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…EDITORIAL…
…Tak tu konečně máme jaro…
Už je to jisté. Ani jeho občasná zaváhání nepůsobí úplně pesimisticky. Dělá nám ohromnou
radost diskutovat, zda sluníčko nepálí až moc,
jestli nástup jara není letos příliš rychlý, když
teplota během jediného dne povyskočila o dvacet stupňů Celsia, anebo že mrazíky po ránu loni
nebyly přece jen tak časté. Alespoň je o čem mluvit, i když nejsme Angličané. Ale je neoddiskutovatelné, že jaro je zkrátka tady. Všude kolem.

Obsadilo zahrady i náš popelínský park, přemalovává pole, je cítit v povětří, jaro je slyšet i nad
našimi hlavami ve zpěvu ptáků. Můžeme se radovat, veselit a propadnout veskrze dobré náladě.
Nynější období, milí čtenáři, je čas veselý a výhodný pro změny, zásadní rozhodnutí či dobrá
předsevzetí. Co vy na to? Nikoli Nový rok – to je
ještě noc tma a zima – ale jaro je časem nových
začátků. Ne nadarmo jsou na jaře Velikonoce
a Křesťané si připomenou Zmrtvýchvstání Spa-

sitele. Jaro je časem zrození! Kdy jindy než nyní,
kdy nám i obyčejná hlína voní, vše - co vypadalo skoro mrtvé - pučí, zelená se a kvete. Přestat
kouřit, skoncovat se závislostí na kávě, alkoholu
či přejídání se? Kdy jindy než nyní, kdy všechno
láká od rána ven, začít běhat, posilovat, nebo jen
tak vyrazit do naší krásné přírody, na čerstvé povětří? Kdy začít hubnout, učit se jazyky, dodělat
školu, změnit životní styl, zdolávat zkrátka nejrůznější překážky?

ní cena dřeva neustále klesá a čím dál hůř se
dřevo prodává. Nemůžeme si však říci, že letošním rokem to končí. Kůrovec ovlivní hospodaření v našich lesích na několik let dopředu. Vzniklé holiny bude nutné uklidit, znovu
osázet a o vysázené plochy několik let pečovat.
Pro Vaši představu - nyní těžíme dvojnásobek
až trojnásobek normální roční těžby. Nejhorší
je však to, že kůrovec likviduje porosty, které
by se za normálního stavu těžily za dvacet či
třicet let.
Na vláhu příznivý průběh letošní zimy bohužel nezmírnil následky sucha z předchozích
let. Proto nelze čekat, že se výrazně zlepší zásoby podzemní vody. Je třeba i nadále řádně hospodařit s vodou.
Předchozí řádky nejsou moc optimistické,
ale nezbývá nám, než si s tím poradit. A já věřím, že to zvládneme. Nic jiného nám totiž nezbývá. Radost nám jako každý rok může udělat
velké množství akcí, které nás opět v letošním
roce v Popelíně a Horní Olešné čekají.
Na závěr jsem si nechal velmi dobrou zprávu. Díky spolupráci a vstřícnosti Zemědělského družstva Popelín se od 6. března 2019 podařilo zajistit každou středu autobusové spojení

ze Žirovnice do Popelína. Žlutý autobus ZD
Popelín odjíždí vždy v 10 00 od budovy pošty
proti hotelu Artaban. Doprava je pro občany
zdarma a bude prozatím fungovat do konce
června. Poté bude vyhodnoceno její využívání.
Blíží se Velikonoce a tak mi dovolte popřát
Vám jejich pohodové prožití.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první tři měsíce letošního roku jsou za námi. Nové zastupitelstvo vzešlé z loňských komunálních voleb schválilo v únoru schodkový rozpočet obce na letošní rok. Příjmy
jsou naplánované ve výši 11 953 800,- Kč, výdaje ve výši 13 205 177,- Kč. Schodek ve výši
1 251 377,- Kč je kryt zapojením části zůstatku
na účtech obce k 31. 12. 2018.
Nejvyšší jsou zejména výdaje investičního
charakteru. Je to především rozšíření obecního vodovodu do části obce zvané Famelka.
Další plánovanou akcí je doplnění dětských
hřišť v Horní Olešné a Popelíně. Na obě tyto
investice jsme požádali o dotaci, kterou, jak věříme, získáme. V Horní Olešné bude největším
výdajem dokončení celkové rekonstrukce budovy obecního úřadu.
Velkou neznámou, jak na straně příjmů, tak
na straně výdajů, bude hospodaření v obecních lesích. Podle všech předpokladů by v letošním roce měla vrcholit historicky největší
kůrovcová kalamita, která postihla i naše lesy.
Její dopad je devastující, jak na současný stav
lesů, tak na budoucnost. Výdaje na těžbu a následné zásahy enormně rostou. Proti tomu trž-

Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce

Pomístní jména v Popelíně
Před padesáti lety jsem pro Ústav pro jazyk český v Praze prováděla průzkum pod názvem „Pomístní jména žijící v povědomí lidí v Popelíně“. Už
z názvu je zřejmé, že podkladem byly informace pamětníků – obyvatel Popelína, kteří dnes již vesměs nežijí.
Mezi pomístní jména patří např. názvy ulic,
domů, rybníků, potoků a pozemků.
Pomístní jména vznikala a někdy dosud
vznikají neoficiálně. K takovým označením nutil praktický život, praktická potřeba, aby člověk mohl v řeči rychle a stručně naznačit, o kterém pozemku, domu nebo místu právě mluví.
Každý zemědělec měl pojmenovány všechny pozemky, které užíval. Většina takových
názvů zanikla združstevněním majetků, scelováním polí a rozoráním mezí v padesátých
letech minulého století. Jako příklad mohu
uvést některé názvy pozemků pana Františka
Čapka z čp. 33 (dnes Kadlecovi):
Pole „Odměna“ získali jeho předkové v době velké nouze od Zikmundů (čp. 30) za bochník chleba. „Na stroužkách“ byla mokřina,
mokrá louka se sítí stružek na odvodnění. Les
„V Americe“ byl nazván podle velké vzdálenosti, neboť byl až u hranic s Vlčetínem.
„Čtvrtní louka“ vyjadřovala, že louky byly
rozčtvrceny (rozděleny) mezi jednotlivé pří-

dělce. Les „Na Oborách“ byl vysázen na polích
jen mělce obdělávaných, často ležících ladem.
Les „Na Úlehlích“ byl vysázen na neobdělávaných (ulehlých) pozemcích.
Pole „Na Mynářským“ patřilo dříve
ke mlýnu a jeho část s velmi kamenitou půdou,
která se nedala obdělávat, se nazývala „Kaz
Na Mynářským“. Pole „U Smrče“ mělo název
podle velkého smrku, úzké pole se jmenovalo „Na Ouzkým“. Jiný název pole vznikl zkomolením německého názvu pro strážní domek
(u železnice) a říkalo se mu „Za Vochtrem“.
Možná jsou mezi vámi pamětníci, kteří si
ještě některé takové názvy polí a luk pamatují.
Jak jdou léta, některá pomístní jména zanikají
a jiná zase vznikají. A některá přežívají staletí, a my už ani nevíme, jak vznikla – v Popelíně ulice Breptavka, Chmelnice apod. Pokusím
se alespoň některé názvy objasnit v dalších
číslech Zpravodaje.

Perleťářství
v Popelíně
Živnost perleťářská živila již v roce 1913
v Popelíně asi 50 lidí. Výroba knoflíků byla provozována v jednotlivých domech nebo v perleťářské dílně u Moravů na čp. 3
a u Průchů na čp. 1. V tomto domě byl dříve mlýn a v roce 1922 začal sloužit k výrobě
knoflíků. Dělníci zde zaměstnaní byli převážně kovozemědělci, kteří v dílně u Moravů pracovali hlavně v zimě.
Perleť se dovážela z Ameriky (od Mississippi), ale byla zde perleť i japonská.
Za 2. světové války dovoz této perletě ustal
a knoflíky se vyráběly z umělé hmoty.
Po válce se výroba knoflíků z perletě obnovila. V roce 1948 vstoupil p. Eduard Morava do družstva knoflíkářů Koh-i-noor Žirovnice. V roce 1950 ze zdravotních důvodů
výrobu knoflíků v Popelíně ukončil.
K živnosti perleťářské nutno dodat, že
centrem byla nedaleká Žirovnice, ale knoflíky se vyráběly jak v Popelíně, Bednárečku,
tak i v Horní Olešné.

