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Úvodem

Dostává se vám do rukou nulté číslo zpravodaje obce Horní Pěna, které by od příštího roku
mělo vycházet každé dva měsíce. Budou v něm informace ze zastupitelstva, příspěvky
jednotlivých složek v obci, informace a kulturní příspěvky ze ZŠ a MŠ, informace o
připravovaných a konaných akcích, literární a výtvarné příspěvky dětí, fotografie, kapitoly
z historie obce, důležité vyhlášky, plány k rozvoji obce a jejich realizace, informace
z knihovny a infocentra, odpovědi na dotazy občanů, nabídky a poptávka služeb a výrobků
občanů i podnikatelů, příspěvky občanů apod.
Přispět můžete i Vy. Případné dotazy nebo příspěvky můžete předat buď přímo p.
Andrejchové nebo p. Veselé nebo je nechat na obecním úřadě.

Kapitoly z historie obce

bude stálá rubrika našeho občasníku. Chceme Vás v ní seznámit s historií obce a s nejzajímavějšími a
nejdůležitějšími událostmi, které ji ovlivnily, a které jsou zaznamenány v obecní kronice.
Nejprve několik slov o kronikářství.
Pamětní knihy obcí se začaly psát již v roce 1836 a v letošním roce tomu bylo právě 85 let od vydání
státního nařízení č.221/1921 o pamětních knihách, které platí s minimálními úpravami dodnes.
V době okupace Československa se němečtí okupanti obávali, že by zápisy v obecních kronikách mohly
být zdrojem nebezpečných vzpomínek na svobodný stát. Protektorátní úřady, které by byly rády viděly
vedení zápisů v jiném duchu, nařídily, aby obce předaly své kroniky na okresní úřady a odtud byly potom
všechny zápisy soustředěny ve státních archivech v Praze a v Brně. Kronika naší obce, psaná německy,
byla uložena v archivu v Jindřichově Hradci.
Po 2. světové válce se ujal úkolu psát obecní kroniku Horní Pěny česky jako první ředitel zdejší školy,
pan Jaroslav Vacek. V roce 1958 zpracoval i retrospektivu událostí od roku 1938. Po roce pokračoval v
jeho práci jeho nástupce ve funkci ředitele školy pan Karel Kálal a se skupinou pamětníků doplnil zápisy
o další údaje. Nyní vede obecní kroniku již 38 let paní Jaroslava Pešková.
Kronika je významným dokumentem obce a je každoročně doplňována fotografiemi, které pořizovali
řadu let pan Jindřich Kalvas a pan Slavomil Rejthar, a v poslední době také videozáznamy pana
Jindřicha Kalvase.
O vzniku názvu naší obce existuje několik teorií. První zaznamenal Jaroslav Vacek v prvním díle pamětní
knihy obce takto: „O vzniku obce Horní Pěna (lat. Pomoerium, německy Oberbaumgarten) nejsou
zachovány podrobnější údaje, je však jisto, že se obec těší prastarému původu. Všechny tři názvy by
mohly spolu souviset. Český název Pěna vznikl od slova peň=kmen stromu, a to souvisí jak s latinským
Pomoerium, tak s německým Oberbaumgarten. Možná ale název Pěna vznikl od pěny, která se usazovala
na zdejším potoce.“

Největší znalec dávné historie obce, pan Jaroslav Kubát, který zná mnoho důležitých historických
dokumentů a pověstí od svých předků, vysvětluje název obce takto: „Obec byla původně česká a její
jméno bylo Pěnná od potoka Píny, na kterém se objevovala bílá pěna. Když se do zdejší oblasti v roce
1357 přistěhovali Němci z německé obce Baumgarten (Pasovsko), založili osadu, která byla později
pojmenována česky Nová Pěnná, později Dolní, a k názvu naší obce bylo přidáno Horní, neboť leží výše
na toku potoka. Německy se pak obě obce jmenovaly Baumgarten, Ober a Nieder, což mělo znamenat
mj. tam, kde se švestkám dařilo.“
V Palackého Dějinách národu českého je použit třetí název naší obce Pomoerium.
V letošním roce slavíme 80. výročí založení české školy a 220 let od založení první školy v obci.
V příštím čísle Občasníku se dočtete o tom, jaké těžkosti provázely založení školy v roce 1926.
Jaroslava Pešková

