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… Editorial …

… Kdysi někdo chytrý napsal přirovnání, že
podzim je jako starší zmalovaná dáma.
Moc se mi to nezamlouvalo. Ale všechno mi to
došlo...Asi je třeba mít úctu k té staré dámě, kte-
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ré říkáme Příroda. Pro její moudrost, a proto co
Ona vykonává pro nás.
S trochou nadsázky můžeme napsat, že naším
popelínským Zpravodajem vede tato podzimní

č. 3/16
oranžovo-zelená linka jeho velkou částí. A tak
Vás nyní můžeme pozvat k jeho přečtení…
za celou redakci Dana Hesová

Soutěž vesnice roku 2016 – celostátní kolo soutěže
o Oranžovou stuhu
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o úspěchu naší obce v krajském kole soutěže
Vesnice roku 2016, kdy jsme získali Oranžovou
stuhu – ocenění za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Toto vítězství nám umožnilo
účast v celostátním kole soutěže o Oranžovou
stuhu.

V pondělí 5. září navštívila naši obec hodnotitelská komise celostátního kola složená ze sedmi odborníků, kteří zastupovali převážně zemědělské vládní i nevládní instituce. Komise
se vždy soustředí na příklady dobré spolupráce
obce a zemědělského subjektu (popřípadě lesnického podniku, místní dobrovolné organizace – myslivců, včelařů, apod.). Kladně je také
hodnocena péče o veřejná prostranství, kulturní krajinu a využití netradičních zdrojů energie.
V neposlední řadě je hodnocena také propagace místních produktů a místní zemědělské produkce. V připravené prezentaci v hostinci U Zemanů jsme jim tyto příklady, za pomoci a hojné
účasti zástupců ZD Popelín, včelařů, myslivců,
zastupitelů obce a dalších spoluobčanů, předvedli. Poté absolvovali krátkou prohlídku pivovaru, rychlou projížďku obcí a areálu ZD a návštěvu naší školy a školky a zámeckého parku.

Ve škole a školce nám skvěle s prezentací spolupráce obce a zemědělského subjektu pomohly
naše děti a paní učitelky.
Do konce týdne komise pokračovala v návštěvách zbývajících jedenácti obcí České republiky, které rovněž uspěly v jednotlivých krajských
kolech. Potom nám nastalo období čekání
na verdikt komise.
Se starostou obce Ing. Tomášem Zaňákem jsme
měli tu čest se 6. října zúčastnit slavnostního vyhlášení výsledků, které proběhlo v nádherných prostorách sálu Valdštejnského paláce v Praze, v sídle senátu České republiky. Před
slavnostním vyhlášením bylo několikrát konstatováno, že komise měla nelehký úkol – vybrat toho nejlepšího z nejlepších. Bylo to pro ni
opravdu velmi těžké.
Naší obci byl předán dárkový šek na částku
600.000 Kč za vítězství v krajském kole této soutěže. První místo v celostátním kole získala obec
Větřkovice z Moravskoslezského kraje, druhé

místo obec Rudimov ze Zlínského kraje a třetí místo obec Dolní Újezd z Pardubického kraje.
Velmi nás potěšila i zpráva hejtmana Jihočeského kraje, že obce, které získaly v krajském kole
Vesnice roku 2016 prvenství v kategoriích bílá,
modrá, oranžová nebo zelená stuha, dostávají závazný příslib dotace od Jihočeského kraje ve výši
300.000 Kč a navíc ještě prémii 25.000 Kč. Součet těchto částek se dostává bezmála k jednomu
miliónu korun, a to je velmi příjemná zpráva,
zvláště v době, kdy budujeme kanalizaci v obci
a následně nás bude čekat spousta oprav, úprav
komunikací, chodníků a dalších nezbytných součástí naší infrastruktury.
Velká gratulace všem oceněným obcím a velké poděkování našim spoluobčanům, pracovníkům ZD Popelín, dětem a učitelkám z naší
školy, rodině Zemanů a všem ostatním, kteří se
o tento výjimečný úspěch zasloužili.

