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…Milí spoluobčané, čtenáři.…
Pokud jste si našli chvíli na přečtení našeho
Zpravodaje, tak věřte, že si toho v jarním období velmi vážíme.
Představa jarních prací je v těchto dnech tak lákavá, že jde jistě vše jiného stranou.

č. 1/18

Doufáme, že zvědavost dozvědět se něco víc
o věcech konajících se kolem nás Vás přesvědčí k odložení hrabiček a hadrů na mytí oken.
Koukněte na těchto pár stránek, kde jsme se
snažili shrnout vše důležité, jenž jsme v našem

úzkém redakčním kruhu dokázali zachytit.
Pokud budete mít chuť se k nám připojit a tím
progresivně okořenit naše stránky budeme rádi.

Kanalizace - toto slovo už jsem nechtěl příliš často psát. Dokola opakovat stokrát vyřčené a věřím, že již pochopené. Nicméně musím Vám
znovu zopakovat: Tu jednodušší část kanalizace, výstavbu, máme za sebou. To těžší, připojení vlastní nemovitosti, má většina z nás před sebou. Připomínám, že je nutné se připojit do 31. 8.
2018. Je tedy relativně dost času. Chtěl bych Vás
vyzvat, abyste k tomuto kroku přistoupili zodpovědně. Zásadní je oddělit dešťovou kanalizaci
od splaškové. Je omyl myslet si, že když to neuděláte, tak jste vyzráli nad starostou nebo Čevakem. Ten, kdo to neudělá, poškodí všechny ostatní, a nakonec i sám sebe.
V říjnu 2018 uplyne rok zkušebního provozu
kanalizace. Odbor životního prostředí provede kontrolu nakládání s odpady v obci. Zejména, zda jsou všichni, kteří mohou, připojeni. Poté
proběhne závěrečné vyúčtování dotace. I v něm
je jedním z nejdůležitějších parametrů počet připojených obyvatel. Pokud ho nesplníme, budeme
dotaci vracet.
S odpady, tentokrát tříděnými, souvisí i další poznámka. Je určitě dobře, že množství vytříděného odpadu v našich obcích každý rok stoupá.
Máme také zhruba trojnásobné množství kontejnerů na tříděný odpad, ale někdy se zdá, že je
to stále málo. Při bližším pohledu je zřejmé, že
jejich přeplněnost je často způsobená špatným
uložením odpadu, zejména papíru. Při občasných kontrolách jsme zjistili, že zejména papírové krabice nejsou upraveny. Tím dochází k tomu,
že se do kontejneru vejde menší objem odpadu. Není problém přistavit další kontejnery, ale

za všechno se platí. Zkusme proto nejprve správně ukládat tříděný odpad.
V druhém čtvrtletí letošního roku se snad dočkáme lepšího počasí, ale také se můžeme těšit
na spoustu akcí, které nás čekají. O podrobnostech budete informováni na dalších stránkách
Zpravodaje.
Na závěr mi dovolte poděkovat Jiřímu Houškovi
ml. za celosvětovou propagaci Popelína na zimních olympijských hrách v Jižní Koreji. Myslím, že televizní záběry z vítězství Ester Ledecké,
na kterých je vidět česká vlajka s nápisem POPELÍN, si budeme připomínat ještě několik desítek let.
Přeji Vám klidné prožití Velikonoc..

