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,,Vánoce“ - co se Vám vybaví jako první, když se toto vysloví?
Právě jste se pravděpodobně buď příjemně zasnili, nebo otráveně zamračili. S Vánocemi
je dnes spojeno hodně negativ a spousta stresu a pak se ty „hezké Vánoce“ tak nějak stěží
smrsknou jen na několik hezkých svátečních
dnů na konci roku. Často je cílem Vánoce „pře-

žít“, ne si je užít. Přitom Vánoce a vánoční svátky, když budeme chtít, mohou vnést do našich
životů opravdové kouzlo, dobrou náladu a posílit vztahy s blízkými. Vánoce navíc tím, že
jsou na konci roku, vnášejí do života prostor
pro každoroční bilanci, ohlédnutí se a vstřebání

toho podstatného, co jsme za rok prožili. Mohou být zároveň zastavením se na konci roku,
které nás vybaví potřebnou energií do roku nového.

ců naší školy pod vedením ředitelky Mgr. Lenky Macků. Na webových stránkách školy, které
jsou každý týden aktualizovány, můžete sledovat, co všechno se ve škole děje.
Kromě kanalizace jsme v letošním roce získali 200 000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na další etapu opravy ZŠ a MŠ
Popelín. Byla opravena další část fasády školy,
vstupní schodiště a vnitřní chodba. Dále jsme
obdrželi dotaci z Ministerstva kultury na počítačové vybavení knihovny. Dá se říci, že již tradiční byl příspěvek od úřadu práce na tři pracovní místa z projektu veřejně prospěšných
prací. Všechny dotace jsou řádně vyúčtovány.
Společenský život v našich obcích byl opět velmi bohatý. O konkrétních akcích jsme informovali v předchozích číslech Zpravodaje. Proto se
nechci opakovat, ale rád bych alespoň poděkoval občanům a členům všech spolků v Popelíně
a Horní Olešné za jejich aktivní přístup. Věřím,
že i v příštím roce budeme mít možnost prožít tolik akcí. Jejich pořádáním děláme dobré
jméno našim obcím. I toto nám pomohlo získat
Oranžovou stuhu, protože tolik akcí můžeme
pořádat také díky podpoře zejména Zemědělského družstva a dalších podnikatelských subjektů. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. Všem za jejich podporu
děkuji.
Pomalu začínáme připravovat rozpočet na příští rok. Pokud vynecháme
kanalizaci, budeme disponovat přibližně stejnými nebo mírně vyššími
příjmy jako v letošním roce. Pokud
uspějeme se všemi žádostmi o dotace, budou hlavními výdaji oprava vodovodu a místních komunikací. Dále
bude provedena rekonstrukce objektu úpravny vody a odradonovacího
zařízení. Výdaje na tuto akci pokryje dotace ve výši 1 280 000 Kč, kterou
jsme získali od Ministerstva financí.
Celkovou výši rozpočtu samozřej-

mě ovlivní dokončení kanalizace a její financování. V letošním roce bylo proinvestováno
19 000 000 Kč. V příštím roce to bude zhruba
17 000 000 Kč.
Pozitivní zprávou pro nás všechny je, že se pro
příští rok nezvyšuje cena vodného a poplatek
za likvidaci komunálního odpadu (440 Kč/poplatníka).
Pokud jste dočetli můj příspěvek až sem, můžete mít pocit, že je samé děkování, ale kvapem se
blíží konec pro naše obce tak úspěšného roku.
Proto mi ještě jednou dovolte poděkovat všem,
bez jejichž pochopení a spolupráce by se nedalo
výše zmíněné napsat. Zejména místostarostovi
obce Ing. Jiřímu Houškovi a kolegyním a kolegům ze zastupitelstva Daně Hesové, Věře Kytlerové, Pavlu Svobodovi, Petru Poljakovi, Ing. Petru Mejsnarovi, Luboši Hřebeckému a Robinu
Stieblerovi. Rovněž děkuji všem zaměstnancům
a brigádníkům obce Popelín.
Čekají nás nejkrásnější svátky v roce. Pojďme si
je užít.
Přeji Vám jménem zastupitelstva obce i jménem
svým kromě štěstí a zdraví také to, aby nám ta
vánoční pohoda vydržela co nejdéle. Hezké Vánoce a šťastný nový rok.

