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…Milí spoluobčané, čtenáři.…
Je pěkné probudit se tady ve vesnici časně
zrána. Ti, co bydlí nejblíž rybníků, mají věčně rozpohybovanou hladinu v okně pokoje,
jasně šedá paleta mraků se za bezvětří ani
nepohne, voda sotva zašplouchá, jen malé
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vlnky, žádné extravagantní vlnobití.
Jiní se mohou postavit s šálkem kávy na verandu, třeba i bosí, a naslouchat trošku skřípavému štěbetání vrabců, doplněnému štípavým
zpěvem ptáků, jež sotva známe jménem. Jas-

ně šedá deska mraků se za bezvětří ani nepohne. Je zbytečné na něco myslet, člověk jen hledí vstříc tichému jitru.

ši o kanalizaci. Jsem rád, že většina z nás přistupuje k realizaci přípojky velmi zodpovědně.
Těm, co ještě pochybují, uvedu několik faktů.
V rámci kolaudačního řízení předává obec seznam nemovitostí, které lze připojit a seznam
nemovitostí, které jsou připojeny. U nemovitostí, které nebudou připojeny, budou vlastníci muset prokázat, že likvidují splašky v souladu
s platnou legislativou. Já věřím, že všichni pochopili situaci a na konci srpna budou připojeni.
Protože dalším faktem je, že ten, kdo se nepřipojí, by mohl ohrozit závěrečné vyúčtování dotace na kanalizaci ve výši 22 000 000,- Kč. Počet
připojených obyvatel je závazným ukazatelem
a jeho nesplnění by znamenalo vrácení dotace.
V tu chvíli by naše další plány byly, jak se říká,
„v tahu“.
Pozitivní na letním průběhu jara bylo to, že
všechny akce, které v tomto období proběhly,
byly velmi úspěšné - a že jich bylo! Čarodějnice v Horní Olešné a Popelíně, IV. ročník Velké ceny Popelína v silniční cyklistice, hasičská
soutěž dětí v Popelíně, Dětský den, VIII. ročník
memoriálu Josefa Hávy v Horní Olešné, Popelínská kolovaná.
Hezké počasí bylo na naší straně i v úterý 5. června při prezentaci naší obce před hodnotící komisí v soutěži Vesnice roku 2018. Myslím, že se
máme čím pochlubit a naši obec jsme představili, jak nejlépe jsme uměli. Už samotná příprava
prezentace nám umožnila provést jakousi inventuru toho, co jsme za poslední dva roky v Popelíně a Horní Olešné dokázali. Jen pro zajímavost:
V našich obcích se během roku uskuteční dvacet

dva sportovních, kulturních či společenských akcí.
Značnou část prezentace jsme přenechali našim
nejmladším občanům – žákům popelínské Základní školy. Ti se tohoto velkého úkolu za pomoci paní ředitelky a ostatních pracovnic školy
zhostili na jedničku s hvězdičkou. Právě ve chvíli,
kdy píši tento příspěvek, jsem se dozvěděl, že jsme
obsadili třetí místo. Což je podle mne obrovský
úspěch! A já všem, kteří se na něm podíleli, děkuji. Samozřejmě, že jsme chtěli vyhrát a stát se
Jihočeskou vesnicí roku 2018. Beru proto letošní
vynikající výsledek jako impuls a motivaci do budoucna a věřím, že jednou se Popelín Vesnicí roku stane.
Dovolte mi na závěr popřát Vám klidné a příjemné prožití léta.

Máme tu nádherně.
Dana Hesová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
červnový zpravodaj, který právě čtete, většinou
uvozoval nástup léta. Ovšem časy se mění, že
bylo jaro, jsme ani nepoznali, a už dva měsíce
si užíváme léta. Jako vše má to svá pozitiva i negativa. Slabé srážkové úhrny, změna charakteru srážek, kdy většinou přijde lokální přívalový
déšť, znamenají výrazné ubývání zdrojů pitné
vody. My se zatím nemusíme zabývat drastickým omezováním dodávek pitné vody. Nicméně bych Vás chtěl požádat o hospodárný přístup
k používání vody. Asi nikomu z nás by se nechtělo chodit pro vodu k cisternám.
Ve druhém čtvrtletí byly zahájeny akce, které
byly pro letošní rok naplánovány. Dokončení
terénních úprav veřejných prostranství a oprav
místních a účelových komunikací po kanalizaci. Začala nová výsadba u Památníku zrušení roboty. Obdrželi jsme dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2018 ve výši
230 000,- Kč. Pomocí této dotace chceme opravit chodník podél Zámeckého rybníka v Popelíně. Při této příležitosti dojde i k výměně veřejného osvětlení, které je umístěno v tomto
chodníku. Na začátku prázdnin začne rekonstrukce sociálního zařízení v „Biliáru“. Tato akce bude financována zcela ze zdrojů obce. Jak
jsem zmínil na začátku, vše má své klady a zápory. Dobrá ekonomická situace České republiky má mimo jiné za následek to, že i když máte
finance na své záměry, je obtížné sehnat někoho, kdo by měl zájem je realizovat.
Co se v březnu zdálo být daleko, nezadržitelně se blíží. Konec srpna je na dohled. Ano, pí-

