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Poslední měsíce jsme ze všech stran zaplavováni zdařilejšími, či méně
povedenými radami, jak se nastartovat po slavné pandemii-vlezlé světoběžnici, která toho už hodně viděla, ale Popelín zatím nenavštívila…
Asi jsme dodržovali základní doporučení a chovali se zodpovědně.
Děkujeme.

č. 1/20

Teď máme opět většinu věcí nazpět povolenou – a proto hurá – skočme do krásného léta. Klidně i doma. Vše je postavené na chuti žít. Když ji
člověk nemá, zdá se všechno těžké. Musíme v sobě hledat zdroj energie.
Když se to podaří, tak se můžeme nabíjet jen tím, že dokážeme žít obyčejný život. Snad nakonec i zjistíme, že všechno není tak hrozné, jak se zdá.

Krásné léto přeji. Dana Hesová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, po delší odmlce se Vám
dostává do ruky náš Zpravodaj.
Troufnu si říci, že takový půlrok, jaký jsme
prozatím prožili, se v novodobé historii naší obce nedá s ničím srovnat. Všechny předpoklady a plány, které jsme měli ještě na konci února,
vzaly v průběhu března díky pandemii koronaviru zasvé.
Na únorovém jednání zastupitelstva obce
byl schválen přebytkový rozpočet obce Popelín na rok 2020. Příjmy: 13 225 763,– Kč, výdaje:
13 010 240,– Kč. Největším výdajem bude vybudování Workoutového hřiště v Popelíně, na které jsme získali dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2020 ve výši 270 000,– Kč.
V Horní Olešné bude vyčištěna nádrž před čp.
28. Jedním z větších výdajů je i pořízení nového
cisternového vozu pro zásahovou jednotku naší
obce. Tento automobil jsme zakoupili od města
Žirovnice za cenu 200 000,– Kč.
Ovšem největším výdajem bude hospodaření v obecních lesích. Kůrovce nezastavil ani koronavirus a likvidace lesních porostů pokračuje
stejně rychlým tempem jako v roce 2019. Je předpoklad, že v roce 2022 budeme mít obecní lesy
vytěžené a budou nás čekat jenom nemalé výdaje
na jejich obnovu. Finanční ztráty jsou obrovské.
Částečně je pokryla dotace ve výši 890 000,– Kč
za ztráty v roce 2017 a 2018.
Jak bude plněn rozpočet na straně příjmové,
je lidově řečeno ve hvězdách. Největším příjmem
obce jsou takzvané sdílené daně (DPH, daně
z příjmů). V letošním roce byl plán příjmů sdílených daní ve výši 7 500 000,– Kč. V důsledku
koronavirové krize je odhadován pokles výběru těchto daní o 10–20%. Někteří experti hovoří
i o 30%. Převedeno na peníze výpadek bude činit

750 000,– Kč až 2 250 000,– Kč na straně příjmů
v letošním roce. To nebude nic příjemného, ale
zvládneme to. Horší by bylo, kdyby tento pokles
příjmů pokračoval i v příštích letech.
Určitou jistotu do obecních financí by přinesl plánovaný prodej plynárenského zařízení
společnosti E.ON za deset miliónů korun. Tento prodej je však podmíněn uzavřením smluv
o věcném břemeni se všemi vlastníky nemovitostí, po kterých plyn vede. Toto se bohužel
prozatím nepovedlo. Možná to nebylo řádně
vysvětleno. Pro společnost E.ON tyto smlouvy zpracovává firma Hrdlička. Věcné břemeno
je zřizováno za úplatu a v podstatě jde jen o to,
abychom vyhověli současné legislativě. Plynové
vedení a HUPky jsou na předmětných nemovitostech již dvacet let. Tehdy nebylo nutné smlouvu o věcném břemeni uzavírat. Chtěl bych proto
požádat ty vlastníky, kteří ještě smlouvy nepodepsali, aby svůj postoj ještě zvážili. Pokud nepodepíší, na provozování plynového zařízení se nic
nezmění, ale bez jejich souhlasu nebude prodej
uzavřen a obec přijde o deset miliónů.
Vše zlé je pro něco dobré. Uzavření ZŠ a MŠ
Popelín z důvodu koronavirové pandemie jsme
využili k rekonstrukci chlapeckých záchodů, která byla financována z výhry ZŠ Popelín
v soutěži firmy Domestos ve výši 200 000,– Kč.
Z obecního rozpočtu bylo uhrazeno vybudování
nové vodovodní přípojky do ZŠ a MŠ a obnova
části rozvodů vodovodu a odpadů v budově ZŠ
a MŠ. Škola nebyla úspěšná jenom v soutěži Domestosu, ale podařilo se jí získat dotaci z Místní
akční skupiny Česká Kanada ve výši 1 600 000,–
Kč na opravu dívčích záchodů, vytvoření kreativní dílny včetně jejího vybavení a úpravu školní zahrady. Práce na této akci již ve škole začaly.

