ZPRAVODAJ

POPELÍN a HORNÍ OLEŠNÁ
Ročník XIX.

… Ad rem – k věci …

Milí přátelé, věříme, že se Vám Zpravodaj pomalu stává vítaným společníkem. Doufáme, že
jej snad okamžitě neodhodíte jako obtížný, často ani neprolistovaný leták někam do kouta.
Jak už jste si asi všimli, nemáme ambice probouzet v našich čtenářích těmito pár stránkami
hluboký estetický prožitek při jeho čtení. Lyri-
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ka ani epika se našeho Zpravodaje netýká. Hlavním obsahem je opět přiblížení činnosti v různých organizacích, také práci zastupitelstva
a lidí pracujících pro obec a v obci.
Prázdná, otřepaná fráze? Možná. Ale zkusme
si přiznat, že v obci, která má momentálně cca
500 obyvatel, to celkem žije a stále máme co za-

znamenávat. Zahoďme na chvíli naši - v celém
světě pověstnou – zahořklost a všichni se pěkně
pochvalme.

je vybudována splašková kanalizace. To znamená, že je určena výhradně pro odpadní vodu
z nemovitostí. V žádném případě není určena
pro odvádění dešťové vody. Je v zájmu každého
z nás, aby toto bylo dodrženo. Značnou část nákladů na provoz kanalizace bude tvořit spotřeba
elektrické energie. Zjednodušeně řečeno, najde-li se nějaký „chytrák“, který připojí i dešťovou
vodu, zaplatíme to my všichni. Naštěstí existují dnes metody, které jsou schopné toto odhalit.
Není samozřejmě jen kanalizace, ale v podstatě všechny letos realizované akce s ní souvisí.
Nejvíce je to vidět na opravách většiny místních
komunikací. Zhruba 3800 m2 nejvíce poškozených komunikací bylo opraveno celoplošně, bylo vyměněno 900 m obrubníků. V rámci možností jsme se pokusili zlepšit i odvod dešťové
vody z těchto komunikací jejich sklonem či vybudováním nových silničních vpustí. Samozřejmě, pokud se někde vyskytne problém, budeme
ho řešit.
Náklady na část oprav jsou součástí výstavby
kanalizace. Zbývající část byla uhrazena z rozpočtu obce a z dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2017.
Další akcí, která se v uvozovkách svezla s kanalizací, bylo vylepšení stavu vodovodu v Popelíně, který je na hraně své životnosti. Bylo vyměněno zhruba 320 m vedení v úseku nejčastějších
poruch. Byla opravena či osazena nová šoupata
a hydranty. Tyto úpravy by měly zlepšit provádění
oprav případných poruch a odkalování vodovodu.

Druhé čtvrtletí a začátek prázdnin byly bohaté
na akce, které jsou již nedílnou součástí společenského života v Popelíně. Čarodějnice, dětský
den, kolovaná, III. ročník VC Popelína v silniční cyklistice, pouťová zábava, memoriál Josefa
Hávy. Všem, kteří je organizují a pomáhají pořádat, za jejich práci děkuji. Na tomto místě je
také potřeba poděkovat všem sponzorům, bez
jejichž přízně by to nešlo.
Bohužel, po sportovní stránce se reprezentantům naší obce tolik nedařilo. Jistě víte, že fotbalisté SK Popelín 1932 na jaře nenavázali na výborné podzimní výkony a sestoupili z okresního
přeboru. I přes tento neúspěch věřím, že zachováme našim fotbalistům přízeň a podpoříme je
v jejich úsilí co nejdříve se do okresního přeboru vrátit. Přeji jim mnoho úspěchů.
Na závěr mi dovolte nám všem popřát klidný
zbytek léta.

