ZPRAVODAJ

POPELÍN a HORNÍ OLEŠNÁ
Ročník XIX.

…zdravíme jaro…
Také si tak užíváte krásné jarní počasí? Teplý vzduch si odnáší vše, co odnést má a většina
zimní špíny je milosrdně zakryta veselou, zelenou - čistou barvou. Zelená je barva naděje (dokud neuschne).
A co si zima neodnese, tak s tím se nedá nic jiného dělat, než na to - jako každý rok – vyběhnout s vervou a rozsáhlým zahradnickým nářadím. Každé jaro si musíme dát pozor na paniku,
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jelikož zvláštností jarních paprsků je bohužel
i to, že odhalí každou šmouhu nejen na oknech,
ale i na místech, která se Vám ještě před několika dny zdála dokonale čistá…
Letos to máme v Popelíně i o malý kousek obtížnější. Prachu a špíny máme o něco více než
obvykle. Kopáme, kopáte, kopají. Kanalizaci.
Naše obec letos nebude tou nejmalebnější, ale
budeme to mít za sebou…

Letošní jaro bude u nás asi ve znamení zablácených bot a hrabiček, ale i tak je třeba říci AVE
JARO – a jít na to.
Hodně pravé jarní nálady za celou redakci přeje

komunikací v částce 650 000 Kč. Na tyto opravy jsme požádali o dotaci z Programu rozvoje
venkova Jihočeského kraje ve výši 300 000 Kč.
Velkou akcí, která je tak trochu ukryta před našimi zraky, je oprava úpravny vody v Popelíně
za 1 263 255 Kč. Pozitivní je, že tento výdaj je
kryt v celé výši státní dotací. Vody se týká i další akce, na kterou budeme čerpat dotaci, kterou
jsme získali za obdržení Oranžové stuhy v roce 2016. Jedná se o obnovu vodovodního řádu
v úseku od čp. 204 (Mátlovi) směrem na Spořilov v délce asi 300 metrů. Ostatní výdaje jsou
přibližně ve stejné výši jako v minulých letech.
Škola, podpora spolků a různých aktivit občanů
jsou naší prioritou.
Letos bychom chtěli začít s úpravou parčíku
u památníku zrušení roboty. Po předchozích
ne příliš povedených zásazích budou vykáceny
všechny stromy, park bude upraven a na podzim proběhne nová výsadba. Pokud budete mít
zájem, je návrh nového vzhledu parku k nahlédnutí na obecním úřadě.
Také v letošním roce jsme od prvního dubna
vytvořili dvě pracovní místa v rámci programu
veřejně prospěšných prací. Vzhledem k tvrdým
podmínkám úřadu práce a nízké nezaměstnanosti bylo obtížné vůbec tato dvě místa obsadit.
Průběh letošní zimy nám nedovolil provádět
práce v lese. Ty jsme museli realizovat v březnu a část nám ještě zbyla na podzim. Proto se
zpozdil zejména úklid chodníků a silnic v našich obcích. Člověk neví, co je lepší. Když prší, jde bahnem, když svítí sluníčko, je celá obec
v oblacích prachu. Velmi oceňuji Vaše pochopení a trpělivost.
Z akcí, které přesahují horizont jednoho roku,
je nejdůležitější tvorba nového územního plá-

nu a pozemkové úpravy v k. ú. Popelín. U obou
akcí lze říci, že zatím vše probíhá podle předpokladů. O tom, jak pokračují, budete průběžně
informováni.
Jak se naši fotbalisté připravili na jarní sezónu,
se dozvíte dále. Dovolte mi, abych poděkoval Jiřímu Vodáčkovi za jeho práci pro popelínský
fotbal a zároveň přeji novému trenérovi Martinu Vláskovi mnoho úspěchů.
I v letošním roce se - tentokrát v sobotu 17.
června - uskuteční Velká cena Popelína v silniční cyklistice, která bude letos součástí etapového závodu RBB tour. Trasa závodu je stejná
a dopravní omezení v den závodu budou rovněž
podobná jako v předchozích dvou letech. Závod
pořádáme díky bezchybné pořadatelské službě
členů SDH Horní Olešná a Popelín, výborné divácké kulise a především díky podpoře ZD Popelín. Všem Vám děkuji.
Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků.

