v sobotu 13. června přijdou do pivo-
varu pobavit. 

Na založení várky dohlédli obchodní sládek velkopopovického pi-
vovaru Vojta Homolka a  patron speciální várky skupina Greenhorns 
v čele se zpěvákem a milovníkem dobrého českého piva Janem Vyčíta-
lem, kteří na Dni Kozla vystoupí. 

 „Pivo známe hlavně už čepované do  půllitru, takže je pro nás 
zajímavé být teď pro jednou při tom, když vzniká. Je hezké vidět, že 
tady drží tradiční řemesla i pivovarské rituály a je to myslím na Koz-
lovi znát. Přejeme našemu pivu pořádný říz a vyváženou chuť, prostě 
aby všem, co na Den Kozla dorazí, zachutnalo,“ popřál pivu úspěch 
Jan Vyčítal

Mimo Jana Vyčítala a Greenhorns, kteří letos slaví 50 let existence 
kapely, vystoupí na Dni Kozla například skupiny Buty a Mig 21, nebo 
písničkář Jiří Schmitzer a kromě hudebních vystoupení je pro návštěv-

níky jako každoročně přichystána celá řada atrakcí a překvapení. Vstup 
na akci bude zdarma.

Velkopopovický Kozel Florián je odměnou pro všechny 
dobrovolné hasiče
SDH Lojovice

Dobrovolní hasiči si zasluhují naší úctu. Jsou ochot-
ní riskovat pro záchranu jiných lidí a jejich majet-
ku a zároveň v mnoha obcích odvádějí potřebnou 
a nezištnou práci jako organizátoři společenského 
a kulturního života. Jako poděkování za jejich úsilí 
se jim sládkové Pivovaru Velké Popovice rozhodli 
věnovat speciální pivo nazvané podle hasičského 
patrona Velkopopovický Kozel Florián. 

První sud se speciálním hasičským mokem byl 
slavnostně naražen v Pivovaru Velké Popovice v so-
botu 16. května za účasti dvanácti sborů dobrovol-
ných hasičů z celé země. 

„Náš pivovar podporuje dobrovolné hasiče již 
celé desetiletí. Příběhy dobrovolných hasičů nás 
inspirovaly k uvaření speciálního piva, které je od-
měnou za jejich záslužnou dobrovolnou práci,“ říká 

Vojtěch Homolka, obchodní sládek Pivovaru Velké 
Popovice. „Velkopopovický Kozel Florián v  sobě 
spojuje chuť světlého a černého piva a věřím, že tato 
specialita zachutná nejen hasičům,“ dodává Vojtěch 
Homolka.

Slavnostní degustace v Pivovaru Velké Popovice 
se zúčastnilo 152 dobrovolných hasičů z celé České 
republiky. Byli svědky prvního naražení sudu slád-
kem pivovaru Vojtěchem Homolkou a  následně si 
poměřili síly hned v několika disciplínách. Soutěžilo 
se ve  správném čepování piva, znalostech procesu 
jeho vaření a v degustaci – porovnávání chutě Flori-
ána s ostatními druhy piv, které se v pivovaru Velké 
Popovice vaří.

Všichni přítomní také shlédli ukázku práce ha-
sičů ve výškách, kterou zpestřili odpolední program 
hasiči z Lojovic a z Jílového u Prahy.
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Jaké bylo Vítání ptačího zpěvu?
Eva Šrailová, předsedkyně ZO ČSOP Velké Popovice / foto: www.zelenadomacnost.com

V sobotu 2. května jsme se v sympatickém kolektivu (11 dospělých a 9 
dětí) sešli v Dalešce za účelem poznání místního ptactva a příjemnou 
procházkou jsme došli až k lomu v Habří. Ptačím světem nás prováze-
la zkušená ornitoložka ze Světic, paní Alena Klvaňová. 

Viděli a slyšeli jsme např. střízlíka, konipase, sýkorky, volavku pope-
lavou, králíčka, vrabce, holuba hřivnáče, pěnici, pěnkavu, sojku a další 
zástupce místní avifauny. Zároveň jsme si uvědomili, což je určitě zají-
mavá informace i pro širokou veřejnost, jak nebezpečná jsou pro drob-
nější ptactvo velká tzv. „francouzská“ okna, kvůli nimž ročně hybe, buď 
hned po nárazu do nečleněného skla či několik dní poté, velké množství 
ptactva. Jste-li alespoň částeční sympatizanti těchto drobných opeřenců 
a  zároveň vlastníte tento typ oken, pořiďte si prosím UV samolepky 
jako účinnou ochranu před nárazy ptáků do skel. Vhodnější je vylepo-
vat je z venkovní strany.

A pro ty, kteří by chtěli ptactvu pomoci zlepšením hnízdním pod-
mínek, uvádíme odkaz na stránky České společnost ornitologické, 
kde naleznete informace o základních parametrech a rozměrech pta-
čích budek: www.cso.cz.

Příští rok se těšíme ještě na hojnější účast na druhém ročníku Vítání 
ptačího zpěvu.

Pozvánka na seminář a terénní vycházku k tématu krajinný ráz
Eva Šrailová, ČSOP a Komise pro ŽP

Na poslední červnovou sobotu (27. 6. 2015) srdečně zveme širokou ve-
řejnost na přednášku a terénní vycházku na téma krajinný ráz.

 Vzhledem ke skutečnosti, že místní Přírodní park Velkopopovicko 
(PP VP) byl vyhlášen v roce 1993 právě z důvodu unikátního krajinné-
ho rázu, máte jedinečnou šanci v doprovodu odbornice na hodnocení 
krajiny docenit jedinečnost místního prostředí. Přednášku i terénní vy-
cházku povede Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. z Ústavu pro plánování 
krajiny brněnské Mendelovy univerzity.

Zároveň je třeba zmínit, že zdejší krajina, potažmo krajinný ráz je 
bohužel ve  střednědobém časovém horizontu ohrožen vedením trasy 

železničního vysokorychlostního koridoru s  mezinárodním zájmem. 
Trasa by dle prozatím nejpravděpodobnější varianty procházela jádro-
vým územím PP VP.

Místo a čas přednášky: Kavárna Posezení u Andělky, od 10.00
Místo a čas terénní vycházky: hřiště v Habří (Staré Habří), od 14.00

Přednáška i terénní vycházka je plánována na max. 2 hodiny s 2 ho-
dinovou pauzou na oběd.

Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši aktivní účast!

Projekt „Barevná a bezpečná MŠ ve Velkých Popovicích“ 
s dotací z PRV ČR – díky MAS Říčansko 
J. Tywoniaková / foto: autor

Projekt „Barevná a bezpečná MŠ ve Velkých Popovicích“ se obci podaři-
lo v součinnosti s MŠ Velké Popovice získat v MAS Říčansko o.p.s. (z do-
tačního fondu EAFRD z EU, Programu rozvoje venkova ČR v rámci osy 
IV. LEADER), pro svou „školku“.