Ing. Jiří Houška, místostarosta obce

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
prázdniny a začátek školního roku utekly jako
voda a na dohled je konec letošního roku. Začátkem července začala v Popelíně tolik očekávaná výstavba kanalizace s ČOV. Dnes se dá říci,
že práce postupují v souladu s harmonogramem prací a předpokládaný konec stavby v červenci příštího roku by měl být dodržen. Velmi
oceňuji Vaše pochopení a Vaši trpělivost s problémy, které takto rozsáhlou stavbu vždy provázejí. Shodou okolností začala během prázdnin
také oprava mostu na Žirovnici, která ještě více
zkomplikovala už tak složitou dopravní situaci. Oprava mostu, pokud ji nezkomplikují výlovy rybníků, by měla skončit 15. listopadu. Ještě
jednou děkuji za Vaše pochopení.
V létě jsme - i díky dotaci z programu obnovy

venkova Jihočeského kraje - opravili další část
fasády, vstupní schodiště a chodbu v budově ZŠ
a MŠ Popelín. Dotace již byla řádně vyúčtována.
Z vlastních zdrojů obce jsme začali se stavebními úpravami učebny na pracovní vyučování.
Bohužel tato oprava není stále dokončena z důvodu vysoké vlhkosti zdí.
V létě jsme si mohli nejen odpočinout či poznat nová místa na dovolené, ale také navštívit
velmi úspěšný druhý ročník Popelínského festivalu minipivovarů. Do naší obce přilákal velké množství návštěvníků. Mimořádnou atrakcí
byla pro všechny možnost prolétnout se nad našimi obcemi ve vrtulníku.
O úspěchu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 jste již byli informováni. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na prezentaci obce před komisí v celostátním kole. Tento úspěch
má i významný finanční efekt pro obecní rozpočet na příští rok. Dá se říci, že toto ocenění přišlo v ten pravý čas.
Je toho spoustu kam investovat. Po dokončení
kanalizace by si naši pozornost zasloužil vodovod a jeho celková rekonstrukce. O opravách
místních komunikací a chodníků nemusíme ani
psát. Všichni víme, v jakém jsou stavu.
Co se týče místních komunikací, projevuje se
v Popelíně stále jeden nešvar - nerespektování dopravního značení. Pro mne je nepochopitelné, že se toho dopouští několik jednotlivců,
místních občanů, kteří zřejmě také nepochopili, například, co znamená zákaz vjezdu nákladních automobilů. Klidně parkují svá nákladní
auta tam, kde nemají a je jim zřejmě jedno, že

Krátce o lesním hospodaření

né je 19,75 ha, v Popelíně je 102,75 ha a zásoba
dřeva je odhadována na 44 999 m3 dřeva.
Obec také odkoupila asi 1 ha od soukromých
osob a do budoucna má zájem v tomto pokračovat.

Obecní lesy nám výrazně přispívají do obecního rozpočtu. Naším krédem je tedy logicky
udržet lesy zdravé a prosperující i pro příští generace. Na této práci se podílí celoročně několik našich lidí, kteří jsou již od roku 2001 pod
správou odborného lesního hospodáře Františka Havlíčka. Ten musí důsledně dodržovat Lesní hospodářský plán, jenž je vypracován vždy
na deset let.
V roce 2015 skončila jeho platnost, proto jsme
si s naším hospodářem dali schůzku a společně
probrali některá aktuální témata.

Naše lesní hospodářství se nachází v přírodní lesní oblasti 16 - Českomoravská vrchovina a toto území náleží do oblasti MT3 – mírně
teplé. Máme zde průměrný roční úhrn srážek
v rozmezí 650 – 700 mm. Úhrn srážek ve vegetačním období je 350 – 450 mm, v zimním pak
250 – 300 mm, což je lehce nad průměrem v ČR.

ničí naše komunikace a omezují jejich průjezdnost. Divili byste se, jak naopak znají povinnosti těch druhých. Požádal jsem proto Policii ČR
o zvýšený dohled. Pokud by toto nepomohlo,
budeme nuceni sáhnout k dalším opatřením.
Mrzí mne ještě jedna věc. Pocit některých z nás,
že je-li cesta obecní, mohu ji ničit dle libosti.
Vždyť je obecní. Bohužel toto uvažování bude
těžké změnit, ale doplácíme na ně všichni.
Rok 2024 se zdá daleko. Tento rok je však pro
nás velmi důležitý. Podle platné legislativy bude od tohoto roku velmi významně omezeno
skládkování směsného komunálního odpadu,
a jeho ukládání bude výrazně zdraženo. Jednou
z možných cest, či spíše jedinou, jak se vyhnout
výraznému zdražení místního poplatku, je více
a správně třídit. Jsou obce, které dokázaly snížit
množství směsného odpadu z 270 kg na 90 kg
na osobu a rok. Způsobů, jak toho dosáhnout
i u nás, je několik. Proto zmiňuji tuto problematiku již nyní, protože všichni, kdo se odpadovým hospodářstvím zabývají, říkají jedno: Možností, jak lépe třídit, je několik, ale nejdůležitější
je změnit uvažování lidí. Pokud se nám to podaří, nemusíme se nikdo roku 2024 bát.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům
SDH Popelín, kteří se podíleli na pořádání
Okresní hry Plamen - závodu požárnické všestrannosti pro děti a dorost v Popelíně - za vynikající reprezentaci obce. Přeji nám všem krásný podzim.
Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce

byly splněny, což také konstatovala firma Lesní
projekty České Budějovice. Nebyly žádné nedostatky za toto období. Veškeré úkoly plánu, jako
je zalesnění, prořezávky, probírky do 50 let, probírky do 80 let a mýtní těžby byly splněny.
V letech 2016 - 2025 bude obec Popelín hospodařit podle nového Hospodářského plánu, který
je závazným ukazatelem především pro mě, lesního hospodáře. Obec si nechala zhotovit projekt, který následně schvaloval Krajský úřad.
Vše je odborně posouzeno např. provedením
rozboru půdy, dokonalým zmapováním terénu apod.
A plány do budoucna?
Těch je pořád dost jako práce v lese. Ale například bych chtěl postupně procházet pozemky,
které jsou nevhodné pro zemědělskou činnost
a zalesnit v rámci dotací.

Pane Havlíčku, jaký je stav našich lesů z pohledu odborníka?
Když jsem přebíral lesy, byly celkem v nepořádku. Přebral jsem cca. 24 ha. Z toho největší majetek byl v Horní Olešné, v katastru Popelín bylo jen 3 ha. Poté obec od Státních lesů získala
převodem majetek, který jí původně patřil.
Nyní se hospodaří na 122,4 ha, z toho v H.Oleš-
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A co Hospodářský lesní plán?
V roce 2015 skončila jeho desetiletá platnost.
Veškeré úkoly, které nám tento plán ukládal,
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Prázdniny a první školní měsíc „na zámečku“

Je to až neuvěřitelné. Léto už zase skončilo, a přestože se určitě všem dětem i dospělákům zdálo velice krátké, ve škole proběhlo plno oprav. Jsme velice rádi, že máme z dalších
dvou stran novou krásnou fasádu na škole. Již
při vstupu do školy si každý jistě všimne nové kamenné dlažby a schodů. Ve škole nás ihned upoutá nová omítka a vymalování chodby. Z dílny pana školníka se nyní postupně
stává tvořivá dílna pro naše školáky. Zde budou v budoucnu děti trávit hodiny výtvarné
výchovy a pracovních činností a dalších aktivit spojených s tvořením. Na to se velmi těšíme. Ve vnitřních prostorách školy probíhalo
jako každý rok malování a drobné opravy, aby
mohl být zahájen nový školní rok. Na místě je
tedy, abych poděkovala panu starostovi, všem
zastupitelům, kteří jsou ke škole velice vstřícní
a ochotně se na provozu a opravách budovy podílejí, a to nejen finančně.
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1. září 2016 jsme ve škole přivítali 32 žáků
a ve školce 27 dětí. Opět máme hodně dětí, což
nás velice těší. Zároveň jsme potěšeni, že do našeho kolektivu přibyla nová pedagogická posila. Je jí paní učitelka Jiřina Plíhalová, která bude
vyučovat anglický jazyk a výchovy.
V září jsme již podnikli několik programů. Nejprve jsme ve škole přivítali komisi, která hodnotila spolupráci obce a zemědělských subjektů
v rámci akce Vesnice roku, v níž obec získala Oranžovou stuhu. Na začátku měsíce přijeli
herci z divadla Šikulka do mateřské školy a děti
ze školky spolu s prvňáčky a druháčky shlédly
maňáskové představení. V polovině měsíce
jsme se sešli s rodiči na prvních třídních schůzkách, abychom si popovídali o tom, co nás v letošním školním roce čeká.
Ve druhé polovině měsíce pracovali všichni
školáci nejen v terénu, ale i ve škole společně

s paní Krejčovou ze společnosti Hamerský potok na environmentálním programu Pole, louka. Ačkoli počasí již nebylo tak přející, náš program se velice vydařil a všem se moc líbil.
Děkuji za pomoc ZD Popelín, za ochotu a zajištění dopravy dětí do školy i domů, ale i za dopravu na jiné školní akce. Pevně věřím, že spolupráce školy, obce, ZD, rodičů a dalších přátel
školy bude i nadále bezproblémová a celý školní
rok zvládneme s úsměvem na tváři.

