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…geniální vánoce…
Evoluční teorie Charlese Darwina je již 150 let tou hlavní uznanou
teorií v tomto směru. V 19.století rozdělila společnost, popřela existenci
všeho božského a stala se novou ideologií. Boj za existenci, ve které jsou
poraženi slabí a vítězové přežívají.
Do té doby neotřesitelná pozice Písma svatého dostala konkurenta
a postupem času odsunula náboženství na druhou kolej.
Ale vánoce jsme si naštěstí ponechali.
Čím to, že se u nás ve většině domácností tak silně zakořenily?
Nedávno prováděné průzkumy zjistily, že během posledních 100 let
jsme upustili od 70 % náboženských rituálních oslav. Já myslím, že po-

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
konec roku 2020 se pomalu blíží, a tak mi dovolte jeho malé zhodnocení. Musím se přiznat,
že když jsem psal příspěvek do červnového čísla,
byl jsem přesvědčen, že to nejhorší je již za námi.
Jako mnozí jiní jsem se velmi mýlil.
I druhou polovinu roku nás provází celosvětová pandemie COVIDU 19. Opatření, která byla a jsou přijímána k jejímu zvládnutí, mají dopad nejen na každého z nás, ale i na naší obec.
Největší dopad - a zřejmě nejenom v letošním
roce - bude na daňové příjmy obce. Odhady jejich propadu se pohybují od 8 do 25 %. V našem případě to představuje částku pět set tisíc až
dva milióny korun. Jaká bude skutečnost, zjistíme až po účetní uzávěrce letošního roku. Již nyní ale můžeme říci, že nižší daňové příjmy nám
naštěstí nahradily vyšší příjmy z prodeje dřeva
a dotace na hospodaření v lesích.
Nižší daňové příjmy, než na jaké jsme byli
zvyklí, lze očekávat i v příštím roce. Na tomto poklesu se budou podílet kromě pandemie
i daňové změny, které jsou nyní projednávány.
V jaké podobě budou od ledna platit, je v tuto
chvíli velkou neznámou.
Trochu stranou byla v letošním roce pokračující kůrovcová kalamita, která nám v podstatě zlikvidovala obecní lesy. Ztráty a zvýšené
náklady na hospodaření v lesích sice zmírňují
dotace. Nejhorší na tom však je, že nyní těžíme dřevo, které měly těžit naše děti. Pandemie
skončí, ekonomika opět poroste, ale stromy,
které jsme letos zasázeli, se budou těžit za osmdesát let. Pro Vaši představu: V běžném roce
jsme sázeli 6 000 kusů stromků, letos jsme zasázeli 38 000 stromků. Snažíme se také o větší
druhovou pestrost. Na tomto místě mi dovol-
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pularita vánoc je skryta za geniální idylou narozeného mimina, neviňátka ve chlévě. To každého příjemně naladí, v našich končinách se k tomu
ještě přidá sněhová idyla, klid, pokoj a brzká tma je příjemně rozzářena
vánočním stromkem.
Zapomeňme chvíli na neúprosný diktát moderní doby o přežití silnějšího a vzpomeňme si na laskavost, milosrdenství a lásku.
Také všem našim občanům a přátelům přejeme plno radostných a úspěšných dnů v nadcházejícím roku a příjemné prožití svátků vánočních.
Za celou redakci, zaměstnance obce a zastupitele přeje Dana Hesová.