V  mateřské škole byl zásadní problém ve  starých dřevotřískových 
parapetních deskách a krytech radiátorů: byly již doslova zteřelé, lezly 

z nich třísky a místy vykukovaly nebezpečné trubky od topení s regu-
lačními kohouty. Tedy základem projektu byla výměna a doplnění pa-

ŠKOLSKÉ OKÉNKO
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rapetů a krytů z nového dřevotřískového materiálu. K tomu se provedla 
výměna ošklivých nástěnek v šatnách (s výplní z koberce jekoru), dopl-
nili jsme to ještě o další praktické magnetické nástěnky, 20 výborných 
dřevěných didaktických hraček (od renomovaných výrobců z Němec-
ka) – s instalací na zeď; kromě poučení se s některými dá i skvěle rum-
plovat a trénovat tak motoriku dětí, a navrch je na budově MŠ důstojná 
velká barevná smaltovaná cedule s logem školního motýla.

Důvodem realizace byla především rostoucí nutnost zlepšit vnitřní 
prostředí na vesnické mateřské škole. Barevné učebny s interaktivními, 
didaktickými hračkami škola téměř postrádala. Zásadním problémem 
byla již téměř neudržovatelnost a  nečistitelnost starých parapetních 
desek nad radiátory. Problém byl bezpečnostní, hygienický i estetický.

Novou obnovou vybavení školy vznikl prostor, který barevně stimu-
luje děti, vytváří identifikační vazbu k prostoru a může napomoci i bu-
doucímu procesu učení, díky zkoumání nových, didaktických hraček. 
Hračky jsou pečlivě vybrané s cílem posílit schopnosti dětí s určitými 
hendikepy (např. hyperaktivní děti či s horší koordinací ruky), aby si 
mohly lépe trénovat motoriku, soustředění, ale i vjemy smyslové. Zá-
kladním materiálem bylo zvoleno dřevo.

Projekt má celkový rozpočet ve výši 381 296 Kč, EU bude dotovat 
80 % způsobilých výdajů. 

Podporu jsme získali díky MAS Říčansko o.p.s. (z dotačního fondu 
EAFRD z EU, Programu rozvoje venkova ČR v rámci osy IV. LEADER). 

Kontakt pro další informace:
>  Ing. Jana Tywoniaková, dotační manažer, e-mail: tywoniakova@

seznam.cz, tel.: 732 245 334
> Mgr. Ivan Boleslav, starosta Velkých Popovic, tel.: 323 665 231

Projekt „Renovace vybavení ZŠ Velké Popovice“ – s dotací 
z MAS Říčansko – z PRV ČR 
J. Tywoniaková / foto: autor

S žádostí o dotaci na projekt „Renovace vybavení ZŠ Velké Popovice“ 
uspěla základní škola v MAS Říčansko. Rozhodně je ale třeba zmínit 
skvělé výkony dětí ze ZŠ (tehdejších sedmáků - 2013) a pana ředitele 
ve  videu, které mělo nemalý podíl na  zisku bodů pro projekt, neboť 
v těžké konkurenci s ostatními obcemi (všichni přece potřebují peníze 
pro školy!) při obhajobách před komisí v sídle MAS Říčansko, přispělo 
a osvěžilo atmosféru osobitým účinkem školního filmu. (Kdo má zá-
jem, nechť se podívá na internet: www.youtube.com, „Renovace vyba-
vení ZŠ Velké Popovice“.

Pro základní školu se sice obci podařilo sehnat peníze na nástavbu 
s  dalšími prostorami pro výuku, ale projekt již neobsahoval nábytek. 
Doslova nebylo na čem sedět – chyběly židle a lavice, i učitelské stoly, 
skříně, regály….

Základem projektu tedy bylo pořízení nábytku pro školu. K vylepše-
ní prostředí celé školy, obsahuje projekt ještě obnovu 19 velkých nástě-
nek na chodbách: místo oblíbeného typu z dávných dob, „jekorových“ 
nástěnek v barvě hnědé, jsou už na chodbách velké modré nástěnky, 
užívané k  různé prezentaci školních projektů i úspěchů a prací žáků. 
Protože je škola rozsáhlá a stále se rozšiřuje, je třeba zpřehlednit laby-
rint budovy a alespoň dobře a přehledně označit dveře něčím trvanli-
vějším, než jsou současné nálepky. Dveře dostanou 100 nových smalto-
vaných cedulek s popisky i čísly. Jako bonus je v projektu ještě Tabule cti 
a Křeslo slávy, pro úspěšné žáky školy.

Základní škola ve Velkých Popovicích chce nabídnout kvalitní vý-
uku v moderních třídách s dostatečným vybavením a profesionálním 
přístupem. Aby učebny splňovaly požadavky moderních metod výuky, 
je třeba zajistit alespoň elementární vyučovací podmínky, dobré sezení 
a lavice, rovněž i zázemí pro pedagogy. Pro správný pedagogický efekt 
je třeba i ukazovat výsledky, práce, vzory, dobré příklady. Jak studijní, 
tak osobnostní. K tomu mají sloužit nové nástěnky a Tabule cti a slávy 
a Křeslo slávy, pro úspěšné žáky školy. Škola chce povzbuzovat žáky pre-
zentací úspěchů a formou dobrých příkladů z historie školy.

Projekt k dotaci má celkový rozpočet ve výši 391 683 Kč, EU bude 
dotovat 80 % způsobilých výdajů. Podporu jsme získali díky MAS Ří-
čansko o.p.s. (z dotačního fondu EAFRD z EU, Programu rozvoje ven-
kova ČR v rámci osy IV. LEADER). 

Kontakt pro další informace:
>  Ing. Jana Tywoniaková, dotační manažer, e-mail: tywoniakova@

seznam.cz, tel.: 732 245 334
>  Mgr. Milan Čásenský, ředitel ZŠ Velké Popovice, reditel@zsvel-

kepopovice.cz, tel.: 323 665 200

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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TIMSS 2015
Milan Čásenský

Naše škola byla zařazena do  mezinárodního šetření úrovně vědo-
mostí a dovedností žáků plnících povinnou školní docházku. Projekt 
TIMSS zjišťuje úroveň žáků čtvrtých a osmých ročníků. Velkopopovic-
ká základní škola se tohoto testování zúčastnila společně s dalšími ná-

hodně vybranými školami v České republice. Pracovníci České školní 
inspekce provedli v polovině května testování z matematiky a přírodo-
vědy ve třídě 4. A a 4. C. Po vyhodnocení dat, sesbíraných ve školách 
z více než šedesáti zemí, obdržíme výsledky našich žáků. 

Olympiáda v anglickém jazyce
Gabriela Silvey

Dne 28. dubna 2015 se na ZŠ v Zelenči konala „Olympiáda v anglic-
kém jazyce“. Soutěž se skládala z ústní a písemné části a byla určena 
pro žáky 4. a 5. tříd.

Obrovskou radost nám udělalo 3. místo Elisabethy Krejčové 
z 5.B, která opět potvrdila a ukázala své jazykové znalosti svým vrs-

tevníkům. Dále se na hezkém 16. místě umístil Lukáš Melich z 5.B 
a následovalo umístění Marka Svobody ze 4.C a Veroniky Němcové 
ze 4.B.

Všem soutěžícím děkujeme za  vzornou reprezentaci školy a  ještě 
jednou bych ráda pogratulovala Elisabeth Krejčové za krásné třetí mís-
to v konkurenci 37 soutěžících z 13 základních škol.