Mgr. Lenka Macků
ředitelka ZŠ a MŠ Popelín
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Popelín včera a dnes

Popelín parní vodárna

Na pravém břehu rybníka Mlýnský stojí bývalá parní vodárna (dnes č.p. 112 Stanislava Maršíková). Ve vodárně byl umístěn parní stroj, který poháněl
čerpadlo čerpající vodu z rybníka Mlýnský do vodojemu. Vodojem je umístěn vedle hlavní budovy vlakového nádraží. Z vodojemu byla dle potřeby napouštěna voda přes vodní jeřáby do parních lokomotiv. V roce 1978 byla trať Veselí nad Lužnicí - Jihlava elektrifikována a vodárny již nebylo potřeba.

foto kolem 1930

foto 2014
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Popelín včera a dnes

Popelín vlakové nádraží
Na snímku hlavní budova vlakového nádraží. V pozadí objekt vodojemu.

foto 1930

foto 2014
listopad 2016
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Zápisky legionáře - 5. část
vstup do legií, boje na Sibiři v roce 1918
Koncem roku 1917 se již poprvé dá mluvit o legionářích. Jednotlivé vojenské útvary, tzv. legie,
vznikaly jedna za druhou a byly výborně organizované. Proto byly i určitým rizikem pro novou ruskou vládu. V květnu 1918 došlo k prvnímu ozbrojenému střetu s Rudými gardami,
a tím byl zahájen otevřený boj legionářů s bolševiky o tranzit čs. vojsk přes Sibiř. Do bojů legií
na Sibiři se spolu s bratry a dalšími Popelíňáky
zapojil i můj děda Josef Snížek.
„27. května – oblehly Český vojska „Gorod Čeljabinsk“ (azbukou) a odzbrojily celý garnison
a vzaly jeho ve svoje ruky – příčina konfliktu byla – že zdejší garnison „Krasnaja Kvarda“ (azbukou) chtěla odzbrojit vojska Český – jedoucí
na francouzský front – což se jim nepodařilo!“
Čs. legionáři postupně obsadili řadu významných měst, ovládli celou transsibiřskou magistrálu a pokračovali v přesunu na východ. Nyní
už bylo jasné, že do Vladivostoku je třeba se dopravit na vlastní pěst.
„30. května, akorát v den „Božího těla“ my
bratří - já, Jan a Emil - vstoupili na jinou cestu, a sice do Českého vojska. – 1. června – celá železná dráha od Samary až do města Omska
vzata našimi vojsky jako odpověď, - že Sovětská
vláda Leninova – nechtěla pustit naši Armádu
na francouzský front a chtějíc jí odebrat zbraně,
což se jim nepodařilo - tím likvidírovaná všecka
Krasnaja Kvarda (azbukou).“
Vzpomínka na popelínskou pouť:
„29. června – den velikých vzpomínek – tomu
čtyři léta nazad ....... My sedíme v chudé baškirské vísce Cáře – unavený bojem u Kujaše východně Ekatěrinburka, vzpomínám na moje drahý
– oni doma oslavujou pouť – ač chudou. Moje drahé dítko – které tak miluju – vzpomínám
dvojnásobně tento den, neb vycházka do přírody
(29. června 1914) ostane mně navždy v paměti,
byla to první vycházka s mojí šťastnou rodinou –
synek byl tenkráte ještě v kočárku v peřince – jeho
usměv prozrazoval – že něco se blíží - a skutečně,
hrozný žal zasel v srdce naše........“
Následovaly další boje, dobyt Čeljabinsk, Omsk,
Jekatěrinburg a mnoho menších míst:
„Viděli jsme celou tu cestu zpustošené stanice
od „krásných“ – hořící naplněné vlaky – lid vše
poschovávaný v lesích – hořely mosty, přes které naši odvážní hoši vzdor ohni přejeli vlakem,
a tak nepříteli stále byli v patách – a tak dojeli až do st. „Kuzina“ severně Ekatěrinburka,
odtud přímo po železniční odbočce rozvinovaly se naše cepy (šiky). – Zabíraly město za městem – a „krasnaja kvarda“ běžela v panice – tak,
že z vypravování obyvatelů přicházeli při ústupu „krasný“ docela jen v košili – a náš „bronira“
(obrněný vlak) nedal jim oddechu, kradl se za nima jako tygr. – Na stanici Chropim těžká srážka – večer město to vzato. – Na jmenované této

