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Změny ve službách České pošty s.p. v Horní Pěně
S účinností od 2.3. letošního roku, dochází ke změně otevírací doby kamenné pošty v naší obci.

Nová otevírací doba je každý den:
dopoledne
hodin.

od 7 hodin do 8

30

hodin

a odpoledne

od 15hodin do 1630

Změna otevírací doby naší pošty byla vyvolána urgentním požadavkem České pošty s.p. na
zkrácení pracovní doby na 3 hodiny denně, navíc rozdělené na dopolední a odpolední část.
Novou otevírací dobu jsme projednávali dosti dlouho a jedná se o kompromis našich požadavků
a schopnosti České pošty s. p..
Z celého jednání s Českou poštou s.p. máme pocit, že tomuto státnímu podniku nejde vůbec o
to – pro co byl zřizován – tedy sloužit lidem, ale pouze o snahu maximalizovat zisk. Veškeré
kroky, které u nás v obci činí, vedou pouze k jednomu cíli : zrušit kamennou pobočku pošty
v Horní Pěně. K čemu jinému také může vést minimalizování pracovní doby a služeb jež má
pošta poskytovat?
Na podzim jsme tuto snahu , díky podzimním volbám a tím i velkému politickému ohlasu,
překonali, ale nyní je do voleb daleko, takže uvidíme.
Nyní je v zájmu všech našich občanů, aby co nejvíce používali služeb pošty v obci, aby se
ukázalo, že pobočka v Horní Pěně je při nové pracovní době opravdu využívána a pro občany
potřebná, a že je důvod za ni bojovat.
V souvislosti s problémem rušení pošt na malých obcích a omezováním pracovní doby na nich
jsme oslovili senátory a požádali je o pomoc. V pondělí proběhne jednání mezi starostou a
místostarostou naší obce a senátorem Štěchem, kde budeme žádat, aby došlo k projednávání
uvedené problematiky a k řešení, které nebude diskriminovat malé obce a jejich občany.
starosta ing. Karel Dušek
místostarosta Jaroslav Kubát

Rozšíření služeb Obecního úřadu v Horní Pěně
Upozorňujeme občany, že v souvislosti s nechutí České pošty s.p. poskytovat v naší obci služby

Czech Pointu, jsme tuto službu na podzim loňského roku zajistili vlastními silami.
Na našem obecním úřadě jsou tedy k dispozici tyto služby:

Výpis
Výpis
Výpis
Výpis

z
z
z
z

trestního rejstříku
obchodního rejstříku
katastru nemovitosti
bodového konta řidičů

Nově je možno na našem úřadě provádět ověřování podpisů a listin.
Všechny tyto služby poskytuje paní Hiršová na počkání.
Od července letošního roku budeme připraveni zprostředkovávat obyvatelstvu i živnostníkům
elektronickou komunikaci s úřady pomocí tzv. datových schránek.
místostarosta Jaroslav Kubát

Jak postoupila kanalizace?
Nedávno při práci v obecním archivu jsme našli několik studií, případně úvodních projektů na
výstavbu kanalizace v naší obci. První studie byla z konce šedesátých let, poslední z počátků
let devadesátých. Nyní jsme se dostali nejdále, máme již dokončenou projektovou
dokumentaci a stavební povolení včetně částí přípojek , které jsou na veřejném prostranství.
Tedy zbývá pouze drobnost – získat několik mnoho milionů na realizaci celého díla.
Naší snahou je letos získat dotaci a dle možností případně i zahájit práce. Výstavba
bude trvat minimálně dva roky a započne na nejnižším místě - čistírnou odpadních vod a
postupně bude výstavba probíhat proti toku potoka směrem k rybníku a na Kačlehy.
K tomu nám zatím ovšem chybí ony zmíněné milióny.
místostarosta Jaroslav Kubát

