ZPRAVODAJ

POPELÍN a HORNÍ OLEŠNÁ
Ročník XVIII.

… Jaro je tady …
S ním se také dostavila svěží jarní euforie z jasných a teplejších dní. Již ho tu opravdu máme!
Běháme s hráběmi po zahradě, na běžkách to
drhne, na kole se dá jezdit bez rukavic a v sandálech nám prsty nemrznou…
A co nám o oblíbenosti tohoto období řekne
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obecní statistika?
V Popelíně a Horní Olešné máme přibližně
4% lidí, kteří oslavují jaro i svými jmény. Jaroslavů, Jarmil, Jaromírů atd. je u nás 21. V porovnání s celorepublikovým průměrem jsme
na tom o něco lépe. Pokud se podíváme na JA-

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané.
V únoru byl schválen rozpočet obce na letošní
rok. Rozpočet je schodkový. Příjmy: 7 637 650,Kč, výdaje: 9 922 258,- Kč, schodek je kryt zapojením části zůstatku na b.ú. k 31. 12. 2015 ve výši 2 284 608,- Kč. Celkový zůstatek na běžných
účtech byl 4 000 017,- Kč.
Největší akcí plánovanou na letošní rok je začátek budování splaškové kanalizace s ČOV v Popelíně. Realizace této investiční akce je závislá
na získání dotace z Ministerstva zemědělství.
Zatím je za námi výběrové řízení na dodavatele. Na prvním místě se umístila Společnost pro
stavbu „Kanalizace a ČOV Popelín“, kterou tvoří Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
a společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.

DS JIH.
Pokud se nám podaří splnit všechny podmínky,
měli bychom na konci června vědět, zda dotaci
obdržíme. V případě, že ano, začneme s výstavbou v průběhu července či srpna. Bližší informace ke kanalizaci se dočtete dále ve Zpravodaji.
Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2016 jsme požádali o příspěvek na VIII. etapu opravy budovy ZŠ a MŠ Popelín. V jaké výši
dotaci získáme, se dozvíme na přelomu dubna
a května.
Jedním z nejdůležitějších dokumentů je územní plán obce. O jeho tvorbě Vás informuje
na dalších stránkách místostarosta obce Ing. Jiří
Houška. V letošním roce bychom rádi pokročili
v přípravě územního plánu co nejdál.
Dalším výdajem, o kterém bych se rád zmínil, je vydání publikace
slovem i obrazem o našich obcích. Tato kniha
by měla přiblížit čtenářům události za několik
posledních desítek let.
I když už máme za sebou první kolo sběru
podkladů, chtěl jsem
Vás požádat o laskavost. Pokud by kdokoli měl nějaké zajímavé
fotografie či vzpomínky na události z poslední doby či akce dávno
zapomenuté, a byl by
ochoten je poskytnout
pro tvorbu publikace,
neváhejte a přineste je
na obecní úřad. Za Vaši
ochotu předem děkuji.
Lesní hospodářský plán
na období 2016 – 2025
je již hotov a začínáme
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RO ve jménech v Čechách a na Moravě, docházíme asi k 3,4% lidí.
Zkrátka, můžeme tedy říci, že jaro u nás je přivítané dostatečně a můžeme se do něho vrhnout
po hlavě. Tedy…Zimo, vyhlašujeme Ti úpadek!
Vaše redakce

