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Jarní světlo na konci covidového tunelu je trochu jasnější a zřetelnější
Asi nikdo z nás by nevěřil, že se ocitne uprostřed jakéhosi béčkového sci-fi příběhu, jehož závěr bude – na rozdíl od filmu – neznámý. Z filmů jsme si zvykli na šťastné konce podobných příběhů. Až moc jsme si na ně zvykli… Milujeme happy endy.
Jeden z psychoterapeutických směrů hlásá, že člověk vydrží
všechno. Že vydrží všechno, když v nastalé situaci vidí nějaký
smysl. Když ví, že jednou ona situace bude mít konec. Když člo-

věk sám je přesvědčen, že ji ustojí a také, když té situaci rozumí. Pokusme se tedy, v tento krásný čas, nabrat ještě kapku chuti
k porozumění a vydržet. Jediná cesta je otevřít jaru okna dokořán, vpustit tak do našich domovů dobrou náladu a pohodu.
Přejeme vám, ať prožíváte každý den spokojeně a harmonicky,
bez ohledu na negativní vnější okolnosti, které snad již umirňují
na své síle.
Dana Hesová.

STAROSTOVO OKÉNKO
Vážení spoluobčané, dovolte mi
poprvé v letošním
roce Vás oslovit
v rubrice Starostovo okénko.
Nebudeme si nic nalhávat. Podíváme-li se z pomyslného okna do nejbližší
budoucnosti letošního roku, není to ten
nejradostnější pohled, především pro naše peněženky. Inflace, zvyšující se ceny
energií a všech vstupů vedou k takovému
nárůstu cen služeb a zboží, na který jsme
nebyli po léta zvyklí.
Jak jsem avizoval v posledním čísle
Zpravodaje, od 1. 1. 2022 došlo ke zdražení vodného i stočného. Zastupitelstvo
na jednání 15. prosince 2021 schválilo cenu
vodného na rok 2022 ve výši 41,14 Kč/m3
bez DPH, 45,25 Kč/m3 vč. DPH a cenu
stočného na rok 2022 ve výši 34,24 Kč/m3
bez DPH, 37,66 Kč/m3 vč. DPH. Dále stanovilo výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce 2022. Zastupitelé
se rozhodli poplatek nezvyšovat a ponechali ho ve výši 500,– Kč/osobu. Zvýšil se
pouze poplatek pro právnické osoby zapojené do systému likvidace komunálního odpadu na 2500,– Kč/rok.
Dále zastupitelstvo schválilo podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci odstavné plochy – parkoviště u prodejny Jednoty v Popelíně z Programu obnovy venkova 2022. V současné době se na tuto akci
zpracovává projektová dokumentace.
V tomto čase pracujeme na rozpočtu
obce pro rok 2022. Vzhledem k tomu, že

rozpočet zatím není schválený, nemá cenu sdělovat nějaké konkrétní částky. Lze
říci, že pokud se bude vyvíjet vše podle
předpokladů, můžeme počítat s příjmy
okolo osmnácti milionů korun. Pravděpodobně nejvyšším výdajem letošního
roku bude revitalizace bývalého areálu
Fruty. O postupu prací jste pravidelně informováni v příspěvcích pana místostarosty. Proto jenom stručně. Byly dokončeny všechny průzkumné práce nutné
ke zpracování projektové dokumentace
pro výstavbu nové hasičárny a spolkového domu/tělocvičny. Projekty pro stavební povolení jsou těsně před dokončením
a v nejbližší době podáme žádosti o stavební povolení. Zároveň hledáme vhodné
dotační tituly, s jejichž pomocí bychom
výše zmíněné akce chtěli zrealizovat. Rádi bychom také v letošním roce začali
připravovat podklady pro rekonstrukci
vodovodu v Popelíně.
Jak jste již byli informováni, proběhne
v letošním roce první změna územního
plánu obce Popelín. Vaše žádosti o změnu či doplnění způsobu využití Vašich
pozemků, můžete podat do 31. 3. 2022
na Obecním úřadě nebo přímo Ing. Vozábalové z odboru územního plánování
na MěÚ v Jindřichově Hradci. Co doposud nezaznělo, je způsob financování této
aktualizace územního plánu. Každý, jehož připomínka bude v aktualizaci zpracována, se musí podílet na uhrazení nákladů této aktualizace. Jakým způsobem,
to určí zastupitelstvo obce. Možnosti jsou
dvě. Buď paušální částkou, nebo poměr-

