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…Stojíme na špičkách, nahlížíme do své budoucnosti…
Pro mnoho národů bylo jaro začátkem roku. V západních i východních tradicích byla jarní rovnodennost považována za okamžik, kdy se
otevírají dveře mezi dvěma světy.
Jaro je obdobím, kdy končí zápas mezi životodárnými a smrtonosnými prvky především v rostlinné říši. Jak se traduje v bájích a mytologii,
věčně zelený Osiris, Persefoné, nebo Krásná Vasilisa – ti všichni nakonec
vítězí nad smrtí a získávají svobodu. Poté, co přečkali otroctví, podsvětí,
vycházejí na denní světlo a s nimi i celý život, který byl do té doby zajat

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, dovolte mi přivítat Vás poprvé
v letošním roce na stránkách našeho Zpravodaje.
V únoru schválilo zastupitelstvo rozpočet obce na letošní rok. Rozpočet je schodkový, příjmy:
17 928 823,– Kč, výdaje: 19 088 689,– Kč, financování: 1 159 866,– Kč, zapojení části zůstatku
na běžných účtech obce k 31. 12. 2020. Když pominu roky, kdy se postavila kanalizace s ČOV,
jedná se o nejvyšší rozpočet obce v novodobé
historii. Nevím však, jestli je to dobrá zpráva.
Na straně příjmů jsou tři hlavní miliónové položky. Prodej dřeva, dotace na krytí ztrát
v důsledku kůrovcové kalamity a na hospodaření v lesích a daňové příjmy. Dobrou zprávou
je, že daňové příjmy za rok 2020 byly v případě
rozpočtu obce v důsledku celosvětové pandemie
nakonec nižší „pouze“ o 7,2 % (660 000,– Kč).
Tento výpadek byl pokryt kompenzačním bonusem. Uvidíme, jak to s daňovými příjmy dopadne v letošním roce. Prozatím je předpoklad, že
ekonomika ČR poroste zhruba o tři až čtyři procenta, ale zda tomu tak skutečně bude, je otázka, na kterou dnes zřejmě nikdo nezná odpověď.
Na výši daňových příjmů bude mít nepochybně
vliv také zrušení superhrubé mzdy a tím v podstatě snížení daně z příjmů u fyzických osob, především zaměstnanců, zhruba o šest procent.
Jak jsem zde již několikrát psal, díky kůrovci těžíme od roku 2018 každý rok tolik dřeva, co
dříve za deset let. Dá se tedy říci, že jsme zatím
v podstatě vytěžili dřevo na čtyřicet až padesát
let dopředu a s tím se budou muset rozpočty obce v nejbližší budoucnosti vyrovnat. Tyto mimořádné příjmy z prodeje dřeva a mimořádné dotace na kůrovcovou kalamitu investujeme
především zpět do obnovy obecních lesů. Pro
příklad uvedu několik čísel: V běžném roce jsme
sázeli průměrně 7 000 kusů sazenic. V loňském
roce jsme vysázeli 50 000 kusů sazenic a v letošním roce se zřejmě přiblížíme číslu 80 000 kusů.
Na straně výdajů mimo lesního hospodářství
je nejvyšším výdajem koupě areálu bývalé Fruty
v Popelíně ve vlastnictví společnosti LITOPIVO
s.r.o za 3 361 000,– Kč. O dalších plánech s „Fru-

ve studeném kamenném paláci boha smrti a nehybnosti. Jaro tak zvítězí.
Jarní obřady a zvyky jsou úzce spjaty se začátkem zemědělských prací,
s magií úrody. Přání probudit životní síly přírody, dát jim možnost projevu po celý rok.
Nepřipomíná vám to něco? Nyní musíme doufat a pevně věřit, že tento
proces nepopisuje jen právě probíhající roční období, ale i vyjadřuje naše aktuální dění kolem nás. Kéž nám jaro přinese konec všech omezení
a epidemie bude již pouze na ústupu.
Dana Hesová.