Všem našim občanům, kteří oslaví v následujících měsících svá životní
jubilea, přeje zastupitelstvo obce hodně zdraví, štěstí a hodně úspěchů!
v měsíci dubnu
p. Marcela Michalová
p. Josef Růžička
p. Renata Tůmová
p. Roman Stokláska
p. Karel Stejskal
p. Anna Boháčová
p. Ingrid Neundorfová
p. Jiří Sýkora ml.
p. Roxana Rejtharová

v měsíci květnu
p. Václav Michal
p. Petra Kolářová
p. Marie Šašková
p. Alena Dvořáková
p. Petruše Kalvasová
p. Jana Šeflová
p. Marta Skořepová
p. Marie Růžičková
p. Irena Šamanová
p. Radka Olahová
p. Kristýna Zelinová
p. Josef Koníček

v měsíci červnu
p. Hana Baumanová
p. Petr Dvořák
p. Josef Dvořák
p. Milada Plánková
p. Jana Deutschová
p. Věra Kožíšková
p. Václav Hloušek
p. Marie Dvořáková
p. Marie Rychetská

Masopust 2009

V sobotu 14. února se v naší obci opět po roce objevily masopustní masky, aby prošly obcí a
pobavily obyvatele a potěšily je jejich oblíbenými písničkami. A tak se ve vsi objevili opice,
tučňáci, žáby a medvěd, posmutnělý novomanžel s půvabnou novomanželkou, nemluvný mnich,
upovídaná babka, maková panenka s vozíkem dobrot pro děti, mlynář s pytlem, dva bojovní
hokejisté , zástupce technických služeb obce a pro bezpečnost všech se zúčastnila i
zdravotnice. K poslechu i tanci všem hrála kapela Vlčiperka ze Stajky. I přes mrazivé počasí
se všem dařilo vykouzlit na tvářích Pěňáků teplé úsměvy.
O týden později byl obecní masopust završen masopustní zábavou s písničkami kapely
Univerzál z Lomů.
I na zábavě se objevila spousta pěkných a vtipných masek nejen z naší obce. 1. a 3. místo v
soutěži masek obsadily Masožravé rostliny a Vodnice z Jindřichova Hradce, naše pěnenské
Gejši obhájily krásné 2. místo.
Výtěžek masopustního průvodu masek byl použit na organizaci zábavy, ceny, platbu za energie
v kulturním domě a obě kapely a dále z nich bude poskytnut jako každý rok příspěvek na
drobné dárky a sladkosti pro děti při akcích obce a pro mateřskou školu.
Náš masopust má ale přece jen jeden problém – masky stárnou a mladí a mladší mezi ně zatím
nenašli cestu.
Tak co za rok? Nechcete se přidat?
Petra Kalvasová a Hana Andrejchová

Co se psalo o Horní Pěně v knihách „Dějiny města Jindřichova Hradce“














důkazem původního slovanského osídlení jsou staré místní názvy obcí a míst – Na Vlčku,
Na Lazích, Na Čihadle, V Řasách, Bílý Kámen, V Rokli, Na Bahňatech, les Řásy....
Horní Pěna bývávala uvedena v soupisu obcí dříve jako „Pěnná“
v roce 1598 chytil panský myslivec mlynáře Jirku z Pěnné při líčení ok zaječích v lese u
Pěnné, řečených Ve Chrástech
kde Vítkovci se zakládáním nových vesnic započali, nelze najisto postaviti, ale některé
z nich povyšvihly se obyvatelstvem jako Pěnná
i rybníky z dob první soustavné kolonizace poznáme. Všechny leží v údolní soutěsce, do
níž spadají bystřiny nebo jím probíhá potok. Proud jeho zastavili hrází, již na místo
trasu tvořila drov propletená chvojím. Všemi těmito vlastnostmi se honosily rybníky.
Pěnná výmluvně německy: Holzwehr
otcovské državy synové Vítkovi si rozdělili roku 1348. Jindřich pak obdržel za díl
polovinu města Hradce, vesnice severní a z vesnic jižních Pěnnou
roku 1354 přimlouvá se Oldřich z Hradce, aby rodák z Hradce Michael, syn Konráda
Pěněnského (de Pomerio), klerik, se jako notář osobní dostal v Brně při kostele sv.
Petra a Pavla
roku 1397, jakýsi střelci, zejména Majnušova rota, se proháněli Hradeckem, k tomu
ukradli v Pěnné koně
také mezi bratry Oldřichem a Janem (starším) z Hradce povstaly spory o dědictví po
strýci Heřmanovi o les Řásu – aby ta strana, kteráž příleží Číměři, byla páně Jana, a
strana druhá, kteráž příleží k Pěnné, ta aby byla páně Oldřichova
o tom, že silnice Hradec – Bystřice „via Pěnná “ v těch časech (míněna léta 1453-1604)



