Krásně prožité slunné dny
Vám všem přeje redakce.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s děním v našich obcích během prvních třech měsíců letošního roku.
Důležitým momentem bylo schválení rozpočtu
obce na letošní rok. Příjmy jsou naplánované
ve výši 11,5 miliónu korun, předpokládané výdaje jsou ve výši 11,9 miliónu korun. Schodek
rozpočtu ve výši 0,4 miliónu bude kryt zapojením části zůstatku na účtech obce k 31.12.2017.
Paradoxní je, že největšími výdaji letošního roku jsou platby za investice, které jsme realizovali v loňském roce. Poslední úhrada za kanalizaci
a zaplacení opravy úpravny vody včetně odradonovacího zařízení, která byla dokončena sice už
v květnu 2017, ale dotaci jsme obdrželi až v únoru 2018. Tolik minulost.
V letošním roce bychom rádi dokončili terénní
úpravy po opravách místních komunikací, vylepšili zázemí v Biliáru. S pomocí dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2018
bude zrekonstruován chodník podél Zámeckého
rybníka na Chmelnici, který je v katastrofálním
stavu. V Horní Olešné bude největším výdajem
oprava a vylepšení interiéru budovy Obecního
úřadu. To jsou v kostce největší výdaje a plány
pro letošní rok. Pak následují již menší výdaje
typu výměny hracích prvků na dětských hřištích v Horní Olešné a Popelíně, tradiční podpora
spolků a akcí, které se v Popelíně a Horní Olešné konají. Dalším výdajem je také splácení úvěru,
který jsme si vzali na kanalizaci. Přestože je výdajů celkem dost, má obec stále finanční rezervy
zhruba ve výši poloviny letošního rozpočtu.

Ing. Tomáš Zaňák
starosta obce

ZŠ A MŠ POPELÍN
Zima už je za námi
Krásně jsme přečkali zimu. Díky našemu panu
školníkovi panu Hesovi nám bylo po celé zimní
sychravé a nevlídné počasí ve škole pěkně teplo. I proto jsme se bez obav mohli věnovat různým aktivitám.
Zimní období jsme jako každoročně zahájili
Mikulášskou nadílkou. Navštívili jsme Krýzovy
jesličky v Jindřichově Hradci. Pro rodiče, prarodiče a sourozence jsme přichystali vánoční besídku spojenou s jarmarkem. Shlédli jsme divadelní představení s názvem Zpátky do Betléma,
na které nás pozvali kamarádi ze spřátelené málotřídní školy v Plavsku. Celý předvánoční čas
jsme si náležitě užili a samozřejmě jsme nezapomněli ani na pravidelné bruslení na zimním
stadionu v Jindřichově Hradci.
Po nejkrásnějších svátcích v roce a náležitém
odpočinku jsme se bez bázně vrhli vstříc novému roku. Leden zahájili předškoláci přípravou
na vstup do školy v programu Škola nanečisto. Naši nadějní fotbalisté nám přivezli 1. místo
v turnaji málotřídek z Velké Lhoty. Máme velikou radost, že zatím všechny tyto turnaje vyhráli a zatím nenašli po dobu 4 let žádného přemožitele. Na konci měsíce si děti odnesly domů svá
pololetní vysvědčení a ještě pře pololetním volnem jsme vysvědčení oslavili bruslením.
Únor – nejkratší měsíc v roce byl pro nás letos
velmi krátký, jelikož děti měly jarní prázdniny.
Ještě před nimi však předškoláci pilně trénovali v dalším pokračování Školy nanečisto a nej-

starší školáci se ve spolupráci s Pedagogicko
– psychologickou poradnou věnovali vylepšování vztahů mezi sebou a to formou her. Po jarních prázdninách proběhlo školní kolo recitační
soutěže a našich 6 nejlepších recitátorů vyšleme
bojovat o co nejlepší umístění na recitační soutěž Jarošovské vajíčko, která se bude konat 26.
3. 2018. Celý měsíc jsme zakončili - jak jinak
– Maškarním řáděním a to jak ve školce, tak
ve školní družině.
A teď se již všichni těšíme na nový příliv energie, kterou nám jaro jistě přinese.