podle jeho návrhu hospodařit. V současné době probíhá jeho schvalování nadřízenými orgány, což jsou odbory životního prostředí Městského úřadu v Jindřichově Hradci a Krajského
úřadu v Českých Budějovicích. Tento proces by
měl být hotov nejpozději do konce října letošního roku.
I v letošním roce vytváříme od 1. dubna tři pracovní místa z programu veřejně prospěšných
prací. Jejich obsazení je v kompetenci úřadu
práce. I přesto, že můžeme v příštích letech očekávat na výdajové straně rozpočtu velké nároky, je záměrem zastupitelstva zachovat finanční
podporu pro naše spolky a akce jako je dětský
karneval, dětský den, kolovaná či dýňování alespoň ve stejné výši jako v předchozích letech.
Důkazem je i letošní rozpočet.
Potěšující zprávou pro nás všechny je, že vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce obstáli jako spolupořadatelé i jako diváci závodu Českého poháru mužů 2015 Velké ceny Popelína, byla
naše obec opět požádána o spolupořadatelství
závodu Českého poháru mužů 2016. Po projednání se členy SDH Horní Olešná, SDH Popelín
a SK Popelín 1932 zastupitelstvo obce uskutečnění závodu schválilo. Závod se může uskutečnit i díky podpoře ZD Popelín, za což jeho
představitelům děkuji. Všechny Vás srdečně
zvu na Velkou cenu Popelína v sobotu 21. května. Závodníci pojedou po stejném okruhu jako v loňském roce a i dopravní omezení budou
podobná, o jejich charakteru budete včas informováni.
Letošní rok je významný i pro Sbor dobrovolných hasičů Popelín. V sobotu 11. června si připomeneme 90 let od jeho založení hasičskou
soutěží a taneční zábavou v Zámeckém parku.
Členové SDH Popelín Vás srdečně zvou.
Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce

Zápisky legionáře – 3. část - v zajetí na Urale:

V minulé části jste se seznámili se situací
českých vojáků na rakouské frontě, s těžkými
podmínkami, při kterých museli hladoví, žízniví, špinaví a mnohdy nemocní bojovat a trávit dny i noci v poli. Nakonec někteří – možná
i rádi – padli do ruského zajetí, ve kterém snad
spatřovali záchranu vlastního života.
Ale to ještě zdaleka nemusela být pravda.
Životní podmínky, do kterých se dostali, byly velice drsné. A nikdo netušil, kdy - a jakým
způsobem - se vrátí domů. A přitom právě tohle všechny trápilo nejvíc. Válka pokračovala kdy bude mír?
Můj děda Josef Snížek z Popelína pokračuje
ve svých zápiscích rokem 1915:
„A tak k večeru dorazily do malé vesnice
„Seržanská“ – chatrné dřevěné domky, některé
i bez střech – pokryté sněhem – dodávaly hezkou
zimní krajinu. Domek, do kterého jsme zajeli,
zdál se nám býti lepší druhých. – V jizbě, do které nás zavedli, byli jsme překvapeni vnitřní čistotou, což se nám zamlouvalo. Chozain i chozajka
i staruška byli k nám velice vlídný – vzdor tomu,
že jsme byli tak ušpiněný a nečistý.“
První krutou ruskou zimu strávili čeští zajatci zalezlí
s místními jako krtkové v dřevěnicích. Naučili se do mrazu správně oblékat, obouvat
do válenek, ale pokud možno
raději nevycházet, aby neriskovali omrzliny. A všichni, kozáci i zajatci, se těšili na jaro.
„Po několika dnech jsme
se s nimi ještě více spřátelili –
trošku naučili mluvit, tak že si
nás velice oblíbili – byli jsme taky hned šťastnější. – A tak plynuly dni – neděle – až na dvoře začalo tepleji slunečko hřát,
potom jeden za druhým načali
vylézat z děr jak krtkové – neb

zatím celý čas většinou následkem velikých mrazů až 40 stupňů žádný nevylézal z domu. Přišlo
jaro – máj – a my procházeli se po rozsáhlých
rovných stepích – chodili do březových lesů (jiné
tam nejsou), zkrátka s radostí byli jsme překvapeni sibiřským májem. – Květiny, které na stepích
a v lese rostou, jsou lepší našich – zvláště z nich
některé druhy jsou tak nádherné a tak pestré, jako by tam byly pěstovány.
Národ zde žil – většinou kozáci a Kirgizi
a Baškirové a málo Rusi. Pracovat jsme nemuseli
– no ale peníze byly třeba na různé potřeby – proto, kterému nebyla práce za těžkou, mohl si vydělati svobodně nějaký rubl. Také já, i Frantík Čechů (Kadlec) a Tůma najali jsme se na polní práci
k jednomu bohatému chozainu, který nám slíbil
6 rublů na měsíc. – Práce to byla velice obtížná
a těžká. - Neb jak jenom slunce počalo vycházeti
(ve 3 hodiny na nejdál) už se svými třemi – i čtyřmi páry volů zapřažených v pluhu pohyboval se
na nepřehlédnutelném poli – to trvalo do 8 hodin, pak se šlo „čaj pít“ a za několik minut už zas
do práce až do 12 – následoval oběd a krmení dobytka a za dvě hodiny zas do práce a to trvalo, až

