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Volby do Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 9. a 10. října 2009.
Prosíme všechny voliče, kteří si přejí, aby je navštívila volební komise s přenosnou schránkou,
aby tuto skutečnost oznámili obecnímu úřad u Horní Pěna do 8. 10 .2009 – tel. č. 384388136
nebo 724195814.
Naši jubilanti:
říjen: p. Jarmila Plucarová
p. Jiří Hirš
p. Helena Moudrá
p. Josef Šašek
p. Iva Dušková
p. Ilona Fialová

-------

listopad: p. Jana Plucarová
p. Jaroslav Lehký
p. František Píša
p. Stanislav Mejtský
p. Kamila Strachotová
p. Valerie Levandovská
p. Rudolf Bartůšek
Zastupitelstvo Obce přeje všem jubilantům pevné zdraví a hodně radostí, úspěchů a vše
nejlepší!
------Pod záštitou Obce Horní Pěna pořádáme ve dnech 11.,12. a 13.9.2009 opět „2. bleší trh“
v kulturním domě v Horní Pěně.
Organizace blešího trhu“:
11.9.2009
16.00-20.00
odběr věcí
12.9.2009
9.00-12.00
odběr věcí
9.00-16.00
prodej pro veřejnost
13.9.2009
10.00-16.00
prodej pro veřejnost
výplata peněz a výdej neprodaných věcí v neděli od 13.00 do 16.00
Bleší trh bude opět probíhat jako burza všeho možného, co projde dveřmi kulturáku, kromě
motorových dopravních prostředků.
Co je vám líto vyhodit, co tak nějak překáží, ale jinému se může hodit – dekorační předměty,
hračky, nádobí, oblečení, svítidla, nevhodné dárky atd. atd.. Věci musí být funkční, nerozbité
a ne příliš poškozené. O příjmu rozhodnou organizátorky.
Burza není svozem nefunkčního odpadu.
Ceny si určete mírné, aby věci byly prodejné.

Z ceny prodaných věcí budeme odečítat 10 % pro Obec Horní Pěna. Tyto peníze chceme opět
použít na každoroční akce pro děti.
Neprodané oblečení nemusíte odebírat zpět, můžeme je nechat uložené do podzimu, kdy
budeme dělat opět sbírku šatstva pro broumovskou diakonii.
------V sobotu 5.9.2009 se v obou našich obcích uskuteční tradiční mobilní sběr nebezpečného
odpadu – to znamená nádob od barev, ředidel, olejů, různých chemikálií, dále použité
štětce,atd. a sběr železného odpadu. Prosíme občany, aby výše uvedený odpad umístili před
svoje nemovitosti až ráno v sobotu 5.9.2009, a to nejdéle do 9.00 hodin.
------Všechny občany zveme na 2. ročník Michalských slavností, které se budou konat v sobotu
26.září 2009 od 10.00 do 17.00 hodin. Program slavností bude zveřejněn na plakátcích.
------Blíží se podzim a přestože meteorologové nám slibují pěkné babí léto, určitě začne v říjnu
foukat z polí. Abychom všem trochu zpříjemnili větrný a smutný podzim, uspořádáme pro děti
a jejich rodiče opět Podzimní drakiádu v neděli 1.listopadu 2009 opět na louce nad
Maňourovými od 14.00 do 16.00 hod. Všichni účastníci budou odměněni a odborná porota
vybere vítěze v různých dračích kategoriích.
Budeme vás opět informovat podrobně plakátky.
------Obec Horní Pěna znovu upozorňuje všechny majitele psů na zákaz volného pobíhání psů po
obci. Stále jsou u nás někteří nezodpovědní „páníčci“, kteří své čtyřnohé mazlíčky
nechávají pobíhat bez vodítka a bez dozoru po obci a nechávají na komunikacích a na
trávě u zahrádek ležet psí exkrementy.
------Obecní knihovna opět od září funguje každý týden ve čtvrtek od 16.00 hod. do 18.00 hod.
-------

