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V prvních třech měsících roku 2012 oslavili někteří naši občané svá životní jubilea. Ke kulatinám a
půlkulatinám nad 60 let jsme popřáli všem osobně, ale přesto všem jubilantům, i mladším, ještě zpětně přeje
zatupitelstvo obce hodně zdraví, úspěchů, radostí, klidu a štěstí.
v lednu
v únoru
v březnu
p. Vlasta Jaklová
p. Božena Chmelová
p. Jana Hořejší
p. Václav Apltauer
p. Jiří Jira
sl. Petra Olahová
p. Jaroslava Dvořáková
p. Věra Králíčková
p. Miroslava Maršounová
p. Miroslav Veselý
p. Zdeněk Vápeník
p. Václav Studnička
p. Jana Küschallová
p. Josef Řimnáč
p. Karel Rojka
p. Jiřina Smržová
p. Josef Machýček
p. Tomáš Hudec
p. Aneta Michalová
sl. Kateřina Hloušková
sl. Adéla Bočková
p. Jaroslav Šťástka
p. Oldřich Pfauser
p. Vlastimil Boček
p. Vladimír Blažek
p. Antonín Olah
p. Jan Lehký
A samozřejmě hodně zdraví, štěstí, klidu, úspěchů a radostí přejeme
následujících měsících:
v dubnu
v květnu
p. Karel Dušek st.
p. Michaela Perlová
p. Martin Doležal
p. Hana Jedličková
p. Michal Koníček
p. Josef Balga ml.
sl. Hana Dlouhá
p. Jaroslava Turínová
p. Eva Píšová
p. Veronika Licehamrová
p. Zdeněk Zeithám
p. Iva Benedová
p. Vlasta Vrajová
p. Hana Koudelková
p. Jitka Longinová

i jubilantům, kteří svá jubilea oslaví v
v červnu
p. Andrea Paďourková
p. Eva Plíšková
p. Pavla Havelková
p. Hana Řimnáčová
p. Věra Kožíšková
p. Petr Plucar
p. Marie Dvořáková
p. Lubomír Plíšek st.
p. Božena Krejčová
p. Josef Krejčí

xxxxxxxxxxx

O počátcích ochotnického divadla v Horní Pěně píše Petra Kolářová
Takto u nás divadlo začínalo
Více než 60 let nás dělí od významné kulturní události v naší obci, kterou bylo první významné vystoupení
obecního divadelního souboru. Ten sice vystoupil poprvé již o rok dříve, ale v roce 1947 exceloval s
představením Jiráskovy Lucerny.
Bylo to náročné, protože hra vyžaduje velké množství herců a dekorací a nebylo ji možno předvést v místní
hospodě. A tak se rozhodlo, že hra se předvede na přírodním jevišti, které se obratem začalo budovat na
břehu rybníka Dřevo. Do prací se zapojil každý dům v obci. Na hráz rybníka dokonce přivezli a nově
zasadili vzrostlou lípu, která se po důkladném zalévání opravdu uchytila. Postavily se stupňovité lavice pro
publikum a po dlouhém shánění se podařilo najít starého a pomalého koně pro kněžnu, která na koni jezdit

neuměla.
Propagace byla opravdu velká – bylo vytištěno 200 velkých a 300 malých plakátků a v okruhu 10 km byly na
stromech šipky ukazující směr k divadlu. Zprávu o připravované akci přinesl denní tisk – Rudé právo a
Jihočeská pravda a rozhlasová stanice České Budějovice. V místě byl připraven bufet, úschovna kol a
motorových vozidel a byly zajištěny i autokary na dopravu diváků.
Úspěch představení byl obrovský, o čemž svědčí i to, že z výtěžku byl zakoupen místní rozhlas. Naši
ochotníci pak hru ještě několikrát a na několika místech opět s velkým úspěchem zopakovali. Tímto
přestavením pak odstartovala činnost místního ochotnického divadelního souboru a zde vzalo původ i jeho
jméno – Divadelní soubor Jirásek Horní Pěna.
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Divadelní soubor,, Jirásek" Horní Pěna Vás srdečně zve na premiéru divadelní pohádky