slunce zašlo.“
„Měsíc jsem tu dřinu přece vytrpěl – ale nebýt tam chozainovy ručnice, s kterou jsem každý
večer po práci chodil na kačeny – kterých tam bylo velké množství – jistě bych byl odtud utekl. –
Šest rublí vydělal a šel domů a Frantík s Tůmem
tam ostal. – Já též potom pomáhal v práci mojeho
hospodáře – též jsem si nějaký rubl přivydělal. –
A tak to šlo dále. – Frantík dostal zprávy z domova v máji – z čehož i já uznal, že o mně vědí – žil
jsem potom mnohem veseleji. O bratřích – Emilovi a Jendovi, kteří byli také v zajetí, jsem pátral
– no bez výsledku.“
A tak můj děda Josef Snížek přežíval do července 1915 v Uralských horách, obdivoval
místní přírodu a těšil se domů. Zároveň pátral
po bratrech Emilovi a Janovi, o kterých věděl, že
jsou též v ruském zajetí. Ale o tom zase až příště. Všem bylo souzeno ještě mnoho dnů a měsíců strávit v cizině, ještě mnoha boji projít, než se
skutečně mohli vrátit - domů, ke svým, do milovaného Popelína.

Mgr. J.Čevelíková (Snížková)

Nový územní plán obce

Obec Popelín má zpracovanou platnou
územně plánovací dokumentaci, tzv. Územní plán obce Popelín, který nabyl účinnosti 1.
12. 2004. S ohledem na platnou legislativu, konkrétně na Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), platný územní
plán pozbude platnosti, pokud nebude do konce roku 2020 upraven do souladu se stavebním
zákonem. Z tohoto důvodu se rozhodlo zastupitelstvo naší obce na svém říjnovém zasedání
v roce 2013 pořídit nový územní plán a požádat o jeho pořizování obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Jindřichův Hradec.
Na základě výsledku výběrového řízení rozhodlo obecní zastupitelstvo na prosincovém zasedání v roce 2013 o uzavření smlouvy
na zhotovení územního plánu s Urbanistickým
střediskem Brno, spol. s r. o. Následně, na zasedání dne 4. 12. 2014, schválilo zadání územního plánu – další důležitý krok podle stavebního
zákona.
Projektanti Urbanistického střediska Brno
zahájili poté práce na přípravě návrhu plánu.
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Zastupitelé byli s jeho první variantou detailně seznámeni na svém jednání 15. ledna 2016
Ing. arch. Alešem Stuchlíkem, jedním z týmu
projektantů. Tento den proběhla velmi plodná
a věcná diskuse a zastupitelé následně předávali
své připomínky prostřednictvím starosty obce
zpět autorům plánovací dokumentace.
Dovolte mi vyzvat i Vás, ostatní občany Popelína a Horní Olešné, k nalezení chvilky času a na obecním úřadě požádat o nahlédnutí
do zpracovaného návrhu. Budeme velmi vděčni za Vaše postřehy či náměty. Důvod této naší
výzvy je velmi prozaický a logický. Cílem územního plánu je totiž hledat takové předpoklady,
které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj obce. Jde o nalezení vyváženého
stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a Vás, našich občanů. Územní plán by
se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.
Předem děkuji za Váš čas.