Dana Hesová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je první čtvrtletí letošního roku, které končilo téměř letními
dny, již za námi. Nejdůležitější věcí v prvních
třech měsících roku bylo schválení rozpočtu
obce pro rok 2017. Příjmy 15 867 509 Kč; výdaje 26 713 925 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
je kryt zapojením části zůstatku na účtech obce k 31. 12. 2016 ve výši 2 846 416 Kč a přijetím dlouhodobého úvěru v částce 8 000 000 Kč.
Schodek rozpočtu a nutnost přijetí úvěru je
dán výstavbou kanalizace s čističkou odpadních
vod (ČOV) v Popelíně. Možná se Vám zdají tato čísla hrozivá, ale měli bychom vše zvládnout.
Vlastní podíl obce na výstavbě kanalizace by
měl být přibližně čtrnáct miliónů. Šest miliónů hradí obec ze svých rozpočtových prostředků a přijetím výše zmíněného úvěru. Předpokládaná doba jeho splácení je dvacet let. Roční
splátky by neměly v žádném případě ohrozit
hospodaření obce a výrazným způsobem omezit investice obce v budoucích letech. Obec má
stále finanční rezervy pro případ akutních výdajů zhruba ve výši poloviny běžného ročního
rozpočtu obce. Jak jsem již zmínil, hlavním výdajem je dokončení výstavby kanalizace s ČOV.
Výstavba zatím probíhá podle harmonogramu.
Předpokládaný termín dokončení je polovina
července. Samozřejmě, že jako u většiny velkých staveb dochází k menším či větším problémům, které ne vždy můžeme ovlivnit. Musím však říci, že i když to není vždy příjemné,
podařilo se vše vyřešit především díky Vašemu
přístupu k věci. Znovu upozorňuji, že domovní
přípojky bude možné realizovat až po dokončení a předání stavby obci.
Dále pak bychom chtěli provést opravy místních

Ing. Tomáš Zaňák
starosta obce

ZŠ - Čas nám rychle plyne
Je to až k neuvěření, ale máme za sebou první
čtvrtletí roku 2017. Zima se pomalu loučí a my
se již nemůžeme dočkat příchodu jara a pěkného počasí.
Ve škole se vše začíná připravovat nejen na příchod jarních svátků Velikonoc, ale také na blížící se zápisy do školy a školky pro školní rok
2017/2018.
V letošním roce dochází k mnoha změnám. Dle
vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou termíny zápisů posunuty na duben a květen. Proto jsou v naší škole zápisy
stanoveny takto: zápis do 1. ročníku ZŠ se koná v pondělí 3. dubna 2017 a zápis do MŠ se
uskuteční v úterý 2. května 2017. Co se týče zápisu do mateřské školy, dochází od školního roku k velké změně. Pro předškoláky bude nyní
docházka do mateřské školy povinná. Rodiče
jsou povinni přihlásit dítě, které dovrší věku 5
let do konce srpna stávajícího roku, pokud již
do mateřské školy nedochází.
V letošním školním roce opětovně probíhá sběr
starého papíru. Ze získaných peněz ze sběru
a z výtěžku vánočního jarmarku jsme již letos
dětem hradili část nákladů na divadelní představení v září, část nákladů na environmentální
program Pole, louka, část nákladů na prosincové bruslení, dopravu na vánoční koncert v ZUŠ
Žirovnice, příspěvek žákům na zájezd do Prahy,
ale také třeba pořízení Velkého zpěvníku od autorů Svěrák, Uhlíř pro potřeby ZŠ, MŠ i ŠD.
Sběr i nadále probíhá a zahájíme i každoroč-

ní sběr léčivých bylin. Získané prostředky budou nadále vynakládány převážně na školní akce či odměny dětem. Podrobný rozpis je možné
shlédnout v ředitelně školy. Konečné vyúčtování opět proběhne na konci školního roku a bude jako obvykle vyvěšeno na veřejné nástěnce
ve škole. Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kdo nám se sběrem pomáhají a umožňují
nám tak výuku ve škole zpestřovat.
Připomínám, že stále spolupracujeme se spřátelenými malotřídními školami z Jindřichohradecka. Pořádáme společné soutěže pro naše žáky a pravidelná společná setkání na konci
školního roku. Letos
se již uskutečnila soutěž v anglickém jazyce, turnaj v minifotbale a čeká nás recitační
soutěž, výtvarná soutěž, pěvecká soutěž,
soutěž obratnosti a přírodovědných znalostí.
Na všechny se těšíme
a připravujeme. Musím
pochválit naše žáky, že
naši školu velmi pěkně
reprezentují.
V rámci inkluzivních
opatření jsme mohli na naši školu přijmout také asistentku
pedagoga, která po-