To a mnohem víc Vám přeje Vaše redakce.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi zhodnotit pár slovy právě končící
rok 2016.
Letošní rok byl pro naše obce velmi úspěšný.
Začátkem roku jsme získali dotaci na vybudování kanalizace s čistírnou odpadních vod v Popelíně. To nám umožnilo v červenci začít a nyní se dá říci, že jsme téměř v polovině stavby.
Zatím vše běží. V příštím roce bychom měli
v červenci stavbu dokončit. Po jejím převzetí
budeme moci zahájit připojování jednotlivých
nemovitostí. Chtěl bych využít této příležitosti
a upozornit některé nedočkavce, že stavba kanalizace není dokončena. Nelze proto již nyní
začít budovat svoji přípojku, a byť „na sucho“ se
připojovat. Než firmy stavbu předají, musí prověřit funkčnost kanalizace, její těsnost a ostatní
parametry. V případě, že by testy nebyly úspěšné a zjistila by se neoprávněná manipulace s nepředaným zařízením, vystavoval by se dotyčný
zbytečným nepříjemnostem. Samozřejmě lze si
připravit přípojku, ale připojit se budeme moci,
až k tomu dostaneme svolení.
Děkuji Vám všem za pochopení, s kterým
stavbu kanalizace snášíte. Děkuji za podporu
a za názor, že v jednadvacátém století by Popelín kanalizaci mít měl.
Velkým úspěchem skončila naše účast v soutěži
Vesnice roku 2016. Získali jsme Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělských subjektů. Komise ocenila naši spolupráci především se
Zemědělským družstvem Popelín a firmou Jaromíra Budína v Horní Olešné. Ocenění v krajském kole a účast v celostátním kole nám kromě zkušeností a inspirace do dalších let přinesly
i nemalý finanční efekt. Celkem 900 000 Kč
ve formě přislíbených dotací a 25 000 Kč jako
dar Jihočeského kraje. Chtěli bychom získané prostředky využít k obnově části vodovodu
v Popelíně a opravě místních komunikací, které
byly poškozené budováním kanalizace. Oběma
subjektům děkuji.
K ocenění přispěla i výborná práce zaměstnan-

Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce

SK Popelín 1932
Podzimní část sezóny 2016/2017 pro nás nezačala moc dobře, když jsme z prvních pěti zápasů zaznamenali jedinou výhru. Poté jsme
se oklepali a začalo se nám dařit jak herně, tak výsledkově.
S umístěním v tabulce můžeme být spokojeni. Samozřejmě jsme mohli dopadnout lépe, mrzí prohra v Suchdole n. Luž., a hlavně doma
s Kunžakem. Doufejme, že jarní část sezóny odehrajeme
stejně jako podzimní, abychom se vyhnuli sestupovým starostem. Jsme rádi, že na domácí zápasy chodí dost diváků, za což patří poděkování. Dále SK děkuje všem podporovatelům, sponzorům, obecnímu úřadu a zemědělskému družstvu, které nám zajišťuje dopravu
na venkovní zápasy. Děkujeme.
Klidné prožití svátků vánočních Vám všem přeje SK Popelín 1932.
Statistiky:
Umístění v tabulce: 9
Počet bodů: 18
Skóre: 24:34
Výhra-remíza-prohra: 6-0-7
Počet žlutých karet: 23
Počet červených karet: 3
Nejvíce vstřelených branek: Ondřej Doležal (8)
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Zápisky legionáře - 6. část
Rok 1919, vzpoura, cesta na východ
Zápisky mého dědy Josefa Snížka z Popelína
pokračují rokem 1919. Mezi českými vojáky se
šířily zprávy o brzkém odjezdu domů. Všichni se těšili do osvobozené vlasti. Věděli však, že
cesta přímo na západ je nemožná.
„1. ledna 1919. Stojíme ještě na st. Kurgáně. – Je
slyšeti stále víc a více příznivějších zpráv o našem
návratu do naší zlaté vysvobozené Čechije.“
„Člověk by ani už tomu nevěřil, že přijedem ještě domů. Dlouholetá vojna přivedla člověka jen
myslet o vojenských a politických událostech. Až
dosud jsme byli loutky imperialistů, kteří tahali
za špagát a my skákali – až nyní – kdy vojna těch
proklatých carů skončená a jejich trůny rozbořeny - stáváme se lidmi – lidmi svobodnými. – Teď
teprv načnem žíti svorně – žádný nám toho nebude a nesmí zbraňovat. Musíme milovat jedem
druhého – tak jenom můžeme zahojit naše hluboké rány, které nám byly naneseny bývalým Rakouskem.“
„Prošel měsíc únor a mnoho se změnilo. – Všecka
ta radost na brzký návrat do vlasti stala se beznadějnou – naopak naše vláda starala se více vrážeti v nás disciplinu a připravovati – snad ještě
na front. Opět naše radost zrazená. – Celá naše armáda se stahuje hlubš v týl Irkutsk – Vladivostok, čto by (rusismus) zaujmout místo jako
ochrana sibiřské žel. dráhy.“
Vnitřní problémy Ruska byly stále komplikovanější a udržení magistrály bylo den ode dne
složitější. Byla snaha svolat vojenský sněm, ale
to vyvolalo mezi vojáky a veliteli jen více sporů.
O tehdejším stavu armády nejlépe vypovídá telegram, který byl po 2. sjezdu československých
vojsk odeslán z Irkutska 15. června 1919 prezidentu Masarykovi:
„Československá armáda v Sibiři prosí o pomoc.
Není armády, která by na Ruské horké půdě
vydržela tak dlouho, aniž by se rozešla. Armáda strádá fysicky i mravně. Vojsko bez ohledu
třídního či politického přesvědčení zachváceno
touhou po domově. Slyšelo dosud pouze sliby.
Konce neviděti. Nervy vojska hrozí prasknutím.
Stržením národní armády do třídního a politického boje rozkládá se tato třídně i politicky.
Podrobnosti sdělíme delegaci z vlasti.“

