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Akce „Týden na kole“
Účel akce
Prostřednictvím účastníků akcí sdělit státu, městům a odpovědným organizacím:
„Česká republika vyniká nad evropský průměr v počtu vlastníků kol. Lidé u nás vyhledávají
všechny možné příležitosti k rekreaci a dovolené na kole. Jsme však hluboce pod evropským
průměrem ve využívání kola k denním dojížďkám a zaostáváme v budování bezpečných
cyklistických stezek ve městě i v krajině.“
Sdělit široké veřejnosti ústy doktorů:
„Pohyb na kole je prevencí proti mnoha civilizačním nemocím. Při slabé výkonnosti pohybového
aparátu a srdce je jízda na kole vhodnější než běh. Zlepšuje celkovou odolnost organizmu,
snižuje obezitu a mění váš vztah k životnímu stylu i přírodě kolem nás. Kdo se hýbe žije
zdravě. Jezděte na kole.“
Sdělit rekreačním cyklistům a turistům:
„Přemýšlíte, kde strávit zajímavou a aktivní dovolenou? Vezměte kolo a vydejte se po
Greenways! Stezky vás provedou historickými městy, zajímavými přírodními oblastmi, krajinou
s krásnými scenériemi i malými vesnicemi, kde můžete vychutnat atmosféru tradičního
českého venkova.
Popis akce
• Peloton cyklistů projede během 12 dnů trasy Greenways z Drážďan do Prahy a z Prahy až
do Vídně.
• V jednotlivých městech se peloton setká se zástupci měst, místními organizacemi
Greenways i zajímavými osobnostmi.
• Peloton čeká mnoho doprovodných akcí (tiskové konference, odborné přednášky, návštěva
místních atrakcí a další).
Partneři akce
Týden na kole pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci za široké spolupráce měst, obcí a
dalších partnerů na mezinárodních cyklotrasách Drážďany–Praha a Praha–Vídeň. Hlavním
sponzorem akce je Nadace České spořitelny. Dále se Týdne na kole zúčastňují další partneři,
přičemž každému z nich je věnován jeden den jízdy. Rozpis jednotlivých dní a partnerů
doručíme po potvrzení z jejich strany.
Stručný harmonogram
1. den Drážďany – Bad Schandau – Děčín, (66 km)
2. den Děčín – Ústí nad Labem – Litoměřice – Roudnice nad Labem, (70 km)

3. den Roudnice nad Labem – Mělník – Kralupy nad Vltavou – Praha, (80 km)
4. den Praha – Týnec nad Sázavou – Neveklov – Sedlčany – Sedlec-Prčice, (97 km)
5. den Sedlec-Prčice – Borotín – Tábor – Veselí nad Lužnicí – Hluboká nad Vltavou, (111 km)
6. den Hluboká nad Vltavou – České Budějovice – Český Krumlov – Nové Hrady, (87 km)
7. den Nové Hrady – Třeboň – Jindřichův Hradec – Děbolín, (50 km)
8. den Děbolín – Jindřichův Hradec – Nová Bystřice – Staré Město pod Landštejnem –
Slavonice, (52 km)
9. den Slavonice – Vranov nad Dyjí – Znojmo – Šatov, (91 km)
10. den Šatov – Wildendürnbach – Mikulov, (70 km)
11. den Mikulov – Valtice – Niedersulz – Wolkersdorf – Pillichsdorf, (108 km)
12. den Pillichsdorf – Vídeň Stammersdorf – Vídeň 7, (40 km)
Kontakt
Jakub Smolík, tel.: 274 816 727, 723 380 741, e-mail: jakub.smolik@nap.cz
www.nadacepartnerstvi.cz http://greenways.cz
Shrnutí kulturních a vzdělávacích akcí v roce 2008:
16.2. prošel obcí tradiční masopustní průvod 23 masek. Objevili se tu delegáti Čedoku, klauni,
medvědi, potápěči, chůvy a další. Hudbou doprovázeli průvod 4 osvědčení muzikanti. A u každé
chalupy, kde se masky zastavily, bylo veselo.
23.2. týden po masopustním průvodu se konala masopustní zábava opět se spoustou vtipných
masek. 1. a 2. místo v soutěži masek „vybojovali“ místní – pan Srstka se svými psíky a stádo
opic. Mezi další vítězné masky patřily Berušky, králíci z klobouku a Pocahontas. Zábava se
vydařila, bylo veselo i přes nevlídné počasí.
2.3. se navzdory nepřízni počasí konal „Dětský maškarní rej“ pořádaný ZŠ a MŠ v Horní Pěně.
V sále kulturního domu jsme mohli obdivovat na 80 nápaditých a krásných dětských masek.