máhá dětem při výuce, ale také při volnočasových aktivitách. Asistentka na naší škole pracuje
od listopadu letošního školního roku.
Tak jak čas letí, tak pomalu vstupujeme do posledního období školního roku. Bývá to období programově velmi nabité. Čeká nás spousta sportovních i kulturních akcí. Již se těšíme.
Podrobné informace o práci v naší škole najdete na našich webových stránkách www.zspopelin.cz.
Pěkné jaro plné elánu.

Mgr. Lenka Macků

Památná místa okolo nás
Boží muka, kříže a kapličky, tedy drobné sakrální památky, vnímáme jako neodmyslitelný
prvek české krajiny. Tyto stavby křesťanského
charakteru nejsou prvními posvátnými objekty
v našem kraji.
Už v pohanských dobách byla i krajina kolem
Popelína poseta zvýrazněnými prvky. Ty prý
dodávaly člověku pocit jistoty v nekultivovaném prostoru. Symboly pomáhaly utvořit bezpečný citový vztah člověka ke známému prostředí.
Pohané u nás nelpěli pouze na těchto drobných
stavbičkách stavěných třeba z nakupených kamenů, ale krajina byla považována za posvátnou jako celek. Zvláště pak určitá místa hrála
důležitou roli. Těmito místy byly vedle návrší,
hájů a studánek především rozcestí a křižovatky. Zajímavé je to, že rozhodnutí správné cesty
bylo vnímáno v rovině přijetí dobra a odmítnutí
zla. Měly tomu napomoci právě i transcendentální síly sídlící v těchto mohylách a oltářích.
V pozdějších dobách byly některé stavby doplněny korpusem Krista a do kamenů byl vyryt
kříž. Tím nejspíše vznikly první drobné sakrální objekty.
Původní klasické kříže byly pravděpodobně
dřevěné, až okolo třináctého století se objevují
kamenné objekty jednak v reliéfní podobě nebo
se stesanými zakulacenými rameny – tzv. baby.
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Kamenné kříže štíhlejšího a většího charakteru
se vyskytují až později.
U nás mají po staletí dlouhou tradici, která byla
také v naší blízkosti zásadně přetržena násilným
vystěhováním sudetských Němců a podruhé
érou komunismu. V této době hodně staveb
z krajiny zmizelo, mnoho zchátralo a s nimi se
většinou ztratil i jejich dříve samozřejmý význam, funkce a také vztah lidí k nim, což bylo
často patrné z jejich bědného stavu.
Kupodivu se pro některé křížky v minulosti našli i dobří lidé, kteří je svépomocí opravovali nebo o ně pečovali. Mezi ně patří především pan
Bedřich Steinhauser nebo také manželé Brejchovi. Děkujeme.
I na katastrálním území Popelína a Horní Olešné se dochovalo několik jistě zajímavých sakrálních památek, které bychom rádi měli za obec
zmapovány. Chtěli bychom uchovat co nejvíce
informací o historii těchto míst, jejich příběhy
nebo i příběhy spojené s jejich vybudováním.
Také bychom využili této možnosti a zjistili i informace o jejich případných majitelích. Dobré
by bylo znát vlastníka, pokud by se uvažovalo
o jejich renovaci.
Dokážete-li nám v této věci doplnit některé
střípky ze skládačky, prosím, podělte se o ně
s námi.
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Sport - RBB Tour
RBB Tour je nový etapový závod v silniční cyklistice, který navazuje
na mnohaletou tradici našeho klubu v pořádání závodů Českého poháru
mládeže a mužů. V posledních letech jsme vždy pořádali dva různé závody za sebou, a tak vznikla myšlenka je spojit v jeden etapový závod. Na tuto tradici právě odkazuje i druhá etapa závodu, která je shodná s trasou
závodu Českého poháru, pořádaného v minulých letech v Popelíně. Zároveň tímto závodem chceme vzpomenout na našeho tragicky zesnulého
kamaráda Jiřího Hudínka.
Závod se pojede na tři etapy a budou se v něm rozdělovat dresy po vzoru
Tour de France. Tedy žlutý pro vedoucího jezdce, zelený pro vedoucího
bodovací (sprinterské) soutěže, bílý s červenými puntíky pro vedoucího
muže vrchařské soutěže a bílý pro vedoucího jezdce do 23 let.