te poděkovat za odvedenou práci panu Františku Havlíčkovi ze Žirovnice, který na vlastní
žádost k 1. 9. 2020 po devatenácti letech skončil ve funkci odborného lesního hospodáře lesů obce Popelín. Novým lesním hospodářem
se stal pan Ondřej Havel z Panských Dubenek.
Přeji mu v jeho nelehké práci mnoho zdaru.
Omezení letošního roku se také projevila na kulturně společenském životě v našich
obcích. Doufejme, že to bude příští rok lepší.
Dobrou zprávou je, že se podařilo zrealizovat
většinu akcí, které jsme si naplánovali. Zmínil bych především rekonstrukci sociálního
zařízení, modernizaci kreativní dílny a školní zahrady v ZŠ a MŠ Popelín a vybudování workoutového hřiště s posilovacími prvky
v Popelíně. Za sebe i za ostatní zastupitele bych
Vám chtěl poděkovat za množství kladných reakcí, které jsme po jeho otevření obdrželi.
Rok 2021 je rokem velkých očekávání a snad
návratem k normálnímu životu. Prozatím si
však můžeme spolu s klasikem jen říci: Vím, že
nic nevím. Co však víme již nyní je, že cena vodného a stočného bude stejná jako v letošním roce. Výše poplatku za svoz komunálního odpadu
ještě nebyla schválena, ale nepředpokládám, že
by došlo k nějakému výraznému zdražení. Spíše
bych si tipnul, že se zdražovat nebude.
Z programu obnovy venkova 2021 bychom
chtěli požádat o dotaci na vybudování nového
místa pro kontejnery na tříděný odpad v Popelíně u staré hasičské zbrojnice, kam bychom
chtěli přesunout kontejnery z parkoviště před
prodejnou Jednoty. Přemýšlíme také o úpravě
veřejných prostranství před poštou a na hřbitově. Plánů je hodně, ale samozřejmě bude záležet
na příjmech obce a získávání dotací. O jednom

z největších plánů Vás ve svém příspěvku informuje místostarosta obce Ing. Jiří Houška.
Na tomto místě bych rád jménem zastupitelstva poděkoval všem občanům a vlastníkům
nemovitostí v Horní Olešné a Popelíně, kteří
podepsali dohodu se společností E.ON distribuce. Díky Vašemu zodpovědnému přístupu bylo
těchto dohod podepsáno tolik, aby mohl být zrealizován prodej plynárenského zařízení a právě
v těchto dnech byla na účet obce uhrazena kupní cena ve výši 10 128 800,- Kč. Obec má i díky Vám finanční rezervy v takové výši, aby horší
časy zvládla a mohla se dále rozvíjet.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří přispěli k dění v obci. Děkuji zastupitelům
a zaměstnancům za jejich práci pro obec.
Přeji Vám hodně štěstí a hlavně zdraví v novém roce, klidné prožití vánočních svátků
a dětem bohatého ježíška.
Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce

ZŠ a MŠ Popelín
Ohlédnutí za rokem 2020
Když jsme si v loňském roce přáli vzájemně hodně, zdraví, štěstí, lásky, pohody a úspěchů do nového roku 2020 ani jsme neměli tušení, jak
ta každoročně používaná přání budou potřebná.
Rok 2020 byl pro celou naši společnost velice náročný a těžký. Ale i to
zlé může být ve svém důsledku dobré. Ačkoli nás čekalo nemilé a velice obtížné uzavření školy i školky jak na jaře, tak i znovu na podzim,
dokázali jsme z něj vytěžit i nové pokroky, nejen co se vzdělávání týče.
Žáci za vydatné pomoci rodičů zvládli přechod na distanční výuku již
na jaře. Velice rychle se dokázali zorientovat v počítačovém prostředí
a využívání různých nástrojů. Výuku jsme zvládli pomocí Skype a Školy OnLine. Během prosince jsme děti naučily pracovat i v prostředí TEAMS, které budeme i nadále využívat pro potřeby výuky a to nejen té
distanční.
Troufám si říci, že ačkoli jsme vesnická málotřídní škola, tak směle
dokážeme nyní konkurovat velkým plně organizovaným školám. K tomu nám samozřejmě dopomohlo i získání velkého dotačního titulu.
Mohli jsme díky němu zřídit velice moderně zařízenou multimediální
učebnu pro výuku nejen výtvarné výchovy, praktických činností, přírodovědných předmětů ale třeba i matematiky. Pro žáky máme k dispozici nově 15 tabletů, velký dotykový panel, vizualizér, mikroskopy včetně přenosné mikroskopické sady do terénu, ponky se svěráky, sady pro
práci se dřevem a další. Škola je nyní díky této investici i bezbariérová,
disponuje schodolezem a bezbariérovou toaletou v 1. patře. Při budování této toalety byly kompletně zrekonstruovány toalety pro žáky a pracovníky školy v 1. patře.
V celé budově bylo rozšířeno připojení k internetu, aby bylo dostupné ze všech učeben. Bylo pořízeno nové zařízení pro tisk a kopírování.
Díky získání 1. ceny v soutěži Domestos do škol jsme mohli zrekonstruovat i toalety v přízemí budovy.
Proměnu doznala i školní zahrada, která je nyní nově vybudována
nejen ke hře a odpočinku, ale i k badatelským a pěstitelským činnostem
žáků naší školy. V zahradě jsou osázeny nové keře, stromy a bylinky. Je
zde vybudováno broukoviště, hmyzí hotel, bylinková spirála a vyvýšené záhony. Herní prvky byly opraveny, aby vyhovovaly bezpečnostním
podmínkám a nadále sloužili především dětem z mateřské školy.
Rekonstrukcí a opravou prošlo i zázemí pana školníka. Ve škole proběhly samozřejmě každoroční malířské práce a nově i nátěry všech obložek.
Kantoři obdrželi nové počítačové vybavení včetně grafických tabletů pro distanční výuku a pro žáky bylo zajištěno sponzorským darem
od MacDermott Brno počítačové vybavení pro nutnou výuku z domova.
Byly to velmi výrazné investice, na kterých se podílel velikou měrou
zřizovatel Obec Popelín, IROP – MAS Česká Kanada, Domestos a samotná škola. Všem partnerům proto velice děkujeme.
Škola také zaznamenala další úspěchy ve spolupráci s Jihočeskou
univerzitou. Díky velmi dobré předešlé spolupráci se nyní podílíme
i na dalších projektech. Naši školu navštívil i pan proděkan Pedagogické fakulty Mgr. Michal Vančura, Ph. D. a odborný asistent Mgr. Lukáš
Rokos, Ph. D. Za spolupráci jsme velmi rádi a věříme, že tak přináší naší
škole i poměrně vysokou prestiž.
V říjnu letošního roku proběhla na naší škole i vícedenní inspekční
činnost a škola obstála na výbornou.
I když letošní rok byl velmi náročný, tak přinesl i mnoho dobrého.
Veliké díky patří všem dětem a jejich rodičům za zvládnutí velmi náročného období, všem učitelům za výborné zvládnutí nelehkého přechodu na distanční vzdělávání, všem provozním zaměstnancům za trpělivý přístup v této nelehké době, panu starostovi za velmi osobní přístup
a ohromnou pomoc při realizaci všem stavebních a ostatních prací při
realizaci všech rekonstrukcí, zastupitelům obce za vstřícné kroky ohledně dofinancování jednotlivých projektů a všem našim příznivcům nejen
na facebookových stránkách školy . Vzájemné spolupráce a dobrých
vztahů si velice vážíme a budeme nadále pracovat na jejich prohlubování.
Dovolte mi tedy popřát hodně, zdraví, štěstí, lásky, pohody a úspěchů
do nového roku 2021!
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Mgr. Lenka Macků – ředitelka školy

Žáci prvního a druhého ročníku

Žáci třetího ročníku

Žákyně čtvrtého ročníku

Žáci pátého ročníku
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ZŠ a MŠ – WC před rekonstrukcí

