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…EDITORIAL…
Blíží se magický čas Vánoc, čas kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody
a radosti jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si
můžeme přát.
Nejlepší čas zapomenout na všechny křivdy, povznést se nad každodenním škarohlídstvím, zapomenout na hořkost pomluvy a donutit svou mysl
k posuzování věcí i z jiného, pozitivnějšího úhlu.
Vždyť o Vánocích se v nás probouzejí ty nejkrásnější pocity a snažíme se s nimi podělit se svými

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
konec roku se nezadržitelně blíží. Až přivítáme rok 2019 a budeme hodnotit rok 2018, měli
bychom na něj vzpomínat jako na úspěšné období naší obce.
Díky Vám jsme úspěšně zkolaudovali kanalizaci v Popelíně. K 31. 10. skončil zkušební provoz
čističky odpadních vod a teď zbývá ještě zvládnout závěrečné vyhodnocení akce s Ministerstvem zemědělství ČR pro definitivní přiznání
dotace. V letošním roce jsme se opět zúčastnili soutěže Vesnice roku Jihočeského kraje 2018,
ve které jsme obsadili pěkné třetí místo a to nám
v příštím roce zaručuje dotaci ve výši 400 000,Kč. Velkou zásluhu na tomto úspěchu má také
činnost našich spolků, jejichž členům za vynikající reprezentaci naší obce v roce 2018 srdečně děkuji.
I ostatní akce, které byly na letošní rok zastupitelstvem naplánovány, se podařilo zrealizovat. Byla to zejména revitalizace parčíku
u památníku zrušení roboty, oprava sociálního zařízení v Biliáru, rekonstrukce chodníku
podél rybníka Podvesný a rekonstrukce budovy obecního úřadu v Horní Olešné, která
bude pokračovat i v příštím roce. Důležitým
momentem bylo schválení nového územního
plánu, který je platný od 15. října 2018.
Počasí – na to jsme všichni krátcí. Sucho, které
nás již několik let trápí, si pomalu začíná vybírat
svou daň. Především se někteří naši spoluobčané, kteří nemají možnost připojení na veřejný
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blízkými a drahými. Ano, v tom je to velké tajemství a bohatství života. Bylo by krásné, kdyby to
tak mohlo být i v běžném a každodenním životě. Proto si važme jeden druhého a zachovejme
si slavnostní chvíle z vánočních a novoročních
svátků po celý rok.
Buďme na sebe hodní.
Je to také období plné bilancování. Končí nám
opět rok, skončilo staré a začalo nové volební období. Jako vždy je ale před námi stále hodně práce.
Popelín má sice dokončenou obávanou kanalizaci,

ale již se pracuje na dalších důležitých projektech,
jako je např. plánování realizace multifunkčního
prostoru z bývalé Fruty. Také máme před sebou
složitou situaci v lesích. Brouk potvora…
Dovolte mi proto, vážení spoluobčané, abych Vám
popřála za zastupitelstvo obce krásné, veselé a požehnané svátky plné lásky, domácí pohody a společných přání. Zároveň vám do nového roku přeji
všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

vodovod, ocitli zcela bez vody. Proto připravujeme v roce 2019 rozšíření vodovodu do oblasti
„Famelek“. Požádali jsme na tuto akci o dotaci
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
2019. Sucho má lví podíl na kůrovcové kalamitě, která v letošním roce postihla bohužel i naše
lesní porosty a zřejmě nás jen tak neopustí. Její dopad budeme pociťovat v rozpočtu obce ještě několik dalších let. Náklady na zpracování
kůrovcového dřeva a hospodaření v lesích rostou, ale výkupní cena dřeva neustále klesá a je
čím dál těžší dřevní hmotu prodat.
V říjnových komunálních volbách jsme zvolili nové vedení obce. Jménem nově zvolených
zastupitelů Vám za Vaše hlasy děkuji. Na ustavujícím zasedání byl starostou obce zvolen
Ing. Tomáš Zaňák a místostarostou obce Ing. Jiří Houška. Na dalším jednání zastupitelstva již
byly projednány plány pro příští rok. O rozšíření vodovodu jsem již psal. Dále bychom rá-