Rozpis závodu:
I. Etapa: Chlum u Třeboně - pátek 16. 6. 2017 v 17:00 hodin
Technická časovka jednotlivců
Trať: Chlum u Třeboně (náměstí) – Lutová – Žíteč – Mirochov – Chlum
u Třeboně
II. Etapa: Popelín - sobota 17. 6. 2017 v 11:00 hodin
Technický silniční okruh o délce 16,3 km, který se pojede 10 × tj. 163 km
Trať: Popelín – Horní Olešná – Zahrádky – Bořetín – Česká Olešná – Popelín
Sprinterské prémie budou v cíli 3. okruhu, 6. okruhu 9. okruhu.
Vrchařské prémie budou ve stoupání za Horní Olešnou v 2. okruhu, 5.
okruhu 8. okruhu
III. Etapa: Český Rudolec - neděle 18. 6. 2017 v 11:00 hodin
Kopcovitý silniční okruh o délce 15,5 km, který se pojede 10 × tj, 155 km
Trať: Český Rudolec – Matějovec – Stálkov – Peníkov – Český Rudolec
Sprinterské prémie budou v cíli 3. okruhu, 6. okruhu 9. okruhu.
Vrchařské prémie budou před obcí Matějovec v 2. okruhu, 5. okruhu 8.
okruhu

Hlavní partneři závodu „Velká cena Popelína“:

SK Popelín
Přípravu na jarní část sezóny jsme začali tréninky v hale v Žirovnici. Zúčastnili jsme se zimního turnaje E- ON Cup, ve kterém se nám moc nedařilo
a ve skupině jsme skončili poslední. Generálku na první mistrovské utkání jsme sehráli s mužstvem Buku, které jsme porazili 1:0. Před vstupem do jarních bojů nás z osobních důvodů opustil trenér Jirka Vodáček, děkujeme mu za práci, kterou v SK odvedl. Trenérem se stal a kádr 18-ti povede Martin
Vlásek. Chceme předvádět fotbal, který se bude našim fanouškům líbit.

Dominika Maršíková
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Popelín včera a dnes		
V objektu č.p. 120 (dnes Steinhauserovi) byla dříve zemědělská usedlost a hokynářství Josefa a Antonie Janákových..

foto kolem 1940

foto 2016
str. 4
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Popelín včera a dnes		
Dne 26.8.1948 se v naší obci konala velká slavnost - 100 let zrušení roboty, spojená s dožínkovou slavností.

foto 1948

foto 2017
duben 2017
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Zápisky legionáře - 7. část – rok 1920, probíjení na východ
Začátek roku 1920 zastihl české legionáře již
v daleko optimističtější náladě. I když se stále ještě vzdalovali od své domoviny směrem
na východ, věděli, že v tomto roce jejich trápení
skončí, že se snad konečně dočkají setkání se
svými milovanými doma, v osvobozené vlasti.
Ani počátek roku 1920 však nebyl pro mého
dědu Josefa Snížka a jeho přátele a spolubojovníky bez nebezpečí. V té době dleli v hluboké
sibiřské tajze na stanici Ilanskaja.
„Pobyt náš na st. Ilanskaja byl hrozně napjatý,
neb části pomalu táhly se na východ a v patách
dělali nátlak bolševici; myslelo se, že bojem budem muset bolševiky nemnoho zastavit.“
Všichni věděli, že je potřeba česká vojska dostat
co nejdříve z ruského území. Boje nejen s bolševiky však jejich cestu zpomalovaly a činily velice
nebezpečnou.
„Ráno 19. ledna, když jsme chtěli opustit stanici
Ingušskaja, padlo několik výstřelů z děla na naši
stanici. Vše ihned z našich vagonů vyběhlo
do cepů a čekali, až přijdou; však nepřišli – báli
se nás. Tedy všecky do teplušek (zateplených vagonů) a pohybujem se vpřed. Naši z broniraku
(obrněného vlaku) jim tam pustili též několik
šrapáků a oni ztichli. Pomalinku pohybujem se
vpřed. Slyšíme opět zprávu, že vpředu byla rozebrána puť (cesta). Naštěstí část 9. pluku, která
jela po vedlejší koleji, zpozorovala, že na vedlejší puti není vše v pořádku. Zastavili, a vlak,
který jel po oné koleji, také zastavili, a dali vše
do pořádku, - a tak předešli velkému neštěstí.“
Bolševici vysílají k legionářům delegaci

