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… Editorial …

Léto se všeobecně považuje za okurkovou sezónu. Ale je to vlastně takový oddechový čas než
vyběhnete vstříc dalším cílům.

červenec 2016
I naše obec si takový klidnější čas jistě užije. Zdá
se, že v posledních měsících se kolovrátek menších či větších akcí točil o něco častěji než jindy.

č. 2/16
V tomto vydání jsme se Vám pokusili některé
z těchto událostí přiblížit, třeba i zhodnotit a …
již se těšíme na nové…

Vaše redakce.

VELKÁ CENA POPELÍNA - ČESKÝ POHÁR
V SILNIČNÍ CYKLISTICE 2016

V sobotu 21. května 2016 se u nás za nádherného počasí uskutečnil druhý ročník cyklistického
závodu Velká cena Popelína – Český pohár v silniční cyklistice.
Již od sedmé hodiny ranní nastal v prostoru
před kostelem čilý ruch a během dvou hodin nebyl tento prostor k poznání. Pořadatelé zde vybudovali ploty ohraničenou startovní a cílovou
plochu, tribunu pro rozhodčí a vyhlašování výsledků. Prostory knihovny a čekárny na zdravotním středisku se změnily v kanceláře závodu
a během chvíle do nich přicházeli první závodníci k provedení registrace. Úkolem naší pořadatelské obce bylo zabezpečit jednostranné
uzavření tratě pro veřejný provoz na části závodního okruhu mezi Popelínem, Horní Olešnou, Zahrádkami, Bořetínem, Českou Olešnou
a Popelínem. Celý okruh měřil 16,3 kilometrů.
Tohoto úkolu se velmi dobře zhostili především

naši hasiči, jak z Popelína, tak z Horní Olešné.
V devět hodin již byli všichni na svých místech
na důležitých křižovatkách.
Závodilo se celkem v osmi kategoriích veřejného
závodu a v hlavní kategorii mužů. Starty prvních
veřejných kategorií začínaly již v deset hodin,
kdy na start postupně vyjížděli junioři a deset
minut poté kadeti, juniorky a ženy. Junioři absolvovali celkem pět okruhů. Kadeti, juniorky
a ženy okruhy tři. Před polednem ještě vyrazili na dva okruhy starší žáci a kadetky a po nich
na jeden okruh mladší žáci a starší žákyně.
Start hlavního závodu mužů v kategoriích Elite a U23 byl ve 13 hodin. Po výstřelu ze startovací pistole vyjelo na trať v délce deseti okruhů celkem 97 závodníků. Závod se jel za velké
konkurence domácích a zahraničních cyklistů
a v pelotonu bylo možno vidět závodníky, kteří

patří k vrcholu v české i v mezinárodní cyklistice. Cyklisté stáje Whirlpool Author zcela ovládli
tento pátý díl Českého silničního poháru 2016.
Z vítězství se radoval Alois Kaňkovský před Tomášem Bucháčkem a Martinem Hunalem. Až
čtvrtý skončil jezdec LAWI Author Cycling Team Tomáš Okrouhlický.
Tento závod k nám přilákal vysoké množství
cyklistické veřejnosti, pořadatelů a diváků. Moc
nás těší velký zájem cyklistů právě o tento závod.
Popelín se tak dostává opět do většího povědomí
veřejnosti, a to nejen z tuzemska. Vedle závodníků z České republiky zde závodili i cyklisté z Rakouska, Polska, Německa a Slovenska. Naše jméno se objevuje mnohem více na různých místech
na internetu a v dalších médiích.
Akce se uskutečnila pod taktovkou Cykloklubu

RBB Invest Jindřichův Hradec a za sponzorské
podpory Zemědělského družstva Popelín a Obce Popelín. Dovolte mi na tomto místě poděkovat představenstvu družstva a zastupitelům obce
za vstřícný postoj a sponzorskou pomoc. Panu
Janu Hájkovi, který vede jindřichohradecký klub
a zároveň je ředitelem tohoto závodu, za velmi
dobrou spolupráci a důvěru v naše pořadatelské
schopnosti. Velké poděkování patří rovněž pořadatelům z řad hasičů, sportovců a dalších dobrovolníků, kteří zajišťovali trať, občerstvení v ki-

osku a fotografování. Děkuji rovněž paní Věře
Kratochvílové a její rodině za zajištění pohoštění závodníků, jejich doprovodného personálu a pořadatelů závodu v Restauraci U Kadleců.
Děkuji všem Vám, našim spoluobčanům, za diváckou podporu cyklistů a za pochopení a toleranci určitého omezení provozu v obci po celou
sobotu 21. května.