Jak se Růženka stala Šípkovou.
Jistě každý zná klasickou pohádku o krásné panně, která se píchne do prstu o trn růže - ale co když to bylo
jinak?
Opravdu s Růženkou usnulo celé království? Tak se přijďte podívat na hrad krále Patlaje a zábava je
zaručena!
Pohádka je určena nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Premiéra pátek 13.4.2012 v Kulturním domě v Horní Pěně od 20:00 hodin
a repríza v sobotu 14.4.2012 od 19:00 hodin
Vstupné dospělí 50.- Kč, děti 30.-Kč
Osoby a obsazení:
Komoří Jablkoň-Michal Žoudlík
Růženka- Michaela Deutschová
Princ Šípek- Petr Deutsch
Sudička Žofie-Ludmila Kalvasová
Sudička Medarda-Jiří Kalvas
Král Patlaj-Jan Lehký
Královna-Petra Kolářová
Strážný-Roman Maršík
Text sleduje Libuše Homolová
a Kristýna Mesárošová

Těšíme se na Vaši návštěvu !
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Další připravované akce:
V sobotu 14.4.2012 se koná v malém sále kulturního domu v Horní Pěně ve 14.00 hodin vítání občánků
Horní Pěny a Malíkova nad Nežárkou, kteří se narodili v roce 2011. Mezi občany našich obcí přivítáme
tentokrát 8 chlapečků.
------V sobotu 21.4.2012 bude v naší obci opět probíhat sběr starého železa a malých elektrospotřebičů a
elektroodpadu. Železný šrot a elektropřístroje k likvidaci dejte před své domy ráno nejpozději do 9.00 hodin,
aby vše mohlo být odvezeno. S odvozem začnou naši hasiči v 9.00 hodin.
------V pondělí 30.4.2012 jako každoročně vyjde ve 20.00 hodin od mateřské školky lampionový průvod, který
projde vsí až k rybníku, kde hasiči již tradičně zapálí hranici a zahájí tak oslavu filipojakubské noci. Děti si
budou moci opéct buřty a jako každoročně, i letos na ně bude čekat podvečerní dobrodružství zakončené
sladkou odměnou.
Takže vyrobte nebo zakupte lampion a samozřejmě nechte provést technickou kontrolu svých košťat, ti
pokročilejší technickou kontrolu vysavačů a připravte se na velký let!
------No a zase sobota, tentokrát 12.5.2012. V tento den zveme všechny ženy v 17.00 hodin do velkého sálu
našeho kulturního domu na "Den matek". K tanci a poslechu hrají František Koranda, Karel Dušek a Petr
Nouza, vstupné je 50 Kč na osobu a v něm je zahrnuto malé občerstvení. Milé dámy, přijďte se poveselit,

zatancovat, zazpívat, popovídat a pobavit se!
------Taneční boty neuklízejte, neboť již nyní vás zveme na další Country bál, a to v sobotu 28.7.2012 opět ve
velkém sále kulturního domu. K tanci a poslechu bude opět hrát country skupina "Grass and roses".
Podrobnosti ještě upřesníme na plakátcích před konáním akce.
------V posledních dvou březnových dnech proběhla v kulturním domě burza všeho možného. O její oblibě
svědčila velká návštěvnost a také velké množství prodaných věcí. Neprodané a nevyzvednuté šatstvo opět
věnujeme jindřichohradecké katolické charitě. No a můžete znovu začít odkládat nepotřebné věci a oděvy.
Další burza proběhne zase na podzim!
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Sdělení pro rybáře, rybníkáře a všechny příznivce Petrova cechu:
Právě vyšla dlouho očekávaná kniha dvojice autorů Miroslava Hule a Michala Kotyzy, která podrobně
popisuje historii a současnost rybníkářství na Jindřichohradecku. Kniha je vázaná, její formát je 17x24,5 cm.
Na celkem 255 stranách najdete velké množství dobových fotografií a kreseb. Cena této knihy je 195,-Kč.
Zájemci o tuto knihu se mohou hlásit na OÚ Horní Pěna do 30.4.2012, poté bude příslušný počet výtisků na
OÚ doručen k odebrání. Zájemci budou jednotlivě kontaktováni. Platba bude provedena při převzetí knihy.