Výlety a exkurze 8. A
Nicol Dvořáková

Ve středu 13. 5. jsme se 8. A a 7. A byli podívat na zemědělské škole 
v Benešově (VOŠ A SZeŠ Benešov). Součástí programu byla prohlídka 
farmy a školy. Zúčastnili jsme se projektu mladého vědce, včelaře a far-
máře. Nakonec nás nechali projet ,,mini‘‘ traktorem a řídit ho. Bylo to 
úžasné a za tuto akci bychom chtěli poděkovat panu T. Ortovi, že s námi 
jel a že to s námi vydržel. :-)

Ve čtvrtek 14. 5. jsme s panem J. Havelkou (děkujeme) a paní učitelkou 
A. Kalátovou vyrazili na plavbu parníkem se skutečným parním strojem. 
Na parníku jsme strávili přibližně tři hodiny. Jeli jsme kolem Pražské ZOO 
a kolem spousty památek, jako je např. Karlův most. Až na pár obrácených 
žaludků jsme si výlet užili, ale je nám líto, že s námi nemohla naše třídní 
učitelka Lucie Fusková, protože (teď cituji) by to na lodi ,,nedala‘‘.

Pozvánka na akce ZUŠ
Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ

Chtěli bychom Vás pozvat na vystoupení, která jsou pořádaná zá-
kladní uměleckou školou do konce školního roku:

>  Sobota 23. 5. – XII. Sluneční návrat na zámku Berchtold v Kunicích
>  Středa 27. 5. od 17.30 – 1. letní koncert žáků ZUŠ ve Vzorné 

lidové knihovně
>  Středa 3. 6. od 17.30 – 2. letní koncert žáků ZUŠ ve Vzorné li-

dové knihovně

>  Středa 10. 6. od  17.30 – pěvecký recitál naší nové kolegyně 
MgA. Lucie Prokopové ve Vzorné lidové knihovně

>  Středa 17. 6. od 17.00 – vystoupení tanečního oboru v tělocvič-
ně nebo na Sokolovně (podle podmínek)

>  Středa 24. 6. od  17.00 – představení literárně dramatického 
oboru na Sokolovně

Promoce byl mimořádný zážitek
Lucie Fusková

Jak už jsem informovala v minulém čísle zpravodaje – 13. května se naše 
Konzultační středisko VU3V Velké Popovice zúčastnilo slavnostního aktu 
zakončení šesti vzdělávacích kurzů v rámci univerzity třetího věku – pro-
moce. Byl to opravdu mimořádný zážitek. Chtěla jsem „všem svým hol-
kám“ poděkovat, že jsem se mohla zúčastnit a prožít báječný den v milé 
společnosti. Těším se na říjen, kdy se začneme znovu scházet.

Zimní semestr 15/16 začíná 7. října v 17.30. Tématem je barokní archi-
tektura v Čechách. Věříme, že mezi nás přijdou i chlapi.

Krásné prázdniny.
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Čas letí
Mgr. Dagmar Strejčková

Posledního dubna zaplavili celou MŠ čarodějnice a  čarodějové. 
Všichni obdrželi průkaz na koště a diplom. Společně se pak vydali 
na okružní let obcí a bylo je přitom hodně slyšet! Celá akce byla za-
končena na zahradě MŠ pečeným buřtíkem.

 Také jsme se vypravili na  výlet do  MIRAKULA a  moc se nám 
tam líbilo.

Dne 22. května v kavárně U ANDĚLKY proběhl hudební večer se 
skupinou Amatéři. Výtěžek z akce byl věnován mateřské škole. Dě-
kujeme.

Nyní se již těšíme na Den dětí, který pro nás připravují žáci místní 
ZŠ v rámci projektu „Škola bude patřit nám“.

Poděkování posíláme firmě Bonavita s.r.o. za dárkové balíčky prá-
vě k této příležitosti.

Gratulace
Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ

V minulém čísle Velkopopovického zpravodaje jsem psal, že náš žák 
na  bicí nástroje Daniel Petřík ze třídy Richarda Böhma vybojoval 
v krajském kole soutěže ZUŠ 1. místo s postupem do celostátního kola, 
kde se měli utkat ti nejlepší z nejlepších. 

Celostátní kolo probíhalo od 15. 5. do 17. 5. 2015 v ZUŠ Taussigova 
v Praze. Dan soutěžil v první kategorii, ve které se do celostátního kola 
probojovalo 22 nejlepších žáků z celé republiky. Protože se Daniel po-
ctivě připravuje na výuku, tak díky své píli a skvělému vedení při výuce 
získal v celostátním kole 1. místo. Je úžasné, že se naše ZUŠ může chlu-
bit nejlepším mladým bicistou v republice. Danovi i jeho učiteli z celého 
srdce gratuluji a oběma přeji další úspěchy.

Ohlédnutí za velikonočním koncertem žáků ZUŠ
MgA. Lucie Prokopová, učitelka zpěvu

Jako nově příchozí člen pedagogického sboru základní umělecké školy 
jsem byla oslovena, abych v několika větách shrnula své dojmy z před-
velikonočního koncertu, který se konal dne 1. 4. 2015. Jelikož program 
sliboval bohatou účast žáků z různých hudebních oborů, těšila jsem se 
na pestré kulturní odpoledne, které nakonec, v kladném slova smyslu, 
předčilo veškerá má očekávání. 

V příjemném prostředí Vzorné lidové knihovny, hemžící se pyšnými 
rodiči, se výborně prezentovaly žákyně pí. učitelky Evy Křížalové, vyu-
čující hru na zobcovou flétnu, jejichž program byl sestaven především 
z bezchybně sehraných ansámblových čísel. Instrumentální čísla byla 

prokládána bezprostředními pěveckými výstupy žákyň pí.  Lyudmyly 
Ostash, z kterých na nás čišela čirá radost ze zpěvu a jednoznačně vy-
kouzlila příjemně uvolněnou atmosféru v sále.

Za  zmínku také určitě stojí výkon Daniela Mayera, absolventa 
z  houslové třídy učitele Jana Alána, který přednesl houslový koncert 
Oscara Riedinga a jeho výkon se bezpochyby stal vrcholem celého večera. 
Závěrem bych samozřejmě chtěla pogratulovat všem žákům a zejména 
jejich pedagogům za vzornou a soustavnou práci, která byla nejen vidět, 
ale především slyšet z každého výkonu našich malých muzikantů. Nezbý-
vá nám než si přát, aby každý z těchto koncertů byl vydařeným odrazem 
naší tvůrčí práce s dětmi a potěšil tím co možná nejvíce posluchačů.

Richard Böhm Daniel Petřík
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Třinácté povídání o historii Velkých Popovic 
Srdečně Vás zveme na  třinácté povídání o  historii Velkých Po-

povic, které se uskuteční v  sobotu 20. června 2015 od  14 hodin 
v  Místní lidové knihovně. Tématem bude školství a  vzdělávání 
ve Velkých Popovicích. Zaměříme se jednak na budovy školy, jed-

nak na  různé druhy škol a  školských zařízení, které se v naší obci 
nacházely. Zavzpomínáme nejen na  ředitele, učitele, vychovatele, 
na  nepedagogické pracovníky školy, ale také na  různé zážitky ze 
školního prostředí.