tou“ se dozvíte více v příspěvku pana místostarosty. I v letošním roce chceme využít dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2021.
Tentokrát na vybudování nového místa pro nádoby na separovaný odpad u hasičské zbrojnice
v Popelíně. Ostatní výdaje jsou stejně jako v předchozích letech směrovány především do zlepšení
vzhledu a zázemí našich obcí, podpory spolkového a společenského života. V březnu se objevila možnost podat žádost o dotaci z programu
Ministerstva financí na rekonstrukci mateřských
a základních škol v obcích do 3000 obyvatel. Dotace by měla být ve výši 90 % uznatelných výdajů. I když termín žádosti byl poměrně šibeniční,
podařilo se nám podat žádost na rekonstrukci sociálního zařízení mateřské školy a školní kuchyně v ZŠ a MŠ Popelín včas. Zda budeme úspěšní, se dozvíme nejspíše v červnu. Pokud budeme
úspěšní, bylo by ve škole zrekonstruováno veškeré
sociální zařízení včetně rozvodů vody a odpadů.
Když sečteme výdaje obce do školy za několik
posledních let, dostaneme se k částce blížící se hranici deseti miliónů. Je mi proto líto, že škola a školka, jejímž zřizovatelem je naše celá obec včetně
Horní Olešné, je občany Horní Olešné ignorována. Je to škoda, protože výše zmíněné investice jsou financovány i z daní občanů Horní Olešné.
Dříve jsem to dokázal pochopit, nebylo vyhovující dopravní spojení s Popelínem. Dnes, kdy se dopravní obslužnost Horní Olešné směrem do Popelína výrazně zlepšila a umožňuje bezproblémové
dojíždění, to pochopit nedovedu. Nyní, kdy začínáme pociťovat méně dětí ve školce a za čas to pocítíme ve škole, může se v blízké budoucnosti stát,
že budeme nuceni z obecního rozpočtu přispívat
za chybějící děti, které nám ale vlastně nechybí,
pouze chodí do školy jinam. I v tomto případě půjde o peníze nás všech, tedy i občanů Horní Olešné a tyto prostředky budou zcela jistě chybět jinde.
Zmínil jsem zlepšenou základní dopravní obslužnost. Ta prošla v posledních dvou letech u nás
několika změnami. Nyní je doprava do naší obce zajišťována výhradně autobusy a to i v sobotu
a v neděli. Myslím si, že rozsah spojení a množství
spojů je na velmi dobré úrovni. Bohužel změny
nastaly v nešťastnou dobu na začátku pandemie.
Základní dopravní obslužnost objednává
a platí Jihočeský kraj. V roce 2019 na ni vynaložil
1 200 000 000 (jednumiliardudvěstěmiliónů) korun. Pak přišla pandemie, nižší příjmy, a v roce

2020 musel odbor dopravy Jihočeského kraje najít úspory v základní dopravní obslužnosti ve výši 120 000 000 (stodvacetmiliónů) korun. Našel
je tak, že některé spoje zrušil úplně, jinde byly
vlaky nahrazeny autobusy (jeden kilometr autobusem je třikrát levnější než kilometr vlakem).
U nás to byla kombinace obojího. Myslím si však
a z vyjádření pana hejtmana je to zjevné, že hledání úspor bude pokračovat. U nás už je možné spoje pouze rušit. A pokud jsou autobusy většinou prázdné, těžko budeme současný rozsah
spojení při jednání s krajem obhajovat. Do jaké
míry bude odbor dopravy brát v úvahu pandemii
a to, že v podstatě přestali jezdit žáci a studenti
do škol, nevíme. Bylo by dobře, abyste v co největší míře využívali veřejnou dopravu.
Když po sobě pročítám předchozí řádky,
mám trochu obavy, zda nejsou příliš pesimistické. Možná ano, a budu rád, jestliže se pletu.
Nyní trochu optimismu. Obec má v současné době finanční rezervy ve výši třináct miliónů
korun. Tyto peníze nechceme utrácet v běžném
provozu, ale investovat do budoucnosti obce.
Na jedné straně do oprav areálu Fruty a na druhé
straně chceme získat pozemky vhodné k výstavbě rodinných domů, abychom je mohli nabídnout
zájemcům, kteří by zde mohli postavit své domy
a založit rodiny. Protože v dětech je budoucnost
našich obcí. Nyní se zpracovává dokumentace
k posledním pozemkům ve vlastnictví obce. Tyto
podklady budou hotovy v letošním roce. Po vybudování základní infrastruktury (voda, plyn,
elektřina a kanalizace) budeme moci zájemcům
nabídnout několik stavebních parcel za přijatelnou cenu, která je v jejich rozhodnutí stavět v Popelíně, určitě podpoří. Chtěl bych vyzvat ostatní
vlastníky vhodných pozemků pro výstavbu objektů k bydlení, kteří by měli zájem prodat své pozemky obci, aby se obrátili přímo na mne či na jiného člena či členku zastupitelstva obce.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem jménem svým i členů zastupitelstva především hodně zdraví a pevné nervy. Doufejme, že konec
pandemie, omezujících opatření a návrat k normálnímu životu je již na dohled. Stále platí, že
bude-li někdo potřebovat pomoci (s nákupem,
vyzvednutím léků apod.), může se kdykoli obrátit na obecní úřad.
Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce

NÁŠ VELKÝ ZÁMĚR – POKRAČOVÁNÍ III.
Vážení spoluobčané,
v prosincovém vydání Zpravodaje jsme
psali o výběru projektantů na zpracování Koncepční architektonické studie pro využití zámeckého areálu – bývalé Fruty v Popelíně. Byla vybrána projekční kancelář Ateliér Hoffman
z Prahy.