teplušky
s návrhem na příměří. Jeho podmínky však
jsou pro české vojáky nepřijatelné. Ti tuší, že
mají být pouze zdrženi cestou a případně obklíčeni a zajati. Proto pro jistotu poškozují všechny
mosty za sebou.
„29. ledna ráno ....byla přepadena zástava 12.
roty....načala střelba, kolem 10.h. bolševici obsazujou stanici, načíná tuhý boj. Naše ešalony
(vojenské vlaky) vyjíždějí ze stanice, první jede
štábní jedenáctého pluku. Přijíždí k mostu a vyjel z kolejí, načíná veliká
střelba do ešalonu od bolševiků. Vyjíždějí druhý ešalony
za ním; avšak u katastrofy
stojejí. Načíná zmatek. Ze
zadních ešalonů bratři načínají běžet, opouštěje ešalony.
My stojíme na mostu a zabraňujem útěk bratří, - nic
nepomáhá, vše načíná běžet.
Ešalon štáb. pluku načínají vůz za vozem posazovat
na koleje. Boj utichl. Nastává večer – ešalon št. pluku
se pohybuje vpřed, druhý
za nimi, vyjíždíme za most –
a následuje vyhození mostu.
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Za mostem zadní ešalony nemají v parovozech
vodu, naděje vpřed se pohybovat ochabuje. Opět
bratři načínají utíkat z ešalonu. Je zmatek. Náš
ešalon přec pomalu se pohybuje, pomáháme tlačit, hážem sníh do parovozu...“
„Jaká křížová cesta nás čekala k domovu? Po pět
a půl roku tragického života zde v Rusku vracíme se tam, do těch rodných krajů, které jsme tak
dávno opustili. Jaká to radost při pocitu na cestě
k domovu, jaké to snění o budoucnu, jaké to těšení na shledání se s našimi drahými. Je to vše
krásné, ale když si člověk pomyslí o událostech
zde, kde my se prodíráme vpřed, zůstává jaksi zamyšlen a lítostně pohlíží na tragédii zde se
odehrávající. Tolik jsme udělali pro ruský národ,
pomáhali jsme mu, radili a přinesli mnoho obětí; a za vše – na naší cestě k domovu nás vzadu
vyprovází národ olovem, a vpředu reakční klika
Semenova dělá překážky našemu postupu, tak že
s bojem razíme si cestu k domovu. Naše ešalony rozvinuty na dálku přes tři tisíce kilometrů,
podobají se hadu, jehož hlava octla se ve straně
reakční politiky, se kterou my nikdy nemůžem
souhlasit a která by byla nejraději, aby chvost načal boj s valící se bolševickou vlnou. My však teď
na všecko musíme pohlížet neutrálně. Kdo však
se nám staví v cestu, a zabraňuje našemu odjezdu, toho se nelekneme a toho porazíme, naše heslo je „Kupředu, zpátky ni krok!“
11.února se legionáři dozvídají, že mezi bolše-

obrněný vlak - broněvik
viky a jejich zástupci bylo přece jen ustanoveno
příměří.
„Následkem příměří nálada bratrů ve vagonech
se mnohem zlepšila a jen se vypravuje o naší
cestě domů. 16. února – dovídáme se zprávy, že
Českosl. vláda uznala vládu sovětů v Rusku....
18. února příjezdem komisaře zástupce Sovět. vlády v Irkutsku – jsou anulírované všecky papírové
peníze vypuštěné Kolčakem. „Spasivo“(děkuji),
u mě též jich jest na šest tisíc, no ponechám si