Na závěr mi dovolte zmínit ještě tenisový
kurt. Ten byl vybudován v roce 1999. Letos na jaře byla provedena rekonstrukce jeho povrchu,
čímž se výrazně zvýšila jeho kvalita. Pokud se
však nebude na něm více hrát, brzy bude opět
ve stavu jako v několika posledních letech.
Věříme, že v současné situaci, kdy jsme nuceni trávit své dovolené doma, najde si na něj cestu
více hráčů tenisu, než tomu bylo dosud.
Než Vám popřeji krásné léto, chtěl bych Vám
poděkovat za spolupráci zejména v začátcích
pandemie, děkuji všem, kteří nabízeli svoji pomoc obecnímu úřadu a za nás za všechny bych
chtěl poděkovat pracovnicím prodejny Jednoty
v Popelíně pod vedením Petry Valáškové za jejich práci a nasazení v době pandemie.
Dovolte mi popřát Vám příjemnou dovolenou, krásné léto a dětem hezké prázdniny.

Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce

ZŠ a MŠ Popelín
Konec školního roku
2019/2020
Ač je to k neuvěření, tak konec školního roku 2019/2020 je opět za dveřmi. Letošní školní
rok se jistě zapíše do paměti naprosto všech, dětí, rodičů i pracovníků školy. Nepříjemná situace ohledně pandemie koronaviru a onemocnění
COVID – 19 zcela zásadně ovlivnila chod celé školy. Všichni jsme museli obratem zareagovat na zcela nečekané uzavření školy. Nikdo z nás
netušil, o jak dlouhou dobu se bude jednat. První představy byly zhruba týden, možná 14 dní.
S postupem času začalo být jasnější, že druhé pololetí školního roku proběhne ve zcela nestandartním režimu. Všichni jsme se museli za pochodu učit novým věcem. Zahájili jsme distanční
výuku a zdárně překonali i toto velice těžké období. Vskutku veliký dík patří rodičům, prarodičům, dětem i učitelům za zvládnutí této nelehké situace. Do dálkové výuky jsme měli zapojeno
všech 100% žáků naší školy včetně předškoláků,
pro které je výuka také povinná. Všichni pracovali s velikým nasazením a neskutečnou pílí. Děti
perfektně zvládly práci s počítačem a mohli jsme
se setkávat alespoň ve virtuálním prostředí.
Celá situace také měla neblahý vliv na zápisy
do školy a do školky. Je velmi smutné zapisovat děti do školy bez jejich osobní přítomnosti. Nicméně
i tuto komplikaci jsme velmi dobře zvládli.

Toto období jsme využili k rekonstrukci toalet
v přízemí školy. Naše škola totiž vyhrála první cenu v soutěži Domestos ve výši 200 000,– Kč určenou právě na rekonstrukci toalet. Díky dofinancování nákladů zřizovatelem školy Obcí Popelín,

se nám podařilo do znovuotevření školy zrekonstruovat toalety a také rozvody vody a odpadů.
25. května jsme konečně mohli znovuotevřít mateřskou školu v plném provozu a zajistit
chod školních skupin v základní škole v omezeném provozu. Vše muselo samozřejmě probíhat za velmi přísných hygienických pravidel.
Povinná docházka v tomto školním roce již nebyla povolena.
Naše škola i nadále spolupracuje s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity na vícero
projektech. Jsme fakultou oslovováni při různých grantech a projektech. Vybrali si naši školu jakou školu podnětnou a vzorovou. Za to
jsme velice rádi a moc si toho vážíme. Spoluprá-