A jak se věci posunuly dále?
Je uzavřena kupní smlouva a zaplacena kupní cena za celou hospodářskou část zámeckého
areálu. Každým dnem očekáváme zapsání našeho vlastnictví do katastru nemovitostí.

A teď to důležité.
Koncepční studie je hotova a na jednání zastupitelstva došlo ke shodě, že naplnila
naše očekávání. Projektanti, Ing. arch. Patrik
Hoffman a Ing. arch. Vavřinec Jiránek, v úvodu studie uvádí, že jako velmi důležité a cenné vnímají současnou siluetu dvora, historii
místa a lokaci u rybníka a parku. Snaží se respektovat tyto hodnoty. Svým návrhem posilují vztahy mezi dvorem, rybníkem a parkem,
prostupnost tímto územím tak, aby došlo
k oživení a využívání místa občany. Ve velké
míře zachovávají stávající objekty, které skýtají svými rozměry značné půdorysné plochy.
Pouze v nezbytné míře navrhují objekty nové.
Projektantům se podařilo vyřešit vhodným způsobem umístění víceúčelového sálu, který bude plnit funkci spolkového domu a tělocvičny pro školu i veřejnost. Jeho
umístění funkčně navazuje na stávající objekt
školy a část objemu této velké budovy schovávají do svahu vedoucího směrem k zámeckému parku. Dále projektanti vhodně navrhují umístění dostatečně prostorné hasičské
zbrojnice. Zde je potřeba zdůraznit, že stávající hasičárnu, poté co jsme pro náš hasičský
sbor zakoupili nové cisternové auto Karosa,
již nemůžeme využívat. Auto se do ní nevejde. Projektanti nalezli řešení i pro umístění
šesti bytů charakteru domu s pečovatelskou
službou. Pro obecní potřeby řeší i prostory
pro technické a sociální zázemí zaměstnanců obce.
Na přiložených obrázcích nakonec můžete
posoudit sami.

Celkový pohled na stávající objekt

Boční pohled na nový víceúčelový sál

Jaké budou další kroky?
Na posledním zasedání obecního zastupitelstva bylo rozhodnuto o vypsání výběrového řízení na projektové práce pro dva první objekty.
Jedná se o hasičskou zbrojnici a víceúčelový sál.
Projekty by měly být do konce října zpracovány. Musíme být připraveni na situaci, kdy se naskytne vhodný dotační titul pro financování našich stavebních záměrů a budeme tak schopni
předložit rychle žádost o dotaci s vypracovanou
projektovou dokumentací.
Štěstí přeje připraveným a pevně věříme, že
to vyjde.
Ing. Jiří Houška, místostarosta
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Otevřené klenby směrem k rybníku
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Celkový pohled na nové možné uspořádání objektů

Víceúčelový sál – výkresy
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Popelín včera a dnes

Takzvané „čihadlo“, malý domek u Podvesného rybníka u mlýna
(snímek z 30. let 20. stol. a z roku 2019). Domek sloužil porybnému, který
hlídal majiteli popelínského zámku ryby před pytláky.

foto 30. léta 20. stol.

foto 2019
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Popelín včera a dnes

Křížek v úvozové cestě ke koupališti na kopci za „Němcovými“
(ve 30. letech 20. st. a v roce 2018) byl postaven na památku Jakuba Snížka,
hospodáře z čp. 26, který v roce 1855 umrznul při cestě domů.

Text na křížku:

Pamatuj člověče,
že tvůj věk uteče
rychle, nenadále,
v mysli měj to stále.