Všechny si zařádili při diskohudbě, o kterou se po celou dobu staral pan Václav Andrejch. O
zábavu a soutěže se postaraly organizátorky ze ZŠ a MŠ V Horní Pěně a celým odpolednem
vtipně provázel klaun – pan Martin Krajňak. Pro děti byla připravena i tombola se spoustou
krásných či chutných cen. Odměnou pro všechny organizátory byla radost a spokojenost
v dětských tvářích.
Hana Jedličková – zást. ředitele ZŠ a MŠ
5.4. jsme zorganizovali vítání nových občánků obce narozených v roce 2007. Přivítali jsme do
obce 6 malých kluků a holčiček. Od Obce Horní Pěna dostali pěkné dárky a příspěvek na
vkladní knížku, kterou jim spolu s počátečním vkladem vystavila Sparkasse.
18. a 19.4. uvedli naši divadelníci v kulturním domě klasickou pohádku „Hrátky s čertem“.
Provedení bylo výborné, všichni diváci se skvěle pobavili. Herci podali opravdu obdivuhodné
výkony, které by nám mohla závidět leckterá profesionální divadla.
30.4. vzplála na kopci nad obcí pod odborným dozorem hasičů hranice s hadrovou čarodějnicí.
Sešli se dospělí i děti, které si mohly opéci na malém ohýnku buřty. Od zaměstnankyň
mateřské školy dostaly všechny přítomné ženy čarodějnické průkazky.
6.5. jsme uspořádali v penzionu „Racek“ besedu s názvem „Květen 1945 na jihu Čech“, která
byla velice pěkná, doplněná spoustou dobových i nových fotografií. Pan Kos má o této době
skutečně mimořádné znalosti, které dovede velmi poutavě předávat. Mrzí nás jen to, že na
besedu přišlo bohužel velmi málo občanů.
10.5. připravili dobrovolní hasiči tradiční setkání důchodců v kulturním domě. Kromě
popovídání si také účastníci mohli poslechnout své oblíbené písničky nebo si při hudbě
zatančit.

Na konec srpna 2008 opět připravujeme pro děti loučení s prázdninami, termín a program
včas zveřejníme.
V neděli 1. června oslaví svůj svátek všechny děti. Přejeme jim mnoho úspěchů ve škole,
dobré zakončení školního roku a krásné a slunečné prázdniny!
Na neděli 1. června připadá tradiční pěnenská pouť. Počasí prý bude pěkné, a tak kromě
každoročních pouťových atrakcí si vám dovolujeme nabídnout i kulturní pořad.
Zastupitelstvo obce si vás dovoluje pozvat
na koncert do kostela sv. Michala
dne 1.6.2008 ve 14.00
vystoupí vokální soubor X-tet pod vedením sbormistra Štěpána Štrupla
Římský císař u našeho potoka
Roku 6 našeho lepočtu připravil nevlastní syn císaře Augusta, Tiberius, armádu strašné síly
proti králi germánského kmene Markomanů, Marobudovi. Ten sídlil nedaleko pod Boubínem.
Stejně tak jako Římané zotročoval obyvatele ovládaných území. Zde bylo osídlení již 2000 let
př.n.l. Za původní obyvatele zde byly pokládány kmeny Bójů, podle nichž se prý dochoval název
Bohemia – Čechy.
Barbarský král Marobud žil léta v Římě, kde se naučil válčit a tady pak vybudoval armádu
čítající 70 tisíc pěšáků a 7 tisíc jezdců. Tato síla byla pro Řím nebezpečnější než kdysi
Hanibal. Tato skutenost donutila císaře vyslat Tiberia výbojného krále pokořit.
Předvoj římských vojsk dostal za úkol připravit cestu neprostupnými vlhkými lesy bažinami
pro 12 Tiberiových legií, čítajících celkem 72 tisíc plně vyzbrojených mužů. Tou dobou měla
Římská říše celkem 25 legií se 150 tisíci vojáky s povinnou vojenskou službou 30 let.
Pevná půda tu byla jen někde. Řeka Hostice, dnes Novomlýnský potok, vytvářela rozsáhlé
bažiny plné bobrů, vyder i vodního ptactva. Červená bláta se překonávala pouze v člunu (odtud
název osada Člunek a Krvavý rybník).
Přesun vojsk byl zajištěn vybudováním tří mostů. Jeden byl pod Bílým kamenem (Bílá skála)
někde tam, kde je dnes hráz Kačležského rybníka. Druhý je dodnes na našem potoku – Pěně,
na konci obce Dolní Pěna. Most přes Řečičku u rybníka Malíkovského (Smradlák) stojí nad
hluchým odpadem, je nazýván „římský most“, má valené klenutí a nikdo neví, kde se tento
název vzal...