Za celou redakci přeji všem krásné léto.
Dana Hesová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
druhé čtvrtletí letošního roku bylo především
ve znamení závěrečné fáze výstavby splaškové
kanalizace s čistírnou odpadních vod v Popelíně. Kanalizací, především podmínkami připojení jednotlivých nemovitostí, se zabýváme
na dalších stránkách Zpravodaje.
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byl termín předání díla posunut na 27.
srpna 2017. Bude-li vše v pořádku, teprve
po tomto datu budeme žádat o kolaudaci a povolení zkušebního provozu. Předpokládáme, že
během září toto povolení obdržíme a poté bude
možné realizovat vlastní připojení. Co je nutné
k vlastnímu připojení, je uvedeno v příspěvku
společnosti ČEVAK.
Majitelé nemovitostí, kteří se v loňském roce
přihlásili ke společnému postupu při budování
přípojek, budou včas informováni, kdy se bude
jejich přípojka realizovat. Pokusím se domluvit se společností ČEVAK i společný postup při
uzavření smlouvy o likvidaci splaškových vod
a vyjádření technického oddělení k způsobu
připojení. Aby nemusel každý vlastník nemovitosti sám do Jindřichova Hradce.
Po těch letech, kdy jsme diskutovali o potřebě
kanalizace a vyvraceli různé fámy, demagogie
a lži, doufám, že zbytečně, ale přesto bych rád
zdůraznil dvě věci. Za prvé.Pokud je v obci kanalizace zakončena čističkou odpadních vod, je
povinnost vyplývající ze zákona se připojit, je-li to technicky možné. Za druhé. V naší obci

Ing. Tomáš Zaňák
starosta obce

Závěr školního roku
Čas nám neuvěřitelně rychle plyne. Ani jsme se nenadáli a jsme na prázdninách. Pro děti je prázdninový čas tou nejlepší odměnou za jejich celoroční píli a snažení. A že je ho vskutku nemálo. Děti musí zvládat každodenní včasnou docházku do školy, přípravu na vyučování, zapamatovat
si spoustu nových věcí, znalostí a pouček. Musí se pokoušet řešit logické a složité úkoly, ovládnout štětec a pastelky a vykouzlit nádherná dílka.
Přinutit svůj hlásek, aby zpíval libozvučně a tělo se ohýbalo jako proutek. A přitom všem být dobrými kamarády, kteří jsou ochotni pomáhat
druhým a snažit se pochopit trápení vrstevníků a sdílet společné radosti i úspěchy. Škola je takovým druhým domovem dětí, vždyť zde většina
z nich tráví podstatnou část celého dne. Je dobře, když do školy chodí rády a důvěřují svým kantorům. Ti se jim snaží být dobrým vzorem a pomáhají při všech úskalích. Ať je to starost ohledně kamarádství anebo jiná
bolístka na dušičce.
Tím jsem jen chtěla říci, že škola není instituce, kam se musí, protože to
nařizuje zákon, aby děti byly vzdělané. Je to především taková naše malá
rodina a my se snažíme v ní dobře spolu žít, aby se všichni cítili co nejlépe a nejbezpečněji.
Můj veliký dík patří všem kolegyním za skvělou práci, kterou vykonávají.
A hlavně, že ji vykonávají s láskou a velikou dávkou empatie. Poděkovat
chci také rodičům, kteří se snaží s námi spolupracovat a pomáhat dětem,
aby jejich ratolesti na školní roky jednou vzpomínaly s radostí.
Bez pomoci a náklonnosti zřizovatele, tedy Obce Popelín a jmenovitě pana starosty Tomáše Zaňáka by to šlo jen stěží.
Poděkování ale také náleží Zemědělskému družstvu v Popelíně. Pokud by
nám jejich zaměstnanci denně děti nepřiváželi a neodváželi „žlutým“ autobusem, tak bychom měli školu poloprázdnou a smutnou.
Přeji všem krásné prožití letních prázdnin, hodně pohody, sluníčka, táboráků, písniček s kytarou a spokojených chvil v kruhu rodinném
a po prázdninách se opět těším na shledání. Tentokrát budeme začínat
v pondělí 4. září 2017. Tak nezapomeňte přijít včas a hlavně s dobrou náladou .