L. Macků

Střípky z minulosti Popelína - popelínský lihovar
V první části vyprávění o minulosti Popelína
bych Vás ráda seznámila s historií popelínského lihovaru.
Bývalý velkostatek v obci Popelín (dnes budova ZŠ a přilehlé budovy bývalé Jihočeské Fruty) přešel od roku 1798 do rukou rodiny Kalinových. Velkostatek měl celkovou výměru 342 ha.
Rodina Kalinů byla německé národnosti a působila v Popelíně až do roku 1945, kdy jim byl
veškerý majetek zabaven a později znárodněn.
K velkostatku patřil ještě mlýn, škrobárna a lihovar.
Hospodářský lihovar byl dekretem prezidenta republiky ze dne 21. 6. 1945 zkonfiskován
a přešel do majetku Národního pozemkového
fondu v Praze. Na velkostatku byla prováděna
rolnickou komisí parcelace a lihovar měl být
združstevněn. Prováděl se nábor členů z Popelína, Horní Olešné, České Olešné a z Bednárečka. Bylo získáno 73 členů s výměrou 705 ha orné půdy. Předsedou byl zvolen František Budín
z Popelína čp. 55. Lihovar se stal členem Družstva hospodářských lihovarů v Praze. Dne 1. 9.
1947 nastoupil jako vedoucí lihovaru Josef Janků z Popelína čp. 182.
V letech 1947 – 49 byla provedena přestavba
lihovaru na moderní provozovnu s kapacitou
11200 litrů lihu denní výroby. Hlavní surovinou pro výrobu lihu byly brambory a dále obi-
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lí a datle. Datle se dovážely z Blízkého Východu
ke krmným účelům – zpracovány byly na líh. Jejich balení bylo po 40 – 50 kg (bochníky). Z jednoho bochníku se vyrobilo 13 litrů 100% lihu.
Dne 18. 3. 1948 byl lihovar předán do vlastnictví Zemědělského družstevního lihovaru. Zemský národní výbor v Brně zrušil činnost představenstva a jmenoval dne 28. 5. 1948 tříčlennou
národní správu ve složení: Jan Blecha, František
Budín a Josef Janků.
V roce 1952 byla národní správa zrušena a lihovar znárodněn. Přešel pod Jihočeské lihovary
se sídlem ve Veselí n. Lužnicí. Při lihovaru byla zřízena dokrmna skotu ve dvou stájích s počtem 120 ks dobytka. V roce 1961 část dokrmny
vyhořela od blesku.
V roce 1958 změnou statutu byly Jihočeské lihovary začleněny do Jihočeské Fruty n.p. České Budějovice. Začalo se s výsadbou jahod. Bylo osázeno 5 ha a jahody se pěstovaly s velkým
úspěchem 15 let.
V roce 1964 byla v lihovaru poslední lihovarská kampaň a přešlo se na výrobu zeleninových
směsí. Hlavní surovinou byla loupaná cibule,
mrkev, nakládané okurky a kysané zelí. Možná
si někteří ještě vzpomínáte, jak se v domácnostech po celé vsi loupala cibule, kterou rozváželi pracovníci Fruty traktorem do jednotlivých
domácností v Popelíně, Bednárečku a České

Olešné a oloupanou sváželi zpět ke zpracování
do Fruty. Zpočátku byla výroba 500 tun ročně.
Provoz byl vybaven novými stroji a zařízeními.
Popelín se tak stal monopolním výrobcem směsi Rybena a pro její dobrou kvalitu stoupla výroba na 1800 tun ročně. Mimo Rybeny se zde
vyráběla též zeleninová směs Madeta do zeleninových sýrů.
V roce 1980 odešel do důchodu vedoucí Josef
Janků a na jeho místo nastoupil nový vedoucí
z Jindřichova Hradce. Pod jeho vedením se výroba zeleninových směsí ještě zvýšila a podnik
dobře prosperoval. Za rok 1986 bylo zpracováno celkem 3000 tun zeleniny. V provozovně bylo zaměstnáno víc než 30 pracovníků, převážně žen.
V červenci roku 1990 se od Jihočeské Fruty oddělilo Fruko Jindřichův Hradec i s provozem
Popelín a výroba zeleninových směsí postupně
skončila. Stav zůstává do současnosti neměnný. Věřme, že situace se v dalších letech změní
a areál bude v budoucnu opět sloužit obyvatelům obce Popelín (a možná nejen jako pracovní příležitost).