Eva Urbanová
(bývalá učitelka českého jazyka)

Zdenka Koubová
(bývalá kronikářka obce)

Příhody z dětství Antonína Dubského
z čp. 8 v Popelíně
V několika následujících číslech Zpravodaje se můžete pobavit nad příběhy pana Antonína Dubského, který
se narodil v roce 1876 v Popelíně a tady také prožil celé dětství. Své vzpomínky sepsal v roce 1964, kdy mu
bylo již 88 let. Na Popelín vzpomínal celý život. V dospělosti se přestěhoval do Horních Dubenek, kde v roce
1966 zemřel.
Vzpomínka na rodinu
„Můj otec, Štěpán Dubský, se narodil v roce 1827. Za manželku měl Annu Mackovou
(Cvrčkovou) z Popelína čp. 2. Narodila se r.
1837… Otec Štěpán byl ve dvaceti letech odveden k vojenské službě na 8 roků. Jelikož
v té době patřila část Itálie Rakousku, což nechtěli Taliáni uznat a stále se bouřili, až vypověděli Rakousku válku v r. 1859, v níž byl
též můj otec. Vrchním velitelem v této válce byl mladý císař František Josef I. Hlavní
a největší boje byly u Magenty a Solferina…
Když se otec vrátil z války, tak se oženil…
Měli celkem 6 dítek: 5 holek a já, kluk,
jsem byl poslední. A to jsem já, ten „Tonek
Dubskýho“, co tuto kroniku píši, a který se
pak vyučil řemeslu kolářskému a usadil se
v Horních Dubenkách, kde provozoval svoji
živnost kolářskou samostatně.
Dvě holky zemřely hned malé. Když šla
moje matka na pouť do Mariazell, což trva-
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lo 14 dní, holka zpívala při loučení v kolébce. Když se matka vrátila, bylo děvče již pochováno.
Když Emil Kadlec, Popelínský rodák, studoval, dozvěděl se, že generál Radecký založil nějaký fond a ti vojáci, kteří sloužili u jeho
pluku jako myslivci, dostanou nějakou odměnu. Přišel za otcem a ten díky němu dostal 10
zlatých. Ty dal do stolku a říkal, aby je nikdo
nebral a až zemře a budou ho dávat do hrobu,
aby mu byly, jakožto starému válečníku, vystřeleny z hmoždířů tři rány, což se také stalo… Bylo to velmi dojemné a truchlivé, obzvlášť pro nás, pozůstalé. Stalo se to 6. 6. 1909.“
Škola – muzika
Když jsem chodil do školy, 2 třídy, 2 oddělení, učil nás p. řídící Hobza. Byl masopust. Domluvili jsme se, kluci mezi sebou, že
si uděláme muziku. Když mohou mít muziku
velcí, tak my taky. Bude to u Kolářů (Dub-