Setkání malotřídních škol

Lenka Macků

„Přijďte se k nám podívat, jak nám dupou králíci … “
Asi znáte mnozí písničku celou. Pro čtenáře našeho Zpravodaje mi však
stačí první část věty z nadpisu. U nás v Popelíně se můžeme pochlubit
i něčím dalším.
Za školou na komíně hnízdí léta čapí rodinka. Loni odchovala čtyři mláďata. Byl to jasný důkaz, že se jim zadařilo. Od ornitologů se donesla zpráva, že „popelíňáci“ trávili zimní dobu vždy na Viktoriině jezeře v Africe.
Vzhledem k oteplování se však posunuje hranice pobytu více k severu Afriky a Asie.
Uprostřed obce na rybníku vyvádí svá mláďata také labutě. V roce 2016 se
rodinka pochlubila šesti mláďaty. Dvě vysezená naposled rodiče oddělili
od své péče, a tak jedno uhynulo a druhé se podařilo zachránit umělým
krmením. Žilo odděleně, a protože se dalo přivolat ke krmení píšťalkou,
neslo jméno „Píšťalka“. Když se letos 22. února „Píšťalka“ vrátila, přivedla
s sebou samičku (zřejmě ze seřadiště někde na rybníku nebo řece). Byl to
tedy vlastně labuťák – „Píšťalák“. Příhodné počasí umožnilo novému páru
zůstat 14 dní. Nakonec se pravděpodobně naše labutě připojily k jiné skupině a zatím hledají místo k zahnízdění. U nás jsou v současné době rušeny kopáním kanalizace a často se vypouští voda z rybníků. Tenhle labutí
kluk si však jistě své místo pamatuje a jednou se k nám vrátí.
Další raritou naší obce jsou zvířátka ze dřeva. Spatřit je můžete před školou, v parku i ve vodě. Na jejich výrobu je používáno dřevo po vytěžení,
ale i pařezy po likvidaci starých stromů v parku. Práce se provádí motorovou pilou a tvůrci dokáží zhotovit na výrobku i peří sovy či zuby v tlamě žraloka. V rybníku na návsi stojí na kameni velká čokoládová volavka.
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Kdo tohle všechno zhotovuje, aranžuje a vůbec umí? Jsou to manželé
Grundlovi z Popelína. A pro koho je to vše určeno? Pro děti i dospělé,
pro všechny, které pohled na tato zvířátka potěší. Je to prý koníček manželů Grundlových. Krásný, že? Díky jim za to.
A mně nezbývá než Vás pozvat k nám do Popelína opět slovy z první
části písničky, s mírnou obměnou:
„Přijďte se k nám podívat, co dovedou Grundlíci!“

Mgr. Hana Kruntorádová
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Sport - RBB Tour
Dovolte mi, abych prostřednictvím Vašeho zpravodaje poděkoval členům
SDH Horní Olešná a SDH Popelín za pomoc při pořádání nového etapového závodu v silniční cyklistice RBB Tour. Druhou etapou závodu byl
třetí ročník Velké ceny Popelína. Děkuji Zemědělskému družstvu Popelín,
zastupitelům obce Popelín, zejména Jiřímu Houškovi a Tomášovi Zaňákovi, díky jejichž přízni máme možnost takto významný závod v Popelíně
pořádat a tím pomoci dalšímu rozvoji české silniční cyklistiky.
Zároveň bych Vás rád pozval na cyklistický závod Okolo jižních Čech
2017. Pátá etapa závodu, která se pojede v neděli 3. září, povede i přes
Popelín. Cyklisté projedou Vaší obcí přibližně kolem poledne. Přijedou
od České Olešné směrem k obecnímu úřadu kolem hřbitova po obchvatu
Popelína a budou pokračovat směrem na Žirovnici. Přijďte podpořit cyklisty, budete mít možnost vidět závodníky špičkových domácích i zahraničních týmů. Ještě jednou děkuji za Vaši podporu.

Za Cyklistický klub Jindřichův Hradec
Jan Hájek, ředitel závodu

SK Popelín

Jarní část sezóny 2016/2017 nedopadla pro naše mužstvo dobře. Vyhráli jsme jen tři zápasy. Poráželi jsme mužstva, co byla v tabulce nad námi a týmy,
které byly pod námi, těm jsme body rozdávali. Zápasy jsme většinou nezvládli v koncovce, šance jsme si vytvořili, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Po třech letech opouštíme okresní přebor a od podzimu nás čekají boje v okresní soutěži. Jménem SK Popelín 1932 děkuji obci Popelín, sponzorům, podporovatelům, fanouškům a všem našim příznivcům. Hezké léto.