ným vyčíslením nákladů na jednotlivé
návrhy.
Pozemků se týká i další věc, o které
bych se rád zmínil. V listopadu loňského roku vešla v platnost revize intravilánu v katastrálním území Popelín. Týkalo se to hlavně digitalizace této části
katastru. Což představovalo skutečné zaměření průběhu hranic mezi pozemky,
legalizaci nepovolených staveb nebo například sloučení několika parcel v jednu
a podobně. Přesným změřením hranic
nemovitostí a sloučením parcel se v drtivé většině změnily i výměry jednotlivých
nemovitostí. Změnové listy, kde jsou
změny v parcelách a ve výměrách zaznamenány, si mohl každý vlastník vyzvednout od pracovnic katastru nemovitostí
na Obecním úřadě v Popelíně. Vzhledem
k tomu, že tak učinilo minimum vlastníků, chtěl bych Vás upozornit, že změna
výměr platí od 26. 11. 2021. Proto každý
vlastník nemovitosti, u které se výměra
změnila, musel do 31. 1. 2022 podat na finančním úřadě dílčí daňové přiznání
s novými výměrami. Pokud jste tak neučinili, měli byste to provést v co nejkratší
možné době.
Ještě větší změny znamenají komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Popelín, které probíhají již několik let a v letošním
roce by měly být dokončeny. Tyto úpravy se zjednodušeně řečeno týkají polí, luk
a vodních ploch v extravilánu k. ú. Popelín. Až komplexní pozemková úprava vstoupí v platnost, změní se nejen vý(Pokračování na str. 2)

(Dokončení ze str. 1)

měry, ale i číselné označení jednotlivých
parcel. Pro vlastníky to bude opět znamenat povinnost podat nové přiznání
k dani z nemovitostí. Na druhou stranu
bude náš katastr přehlednější a hledání
v něm jednodušší.
Vlastníci půdy budou však muset znovu
uzavřít nové pachtovní smlouvy. Dnes platné nájemní nebo pachtovní smlouvy zavedením pozemkové úpravy do katastru nemovitostí přestanou platit. Toto se dotkne
zejména Zemědělského družstva Popelín.
S kým vlastník uzavře novou pachtovní smlouvu, je samozřejmě jenom jeho
věc. Rád bych Vás přesto požádal, abyste
znovu dali důvěru Zemědělskému družstvu, které na Vašich pozemcích hospodaří již několik desítek let. Vaše dlouhodobě pronajaté nemovitosti jsou pro rozvoj
ZD nezbytné. Díky tomu může družstvo
lépe plánovat svůj rozvoj a být dobrým
a stabilním partnerem pro vlastníky, obchodní partnery a samozřejmě i pro obec.
Rád bych na tomto místě připomněl, že
ZD Popelín je největším zaměstnavatelem
v obci. Podporuje finančně, materiálně
a poskytnutím svého vybavení prakticky
všechny kulturní, společenské a sportovní akce v obci. Podporuje činnost spolků.
Pomáhalo a pomáhá udržet školku a školu v obci. Tuto vynikající spolupráci ocenila i komise Jihočeské vesnice roku v roce
2016 udělením Oranžové stuhy za spolupráci mezi obcí a zemědělským subjektem. Toto ocenění přineslo do naší obce
1 000 000 korun. Za sebe bych chtěl poděkovat za každodenní spolupráci s představiteli a zaměstnanci družstva, která možná není tolik vidět, ale pro fungování obce
je velmi důležitá. Výše zmíněné bych nemohl napsat, nebýt vlastníků půdy, kteří
dali a dají důvěru našemu družstvu.
Na závěr mi dovolte, abych Vás informoval o výsledku finanční pomoci obcím postiženým tornádem 24. 6. 2021.
Omlouvám se, že na tuto informaci jsem
v minulém čísle zapomněl. Zastupitelstvo na jednání 23. 9. 2021 rozhodlo, že
občany vybraná finanční pomoc ve výši
10 700,– Kč spolu s 20 000,– Kč uvolněných z rozpočtu obce bude poskytnuta
obci Lužice u Hodonína na obnovu obecního majetku poškozeného tornádem.
Na tomto místě Vám vyřizuji poděkování
starosty obce Lužice Mgr. Tomáše Kláska
za poskytnutou pomoc.
Tímto velmi milým poděkováním
bych ukončil můj dnešní pohled z okénka. Ještě bych Vám rád poděkoval za spolupráci v loňském roce a popřál do letošního roku mnoho zdaru a hlavně pevné
zdraví.
Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce
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ZŠ a MŠ Popelín
Zimní doba