1864 – opraveno 1937
asi 1937

foto 2018
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ZŠ a MŠ Popelín
Výuka v dobách koronaviru
V současné době jsme opět mohli zahájit prezenční výuku pro všechny žáky 1.–5. ročníku základní školy a pro předškoláky z mateřské školy.
Situace je velmi problematická a velmi náročná po všech směrech nejen
pro děti, jejich vyučující ale i pro rodiče dětí. Děti podstupují dvakrát týdně ve škole testování na Covid – 19 neinvazivními AG testy. Ve škole jsou
nastavena a dodržována velmi přísná hygienická opatření. Samozřejmě
v případě jakékoli pozitivity odchází daná skupina dětí domů a pokračují
v distanční výuce.
V letošním školním roce je velice problematické cokoli plánovat a dětem organizovat i jiný program. Bohužel ani v letošním školním roce nelze organizovat klasické zápisy do školy i školky a vše se řeší jen korespondenčně.
I přes všechna úskalí se nám daří děti zapojovat a udržovat příjemnou
atmosféru. Nyní nám k tomu pomáhá i již hezčí počasí a pobyt dětí venku.
Snažíme se volit aktivity, které podněcují přátelskou a kamarádskou
atmosféru a udržovat dobré vztahy v kolektivu.
Během doby, kdy škola byla pro všechny děti uzavřená, jsme opět vylepšili prostředí. Dětem v mateřské škole byly pořízeny nové šatní skříňky
a školákům do družiny nový nábytek.
Pevně věříme, že poslední čtvrtletí tohoto nelehkého školního roku
zvládneme s úspěchem a velmi se těšíme již na nový školní rok. Velmi doufáme, že již bude mnohem jednodušší a pro nás organizačně přívětivější.
Ráda bych již nyní poděkovala všem rodičům za obrovskou pomoc
a dávku trpělivosti při distanční výuce a výbornou spolupráci.
Mgr. Lenka Macků

Popelínský festival minipivovarů 2021?
Ano, čtete dobře, blíží se nám opět pomalu a jistě léto a snad i představa toho, že letos by mohlo proběhnout již v lepších podmínkách, co se týče
pořádání různých kulturních akcí. Nicméně je to ještě stále otevřená otázka
a snad na ni budeme znát odpovědi včas.
V loňském roce jsme byli bohužel nuceni oželet pořádání oblíbeného
Popelínského festivalu minipivovarů, což nás jako pořadatele mrzí, ale daleko víc zklamání slyšíme z řad návštěvníků, kterým se tato kulturní akce tak trochu vlila do žil. Program byl kompletně nachystán, návštěvníci
se mohli opět těšit na vystoupení známých hudebních skupin, vrcholnou
gastronomii pod širým nebem v podání SK Mlýnská ze Studené a spoustu dalšího…
No co k tomu dodat, nezahálíme a opět máme pro letošní ročník nachystánu spoustu parády v případě možného pořádání.
Letošní ročník by měl probíhat 24. 7. 2021 od 13 hod. Již máme domluveny pro tento termín - a tím pádem se můžou návštěvníci letošního ročníku těšit na Popelínskou premiéru - známé hudební skupiny PARKÁN,
totéž platí (byť již ne premiéra, ale stále ohromný zážitek pod širým nebem)
od TLUSTÉ BERTY a v neposlední řadě by nás opět v průběhu odpoledne
příjemně k poslechu i tanci provedli Sunny Brass s jejich oblíbenou kompilací 3 na 3 od lidové hudby až po pop rock.

str. 6

květen 2021

V průběhu odpoledne se budou moci návštěvníci seznámit s kuchařským uměním a živou kuchařskou show mistra kuchaře Petra Stupky,
jedná se o opětovné účasti a možnosti si vyzkoušet něco z černého řemesla
uměleckého kováře Davida Habermanna, svou nezapomenutelnou stopu
zanechal taktéž taneční soubor Džbánek z Martínkova a zajisté i letos rádi
přijedou. Na loňský ročník byl opět domluven vrtulník a tím pádem oblíbené vyhlídkové lety, jako již v minulosti proběhly. Doufám, že i pro letošní
ročník se toto podaří zajistit.
Další novinkou, která měla proběhnout již při loňském ročníku, bude
používání vratných CUP kelímků, které byly pro tuto událost vyrobeny.