Ing. Tomáš Zaňák
starosta obce

ZŠ A MŠ POPELÍN
Školní rok 2017/2018
Školní rok 2017/2018 končí. Čtyřicet tři týdnů školního roku jsme se snažili naplnit nejen
dobře odvedenou prací, snahou, pevnou vůlí,
plněním povinností, úkolů, ale také zábavou,
poučením, sportem a poznáváním. Jsme rádi,
že máme mnoho společných zážitků nejen ze
všedních školních dnů, ale také z výletů, soutěží, exkurzí a představení.
Mezi sportovní akce, na které rádi vzpomínáme, patří společné bruslení na zimním stadionu v Jindřichově Hradci, plavání, atletický den
nebo Olympijský běh.
Pořádali jsme soutěže, kterých se zúčastnili
nejen žáci naší školy, ale také dalších spřátelených malotřídních škol. V rámci soutěže „Popelínská paleta“ malovaly děti výtvarná díla na téma „Magické osmičky“. Mladí zpěváci
a hudebníci zavítali do Popelína při příležitosti soutěže „Popelínská notička“. Užili jsme si
pěkné dopoledne naplněné hudbou a zpěvem.
Rádi jsme během roku přijali pozvání okolních škol na jejich akce. Zúčastnili jsme se recitační soutěže v Jarošově nad Nežárkou, Dnu
otevřených vrat v Kunžaku, kde jsme si prohlédli školní přírodní zahradu, orientační běh
Rychlí, bystří obratní se konal ve Starém Městě pod Landštejnem, náš fotbalový tým zamířil
do Velké Lhoty na Turnaj v minikopané. Děti

reprezentovaly naši školu výborně, vybojovaly
i mnohá vítězství, za což děkujeme.
Hvězdnou oblohu jsme pozorovali v Planetáriu v Brně, prošli jsme za krásného počasí
brněnskou ZOO, vydařil se i výlet na nedaleký Tumaperk.
Paní učitelky z mateřské školky naplnily dětem školní rok zábavou i učením jako podle
rady Roberta Fulghama z knihy Vše, co
opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Jedna rada zní: Žij vyrovnaně
– trochu se uč, trochu přemýšlej a každý den
trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj
a pracuj a každý den odpoledne si zdřímni.
Věříme, že děti v mateřské škole budou rády
vzpomínat na zhlédnutá divadelní představení, návštěvu knihovny v Žirovnici, plavání, výlet parníkem v Třeboni, maškarní ples
nebo ekologický program „Malování se sovou“.
Důležitým krokem pro předškoláky byl zápis do 1. třídy Základní školy. Předškoláci se
na zápis i na vstup do školy připravovali během
celého školního roku ve „Škole nanečisto“.
V červnu jsme se na tradiční Zahradní slavnosti rozloučili se školním rokem, rozloučili
jsme se s dětmi z pátých ročníků, které příští
školní rok zahájí již v nových školách.
Každý konec je i předzvěstí nového začátku.

Začínají prázdniny, dovolené, letní radovánky. Jak praví klasik – po práci legraci!
Přejeme léto plné pěkných zážitků, odpočinku, zdraví a … legrace!