Zimní období bývá vždy pošmourné
a možná trochu smutné. My si ho však
snažíme vždy zpříjemnit. I když nám
„covidová“ doba stále nepřeje a trošku
připravuje překážky v organizaci našich
aktivit, nenecháme se odradit a stále se
snažíme o drobné a zajímavé akce.
Adventní čas jsme ve škole již tradičně věnovali tvoření, výzdobě, zpívání koled a připomínání lidových tradic. Školu nám krásně provoněla vůně medových
perníčků upečených a nazdobeným dětmi ze školní družiny, mandarinek a banánů. No trošku nám tu nezavonělo pekelné
uhlí po návštěvě Mikuláše. Čert sice letos
za dětmi do školy ani školky nepřišel, protože jsou všechny moc hodné, ale před školou po něm hromádky uhlí děti vypátraly.
Školáci vyrobili krásné ozdobičky
na stromeček, který byl umístěn na Výstavě vánočních stromečků v Muzeu fotografie a moderních obrazových medií
v Jindřichově Hradci. Ani nejmenší se
nenechali zahanbit a vyrobili krásné ozdoby na stromeček umístěný v naší škole, který nám věnovalo Zahradní centrum v Jindřichově Hradci.
Před vánočními prázdninami jsme se
rozloučili při společných třídních nadílkách a dobrém obědě od našich paní kuchařek. Ano, řízek ani bramborový salát
nechyběl.
V lednu nám zatím přálo krásné zimní počasí. Využili jsme jej k hrám a procházkám venku. Jeli jsme také bruslit
do Jindřichova Hradce. Bohužel v tomto
měsíci nám již mnoho dětí začalo marodit a tak jsme společné aktivity odložili
na „lepší časy“.

Naše škola byla vybrána jako jedna z pěti škol z celé České republiky
do projektu Kam vítr chodí spát. Projekt je věnován problematice škol v tzv.
okrajových částech republiky. Myšleny
jsou hranice krajů a regionů. Do výběru jsme se probojovali z cca 80 přihlášených škol. Projekt organizuje EDUin
ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Spolupráce
na projektu bude trvat zhruba do konce
roku 2022 a mohla by nám zcela bezpochyby přinést zviditelnění školy na celostátní úrovni. První pracovní setkání proběhlo v lednu v Praze a nyní jsou
naplánované další aktivity v rozmezí
cca každých 4–6 týdnů. Věřím, že pro
naši školu bude velkým přínosem a další zkušeností, která přispěje k dalšímu
rozvoji.
Mgr. Lenka Macků,
ředitelka ZŠ a MŠ Popelín
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Mikuláš v ZŠ a MŠ Popelín
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Popelín včera a dnes

Pohled na silnici k nádraží od Machů vršku – ve 30. letech
minulého století a v roce 2018.

foto 30. léta 20. stol.

foto 2018
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Popelín včera a dnes
Pohled na statek Starostových z oken domu čp. 128 – kresba z 30. let minulého století a současný stav.
Na kresbě jsou kromě dřevěné pumpy a stromů za silnicí ještě znázorněny domy na pravém a levém okraji, které dnes již neexistují.
Statek čp. 37 vedle Starostových musel v roce 1980 ustoupit nové silnici na Bořetín, chalupa zcela vlevo byla s dalšími
zbourána při stavbě nového parkoviště u prodejny v roce 1986.

kresba 30. léta 20. stol.