Starost o vaše plná břicha budou mít opět mistři kuchaři z SK Studená pod
vedením Páji Tichého a Miloše Brady – již nyní se těším, co dobrého si protentokrát připraví…
No tak toto je snad v kostce něco o možném letošním ročníku Popelínského festivalu minipivovarů.
Teď snad již opravdu na závěr nesmím opomenout a vyzdvihnout práci spousty obětavých kamarádů a přátel včetně SDH Popelín, OÚ Popelín
a dalších.
Doufejme, že se letošní ročník podaří a všichni se zde ve zdraví potkáme
a užijeme si opět parádní jízdu.
Pořadatelé

Další vzpomínky pana Antonína Dubského (nar. r. 1876)
na dětství a mládí v Popelíně na přelomu 19. a 20. století
Masopust

Když jsem se doučoval, chodili jsme v neděli po požehnání vždycky
k nám, tam hráli všelijaké hry, co kdo uměl. Bylo to před masopustem. Starší chasa měla na masopust zjednanou „panskou“ muziku, to byla na plechy,
u Zemanů a některý z nich řekl, až jim zaplatíme, že nás z hospody vyhodějí. My jsme se o tom dověděli a u nás jsme o tom rokovali. Můj otec to slyšel
a povídá: vy kluci hloupí, vy potřebujete, aby vás někdo vyhazoval z hospody? Dojděte si k Pokorovi, ať zajde do Vlčetína, tam byl dudák a houslista,
ať je pro vás zjedná. To se ví, nemusel nám to říkat dvakrát, už jsme mazali. Pokora byl taky rád, už uháněl k Vlčetínu a muzikanty zjednal. Stacin
Vondrů byl už starší, ten nám dělal velitele i pokladníka a muzika v neděli
začala. Dudy ječely a my tancovali o všechno pryč. Mladší děvčata všechna
přišla k nám a i starší ženáči, kteří kdysi při dudách tancovali, přišli od Zemanů k nám taky. A bylo veselo, zpívalo se, pilo a tancovalo jedna radost.
Když jsme vybírali, dobře jsme pochodili. Stacin dělal dobrého kasíra. On
byl taky rád, že Pokora hodně utrží, neboť to byla přízeň: Pokorka a Vondrovka byly sestry. Muzika trvala tři dny, jako u Zemanů. Tehdy byl v Popelíně jeden soused , říkalo se mu „Lajchta Kavalery“. Ten měl kozla a ten
kozel chodil po vsi, kudy chtěl. V outerý odpoledne přišel kozel taky tam,
k hospodě. Kluci ho chytli a do sálu s ním! Dali ho na stůl, co muzikanti hráli a jak hráli, kozel kejval hlavou, ta štětka jen mu lítala. Smíchu bylo
moc. Kozla zase dali ven a tancovalo se o všechno pryč. Večer potom, když
už muzikanti byli opilí, některý darebák propíchl dudákovi pytlík a on musel potom, když hrál, foukat jen do fejfary. A jak byl opilý, tak to šlo špatně.
Ale vytancovaní jsme už byli dost, tak to dobře skončilo. A nejlepší bylo, že
nám zbylo na tři „koťata“. Kotě, to se říkalo čtvrtce piva. Kdežto u Zemanů
museli doplácet. Tak po tři neděle, po požehnání jsme šli k Pokorům, on
narazil kotě, do večera jsme je vypili a šli domů. Ale pak jsme nesměli z těch
chasníků od Zemanů nikoho potkat, nebo hned jsme nějakou dostali. Ale
vytancovali jsme se, psina byla a stálo to za to.

jsme to ťukali na kovadlině a najednou, jak je ocel navrchu kovadliny, odlítla. To víte, Řebecký, jaký byl! Ale ono to bylo odtrhnuté už dávno, neb
to bylo rezaté. Nakonec to musel uznat. Tak jsme to trochu nějak slepili,
že se mohlo hrát, ale muselo se pořád natahovat, tak beseda už byla bez
nálady. On pak všechno u Hrbků zaprachoval.

Tumaperk

Na rozhraní Popelína a České Olešné stojí na zalesněném vrchu v nadmořské výšce 624 m zřícenina nevelkého hradu, známá pod názvem „Tůmů vrch“ neboli „Tumaperk“.
Jeho vznik je obestřen záhadou. Vyprávění nejstarších lidí pomohlo jen k částečnému objasnění historie. Někdejší letohrádek o půdorysu
8 × 10 m měl silné zdi 1–2 m, byly z hrubého kamene, s malými okénky,
mezi něž bylo vyzděno na každé straně velké okno. V pravém rohu byla
věž asi 18-20 m vysoká s cihlovou nástavbou menší věžičky, do níž vedly
schody, osvětlované malými okny s kamenným orámováním. Věž s kruhovým rozhledem do dalekého okolí musela být pěkně zařízena, což bylo patrno ještě ve 30. letech 20. století. Malby na oblých zdích byly olejové a ještě dobře viditelné. Stáří kamenné stavby nebylo zatím zjištěno,
snad pochází ze středověku. Panuje však názor, že jde o stavbu z počátku
19. století, kterou nechal postavit bohatý francouzský šlechtic – svobodný
pán z Laboriette, který koupil Českou Olešnou v roce 1810 za 150 000 zlatých jako výletní letní místo pro světské radovánky. Letohrádku k tomuto
účelu plně využívali jeho následovníci – Trautmannsdorfové. Asi v roce
1860 uhodil do letohrádku blesk, objekt vyhořel, zpustl a rozpadl se.
Kolují pověsti, že z Tumaperku vede podzemní chodba do Žirovnice,
což ale nebylo prokázáno.
Na jaře roku 2013 došlo ke zřícení poslední zdi Tumaperku a na lesní
zámeček Tumaperk zbyly již jen vzpomínky a staré fotografie.
Zdeňka Koubová (bývalá kronikářka)