Po zajištění přesunu vyrazilo císařovo vojsko na náročný terén s cílem Marobuda obklíčit a
zničit. Proto císařův vojevůdce Senita táhl do dnešních Jižních Čech se 6 legiemi přes
Hesensko a Hercynský les ke Klatovům. Císař si vybral připravenou česko-moravskou stezku.
Naše hranice přešel od Pomezí podél Mezného vrchu (Land-stejnu) a dále pokračoval
z Bystřice po schůdnější cestě na Číměř. Zde se Hostice překonat nedala, a tak postupoval
proti jejímu proudu až k Bílému kameni (Bílá skála), kde vojska překonala řeku a postupovala
dál na sever podle naší říčky Piny (Pěny) na Hradec a Bechyni. Dva denní pochody stačily
k tomu, aby se Senitovy legie z prostoru Klatov spojily s císařovými od Bechyně a ahájily útok
na les, který Ptolemaios nazval Garbéta – Šumava. Zde byla na úpatí hor soustředěna vojska
Markomanů poblíž Boubína.

Tento válečný podnik Římanů na území Jižních Čech byl však přerušen zprávou posla
zvěstujícího povstání v Panonii a Illiriku po Augustově smrti. Povstalci – vojáci 3 panonských a
4 germánských legií žádali zkrácení služby v armádě na 16 let a zvýšení služného na 1 denarius.
Povstalci pobili nenáviděné centuriony, otevřeli věznice se zločinci a otroky, s nimiž pak
krátkou dobu odolávali vojskům Říma. Tiberius poslal na povstalce svého syna Drusa. Jeho
legie povstalce rozdělily a porazily. Osnovatelé povstání byli popraveni a nepokoje utichly.
Dochované výše uvedené římské mosty jsou podle historiků nejmenší v Evropě.
Ing. Jiří Rejthar
V nejbližší době oslaví své důležitá životní jubilea někteří naši občané.
V červenci: p. Pavel Gantner
v srpnu: p. Štěpán Slezáček
p. Milan Paukov
p. Danuše Šamanová
p. Trinh Kac Dung
p. Mária Lehká
p. Anna Dvořáková
p. Rudolf Žáček
p. Milan Šefl
p. Marie Lehká
p. Božena Henžlová
Všem jubilantům přeje zastupitelstvo obce hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti
do dalších let.
Připomínáme všem občanům, že do konce měsíce května je nutno zaplatit jednak daně
z nemovitostí a jednak poplatky obci za odvoz komunálního odpadu a také za pejsky!

Vážení sousedé
Dovolujeme si Vás požádat o pomoc při hledání příčiny velmi vysokých ztrát vody v naší obci.
Podle informací pracovníků vodárenské společnosti je denní ztráta v Malíkově cca 6m3 vody
denně. To odpovídá zhruba jedné cisterně, která je z malíkovského vodovodu každý den
odvezena. Již více než měsíc provádíme (několikrát denně) odečty vody hlavního malíkovského
vodoměru. V současné době potřebujeme tyto odečty porovnat se stavy Vašich domácích
vodoměrů. Toho se také týká naše prosba, protože není v našich silách provádět odečty
osobně, rádi bychom Vás požádali o spolupráci při odečtu stavu Vašich domovních vodoměrů ,
samozřejmě dle Vašich možností.
Abychom mohly výsledky odpovědně a správně vyhodnotit, potřebujeme odečíst stavy
vodoměrů zhruba ve stejné době v celé obci. Nejlépe by nám vyhovoval termín v neděli v 19
hodin, kdy budeme zároveň odečítat stav hlavního vodoměru. Pro obyvatele rekreačních
objektů (budou – li odjíždět dříve) stačí, pokud udělají odečet před odjezdem z víkendového
pobytu. Tento odečet potřebujeme opakovat ve třech po sobě jdoucích týdnech.
Stav svého vodoměru napište prosím do přiložené tabulky.
Datum odečtů je zapsán v prvním sloupečku. Tabulku tedy prosím vyplňujte odspodu, vždy
celý řádek tedy: číslo popisné, jméno majitele a stav vodoměru v hodině odběru. Vyplněný
řádek prosím odstřihněte a vložte v den odběru do schránky u kaple, kde bude přítomen
minimálně do 20 hodin každý den odečtu pracovník obecního úřadu. Rekreanti mohou do
schránky vhodit lístek samostatně. Kdo nebude moci odečet sám provést, tomu se budeme
snažit pomoci, stačí vzkázat pomocí místních zastupitelů (p. Žáček, p. Čekal, ing. Píšová)
Děkujeme za spolupráci!
Zastupitelé obce
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číslice v okénku)