di pokračovali v rekonstrukci obecního úřadu
v Horní Olešné. Žádáme o dotaci na vybudování nového dětského hřiště v Popelíně i Horní Olešné. Akcí, která bude rozložena do několika let je vybudování víceúčelového zařízení
vedle školy. V příštím roce chceme provést demolici stávajícího objektu a zpracovat studii
budoucí podoby. V roce 2019 si také připomeneme 670 let od první písemné zmínky o naší
obci. Po dvaceti letech bychom chtěli uspořádat
setkání rodáků a občanů naší obce.
Na posledním jednání zastupitelstva byla
schválena kalkulace vodného a stočného pro
rok 2019. Po několika letech dochází k mírnému zvýšení vodného na 42,42 Kč za m3 vč. DPH.
Zkušební provoz ukázal reálné náklady na provoz kanalizace. Zejména spotřebu elektrické
energie. Výrazný růst její ceny má za následek
zvýšení ceny stočného na 34,34 Kč za m3 vč.
DPH. Dobrou zprávou pro nás pro všechny je,
že poplatek za komunální odpad v roce 2019 zůstává na stejné výši jako letos. Pořád platí, že polovinu nákladů na likvidaci komunálního odpadu hradí obec ze svého rozpočtu.
Věřím, že všechny nástrahy roku 2019 zvládneme a uskutečníme vše, co si naplánujeme.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem členům
bývalého zastupitelstva, zaměstnancům a občanům za jejich práci v letošním roce a popřát
Vám vše nejlepší v novém roce.

členové zastupitelstva obce 2018–2022

S úctou Dana Hesová

Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce

Střípky z minulosti popelínské školy
V minulém čísle Zpravodaje jsme připomínali 230 let od založení popelínské školy. K tak významnému výročí je
dobré přidat několik zajímavostí ze školní kroniky týkajících se její minulosti.
Školní výuka byla zahájena v roce 1788, avšak bez vlastní budovy. Ta byla
postavena až v roce 1801 jako pouze přízemní (dnešní obecní úřad).
Jak se uvádí v kronice: „Dle v školním archívu nalézajícím se protokolu z roku 1788 byla škola v Popelíně toho samého roku založena a teprve na to roku
1801 vysokým c.k. studijním ústavem resp. fondem nově vystavěna.“

Budova školy pro velký počet žáků nedostačovala. Obec marně mnoho let
požadovala rozšíření školy na dvoutřídní a její přístavbu. Podařilo se to v roce 1881. Výnosem zemské školní rady v Brně byla škola rozšířena na dvoutřídní (v té době navštěvovalo školu 164 žáků) a rok poté, v roce 1882, byla provedena nástavba patra v původní školní budově. Žádosti o rozšíření
na školu trojtřídní vyhověno nebylo.
V roce 1892 byla škola stále dvoutřídní, pro stávající počet žáků (170) naprosto nedostačující. Obec Horní Olešná v té době již budovala svoji vlastní
školu a v roce 1894 popelínskou školu opustila. Již dříve, v roce 1864, se odškolila obec Česká Olešná.
Těžké časy nastaly pro žáky naší školy během první světové války, v letech
1914–1918. Jak vyplývá ze zápisů řídícího učitele Jana Jirků, byl velký hlad
a bída, vojáci přijížděli rekvírovat dobytek i obilí. Byly nařízeny bezmasé
a zároveň nemastné dny. Četníci obcházeli domy a hlídali, jestli hospodyně
nevaří maso, za což byla vysoká pokuta. Děti musely sbírat a odevzdávat cín,
olovo a staniol pro válečné účely. Mouka na chleba byly na příděl, ani otopu
nebylo dostatek.
„Již po 2 měs. v zdejší obci se nerozdělovala žádná mouka (nyní na jednu hlavu
stanoveno denně 14 dkg chleba… …Nařízeno, aby učitelé působili všemožně
na děti, by tyto v jídle se uskrovňovaly, zvláště aby ještě více chlebem šetřily.“
Mnoho dětí nemohlo docházet na výuku do školy, protože byly nuceny vypomáhat doma na hospodářství, když otec byl na frontě a matka zůstala
na všechny práce sama. Obětí válečných poměrů se stal nakonec i sám řídící
učitel Jan Jirků, který útrapy doby neunesl a vzal si život.
Dnes už si snad ani neumíme představit, jak těžce se žilo dětem před sto lety.
Naštěstí po vzniku Československé republiky byla velice podporována vzdělanost národa. Lidé si po válce oddychli a pustili se do budování nového státu. Oslavy císaře pána ve školách skončily, naopak ve výuce byli připomínáni slavní Češi – Mistr Jan Hus, Jan Ámos Komenský, oslavován byl prezident
osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk.