Nové zastupitelstvo obce

Starosta – ing. Karel Dušek
Místostarosta – p. Jaroslav Kubát

členové - RNDr. Hana Andrejchová
p. Josef Balga
p. Václav Čekal
ing. Eva Píšová
p. Vladimír Šaman
p. Hana Veselá
p. Rudolf Žáček

Úřední hodiny starosty a místostarosty: pondělí a středa
Zasedání zastupitelstva je každé poslední úterý v měsíci

17-19 hodin

Práce výborů zastupitelstva

Stavební výbor - z dotace se právě realizuje oprava a přeložení střechy naší hasičské
zbrojnice.
Kaple v Malíkově byla zpevněna ocelovými ztužidly, aby dále nepraskala. Požádali jsme o
dotace na další opravy.
Řešíme špatný stav kulturního domu. Na schůzi se zástupci složek bylo dohodnuto, že ve
spodních prostorách by bylo výhodné vybudovat nové místnosti pro obecní úřad, zasedací
sálek a knihovnu. Taneční sál chceme zrekonstruovat, aby mohl dobře sloužit pro konání
kulturních akcí (topení, voda, výčep…).
V plánu je také řešení dezolátního stavu obecního domu na Kačležské ulici č.92.
Hlavním problémem bude získání co nejvíce dotací, které by nám umožnily tyto plány
realizovat co nejdříve.
Finanční výbor – spolupracuje na tvorbě rozpočtu obce, který ovlivní mimo jiné také nabídky
firem, zabývajících se likvidací odpadů a výběr způsobu čištění odpadních vod
Výbor pro kulturu a vzdělávání – vydává tento zpravodaj zastupitelstva.
Prvořadým cílem je udržení školy v obci, zlepšení stavu kulturního zařízení a jeho využití,
zlepšení nabídky místní knihovny a vybudování infocentra.
První akcí bylo zjištění důvodů poklesu počtu žáků v místní škole, názory občanů na tuto
situaci a jejich náměty a potřeby. Bohužel z 52 rozdaných dotazníků se nám vrátilo pouze 11 a
někteří rodiče se navíc k některým důležitým otázkám vůbec nevyjádřili, takže si o jejich

postojích a potřebách nemůžeme zatím udělat dostatečně objektivní názor. Prosíme vás
proto, abyste znovu zvážili vyplnění ankety k situaci naší školy. Termín odevzdání
prodlužujeme do 31.12.2006, anketu můžete dodat p. Andrejchové, p. Veselé, p. Žáčkovi nebo
ji dát na obecní úřad, kde je možno si vyzvednout i prázdné formuláře.
Budeme pravidelně zajišťovat zábavné akce pro děti – loučení se školou, prázdninami apod.
Kontrolní výbor – iniciativou kontrolního výboru, konkrétně ing. Píšové, se povedlo dovybrat
poplatky za likvidaci komunálního odpadu za rok 2006.
Osadní výbor Malíkova n.N. – bude zajišťovat lepší informovanost a spolupráci s občany
Malíkova nad Nežárkou. Pro občany lepší možnost předat zastupitelstvu svoje požadavky,
názory, náměty atd. a naopak zastupitelstvo bude prostřednictvím osadního výboru rychleji a
lépe informováno o dění v osadě Malíkov.