je na památku do vlasti; teď jsem čistej, nemám
ani floka, než-li ty bezcenný papíry. 21. února
dovídáme se, že první pluk dojel do Prahy. Vy
přijíždíte do svojich domovů v tom čase, kdy třetí
naše divise prodělává křížovou cestu do Irkutska.
Hrozné překážky, konflikty, které nám ze všech
stran jsou kladeny, jsou úžasné. Nepřátele teď
máme všecky třídy ruského národa. Projíždíme
území pekelné, ze všech stran šlehá oheň, ale
my všem musíme dáti najevo, že jsme železo a že
nás žádný oheň nepoškodí. Jediní přátelé, které
nám naše různice i naše velení tak znepřátelily,
proti nimž i my osm měsíců museli bojovat – jsou
bolševici, oni dokazují světu, že jdou za právo
a svobodu a že neleknou se žádné země, která by
proti nim vystoupila. Teď teprv my víme, že jsme
poskvrnění Ruskou krví, kterou nikdy nesmyjem.
My bychom chtěli a musíme se s nimi spřátelit,
jinak naše svobodná republika zahyne.“
Po podepsání příměří se situace přece jen poněkud zklidnila. Další cesta byla již bezpečnější.
Střídaly se stanice se zvláštními názvy – Sluďanky, Murino, Tanchoj, Mysovaja, Vrchni Udinsk.
Vojáci mají možnost všímat si i krás sibiřské
krajiny.
„Opouštíme Irkutsk. Jedem stále okolo Angary,
po břehu a na druhé straně strmí vysoké hory.
Ještě několik verst a veliké jezero Bajkal bude
před námi. ..... Řeka Angara, která více jak 60 km
táhne se okolo samé trati, najednou u st. Bajkal
rozpouští se ve veliké jezero. Romantika, která
se až do samého Bajkalu táhne, jest lepší než
Ural......Opouštíme stanici Murino a zastavili
se v depovské stanici Tanchoj, kam jsme dorazili
k ránu 7. března. Zde na této stanici oslavujem
narozeniny našeho milovaného tatíčka Presidenta Masaryka...... 23. března poslední naše vlaky
dohonily nás, takže opět ráno jedem, ještě 2500
verst a čekaný Vladivostok stojí před námi.“
Ešalony se pomalu přibližují k hranicím s Čínou. Stále ještě není jisté, jak tato krušná cesta
dopadne. Na legionáře, tedy i na mého dědečka
a jeho přátele, čekají další boje, tentokrát s vojáky japonskými. Ale o tom opět až příště.

Mgr. J.Čevelíková (Snížková)

cesta legionářů v Rusku
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Rozpis Okresního přeboru jaro 2017 SK Popelín 1932

KOLO

DATUM

DEN

ČAS

17

15.4.2017

SO

16:30

POPELÍN

18

22.4.2017

SO

17:00

KLIKOV

POPELÍN

19

29.4.2017

SO

17:00

NOVOSEDLY

POPELÍN

20

6.5.2017

SO

17:00

POPELÍN

STRÁŽ

21

13.5.2017

SO

17:00

KUNŽAK

POPELÍN

22

20.5.2017

SO

17:00

POPELÍN

VELENICE

23

28.5.2017

NE

15:30

HALÁMKY/HRANICE

24

3.6.2017

SO

17:00

POPELÍN

25

11.6.2017

NE

10:30

STAŇKOV

26

17.6.2017

SO

17:00

POPELÍN

duben 2017

SOUPEŘ
SUCHDOL

POPELÍN
HOBZÍ
POPELÍN
STRMILOV

str. 7

KALENDÁŘ AKCÍ
INFORMACE
OD 3. 4. 2017 BYLA UPRAVENA
OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
V POPELÍNĚ. KNIHOVNA BUDE
OTEVŘENA KAŽDÉ PONDĚLÍ
OD 17°° DO 18°°.

17. 6. 2017 - VELKÁ CENA POPELÍNA - II. etapa závodu RBB TOUR
24. 6. 2017 - VII. ročník Memoriálu Josefa Hávy - od 13°° hasičská
soutěže družstev. Po ukončení hasičské soutěže bude taneční
zábava. Občerstvení zajištěno.
1. 7. 2017 - Pouťová zábava V ZÁMECKÉM PARKU V POPELÍNĚ,
HRAJÍ HAVRANI.
2. 7. 2017 - Popelínská pouť

fotogalerie

Dětský karneval

Dětský karneval

Nový obyvatel zámeckého parku

Dětský karneval

ZŠ a MŠ - vynášení smrtky
ZŠ a MŠ - vynášení smrtky

ZŠ a MŠ - vynášení smrtky

Dětský karneval

ZŠ a MŠ - vynášení smrtky
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