Sportu zdar a cyklistice zvlášť!
Ing. Jiří Houška, místostarosta obce

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil
s průběhem druhého čtvrtletí letošního roku
z pohledu obce.
Období dubna až června bylo doslova nabité
událostmi. Začal bych tím, že jsme se dozvěděli, jak jsme uspěli se žádostmi o dotace v letošním roce. Z programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2016 jsme získali částku 200 000 Kč
na další etapu opravy budovy ZŠ a MŠ Popelín.
V letošním roce budeme opravovat fasádu směrem do parku, vstupní schodiště a bude zrenovována i chodba v přízemí. Tato akce by měla
být zrealizována v průběhu prázdnin.
Z programu úřadu práce v Jindřichově Hradci
jsme získali dotaci na vytvoření tří pracovních
míst, která jsou dnes již obsazena.
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je již jasno, byli jsme informováni, že jsme uspěli se žádostí
o dotaci na vybudování kanalizace s ČOV v Po-

pelíně. Veškeré podklady byly řádně předány
ke komisi Ministerstva zemědělství, která rozhodla kladně. Jakmile proběhnou všechny formality jsme připraveni stavbu zahájit. Předpokládaný začátek prací by byl v půlce července.
O tom, jaký bude postup prací budete včas informováni.
Jak všichni vidíme, léto nezadržitelně nastupuje
plnou silou. Předpokládá se, že bude v létě větší
sucho a horko než v loňském roce. To, že je větší
sucho, vidíme všichni na rybnících i potoku. Tři
roky bez sněhu se projevují. I když jsme v loňském roce vzhledem k dobrému stavu našich
vodních zdrojů nemuseli sáhnout k nějakým
omezujícím opatřením v zásobování vodou,
situace se může rychle změnit. Chtěl bych Vás
proto požádat o hospodárné nakládání s pitnou
vodou, abychom ani letos, pokud předpověď
vyjde, nemuseli případný nedostatek vody řešit.
Rád bych ještě upozornil na dlouhodobý nešvar v naší obci a to je volné pobíhání psů. Nechci tady citovat předpisy, které to zakazují a vyhrožovat pokutami. Apeluji na základní lidskou
slušnost. Každý „pejskař“ si musí uvědomit, že
jeho miláček může pro druhého představovat
nebezpečí a podle toho se chovat. Děkuji Vám
za pochopení.
Když jsem psal, že toto čtvrtletí bylo doslova
nabité událostmi, měl jsem na mysli především
množství akcí, které v tomto období proběhly.
Vše začalo úspěšným projektem Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Pokračovalo to čarodějnicemi,
na jedničku jsme pořadatelsky i divácky zvládli
cyklistickou Velkou cenu Popelína. Červen začal vydařeným dětským dnem, týden na to jsme
si připomněli hasičskou soutěží a zábavou de-

vadesáté výročí založení SDH Popelín. Hned
druhý den následovala kolovaná. Za další týden
proběhl v Horní Olešné šestý ročník Memoriálu
Josefa Hávy. Potěšitelné je, že obě hasičské soutěže vyhrála domácí družstva. S podrobnějšími
informacemi o některých akcích se můžete seznámit dále ve Zpravodaji. Členové SK Popelín
1932 již také ukončili sezónu. Zlepšenými výkony ke konci soutěže zachránili okresní přebor
i pro příští sezónu. K tomu jim blahopřeji a věřím, že se jim v příštím ročníku bude dařit lépe.
V květnu proběhlo závěrečné šetření k novému
lesnímu hospodářskému plánu na období 2016
– 2025. Definitivně schválen bude v září letošního roku. Pokračují práce i na novém územním plánu obce. V současnosti je jeho návrh
předložen k odborné kontrole. Pravděpodobně
na podzim bude předložen k veřejnému projednání.
V dubnu jsme podali přihlášku do krajského
kola soutěže Vesnice roku ČR 2016. Už příprava
přihlášky, ve které představujeme obec a aktivitu občanů, nás přesvědčila, že Popelín a Horní
Olešná se mají čím pochlubit. Tento názor sdílela i krajská komise, která nás navštívila třetího června a ocenila naši obec v krajském kole
oranžovou stuhou.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem občanům Popelína a Horní Olešné, kteří se podílejí na výše zmíněných akcích, za jejich činnost.
Nám všem přeji klidné, příjemné léto a bezproblémovou dovolenou. Dětem přeji, ať si užijí
prázdnin.
Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce

Jihočeská vesnice roku 2016
Letos jsme přihlásili naši obec do soutěže Vesnice roku. Obce jsou hodnoceny podle deseti
kritérií krajskou komisí, která jednotlivé obce
navštíví. Každá obec má dvě hodiny na prezentaci. V letošním roce se v jihočeském kraji
přihlásilo 21 obcí. Komise uděluje zlatou stuhu
vítězné obci a dále modrou stuhu za společenský život, zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, bílou stuhu za činnost mládeže
a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělských subjektů.
Obec Popelín byla oceněna oranžovou stuhou.
Komise ocenila především naši spolupráci se
ZD Popelín a Jaromírem Budínem. Jak bylo řečeno při naší prezentaci, bereme tuto spolupráci
ve všech formách přirozeně a samozřejmě, což
není v ostatních obcích obvyklé. Příjemné je, že
s touto stuhou je také spojeno finanční ocenění
ve výši 600.000 Kč.
Obce oceněné krajskou oranžovou stuhou dále postupují do celostátního kola, kde budou
hodnoceny odbornou komisí tvořenou zástupci Ministerstva zemědělství a odborných institucí. Tato komise nás navštíví v termínu 5. – 9.
září 2016. Poté vyhodnotí nejlepší obec, které
bude udělena Oranžová stuha České republiky
roku 2016. Nad tímto oceněním převzal záštitu
ministr zemědělství. Věřím, že se všichni dobře
připravíme a o vítězství se popereme.
Na tomto místě mi dovolte poděkovat Ladislavu Ohrazdovi, představenstvu, všem členům,
zaměstnancům ZD Popelín a rodině Budínových za spolupráci. Občanům, zaměstnancům
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a zastupitelům obce za jejich pomoc při účasti v soutěži. Jmenovitě bych chtěl poděkovat
Ing. Jiřímu Houškovi za přípravu vynikající prezentace.

Ing. Tomáš Zaňák, starosta obce
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Zápisy legionáře - 4. část – budování železnice, pobyt
v Miassu, setkání s bratry
Pokud sledujete Zápisky legionáře uveřejněné
v minulých číslech Zpravodaje, víte, že váleční
zajatci v Rusku skončili u kozáků na vesnicích,
aby vypomáhali s polními pracemi. V červenci 1915 byli shromažďováni z vesnic do lágrů
a všichni doufali, že už bude konec jejich útrapám a brzy se vrátí domů. Vše ale mělo být naprosto jinak, jak píše ve svých zápiscích můj děda Josef Snížek:
„Prošel měsíc našeho žití v lágru a my (109. rota) měli být odpraveni v Ruseju a 27.srpna akorát na moje jmeniny vlak nás unášel „domů“, jak
jsme si mysleli. – Ale cestou cosi sem tam mluvilo se, že nás ženou na práci železné dráhy – což
se i potvrdilo. – Přijeli jsme na stanici Čeljabinsk
a tam jsme stáli celý den a k večeru jich 100 mužů
vystoupilo a ostatní jsme ujížděli dále. Na každé stanici 50 a více muselo vystoupit, tak že nás
na 200 – dostali se až na stanici „Čebarkul“ asi
90 km od Čeljabinska. –Naše zklamání bylo veliké, na místo „domů“ dostali jsme lopaty a jiné
různé nádobí a šli staviti železnou kolej – která
byla rozdělaná.“ –
Můj děda měl štěstí. Snad proto, že byl vyučený
pekař, stal se kuchařem. Musel obstarávat potraviny pro těžce pracující budovatele železnice
a po návratu z práce všechny nakrmit. Později
se stal pomocníkem civilního pekaře na stanici
Miass, kde strávil víc než dva roky.
„Jedině mě trápilo, že já - od té doby, co jsem byl
zajat – nedostal jsem z domova té nejmenší zprávy – přec jsem psal aspoň padesát lístků v měsíci
- a odpověď žádná a přec o mě věděli, - čím toho
byla příčina, nevím. Útěchu, kterou jsem nalézal
v podobence mojeho roztomilého synáčka a mo-