Zdeňka Koubová
bývalá matrikářka a kronikářka obce
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Velká cena Popelína
II. etapa Silničního etapového závodu RBB
Tour 2018
XIX. ročník Memoriálu Jiřího Hudínka
V sobotu 19. května v 11. 00 hodin jste srdečně
zváni na hromadný start druhé etapy silničního etapového závodu RBB
Tour 2018, který pořádá Cyklistický klub RBB invest Jindřichův Hradec.
Trasa vede obcemi Popelín – Horní Olešná – Zahrádky – Bořetín – Česká Olešná – Popelín. Jedná se o technický silniční okruh na pěkném asfaltovém povrchu o délce 16,3 km, který není moc kopcovitý. Závodníci
ho absolvují celkem 10 krát. Sprinterské prémie budou v cíli 3. okruhu,
6. okruhu a 9. okruhu. Vrchařské prémie pak budou ve stoupání za Horní Olešnou v 2. okruhu, 5. okruhu a v 8. okruhu. Celkem 163 kilometrů
absolvují závodníci z Čech, Slovenska, Německa a Rakouska. Celý závod
RBB Tour se jede na tři etapy a budou se v něm rozdělovat dresy po vzoru Tour de France. Tedy žlutý pro vedoucího jezdce, zelený pro vedoucího
bodovací (sprinterské) soutěže, bílý s červenými puntíky pro vedoucího
muže vrchařské soutěže a bílý pro vedoucího jezdce do 23 let. Kdo jaký
dres získá, uvidíte na vyhlašování výsledků v sobotu krátce po 15,00 hodině v Popelíně.
Novinkou letošního roku je vložený závod dětí pro žáky a žákyně popelínské základní školy. Přihlášky do závodu budou včas k dispozici ve škole.

Podmínkou účasti je cyklistická helma. Odměny se dočkají všichni zúčastnění! Vyhlášení vloženého závodu dětí plánujeme společné s vítězi
hlavního závodu a věříme, že se najde prostor
i pro „selfíčka“ s opravdovými borci velkého
světa cyklistiky.
Závod stovky cyklistů, z nichž ti nejlepší dosahují průměrné rychlosti více jak čtyřicet kilometrů v hodině, si vyžádá
určitá omezení. V čase od 10,30 do 16,00 bude na trase závodu omezený provoz vozidel. Trať bude průjezdná s maximální opatrností pouze
ve směru závodu, tedy ve směru z Popelína přes Horní Olešnou, Zahrádky, Bořetín, Českou Olešnou a zpět do Popelína. Je ale nutné dbát pokynů
pořadatelů. V opačném směru bude průjezd zakázán. Prosíme řidiče, aby
zvážili cestu trasou závodu v protisměru, a raději si zjistili náhradní trasu.
Změny provozu budou patrné z dopravního značení a pokynů pořadatelů.
Děkujeme všem obyvatelům i návštěvníkům za respektování zmíněných
omezení a věříme, že si tento svátek cyklistiky užijete společně s námi.
Přijďte fandit i malým závodníkům, z nichž někteří si, možná poprvé v životě, vyzkouší opravdové stupně opravdových vítězů.
Více informací o závodech a podrobnosti o trasách jednotlivých etap
všech tří dnů závodu najdete na http://www.rbbtour.cz

Hlavní partneři závodu „Velká cena Popelína“:

Medailonek Jiřího Hudínka
Závod RBB Tour 2018 je mimo jiné vzpomínkou na tragicky zesnulého cyklistu Jiřího Hudínka. Rodák z Počátek u Žirovnice se poprvé setkal s cyklistikou ve svých 10 letech, kdy se zúčastnil náborových závodů v cyklokrosu pořádaných TJ Slovan Jindřichův Hradec. O rok později
na přeborech ČR v Pelhřimově obsadil třetí místo, a když v následujícím
roce 1986 zvítězil v celorepublikovém mistrovství v časovce jednotlivců,
nebylo pochyb, že se jedná o velice talentovaného rychlostního závodníka. Ve svém juniorském věku získal několik republikových medailí jak
v kategoriích jednotlivců, tak i jako člen družstva na silnici a dráze. Jako
voják reprezentoval, pod vedením legendárního trenéra Pavla Vršeckého,
tehdejší nejlepší československé armádní dráhové středisko Duklu Praha.
I v kategorii mužů sklízel úspěchy a ocenění v národním i mezinárodním
měřítku. Byl dokonce členem reprezentačního družstva, připravujícího se
na olympiádu v Atlantě.