Hudební večer v naší knihovně
Helena Papírníková, knihovnice

Ještě než vám představím dva tituly z řady knižních novinek, které najde-
te v naší knihovně, připomenu pár besed, které jsem připravila pro žáky 
ZŠ. Například 30. dubna navštívili knihovnu žáci třetích tříd s paními 
učitelkami Věrou Boleslavovou a Evou Malou. Děti si vyslechly povídá-
ní o knihách, o chodu knihovny a o tom jak se stát čtenářem. Mnohé se 
nechaly inspirovat a přišly se hned odpoledne zaregistrovat. Jsem ráda, 
že u nás funguje spolupráce se školou na takové dobré úrovni, a mohu 
se pochlubit, že z celkového počtu čtenářů tvoří 36 % čtenáři do 15 let, 
což řadí naší knihovnu v tomto směru mezi nejlepší knihovny v regionu.

I když v mých článcích píši většinou o knihách pro dospělé čtenáře, 
protože oni čtou mé upoutávky, tak věřte, že na mé malé čtenáře neza-
pomínám a i oni si zde najdou nejžhavější novinky, které vidí na pul-
tech v knihkupectví. 

Pro příznivce detektivních románů jsem vybrala knihu Pohled 
do tmy od Petra Robinsona. V yorkshirském rehabilitačním zařízení 
pro policisty byl zabit uznávaný inspektor Bill Quinn. Vyšetřování se 
ujme místní detektiv Alan Banks, kompromitující fotografie nalezené 
v Quinnově pokoji by však mohly ohrozit pověst strážců zákona, proto 
se o vraždu začne zajímat i Joanna Passerová z oddělení inspekce. Své-
rázný Banks, neochotný s kýmkoli spolupracovat, trpí její přítomnost 
jen s největšími obtížemi. Na snímcích, kde zavražděný Quinn dovádí 
v hotelovém pokoji s neznámou dívkou, je něco podezřelého. Něco je 
spojuje s místním podsvětím. A s několika let starou kauzou, která byla 
pro Quinna léta noční můrou.

A pro ty, kteří mají rádi české autory, jsem sáhla po knize od Pavlíny 
Pořízkové Léto modelky.

Píše se rok 1980 a  patnáctiletá dcera českých emigrantů Jiřina při-
jíždí ze Švédska do hlavního města módy Paříže, aby zkusila štěstí jako 
modelka. Nikdo tu neumí vyslovit její jméno, nabubřelý svět modelingu 
se na zakřiknutou, chudou dívku dívá skrz prsty. Jiřina, která je doma 
nešťastná, zoufale touží po lepším životě. Má sice obyčejné sny mladých 
dívek: chce se zamilovat a být milovaná, mít kamarádky, peníze na hezké 
oblečení, ale jejím největším snem je prosadit se jako modelka. Pro svou 
kariéru je rozhodnutá udělat cokoli. Pod pozlátkem luxusních šatů, vyso-
kých honorářů a večírků s celebritami však číhá mnohem drsnější svět.

Jelikož se nám blíží konec školního roku, chci popřát všem čtená-
řům krásné prázdniny, příjemnou dovolenou, hodně sluníčka a pěk-
ných chvilek u knih z naší knihovny, které si můžete přijít vypůjčit 
do 13. července, po té bude knihovna čtyři týdny zavřena z důvodu 
čerpání dovolené.

Dovolená: 13. 7. do 10. 8. 2015

Půjčovní doba:
 Pondělí: 8.00–15.30
 Úterý: 8.00–15.00
 Čtvrtek: 12.00–18.00
 Sobota: 9.00–11.00 (první a třetí v měsíci)

Polední přestávka: 11.15–11.45

tel.: 323 665 215,
knihovna.popovice@quick.cz
www.naseknihovna.cz/velkepopovice

Skládání čajových sáčků u Andělky
Velkopopovická společnost z.ú.

Znáte metodu Tea bag folding? Chcete si vyzkoušet, jak 
se z čajových sáčků skládají např. květiny či hvězdičky?

Přijďte ve  čtvrtek 18. června do  kavárny Posezení 
u Andělky! Budete si moci pod vedením Jany Šmídové ta-

kovou kytičku vytvořit a své výrobky samozřejmě odnést 
domů.

Dílna bude otevřena od 15.00 do 18.00.
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Bonbónová satisfakce
Voštiarovi

Po většinu zimních i jarních měsíců jsme stavěli. Všem, kteřím jsme šli 
neustálým stavebním ruchem na nervy, chceme poděkovat za trpěli-
vost a pochopení a sdělit, že je hotovo!

Zvláštní poděkování patří nejbližším sousedům: Krejzovým, Petrás-
kovým a osazenstvu Potravin Alfa, kteří to každé ráno „schytali“ jako 

první. A protože bychom vám to chtěli alespoň symbolicky vynahradit, 
rozhodli jsme se umístit koš s bonbóny na nově vzniklá vrata z Masary-
kovy ulice 60, a to předposlední červnový víkend, tedy 20.–21. 6. 2015. 
Prosím, nabídněte si!

Stolní tenisté na prvním místě v soutěži družstev
Zdeněk Petřík, vedoucí oddílu

S blížícím se létem končí každoročně všem stolním tenistům závěrečná 
část dlouhodobých soutěží. Poslední bitvy o postup či sestup postupně 
utichly a přišel čas na závěrečné hodnocení umístění družstev Sokola 
Velké Popovice.

Družstvo A bez účasti svého nejlepšího hráče Adama Randáka ne-
mělo v této těžké soutěži mnoho nadějí na úspěšný výsledek. Skončilo 
v tabulce Krajské soutěže 1. třídy na posledním místě a čeká je tedy 
přímý sestup o soutěž níže. Adamovi přejeme brzký návrat ke spor-
tovním aktivitám, to je určitě teď to nejdůležitější. Družstvo B splnilo 
svůj hlavní cíl – udržet pro oddíl Okresní soutěž 1. třídy. Pohlídalo 
si dostatečný bodový odstup od sestupové příčky a  skončilo na cel-
kovém desátém místě. Družstvo C svůj výkon oproti podzimní části 
soutěže dokázalo ještě zlepšit a nakonec skončilo v OP 2. třídy šesté. 
Velký podíl na dobrém výsledku družstva má jeho nejlepší hráč Mar-
tin Dvořák, který svou dobrou formu prokazoval i v zápasech „Béčka“ 
v OP1. Nováček v soutěžích, družstvo D, za které většinu zápasů ode-
hrála naše mládež, se v soubojích s dospělými neztratilo a nikomu nic 
nedarovalo. Ve své premiéře v Okresní soutěži 3. třídy vybojovalo dvě 
cenné výhry a obsadilo nakonec předposlední 11. místo.

Největším překvapením uplynulých soutěží byl pro náš oddíl beze-
sporu výsledek našich dětí v bodovacích turnajích mládeže, kterých se 
zúčastnilo celkem osm oddílů z našeho regionu. Přesto že šlo vlastně 
o jejich první závodní sezónu, od prvního turnaje začali sbírat nejen 
body, ale i umístění na stupních vítězů. V soutěži dorostenců se naše 
naděje Martin Strnad mohl měřit jen v soubojích s nejlepšími žáky, 
protože žádného z jeho vrstevníků ostatní oddíly do soutěže nepřihlá-
sily. Přesto je jeho bezchybný výkon i působení v soutěži dospělých 
velkým příslibem pro další sezónu. V soutěži starších žáků nastoupili 
oba naši zástupci sice každý pouze ve  třech z  celkového počtu pěti 
turnajů, přesto byli nakonec úspěšní. Ondra Kaválek pokaždé stanul 
na stupních vítězů. Dvakrát byl třetí a jednou dokonce slavil vítězství. 
Tím si zajistil celkové třetí místo. Vašek Černý pokaždé bodoval, dva-
krát skončil těsně pod „stupni vítězů“ a  výsledkem je pěkné sedmé 
místo z celkového počtu 13 hráčů. Oba svými výkony přispěli k po-
myslné „bronzové medaili“ v této kategorii pro náš oddíl. 