jí Božky – byla mě nejmilejší vzpomínkou. Též
i o bratřích doposud nedozvěděl se té nejmenší
zprávy – a může být, že byli tak blízko. .... Přišly
druhé Vánoce. Nikdo z nás si nepomyslel, že tyto nejslavnější svátky budeme slavit ještě jednou
zde v zajetí – každý snil o tom, jaký dárek přinese svojim drahým k „Ježíšku“, no - zklamali se.“
A zklamání se mělo opakovat ještě několikrát, což ovšem žádný ze zajatců ještě netušil.
„Následoval Nový rok 1916. Ten jsme vítali s větší radostí – ten nám měl přinést „Mír“ a návrat
domů....Já v tomto čase již žil mnohem spokojeněji – příčina toho byla, že z domu jsem dostal
zprávy od mojí Božky, dále od bratrů Emila i Jeníka, po kterých jsem tak dlouho pátral; těšili se
dobrému zdraví v Tjumeni, z těch chvil načala
mezi námi jeti silná korespondence..... Dozvídám
se dále o mojich kamarádech z Popelína – jako
F.Petrů - Karel Geist – Kadlec Láda – Fingral Josef – Petrů Cyril - Vondráček R. – Všichni zdrávi a dařilo se jim obstojně......Vánoce, které byly
přede dveřmi již třetí, nepřinášely nějaké radosti, naopak přiváděly člověka do hlubokých myšlenek. – Štědrý večer, který jsme oslavili, byl mnohem chudší – jak ty předešlé – na všech z nás, co
jsme byli pohromadě, byla veliká sklíčenost a touha po drahém domově“.
Následovala další naděje na brzký návrat domů
a další zklamání. Rok 1917 byl rokem velkých
změn. V Rusku proběhla první jarní revoluce,
na podzim se k moci dostal Lenin. Začala občanská válka a nikdo nevěděl, jak bude vše pokračovat. 15. ledna 1918 byli všichni zajatci ze
stanice Miass shromážděni a odvezeni do Čel-

jabinska. Češi neztráceli naději na návrat domů,
ale byli opět zklamáni. Věděli, že probíhají výměny zajatců, bohužel jakmile by se vrátili domů, byli by použiti na francouzskou frontu, což
žádný z nich nechtěl podstoupit.
Ve všech těch krušných časech dědovi přece jen
zasvitlo světélko štěstí. V době, kdy onemocněl
vážnou nemocí, se konečně sešel se svými bratry Emilem a Janem, se kterými pak strávil další
roky cest a bojů až do návratu domů. Byla to pro
všechny tři bratry obrovská posila.
„Vzpomínal na moje bratři Emila a Jendu, že oni
tak blízko u fronty, jistě asi oni přijdou do rukou
Německých a opět s nima na front. – Chtěl jsem
vědět, kde oni – psal jsem, by přijeli za mnou, ale
vše zůstávalo bez výsledku, já teď nevěděl, kam
se vrhnout. – Na to já onemocněl. –.....A tak jako
bych byl tušil, že sejdu se s bratrama - a najednou
sešel. Přijeli 7. dubna 1918 na stanici Čeljabinsk,
kde oni předem v Miasse dozvěděli se o mojí nemoci, tak že oni hned za mnou šli do jim naznačené nemocnice. – Poznal je na prvý ráz - Jenda
nemnoho změněn s jeho zarostlou bradou a Emil
podobu nezměnil, než trochu slabší stal. Rozhodli
se čekat na mě, proto šli prozatím do lágru, a tak
každý den se scházeli a vypravovali si o našich
domovech, od té chvíle jsem byl mnohem šťastnější“...... Když nastal první Máj, já už byl mezi svými bratry zdráv. „Petrova Melnica“, která
byla naším domovem – vysoká tři štoková budova – byla všech těch nešťastníků jejich útočištěm.
My bratři leželi na černých pryčnách jeden vedle
druhého ve třetím štoku. Večerama vyprávěli si
vždycky o drahém domově“.
„ Když kolikrát se zamyslím nad mým nešťastným osudem a schvátí mě touha po domově
– podívám se na podobenky Božky a Slávečka
a pak lístek, který psala
sama maminka – jsem
ihned veselý, neb jenom
v nich nalézám jedinou
útěchu, neb vím, že oni
žijou a že zdrávi a snad
přijde jednou čas a my
se shledáme“.
Po celá léta 1915 až
1917 se střídala období
naděje na návrat domů
a opětovného zklamání
a hluboké sklíčenosti.
Teprve v roce 1918 začalo být jasněji – začaly se vytvářet jednotky
české armády (legie)
a bylo stále zřejmější,
že cesta domů nepovede směrem západním,
kde stále zuřily boje, ale
naopak, české jednotky
se budou muset probojovávat na východ, přes
Sibiř a teprve pak se obrátit směrem nejvytouženějším – domů.
Ale o tom opět až příště.