ce funguje již 3 roky a bude probíhat i nadále.
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci bezmála 1 600 000,– Kč na Modernizaci kreativní dílny a založení přírodní zahrady. V rámci
tohoto projektu budou zrekonstruovány i toalety ZŠ v patře budovy. Celý projekt musí být zrealizován do 31. 8. 2020. Stavební práce proto započaly již 19. 6. 2020 a školní rok byl ukončen
předáním vysvědčení v pátek 26. 6. 2020.
Chtěla bych touto cestou nesmírně poděkovat všem dětem za neuvěřitelnou píli, rodičům za shovívavost s nastalou situací, za výbornou spolupráci se školou a ohromnou pomocí
při domácí výuce, kantorkám za mnoho velmi
dobře odvedené práce a zvládnutí online výuky,
provozním pracovníkům školy za rychlý úklid
po stavebních pracech a přípravu školy na znovuotevření. Všem kolegyním, které se zapojily
do šití roušek pro potřebné. Ty jsme ve spolupráci s Gymnáziem Vítězslava Nováka v době
karantény distribuovali např. do Hospice svatého Kleofáše, nemocnice v JH, vojenské jednotce v JH atd. Veliké poděkování také patří panu
starostovi za velikou pomoc při všech činnostech týkajících se oprav a rekonstrukcí ve škole.
Na závěr bych ráda všem popřála klidné léto,
plné sluníčka, odpočinku a dobré nálady. 1. září
opět nashledanou v naší škole.

Mgr. Lenka Macků, ředitelka školy

Popelínský pomník na paměť počátků obecní
samosprávy a zrušení roboty (I)
Uprostřed Popelína se nachází prostý
a přesto významný, svým způsobem jedinečný pomník, kterého si obec a občané plným
právem váží a pečují o něj. Připomíná dvě historické události z dějin Rakouska a Českých
zemí, které jsou úzce spjaty s revolucí roku
1848: počátky obecní samosprávy a zrušení
roboty. Pomník o výšce 388 cm se skládá, jak
jeho nápisy ukazují, vlastně ze dvou částí, které vznikly v různých dobách. Starší část, žulový monolit, 183 cm vysoký, zploštělý, nahoře zaokrouhlený obelisk, nese datum 1850. Je
věnován počátkům obecní samosprávy. Tento
obelisk existoval přes 60 let jako samostatný
pomník.
V roce 1912 byl pomník rozšířen. Obelisk
byl postaven na 205 cm vysoký masívní podstavec, který se zdá být složen z neopracovaných kamenů. Při bližším pohledu lze ovšem
zjistit, že je dovedně vytesaný z jediného žulového bloku, tedy opět monolitu, ke kterému
patří na čelní straně deska s nápisem a nahoře podložní patka (plint) k zajištění stability
obelisku. Nápis podstavce je datovaný na rok
1912 a uvádí, že rozšířený pomník je věnován
památce dvou událostí: opakuje téma obelisku z roku 1850, počátky obecní samosprávy,
a nově připomíná osvobození od roboty. Zde
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se budeme zabývat nejprve starším pomníkem, obeliskem z roku 1850.