Mgr. J. Čevelíková
únor 2022

foto 2021
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Zemědělské družstvo Popelín
Vážení občané Popelína, v krátkém příspěvku si dovolím představit naše Zemědělské družstvo Popelín, které v roce 1992
prošlo tzv. transformací a od té doby zde velmi úspěšně podniká ve svém oboru, klasické rostlinné a živočišné výrobě.
V současné době hospodaříme na výměře přibližně 1000 hektarů zemědělské
půdy, na farmách v Popelíně, v České
Olešné, v Bořetíně a v Bednárečku. Z toho je cca 750 hektarů půdy orné a zbytek
jsou trvalé travní porosty. Hlavní plodinou pěstovanou na orné půdě jsou obiloviny. Pěstujeme je na celkové výměře
okolo 400 hektarů, v tradičním složení přenice ozimá, ječmen ozimý i jarní,
žito ozimé a oves. Obiloviny po sklizni
čistíme a případně dosoušíme na vlastní
posklizňové lince a převážnou část jsme
schopni uskladnit ve vlastních skladech.
K prodeji dochází postupně v průběhu
dalších měsíců po sklizni. Není tajemstvím, že například sladovnický ječmen
se nám částečně vrátí do Popelína zpět,
v podobě sladu pro výrobu piva v Pivovaru Popelín. Na ploše přibližně 140
hektarů pěstujeme řepku ozimou, která
se, zejména v posledních letech, jeví jako
velmi cenově výhodná plodina pro prodej. Chloubou naší činnosti v rostlinné
výrobě je pěstování brambor na výměře od 70 do 80 hektarů orné půdy každý
rok. Specializujeme se na pěstování konzumních brambor a na množení bramborové sadby. V množení sadby patříme
mezi nejlepší podniky v České republice. Brambory jsme schopni expedovat
od října do května. Na zbytku výměry
orné půdy pěstujeme krmné plodiny pro
skot, hlavně kukuřici na siláž.
V živočišné výrobě je naše družstvo
zaměřeno na chov skotu. Chováme český strakatý skot, který máme soustředěn
na třech farmách. Máme uzavřený obrat stáda. Na farmě v České Olešné má-

Nová stáj pro jalovice v ČO

str. 6

me umístěny dojné krávy v počtu okolo 280 kusů, vysokobřezí jalovice a telata
do čtyř měsíců věku. V roce 2011 jsme
na této farmě vybudovali nový teletník
a nadzemní močůvkovou jímku. V následujících letech nové hnojiště a opravili silážní žlaby. A v roce 2016 jsme zde
postavili novou stáj pro jalovice. V areálu jsme provedli kompletní opravy komunikací. Na farmě v Bořetíně máme
odchovnu mladého dobytka – jalovic
a býků. V Popelíně máme zrekonstruovaný teletník pro starší telata. Mléko
od našich krav prodáváme prostřednictvím Mlékařského a hospodářského
družstva JIH Tábor, jehož jsme členem.
Zajímavou informací může být skutečnost, že naše mléko putuje i za hranice
České republiky. Konkrétně do mlékárny Goldsteig v Německu. V dosahované dojivosti, která se dnes již pohybuje
okolo 8 tisíc litrů mléka na dojnici a rok,
držíme v posledních letech vždy přední
místa v okresní mléčné lize.
Družstvo každým rokem investuje velké finanční prostředky do strojního vybavení pro rostlinnou i živočišnou
výrobu. Máme například komplexně
vyřešenou linku na pěstování, posklizňovou úpravu a skladování brambor.
To je od přípravy půdy, přes výsadbu,
ošetřování brambor v průběhu vegetace, až po jejich sklizeň. Po sklizni putují brambory do bramborárny v České
Olešné, kde jsou postupně tříděny a uloženy v ohradových paletách s celkovou
kapacitou 2550 tun. Větrání skladových
hal je řízeno počítačem. To je, vedle specializovaného personálu, zárukou vý-