Kronika obce Oberbaumgarten

(je psaná německy, ponejvíce asi faráři, později správními orgány)
1269 – přemnožili se vlci, napáchali mnoho škod, od vlků je v okolí modvozeno mnoho jmen,
např.: Vlk, Wolf, Vlkow, Vlkovice, Vlčice, Vlčinec, Vlčhof, Vlčí jáma, Wolfbach,
Wolfspflug
 ve stejné době vznikla obec Nedvědice (snad původně Medvědice?)
V letech 1580-1657:
Podle záznamů fary o odvodech plateb farníků bylo v těchto letech v obci asi 57 domů a
převážně německé osídlení. Alespoň podle jmen.
Podle výše majetku, hlavně půdy, zde bylo 21 sedláků, 6 domkářů, 4 tříčtvrtní rolníci, 4
půlrolníci, 16 malorolníků, 8 záhumenkářů a 15 bezzemků.
V kronice jsou pravidelné a předně vedené záznamy o platebních povinnostech a odvodech a
také o velikostech majetku a členech rodiny. Také jsou zde rozpisy robotních povinností,
vězšinou závisejících na majetku rodiny a počtu jejích členů a jejich věku.
V prosinci 1617 došlo k novému rozdělení katastrálních území a změně správních celků a
správy půdy. Proto jsou v kronice také nově zapsány všechny půdní majetky a nemovitosti.
Podle soupisu zemědělské půdy a odvodů z roku 1654 bylo v obci již 26 větších sedláků, kteří
vlastnili každý 1,5-3 čtvrtě (viertel) půdy, 20 domkářů, 14 záhumenkářů a jen 9 bezzemků.
V roce 1683 měla obec pouze 51 popisných čísel a asi 240 obyvatel. Osídlení je německé, v
kronice jsou jména tehdejších obyvatel: Glaser, Siegel, Sieglin, Friedel, Riebl, Altrichter,

Kantz, Böhm, Czerny, Obenaus, Buchner, Hofschauer, Obermaurer, Schuller, Kolmann,
Kosnopfel, Petzel, Forster, Lamber, Gratzel, Ploss, Fiedler, Schneider, Stöckel, Tipl, Kaiser,
Tusswald, Lithauer, Petsch, Hofbauer, Proisl, Unterrichterhansel, Wagner, Untermaurer,
Plass, Jakl, Watzal, Milnerhansel, Wolmut, Milner, Ziegel, Maurer, Wlach, Hanz.
Kronika obsahuje také seznam z roku 1725, který obsahuje, kteří přispěli na veřejnou sbírku
ke svatořečení Jana Nepomuckého jako patrona země české, což byla jakási vlastenecká
povinnost. Tehdy se vybralo 106.610 zlatých, což byla ohromná suma. Na ni přispěli nejen
místní sedláci, ale lidé různých společenských tříd z celého království. V zápise jsou zapsány i
příspěvky měst a panství.
V roce 1855 je v kronice zápis z kontroly hospodářství a odvodů a z jakéhosi sčítání lidu,
které podepsali statutární zástupci obce Mathias Pfauser a Matyas Riebel. Tehdy obec čítala
již 82 popisných čísel a kromě německých jmen se v zápise objevují jména česká: Bláha, Vraj,
Jakobartl.
V letech 1853-1876 se vystěhovalo 17 rodin a 5 jednotlivců, celkem 91 lidí z obce
Oberbaumgarten do Ameriky. V kronice je o tom přesný zápis, kolik lidí z které rodiny odešlo
a dokonce je zapsáno i kam. Nejvíce vystěhovalců odešlo do Iowy, Texasu a Illinois a další do
Minesoty, Kentucky a jedna rodiny do Dakoty. Snad i proto se při soupisu obvatelstva a
odvodů v roce 1893 projevilo snížení počtuo byvatel a obývaných nemovitostí. Těch bylo
tentokrát pouze 47.
V kronice je ze dne 23.5.1902 vlastnoruční zápis a podpis knížete Eugena Czernina,
tehdejšího majitele panství, do kterého území Horní Pěny (tehdy Oberbeumgarten) patřilo.
Zastavil se v obci při kontrole a objížďce svého panství spolu se svým správcem JUDr.
Jaromirem Czerninem.
20.9.1908 byla v Jindřichově Hradci (tehdy Neuhaus) veliká slavnost u příležitosti
císařských narozenin. Zúčastnil se ji mimojiné také tehdejší starosta obce. V naší obci byla
také veselice zakončená stejně jako ve městě ohňostrojem. O této události se rozepsal
tehdejší Jindřichohradecký zpravodaj Ohlasy od Nežárky.
V obci Oberbaumgarten fungovala pravděpodobně od roku 1895 pošta, tedy poštovní úřad s
jedním poštmistrem nebo poštmistrovou. V kronice je přehled poštmistrů až do roku 1929:
Agnus Pötsch
poštmistr
15.10.1895 – 31.7.1908
R. Frank
poštmistr
1.8.1908 – 31.5.1911
Ludwig Stüdl
vrchní poštmistr
1.6.1911 – 1.8.1924
M. Mařík
poštmistr
1.8.1924 – 21.9.1925
Libuška Herboltová
poštmistrová
1.10.1925 – 19.12.1928
L. Max
poštmistr
19.12.1928 – 28.6.1929
Zdeňka Melková
poštmistrová
od 28.6.1929 - …...
Pro zajímavost uvádím přehled některých provedených služeb místní pošty.
Rok
obyč.zásilky
doporuč.zásilky
telegramy
celkem zásilek
1897
384
301
--3 500
1900
444
236
200
4 749
1905
4 329
171
98
9 776
1910
3 118
1 840
134
14 468
1915
10 780
390
296
21 697
1920
12 619
817
208
32 679
1921
11 022
779
194
30 820
1922
8 694
487
144
25 336