Mgr. J.Čevelíková
(Snížková)
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Popelín včera a dnes
V objektu č.p. 52 (dnes Hrbkovi) býval dříve ochod se smíšeným zbožím, hostinec a pekařství Jana Hrbka.

Popelín - hostinec
(zpracoval: Pavel Svoboda)

foto kolem 1930

foto 2014
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Popelín včera a dnes

Popelín - hostinec

V objektu č.p. 43 se nachází hostinec u Zemanů, který je v provozu již více než 150 let. Hostinec zde provozoval již dědeček pana Zemana staršího a i jeho synové pokračují s tradicí dodnes. V roce 2013 zde dokonce vybudovali minipivovar a v hostinci tak čepují vlastní pivo.
(zpracoval: Pavel Svoboda)

foto 1930

foto 2014
červenec 2016
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Školní rok uplynul jako voda
Nechce se tomu ani věřit. Nedávno jsme slavili Velikonoce a nyní už je za námi další školní
rok. V posledním školním čtvrtletí se toho v naší malé školičce událo opravdu mnoho. V dubnu jsme patřičně oslavili Den Země a zapojili se
do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Zabývali
jsme se zdravým stravováním a zdravým životním stylem, správnou hygienou a to především
péčí o naše zoubky. Poznávali jsme zvířátka a to
nejen na obrázcích, ale měli jsme možnost si je
prozkoumat živá. Budoucí prvňáčci pilně navštěvovali Školu nanečisto a naši nejmenší jeli na filmové představení do kina. Samozřejmě
největším tématem tohoto měsíce byly Čarodějnice, které se opět všem líbily.
V květnu jsme se zaměřili hlavně na sportování.
Zahájen byl plavecký výcvik a školáci průběžně plnili disciplíny SAZKA Olympijského víceboje. Vyvrcholením byl atletický čtyřboj na Den
dětí. Sport vystřídaly i kulturní akce. Školáci navštívili Horácké divadlo v Jihlavě. Představení
Bajaja, pěšák snů se jim moc líbilo. Ve školce
dětem hráli herci hned dvakrát, a to představení Tři pohádky a Jak správně telefonovat. K největším úkolům ovšem patřilo pořádání 2. ročníku soutěže Popelínská notička. Přijeli k nám
nejlepší zpěváci a zpěvačky ze ZŠ a MŠ Jarošov
nad Nežárkou, ZŠ a MŠ Plavsko a ZŠ a MŠ Staré
Město pod Landštejnem. Soutěž byla velmi vydařená a těšíme se na další pokračování. Zároveň proběhla soutěž malotřídních škol Popelínská paleta, tentokrát na téma Ze života hmyzu.
Poslední školní měsíc byl, jako již bývá zvykem,
velmi rozmanitý. Začal oslavou Dne dětí. Následovaly školní výlety. Školáci navštívili Telč, kde
pro ně byla připravena hra Za pokladem panského domu, jejíž součástí byly i velmi atraktivní lanové aktivity. Malé děti ze školky zase navštívily ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
Malotřídkové klání proběhlo ve Starém Městě
pod Landštejnem, kde v soutěži Rychlí, bystří,
obratní hájila barvy Popelína 3 družstva našich
starších žáků. Na pozvání ZUŠ v Žirovnici jsme
zavítali na koncert hudebního oboru Popáč
2016 a výstavu výtvarného oboru. Jelikož nám
nepřálo počasí, byli jsme moc rádi, že nám pracovníci ZD Popelín vyšli velmi ochotně vstříc
a „na poslední chvíli“ nám zajistili zpáteční
dopravu. Velmi děkujeme. Na sklonku měsíce
jsme ještě navštívili naše kamarády ze ZŠ a MŠ
Velká Lhota, kde se letos konalo již tradiční
POTKÁVÁNÍ spřátelených malotřídních škol.
Nezapomněli jsme se také slavnostně rozloučit s předškoláky, na které po prázdninách čeká
nový začátek ve školních lavicích a páťáky, kteří již naši školu opouštějí a vydávají se do měst
na velké školy. Přejeme všem mnoho úspěchů
a hlavně nových kamarádů.
Ve čtvrtek 30. června 2016 jsme slavnostně rozdali zasloužená vysvědčení a HURÁ
NA PRÁZDNINY!
Velice děkujeme všem za přízeň naší škole
a pevně věříme, že potrvá i nadále.