Jiřina Plíhalová

Vesnice roku 2018
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Velká cena Popelína
V sobotu 19. května 2018
se již počtvrté uskutečnila Velká cena Popelína
v silniční cyklistice.
Stejně jako loni byla druhou etapou silničního
etapového závodu RBB Tour. Novinkou letošního ročníku byl závod žáků ze Základní školy v Popelíně.
Vítězem Velké ceny Popelína se stal Felix Ritzinger z Rakouska, člen týmu WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ. Na druhém místě skončil
Martin Boubal, člen týmu CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO a na třetím místě se umístil Petr
Hampl, člen týmu TJ FAVORIT BRNO.
V závodě dětí v kategorii mladších žákyň zvítězila Karolína Hesová, v kategorii starších žákyň Lucie Zaňáková, v kategorii mladších žáků vyhrál Tomáš Müller a v kategorii starších
žáků Roman Stejskal. Chtěl bych poděkovat
všem pořadatelům za vynikající práci, sponzorům za podporu a divákům za vytvoření výborné atmosféry.

Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce
Hlavní partneři závodu „Velká cena Popelína“:

SK Popelín 1932

Po sestupu z Okresního přeboru byl náš cíl se
po roce vrátit o soutěž výše. V podzimní části soutěže jsme všechny domácí zápasy zvládli
bez porážky. Venkovní zápasy už tak dobré nebyly, když jsme se 3x vrátili poraženi, a tak jsme
se po podzimu umístili na třetím místě se ztrátou 3 bodů na prvního. V zimní přestávce jsme
se zúčastnili zimního turnaje, kde jsme žádný zápas v základní hrací době neprohráli. Poté proběhlo soustředění v Rapšachu a dva přátelské zápasy, které jsme vyhráli. Hned v prvním jarním
kole nás čekal zápas jara s vedoucím týmem Jarošovem, který de fakto rozhodoval o dalším vývoji. První poločas důležitého zápasu byl v naší
režii a po půlce vedení o dva góly.Ve druhém poločase jsme vedení neudrželi a nakonec prohráli
2:3. Po tomto zápase se vidina postupu vzdálila.
Přesto jsme se dále snažili hrát dobrý fotbal a hrát
co nejlépe. V této sezóně se nám cíl splnit nepodařilo, pokusíme se o to v sezóně nadcházející.
Jménem SK děkuji obci Popelín, sponzorům, podporovatelům, příznivcům a divákům za podporu.
Sluníčkové léto všem přeje SK Popelín 1932.

Miroslav Maršík, předseda SK Popelín 1932
červen 2018
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Popelín včera a dnes

Nákupní středisko

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 1980

foto 2018
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Popelín včera a dnes

Poštovní úřad

Poštovní úřad byl v Popelíně zřízen v roce 1889 v domě č.p. 34 u Vondrušků. Dekretem byl ustanoven na místo poštmistra František Jílek, který započal svoji činnost 15. 10. 1889. Poštmistr František Jílek si v roce 1909 postavil dům č.p. 124 (dnes Matouškovi), kam byla pošta přestěhována. Když
pan Jílek odešel do důchodu, poštu ze svého domu vypověděl a ta se stěhovala po různých domech, například i na č.p. 151 (dnes Gajdošovi). V roce
1927 se započalo se stavbou kampeličky č.p. 159, kam byla pošta umístěna. V roce 2013 byla pošta v obci Popelín zrušena.

foto kolem 1930

zpracoval:Pavel Svoboda
červen 2018
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Zápisky legionáře – 11. část – návrat domů, do Popelína
Zbývá dodat několik vět o návratu mého dědy Josefa Snížka (popelínského pekaře a legionáře) a jeho bratrů Emila a Jana, do rodné
vesnice, do milovaného Popelína. O setkání
s rodinou, s manželkou a synem, kterému byly na počátku války čtyři měsíce. Syn otce při
jeho návratu samozřejmě nepoznal a ještě celý
rok se obával říkat mu „tatínku“.
Vojáci se po návratu do vlasti nemohli ihned vrátit ke svým rodinám, stále byli vojáky
a museli zatím zůstávat v kasárnách.
Naše putování jsme v neděli 1. srpna ukončili šťastně v Píseckých kasárnách...a teď jenom
domů, tam na nás čekají a tam to bude nejdojemnější. Navečer šel jsem na pivo a trochu
na procházku.
3. srpna: Jelikož dovolená na tři měsíce bude se
dávati asi za týden, zdá se nám to dlouho čekat,
tedy žádám o dovolenou na tři dny a odpoledne
o 4 ½ h vlak rychle uhání se mnou přes Tábor –
Veselí na rodný svůj domov. O 8 ½ h stáli jsme
již na stanici Jindř.Hradec. - Všecko tak, jak
kdysi bývalo. Vzpomněl ihned na dobu mojí lásky, kdy přijížděl jsem v tato místa, a kde jakési
dívce Božence v Riegrově sadu, kde bylo naše
zasnoubení, zpečetili si lásku snubními prsteny,
které jsme si jeden druhému na prst navlíkli.
Jsou to chvíle nezapomenutelné; za chvíli však
již slyším při zastavení vlaku vyvolávati „Malý
Bednárec“. Teď přichází ten okamžik buď radosti aneb zármutek, dlouhá doba nespravila
nás o životě našich drahých. Konečně vlak se