Ing. Jiří Houška, místostarosta obce
duben 2016

Z dění v MŠ

Nový rok 2016 děti z MŠ
zahájily návštěvou kina v Počátkách.
Starší děti z MŠ se vžily do role školáků při pobytu v ZŠ formou školy nanečisto. Jsou to chvíle společně
strávené s paní ředitelkou.
Při této příležitosti si děti vyzkouší, jak to vypadá
v opravdové škole. Zapojují
se do her a úkolů.
Budoucí školáci si mohli ověřit své zkušenosti a dovednosti u zápisu do 1.třídy
ZŠ. Zápis do 1.třídy ZŠ a MŠ
Popelín proběhl v lednu
a zúčastnilo se ho osm dětí.
Velice vhodným způsobem bylo dětem přiblíženo
,,Jak se rodí kytara“ v hudebním pořadu plném písniček
z pohádek a filmů.
V polovině měsíce února
členové maňáskového divadla ŠIKULA dětem zahráli tři
pohádky.
Nesmíme zapomenout
na krásné karnevalové veselí
v MŠ, kdy se děti a paní učitelky přestrojily za postavičky z pohádek a filmů
a společně soutěžily a tancovaly.
V březnových dnech jsme se mohli potěšit
z návštěvy Huga a Fuga, kteří jsou u malých dětí velice oblíbení. Hugo a Fugo se zabývali té-

Z dění v ZŠ
Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a zima polevila ve vší síle. Zmizel sníh i led a tak se
školáci museli vydat za bruslením do Jindřichova Hradce. Poté se odměnili filmem PAN.
Jako již každoročně se rozjela spolupráce s dalšími malotřídními školami a tak jsme byli ten-
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matem stolování, které je dětem velice blízké.
Do světa pohádek a příběhů jsme vklouzli návštěvou knihovny v Žirovnici. Paní knihovnice
z městské knihovny dětem přiblížila práci s knihou. Cílem pobytu v knihovně je u dětí vypěstovat kladný vztah ke knihám a četbě.

Koncem března nás čeká rozloučení se zimou vynášením Morany a oslava příchodu jara
ve velikonočních dílnách ve společných činnostech s rodiči.

tokrát pozváni na turnaj malé kopané do Velké
Lhoty. Naši kluci odtud přivezli kov nejcennější a to zlato. Moc jim děkujeme a blahopřejeme.
Přišel i čas masopustu. Děti se na něj moc těšily,
ve škole se hodně vyrábělo i zpívalo. Nakonec si
vyrobily ve školní družině masky a vše pořádně
oslavily masopustní veselicí.

Měsíc utekl jako voda a po vykonané práci
přišla zasloužená odměna – jarní prázdniny.
Všichni si je hezky užili a vrátili se nám do školy v plné síle.

Eva Krafková – vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Romana Matějková
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Popelín včera a dnes

Popelín zubní atelier

V objektu č.p. 152 (dnes manželé Červených) byl dříve zubní ateliér. Chrup zde ošetřoval pacientům dentista Smetana.

(zpracoval: Pavel Svoboda)

foto kolem 1930

foto 2014
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Popelín včera a dnes

Popelín kostel

Stavba kostela byla započata roku 1784 a byla dokončena v roce 1788. V témže roce byl kostel zasvěcen sv. Petrovi a Pavlovi. Podle
údajů Vlastivědy moravské pochází oltář z Telčské kaple a kazatelna s oltářním obrazem pochází ze zrušených kaplí sv. Václava a sv.
Anny ze Znojma
(zpracoval: Pavel Svoboda)

foto 1930

foto 2014
duben 2016
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Kanalizace v Popelíně
Vážení spoluobčané,
dovolte mi seznámit Vás podrobně s problematikou, která souvisí s vybudováním kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v Popelíně. Na úvod malý výlet do historie. Obec
Popelín uvažuje o vybudování kanalizace
zhruba posledních 40 let. Již v polovině sedmdesátých let byly zpracovány první studie.
V roce 1996 bylo vydáno stavební povolení
na výstavbu kanalizace v Popelíně, tato stavba
nebyla však z důvodu nedostatku financí realizována. Na současné podobě projektu se začalo pracovat v letech 2009-2010. Původním
záměrem tehdejšího zastupitelstva obce bylo vybudovat tlakovou kanalizaci. Vzhledem
k odporu části občanů k tomuto způsobu řešení byla nakonec vypracována projektová dokumentace na gravitační kanalizaci s tlakovým přečerpáváním do ČOV. Lze říci, že tento
způsob si vybrali sami občané se všemi klady,
ale i zápory, které přináší. Tato dokumentace byla vodoprávním úřadem povolena v roce 2011. Bylo podáno několik žádostí o dotaci, ale až nyní se zdá, že bychom mohli uspět.
Nyní bych rád zodpověděl několik nejčastějších otázek, které v souvislosti s výstavbou kanalizace dostávám.