1. Vznik a význam obelisku
z roku 1850: Neživý svědek
nastolení prvního obecního
starosty a první volené
obecní rady v Popelíně
Výklad vzniku a významu obelisku z roku
1850 musí vycházet z jeho nápisů. Mimoto existovaly jako pramen jen písemné paměti Antonína Dubského z roku 1964, kde vzpomíná na popelínskou oslavu stého výročí zrušení roboty
v roce 1948. Nově se můžeme opřít o doposud
nepovšimnutý článek k dějinám popelínského obelisku, který vyšel roku 1911 v pražských
novinách „Venkov”, ústředním orgánu Agrární
strany, která se tehdy rozrůstala v masové hnutí. Autor článku, Josef Z. Zdeněk, byl ředitelem
školy v sousedním Bednárečku. Z jeho příspěvku je patrno, že se dobře vyznal v místních poměrech. Obzvlášť důkladně se zabýval s tehdy
téměř zapomenutým Popelínským pomníkem
a okolnostmi jeho vzniku roku 1850. Článek je
o to cennější, že autorovi se ještě podařilo vést
rozhovory s očitými svědky.
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obecním výborem se starostou v čele, kteří sami
ponesou zodpovědost za záležitosti obce.
Na základě tohoto zákona se konaly na jaře
a v létě roku 1850 poprvé v dějinách Rakouska obecní volby. Tedy i v Popelíně. Prvním popelínským starostou byl zvolen, jak uvádí J. Z.
Zdeněk ve „Venkově“, majitel dvora u Havlů.
Byl to dům č.p. 35, který tehdy patřil Františku
Pejhovskému. Od dalšího člena obecního výboru, popelínského faráře Františka Jelínka, vyšel,
jak píše „Venkov“, popud oslavit volbu starosty
a obecní rady v Popelíně a k této příležitosti zřídit pomník. Tento návrh našel zřejmě v obecní
radě podporu a tak byl neprodleně, ještě v roce obecních voleb, postaven památník – Popelínský obelisk. Při slavnostním odhalení nového pomníku s křížem a prosbou o boží ochranu
na čelní straně sloužil, jak lze předpokládat, initiátor pomníku farář Jelínek za účasti celé obce
mši svatou.

Obelisk nese dva nápisy. První, umístěný
na čelní straně pod vytesaným křížem, zní:
O BOŽE!!! / ZACHOWEJŽ /
WLASt / A NÁS / WŠECHNY /
W DOBRÉM. / MDCCCL.
Tento nápis, prosba o boží ochranu, podává
i cennou informaci o roce vzniku obelisku. Působivé je neobratné písmo, které názorně zvýrazňuje vesnický původ pomníku. Nápadný je
jeden detail, který byl doposud záhadou: U slova „WLASt“ lze rozpoznat korekturu v kameni,
jako by zde bylo nějaké slovo odtesáno. Zdeňkův článek ve „Venkově“ podává rozluštění. Cituje nápis takto:
O Bože, zachowejž císaře / a nás wšechny
v dobrém. / MDCCCL.
Popelínští tedy zřejmě slovo „CÍSAŘE“ odstranili, zajisté po pádu monarchie. Přitom
nové slovo „WLASt“ zdařile přizpůsobili nejednotné vnější úpravě nápisu z roku 1850
a použili přitom dokonce tehdy již dávno zastaralé W – jako kdyby zde slovo „WLASt“ stálo od začátku.
Druhý nápis zní:
NA / PAMÁTKU / CÍS: KRÁL: / NOVÉHO /
ŘÍZENÍ /OD 17 BŘEZNA / 1849.
Nachází se na zadní straně obelisku a je proveden dovednější rukou. Jen číslice „17“ je poněkud nešťastně vtěsnaná mezi slova „od“
a „března“, což zavdalo příčinu ke zpochybnění
data – ovšem neprávem. Tímto nápisem a datem 17. březen 1849 dostáváme do ruky klíč,
který nám význam pomníku zpřístupní. Je tím
míněn epochální „Provizorní obecní zákon“ pro
Rakousko (RGBl. č. 170), který vstoupil v platnost 17. března 1849 a jehož první věta zní: „Základem svobodného státu je svobodná obec“.
Obec měla být budoucně zastoupena voleným
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znán, jak píše J. Z. Zdeněk ve „Venkově“. A nyní
má dokonce ustoupit novostavbě a být odstraněn! Obec už pozemek prodala. Zde, na konci svého článku, autor změnil svou roli a chopil
se iniciativy k záchraně a obnově popelínského
pomníku. Památník by měl být rozšířen o kamenný podstavec a přesunut dolů na druhou
stranu silnice, kde by nebyl nikomu v cestě.
A v neposlední řadě by měl kromě upomínky
na vznik obecní samosprávy dostat ještě druhé,
s ním úzce související téma – zrušení selské poroby roku 1848 neboli osvobození od roboty.
*
Josef Z. Zdeněk, Starostův zápisník, Venkov
6 (1911), č. 142, 18.6.1911, příloha: Věstník Dorostu 25, str. 2
… Vydán byl 17. března r.1849 obecní zákon,
jímž stanoven byl pojem obce, příslušníků obce
a přespolních čili cizích. Obec zastoupena budiž
obecním výborem se svým starostou v čele. Ten
má povinnost starati se o obec a zastupovati jí;
mimo to slouží i c. k. úřadům v působnosti přenesené. Zákonem tím nastoupila nynější obecní samospráva, jež v mnohé obci každé tříletí nadělá
nemalého šramotu. Jak pak neměla vzbuditi slavnostní nálady, když prvně byla v život uvedena!
Málo již je těch, kteří byli svědky této oslavy a dovedou se na první dojmy, jichž nová samospráva
byla vyvodila, vzpomenouti.
Neživý svědek nastolení prvního obecního starosty stojí uprostřed obce Popelína na pomezí českomoravském. Moravská vesnice Popelín
s 850 obyvateli jest jediná na světě toho jména,
proto snad i všude známa. Tedy uprostřed obce
u silnice stojí jakýsi sploštělý obelisk, as 2 m. vysoký, nahoře zaokrouhlený. Pod vyrytým ozdobným křížem jest nápis:
O Bože, zachowejž císaře / a nás wšechny
v dobrém. / MDCCCL.

