Ohlasy od Dřeva

občasník – zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou
stránky obce: www.hornipena.cz
číslo: 3/2007
Počet obyvatel: 523
Dne 21.4.2007 proběhne úklid veřejných prostranství v obci. Prosíme občany, aby uklidili
chodníky a komunikace před svými nemovitostmi. Shromážděné smetí, trávu, lupení apod.
můžete nechat na hromádkách před domy a v době mezi 11.00 až 15.00 bude proveden svoz
těchto hromádek hasiči, kteří pomohou i s nakládáním.

Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2007
7.4.2007 – pořádá pan Batelka v Kulturním domě v Horní Pěně velikonoční zábavu. Začátek je ve 20.00,
k tanci a poslechu hraje hudební skupina Chabrus band
12.5.2007 – uspořádají hasiči tradiční odpolední setkání důchodců z obou našich obcí v kulturním domě.
S kulturním programem vystoupí děti ze zdejší MŠ a ZŠ, k poslechu i k tanci zahraje hudba, bude
připraveno občerstvení. Pozvánky budou rozneseny.
2.6.2007 – je od večera do rána diskotéka na hřišti u rybníka
2. a 3.6.2007 – máme tradiční pouť s dětskými atrakcemi a stánky.
2.6.2007 – pořádá pan Batelka v Kulturním domě v Horní Pěně pouťovou zábavu. Začátek je ve 20.00
hodin, k tanci i poslechu hraje hudební skupina Chabrus band
3.6.2007 – si přijďte poslechnout koncert žáků ZUŠ do našeho kostela od 14.00 do 14.30
Léto 2007 bude opět patřit fotbalu, rozpis utkání bude jako obvykle vyvěšen ve vývěsce sportovců.
30.6. a 25.8.2007 – proběhnou na kurtech turnaje v tenise.
Turnaje v mariáši jsou naplánovány v restauraci U Jantačů v Horní Pěně v obvyklou dobu ve dnech 8.4. a
19.5.2007 a v hasičárně v Malíkově nad Nežárkou 5.7.2007.
Koncem srpna 2007 – uspořádá obec pro děti „Loučení se školou aneb vítání prázdnin“. Plakátky
s přesnými údaji a programem budou včas vyvěšeny.
Prosinec 2007 – Mikulášská besídka žáků MŠ a ZŠ, po vsi budou opět jako každý rok chodit pro radost
dětí Mikuláš, čerti a andělé
28.12.2007 – pořádají myslivci svůj tradiční myslivecký ples

Hasiči budou organizovat zájezd na Hobby nebo letecký den, včas budou o nabízené akci informovat,
aby se mohli přihlásit případní zájemci přihlásit.

Svoz zvláštních odpadů

14.4.2007 – železná sobota – proběhne svoz železného odpadu. Nevozte nic k hasičárně,
železný odpad složte před dům nebo plot, možno už v pátek večer. V sobotu mezi 9.00 až
12.00 hasiči naloží a svezou tento železný odpad.
28.4.2007 – svoz nebezpečných odpadů – televize, lednice, mrazničky,elektronika, bojlery,
radia apod. Opět vyvezte před dům či plot, možno také již v pátek večer a v sobotu bude
proveden svoz těchto vyřazených spotřebičů mezi 9.00 až 12.00.
V sobotu 21.4.2007 proběhne v naší obci úklid veřejných prostranství.
Žádáme občany, aby uklidili veřejná prostranství před svými nemovitostmi. Smetí nechte na
hromadách před domy, od 11.00 bude prováděn odvoz tohoto odpadu. Prosíme občany o pomoc
při nakládání odpadu na svozový vůz.

Pro pamětníky – jeden z nejstarších dochovaných pohledů na naši obec.

Kapitoly z historie obce – dnes o české škole v obci
p. Jaroslava Pešková
V loňském roce uplynulo již 80 let od založení české školy v naší obci a letos si
připomeneme 120. výročí založení školy v obci, tehdy školy německé, takzvané triviálky v domě
č.p. 62. Na ní se učilo pouze číst, psát a počítat.
Když se po vzniku samostatného českého státu změnil národnostní poměr v obci, chtěli
čeští občané, aby se jejich děti učily v mateřském jazyce. Díky snahám zdejších obyvatel,
pana Jana Šafránka a Františka Stolaře, a vlivu pana Sládka z Jindřichova Hradce a také díky

jeho finanční pomoci prostřednictvím odboru Národní pošumavské jednoty, byla pro českou
školu vymezena jedna místnost již ve škole vedle kostela. Vyklizení třídy a zavedení české
školy v ní se dělo za asistence četníků, protože zdejší němečtí obyvatelé se s českou školou
nechtěli smířit, i když fungování jejich školy nebylo nijak omezeno. Brzy po zahájení výuky
v české škole byl dokonce poškozen úřední znak na budově školy.
Prvním učitelem zdejší české školy byl pan Nouza, náboženství zde vyučoval farář pan
Pfauser, také Čech. V kronice z té doby se dočteme, že „…prvého českého učitele se ujal,
poskytl mu byt a stravu a svým vlivem pomáhal uklidniti rozvířené poměry při vzniku české
školy.“
Bohužel dne 10. října 1938 byla škola uzavřena a české obyvatelstvo muselo ze vsi odejít.
První poválečný řídící učitel Vilém Laadt v kronice vzpomíná: „V květnových dnech roku
1945 nemohlo být hned zahájeno vyučování, protože školní budova sloužila v posledním roce
války jako útulek německému civilnímu obyvatelstvu, které sem uprchlo před spojeneckými
vojsky. Školu používalo k ubytování také vojsko, projíždějící obcí, takže budova byla značně
zdevastována, dveře vypáčeny a inventář buď rozkraden nebo rozbit.
V červnu 1945 se rozbíhala výuka, počet žáků byl však nestabilní, někdy bylo ve škole i více
než 50 žáků z různých obcí. Chyběly pomůcky, učebnice……….
A ještě jedna lahůdka pro pamětníky – jedna z „dřívějších“ fotografií žáků zdejší základní
školy

Novinky z místní knihovny
Milovníci válečné literatury si mohou vybrat z 50 nových knih – válečné romány, životopisy
státníků, literatura faktu.
V knihovně nyní probíhá digitalizace knihovního fondu, která umožní snazší evidenci půjčování
knih, meziknihovní výpůjční službu pro čtenáře, tedy přístup k nabídce jiných knihoven, a také
se připravuje provoz informačního centra pro občany.
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