borné kvality vyprodukované a skladované sadby a konzumních brambor.
Nutno zmínit i velkou investici do moderní dojící a stájové technologie BouMatic v kravínu Česká Olešná. Opravy
a údržbu naší techniky provádíme zejména v dílnách v areálu družstva v Popelíně, hned vedle administrativní budovy, která je naším sídlem. V areálu
družstva parkujeme převážnou část naší zemědělské techniky a v letošním roce jsme zde vybudovali i novou čerpací stanici nafty a skladové hospodářství
olejů. Žádný návštěvník Popelína určitě
nepřehlédne barokní sýpku z roku 1733,
která dominuje svou velikostí a slouží
nám pro potřeby skladování materiálu a náhradních dílů. Jedná se o památkově chráněný objekt, který je v našem
majetku a v roce 2008 jsme opravili jeho
vnější fasádu.
Vážení čtenáři Zpravodaje, dovolím si
využít této příležitosti a oslovit mnohé
z vás, coby vlastníky zemědělské půdy
v Popelíně. Od roku 2016 zde probíhají
Komplexní pozemkové úpravy a v letošním roce se blíží do finále. Převážná část
půdy není v našem vlastnictví, ale tuto
si pronajímáme od vlastníků, převážně
fyzických osob. Máme velký zájem uzavřít pachtovní smlouvy s vámi i pro další
roky. Je to pro nás, vedle všeho již shora
zmíněného, základní a nezbytný výrobní prostředek k hospodaření. Naše družstvu zajišťuje práci pro přibližně čtyřicet
místních obyvatel a věřte, že bez půdy by
to nebylo možné. Předem děkuji za pochopení a vstřícnost.
Ladislav Ohrazda, předseda družstva

Barokní sýpka
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Jalovice

Sklizeň obilí před provozní budovou

Jak se dříve v Popelíně slavily Velikonoce

Protože se pomalu blíží velikonoční svátky, chtěla bych připomenout, jak se dříve tyto svátky v Popelíně slavily.
Svatý týden začínal na Zelený čtvrtek,
kdy varhaník, pan Emil Snížek z čp. 26,
zahrál při mši svaté na varhany dvě sloky
písně a všechny zvony, zvonky i varhany
hrály naplno. Pak to najednou všechno
utichlo, protože zvony i varhany „odletěly“ do Říma, kde byly uložené až do Bílé soboty. Od té chvíle se nezvonilo, ani
nehrálo na varhany, jenom se řehtalo.
V kostele se zpívalo bez varhan a u hlavního oltáře místo zvonu – klapačka.
V poledne na Zelený čtvrtek měli chlapci sraz u kostela u hlavního kříže s řehtačkami a začala řehtací paráda.
Každý měl ten svůj řehtací nástroj seřízen tak, aby vydával co největší hluk.
Tím místo zvonu oznámili řehtači poledne. Prošli celým Popelínem, nejdříve
Breptavkou a pak po hlavní ulici a znovu ke kostelu. Tam na řehtače čekal pan
farář a u hlavního kříže začalo modle-

ní. Řehtání potom pokračovalo i večer.
Na druhý sváteční den – na Velký pátek –
byli chlapci s řehtačkami nejvíce vytíženi,
protože Popelín museli obejít čtyřikrát.
Ráno klekání, pak v poledne, odpoledne
ve tři hodiny a večer opět klekání. Tím
to ale všechno nekončilo. Pan farář rozepsal služby u Božího hrobu, kde se střídaly po hodině stráže ve dvou. Stráž držela i děvčata. Celý den byl kostel otevřený
a lidé přicházeli, aby se pomodlili u Božího hrobu. Na Velký pátek byl přísný půst.
Na poli se nesmělo pracovat a doma se vykonávaly jen ty nejnutnější práce.
Na Bílou sobotu ráno bylo poslední
řehtání. Po něm chodili řehtači po domech
vybírat nějakou tu korunu, aby je potom
pan farář spravedlivě podělil za vykonanou
práci. Zatím se v kostele zase zvonilo všemi
zvony a varhany hrály, protože zvony i varhany „přiletěly“ zpět ze Říma. Na Bílou so-

botu navečer se konalo slavnostní Vzkříšení. Obcí prošel velký průvod, při němž
se zpívalo, zvonilo a hrála hudba. V čele průvodu šel farář s monstrancí a čtyři
muži nad ním drželi nebesa. Za okny domů svítily hromničky a všude bylo plno lidí. Protože na Velikonoce začíná jaro, bylo
třeba se ukázat v jarním oblečení. Nejvíce se předváděla děvčata, která musela mít
na sobě něco nového, aby je prý „nepokakal velikonoční beránek“. Na zakončení
slavnosti Vzkříšení se v kostele zpívalo.
Na Hod Boží velikonoční se v kostele konala mše svatá, rovněž tak i na Velikonoční pondělí. To se barvila velikonoční vajíčka, pro která si chodili
za děvčaty s důtkami mládenci z vesnice
i z okolí. Toto je poslední zvyk, který se
u nás na vesnici udržel. Skončilo velikonoční řehtání i bohoslužby v kostele.
Zdeňka Koubová (bývalá kronikářka)