Naprostým úspěchem našeho oddílu pak skončila soutěž mladších 
žáků. Kája Strnadová, Radim Kaválek a Vojta Beneš dokázali společně 
posbírat celkem sedm umístění na stupních vítězů. Vojta byl jednou 
třetí, Radim má jedno druhé a dvě třetí místa a bojovné výkony naší 
Káji ji dovedly nejen ke dvěma vítězstvím a jednomu druhému místu, 
ale nakonec i ke konečnému prvnímu pořadí mezi 37 účastníky. Vy-

nikající celkové druhé místo Radima a výborná šestá příčka pro Vojtu 
pak zajistilo Sokolu Velké Popovice vítězství i v soutěži družstev. Vel-
ké poděkování za tyto výsledky pak patří hlavně trenérovi Petru Se-
mrádovi a také všem dobrovolníkům z řad rodičů i dospělých hráčů, 
kteří se snažili Petrovi s prací pomáhat.

Velmi potěšitelné bylo i to, že řada členů oddílu, dětí i dospělých se 
společně s dalšími Sokoly zúčastnila jarního úklidu okolí Sokolovny 
v rámci tzv. Ladova kraje a ukázala tak, že lhostejnost ke svému okolí 
a životnímu prostředí je jim cizí.

SPORT
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Kuželky? Letos již osmý ročník!
Kuželkářský klub Velké Popovice

V sobotu 18. 4. se konal na kuželně ve Velkých Popovicích již 8. ročník 
čtyřčlenných družstev žen, kterého se zúčastnilo sedm pražských druž-
stev. Tento turnaj získává stále na větší oblibě, což dokládá i  letošní 
rekordní účast přihlášených týmů.

Tak jako i v předcházejících letech zvítězilo ligové družstvo Kon-
struktivy Praha, druhé místo obsadilo družstvo Uhelných skladů Pra-
ha. Na třetím místě skončilo družstvo složené z kuželkářek Velkých 

Popovic a Uhelných skladů. Za Popovice hrály Jar. Havrdová a Emilka 
Somolíková. Za věcné ceny děkujeme fi rmě Bona Vita.

Je jen velká škoda, že nemáme dostatek hráček, abychom mohli 
postavit tým složený jen z hráček našeho oddílu (jedna naše hráčka 
se z účasti na turnaji omluvila). Proto bychom rádi uvítali případné 
zájemkyně, ale i zájemce o tento sport, který se dá hrát a i začít s tímto 
sportem v každém věku. Tréninky máme každé pondělí od 18 hodin. 
Přijďte si to zkusit, rádi každého přivítáme.

Hledáme nové tenistky a tenisty
Ivan Boleslav

Oslovujeme tímto všechny, kdo by chtěli hrát tenis za náš tenisový od-
díl TJ Sokol Velké Popovice. Hrajeme mistrovskou soutěž ve smíšených 
družstvech, které tvoří čtyři muži a dvě ženy. Jelikož se nám v družstvu 
nedostává hlavně dívek a žen, dovoluji si tímto způsobem pozvat všechny 
zájemkyně a zájemce o hru na naše tréninky, které se konají každé úterý 
a čtvrtek od 17,00 hodin na místních tenisových kurtech TJ Sokol. 

Nemáme žádné náročné požadavky na Vaše herní dovednosti, také 
jsme se všechno učili sami. Jedná se nám o doplnění party o spoleh-
livé a bezkonfl iktní spoluhráče, kteří pomohou při hře i při péči o te-
nisové kurty. 

Přijďte, těšíme se na Vás

Bonavita běh pro zdraví
Atleticko-lyžařský oddíl SOSE, pořadatel

5. ročník závodu v přespolním běhu

> Kdy: 11. 6. 2015 v 16.30, start první kategorie v 17.00
>  Kde: Velké Popovice, park Daleška (start a  cíl na  kraji ulice 

V Parku a Farské)
>  Přihlášky: v místě startu nebo předem na email behpopovice@

seznam.cz
>  Způsob startu: hromadný

>  Startovné: děti 30 Kč, dospělí 100 Kč 
>  Vyhlášení vítězů: první tři v  každé kategorii + speciální cena 

za nejhodnotnější výkon a další

Každý, kdo běh úspěšně absolvuje, obdrží sladkou odměnu. Nej-
mladší kategorie mohou absolvovat trať s rodiči. Každý účastník závodí 
na vlastní nebezpečí.

Název běhu Kategorie Ročník Trať

Choco Balls Předškolačky a předškoláci mladší 2012 a mladší 50 m

Choco Shells Předškolačky a předškoláci starší 2010–2011 100 m

Jeníkuv lup Žákyně a žáci mladší 2008–2009 200 m

Cinnamon Magic Žákyně a žáci starší 2005–2007 500 m

Active Dorostenky a dorostenci mladší 2002–2004 1 000 m

Corn fl akes Dorostenky a dorostenci starší 1999–2001 1 500 m

Cereal fi t Juniorky a junioři 1996–1998 3 000 m

Dobrá vláknina Ženy a muži 1995 a starší 3 000 m
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Na kolech Ladovým krajem
Zbyněk Pokorný, Roman Sauer

Mezi nejoblíbenější sporty patří v  našem kraji bezesporu cyklistika. 
Máloco má takovou poetiku, jako projížďka po cestách Ladova kraje, 
které vás téměř vždy zavedou do nějaké pěkné hospůdky s orosenou 
odměnou.

Cyklotrasy, které jsou vedeny převážně po  lesních cestách a míst-
ních komunikacích, jsou vytipovány tak, abyste při projížďce mohli na-
vštívit atraktivní místa regionu. Tvoří hustou síť, která každému umož-
ňuje vybrat si vlastní okruh. Zároveň navazují na  dálkové cyklotrasy 
Praha–Vídeň, Praha–Brno a na Posázavskou stezku. Kromě značených 
cyklotras Ladův kraj oplývá bezpočtem účelových komunikací, ať již 
lesních či polních cest, spojnic chatových osad apod. Hustota těchto 
cest, které jsou mnohdy i zajímavější a bezpečnější než oficiální cyklo-
trasy je v našem kraji taková, že Ladův kraj provedl jejich úplné zma-
pování. Část je již zanesena v brožuře Cyklotrasy Ladova kraje, která je 
zdarma k dispozici v infocentrech, hotelech a na některých OÚ. Úplný 
přehled vyjde v připravované tištěné a elektronické mapě.

Ladův kraj také podporuje rozvoj koloběhu jako nového sportu 
a atraktivní alternativy pěší i cykloturistiky. Je prvním regionem v ČR, 
který připravil síť zhruba 200 km doporučených tras a 8 půjčoven ko-
loběžek pro dospělé, rozmístěných v různých částech regionu. Veške-
ré informace najdete na  www.laduv-kraj.cz, www.kolobezkujeme.cz 
a v letáčku Na koloběžce Ladovým krajem. 