„Výnosem zemské školní rady ze dne 8. září 1925… …byla změněna škola zdejší organisovaná jako dvoutřídní s definitivní pobočkou na školu trojtřídní.“ Podmínky pro výuku se tedy v roce 1925 konečně výrazně zlepšily.
K dalšímu zlepšení došlo přestěhováním školy do budovy bývalého zámku
velkostatkáře Kaliny v roce 1949.
K novější historii školy se vrátíme v některém z dalších čísel Zpravodaje.
Fotografie z jara 1949 – na kostelních schodech, před přestěhováním školy
do zámku:

Fotografie z roku 1956 – fotografováno již v zámeckém parku:

Jestlipak se někdo z vás na fotografii pozná?

Mgr. J. Čevelíková (kronikářka)

Z historie kostela
V letošním roce jsme si připomněli 230 let
od postavení kostela v Popelíně. Při této příležitosti a v předvánoční době bylo by snad vhodné
připomenout si něco z minulosti tohoto památkově chráněného objektu.
Dle zápisu v obecní kronice patřila obec Popelín v dřívější době pod farnost do Strmilova.
Ve století 16. velká většina osadníků – jako vůbec v okolí – přestoupila ke kališníkům a českým
bratřím. Této víře zůstávali věrni i za protireformace a marné bylo veškeré úsilí jezuitů – koleje
hradecké – obrátit je ke katolictví. Pronásledováním a útrapami za doby protireformace obvyklými, byli nakonec nuceni ke katolictví přestoupit.
Posledních 22 popelínských nekatolíků bylo obráceno teprve v roce 1651.
Kostel byl postaven náboženským fondem v roce
1788 a zasvěcen svatým Petru a Pavlovi. V průbě-
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hu let byl několikrát opravován, z toho větší opravy byly v roce 1889, 1950, 1984 a 2002. V roce
2002 při opravě kostela byly kromě fasády opraveny i varhany a na jižní stěně obnoveny krásné
sluneční hodiny.
I náš kostel navštívili v minulosti několikrát zloději (třikrát v 90. letech 20. st). Největší ztrátou
byly velmi cenné dřevěné sochy p. Marie a sv.
Josefa z bočních oltářů a tři obrazy z křížové
cesty umístěné kolem stěn. Dále byla ukradena
zlatá monstrance, kalich, socha sv. Jana Křtitele
a veškerá zvuková aparatura.
Posledním farářem bydlícím na popelínské faře
byl farář Jan Navrátil, který je pohřben na místním hřbitově vedle hlavního kříže.
V prosinci, kdy začínal advent, se konaly každý den ráno v kostele tzv. roráty. Na Boží hod
vánoční 25.12. se v 5 hod. ráno konala mše tzv.

„jitřní“ a potom v 10 hod. byla mše hlavní. Kostel byl na obě mše vždy plný věřících. V té době
jsme měli v Popelíně pěvecký kroužek, se kterým jsme na těchto vánočních mších zpívali.