Zajímavé je také, co se můžeme dovědět
ve „Venkově“ 1911 o umístění nového pomníku. Stál na návsi, to znamená na obecním pozemku, ale původně ne na dnešním místě, nýbrž výše na svahu, na druhé straně silnice,
přímo před domem starosty Pejhovského č.p.
35. Ne neprávem nazývá proto Zdeněk popelínský pomník neživým svědkem nastolení prvního
obecního starosty. Je obdivuhodné, s jakou hrdostí a sebevědomím obyvatelé Popelína se starostou a obecním výborem oslavili historický
krok od poddanství k samosprávě své obce. Tato slavnostní nálada panovala zajisté i v jiných
obcích. Postavit pomník na paměť této události
byl ovšem vzácný, snad jedinečný případ.
Popelínský obelisk z roku 1850 je tedy jednak
podle nápisu všeobecnou upomínkou na rakouský obecní zákon ze 17. března 1849 a tím
na konec poddanství a počátky obecní samosprávy v Rakousku. Ale zároveň je jeho zřízení
úzce spjato s dějinami obce, s volbou prvního
starosty a obecní rady.
Roku 1911 se naskýtal jiný obraz. Pomník sice ještě existoval, ale již léta nepovšimnut a neu-

Na opačné straně památníku hlásá zřetelný nápis:
Na památku cís. král. Nowého /
řízení od 17. března 1849.
Historie pomníku samého budiž tuto stručnou, vzhledem k historii bývalých poměrů místních. První starosta nového systému byl u Havlů.
Na popud člena prvního obecního výboru faráře
Jelínka byl památník pořízen a před dům starostův postaven. Stojí na témž místě přes 60 let nepovšimnut, neuznán, a teď má dokonce ustoupiti
novostavbě a býti odstraněn. V Popelíně vzmáhá
se čile stavební ruch, a pahorek, na němž pomník
stojí, jest již pro novou stavbu zakoupen. Jest tu
především bdíti, by pěkná a významná památka
byla zachována, a dále, by pomník byl obnoven,
kamenným podstavcem opatřen a na druhou
stranu silnice, kde nikomu překážeti nebude, postaven. Návrh ten předkládám veřejnosti s důvěrou, že vynajde se snad dosti mě povolanějších
stoupenců myšlénky té, a že co nejdřive krášliti
bude obec důstojný památník zrušení selské poroby a zrození obecní samosprávy…

Ralph a Eliška Melvillovi
str. 3

Popelín
včera a dnes

Dominantní skupina budov
kostela, fary a školy přibližně
ve 30. letech 20. st.