1923
1924
1935
1936

8 527
7 910
1 529
1 321

393
295
293
352

147
154
172
181

24 897
23 592
14 294
14 506

V kronice je také Kandidátka „Spolku zemědělců, politické strany německého venkova“a
Německé živnostenské strany do obecních voleb pro obec Oberbaumgarten z roku 1923.
Je na ní 18 kandidátů, prvních 5 prošlo vítězně volbami.
Franz Fiedler
statkář, čp. 6
Johann Binder
statkář, čp. 35
Franz Reisner
statkář, čp. 26
Johann Fiedler
domkář, čp. 85
Alois Riebel
domkář, čp. 76
Wenzel Watzal
statkář, čp. 56
Hanz Röschl
učitel a statkář, čp. 28
Josef Miksch
statkář, čp. 16
Franz Haslauer
kupec, čp. 2
Peter Müller
kovářský mistr, čp. 26 Fritz Soukup
učitel, čp. 92
Franz Zimmermann
domkář, čp. 40
Johann Proißl
statkář, čp. 39
Johann Forster
statkář, čp. 31
Johann Schwab
statkář, čp. 27
Johann Friedl
hostinský, čp. 77
Heinrich Landrichter domkář, čp. 14
Martin Fiedler
domkář, čp. 79
Na jaře 1925 uveřejnily Zemské noviny i místní tisk zprávu o slavném rodákovi z Horní Pěny.
Vedení Lesnického výzkumného ústavu v Mariabrunn studijní oddělení lesního odboru Vysoké
školy zemědělské (Hochschule für Bodenkultur) sdělily, že proběhlo druhé kolo voleb rektora
pro školní rok 1925/26. Rektorem byl jednohlasně zvolen rodák z obce Oberbaumgarten,
který se v roce 1857 narodil v rodině statkáře, řádný profesor lesního hospodářství a studia
lesní správy dvorní rada Profesor Franz Riebel.
Při soupisu obyvatel v roce 1928 bylo v obci 96 čísel popisných a změnila se struktura
obyvatel. Je zde, alespoň podle jmen daleko více Čechů. Objevují se jména Šafránek čp. 4,
Stibor čp. 12, Mikš čp. 16, Bláha čp. 20, Lukš čp. 33, Stolař čp. 54, Jakobartl čp. 60, Lukš čp.
62, Soukup čp. 92. Někdy jsou psána ještě německým přepisem, jindy jsou uváděna česky.
Ve 20. letech fungovala v obci obecní knihovna, která byla otevřena asi v roce 1919.
Ve volbách do zemského zastupitelstva v roce 1928 bylo v obci prezentováno 23 kandidátek.
Ve volbách bylo odevzdáno za obec celkem 219 hlasů.
Bohatší občané přispěli do sbírky na opravu kostela v obci v roce 1929. Někteří přispěli až
15 korunami! Celkem se vybralo 1150,- korun. A to byla tehdy dost velká částka a významně
přispěla na výdaje s opravou.
Je zapsáno, že v 1. světové válce padlo i 7 hornopěnenských občanů.
7. března 1930 navštívil Jindřichův Hradec tehdejší president republiky Tomáš Garrigue
Masaryk s manželkou. Setkání s ním se zúčastnili také zástupci okolních obcí, za Horní Pěnu to
byl tehdejší starosta pan Altrichter.
V roce 1939 je v zápisech o obyvatelích počet čísel popisných pravděpodobně jen 89, ale
objevují se nová česká jména: Zima, Jakl, Demal, Hrubeš, Ctibor, Kudrna.
------Loučení prázdninami v Horní Pěně
V sobotu bylo pro děti v Horní Pěně připraveno jako každý rok celodenní loučení s prázdninami
na hřišti u rybníka. Letos ale počasí asi spolu s dětmi oplakávalo konec prázdnin a provazy
deště donutily organizátory ke změně programu. Ale děti rozhodně zkrátka nepřišly.