M. Maršík, předseda SK Popelín 1932

Vážení občané,
ve Vaší obci se dokončuje výstavba splaškové kanalizační sítě a ČOV. V rámci stavby byly povoleny i přípojky na splaškovou kanalizaci.
Pro jednotlivé domy na veřejném prostoru byly
obcí přípojky předbudovány. Napojení na tyto
předbudované části přípojek bude možné až po
kolaudaci stavby a uvedení čistírny odpadních
vod do provozu.
Pro vlastní napojení je třeba splnit následující
postup:
Vlastník připojované nemovitosti musí uzavřít
Smlouvu o odvádění splaškových vod se společností ČEVAK a.s. K této smlouvě potřebujete vyjádření technického oddělení společnosti
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ČEVAK a.s. ke způsobu napojení. Vyjádření vydá Pavel Habr telefon.: 723962181 nebo Zdeňka
Šobrová tel: 724432887. Smlouvu uzavřete na
obchodním oddělení společnosti ČEVAK a.s.
v Jindřichově Hradci tel.: 387761613.
K vyjádření bude potřeba dodat kontaktní údaje, adresu vlastníka nemovitosti a číslo popisné připojované nemovitosti, pokud je odlišné
od kontaktní adresy. Dále místo, kde bude na
kanalizační přípojce osazena revizní šachtička. (Tato šachtička je důležitá z důvodu případného čištění kanalizační přípojky. Provozovatel nejprve přípojku vyčistí směrem do kanálu
a poté do nemovitosti. Odpadní vody neustále

odtékají do kanalizace. V případě, že by šachtička nebyla osazena, je nutné čistit přípojku z připojeného objektu a splaškové vody při čištění
vytékají do objektu.) Stávající septik, nebo jímka musí být vyřazena z provozu. Odpadní vody
nesmí přes ně protékat do kanalizace. Dešťové
a drenážní vody nesmí být do splaškové kanalizace napojeny.
I když vlastní napojení na kanalizaci bude možné až po kolaudaci díla, můžete o vyjádření
k připojení požádat na výše uvedených kontaktech v předstihu od měsíce srpna.

Pavel Habr
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Popelín včera a dnes

Famelka

Osvobození rudou armádou v květnu 1945

foto 1945

Zpracoval Pavel Svoboda
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foto 2017
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Popelín včera a dnes

Popelín vlakové nádraží

Nikdo by dnes již nepoznal, že v zatáčce před pomníkem zrušení roboty stála dříve nemovitost č.p.32 (Kubušova), která byla v roce 1977 vykoupena odborem dopravy a místním národním výborem zdemolována. Provedenou demolicí se rozšířila státní silnice a veřejné prostranství.

foto 1977

Zpracoval Pavel Svoboda
srpen 2017

foto 2017
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8. část – cesta Čínou, „broněvík“ Orlík,
Vladivostok, nalodění
Na jaře roku 1920 již legionáři věděli, že
se pomalu blíží jejich shledání s domovem.
Přesto ještě nemohli odpočívat, stále museli být
připraveni na nenadálé bojové situace. A k těm
také docházelo, tentokrát s vojskem japonským.
Jak píše můj děda Josef Snížek z Popelína,
vlaky s legionáři 11. pluku přejíždějí rusko čínské hranice 6.dubna.
„Přijíždíme do „Macejevky“, poslední
stanice Ruska a hned ji opouštíme a za ní
jest již hranice čínská … .vjíždíme na území
„Čínské Mandžurie“ … Město Mandžurie
jest velice průmyslové a bohaté, čímž jsme
byli velice překvapeni. Dávno už pohybovali
jsme se územím, kde vesměs všecky obchody
byly zavřené, bazary prázdné a pusté, a tak
spatřením takového zboží byli jsme jaksi
omámení. – A teď si vzpomínáš – tuhle věc bych
koupil Božce, tuhle Slávečkovi a tuhle sestrám,
mamince, tatínkovi, bratrům atd., a když se
ptám, co to stojí a sčítám si svůj „majetek“, tak
mě to nijak nejde dohromady; a tak jsem jen
koupil pro Slávka a od ostatního jsem musel
s těžkým srdcem odejít. A tak jsem radši více
nikam nechodil.“
V této době došlo ke konfliktu mezi legionáři
a japonskými vojsky, jehož předmětem byl náš
slavný obrněný vlak (broněvík) Orlík:
„Ráno 11/4, když jsme se probudili, stáli jsme
již v depovské stanici „Bychedu“. Následkem
porušení tunelu k Vladivostoku je evakuace
na nějaký den zastavena. 12. dubna máme
pohotovost. Dovídáme se z „Chajláru“, že
tam stojící části 12. pluku přišly do konfliktu
s Japonci … bylo stříleno do vlaků našich částí,
kde bylo zastřeleno několik našich bratrů.
Broněvik „Orlík“ zakročil … . Dovídáme
se, že broněvík „Orlík“ stojící na stanici
„Chajlár“ byl vzat japonskými vojsky …
Z obou stran stanice byly podminované mosty
a Japonci přerušili telegrafní spojení ze stanice
„Bychedu“ a načali nástup na broněvík;
vidouc tamější posádka, že hájení broněvíku
mělo by zoufalé následky a hrozné ztráty,
tedy byl Japoncům vydán bez boje. Avšak
přítomná missie Americká a naše velení
sestavila protokol a incident ten byl podán
na vyšší instanci … . nakonec 15. května
převzat byl majorem Vobratilkem od tamějšího
japonského velení náš pancéřový vlak „Orlík“
i s celým inventářem zpět. Tímto byli Japonci