Na snímku z roku 2019
zaniká v okolní zástavbě a mezi
vysokými stromy

Pohled přes rybník 2019

Pohled přes rybník 30. léta
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ZŠ a MŠ - WC před rekonstrukcí

Tenisový kurt před rekonstrukcí

červenec 2020

ZŠ a MŠ - WC po rekonstrukci

Tenisový kurt po rekonstrukci
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Vzpomínka p. Antonína Dubského z čp. 8 na oslavy
100. výročí zrušení roboty v roce 1948
Oslavy

dal do kostela a byl tam dlouho. Odpoledne
byla oslava v panské zahradě. Kapela hrála,
střílelo se z hmoždířů, až se všechny roztrhaly. Za Němcovy utrhli kus břehu a zatáhli
doprostřed rybníka, tam kůly připevnili, aby
to nemohla voda odnést, natáhli tam hadice,
za Němcovy pustili stříkačku a byl krásný vodotrysk.
Oslava se velice dobře vydařila, neb po vyúčtování zbyl slušný obnos, který byl věnován
na dobročinné účely.

O oslavách 50. výročí zrušení roboty, nemohu podat žádnou zprávu, neb jsem byl
tehdy ve světě (na vandru). Ale sté výročí se
slavilo v r. 1948. V předvečer oslavy se hrálo
divadlo v panské zahradě „Jan Výrava“. Byla
velká návštěva. V neděli ráno přijela z Jindřichova Hradce kapela, ale jen pár mužů. Zahráli Kde domov můj, ale dost uboze. Až odpoledne přijela celá, pak to šlo. Od kostela šel
průvod k Dubskům, kde byl věnec, který byl
nesen před Vondruškovy, kde byl u památní-

ku oltář a sloužena polní mše svatá. Měli při
ní kostelní roucha, vypůjčená z Jindřichova
Hradce, kterých se užívalo při mši svaté před
100 roky. Po mši svaté bylo moc povídání
a čtení, že před 100 roky bydlel v Havlovým
domě (čp. 35 – pozn. JC) rychtář, proto tam
byl postaven ten památník, a že byly v celém
Rakousku jen tři takové památníky.
Hlavní proslov, dosti dlouhý a dobře nastudovaný měl dr. Emil Kadlec. Bylo více řečníků, i taky Ludvík Dubsků. Věnec se pak

Květná neděle
a Boží tělo

Rok 1945 v zápisech obecní kroniky

Na Květnou neděli se světily kočičky. To
se nařezaly rozkvetlé jívové pruty, k tomu se
přidaly pruty lískové s jehnědami a všechno
se to svázalo do kytice. Vršek té velké kytky se ozdobil barevnými pentlemi. Protože
to byla záležitost kluků, každý se snažil, aby
tu svou kytici měl co nejdelší a nejbarevnější.
Popelíští kluci soutěžili o velikosti kytky
s klukama z České Olešné. Kluci z Olešné
prý měli jednou kytku tak silnou, že musela být převázána prádelní šňůrou a k té šňůře
byl připevněn řemen, takže to museli nést
na rameni. Před kostelem to byla samá kytka, každý se chtěl pochlubit. V kostele se stálo s kyticemi před zábradlím u oltáře, holky
vlevo, kluci vpravo. Pan farář kočičky posvětil a další den se roznášely posvěcené proutky do polí, aby byla dobrá úroda.
Další květnovou slavností byla slavnost
Božího těla, kdy šel opět průvod obcí. To byla celá obec krásně vyzdobená. Na silnici se
rozprostřel z rybníka posekaný puškvorec,
který krásně voněl a kolem silnice se zasadily mladé břízky. Na štítové zdi u čtyř domů
byly postaveny oltáře a vyzdobeny svícemi
s květinami. V průvodu šly nejdříve družičky
a ty z košíčků rozhazovaly lístečky z květin.
Za nimi šli ministranti a zvonili. Pak šel pan
farář s monstrancí pod baldachýnem, který
nesli vážení páni popelínští v bílých rukavicích. Průvod dál tvořili zpěváci, hudba a lid.
První zastavení bylo u oltáře Ptáčkových (čp.
51), potom Moravových (čp. 3), Pešinových
(čp. 130) a Vančových (čp. 96). Průvod končil
v kostele. Jako děti už jsme se na jaře těšili, že
se budeme moci koupat, neboť sluníčko svítilo a pranostika říká: „po Božím těle, skoč
do vody směle“.