Proč? Kdo to vymyslel?

Existuje stále šířený mýtus, že kanalizaci
s ČOV mají mít pouze obyvatelé v obcích nad
2000 obyvatel.
Povinnost řádně likvidovat odpadní vody platí pro všechny bez rozdílu. Zákon nerozlišuje vlastníka nemovitosti podle velikosti obce.
U obcí, které v minulosti vypouštěly odpadní
vody nad rámec přípustných limitů, tj. s nevyhovující ČOV nebo bez ČOV a kde se tento
stav nemohl změnit ze dne na den, mohl vodoprávní úřad povolit na přechodnou dobu
vypouštění odpadních vod nad rámec přípustných limitů ze stanovených povinností
s podmínkou, že obec ve stanoveném termínu
zajistí řádné čištění odpadních vod, tj. výstavbu čistírny odpadních vod, přičemž obce nad
2000 obyvatel musely tuto povinnost splnit
nejpozději do 31. prosince 2010 (viz čl. II odst.
6 zákona č. 20/2004 Sb.).
Dnes je odvádění odpadních vod z rodinných
domů prakticky možné třemi způsoby, a to
1) vypouštěním do veřejné kanalizace – v Popelíně není
2) vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních
3) jímáním do vyvážecích jímek bezodtokových
(což septik není).
ad 1)
V obcích, kde je veřejná kanalizace odpadních
vod, jejich vypouštěním do této kanalizace.
Na vypouštění odpadních vod musí být uzavřena mezi vlastníkem kanalizace a vlastníkem objektu, z něhož jsou odpadní vody vypouštěny,
písemná smlouva.
Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody
jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu (který schvaluje vodoprávní úřad) a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.
Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozem-
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ku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit
se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Za odvádění odpadních vod hradí osoba, které
je umožněno odvádění odpadních vod, stočné.
ad 2)
Odpadní vody lze vypouštět do vod povrchových nebo podzemních jen za podmínek stanovených v povolení k jejich vypouštění.
Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní
úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným
technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie
zneškodňování nebo čištění odpadních vod.
Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu
s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění
a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému
správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen autorizované laboratoře.
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez platného povolení
je v případě fyzické osoby přestupkem, za který lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez platného povolení je v případě právnické či fyzické podnikající osoby správním deliktem, za který lze uložit
pokutu do 500 000 Kč.
ad 3)
Kdo odvádí odpadní vody do bezodtoké vyvážecí jímky, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování (rozumí se jejich vyvážení na vhodnou
čistírnu odpadních vod) a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu
s tímto zákonem, tj. předložit příslušné faktury
za vyvážení odpadních vod.
Nesplnění této povinnosti je v případě fyzické osoby přestupkem a v případě právnické či

fyzické podnikající osoby správním deliktem,
za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
Z předchozích řádků jasně vyplývá, že v našich obcích legálně likviduje odpadní vody ten,
kdo vlastní platné povolení k vypouštění odpadních vod a plní podmínky v něm stanovené. Nebo ten, kdo je schopen předložit faktury
za vyvážení odpadních vod. Jenom pro příklad. Průměrná spotřeba vody na osobu a den
se počítá 100 litrů. Lze tedy s velmi mírným
zjednodušením říci, že každý, kdo vyváží odpadní vody, by měl za rok vyvézt 36,5 m3 a zaplatit zhruba 12 775,- Kč za osobu. Čtyřčlenná
rodina by za rok zaplatila 51 100,- Kč.
Odpověď na otázku „Proč a kdo to vymyslel?“ je myslím celkem jasná. Obecně se předpisy o nakládání s odpady neustále zpřísňují,
a je pouze otázkou času, kdy se začne důsledně sledovat jejich plnění. Můžeme si vybrat.
Buď se pokusíme vybudovat obecní kanalizaci,
i když to nebude jistě jednoduché, ale umožní
to většině vlastníků za přijatelnou cenu legálně se zbavit odpadních vod. Nebo nedělat nic,
zachovat současný nevyhovující stav, znečišťovat životní prostředí, uklidňovat se bludem
o 2000 obyvatelích a spoléhat, že případnou
sankci Vám zaplatí ten, kdo blud šíří.
Zastupitelé naší obce zatím zvolili první variantu
a podnikají kroky k vybudování kanalizace. Bez
Vaší podpory a pochopení to ovšem nepůjde. Žijeme v 21. století, které má své běžné standarty
života a kanalizace mezi ně určitě patří.