Zdeňka Koubová (bývalá matrikářka
a kronikářka obce)

kostelní sbor v Popelíně – vánoce 1953

prosinec 2018

Popelínský kostel slaví 230 let od postavení
V roce 2018 si spolu s výročím zahájení výuky v popelínské škole připomínáme rovněž 230 let od slavnostního vysvěcení  popelínského kostela.
Jak uvádí bývalá kronikářka obce Ing. Ema Taffartová ve svém elaborátu „Z historie popelínského kostela“, o vzniku kostela v Popelíně se zmiňuje benediktin profesor Gregor Wolny z Brna
takto: „Telčský děkanát („lokalie“) založil roku
1786 Náboženský fond, nad nímž vykonával patronát a vystavěl také kostel (v Popelíně) a opatřil
jej oltářem z kaple Úzkosti Krista v Telči. Také kazatelna a positiv (varhany) pocházejí ze zrušených
kaplí sv. Václava a sv. Anny ve Znojmě.“
V předchozí době patřil Popelín pod strmilovskou faru a mše byly slouženy pouze v kapličce
na Dobré Vodě.
„Pokud jde o bohoslužby, bylo roku 1762 dovoleno
kněžím, užívajícím zdejší minerální lázně, sloužit v barokní kapli mše svaté. (Kaple zasvěcená
P. Marii Karmelské je mnohem starší nežli kostel
sv. Petra a Pavla).“
„Rozvoj větších vesnic, k nimž patřil i Popelín, vyžadoval i stavbu svatostánků nových a tak se sehnaly i peníze na postavení kostela sv. Petra a Pavla od Náboženského fondu a ze sbírek. Kostel byl
slavnostně vysvěcen roku 1788, v té době nebyl
ještě příliš výstavný. Měl pouze dřevěnou věž a byl
pokryt šindelem. Také farář dojížděl k výkonu bohoslužeb ze Strmilova, dokud nebyla postavena fara a Popelín dostal faráře vlastního.“
Během let byl kostel několikrát opravován. Při té
příležitosti byly do báně kostela vždy vloženy listiny dokumentující život v té době.
„V autentickém zápisu, pocházejícím z roku 1883,
od faráře Josefa Čamka, který jej vložil do schránky při opravě kostela, se píše i o zbudování nového
oltáře roku 1875. V roce 1883 byla opravena věž
kostela a opatřena pozlaceným křížem.“
Tento kříž na věži kostela byl bohužel velkou
vichřicí před vánocemi roku 1889 shozen. Byl nahrazen novým železným křížem v roce 1890.
V roce 1889, rok poté, kdy náš kostel slavil sto let
trvání, došlo k dalším větším opravám - na kostel byla dána nová šindelová střecha, obarvena
věž, kostel obílen, natřeny dveře a okna, zhoto-

brigádníci 2002

INFORMACE
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veny nové schody z kůru na klenbu a z klenby
na věž a dlažba cihelná pod lavicemi byla pokryta prkny.
Jak se uvádí v listinách z věže z roku 1889: „…platí
farníci mnozí v nynějších bídných časech dosti obtížně patřičný obnos na zaplacení oprav dřívějších
a budou museti nésti i náklad na zhotovení a postavení tohoto (shozeného) kříže…a přejí sobě, aby

asi 1913
tento kříž svatý na věži popelínské dlouho se skvěl…
…Kéž by Bůh dobrodince nějaké nám vzbudil, který stavění věže zděné nám umožnil…kéž by alespoň
mládež naše takové věže se dočkala“.
Velkým zásahem do našeho kostelíčka byly události 1. světové války. I on se musel podílet na válečné výzbroji svými zvony (jak je uvedeno
ve školní kronice): „Ve středu 25. října (1917) v poledne přišel na věž splnomocněnec (neznámá osoba) a sňal s kovářem F. Novákem dva zvony - Umíráček a Polední, který kovář na kusy rozbil, aby
snáze by odnesen. Byly na něm tři obrazy a tři ná-