V nedaleké Kamenici se uskutečnily první dvě společné podvečerní 
koloběžkové vyjížďky, které se setkaly s neočekávaným zájmem. V červ-
nu se mohou připojit také lidé z Velkých Popovic, a pokud bude zájem, 
můžeme se po práci na podvečerních vyjížďkách potkávat pravidelně.
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Doporučené cyklistické okruhy
Zbyněk Pokorný, Roman Sauer

Okruhů v Ladově kraji je celá řada, ne všechny ovšem prochází Velký-
mi Popovicemi. Vzhledem k tomu, že jsou od „nás“ vzdálené někdy jen 
pár minut jízdy, uvádíme je pro úplnost také.

Hrusický okruh – Josef Lada a hvězdná obloha
> Délka: 24,5 km
>  Mnichovice – 0020 – Mirošovice – 0025 – Hrusice – 0025 – 0023 

(vlevo) – Ondřejov – Zvánovice – 0023 – 0024 (vlevo) – Struha-
řov – 0024 – 0022 (vlevo) – Klokočná – Mnichovice

Tento okruh se jistě zalíbí dětem i  dospělým, kteří se rádi vrací 
do časů pohádek svého dětství. Uvidíte totiž rodnou obec Josefa Lady, 
který právě do tohoto kraje umístil své pohádkové hrdiny. Větší kop-
ce si budete muset vyšlápnout na cestě mezi Hrusicemi a Ondřejovem. 
Jistě to ale bude stát za to, nachází se zde hvězdárna, kde se v sezóně 
můžete zúčastnit prohlídky a obohatit své znalosti. Trasa vede většinou 
po zpevněných cestách, místy po silnicích a místních komunikacích.

Říčanský okruh – lesy, rybníky, historie 
>  Délka: 11 km
>  Říčany, žel. st. – 0020 – Masarykovo nám. – 0021 – koupaliště 

Jureček – 0020 – Říčany, žel. st.

Tato trasa, vedoucí z části lesem a z části městem, vás provede kolem 
říčanských rybníků a díky kulturním a historickým památkám, které 
po cestě uvidíte, se seznámíte s dějinami města Říčany. Většinou po-
jedete po zpevněných cestách nebo po místních komunikacích. Terén 

cyklotrasy je mírně kopcovitý, ale vzhledem k její délce je vhodná i pro 
rodiny s menšími dětmi.

Okruh Voděradskými bučinami – harmonie v každé roční době
>  Délka trasy: 16 km (kratší varianta), 18,5 km (delší varianta)
>  Kratší varianta: Svojetice – 0031 – 0024 (vlevo) – 0023 (vlevo) – 

Louňovice – 0022 – Svojetice
>  Delší varianta: Svojetice – 0031 – zelená turistická značka (je 

pokračováním 0031, není však vyznačena, na mapě tečkovaná) 
– Legner Hotel Zvánovice – 0023 (vlevo) – Louňovice – 0022 – 
Svojetice

Cyklotrasa vede téměř celou cestu krásným a klidným prostředím 
Voděradských bučin, většinou po zpevněných cestách. Terén je jen vel-
mi mírně zvlněný, takže je vhodný i pro rodiny s dětmi.

Okruh Velkopopovicko a Kamenicko – krásnou přírodou za vý-
znamnými kulturními památkami

>  Délka: 37 km
>  Mirošovice – 0020 – Senohraby – Hláska – (zpět) Senohraby – 

0030 – Pyšely – 0028 – 0029 (vlevo) – Kamenice – Kostelec u Kříž-
ků – Ringhofferova hrobka – 11 – Kamenice – Štiřín – 11 – 0028 
(vpravo) – 0029 (vlevo) – Velké Popovice – Kunice – Stránčice

Na této trase je mnoho turistických zajímavostí, mezi které patří zří-
cenina hradu Zlenice, zámky Kamenice a Štiřín nebo Velkopopovický 
pivovar. Dosyta se však nabažíte i přírody, protože úsek cyklotrasy vede 
Přírodním parkem Velkopopovicko. Trasa vede nejvíce po silnicích III. 
třídy a zpevněných cestách

Veškeré informace
včetně cyklistických

map najdete na
webových stránkách

www.laduv-kraj.cz
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                         Relaxace po práci 
 

Vyčistěte si hlavu a protáhněte tělo 
při společné podvečerní vyjížďce na koloběžkách 

do okolí Velkých Popovic 

Středa 17.6.2015 v 18.00 
 před Základní školou 

Půjčovné koloběžky 80 Kč (Rezervace předem) 

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Neděle na koloběžkách a vodě 
Z Kamenice na koloběžkách přes Těptín a Horní 
Požáry do Týnce/Sázavou a na lodích do Pikovic 

(Návrat do Kamenice vlakem a autobusem v 18.20) 

Neděle 14.6. 2015 v 9.00 

Půjčovné vybavení + doprovod 390 Kč/os.  

(Rezervace předem nutná!!) 

 
 

Informace a rezervace: nakolobezku@seznam.cz, tel. 777 654 089 



PLACENÁ INZERCE

Ceny za otištění inzerátů
Při opakování inzerce ve stejném 
znění v min. 3 navazujících číslech 
(za jedno otisknutí) 

celá stránka 210 x 297 mm (š x v) + 3 mm spad! 1 200 Kč 900 Kč

polovina stránky 190 x 136 mm (š x v) 690 Kč 516 Kč

čtvrtina stránky 92x136 mm (š x v) 468 Kč 384 Kč

osmina stránky 92 x 65 mm (š x v) 174 Kč 132 Kč

vkládání volné inzerce mezi listy 2 Kč/ks otištění na straně obálky (křídový papír) je za příplatek 100 %

Inzerci přijímáme v elektronické podobě bez rámečku (buď tiskové pdf nebo text v textovém souboru a ilustrace v  jpg) zasláním 
na adresu inzerce@velkepopovice.cz. U ostatní inzerce bude za převod do elektronické podoby, resp. za výměnu, účtován poplatek 
240 Kč. V případě dodání grafických podkladů v jiné velikosti než uvedené v tabulce si redakce vyhrazuje právo na úpravu inzerátu 
bez nároků na možnou reklamaci. Dotazy k fakturaci inzerce zasílejte na účetní Obecního úřadu paní Nicol Pavelkovou uctarna@
velkepopovice.cz.

VÝHODNÝ PRODEJ
Z důvodu stěhování nabízíme 

tzv. „garážový prodej“.
Zařízení domu, nádobí, zahradní nářadí atd.
pánské oblečení (vel. L ) a boty (vel. 43–44),
dámské oblečení (vel. S,M,L) a boty (vel. 39).

Dětské hračky plus oblečení…
VŠE ZA SYMBOLICKÉ CENY!!!

KDE: Nové habří 483
KDY: sobota 20. 6. 2015, 14–17 hodin

KONTAKT: 777 234 264

PRONAJMU BYT

2+kk (34 m2)
Velké Popovice - Brtnice

Tel.: 606 848 536

Přijmeme pomocnou sílu 
na hlavní pracovní poměr na

 
ÚKLID PRODEJNY

nábytku a dekoračních předmětů ve Velkých 
Popovicích, firma DONATE s.r.o.