Zdeňka Koubová
(bývalá kronikářka a matrikářka obce)
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V letošním roce si připomínáme 75. výročí osvobození od německého nacistického Protektorátu. Přestože od této události uběhlo již tolik let a pamětníci ubývají, je dobře si připomenout, jak zasáhla válka i naši vesnici. Události roku 1945
popsal v obecní kronice tehdejší kronikář pan Richard Jirků:
„Cizí rozhlas se poslouchá u všech aparátů
za zajištění domů i hlídkami. Všechna nařízení
a i uzávěrka na radiech se nerespektují. V únoru počínají němečtí uprchlíci projížděti obcí
a táhnou na západ. V měsíci březnu byl již náš
kraj přeplněn německými uprchlíky z Vratislavska, kteří v dlouhých kolonách utíkali před Rudou armádou. I v naší obci byli umístěni uprchlíci v počtu 35, kteří byli umístěni na Dobré Vodě
a ve velkostatku.“
„V březnu 1945 pokusil se Ladislav Mach
z Popelína č. 9 za jízdy vlakem z Horní Cerekve do Horní Vilímče odciziti vojínu německé armády automatickou zbraň. Byl však zpozorován
a jím postřelen do levé ruky. Ještě v noci odešel
do nemocnice v Počátkách, kde byl druhý den zatčen gestapem z Tábora. Současně tam byl zatčen
jeho bratr Jaroslav Mach, který přišel svého bratra do nemocnice navštíviti.“
„Rovněž byl zatčen Jaroslav (Slávek) Macek z Popelína č. 82, Jan Eisner a Ladislav Kadlec (Čechů). Láďa Kadlec utekl četnické asistenci hned v Popelíně. Jan Eisner za deportace
do Tábora vyskočil z vlaku se svázanýma rukama u stanice Děbolín… Oba dva utečenci Lad.
Kadlec i Jan Eisner zdržovali se v místních lesích
a různých vesnicích a často byli viděni i doma
ve své vesnici, ale každý, kdo věděl, mlčel.“
Paní Věnceslava Šindlerová (tehdy šestiletá),
nevlastní sestra Ladislava Kadlece, uvádí podle
vyprávění svého bratra, jak unikl místnímu četníkovi za pomoci dalších místních lidí, jak se
skrýval u partyzánů v okolních lesích a mezitím doma Němci denně prohledávali chalupu,
prolézali půdy. Tatínek musel před nimi přeházet všechnu slámu, aby dokázal, že syn se doma
nezdržuje. Partyzáni k nim chodili k ránu pro
jídlo a podávali rodičům zprávy o jejich syno-

vi. Jednou přišel i sám Láďa s tím, že už bude
brzo po válce.
„Náš lid je veselé mysli a ví, že v nejbližších dnech bude i on osvobozen. Ale ne všichni. Za vlast položil život Jaroslav Novák, vrchní
strážmistr Menzel, jak asi bylo jejich ženám, které již věděly, že se jim nejdražší nevrátí? Vždyť
máme v koncentračním táboře v Německu Láďu Krásla, Vláďu Dubského, vrátí se nám? Každý den končil velkým otazníkem, zdali se vrátí.“
Jaroslav Novák zemřel v roce 1943 v koncentračním táboře Straubing (v roce 1945 získal od prezidenta republiky „in memoriam“
Československý válečný kříž). Druhou obětí
z Popelína byl vrchní strážmistr četnické stanice František Mencl, který zemřel v roce 1941
v koncentračním táboře Mauthausen. Ostatní
naši spoluobčané se nakonec vrátili domů.
Již 6. května 1945 byl ustaven revoluční národní výbor, jehož předsedou byl zvolen Alfréd
Vícha, řídící učitel v místní škole a nadporučík
v záloze.
„9. května jsou ruské síly u Telče a projíždějí směrem na Studenou. Dne 10. května v dopoledních hodinách byl i Popelín osvobozen postupující ruskou armádou, která projížděla směrem
na Vlčetín, co možno dosáhnouti nejdříve Prahy. Revoluční národní výbor zajišťoval nerušený
průjezd vesnicí Rudé armádě a obdaroval ji cigaretami, které získal z vozů opuštěných tankisty.“
Takto končí zápisky obecního kronikáře týkající se konce války v Popelíně. A nám nezbývá než s úctou vzpomínat na ty, kteří se jejího
konce nedožili a za naši svobodu položili život.