Když svoji kariéru vrcholového sportovce v roce 1997 ukončil, vrátil se
do Jindřichova Hradce a zapojil se do aktivní práce v oddíle cyklistiky, kde
při výchově mladých cyklistů zúročil své dosavadní zkušenosti. I nadále
však závodil jako amatér a získával medailová umístění na MS policistů
a záchranářů UNITOP.
Plánoval založení rodiny. Osud však vůči němu byl velmi krutý a jeho život zůstal nenaplněn. V červenci roku 1999 tragicky zahynul při autonehodě. Slova jeho kamarádů hovoří za vše: „Měl jsem tu čest potkat v životě Jiřího Hudínka. Jeho předčasného odchodu je mi dodnes velice líto.
Aspoň pro krátkou vzpomínku pořádáme každý rok jeho memoriál,“ říká
Jan Hájek. Pocity dalších kamarádů shrnul Václav Kročák: „Jirka byl skvělej kamarád, dodneška nám chybí“.

Lenka Michalcová 18/03/2018

SK Popelín 1932
Zimní přípravu jsme začali Českým pohárem na jindřichohradecké Piketě. První zápas jsme sehráli se Studenou a zápas skončil v základní hrací době 1:1. A na penalty zvítězila Studená. Druhý zápas se Strmilovem
rozhodovaly taktéž penalty, ve kterých zvítězil Strmilov. Třetí a poslední zápas turnaje jsme sehráli s týmem Peče. Zápas skončil 3:3 a opět rozhodly penalty, které jsme nezvládli. Ve čtyřčlenné skupině jsme obsadili
třetí místo. Před začátkem sezóny náš čeká ještě pár přátelských utkání.
První zápas jarní sezóny sehrajeme 21.4. na domácí půdě s hráči z Jarošova od 17°°.

Dominika Maršíková
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Popelín včera a dnes		

Famelka

Směrem na Českou Olešnou leží osada „Famelka“. Název této osady pochází zřejmě z let 1787 - 1799, tedy z doby vlády císaře Josefa II., kdy podle Raabova návrhu byly vrchnostenské pozemky pronajímány tzv. familiantům.

foto kolem 1980
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Popelín včera a dnes

Famelka

foto kolem 1980
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Zápisky legionáře - 10. část – Terst, cesta vlakem do
Českých Budějovic (Písku)
Návrat popelínských legionářů zpět do svobodné vlasti pokračoval přes Středozemní moře
směrem k přístavu Terst, stále na neoblíbené
lodi Huntspill. Ani tato cesta však nebyla bez
nebezpečí. V moři mohly být volně plovoucí
miny a ty znamenaly pro loď Huntspill velké
ohrožení. Můj děda, popelínský pekař Josef Snížek, pokračuje ve svých zápiscích:

25. července (neděle); V poledne jsme vjeli
v průliv Jonkson, kde po pravé straně se nám
táhly ohromné skály Albánského pobřeží, nádherná podívaná na tuto divokost přírody. V tuto
dobu od 12.h. do 1.h. všichni máme záchranné pásy, neb po levé straně za války bylo zde
minováno kus tohoto průlivu, takzvané „minové
pole“, takže z nich některá se utrhla a pluje svobodně po moři.
26. pondělí: dnes tomu šest let, co byly přineseny k nám do tichého kraje úžasné slova vojny
se Srbskem, která později zachvátila takřka
všechny státy a která zasadila národu hroznou
ránu. Od té chvíle jsou mnozí ještě odloučeni
od drahého domova, tak i já odloučen jsa
z domova plných šest let, a po této úžasné době
v té chvíli vracím se k drahému domovu s velikým utrpením života. – Abych tak byl řekl při
odchodu; za šest let nashledanou. Kdo by tomu
uvěřil?
27. úterý: překrásný slunečný den nás vábí, bysme vstávali a pomalu se strojili k vyloďování.
A tak všecko běhá sem tam, a každý jenom
vypravuje o konečném návratu....o 11 ½ již
viděti jest před námi konec moře i pozorovati město Terst. Všecko jest na palubě a každý
s radostí hledí na tento cíl....a tak jsme konečně po 50denním plování přistáli v městě Terstu.
Jaká to radost uchvacuje mne při pohledu na
půdu, po které pojedem do nedalekého domova,
a že moře, které bylo na nás tak zlé, máme za
sebou.
28. středa: ráno načíná práce, nakládání bagáže
do vagonů....vystupujem z lodi Huntspill a jdem
do nedaleké stanice a tam stojí sanitární vlak, dle
nás připraven, a do kterého ihned nastupujem.
Je nás na půl vozu 30 mužů, trochu mnoho, no
těch pár dní to vydržíme, kdyby nás bylo třeba
padesát...S Huntspillem jsme se ani nerozloučili, poněvadž nás namích a měli jsme se na něm
mizerně. O 4.h. dostáváme parovoz (lokomotivu)
a za několik minut pomalu opouštíme stanici a
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jedem přímo okolo moře po ulici města. O 5.h.
již jsme vyjeli za město; překrásné vinice a hory
skalnaté prostírají se před námi a za námi, vlevo
mizí nám veliké moře, po kterém jsme přijeli.
29. července: projíždíme zemí Jihoslavijí. Jsme
překvapeni krásou a čistotou této krajiny a měst
a vesnic. Po celé této dráze zdraví nás lid, zejména děti – křičí „Nazdar Čechy“ – a mávají
šátečkama; člověku přichází to tak milé, že až
zaslzí.
30. pátek: ráno, když jsme se probudili, stáli jsme
v Grátzu. Němci zde na nás pohlížejí závistivě,
přicházejí prosit o cigarety a chovají se vůči nám
velice úslužně. To nejsou již ti hrdí Němci, kteří
nás tak utiskovali a kteří nás chtěli zničit. – Na
to ale musíme zapomenout, to již minulo; národ
na tom nemá tak velké viny, zde proklatá monarchie jejich je k tomu vedla. Nyní ale leží rozbořena a buduje se nový demokratický stát, se kterým
i my musíme žít v přátelství.
Ráno 31. sobota .... blížíme se rychle k našim
hranicím.... všichni se oblíkáme do svátečního
obleku k uvítání naší drahé vlasti...o 4.h. přijíždíme k našim hranicím ku stanici Horní Dvořiště – Heršlak. Český parovoz náš hrdě vjíždí
do stanice a za hromového „Nazdar“ vlak se
zastavil. Dojemný byl tento okamžik, když kapitán Pustka promluvil o vstupu na rodnou
půdu po šesti letech. Provolávali jsme „Nazdar“
těm, kterým nebylo popřáno spatřiti tato drahá
místa, pak hromové „Nazdar“ našemu tatíčku
Masaryku. – Pak zapěli jsme hymnu „Kde domov můj“ a „Nad Tatrou se blýská“. Nebylo snad
jednoho bratra, který by radostí nezaslzel. Za půl
hodiny pak ujížděli dále k Budějicům. A teď těch
malých děvčátek a chlapců, těch starých matek a
otců, dědečků a ti všichni mávají nám šátečkami
a volají „Nazdar“; člověk nemůže se udržeti, aby
nezaplakal radostí nad tímto divadlem.

tak si zrovna myslím – tehdá před šesti lety byla
právě také neděle a také 1. srpna tak jako dnes
– tenkráte však jsem přišel do kasáren a dnes
do nich přicházím, rozdíl je veliký, tenkráte byly
rakouské, dnes však čistě ČESKÉ, svobodné. –
Dojemné bylo a líto nám těch matek, otců, dívek,
které s pláčem ptají se po svém muži, synu, bratru, avšak málo můžem sděliti o jejich osudu, neb
tisíce jich klidně odpočívají v dalekých pláních
chladné Sibiře.
A tak naše putování jsme tímto dnem ukončili
šťastně v Píseckých kasárnách na českých poslamníkách a skutečnost, která minula za uplynulých šest let, zdá se býti pouhým snem. –