Prosinec v knihovně

Týden od 4. do 8. prosince patřil dětem. V knihovně si mohly vyrobit čertíky, čertice či andělíčky a
přednést básničku v recitační soutěži, kde vyhrál každý účastník.
Přijďte se od 11.12. podívat do knihovny na výstavu nových knih nejrůznějších žánrů, které jednak
zakoupil obecní úřad a jednak jsme některé dostali darem. Určitě si vyberete.
V období vánočních svátků budeme také půjčovat filmové záznamy divadelních představení našich
ochotníků.

Kulturní akce: 29.12.06 – myslivecká zábava
23.12. a 25.12.06 půlnoční mše v místním kostele od 15.00
19.1.07 – hasičský ples
17.2.07 – masopust – rej masek v obci
24.2.07 – masopustní zábava
Odpovídáme

Vážení občané, jakékoli dotazy k práci zastupitelstva, k životu obce, náměty,nápady i
stížnosti můžete posílat internetovou poštou přímo na obecní úřad nebo jednotlivým
zastupitelům, rovněž je možno vše předat telefonicky nebo poslat či podat písemně na obecní
úřad. Veškeré kontakty jsou na webových stránkách obce. Zastupitelé Vám v co nejkratším
termínu odpoví buď přímo nebo prostřednictvím této rubriky. Kontakt na redakci zpravodaje:
andy59@seznam.cz nebo 728 675 347.

Obecní pozorovatel
-

-

upozorňujeme znovu na volně pobíhající psy! Pejsky voďte na vodítku, předejdete
mrzutostem.
zastupitelé a zástupci složek v obci vyklidili kulturní dům, zástupci složek nabídli
pomoc při opravách.
pan Dvořák a pan Filípek ml. vyklidili vyřazené věci ze skladu CO
místní ženy vysadily keře a květiny na hrázi rybníčka na Kačležské a tím přispěly ke
zkrášlení obce
v nových bytech vybudovaných v bývalé škole se zabydluje 7 rodin
děkujeme všem organizátorům, spolupracovníkům a soutěžícím, kteří se zúčastnili
kulturní akce „Loučení s prázdninami“
proběhlo prořezání stromů u místního kostela a na návsi v Malíkově

-

-

neznámý volně pobíhající pes roztrhal kuřata panu Filípkovi
p. Čekal opravil prosklené skříňky, které nyní slouží jako úřední deska obce
probíhají opravy kaple v Malíkově
naše pěnenská hasičárna má novou a moc pěknou střechu
pan Küschall vyrobil nové vstupní dveře v obecním domě č.97 (kampelička)
před hotelem svítí nově vysazený vánoční strom
opět byla vykradena prodejna, tentokrát si nenechavci odnesli cigarety za 150 000 Kč
(asi nevědí, že kouření škodí zdraví)
od hotelu kolem tranformátoru již vede nově opravená cesta
zastupitelstvo provedlo průzkum stávajícího osvětlení v obci. Nyní bude oslovena firma,
která doplní chybějící osvětlení a opraví stávající

Moudrá slova pro tento čas

Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.
Jan Amos Komenský

Sníh leží na kraji
A noc je hluboká
Hvězdy si šeptají
Už je tu zas
Stříbrnou tramvají
Jedenkrát do roka
Přijíždí potají
Vánoční čas

Sníh leží na kraji
A noc je hluboká
A to s tou tramvají
Byl jenom sen
Hvězdy si šeptají
Že jednou do roka
Tichý a svatý
A štědrý je den

Zastupitelstvo obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou přeje všem občanům krásné
vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2007.
V příštím roce oslaví životní jubilea
V lednu: p. Jaroslav Šťástka
p. Václav Apltauer
p. Miroslav Veselý
p. Jana Küschallová
p. Vlasta Jaklová
p. Jaroslava Dvořáková

V únoru: p. Zdeněk Vápeník
p. Josef Řimnáč
p. Božena Chmelová
p. Jiří Jíra
p. Václav Maťha
p. Oldřich Pfauser

Všem jubilantům zastupitelstvo obce srdečně blahopřeje!
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