zastavuje a domovina drahá, po které plných
šest let jsem toužil – jest přede mnou; jest 9 h.
večer a první pohled na tuto domovinu se zarosenýma očima – zdál se mi tak radostný – jako
nikdy – a už shledávám se s bratry a přáteli,
které bych nikdy nepoznal. Při vstupu na kopec - v duchu volám „Nazdar“ domovino drahá,
a listy na stromech ševelí se, jakoby porozuměly
mým citům – mým pozdravům.
Hlavní radostnou zprávou byla, že všichni jsou
zdrávi, a to utišilo moji rozbouřenou mysl. Nejdojemnější okamžik byl v mém domě, kde očekávala mne drahá Boženka s roztomilým dítkem. Oba padnouc sobě v objetí a nijak nemohl
ze sebe vypraviti slova – avšak již vidím v posteli
spící moje dítě, které popadl jsem v náruč a líbal
a plakal radostí nad jeho kypícím životem. Oh
dítě, jak jsi vyrostlo; tehdy, když jsem tě opustil, bylo jsi v kočárku, nevědělo jsi, že opouští
tě tvůj otec – a po šesti letech s tebou se shledávám, kdežto však dnes jsi ke škole schopný hoch.
Mám radost a děkuji mamince za veliké opatrování a starost, - které jsi jí působil.
Z mého domu jsme šli společně do domu rodičů, již
vidím zahradu, ta však zarostlá a honosí se úrodou
ovoce. Ano, jsou to ta místa, kde jsem tak rád býval
– kaštany však jsou košaté, ty jako by jich nemohl
poznat, vítají nás jejich širokými lupeny do našeho
rodného domu...Setkal se s drahými rodiči, kteří
starostí hodně zestárli, plakali jsme všichni radostí
nad tímto radostným shledáním...A tak teď můžeme říci, že jsme doma. Dlouho do noci vypravovali
si o prošlém úžasném životě.

6. srpna o 10 ½ h dopoledne opět jeli nazpět
do Písku. 7. srpna odevzdáváme zbytečné věci
a tak jen čekáme na peníze a hned zas domů....
Jelikož za neděli peníze nepřišly, tedy déle čekati nebudu, a tak 9. srpna ráno o 7 ½ h.
rozloučiv se s kasárnami nastoupil jsem cestu
zpáteční k domovu přes Tábor – Horní Cerekev
– Počátky. Je právě 1 h odp. stojíme ve stanici
Horní Cerekev, zde však budem čekat do 2 ½ h
na vlak. O 3. h. odjíždí vlak k Popelínu a netrvalo to ani hodinu, když zpečetil jsem polibkem
naše navždy shledání s mojí drahou rodinou –
tentokrát však již jest to po druhé – a snad již
vícekrát nepodaří se osudu zahráti si s mým životem, tak, jak již šest let zahrával.
A tak končím můj „román“ s radostným výkřikem do šťastnějšího budoucna:
Nazdar – Nazdar!!!
Končím svoje vyprávění z dědečkových zápisků o strastiplném putování popelínských legionářů za Velké války přes Sibiř až do Vladivostoku a zpět domů do osvobozené vlasti,
vytoužené samostatné Československé republiky. Byli to obyčejní lidé, živili se těžkou prací,
ale slovo „vlast“ pro ně nebylo prázdné slovo
a byli ochotni pro vlast položit i život. Myslím, že si zaslouží naše poděkování a vděčnost.
Naším úkolem by mělo být jejich odkaz lásky
k vlasti předávat dalším generacím, našim dětem a vnukům.
Mgr. J. Čevelíková (Snížková)