ZŠ a MŠ – WC po rekonstrukci

ZŠ a MŠ – dílna před rekonstrukcí

ZŠ a MŠ – Kreativní dílna po rekonstrukci

NÁŠ VELKÝ ZÁMĚR – POKRAČOVÁNÍ II.
Vážení spoluobčané,
v posledním vydání našeho zpravodaje v roce 2019 jsme slíbili, že vás
budeme informovat o dalších krocích v našem záměru, vybudovat zařízení pro sportovní a kulturní vyžití občanů v areálu školy. Psali jsme
o tom, že vstoupíme do jednání s odbornou architektonickou veřejností,
abychom získali další varianty možného umístění a vzhledu této budovy.
Celá věc nakonec nabyla mnohem většího rozměru. Právě po konzultacích s architekty jsme dospěli k závěru, že bude velmi problematické
umístit poměrně velkou budovu na pozemek, který je dnes ve vlastnictví obce. Proto zastupitelstvo rozhodlo jednat o možnosti vykoupení celé hospodářské části areálu zámku. Umožní nám to řešit i další, pro obec
a občany do budoucna velmi důležité objekty, jako jsou větší hasičská
zbrojnice, dům s pečovatelskou službou, případně menší bytové jednotky a technické zázemí pro potřeby obce.
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A jak vše běží dál?
Byla vybrána projekční architektonická firma, která v těchto dnech
již intenzivně pracuje na Koncepční studii využití areálu bývalé Fruty
v Popelíně. Náčrty možného prostorového uspořádání budov nám již
byly před několika dny zaslány a teď nás čeká první seznámení se a diskuze nad rozpracovanou studií. Ta proběhne na prosincovém zasedání
zastupitelstva obce.
Jsme plni očekávání a věříme, že se nám podaří v horizontu dalších
let postupně areál budovat tak, aby užitečně posloužil našim občanům
všech věkových kategorií.
Ing. Jiří Houška,
místostarosta
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Popelín včera a dnes

Breptavka

foto asi 30. léta 20. stol.

foto 2019
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Popelín včera a dnes

Silnice u mlýna

foto 40. leta 20. stol.

foto 2016
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Úprava obce
O pěkný vzhled obce se v roce 2020 zasloužila kromě dalších zaměstnanců obce i paní Dana Kolísková. Věrným pomocníkem při práci jí byl její pes. Navíc naši hlavní třídu u bývalé pošty vyzdobila paní Blanka Faiglová aksamitníky vysazenými kolem stromů u silnice. I jí patří poděkování.
Mgr. Jaroslava Čevelíková

Oprava pomníku
Zrušení roboty

Církevní zvyky
v Popelíně

Při příležitosti kulatého výročí 170 let od vybudování našeho Pomníku zrušení roboty a zřízení obecní samosprávy pověřilo zastupitelstvo
obce místního sochaře MgA. Jana Prokýška opravou písma na pomníku. Na snímku je zachycena MgA. Jana Prokýšková při práci. Pomník se
dnes již skví novým zrestaurovaným písmem i dalšími znaky.
Doufejme, že v příštím roce 2021 bude možné u pomníku uspořádat
i malou vzpomínkovou oslavu.
Mgr. Jaroslava Čevelíková