 
Pracovní doba Po–Pá

Nástup možný: dohodou
Informace na:

marketa@donate.cz, +420 724 385 121



tel.: 774 402 685
email: havlicek.jaroslav@email.cz

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

Zakázková výroba nábytku
Vestavěné skříně
Kuchyně včetně spotřebičů
Schodiště
Venkovní terasy z exotických dřevin

Ing. Petr Šašek

geometrické plány, 
vytyčování hranic pozemků,

vytyčování staveb,
mapové podklady pro projekty aj.

www.geodet-ricany.cz
tel.: 604 536 510

e-mail: xsasek@seznam.cz

GEODETICKÉ PRÁCE

MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ
Provedeme malířské a lakýrnické práce

Tel. spojení po celých 24 hodin denně včetně víkendu.
Tel.: 606 556 547, malovani.novotny@seznam.cz

www.malovani-novotny.cz

RYCHLE – LEVNĚ – KVALITNĚ

Malování menšího i většího rozsahu 
(byty, kanceláře, rodinné domy, školy apod.)

Lakování oken, dveří, zárubní apod.
Nátěry radiátorů, konstrukcí, fasád apod.

Libor Dlabal – reality
Vždy ochotně k Vašim službám

Tel.: 602 247 015

www.rkvasak.cz 
E-mail: ldlabal@seznam.cz

ÚČETNICTVÍ
jednoduché i podvojné

včetně zpracování mezd,
zpracování daňových přiznání

a daňové evidence.

Mrázková s.r.o.
Petříkov 126

Tel.: 323 664 664, 603 827 890
www.mrazkova.cz

AUTODOPRAVA
Tatra T815

Luboš Žák
Petříkov 101

Tel.: 603 920 982

kontejnery
+ hydraulická ruka

tel.: 724 136 919

Autodoprava



 

NOVĚ OTEVŘENÉ STUDIO  

NA KOPEČKU 

pedikúra, manikúra, kadeřnické služby pánské a dětské 

Velké Popovice – Todice     Tel.: +420 723 346 105 

Těším se na Vaši návštěvu 

www.studionakopecku.cz 

ZAVA@COMP
Prodej a servis výpočetní techniky,

připojení k internetu,
modernizace počítačů,

spotřební materiál,
servis u zákazníka.

Ing. Jiří Zavadil tel./fax: 323 604 238
Lipanská 769 mobil: 603 486 362
251 01 Říčany info@zavacomp.cz

www.zavacomp.cz

OBRÁBěNÍ KOVů

soustružení
frézování

broušení na plocho

Telefon: 323 665 005 František Ryjáček
Mobil: 774 565 363 Petříkov 81

KOUPÍM
starší pivní půllitry a třetinky

z pivovaru Velké Popovice
i dalších středočeských pivovarů.

Děkuji za nabídky.

Tel.: 732 170 454
(sběratel)

Ovocné pochoutky – marmelády

Nabízíme:
marmelády
sušené ovoce
koření
med
mošty
medovina
a další zboží

každou sobotu:  8.00 – 13.00 
    Anna Bečanová, Brtnice 93, 251 69 Velké Popovice, tel.: 777 593 747

email: marmelady@centrum.cz, www.domacimarmelady.cz 

       výrobna DOVOZ PITNÉ VODY 
do bazénů, jezírek, studní, nádrží a vířivých van 

dále provádíme: 

mytí komunikací a parkovišť tlakovou vodou (kropicí) 

mytí stavební techniky a vozidel tlakovou vodou 

kropení a zalévání zeleně (travnatých ploch, stromů, keřů) 

kropení vodou v prašném prostředí, např. při demolicích 

www.hurkazp.cz       602 206 071    hurkazp@seznam.cz       



PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU
Obec Petříkov prodává stavební pozemek 

parc. č. 700/37 o výměře 1 310 m2.
Pozemek je mírně svažitý, kompletně zasíťovaný (elektřina, 
plyn, vodovod, tlaková kanalizace) a je umístěn nedaleko MŠ 

Pastelka. Dle schváleného územního plánu obce je určen 
k výstavbě jednoho rodinného domu městského typu.

Požadovaná cena je 1 790 Kč za m2.
V ceně za m2 jsou započítány i právní služby spojené s pro-

dejem pozemku.

Podrobnější informace na tel.: 724 191 865

SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY
tel.: 608 620 390

• servis do dvou pracovních dnů po telefonické domluvě 
ve Velkých Popovicích, Sokolská 241,

• v naší domovské prodejně nabízíme veškerý sortiment 
jízdních kol Kellys, veškeré náhradní díly, doplňky k jízd-
ním kolům, tak i cyklo oblečení za velice příznivé ceny.

SERVIS VELKÉ POPOVICE: Sokolská 241, tel.: 608 620 390
PRODEJNA: Jaromírova 50, 120 00 Praha 2, obchod@cykloseky.cz

www.cykloseky.cz

Malířské práce,
štuky, laky, stěrka

+ návštěva zdarma!

T: 606 227 390
jsaifrt@seznam.cz

HLÍDÁNI DěTÍ 
A VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI

Hledám v Petříkově či blízkém okolí 
„babičku na hlídání“, 

případně studentku či maminku 
s vlastním dítětem na 2–3 dny v týdnu.

Mám 2 dcery 
– starší je ve školce a mladší jsou 2 roky.

Podrobnosti na tel.: 775 106 736, Lucie Radová

Přijmeme paní na

POMOC S ÚKLIDEM
DOMÁCNOSTI

Tel.: 602 175 760

HLEDÁM PRONÁJEM
3+1 nebo 2+1

po dobu rekonstrukce 
našeho bytu.

TERMÍN SRPEN–ZÁŘÍ 2015
VOLEJTE NA TEL.: 

734 787 009



ELEKTROSERVIS
Jan Hledík

DIGITÁLNÍ PŘÍJEM
pozemní – set-top boxy – všechny

české programy vč. 24 sport.
satelitní – všechny české programy

+ stovky zahraničních

ANTÉNNÍ SYSTÉMY
antény + anténní rozvody 

video zvonky
kamerový systém na televizi

OPRAVY
televize

video DVD, CD
zvuková technika

mikrovlnky

Velké Popovice 224 u zdravotního střediska
tel.: 323 665 843
mobil: 604 808 444

SLUŽBY s.r.o.
SBěRNÝ DVůR

domov pro Váš odpad

Poskytujeme:

>  Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2 m3 do 3 tun), do-
movních a živnostenských odpadů (3 m3 do 1 tuny, 6 m3 a 10 m3 
do 1,5 tuny).

>  Zemní práce – traktorbagr, minibagr, kolový nakladač, manipu-
látor s teleskopickým ramenem.

>  Doprava – Iveco, Tatra, Scania návěs s vanou.
>  Speciální technika – Avia plošina 15 m, mulčovač, štěpkovač.
>  Prodej tříděné zahradní zeminy, písků, drtí a recyklátů.
>  Výkup železa, barevných kovů, olověných akumulátorů.
>  Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu).
>  Likvidace nebezpečných odpadů – eternit, lepenka, barvy, pneu 

(za poplatek).
>  Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady.
>  Prodej propanbutanu: 10 kg za 380 Kč a 2 kg za 90 Kč.