Vyprávění pana Antonína Dubského o dětství
v Popelíně na přelomu 19. a 20. století končí
vzpomínkami na rodinu velkostatkáře Kaliny
Kalinovi

První z rodu Kalinových byl na popelínském statku Jan, který si jej pronajal v r. 1798 za 1253 zlatých. Jeho
nástupcem byl syn Jan, který statek
vyplatil r. 1812. Od té doby tedy byl
statek popelínský majetkem rodiny
Kalinů. Jan Kalina měl dva syny: Jana a Ludvíka. Jan si najal statek někde
na Moravě, Ludvík zůstal doma. Ludvík měl opět dva syny: Ludvíka a Leonarda, kteří hospodařili společně. Že
to byla rodina německá, Vídeňáci nedělali žádné příkoří českému obyvatelstvu. Obzvláště Ludvík, když lidem
nemohl pomoci, tak nikdy neublížil.
A jeho syn Ludvík rovněž.
únor 2022

Kalinova svatba

Když se Ludvík Kalina ženil v r. 1893
a přijeli ze svatební cesty, byla sláva veliká a lidu bylo v Popelíně tolik, že to snad
dosud nikdy nebylo: přišli i ze všech okolních vesnic. Školní děti udělaly u kostela špalír, dávaly kytice, říkání bylo moc.
Obecní vejbor, muzika a všechno další
obyvatelstvo, i všichni deputátníci a ti, co
ve dvoře pracovali, doprovodili panstvo
do zámku a nastala trachta. V hospodě
u Kalců měli hostinu deputátníci, hajní,
myslivci a všichni, co ve dvoře pracovali. Ale nejen hostinu, dostali všichni taky
na šaty, jak muži, tak ženy. Hostina byla
opravdu svatební: pil a jedl, kdo co chtěl.
A u Hrbků bylo všechno ostatní. Tam jíd-

lo nebylo, ale pití, kdo co chtěl: sud s pivem byl na seslíku, pípa v něm, putna
pod pípou a pivo teklo do putny, odkud
se nabíralo plecháčema a sklenicemi.
Obecní vejboři a muzika byli ve dvoře.
Povídalo se, že když šli domů, že „lovili“ v rybníku. Strejda, u kterého jsem
byl v učení, mi povídal, abych se šel taky podívat. Tak jsem šel. Byl jsem chvíli u Hrbků a pak že půjdu domů. Vyšel
jsem ven, abych si ulevil. Ono se mi zdálo, že to nějak moc mlaští. Štrejchl jsem
si sirkou a ono to teklo zrovna jemu do
obličeje, totiž jednomu občanovi. Druhý
den ráno jsem šel do Dvora něco udělat,
ale to byla podívaná kolem těch hospod,
to se nedá ani vypsat…
str. 7

Naháňka MS Březina Popelín

Informace:

Obecní úřad Popelín upozorňuje občany na
ohlašovací povinnost vůči obecnímu úřadu.
Konkrétně v následujících případech:
• narození dítěte
• pořízení psa
• změna majitele nemovitosti.
DOPRAVA ŽIROVNICE – POPELÍN:
autobus ZD Popelín bude jezdit ze Žirovnice
do Popelína v 9.00 od pošty v Žirovnici v těchto
termínech (středa):
2. 3.; 6. 4.; 4. 5. a 1. 6. 2022.

Výlov obecního rybníka

Kdo má zájem o zasílání důležitých zpráv
prostřednictvím SMS zpráv, může sdělit své
telefonní číslo osobně na Obecním úřadu,
příp. e-mailem na adresu: ou@popelin.cz nebo
SMS zprávou na tel. č. 723 134 461.
Je nutné uvést jméno a příjmení.
Odesílatel zpráv bude označen jako GoSMS.
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