oprava 2011

pisy, z nichž jeden zněl: Léta Páně 1881 nechali mě
farníci popelínští přelíti od Emila Vebra v Brně“.
I na této události je vidět, jak těžká doba to byla.
Zděné věže se bohužel farníci nedočkali ani
při další opravě v roce 1950, kdy byla původně šindelová střecha pokryta červenými pálenými taškami.
Opravy v roce 1984 vedl a organizoval pan Antonín Starosta z čp. 116, který obětavě obstarával
dopravu, materiál i brigádníky. Nejvíce potřební
byli pokrývači, zedníci a klempíři. Byla obnovena
venkovní omítka, kulaté dřevěné okno v průčelí
bylo nahrazeno železným, středový trám na kostelní věži musel být nahrazen novým.
Další důkladná oprava proběhla v letech 2001–
2002. Již zkušený pan Antonín Starosta se i tentokráte ujal organizace převážně brigádnické
práce. Tentokrát bylo potřeba znovu opravovat
střechu a nakonec se našly peníze i na nutnou
opravu varhan. Jak uvádí Ing.Taffartová: „Dík patří všem obětavým pracovníkům, manželům Brejchovým, panu Bedřichu Steinhauserovi a všem
brigádníkům. Většinu z nich pan Jaroslav Brejcha
na památku vyfotografoval před kostelem v červnu 2002.“
Poslední velká oprava střechy a věže kostela byla
provedena v roce 2011. Ani tentokrát nebyla věž
kostela vyzděna, jak si přáli farníci již v roce 1889.
Konečně však svítí jednotnou žlutou barvou se
zdmi kostela. Byla obložena deskami, naštukována a natřena. Celá střecha byla znovu pokryta
červenými bobrovkami.
Náš kostelíček i po 230 letech slouží obyvatelům
obce a dalším návštěvníkům. Pravidelné nedělní
mše se konají od velikonoc do vánoc. Kostel je využíván i jako kulturní stánek k pořádání vánočních a jiných koncertů.
Přejme si, aby i v dalších letech byl náš kostelíček
tak pěkný jako dnes. A možná se jednou i té zděné věže dočká?

Mgr. Jaroslava Čevelíková (kronikářka)

2014

2017

Obecní úřad Popelín bude z důvodu čerpání dovolené ve dnech 27. 12. 2018 – 4. 1. 2019 uzavřen.
Poplatky za komunální odpad a psy se budou v Horní Olešné vybírat v pátek 18. 1. 2019 od 1800
v budově Obecního úřadu v Horní Olešné.
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Popelín včera a dnes

Obchodní dům

Z důvodu plánované výstavby nového nákupního střediska, provedl MNV v roce 1986 výkup nemovitostí č.p. 42 Boženy Urbanové, č.p. 73 Marie Čapkové,
č.p. 142 Miloslava Kočvary, č.p. 118 Josefa Hrbka, č.p. 40 Františka Průchy. Na vzniklém prostranství bylo postaveno nákupní středisko včetně parkoviště.

foto kolem 1985

foto 2018
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Popelín včera a dnes

Hostinec u Kadleců

V roce 1981 byla provedena demolice hostince u Kadleců, za účelem výstavby nové restaurace. Nová restaurace byla slavnostně otevřena 5. 6. 1983.

foto kolem 1930

zpracoval:Pavel Svoboda
prosinec 2018

foto 2018
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ZŠ a MŠ Popelín
Čas rychle plyne a letošní rok se již opět chýlí ke svému konci. Rok 2018
byl v naší škole naplněn spoustou událostí a aktivit, ale hlavně krásnými
chvilkami strávenými s Vašimi dětmi.
Během celého roku jsme nejen plnili plány dané školními vzdělávacími
programy, ale také jsme se snažili dětem přiblížit tajemství přírody, kouzlo
umění a dopřát mnoho prožitků z her se svými vrstevníky.
Každý den sice nebyl zalitý slunečním svitem, ale i mračná období je nutné se naučit zvládat a překonávat. Děti se snažíme vést k porozumění
a odpouštění. Snažíme se jim vštěpovat různá pravidla chování, aby naše
společně strávené chvíle byly co možná nejpříjemnější.
„Zkušenost není to, co člověka potká, ale jak člověk naloží s tím, co ho potkalo.“ Aldous Huxley
Toto motto jsem si dovolila použít z PF organizace Otevřených oken, z. ú.
Velmi mne oslovilo a uvědomila jsem si, jak je nesmírně pravdivé.
Zážitky ve škole mají nejen děti, ale i my dospělí. I my se denně od dětí
učíme a hledáme společné cesty ke spokojeným dnům. Snažíme se společně hledat řešení a trávit spolu dny laskavě a s porozuměním. To, co jsme
prožili, se již nevrátí, ale do nových dnů může přinést nové světlo.
A proto bych ráda všem popřála mnoho krásných chvil v novém roce, které můžeme trávit s našimi nejbližšími a mnoho světla do našich životů.