Mgr. J. Čevelíková
kronikářka obce
červenec 2020

Další pomístní jména v Popelíně –
Košťálkov a Nový Jahodov
Košťálkov (Na Košťálkově)

Nový Jahodov

Jméno Košťálkov začali popelínští vtipálkové používat pro tři vilky postavené kolem roku 1960 na západním okraji vesnice (vpravo od silnice
na Bednáreček). Jejich majitelé totiž na stavbu použili i staré cihly z Košťálkova, osady na státní hranici u Starého Města p. Landštejnem, která
byla po roce 1955 vysídlena a zbořena. Tehdy byl totiž nedostatek stavebního materiálu a drobní stavebníci ho sháněli, kde se dalo. Později v blízkosti vilek přibyly další domky a bytovky místního Jednotného zemědělského družstva.

Název Nový Jahodov vznikl teprve nedávno. Mnozí ho možná ani neznají. Začal se používat pro tři nové domky za hřbitovem podle jména zemědělského honu Jahodov, který se táhne směrem k železnici. Pozemek
dřív údajně býval porostlý jahodami.

Eva Urbanová

ČEPIČKY
Členky popelínského Seniorklubu se po loňských chobotničkách pustily do čepiček na doma pro nedonošená miminka z neonatologických oddělení nemocnic. Celkem jich vyrobily
77. Paní Ludmila Pašáková sama uháčkovala 42
čepiček.

Paní Růžena Starostová navíc spolupracuje
s místní mateřskou školou – plete pro ně oblečení na panenky. Máte-li doma zbytečnou přízi, kterou již nevyužijete, naše pletařky ji jistě
rády využijí.

červenec 2020
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KALENDÁŘ
AKCÍ
25. 7. 2020
Letní kino
Bohemian Rhapsody
22. 8. 2020, od 20°°
Taneční zábava v Zámeckém
parku v Popelíně,
k tanci a poslechu hraje
ZÁKAZ ZKOUŠENÍ
16. 8. 2020, od 17°°
Lubomír Hrdlička

Lubomír Hrdlička
se na české hudební scéně pohybuje
přes čtyřicet let.
Nejdřív jako spoluzakladatel
legendární skupiny Nezmaři, posléze
M+L a v neposlední řadě jako zpěvák
a kytarista pop-rockové skupiny
Lazareth.

PÍSNIČKÁŘ

Po odchodu z Lazarethu loni v září
se Lubomír vrací do klidnějších
vod písničkářství.
Ve svém pořadu se doprovází hrou
na kytaru. Zpívá převážně své vlastní
písničky. Spousta jeho písniček,
např. Písek, Musíš jít dál, Řeka
či Blázen za komínem doslova
zlidověla.
Lubomír Hrdlička spolupracuje
jako autor či textař se spoustou
slavných kapel převážně žánru folk
a country, kromě zmíněných
Nezmarů např. Sem Tam,
Stráníci atd.

neděle 16. srpna 2020 od 17 hodin
V ZÁMECKÉM PARKU POPELÍN
Vstupné dobrovolné

Informace:

• Knihovna o prázdninách bude
otevřena ve dnech 13. 7. a 10. 8. 2020
od 17°° do 17°°
• Tenisový kurt v Popelíně lze zamluvit
na tel. č. 723 134 461, cena 60 Kč/hod.
Je možno zapůjčit rakety.
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