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Místní poplatky:
Milí spoluobčané, je to tady zase a neúprosně, jako každý rok.
Do konce měsíce února je třeba zaplatit poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok
2010. Do této doby bude firma AVE CZ tolerovat ještě známky z roku 2009. Po 1.březnu 2010
nebudou obsluhovány popelnice, na kterých nebude vylepena známka pro rok 2010. Známku na
rok 2010 obdržíte proti platbě v kanceláři OÚ u paní Hiršové v úřední hodiny. Cena zůstává
stejná jako v loňském roce, tj. 395,-Kč za osobu trvale přihlášenou k pobytu v našich obcích a
rok, v případě rekreačních objektů činí poplatek 500,-Kč za objekt a rok.
Do konce měsíce května je možno zaplatit poplatek za psy. Cena je i v tomto případě stejná
jako v roce 2009, a to 200,-Kč za psa.
Občané Malíkova nad Nežárkou
mohou zaplatit místní poplatky dne 18.1.2010
v malíkovské hasičárně od 17:00 do 18:00 hodin. V této době zde bude přítomna p.
Hiršová.
@@@@@@@
Nejbližší kulturní akce:
dne 6. února 2010 bude v sále kulturního domu dětský maškarní ples od 14.00 do 17.00 hod.,
dne 13. února 2010 nás čeká opět masopustní průvod masek obcí,
dne 20. února 2010 pořádá Klub žen v sále kulturního domu v Horní Pěně maškarní bál. K tanci
a poslechu hrají Vrbovci-Band. Začátek akce je v 19:00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.
Pro všechny, kteří by měli zájem chodit v masce v masopustním průvodu, je tu důležité
sdělení: schůzka všech masek bude 25.1.2010 v 18.30 hod. v hospodě U Jaryka.
@@@@@@@
Oznámení:
V současné době se dokončuje rekonstrukce společenské místnosti v přízemí budovy
kulturního domu v Horní Pěně. Vedení obce počítá s možností zápůjček těchto prostorů nejen
místním spolkům pro pořádání různých menších kulturních akcí a schůzí, ale i zájemcům z řad
občanů pro konání rodinných oslav. Podmínky zapůjčení zůstávají stejné, jako byly dosud
v případě zapůjčování tanečního sálu, to jest za úklid a úhradu spotřebované elektřiny, vody a
plynu. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ od 1.února 2010.
@@@@@@@

Harmonogram svozu kontejnerů se tříděným odpadem pro rok 2010:
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Svoz komunálního odpadu (vysypávání popelnic) zůstává stejný v obou obcích: každý týden ve
čtvrtek.
@@@@@@@
Z historie farnosti Horní Pěna
Nejstarší dochovaná zpráva o Hornopěnenské farnosti se datuje pravděpodobně do roku 1359,
kdy podle zápisu zemřel farář Jindřich a na uvolněné místo duchovního správce farnosti byl
jmenován kněz Ondřej z Lomnice. Mimochodem tehdy se jeho duchovní okrsek jmenoval
Farnost Pyenna.
V kronice farnosti je také z roku 1384 asi první zmínka o kostele svatého Michala. Fara tehdy
byla součástí Děkanátu Chýnovského v Arciděkanátu Bechyňském. Fara zde podle různých
zmínek a dochovaných zápisů existovala a fungovala již ve 2. polovině 13. století a byla tedy
jednou z nejstarších beneficí v kraji.
Z doby husitské, tedy z počátku a 1. poloviny 15. století se nedochovaly pravděpodobně žádné
zápisy, takže není jasné, zda v této době byla obsazena a fungovala.
V roce 1594 přijali patronát nad zdejší farností jindřichohradečtí jezuité a jezuitský řád pak
na zdejší faru dosazoval ze svých řad duchovní správce farnosti.
V roce 1671 došlo opět ke změnám ve struktuře církve – byly vytvořeny a zavedeny vikariáty.
Z toho důvodu vznikl v roce 1672 Jindřichohradecký vikariát, do něj byla včleněna
Hornopěnenská farnost, což trvá dodnes. Vikariát v Jindřichově Hradci pak spadá do
Českobudějovické diecéze.
V 17. století patřila Hornopěnenská farnost mezi značně velké církevní obvody. Kromě Horní
Pěny spadaly pod zdejší církevní správu i obce Dolní Pěna, Malíkov nad Nežárkou, Kačlehy,
Hrutkov a Nová Ves, které do tohoto obvodu patří stále, a obce, které se v pozdějších letech
buď osamostatnily pod vlastní farnosti nebo připadly jiným farnostem – Číměř, Blažejov,
Dvoreček, Hospříz, Mutyněves, Malý Ratmírov, Oldřiš, Sedlo, Vyšpachy (Bílá) a Kunějovské
Samoty, tedy celkově 16 obcí. V roce 1774 došlo k vyfaření Číměře a v roce 1781 byl vyfařen
Blažejov, ale sídelní kaplani v těchto obcích v podstatě podléhali faráři v Horní Pěně.
V letech 1938-45 spadala farnost v Horní Pěně do Svatohypolitské diecéze prostřednictvím
Novobystřického děkanátu. V této hektické době vznikly velké škody na farních archivních
materiálech, mnohé byly ztraceny či zcela zničeny při stěhování, převážení nebo záměrně.
Ve farních kronikách se dochoval seznam některých duchovních správců Hornopěnenské
farnosti:
?-?
kněz Jindřich
1359 - ?
kněz Ondřej z Lomnice
1610 – 1623
Tomáš Vilém Filler