str. 6

stanici dostala rozkaz naše rota ostat na místě –
rozesílati stráže a dělati pořádek až do 6. srpna
- kdy padlo město Ekatěrinburk – kam jsme ihned odjeli. – V tomto městě očekával nás lid s velikou slávou. Bylo to v neděli, kdy takřka všechen
zdejší lid sešel se na náměstí v počtu mnoha tisíc
s prapory a standartami s nápisy „Spasivo (dík)
Čechoslovakům“.“
„Mysleli jsme, že nějaký den ostanem na odpočinku, - avšak nebylo to možné, povinnost nás volala na Permskou dráhu k „Něvjansku“, kde naši
bratři vysílení bojem prosili o pomoc. – V tento
den odpoledne šel jsem na pohřeb našich padlých dvanácti bratří, kteří položili na oltář vlasti
svůj život. Byl to pohřeb, jakého nikdy snad viděti nebudu. Ekatěrinburský hřbitov chová v hloubi Uralské země naše České duše, které padly
za svoji vlast.“Mezi boji byly i chvíle odpočinku a vzpomínek
na domov:
„ Stojíme v ešaloně v Uralských lesích. Jest večer
– a v rozpoloženém našem rajoně zavládlo úplné
ticho – kromě krákání černých krkavců, kteří poletují nad zdejší pozicí, čekajíc tak, až budou moci naplniti krví svá nenasytná těla. – Já zahleděl
jsem se na zapadající slunce, které dodávalo neobyčejnou podzimní krásu - a myšlenky mé zalétají tam daleko k drahému domovu; a v tu chvíli
ozval se nedaleko z vozu hlas trubky „Kde domov
můj“, a myšlenky mé tím více se mne zmocnily
a přivedly mne v nebývalou touhu po domovu.
Cítím se doma....“
Přišly i chvíle šťastných setkání s přáteli z Popelína, bohužel také zprávy o jejich ztrátě:
„7. listopadu ráno my přijeli do města Ufy.

Zde sešel jsem se s přítelem Karlem Geistem,
po čtyřech letech; rozešli jsme se jako vojáci ještě
rakouský a scházíme se opět jako vojáci, ale tentokráte už Český, v Rusku.“
„16.prosince jsem se sešel s přítelem Marešem,
s kterým jsem dlel v roce 1915 na vesnici Seržance – scházím se s ním v Českém vojsku. Sdělil mně
truchlivou zprávu - a to, že Frantík Kadlec (Čechů) padl u Tagilu 22. září, nemohl jsem tomu
uvěřit, ale bylo tomu tak. – Drahý bratře. Já tebe ještě dnes slyším, jak jsi se těšil na svůj drahý
domov – ale nedočkal ses toho, tys musel odejíti
od nás – Tobě bylo souzeno zemřít za vlast. Padl
jsi jako hrdina. Tvoje krev je nám novou vzpruhou v těžkém boji. Ó – Čechie, jak drahá jsi nám.
Trnitou cestou jdeme k Tvému osvobození. Dnes
ty – bratře – umíráš s touhou po osvobození vlasti a zítra snad my, ale z boje neustoupíme – já,
jestli snad se vrátím domů – já vyřídím vše tvojim drahým .....“
Konec roku 1918 byl stále pochmurný a bez naděje na brzký návrat domů:
„24. prosince oslavujem Štědrý večer ve vagonech. Tentokrát si nemůžeme ani vánoční stromeček popřát, neb v zasněžených sibiřských pláních viděn není, jinak bylo všeho hojnost. Páté
vánoce prošly a my pořád ještě v Rusku.“
Rok 1918 byl plný dramatických změn a bojů,
avšak ani v roce 1919 nedošlo k uklidnění. Naopak, 9. a 10. rota se dostaly do konfliktu s nadřízenými a musely snášet následky svého vzdoru.
Ale o tom opět až příště.