Legionáři se vrátili zpět do osvobozené vlasti
jako hrdinové a byli na svou roli patřičně pyšní.
Měli za sebou šest trpkých let a zlých zkušeností. Vrátili se zestárlí, pohublí, ale šťastní, že jsou
doma a že i oni mají zásluhu na vzniku nové samostatné Československé republiky.
Zbývá dodat několik slov o setkání s rodinou
a blízkými. Ale na to si ještě počkejte v krátké
vzpomínce - v posledním díle našeho povídání
o popelínských legionářích.

Mgr. J. Čevelíková (Snížková)

Vjíždíme do Českých Budějic, jest 5 h odp. Již
z daleka slyšíme volati „Nazdar“ „Vítáme Vás“,
mezitím vjížděli do stanice, hudba, která nás
přišla vítat, hraje „Kde domov můj“, všecko stojí
v pozoru. – Vystupujem z vagonů a nastupujem
s puškami v proud. - Vítají nás zástupci města
s dojemným proslovem.
V noci o 3.h. ráno dne 1. srpna (neděle), když
přibyl druhý náš transport, společně opustili jsme
České Budějovice, směrem na Písek.
O 12. h. oddycháme již v bývalých kasárnách
11. pluku (Rakous.), každý na svém kavalci. A

Josef Snížek po návratu v Písku
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Zapojte se s námi do úklidu
v sobotu 14. dubna 2018
sraz v 10:00 před kostelem
Pojďme společně uklidit nepořádek
kolem Popelína!
Úklidové trasy
1. centrum obce
2. cesta na Bořetín
3. cesta na Českou Olešnou
4. cesta na Bednáreček
5. cesta na Vlčetín
6. cesta na Žirovnici
7. cesta na Stojčín
8. cesta na Horní Olešnou
Obecně platí - čím dále dojdete, tím lépe.
Igelitové pytle a odvoz odpadků zajištěn.

Registrace dobrovolníků a více informací:
Karolína Kripnerová: +420 728 889 234
mail: karolina.kripnerova@gmail.com
Obecní úřad Popelín

www.UklidmeCesko.cz /event/16904/
Děkujeme a těšíme se!

Rozpis okresní soutěže jaro 2018

březen 2018

DATUM

ČAS

SOUPEŘ

21. 4. 2018

17°°

POPELÍN

29. 4. 2018

10°°

SLAVONICE

5. 5. 2018

17°°

POPELÍN

13. 5. 2018

15°°

CIZKRAJOV

19. 5. 2018

17°°

POPELÍN

27. 5. 2018

15°°

TŘEBĚTICE „B“

2. 6. 2018

17°°

POPELÍN

ČESKÝ RUDOLEC

9. 6. 2018

17°°

POPELÍN

LÁSENICE

17. 6. 2018

17°°

NOVÁ VČELNICE „B“

JAROŠOV n/N
POPELÍN
STARÉ MĚSTO
POPELÍN
DEŠNÁ
POPELÍN

POPELÍN
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KALENDÁŘ AKCÍ
30. 4. 2018
PÁLENÍ ČARODĚJNIC V POPELÍNĚ NA PROSTRANSTVÍ PŘED POŠTOU
19. 5. 2018
VELKÁ CENA POPELÍNA – II. etapa závodu RBB TOUR 2018
16. 6. 2018
VIII. ročník Memoriálu Josefa Hávy v Horní Olešné - od 13°°
hasičská soutěž družstev. Po ukončení hasičské soutěže bude taneční zábava. Občerstvení zajištěno.
30. 6. 2018
POUŤOVÁ ZÁBAVA V ZÁMECKÉM PARKU V POPELÍNĚ, HRAJÍ HAVRANI.
1. 7. 2018
Popelínská pouť

sk popelín 1932

dětský karneval
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