Cerwitz

Když byl v Popelíně na četnické stanici strážmistr Cerwitz, on byl Tonda, já byl Tonda a Balek byl taky Tonda. Když jsme u Hrbků besedovali, tak on říkal, že jako zejtra je Tondy svátek, tak se ráno dejte do kalu
a přijďte ke mně. Půjdeme pak do kostela a po kostele budeme besedovat.
Já byl doma ze světa teprve krátkou dobu, tak jsme vyplnili jeho rozkaz
a přišli k němu. To se ví, on byl Moravák a měl dobrou slivovici. Dal nám
po štamprli a šli jsme do kostela. Po kostele k němu. Tak jsme besedovali.
Taky nám ukazoval, jak se dávají želízka nebo řetízky těm, kteří se protivějí. Večer byla beseda u Hrbků. Pozval všechny ty starší děvčata a chlapce a beseda byla. On měl gramofon, tak na něj hrál, ale ne dlouho. Při
natahování prasklo pero. To se ví, byl z toho jako opařený. Co teď? Rozmontoval to a šli jsme k Řebeckýmu do kovárny, že to znejtujeme. Tak
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KALENDÁŘ AKCÍ
5. 6. 2021 – VI. ROČNÍK VELKÉ CENY POPELÍNA –
II. etapa závodu RBB TOUR 2021

V sobotu 5. června 2021 v 11. 00 hodin jste srdečně zváni na hromadný start druhé etapy silničního etapového závodu RBB Tour
2021, který pořádá Cyklistický klub RBB invest Jindřichův Hradec.
Trasa tradičně vede obcemi Popelín – Horní Olešná – Zahrádky – Bořetín – Česká Olešná – Popelín. Tento silniční okruh o délce 16,3 km objedou závodníci celkem 10 krát. Závod stovky cyklistů,
z nichž ti nejlepší dosahují průměrné rychlosti více, jak čtyřicet kilometrů v hodině si vyžádá určitá omezení. V čase od 9.00 do 17.00
bude na trase závodu omezený provoz vozidel. Trať bude průjezdná s maximální opatrností pouze ve směru závodu, tedy ve směru
z Popelína, přes Horní Olešnou, Zahrádky, Bořetín, Českou Olešnou
a zpět do Popelína. Je ale nutné dbát pokynů pořadatelů. V opačném
směru bude průjezd zakázán. Prosíme řidiče, aby zvážili cestu trasou
závodu v protisměru, a raději si zjistili náhradní trasu. Změny provozu budou patrné z dopravního značení a pokynů pořadatelů. Děkujeme všem obyvatelům i návštěvníkům za respektování zmíněných
omezení a věříme, že si tento svátek cyklistiky užijete společně s námi.

26. 6. 2021 – HASIČSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV
u příležitosti 95 let založení SDH Popelín,
v zámeckém parku v Popelíně.

POUŤOVÁ ZÁBAVA V ZÁMECKÉM PARKU
V POPELÍNĚ, HRAJÍ HAVRANI
27. 6. 2021 – POPELÍNSKÁ POUŤ

19. 6. 2021 – X. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA HÁVY
v Horní Olešné – od 13.00
Hasičská soutěž družstev. Po ukončení hasičské soutěže bude
taneční zábava. Občerstvení zajištěno.

Paní Růžena Starostová ze Seniorklubu nelenila ani v době covidové a přes zimu upletla pro nedonošená miminka v inkubátorech další spoustu věciček – 50 párů bačkůrek, 10 čepiček a 4 podkladové dečky. Všechny věci budou opět poslány koordinátorce Nedoklubka.
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