Za kolektiv celé školy Mgr. Lenka Macků
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červenec 2016

SK Popelín 1932, jarní sezóna 2015-2016
V jarní sezóně jsme uhráli tři výhry, tři remízy
a šest proher. Tato sezóna pro nás byl důležitá.
Pohybovali jsme se na spodních místech tabulky a chtěli jsme se udržet v okresním přeboru.
Zápasy, které jsme sehráli se slabším soupeřem
a měli jednoznačně vyhrát, se nevedly, a tak
jsme body ztratili. Pro zranění nebo jiné důvody jsme dva zápasy sehráli v nekompletní sestavě, což bylo znát na výsledku. O tom, že se i pro
příští rok udržíme v okresním přeboru, rozhodla důležitá výhra ve Studené a bod z posledního
zápasu, který jsme si přivezli ze Suchdola.
Podle nově nařízeného zákona o zrušení hostování hráčů budeme mít problém v tom, že náš
tým tvoří jen pět hráčů z Popelína, ostatní jsou
zde na hostování buď z Jindřichova Hradce nebo ze Žirovnice. Abychom udrželi tyto hráče
i příští sezónu, museli bychom je koupit, což je
finančně dosti náročné.
K nejlepším hráčům mužstva patřili: Kristián Tolkner, Jiří Koronczi, Ondřej Vlásek, Josef
Šimánek, Roman Stejskal, Pavel Pacholík.
Poděkování patří i ostatním hráčům a trenérovi
Jiřímu Vodáčkovi.

STATISTIKY
Konečné umístění: 12. Místo
Počet bodů: 21
Skóre: 31:34
V-R-P: 3-3-6
Penalty: 4 (3 proměněné)
Nejvyšší výhra: 8:1 (doma proti Kardašově Řečici)
Nejvyšší prohra: 2:6 (doma proti Klikovu)
Počet žlutých karet: 13
Počet červených karet: 1
Nejvíce vstřelených branek: Ondřej Vlásek (7),
Josef Šimánek (7)
Děkujeme všem sponzorům, fanouškům a podporovatelům SK Popelín 1932

Miroslav Maršík ml.
předseda SK Popelín 1932

Pro všechny milovníky zlatavého moku pořádáme:

Pípy se otevřou v sobotu
Program

Partneři akce

K jídlu budou
nachystány: speciality
z udírny a čuník
na rožni.

Skákací hrad
Pro děti
červenec 2016

v zámeckém parku v Popelíně
Zúčastněné minivary

Obec Popelín

Celodenní
vstupné
120Kč

děti zdarma
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fotogalerie

Dětský den

Kolovaná

Čarodějnice
SDH Popelín 1926-2016

Dětský den
SDH Popelín 1926-2016

Memoriál Josefa Hávy

Memoriál Josefa Hávy

Čarodějnice

SDH Popelín 1926-2016

Čarodějnice
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