diplomaticky poraženi – měli chuť na „Orlík“,
vzali si jej, avšak celý incident chajlárský byl
vyšetřen a Japonci pěkně poníženě museli
broněvík „Orlík“ vrátit.“
Cesta čínským územím pokračuje už vcelku
klidně. Vlaky projíždějí zajímavou exotickou
krajinou a všichni se těší, že už budou brzo
ve Vladivostoku. Počátkem května se trať vrací
na ruské území.
„6. května dovídáme se zprávy, že se naloďuje
7. pluk, ke konci července máme prý být všichni
doma. Máme práci, obíjíme kufry, pakujem,
obšíváme a tak máme aspoň co dělat … 10.
května dostáváme injekce proti choleře a tyfu.
14. května opět neštovice - proti černým
neštovicím musíme se dáti očkovat všichni, neb
bez tohoto na loď puštěn nikdo není. 14. května
dovídáme se z rozkazu, že do konce června má
přijeti asi 15 lodí, mezi nimi je už naše, která
nás odveze do Vlasti.“
„Dnes slavím sedmileté výročí našeho sňatku.
Jak míjí rok za rokem, - jaká to doba, jež přešla
od těchto šťastných okamžiků, kdy člověk neznal
a nechápal tak ten kypící život mládí, člověk
svojím životem jaksi pohrdal, byl jím jaksi
zmámený, upoutaný; a též si myslel, že jsem
šťastný; avšak bylo to jen štěstí obyčejné; dnes
však můžem pocítit, co jest krása a co jest pravé
štěstí - tragedie našeho života za tuto hroznou
dobu zde v Rusku nás to naučila. Já Boženko
dnes vesele mohu tobě říci, že letos se sejdem,
což jsem v předešlých letech říci ani napsati
nemohl - a shledání naše se splní a život náš
bude novým, svorným, ideálním. Sedm let jsme
svoji, a šest let jsem daleko od Tebe vzdálen,
tedy co byl náš život? – To však mě blaží
a uklidňuje, že z našeho krátkého manželského
žití vyrostl nám roztomilý Sláveček, který nás
bude vždy těšiti a připomínati tu jiskru života.“
„Dovídáme se radostné zprávy, že mezi 5. a 10.
červnem máme se naloďovati. Tato zpráva
způsobila mezi námi hrozné napětí a poplach
… každý si dává zboží různé do „charbína“ …
komu nestačí, dělá na honem jenom bednu, je
to podívaná na tuto komedii, že člověk se tomu
musí smát, ale každý to všecko rád dělá, vždyť
se jede domů! 28. května já též rozhodl se pro
nový „charbín“ a s chutí do práce … .1. června
ráno zakrýváme naše „charbíny“, poslední
hřebík biju ve vzpomínce na domov a přál bych