Když jsem chodila do obecné školy, měli jsme jako povinný předmět náboženství.
Na tyto hodiny ráda vzpomínám, neboť pan farář Navrátil uměl
poutavě vyprávět a bylo to pro nás, děti, jako vyprávění pohádek. Povídal o náboženských zvycích, o narození Ježíše Krista, jeho ukřižování i z mrtvých vstání, náměty čerpal i z Bible. Na druhé straně však
od nás požadoval, abychom chodili do kostela a to se nám už tolik nelíbilo, zvláště pak v zimě. Stáli jsme a klečeli u oltáře na kamenné podlaze a byla nám zima.
Lepší to bylo na jaře, kdy se v květnu každý večer konaly v kostele
tak zvané májové pobožnosti. Při nich jsme říkali básničky, na oltáři
bylo plno květin a vůně – hlavně konvalinek – se rozlévala po celém
kostele. O Velikonocích, což byly velké církevní svátky, jsme drželi
služby u Božího hrobu a přitom jsme se modlili. Chlapci tři dny chodili po vsi řehtat. Velká slavnost byla na Bílou sobotu – na vzkříšení Krista, kdy šlo obcí procesí, hrála dechová hudba a v oknech domů hořely
svíce. V čele průvodu šel pan farář s monstrancí a čtyři muži nad ním
drželi nebesa. Na toto vzkříšení jsme museli vždy mít nové šaty, aby
prý nás „nepokakal velikonoční beránek“.
Dalším církevním svátkem v květnu bylo Boží tělo, kdy šel opět
průvod obcí. To byla celá obec vyzdobená. Na silnici byl rozprostřen
z rybníka posekaný puškvorec a ten krásně voněl. Kolem silnice byly
zasazeny mladé břízky. Na štítové zdi u čtyř domů v obci byly postaveny a vyzdobeny oltáře. Na Boží tělo chodila děvčata za družičky, měla
košíčky s květinami a u každého oltáře trochu lístků z květin usypala.
Pan farář se u každého oltáře pomodlil a šlo se zase za doprovodu dechové hudby k dalšímu oltáři. Průvod skončil v kostele.
Také jsme na jaře chodili s procesím do přírody, kde jsme se u křížků modlili za hojnost úrody.
V prosinci, kdy začínal advent, konaly se každý den ráno v kostele
„roráty“. Na Boží hod vánoční se v 5 hodin ráno konala mše tzv. „jitřní“ a potom v 10 hodin byla mše hlavní. Kostel byl na obě mše vždy
plný věřících. V té době jsme měli v Popelíně pěvecký kroužek, se kterým jsme na těchto vánočních mších zpívali. Popelínský kostelní sbor
působil ještě v padesátých letech minulého století.
Většina církevních zvyků v Popelíně postupně zanikla. Počet věřících
stále klesá a nám zbývá jen vzpomínka na zvyky a obyčeje spojené s dětstvím.
Zdeňka Koubová,
bývalá kronikářka obce
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Další veselé i vážné příhody pana Antonína Dubského
z čp. 8 z dětství v Popelíně na přelomu 19. a 20. století
Macek
Macek z Olešné byl večír u Zemanů na besedě. Bylo nás tam povíc, i ženské, draly peří. Povídalo se o strašidlech a ptali jsme se,
jestli se nebude bát v Hoře, až půjde domů. On říkal, že se ničeho
nebojí. Byli tam taky Hrbkové, Fili a Kubka. Ti se vytratili, aniž by
si kdo všiml. Šli za Zemankou, aby jim půjčila bílou plachtu. Koupili si dva „kraťáky“ a šli do Hory a čekali na Macka. Tam si dal jeden
plachtu na hlavu a dva kraťáky do pusy, zapálil a čekal. My jsme nevěděli nic. Macek se po chvíli sebral a šel domů. Tma byla, že mohl
fackovat. Když přišel do Hory, jeden z Hrbků zabručel, Macek se
ohlédl, ale ty socy! A řval až domů. Byl celý zamazaný, kalhoty jak
zvenku, tak i zevnitř, a do postele a zle a zle. Hrbkovi přišli k Zemanům a vypravovali to a ukazovali ty socy. To byl jeden smích. Macek stonal z toho leku, udal to četníkům. Říká se, že ženská všechno poví nebo vybreptá, ale tyhle měly každá asi kousek jazyku sv.
Jana, že nepověděly nic žádná, takže se nic nevyšetřilo, což mi bylo
velice divné.

Dobrá voda
Když toto píši, vzpomněl jsem si, že u Dobré Vody bylo bělisko,
majetek Huberta Konečného, který byl také po delší dobu starostou
v Popelíně. Na onom bělisku se vybílilo mnoho příze, pláten i různých
věcí. Když chtěli dělat cíchy, tak si doma napředli pěknou přízi, moje matka říkala „ve 32cet“, dali vybílit, ta pak byla bílá jako sníh. A co
ještě napředli, doma si obarvili, nebo poslali do Počátek k barvířům
a řekli, jakou chtějí mít barvu a doma si pak cíchy udělali. Moji rodiče
říkali, že tam byly v budově p. Konečného malé lázně a že lidi až zdaleka si tam chodili pro vodu. Kaplička byla zasvěcena Panně Marii,
což se domnívám podle toho, když byl svátek Panny Marie, že nebylo