prof. F.V.Krejčí – Anžerské hory 28.9.1919
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Každému bylo jasné, že legie musí z Ruska co
nejdříve pryč. Zklamání mezi vojáky, kteří opět
neviděli brzkou cestu domů před sebou, bylo veliké. Možná i to vedlo ke zvyšování napětí mezi vojsky a velením. Disciplina upadala,
množily se spory.

zklamala a neudělala ohledně našeho sporu nic,
naopak, sám vůdce delegace prof. F.V.Krejčí zaslal nám začátkem listopadu telegram, ve kterém
nám radil přistoupiti na podmínky, které nám
kladl plukovník, a ty byly podepsati revers. Samo
sebou, že jsme opět odřekli.

„Vzpoura“ 9. a 10. roty kurganského praporu:
„23. srpna (jsme) dostali příkaz od pluku vystěhovati se do kasáren, a jelikož rota uznala, že obydlí v tepluškách v dnešní situaci jest nejsprávnější
a nejmilejší, proto ten rozkaz uposlechnut nebyl,
a týž den na cvičišti rota byla odzbrojena. Divizionor podplukovník Prchal nás vyslýchá a hrozí
nám odvezením za Bajkal k internovaným bratřím. Vyzývá nás k podepsání reversu bezpodmínečnému a můžeme zbraně dostati nazpět.

Spor mezi vojáky z 9. a 10. roty a velením trval
až do prosince 1919. Nakonec v obavách z dalšího vývoje situace ustoupili nátlaku a bezpodmínečný revers podepsali.

Výsledek byl ten, že revers z celé roty ani jedním
bratrem podepsán nebyl, tím vše končeno a věc
jde dále. 27. srpna opouštíme st. Minino a jedem
nazpět k Ačínsku; tam jsme přijeli večer; mysleli jsme, že spor asi je u konce a dostanem zbraně, avšak co si věc tu probíráme, jde třetí zvonek
a my jedem dále. Následuje st. Bogotol, Marinsk,
avšak nevěděli jsme, kam jedem, až konečně,
když jsme ujeli přes 40 km, následovala st. Anžurskaja, tam konečně jsme zvěděli, co nás čeká.
Zatáhli nás do uhelných dolů do katoržní (trestanecké) roty!
Bóže, kam to spějem? Nás odsoudili za neuposlechnutí, že jsme se nevystěhovali z vagonů
do smradlavých nečistých kasáren; do katoržní
roty do šachty.
Kde je ta naše svoboda? Kde je ta spravedlnost?
Bojovali jsme za naši svobodu; vybojovali jsme
slávu Českému národu a teď zde nás odkopávají
do šachty, teď nás už nepotřebujou!“
Legionáři ve své obtížné situaci zaslali v září dopis
vládní delegaci Čsl. republiky s žádostí o pomoc.
„28. září přijela delegace zvláštní, my jí přednesli náš spor, tak že uznala, že trpíme takřka nevinně, a věc tu ihned vzala na vědomí a slíbila,
že onen spor bude v nejbližších dnech urovnán.
- Avšak naděje, kterou jsme kladli v delegaci, nás