ských), to byl můj strejka. Tam měli světnici,
kuchyni i dílnu, všechno v jednom. S Pepíkem Kolářovým jsme napsali pozvánky, kdy
to bude, kde to bude a kdo bude hrát, a vstup
2 krejcary. Pepík je vzal a šel s nimi k Šerům.
To byl starosta a Pepíkův strýc. Když vyšel
Šerý ze světnice, skočil Pepík ke stolu, co měl
razítka a na každou pozvánku dal obecní razítko a utekl. Pak jsme je rozendali všem klukům a děvčatům ze druhého oddělení. Muzika byla. Řidicovi kluci Tonda a Véna hráli.
Koupili jsme sodovky a tancovali a pili a bylo
veselo. Ale druhý den ve škole bylo ještě veseleji. To ale nehrála muzika, jenom pan řídící
bubnoval po zádech a rukou všem, a já a Pepík a jeho kluci jsme dostali nejvíc, až si celou
rákosku, byla pěkná, roztřepal. K tomu jsme
museli ještě 24. paragraf školní, je hodně
dlouhý, padesátkrát po škole opsat a za každou chybu znova, kolik bylo chyb, tolikrát
opisovat. Ale vytancovali jsme se!
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ZŠ a MŠ Popelín
Jaro na obzoru
Po letošní vydařené zimě se jistě všichni těšíme na jaro. Zimu jsme si užili s dětmi ve škole
do sytosti. Děti využívaly všechny volné chvilky k pobytu na čerstvém vzduchu a radovaly
se ze sněhové nadílky. Provětraly lopaty a boby
a hrály spousty her v krásném zimním počasí.
Naši fotbalisté opět reprezentovali naši
školu na společném klání málotřídních škol
ve Velké Lhotě a již popáté v řadě vybojovali
krásné 1. místo. Pevně věřím, že i příští rok budou se ctí bojovat o nejlepší umístění.

březen 2019

Abychom obrousili nože, tak jsme také zahájili bruslařskou sezonu na Zimním stadionu
v Jindřichově Hradci. Všechny děti se úspěšně
naučily bruslit a dokonce někteří chlapci s velkým nasazením zápolili s hokejkou, pukem
a brankou na straně protihráčů. O jejich nasazení vždy dokonale vypovídala jejich zpocená
tvář plná radosti a bojovnosti zároveň.
Konec ledna byl ve znamení hodnocení
a děti si po obdržení pololetního vysvědčení za odměnu odpočaly jeden den, kdy měly
pololetní prázdniny. Předávání bylo pro děti ozvláštněno, jelikož nás navštívila paní redaktorka z Českého rozhlasu a s dětmi natáčela přímé vstupy do vysílání a byla odvysílána
reportáž (odkaz na ní najdete na našich webových stránkách www.zspopelin.cz).
Během zimy se i naši předškoláci pilně připravovali na vstup do školy v rámci Školy nanečisto. Procvičovali slovní zásobu, pěkné mluvení, správné držení tužky, matematické úkoly
a mnoho dalšího včetně zpěvu a malování.
Březen byl ve znamení karnevalu. Po škole
byly k vidění rozličné a moc pěkné masky a děti zápolily v rámci školní družiny a v mateřské
škole v různých soutěžích. Samozřejmě největší radost měly ze získaných odměn.
Neopomněli jsme ani na literaturu a děti
navštívily místní knihovnu a zároveň proběh-

lo školní kolo recitační soutěže, která je přípravou na Jarošovské vajíčko (recitační soutěž
málotřídních škol).
Příroda se probouzí a pomalu přichází jaro
a tak jsme zařadili do výuky i zpestření v rámci environmetální výchovy a proběhl program
ve spolupráci s organizací Cassiopeia.

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

Parkoviště

Domky, které musely v 80. letech 20. století ustoupit parkovišti při budování nové prodejny Jednoty.

foto 80. léta

foto 2019
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Popelín včera a dnes

sv. Jan Nepomucký
Socha sv. Jana Nepomuckého patří k památným objektům Popelína.
Starší fotografie pochází z období kolem roku 1940, nová je z roku 2019.
Na starší fotografii vidíme, že rybník Podvesný dříve dosahoval
až k silnici u pošty.