1623 – 1627
1627 – 1630
1630 – 1645
1647 – 1665
1655 – 1670
1671 – 1675
1675 – 1681
1681 – 1692
1692 – 1705
1705 – 1724
1724 – 1743
1744 – 1746
1747 – 1751
1752 – 1801
1802 – 1829
1829 – 1832
1832 – 1833
1833 – 1842
1842 – 1867
1867 – 1873
1873 – 1890
1890 – 1900
1900
1901 – 1914
1915
1915

Sigfrid Adlkhoven
Bartoloměj Theowald
Michal Seydl
Matyáš Bedřich Viridianus
Jan Baltazal Folb
Josef Kašpar Höcker
Bartoloměj Augustin Hablika
Alexander Xaver Krausenich
Václav Agopit Vavřinec Reiniš
Karel Vilém Augustin Khirle
Antonín Josef Kretschmer
Athanáš František Preisler
Arnošt Eberhard hrabě Regát osobní děkan
Jan Jiří Josef Knechtel osobní děkan
František Adam Robl
František Linhard administrátor
Matiáš Emmer administrátor
Jan Jiří Heruš
Matiáš Sonnberger
Martin Zátka
František Fiala
Matiáš Schneider
František Kuttan administrátor
František Bürger
Karel Kopecký
Josef Pfauser

Hornopěnenská farnost je jedna z nejstarších (možná i nejstarší) v kraji, ale z prvních 300 let
její existence se nedochovaly téměř žádné písemné záznamy o jejích farnících. První matriční
doklady jsou z roku 1610, ale i v dalších letech jsou záznamy značně neúplné, místy se
dochovaly pouze útržkovité záznamy. Například existuje matrika zemřelých z roku 1675 a
několika dalších let, 7 listů výpočtu desátků z roku 1645, ze 17. a 18. století se zachovalo jen
několik různých dokladů. Asi v roce 1910 provedl František Tischer soupis hornopěnenských
farářů a zdá se, že tehdy měl k dispozici více materiálů než jich máme dnes. K největším
ztrátám v archivech došlo pravděpodobně v období okupace a 2. světové války.
V 50. letech se farní matriky předávaly vznikajícím národním výborům a tehdy se
pravděpodobně ztratily i některé další doklady.
V roce 1952 byly dochované matriční zápisy uloženy do Státního archivu ve Třeboni a některé
další doklady a matriční záznamy o obyvatelích byly v roce 1960 uloženy do depozita
Okresního archivu v Jindřichově Hradci.
RNDr. Hana Andrejchová
@@@@@@@
Redakční skřítek Andýsek na závěr:
Myslíte si, že jódlování je typickou zábavou a atrakcí Bavoráků a obyvatel středoevropských
Alp? Kdepak. Jódlování a soutěže v něm jsou velmi oblíbeny také ve Finsku, Polsku, Kambodži,
Thajsku a Číně a také v Kanadě a na severu USA. Rekordmanem v jódlování je Američan Don
Reynolds, který vydržel jódlovat 7 hodin a 29 minut!!!