Mgr. J.Čevelíková (Snížková)

bratři Snížkové označeni hvězdičkou
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HD Popelín, spol. s r.o.,

ZD Popelín

výrobna krmných směsí,

nabízí

prodej konzumních brambor na uskladnění
Cena: tříděné (balení 25 kg) - 600 Kč/q
netříděné - 400 Kč/q
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Prodejní doba: středa a pátek 12,30–15,00
na bramborárně v České Olešné
Kontakt: 384 397 700, 725 421 142

378 55 Popelín 180,
přijme:
Pracovníka do provozu výrobny krmných směsí
Požadujeme: - manuální zručnost, spolehlivost,
zodpovědnost, samostatnost
- trestní bezúhonnost, vzdělání s výučním listem
- řidičský průkaz skupin B a T
- práce vhodná pro muže
Nabízíme:
- různorodou, zajímavou práci v rodinné firmě
- 25 dnů dovolené, příspěvek na penzijní pojištění atd.
- průměrnou čistou mzdu po zapracování 20 500,- Kč
- příspěvek na stravování v místě zaměstnání
Nástup dle dohody.
Kontakt: Ing. Otto Jirků, mobil: 602 559 103

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje
Obec: Popelín
Okrsek: Popelín

Obec: Popelín
Okrsek: Horní Olešná

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek Popelín
Voliči
v seznamu
341

Vydané
obálky
120

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

35,19

120

Platné
hlasy
119

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek Horní Olešná
%
platných
hlasů
99,17

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek Popelín
Kandidátní listina
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

Voliči
v seznamu
61

Vydané
obálky
31

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

50,82

31

Platné
hlasy
31

%
platných
hlasů
100,00

Výsledky hlasování za územní celky – Okrsek Horní Olešná
Kandidátní listina
název

Platné hlasy
celkem

v%

2

Občanská demokratická strana

11

9,24

Česká str.sociálně demokrat.

5

16,12

12

Česká str.sociálně demokrat.

36

30,25

2

6,45

13

PRO J.ČECHY-STAN, HOPB,
TOP 09

7

5,88

PRO J.ČECHY-STAN, HOPB,
TOP 09
ANO 2011

12

38,70

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

10,08

30

ANO 2011

27

22,68

Komunistická str.Čech
a Moravy

6

19,35

37

Komunistická str.Čech a Moravy

9

7,56

JIHOČEŠI 2012

3

9,67

38

JIHOČEŠI 2012

3

2,52

Strana soukromníků ČR

1

3,22

49

NOVÁ GENERACE

1

0,84

Koalice SPD a SPO

2

6,45

54

DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU!

2

1,68

62

Strana svobodných občanů

1

0,84

78

Koalice SPD a SPO

3

2,52

81

SPR-REP.STR.
ČECH,MORAVY,SLEZ.

1

0,84

82

Česká pirátská strana

6

5,04
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fotogalerie

Společenská
rubrika

Dne 28.července 2016 manželé
Anna a Alois Vodičkovi z Popelína
oslavili krásných 60 let společného
života.
Přejeme hlavně pevné zdraví
do dalších let.
Rodiny Frýblova, Vodičkova
a Kopřivova.
1. září 2016

1. září 2016

Oprava školy POV 2016

Popelínský festival minipivovarů

Plamen - soutěž požárnické všestrannosti

Popelínský festival minipivovarů

Plamen - soutěž požárnické všestrannosti

Plamen - soutěž požárnické všestrannosti

Plamen - soutěž požárnické všestrannosti

Oranžová stuha ČR 2016

Oranžová stuha ČR 2016

ZPRAVODAJ POPELÍN a HORNÍ OLEŠNÁ • periodický tisk územního samosprávného celku • Číslo 3/2016 • vydán
1. 11. 2016 • vychází jako čtvrtletník • registrováno MK ČR E 22106 • Vydává: Obec Popelín, Popelín 93, 378 55
Popelín, IČ 00247286 • Členové redakční rady: Dana Hesová, Pavel Svoboda, Mgr. Jaroslava Čevelíková, Ing. Jiří Houška, Ing. Tomáš Zaňák • Foto: Dominika Maršíková, Milada Zaňáková, Ing. Jiří Houška • uzávěrka příštího
čísla 15. 12. 2016 • kontakt: ou@popelin.cz, tel.: 384 397 554