požehnání v kostele, ale šlo se procesím k Dobré Vodě a tam se odbyla
pobožnost. Byl tam taky zvonek, a když se na něm zvonilo, tak to bylo, jako když vítá, jako když říká: pojďte sem, pojďte sem. Ten bělič, co
dělal plátna, taky dělal hole, jak se říkalo „špacír štok“. Jelikož v Hoře byl většinou jedlový les, bylo tam i hodně mladých jedliček. A když
vyvářel plátna, též tam dal mladé jedličky, takže se pak pěkně ohýbaly. Pak je hezky opucoval a po šestáku prodával.

Beseda
Když p. Emil Kadlec studoval, říkal nám, jestli chceme, že by nás
naučil tančit moderní tance, že chodil v Hradci do tanečních, takže
to umí, což my jsme s radostí přijmuli. Tak o prázdninách jsme začali.
Ale říkal, raději v přírodě. Tak v Písařovým březí byla pěkná rovinka,
drn, stromy všeho druhu, tam nalezl místo. A v neděli po požehnání
jsme táhli do Březí. Napřed jsme se učili čtverylku, potom francouzskou čtverylku a besedu. Ale besedu jsme tančili napřed. Pokora vzal
pár lahví piva, nějaký salám, rohlík a jel s námi. Líbilo se nám to, měli jsme pěkný výlet. Večer zase u Pokorů v sále. Když se to pak dostalo do hlasu, přišli i hospodáři. Šli se podívat po obědě na pole, přišli
na džbáneček. I z Vlčetína přicházeli, takže Pokorovi už nestačil ani
soudeček. I panímámy přicházely, tak jsme měli výlet každou neděli
a naučili jsme se moderní tance a nestálo nás to nic. A jak byla zábava
v hostinci, nikdy jsme už nevynechali naši besedu, abychom si ji nezatančili. Za což máme jen děkovat p. E. Kadlecovi a já, když to píšu
na posteli, v duchu mu posílám srdečný dík. Když v rádiu slyším některou část besedy, tak to se mnou ještě trhá a ani mi nenapadne, že už
je mi 88 let!
(psáno roku 1964)
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Informace

• Chcete-li být informováni o dění v obci prostřednictvím SMS
zpráv, musíte sdělit své telefonní číslo na Obecní úřad v Popelíně.
• DOPRAVA ŽIROVNICE – POPELÍN: autobus ZD Popelín bude
jezdit ze Žirovnice do Popelína v 10.00 od pošty v Žirovnici
v těchto termínech (středa): 6. 1.; 3. 2.; 3. 3.; 7. 4.; 5. 5. a 2. 6. 2021.
• Poplatky za komunální odpad a psy se budou vybírat v H. Olešné 		
dne 29. 1. 2021 od 18°° v budově obecního úřadu v Horní Olešné.
Nová výsadba na školní zahradě

prosinec 2020

• Obecní úřad Popelín bude z důvodu dovolené uzavřen
od 22. 12. 2020 do 4. 1. 2021.

str. 7

FOTOGALERIE

Workoutové hřiště

ZPRAVODAJ POPELÍN A HORNÍ OLEŠNÁ • periodický tisk územního samosprávného celku • Číslo 2/2020
vydán 20. 12. 2020 • vychází jako čtvrtletník • registrováno MK ČR E 22106 • Vydává: Obec Popelín, Popelín 93,
378 55 Popelín, IČ 00247286 • Členové redakční rady: Dana Hesová, Zdenka Koubová, Mgr. Jaroslava Čevelíková,
Ing. Jiří Houška, Ing. Tomáš Zaňák • Fotografie: Milada Zaňáková, • uzávěrka příštího čísla 10. 3. 2020 • kontakt:
ou@popelin.cz, tel.: 384 397 554