Popelín 1935

Střípky z minulosti Popelína – tentokrát o Dobré Vodě
Dobrá Voda u Popelína vznikla u pramene sirné kyselky v době popelínských jezuitů. Poblíž pramene byly postaveny jezuitské lázně, pouze pro
řádové mnichy. Jeden z nich, který se v těchto lázních uzdravil, dal vystavět u lázní kapličku zasvěcenou Panně Marii.
Po vyhnání jezuitů z Čech a Moravy za císaře Josefa II. přešly lázně
do soukromých rukou a pozemky byly rozděleny stejným dílem mezi
okolní poddané. Tehdy bývalo na Dobré Vodě veselo. V lázních, jež měly velký sál, se tančilo každý týden. V 19. století byly však lázně zrušeny.
Na prostranství kolem budovy lázní vzniklo bělidlo. Veliké množství
plátna se prostíralo po loukách, aby z něho vznikalo prádlo a oděvy pro
obyvatelstvo. Později však len vytlačila vlna a bavlna, bělidlo zaniklo
a s ním i sláva Dobré Vody.
Lázeňská budova nebyla nijak využívána až do 80. let 20. století, kdy začal prostory budovy využívat národní podnik Masna Studená ke skladování masných výrobků. Budova však nebyla dlouhá léta udržována
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a začala chátrat. Proto Masna Studená přikročila v roce 1988 k demolici
budovy. Měla v plánu vybudovat na tomto místě nové rekreační zařízení
včetně letního dětského tábora. Za tím účelem odvodnila přilehlou louku,
ale tím nastaly komplikace s pitnou vodou na Dobré Vodě. Studánka pod
kapličkou zanikla.
Po událostech roku 1989 bylo z důvodu nedostatku finančních prostředků
od stavby letního tábora upuštěno. Bylo na škodu Popelína, že k této výstavbě nedošlo, neboť zde mohlo být zaměstnáno dost popelínských občanů.
Na Dobré Vodě zůstalo jen 5 trvale neobydlených domků a nově opravená
kaplička Panny Marie, u které se každoročně v červenci koná mše svatá.
Sláva Dobré Vody zanikla, přesto krásná příroda a klid může i dnes lákat
návštěvníky Popelína do těchto míst.

Zdeňka Koubová (bývalá matrikářka a kronikářka obce)
červen 2018

Popelínský
festival
minipivovarů
2018
Po roční odmlce se opět můžete
těšit na oblíbený Popelínský festival minipivovarů 2018 který se
uskuteční v termínu 18. 8. 2018.
Pípy se otevřou jako obvykle
od 13:00 hod.
Kulturní program k tanci a poslechu zajištěn, ukázky práce
kovářských mistrů včetně možnosti sledování komentovaného
kování koně samozřejmostí je
občerstvení všeho druhu

Srdečně na akci
zve Pivovar Popelín
a pořadatelé

Havlíčkovo náměstí 243, Žirovnice
V našem
obchodě Vám nabízíme:
394 68
Granule JOSERA ECONOMY
20 kg
800,Kapsičky BRIT, PREVITAL
od
12 ,Granule JOSIDOG (pes)
900g
70,Sušená masa 70g
Superprémiové krmivo pro psy JOSERA, SAMSFIELD
Rozvažované piškoty a granule psy + kočky
Masové konzervy MAX - 100% masa 800g
Masové konzervy SMARTY, PROPESKO 830g
Extrudované těstoviny pro psy 3kg
Krmiva JK Animals pro hlodavce 1kg
Bylinné antiparazitální obojky pro psy, kočky HERBA MAX
Pipety na blechy+ klíšťata HERBA max biocide
NOVINKA – Velký výběr dančích a srnčích parohů – Hračka + pamlsek
v jednom (cena podle gramáže jednotlivého parohu od 90,- do 300,-)
AKCE MĚSÍC ČERVENEC – sleva 15% na veškeré pelíšky (cena od 250,-)
Ke Každému nákupu vzorek krmiva JOSERA ZDARMA!!

NOVÝ VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Za každých utracených 200 Kč
obdržíte jedno razítko.
10 razítek = sleva 150 Kč na další

nákup.

www.zoomont.cz

tel: 724 168 745

Informace
knihovna bude o prázdninách
otevřena 16. 7. a 13. 8.

červen 2018

Obecní úřad bude uzavřen
v termínu 2. – 4. 7. 2018.
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čarodějnice

dětský den

Horní Olešná

Popelín

pohár mladých
hasičů

Velká cena Popelína
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