Kde nás najdete:
Sběrný dvůr
Kamenice 1067
251 68

Kontaktujte nás na:
tel.: 603 209 114

www.obr-odpady.cz

Otevírací doba:
duben–říjen
po–pá 7.00–12.00 a 13.00–17.00
so 7.00–13.00
      
listopad
po–pá 7.00–12.00 a 13.00–16.00
so 7.00–13.00

prosinec–březen
po–pá 8.00–12.00 a 13.00–16.00
so 8.00–12.00

VHE Vladislav Honc
Montáž systémů el. zabezpečení 

včetně projektu a kalkulace;
Napojení na PCO přes GSM;

Montáž strukturované kabeláže 
včetně zapoj. koncových bodů (internet rozvod.);

Montáž kamerových systémů 
s napojením na internet přes nahrávací zařízení 

s pevným diskem;

Montáž satelitního a pozemního televizního příjmu, 
rozvody po objektu; Skylink, UPC, DIGI TV;

Montáž telefonních ústředen,
videotelefonů, domácích telefonů,

digitální i bezdrátové systémy;

Montáž silnoproudé elektrické instalace
včetně přihlášek a revizí;

Havlíčkova 347, 251 69 Velké Popovice
Tel.: 603 259 511 / 323 665 017

E-mail: honc.v@quick.cz



UVT 
blesk A++

30 Mbps/10Mbps

    720,- za měsíc
Kč

UVT 
blesk A

10 Mbps/2Mbps

350,- 

Cena instalace 
u všech tarifů 1440,-

za měsíc
Kč

UVT 
blesk A++

za měsíc

UVT 
blesk A+

20 Mbps/5Mbps

     480,- za měsíc
Kč

TELEFON

INTERNET

TELEVIZE

Připojení k internetu 
ve vaší obci
INFOLINKA 840 100 406                       internet.uvt.cz

UVT/MF 190x136.indd   1 1/8/14   2:57 PM



ZEMNÍ PRÁCE 
Obchodní činnost 

Velké Popovice—Lojovice 

Výkopové práce, terénní úpravy, svahování, doprava,  
demolice, třídění zeminy, vrtání děr na plotové sloupky, 
paletizační vidle, zimní údržba, odklízení sněhu, hutnění 
zeminy a kameniva, pokládka kontejnerů.  

Prodej a rozvoz písků, štěrků a zahradní zeminy.  

Kompletní dodávky zemních prací a sypkých stavebních materiálů. 

602 206 071, 602 291 379 
www.hurkazp.cz                                                           hurkazp@seznam.cz  

JCB, UNC, Minibagr, Tatra, nosič kontejnerů, multicara, malý pásový bagr  

Denně: Po–Čt 7.30–18.00 Pá 7.30–21.00 So 13.00–21.00 Ne 13.00–18.00

Masarykova 38 (vedle pošty)

www.facebook.com/posezeniuandelky
www.posezeniuandelky.cz

734 446 450

kavárna ve Velkých Popovicích

Od 1. 6. prodlužujeme otevírací dobu
v pátek a sobotu do 21.00!



NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

K nákupu  
nad 500,- Kč získáte 
s tímto kupónem  
3 kg dřevěného uhlí 

ZDARMA!

1 ks/ 1 osoba/  
1 den 
Platnost 
kupónu  
do 30. 6. 2015

1 ks/ 1 osoba/ 
1 den 
Platnost 
kupónu 
do 30. 6. 2015

Kotlový gril Montana
na dřevěné uhlí,  
grilovací plocha cca ∅ 46 cm,  
smaltovaný povrch,  
rozměry: 48 x 55 x 85 cm

1.150,-

Kotlový gril  
Los Angeles
na dřevěné uhlí, grilovací plocha 
cca ∅ 47 cm, víko smaltováno, 
teploměr v poklopu,  
rozměry: 59 x 53 x 91,5 cm

1 x stůl                   8.490,-/ ks

6x židle  2.290,-/ ks

2x poloh. křeslo  3.590,-/ ks

 29.410,-

9-dílný set 27.410,-

ušetříte 2.000,-

Zahradní nábytek Jasmín
konstrukce z hliníku odolného proti korozi, práškově 
lakováno v antracitové barvě, eukalyptové dřevo  
s certifikátem FSC, roztahovací stůl 180 – 240 x 100 cm, 
stohovatelná židle, polohovací křeslo

Zahradní nábytek Maja/ Neila
stůl Maja, 160 x 90 cm, konstrukce z hliníku odolného  
proti korozi, povrchová úprava práškově lakováno, deska stolu polywood 5.490,-
stohovatelné křeslo Neila, ocelová konstrukce, výplet PE-ratan 895,-

K nákupu K nákupu K nákupu K nákupu K nákupu K nákupu 1 ks/ 1 osoba/ 1 ks/ 1 osoba/ 

Modulový rošt

3.390,-

Plynový gril Sydney
3 nerezové hořáky,  
práškově lakovaný  
povrch, hlavní  
grilovací plocha:  
60 x 45 cm, rozměr:  
127 x 60 x 112 cm

6.990,-

k. z. Průhonice – Čestlice,  
U Makra 130 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob.  
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné  
domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice – Čestlice

Velkopopovický 
zpravodaj

15-06 Vel.Popovice 210x297 BW.indd   1 14.05.15   9:56
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ETKA labels, s.r.o., Lojovice 76, 251 69 Velké Popovice / tel: 323 619 060 / email: offi  ce@etka.cz / www.etka.cz

TISKNEME KVALITNĚ RYCHLE A LEVNĚ
vizitky / plakáty / letáky / grafi cké práce / tvorba loga / řezaná grafi ka / polepy a samolepky  

ETKA labels, s.r.o.,ET  Lojovice 76, 251 69 Velké Popovice / tel: 323 619 060 / email: offi  ce@etka.cz / www.etka.cz

vizitky / plakáty / letáky / grafi cké práce / tvorba loga / řezaná grafi ka / polepy a samolepky ná grafi ka / polepy a sa

OTEVŘENO
PO - PÁ - 7.00 - 16.00

REKONDIČNÍ CENTRUM SOFIF
SOLÁRIUM, FITNESS, FLOATING

Masarykova 23, Velké Popovice, www.sofif.cz

Můžete zde využít solárium Ergoline, posilovací stroje značky 
Grunsport a kardiostroje řady Vision Fitness. Dále je zde 
možné využít Floating – vodoléčebnou metodu relaxace ve floa-
ting tanku naplněném teplou, hustou a slanou vodou, pomocí 
které se nevozuje stav beztíže k uvolnění těla i ducha. Tato 
metoda má velmi příznivé účinky na pohybový aparát, kůži, 
deprese a stresy. Měření krevního tlaku, pulsu, tuku a svalů na 
přístroji Corazon.

Přijďte se zrelaxovat do příjemného, moderního prostředí…

Otevírací doba Kontakt
po–pá 7–21 hodin Recepce (objednávky, info) – tel.: 323 604 633
so, ne 9–21 hodin Mgr. L. Kácovská pro informace – tel.: 602 668 848

Pár kilo navíc? Nevadí! V SoFiFu to napraví…

Fitness:
Nově možnost jednorázového 

použití sprchy se skříňkou pro cyklisty, 
běžce a jiné venkovní dříče. :-)

Floating:
1 + 1 akce ZDARMA

Těšíme se na Vás …

AKCE MĚSÍCE ČERVNA!