Mikuláš v mateřské škole

Mgr. Lenka Macků, ředitelka ZŠ a MŠ Popelín

230 let školy – den otevřených dveří

Mikuláš v základní škole

Horní Olešná v roce 2018
Jako každý rok proběhlo v Horní Olešné pár akcí, které stojí za zmínku. Pálení čarodějnic v areálu Panské zahrady. Na sklonku léta 8. ročník
hasičské soutěže memoriálu Josefa Hávy. Pro děti jsme uspořádali na konci prázdnin rozloučení s létem. Na podzim se uskutečnil jeden z nejhezčích výlovů rybníka Kuthan. Honební společenstvo Horní Olešná zakončilo letošní rok tradičním honem. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
obyvatelům Horní Olešné a členům SDH za pomoc a účast na těchto akcích. Těšíme se na další spolupráci v příštím roce.

Petr Šuba

Hon v Horní Olešné
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Výlov Kuthanu
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Sázení stromu republiky v Horní Olešné

Memoriál Josefa Hávy

SK Popelín 1932 rok 2018
Jarní část sezóny 2017/2018 jsme ukončili v okresní
soutěži na 4. místě s 30 body, když jsme z 18 zápasů
vyhráli 10 a prohráli 8, při skóre 60:37.
Do sezóny 2018/2019 jsme nevstoupili nejlépe. První
domácí zápas jsme prohráli, druhý zremizovali. Pak
jsme se ale vzchopili a všechny zbývající zápasy vyhráli. Střelecky se nám v domácích zápasech docela dařilo:
vstřelili jsme 23 gólů z celkových 32. V tabulce přezimujeme na 2. místě s 19 body a ztrátou 5 bodů na první místo.
Děkujeme obci Popelín, sponzorům a fanouškům za podporu.
Všem přejeme všechno dobré v roce 2019

Miroslav Maršík, předseda SK Popelín 1932

OZNÁMENÍ MUDR. ČEJNA
Jak jistě již víte, k 31. 12. 2018 ukončí svoji činnost praktického lékaře MUDr. Čejna. Jeho obvod včetně pacientů z Popelína (pokud budou
chtít), přebírá MUDr. Koudelková ze Žirovnice.
Nerad kazím atmosféru vánočního Zpravodaje, ale vzhledem k tomu, že
i k mému sluchu se donesly některé fámy a nepřesnosti, musím reagovat. Při telefonickém rozhovoru mi MUDr. Koudelková v kostce oznámila toto: V Popelíně ordinovat nebude. Pacienty, kteří nebudou moci přijet
do Žirovnice, po telefonické domluvě navštíví doma a případné odběry
krve u těchto pacientů provede zdravotní sestra rovněž u nich doma.

prosinec 2018

Chci se vší vážností zdůraznit, že nebyl ze strany MUDr. Koudelkové pro
zachování ordinace v Popelíně vůči obci vznesen žádný finanční požadavek. Tudíž ani ze strany obce nemohlo dojít k jeho odmítnutí. Nejsme
nadšeni, že další služba mizí z naší obce, ale s vynášením předčasných
soudů bych vyčkal.
Uvidíme, jak systém MUDr. Koudelkové bude fungovat a to zjistíme až
po 1. lednu 2019. Je možné po několika měsících stav vyhodnotit a případně uvažovat o dalších možnostech.

Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce
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Sázení stromu republiky v Horní Olešné
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Memoriál Josefa Hávy

Výlov obecního rybníka

Výlov obecního rybníka

Výlov obecního rybníka
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