Program byl přesunut do kulturního domu v Horní Pěně. Hned při vstupu dostaly děti balíček
se skladkostmi a různými drobnostmi a soutěžní list. Ve vestibulu na něčekala první soutěž –
házení míčků u Bílé paní. Princ a princezna poztráceli korále a děti jim je pomohli navlékat,
Červená Karkulka sice neprovázela děti černým lesem, ale i tak museli všechny prokázat
odvahu a prolézt látkovým tunelem. U vodníků zkoušeli všichni pochytat co nejvíce rybiček,
strašlivá čarodějnice učila všechny kouzlit ve svém čarovném hrnci a děsiví čerti odměnili děti
sladkostmi za skákání v pytli. Na každém stanovišti si menší i větší soutěžící vybojovali drobné
dárečky či sladkosti a po všech dobrodružstvích dostali od hodného Dědečka-Hříbečka koláč.
Po krátkém odpočinku a občerstvení následovala diskotéka se soutěžemi, ve kterých prokázali
všichni že mají výbornou fyzičku a jsou skvělí tanečníci.
Nakonec byli všichni spokojení a i přes nepřízeň počasí si loučení s prázdninami opravdu užili.
------Mateřská škola v Horní Pěně
V pondělí odpoledne byla za účasti zastupitelů Obce Horní Pěna, která je zřizovatelem místní
ZŠ a MŠ, představena zčásti zrekonstruovaná mateřská škola a nový hrací areál na školní
zahradě. Původní prostory základní školy byly přeměněny v další třídu školky pro starší děti a
předškoláčky. Děti přivítá krásně obrázky vymalovaná třída s novým nábytkem, nová umývárna
a obrázky oblíbených pohádkových postaviček po celé budově. Tyhle namalované kamarády pro
děti vytvořila paní ředitelka Hana Jedličková a i všechny ostatní zaměstnankyně školy se
hodně přičinily o to, aby krásné nové prostory i celá budova byly pro děti včas připraveny.
Hlavním dárkem pro děti je hrací areál na zahradě školky, kde jsou zbrusu nová zařízení pro
pohybové vyžití dětí – houpací hnízdo, hrazdička, provazová dráha, houpací koník, ale také
zrenovovaný kolotoč, skluzavka a pískoviště.
Starosta obce, ing. Karel Dušek, slavnostně zahájil provoz nového hracího areálu přestřižením
stuh u jednotlivých hracích míst a popřál všem, aby se jim na staronovém působišti líbilo a
dařilo.
Poznámka redakce:
Mně osobně by se v té skoro nové školce líbilo moc, je tam všechno krásně barevné, hrací areál
je prostě bezvadný a vy se těšte na den otevřených dveří. Bude brzo!!!

-------

Znovu upozorňujeme, že je možno v občasníku zveřejnit i nabídky či poptávky, svoje
požadavky můžete zaslat buď mailem – andrejchova@seznam.cz nebo písemně do schránky
Obce a knihovny.
Rovněž znovu nabízíme možnost zasílání občasníku elektronicky, stačí napsat na výše
uvedenou adresu mail s vaším jménem.
------...a ještě slovíčko redakčního skřítka Andýska:
- Znáte rčení „jsou na sebe jako pes a kočka“? Hlavní problém tohohle velmi problematického
soužití je v tom, že každý z nich má jinou „řeč těla“. Kočka, je-li spokojená, přede a mručí,
zatímco pes právě mručení bere jako výzvu k boji. No a pak si mají rozumět!
- Víte, jak dlouho trvala stoletá válka mezi Anglií a Franccií? Kdepak sto let! Trvala 114 let a
bylo to období velmi krutých bojů a drancování.
- Víte, že bydlíte v iglú? V jazyce Eskymáků totiž slovo iglú znamená dům. A v tom bydlíme
všichni.
- Kanárské ostrovy mají pramálo společného s kanáry. Jejich název totiž pochází z latiny či
španělštiny, od slova „canis“=pes, tedy Psí ostrovy podle množství divokých psů, kteří zde žili v
době objevení ostrovů. A kanárci byli pojmenováni podle těchto ostrovů.