foto kolem roku 1940

zpracoval:Pavel Svoboda
březen 2019
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II. etapa Silničního etapového závodu RBB Tour 2019
XX. ročník Memoriálu Jiřího Hudínka
Velká cena Popelína
V sobotu 18. května v 11. 00 hodin jste
srdečně zváni na hromadný start druhé
etapy silničního etapového závodu RBB
Tour 2019, který pořádá Cyklistický klub
RBB invest Jindřichův Hradec.
Trasa vede obcemi Popelín – Horní
Olešná – Zahrádky – Bořetín – Česká
Olešná – Popelín. Tento silniční okruh o délce 16,3 km objedou závodníci 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 u Obecního úřadu.
Žákyně a žáci popelínské základní budou opět závodit! Po úspěchu
loňského prvního ročníku je i letos připraven vložený závod dětí pro
malé cyklisty z první až páté třídy ZŠ Popelín. Přihlášky do závodu budou včas k dispozici ve škole. Podmínkou účasti je cyklistická helma.
V tomto závodě není poražených. Odměny se dočkají všichni zúčastnění! Vyhlášení vloženého závodu dětí plánujeme společné s vítězi hlavního závodu. A kdo nezávodí, může fandit. Vyrobte si transparenty, namalujte si trika, podpořte své favority, ať je vás vidět, ať je vás slyšet!
Vyhlašujeme soutěž o nejaktivnější fanynku, fandu či fanklub.
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.
Více informací o závodech a podrobnosti o trasách jednotlivých etap
všech tří dnů závodu najdete na http://www.rbbtour.cz

Lenka Michalcová

SK Popelín 1932
Přípravu na jarní část Okresní soutěže jsme začali nabíráním fyzické kondice neoblíbenými výběhy
v terénu. S míčem se zatím kluci potkají v hale v Žirovnici, kam pravidelně jezdíme. V plánu je několik
přátelských zápasů, zatím na umělé trávě, až počasí dovolí, tak na zeleném.... V soutěži bychom se chtěli
pohybovat na špici, hrát tak, aby fanoušci s našimi výkony byli spokojeni.
Všem hodně jarního sluníčka

SK Popelín 1932

ROZPIS ZÁPASŮ
10.

21. 4. 19

14.00

Č. Rudolec–SK Popelín 1932

11.

27. 4. 19

17.00

SK Popelín 1932–Lodhéřov

12.

4. 5. 19

17.00

St. Město–SK Popelín 1932

13.

11. 5. 19

17.00

SK Popelín 1932–Dešná

14.

VOLNO

15.

26. 5. 19

15.00

Třebětice–SK Popelín 1932

16.

1. 6. 19

17.00

SK Popelín 1932–Cizkrajov

17.

9. 6. 19

15.00

Slavonice–SK Popelín 1932

18.

15. 6. 19

17.00

SK Popelín1932–Lásenice
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Registrace dobrovolníků a více informací:
Karolína Kripnerová: +420 728 889 234
mail: karolina.kripnerova@gmail.com
Obecní úřad Popelín

kolem Popelína!

Pojďme společně uklidit nepořádek

v 10:00 před kostelem

sejdeme se

v sobotu 13. dubna 2019

Zapojte se s námi do úklidu

Děkujeme a těšíme se!

www.UklidmeCesko.cz /event/21396/

Obecně platí - čím dále dojdete, tím lépe.
Igelitové pytle a odvoz odpadků jsou zajištěny.
Rukavice si prosím vezměte.

1. cesta na Bořetín
2. cesta na Českou Olešnou
3. cesta na Bednáreček
4. cesta na Vlčetín
5. cesta na Žirovnici
6. cesta na Stojčín
7. cesta na Horní Olešnou

Úklidové trasy

DĚTSKÝ KARNEVAL

KALENDÁŘ AKCÍ
30. 4. 2019
PÁLENÍ ČARODĚJNIC V ZÁMECKÉM PARKU V POPELÍNĚ
18. 5. 2019
V. ROČNÍK VELKÉ CENY POPELÍNA
II. etapa závodu RBB TOUR 2019
15. 6. 2019
IX. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA HÁVY V HORNÍ OLEŠNÉ
od 1300 hasičská soutěž družstev. Po ukončení hasičské
soutěže bude taneční zábava. Občerstvení zajištěno.
29. 6. 2019
HASIČSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV
u příležitosti 670 let obce Popelín
v zámeckém parku v Popelíně.
POUŤOVÁ ZÁBAVA V ZÁMECKÉM PARKU V POPELÍNĚ
HRAJÍ HAVRANI
30. 6. 2019
POPELÍNSKÁ POUŤ

ZPRAVODAJ POPELÍN A HORNÍ OLEŠNÁ • periodický tisk územního samosprávného celku • Číslo 1/2019 •
vydán 4. 4. 2019 • 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, Dominika Maršíková • uzávěrka příštího čísla
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