obrněný vlak (broněvík) Orlík
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si, abych šťastně se svojím „charbínem“ dojel
na místo, a abych ho mohl odkrýt již v drahém
domově.“
Konec cesty vlakem:
Večer před příjezdem do Vladivostoku … Jdu
se podívat na zapadající slunce, které vypadalo
jak obrovský požár; a tam v tu stranu je náš cíl;
a černé vlny, které se nesou jedna za druhou,
jakoby vyhrožovaly naší cestě … hned na to
jdu domů. – Když jsem vkročil do teplušky,
bratr Emil mně povídá překvapující zprávu, že
bratr Johan dostal psaní z domu - a od koho
– od kterého jsme vůbec ani nepomysleli –
našeho milovaného p. učitele Meleny. Byli jsme
potěšení; cesta bude veselejší a jsme spokojení
… V noci o 12. h. přišel do teplušky náš poručík
Čermák a ohlašuje nám, že pojedeme na lodi
„Teucer“, která přijede do Vladivostoku 7.
června … .7. června vstávám, den načíná
překrásný – je 6 h. ráno a tu hoši křičí „naše
loď jede!“ – „Teucer“ náš je zde - a tak honem
vybíháme z vagonů a jdem se podívat – skutečně
vidíme přibližovati se pomalu veliké těleso lodi
„Teucer“.
Naloďování je spojeno s velkou slávou:
„V 8.h. celý pluk stojí ve srazu. Přicházejí vyšší
důstojníci. O 10.h. přijímá raport gen. Čeček
… Následuje odevzdání praporu. Gen. Čeček
odevzdává prapor s příslušnými poctami veliteli
3.divize Prchalovi. Hraje hudba „Kde domov
můj“ a celý pluk drží „k poctě zbraň“, tím
slibujeme, že prapor náš budem chránit před
každým nepřítelem … . Následuje slavnostní
pochod … . Jest 7 h. večer, poslední pasažér
byl vytažen za všeobecného smíchu a poté byly
vytaženy i schody. Hudba hraje „Kde domov
můj“ a „Nad Tatrou sa blýska“ – vše stojí
v pozoru, loď se hnula od přístavu. Všecko křičí
„Nazdar“ a loď se vzdaluje dál a dál, avšak
ještě pomalu, jsme ještě v zálivu, ještě je slyšeti
bouřlivé „Nazdar“ a my opětujem, stmívá se,
jedem okolo břehu Vladivostoku, opět ozývá se
bouřlivé „Nazdar“.“
Nastává další epizoda cesty legionářů domů
do nové vlasti. Všichni jsou nadšeni, plni
optimismu a nadějí. Boje skončily, zbývá
překonat nelehkou cestu lodí po moři. Ani
ta není bez nebezpečí a úskalí, tentokrát
nastražených přírodou. Ale o tom opět až příště.

Mgr. J.Čevelíková (Snížková)

oď Teucer veze 11.pluk z Vladivostoku do Port Saidu
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Rozpis Okresní soutěže podzim 2017

KOLO

DATUM

DEN

ČAS

SOUPEŘ

1

26. 8. 2017

SO

17:00

JAROŠOV

POPELÍN

2

2. 9. 2017

SO

17:00

POPELÍN

SLAVONICE „B“

3

9. 9. 2017

SO

17:00

STARÉ MĚSTO

4

17. 9. 2017

NE

14:00

POPELÍN

5

23. 9. 2017

SO

16:30

DEŠNÁ

POPELÍN
CIZKRAJOV
POPELÍN

6

1. 10. 2017

NE

14:00

POPELÍN

7

8. 10. 2017

NE

14:00

PEČ „B“

POPELÍN

8

14. 10. 2017

SO

15:30

LÁSENICE

POPELÍN

9

21. 10. 2017

SO

15:30

POPELÍN
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TŘEBĚTICE „B“

NOVÁ VČELNICE „B“
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fotogalerie

Dětský den

Dětský den

Kolovaná

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky
SK Popelín 1932

Rozloučení s žáky 5. ročníku

SK Popelín 1932

Velká cena Popelína

Velká cena Popelína

VII. ročník Memoriálu Josefa Hávy

Velká cena Popelína
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