Následkem padnutí Omska naše části rychle pohybují se na východ. 3. pros. projíždí naší stanicí
6. pluk - setkání s Karlem Peroutkem a Vaškem
Kadlecem. – 7. pros. dovídáme se stručnějších
zpráv o vzbouření našich vojsk proti našemu
vojenskému vedení.
Vidouc, že našemu sporu po čtyřměsíčním utrpení nedostává se nám žádného rozhodnutí, naopak na nás počali ze strany vrchního velení více
útočiti na podepsání nového slibu, jinak nemůžem vstoupit do vojska - obava před nemocí - tedy řeknu, že z přinucení - podpisuji 22. prosince
nový slib (revers) a stávám se novým vojákem. –
Přicházejí opět vánoční svátky, již šesté, prožité
v hluboké tajze.
„Těšil jsem se, že stromeček Slávkovi jistě ustrojím, avšak zklamal se zas, tak jako předešlé. Sedíme ve vagoně a myšlenky naše jsou na chvíli
doma. Den pošmurný – vánoční nálada, louskáme oříšky kedrové a pijem čaj a přikusujem si vánočku, kterou každý dostal. Končí opět starý rok,
ve kterém mnoho a mnoho utrpení se nám dostalo, no nechť, tak snad tentokráte jistě náš pobyt
v Rusku jest ukončen a že za rok budem již mezi
svými drahými doma ve vlasti, proto „Nazdar“
roku starý.“
Josef Snížek koncem roku 1919 již věděl, že jeho pobyt na Sibiři se chýlí ke konci. První pluk
byl již na cestě k domovu a na něho a jeho bratry a přátele z Popelína měla přijít řada nejspíš
v květnu. Ale o tom opět až příště.

Mgr. J. Čevelíková (Snížková)

internovaná 9. a 10. rota před „tepluškami“
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Popelín včera a dnes

Popelín - náves

Na snímku objekt č.p.18 - Luboše Vondráčka z Prahy, který byl v roce 1980 zbourán.

foto 1980

foto 2016
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Popelín včera a dnes

Popelín - křižovatka na Bořetín

V roce 1977 byla provedena demolice objektu č.p.37 - bývalé sběrny odpadových surovin na rozcestí před Snížkovými, aby mohla být vybudována nová státní komunikace směrem na Strmilov.