Co budování kanalizace pro mne
znamená?

V případě, že to je možné, mám jako vlastník
nemovitosti povinnost připojit se na veřejnou
kanalizaci. Odpad musí být připojen přímo
do kanalizace. Nelze připojovat odpad vedoucí například ze septiku. Velmi důležité je řádné oddělení vod odpadních od vod dešťových!
Dešťové a povrchové vody do kanalizace a následně do ČOV nepatří.
S dalšími podrobnostmi budete postupně seznamováni tak, jak budou pokračovat přípravné práce. Předem děkuji za Vaše pochopení,
vstřícný přístup a trpělivost v období výstavby.

Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce
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Třídění snadno a rychle
Také se vám stává, že držíte v ruce nějaký druh odpadu a nevíte kam s ním? Rádi byste šetřili životní prostředí, mysleli na ostatní a měli z toho dobrý
pocit? Pak jsme na tom podobně, a abychom neudělali příliš mnoho chyb, zeptala jsem se odborníků.
„Jak třídit a kam!“
• PAPÍR - nezamaštěný a suchý - modrý kontejner. V podstatě všechny druhy papírů kromě rulek od toaletních papírů a schránek od vajíček (ty patří do popelnice, neboť se jedná o již recyklovaný papír, není ho již možné znovu použít);
• SKLO – zelený kontejner. Skleněné lahve všech druhů (oddělit zátky a uzávěry - roztřídit dle druhu - plech, plast apod.). Patří sem i tabulové sklo (z oken dveří). Nepatří porcelán, keramika, zrcadla, autoskla;
• PLASTY - žlutý kontejner. Obaly od mléka, jogurtů, džusů, mikrotenové sáčky, plastové tašky apod. Vše důkladně vyprázdněné, nesmí být zbytky např. jídel (např. jogury stačí důkladně vyjíst lžičkou),
ale nemusíme vymývat s výjimkou plastové lahve od rostlinného oleje
(vypláchnout ve vodě se saponátem). Pozor na mastné věci - je nutné
vymýt. Mohou být i plastové obaly od drogerie s výjimkou řasenek
(zůstává znečištěná původní náplní), obalů od zubních past (uvnitř
bývá často hliníková fólie). Tyto věci patří do popelnice;
• ELEKTRO - červený kontejner. Drobné elektrospotřebiče ( fény,
kulmy, konvice ....). Velké věci do sběrného dvora. Baterie do schránky v místním obchodě;
• NEPOTŘEBNÉ OBLEČENÍ - v lepším stavu do kontejneru od Charity (u obchodu), ve špatném stavu do sběrného dvora/popelnice;
• STARÉ LÉKY - odebírají v lékárnách;
• PLASTY OD OLEJŮ, CHEMIKÁLIÍ, BAREV, STARÝ FRITOVACÍ

OLEJ, OBALY OD PROSTŘEDKŮ NA HUBENÍ HMYZU apod. vše je nebezpečný odpad, umístit do sběrného dvora;
• menší kusy MOLITANU, GUMA, LAHVE OD SPREJŮ (např.
lak na vlasy), KOMBINOVANÉ OBALOVÉ MATERIÁLY (plata
od prášků, sáčky od capucchina, pytlíky od polévek, obaly od kávy
apod.) - patří do popelnice.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se o třídění snaží, ráda povzbudila další a popřála všem krásné dny,