stále hustěji využívána i povozníky skrze les Řásy na Číměř, mluví horlivé usilování pánů
Hradeckých o celou ves Číměř
roku 1508 nepsanou povinností synků městských bylo dostaviti se myslivcům na pomoc
na vlčí shony do Řás nad Pěnnou obyčejně zjara, když kradli pro mladé na pastvě
beránky
některé podrobnosti obecního hospodářství: cihláři Štěpánu darovány 2 kopy grošů,
aby pilnější byl a nemuseli si z města jezditi pro cihly do Pěnné
přihodilo se, že v Pěnné při úmrtí faráře (nejspíše roku 1471) svršky pobrány na zámek,
ač testamentem poručeny příbuzným do města Hradce
roku 1516, když Hradečtí ze Znojma domů jeli, v Řásech proti Vyšpachům od
neznámých stupků přepadeni jsou, avšak s pomocí pěnenských sedláků, v lese na dříví
pracujících, se ubránili a toho jistého lotra počátkem května mistru katu spraviti dali
z roku 1544: Pěnenská rychta spravuje Horní Pěnnou, Dolní Pěnnou, Malíkov německý a
Kačlehy
z roku 1564: také na vesnicích kolem Hradce shledáváme vlašské kameníky, i v Pěnné
viděti bylo Vlacha
Česká bratřina literátská – nových nám nejen nepřibývá, ale ubývá. Na fundace za
Hradecké pány kromě domácích dostavili se v r. 1586-96 jenom faráři z Počátek,
Pěnné, Číměře, Lodýřova. Pěnenský podával podobojí.
roku 1591 provazem popraveni tří, kteří kostel v Pěnné vyloupili
jezuité vyšli do vesnic, nejprve k Pěnné, kdež do roku 1604 odstarnili ve čtyřech
vesnicích přijímání podobojí z kalicha
velitelem v městě (v Hradci) stal se Vlach Antonio Bruccio, šlechtic. S vojáky vyjel na
lapky, či jak se pravilo: čistit panství od lidského plevele. Někdy i v potocích krve, jak
víme z Pěnné
bezpečí města ohrožovali též selští čtveráci. V Pěnné roku 1632 vojačky či pakážnice
si stouply ke kurníkům, čekali, až slepice snesou a vybraly vejce i slepice. Sedláci tedy
šli za nimi a v lese Smrku je pobili.
Roku 1652 Švédové dobyli zámku žirovnického, spálili Děbolín, Otín, Žďár a snad i
Pěnnou
a tak dostaly od Viléma Slavaty v r. 1658 hradecké vesnice jako by městečka pravou
raritu v zemi: selské erby pro pečetě svých rychtářů. Pěnná medvěda, jenž opírá se
k levé straně o dělený štít – třemi štrychy vodorovně. Na pečetích čteme německý
nápis.
v r. 1679-80 páni dali mezi cestami k Pěnné postavit boudu, kdyby nakažené povětří
přišlo, aby nemocné do ní dávali
na pěnenské rychtě bylo roku 1695 zapsáno 1079 duší
v polovině srpna 1798 (za francouzské války) arcivévoda Karel, jako vrchní velitel
armády,, nařídil manévry kolem Hradce. Menévrům velel podmaršálek Kolovrat. Ještě
roku 1890 na návršíčku v Borovičku (na Fedrpuši) před Pěnou stál pamětní kámen v
místě, odkud arcivévoda přehlížel pohyby vojsk mezi Políknem, Hradcem a Pěnou.
26.7.1822 hrozný větrný orkán poškodil 5 dvorců a 30 vesnic na Hradecku, nejvíce
Roseč, Políkno, Žďáry, Malíkov a Pěnnou. Vítr rozebral střechy, odvanul krovy, celé
dřevěné stodoly přenesl, jednu od Políkna až k Dolní Pěnné.
vybrala: p. Jaroslava Pešková