foto 1977
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Malé ohlédnutí za rokem 2016 ve škole a školce v Popelíně
Něco končí a něco zase začíná. Je čas přemýšlení
nad tím, co se nám povedlo a co bychom mohli ještě vylepšit. Každý z nás zažívá během roku
veselejší dny i dny méně radostné. V naší školičce proběhl rok 2016 velice úspěšně. O tom, zda
byl dostatečně veselý a radostný, by měly rozhodovat především děti. Právě pro ty to všechno děláme. Pevně věřím, že ty pěkné okamžiky
jsou ve veliké převaze.
Děti během roku trávily spoustu času nejen
v učebnách, ale i na čerstvém vzduchu, na školních akcích, sportovních kláních, divadlech, výletech či koncertech. V lednu si děti měly možnost zazpívat a zatančit při hudebním pořadu
Jak se rodí kytara. Únor byl nejen spojen s kulturou, ale i se sportem. Nejmenší děti navštívily
kino v Žirovnici, školáci po sportovním výkonu
na bruslích šli za odměnu do kina v Jindřichově
Hradci. Nejlepší fotbalisté z naší školy poměřili své síly na tradičním malotřídkovém turnaji
v minikopané v ZŠ a MŠ ve Velké Lhotě.
Březen se již nesl ve velikonočním duchu a byl
věnován oslavám příchodu jara. Společně s rodiči jsme vynesli smrtku a přivítali jaro. Nechyběly ani velikonoční dílny plné nových nápadů
a tvoření. Duben byl věnován především přírodě a našemu zdraví. Zapojili jsme se do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Přijeli k nám chovatelé se zvířátky. Při preventivním programu Zkus to zdravě děti přemýšlely nad správnou životosprávou. Opět nechybělo
divadelní a filmové představení. Konec měsíce byl jako každý rok věnován čarodějnickému
sletu a opékání buřtíků. V květnu děti zdokonalovaly svůj plavecký um na pravidelném každoročním kurzu a pilně trénovaly na pěveckou
soutěž. Malotřídková soutěž Popelínská notička se konala, jak název napovídá, v naší škole
a přivítali jsme děti ze spřátelených malých škol
z Jindřichohradecka. Poprvé jsme také zavítali
do Horáckého divadla v Jihlavě na velmi zdařilé představení Bajaja, pěšák snů. Červen byl jako obvykle velice pestrý. Počínaje sportovním
dnem v Žirovnici, přes školní výlety, turistické
výlety, koncerty, divadla, až po loučení s páťáky a předškoláky a rozdávání závěrečných vysvědčení.
Ani letní měsíce nebyly nikterak nezajímavé. Ačkoli děti trávily prázdniny a zaměstnan-
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ci školy dovolené, ve škole se pilně pracovalo
a nezahálelo. Kromě každoročního pravidelného malování dostala naše školička opět značnou finanční podporu od Obce Popelín v podobě zcela nové omítky v přízemí a budování nové
dílny pro děti v přízemí školy, nových schodů
u vstupu do školy a další části fasády na budově zámečku.
V září tak mohli do krásně čisté a nově vymalované školy vstoupit natěšení noví prvňáčci
a i nejmenší děti do školky. Již během prvního měsíce nového školního roku proběhly dvě
akce. Nejmenší děti s radostí sledovaly představení maňáskového divadla a školáci v terénu zkoumali zákonitosti přírody a zaměřili se
na ekosystém Pole a louka. Říjen byl zahájen
návštěvou Horáckého divadla v Jihlavě a divadelním představením ve školce. Nejmenší děti reprezentovaly naši školu na dopravní soutěži v Jindřichově Hradci. Nechyběla každoroční
drakiáda. V listopadu naši největší školáci poměřili své síly na soutěži v anglickém jazyce
SUNFLOWER GAMES a děti ze školní družiny napekly voňavé perníčky, aby je mohly společně zdobit při akci Adventní spaní ve škole.
Prosinec byl opět pohádkový. Do školy zavítal
Mikuláš a čert s nadílkou. Po bruslení školáci navštívili Krýzovy jesličky a prohlédli
si PETanděla v Jindřichově Hradci, na jehož
výrobě se také podíleli.
Před odchodem na vánoční prázdniny děti společně zazpívaly
rodičům, a nejen jim,
koledy u stromečku
a pozvaly je na vánoční jarmark a dílnu. Popřáli jsme si navzájem
klidné, šťastné Vánoce, hodně radosti, úsměvů, lásky, zdraví a štěstí
v novém roce.
Ráda bych proto poděkovala všem zaměstnancům školy, že se tak pěkně o děti a chod školy starají. Mé poděkování patří všem rodičům,
kteří jsou nám nápomocni a spolupracují s námi. Dále děkuji ZD Popelín za velikou pomoc

s dopravou dětí. V neposlední řadě děkuji panu
starostovi a všem zastupitelům za jejich kladný
a vstřícný postoj ke škole. Bez jejich podpory by
naše práce byla mnohem těžší. Velice si vážím
všech, kdo nám pomáhají a není jim líto času,

který tomu věnují. A ještě jedno velice důležité
poděkování je na místě. Děkuji všem dětem, že
nám pomáhají svými úsměvy a dětskou radostí
překonávat i některé méně úsměvné dny.

Mgr. Lenka Macků

prosinec 2016

Informace
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu budou v Horní
Olešné vybírány v pátek 27. ledna 2017 od 1800 v budově
obecního úřadu v Horní Olešné.

prosinec 2016

Obecní úřad Popelín bude z důvodu dovolené uzavřen
od 22. 12. 2016 do 30. 12. 2016.
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KALENDÁŘ AKCÍ
Sbor dobrovolných hasičů Popelín si Vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples,

Popelín,
378 55 Popelín
189

který se uskuteční v sobotu 18. února 2016 od 20°°
v sále hostince U Zemanů.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Happy Band.
Předprodej místenek a vstupenek bude zahájen v pondělí 6. února 2017 na Obecním úřadu v Popelíně.

přijme do pracovního poměru

technika - opraváře
zemědělských
strojů
Nabízíme :

kvalitní pracovní zařazení
pravidelné benefity

Požadujeme: samostatnost,
spolehlivost
řidičský průkaz sk. C, T
svářečský průkaz
Informace podá : Jana Maršíková
telefon: 384 397 553, 725 421 143
e-mail: marsikova@zd-popelin.cz
nebo
Ladislav Ohrazda, tel. 602 219 685

fotogalerie

ZŠ a MŠ Popelín

Budování kanalizace s ČOV

Budování kanalizace s ČOV

Budování kanalizace s ČOV
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