Veronika Göthová Habermannová

Nejlepší čeští cyklisté se utkají na jihu Čech.
Závod VELKÁ CENA POPELÍNA se pojede 21.
5. 2016. Start i cíl budou umístěny právě před
Obecním úřadem v Popelíně. Tento závod pořádá ve spolupráci s obcí Popelín Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec v čele
s Janem Hájkem. Nutno podotknout, že tento cyklistický klub je i pořadatelem jednoho
z nejprestižnějších českých etapových závodů
OKOLO JIŽNÍCH ČECH. Před vlastním závodem mužů se pojede i veřejný závod mládeže
a žen (pro cyklisty organizované v ČSC). Závodu mužů by se mělo účastnit i mnoho zahraničních týmů. Účast zahraničních týmů dodává
závodu na atraktivnosti a zvyšuje kvalitu startovního pole. Na start závodu se tedy postaví
okolo 150 závodníků z celé střední Evropy. Závod se jede na 16,3 km dlouhém okruhu, který
muži obkrouží 10x a ujedou tak 163 km.
Okruh je tvořen obcemi Popelín – Horní Olešná
– Zahrádky - Bořetín – Česká Olešná – Popelín.
Na trase závodu bude, kvůli bezpečnosti, provedena přechodná úprava provozu spočívající
ve stanovení jednosměrného provozu ve směru
závodu. Cílová rovinka před Obecním úřadem
v Popelíně bude pak uzavřena pro veškerý provoz. Omezení by měla začít po deváté hodině
ráno a končit by měla nejpozději v šest hodin
večer. Cyklistický klub Jindřichův Hradec Vám
děkuje za pochopení a respektování těchto nutných opatření.
První mládežnické kategorie startují v 10 hodin, Český pohár mužů pak ve 13 hodin.
Více informací a průběžné výsledky naleznete
na stránkách Českého svazu cyklistiky - http://
www.ceskysvazcyklistiky.cz/cp-2016
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Rozpis jarní části Okresního přeboru 2015/ 2016
SK Popelín 1932
KOLO

DATUM

DEN

ČAS

SOUPEŘ

ODJEZD

17

16.4.2016

SO

17.00

SLAVONICE

18

23.4.2016

SO

17.00

POPELÍN

19

1.5.2016

NE

15.00

STARÉ HOBZÍ

20

7.5.2016

SO

17.00

POPELÍN

STAŇKOV

21

14.5.2016

SO

17.00

POPELÍN

KLIKOV

22

21.5.2016

SO

17.00

STARÁ HLÍNA

23

28.5.2016

SO

17.00

POPELÍN

24

4.6.2016

SO

16.00

STUDENÁ

25

11.6.2016

SO

17.00

POPELÍN

26

19.6.2016

NE

17.00

SUCHDOL

POPELÍN

15.15

KARDAŠOVA ŘEČICE
POPELÍN

POPELÍN

13.15

15.15

ČÍMĚŘ
POPELÍN

14.45

STRMILOV
POPELÍN

15.00

KALENDÁŘ AKCÍ
30. 4. 2016 – PÁLENÍ ČARODĚJNIC V POPELÍNĚ NA
PROSTRANSTVÍ PŘED POŠTOU
21.5.2016 – VELKÁ CENA POPELÍNA – ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU
MUŽŮ V SILNIČNÍ CYKLISTICE
11.6.2016 – 9O LET ZALOŽENÍ SDH POPELÍN – HASIČSKÁ SOUTĚŽ
A TANEČNÍ ZÁBAVA V ZÁMECKÉM PARKU V POPELÍNĚ,
HRAJÍ HAVRANI.
18.6.2016 - VI. ročník Memoriálu Josefa Hávy - od 13°° hasičská
soutěže družstev. Po ukončení hasičské soutěže bude taneční
zábava. Občerstvení zajištěno.
3.7.2016 - Popelínská pouť

Zapojte se s námi do úklidu
v sobotu 16. dubna 2016
sraz v 10:00 před kostelem
Pojďme společně uklidit nepořádek
kolem Popelína!

Dne: v úterý 19. 4. 2016 v 9 hod.
Kde: v zasedací místnosti OÚ Popelín
Proběhne zdravotní přednáška
O bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti
pohybového aparátu člověka.
Přednášející lázeňský lektor:
Štenbaur Karel

Registrace dobrovolníků a více informací:
Karolína Kripnerová: +420 728 889 234
mail: karolina.kripnerova@gmail.com
Obecní úřad Popelín

Spolupracovník farmacie BIOMEDIKA PRAHA.
Tužku, papír na poznámky a dobrou náladu
s sebou.
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