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Vánoční pozvánky:
Přidejte se k akci ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY a přijďte si společně zazpívat ve středu
12.12.2012 v 18.00 hodin ke kostelu v Horní Pěně. Sejdeme se, zazpíváme známé koledy a
společně si tak připravíme pěknou předvánoční náladu.
A jako každoročně i letos vás zveme v pátek 14.12.2012 na další ročník vánočního
CUKROVÁNÍ A SALÁTOVÁNÍ opět v kulturním domě v 17.00. Můžete vzít na ochutnávku
svoje výrobky, ale hlavně si přineste dobrou náladu, ať se naše sousedské předvánoční
posezení zase vydaří!
No a do třetice se můžeme sejít v pátek 21.12.2012 v kostele na adventním koncertě v
18.00 hod. Vánoční atmosféru navodí svým vystoupením pěvecký sbor Smetana a po vystoupení
se můžete těšit na tradiční vánočku a vánoční punč. Přijďte, jste srdečně zváni!
xxxxxxx
Zprávy z farnosti Horní Pěna
Biskupství českobudějovické oznamuje:
Acta Curie Episcopalis Bohemobudvicensis 11/2012
Rozšíření odpustkových míst o Horní Pěnu.
Do seznamu míst, kde lze získat odpustky Roku víry, připojuji Horní Pěnu, rodiště bl. Bedřicha
Bachsteina, hlavní postavu mezi 14-ti františkánskými mučedníky, blahoslavenými v Praze
13.10. V neděli 21. 10. jsem v Horní Pěně u Jindřichova Hradce měl mši svatou na poděkování za
blahořečení, při které jsem požehnal zvon, za velké účasti věřících, starosty místa a předsedy
senátu Milana Štecha.
Mons. Jiří Paďour, biskup českobudějovický
Další zprávy:
Pravidelná mše svatá s nedělní platností se v našem farním kostele koná každou sobotu od 15
hodin, vyjma první soboty v měsíci, kdy zde mše sloužena není.

Vánoční bohoslužby:
Sobota 22. prosince mše nebude
Pondělí 24. prosince od 15 hodin –„Půlnoční mše“ včetně zpívaných koled
Sobota 29. prosince od 15 hodin
Výstava:
V naší kostnici je i nadále přístupná výstava o historii obce, ve vánočním čase bude doplněna o
výstavku vánočních ozdob, formiček, dekorací a betlémů.
Návštěvu stačí dohodnout telefonicky předem – tel: 728 517 852. Návštěvní doba je
limitována denním světlem (EON doposud nezajistil přípojku elektřiny).
Vstupné je dobrovolné.
Pokud někdo z Vás má zájem pomoci výstavku doplnit exponáty, fotografiemi nebo popsáním
vánočních zvyků či příběhů, ozvěte se prosím, každá spolupráce nebo pomoc je vítána.
xxxxxxx
Vážení spoluobčané, u příležitosti blížících se vánočních svátků a konce roku 2012, vám
přeji jménem svým, i jménem všech členů zastupitelstva obce, klidné a ničím nerušené
prožití Vánoc a do nového roku 2013 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ing. Karel Dušek, starosta
xxxxxxx

Slovo starosty:
V sobotu 21. října letošního roku se v pěněnském kostele uskutečnila slavnostní mše svatá u
příležitosti blahořečení 14 mučedníků františkánů v čele s vikářem konventu Bedřichem
Bachsteinem, rodákem z Horní Pěny, kteří byli v roce 1611 v pražském kostele Panny Marie
Sněžné ubiti pražskou lůzou. Mši svatou celebroval sídelní biskup českobudějovický Mons. Jiří
Paďour OFMCap. Samotné mši předcházelo požehnání zvonu sv. Marie, který byl za 2.světové
války, spolu s ostatními zvony, zrekvírován (zabaven) pro válečný průmysl a nyní, po téměř
sedmdesáti letech, se vrátil, jako poslední chybějící zvon, do věže našeho kostela. Tato
událost vzbudila mezi občany velký zájem, proto jsme oslovili kampanologa Biskupství
českobudějovického Mgr. Radka Lungu o souhlas s uveřejněním jeho autorské práce o osudu
zvonů z Protektorátu Čechy a Morava za 2. světové války. Z důvodu rozsáhlosti celé práce
jsme tuto rozdělili, rovněž se souhlasem autora, do 4 částíSouhlas s uveřejněním v Ohlasech
od Dřeva jsme obdrželi a nyní nám Toto pojednání jsme rozdělili na 4 části, první část máte
právě před sebou.
Rekvizice českých zvonů za 2. světové války (1. část):
V březnu roku 1940 vyšel v Německu zákon o čtyřletém hospodářském plánu na shromáždění
neželezných kovů,1 jehož realizací byl pověřen Hermann Göring. Podle tohoto zákona měly být
shromážděny bronzové zvony a měděné části budov z území celé Říše a neodkladně poskytnuty
jako materiál pro budoucí potřeby zbrojního průmyslu. Prostředky na sejmutí a odvoz zvonů se
čerpaly z říšské pokladny. Právo udělení výjimky z povinnosti odevzdat zvony, popřípadě měď,
příslušelo říšskému ministru hospodářství.
1 Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplans über die Erfassung von

Nichteisenmetallen. Vom 15. März 1940 (in: Reichsgesetzblatt, Jg. 1940, Teil I, Nr. 48,
ausgegeben zu Berlin, den 18. März 1940, s. 510)
Sledování osudů českých bronzových zvonů a jejich užití pro potřeby německého průmyslu v
rámci takzvané rekvizice komplikuje skutečnost, že po rozbití republiky a vzniku tzv.
Protektorátu Čechy a Morava se území bývalého Československa (odhlédnuto od Slovenska)
rozpadlo do více správních celků. Kromě kompaktního protektorátu tu byly okupované
pohraniční oblasti, rozdělené mezi několik říšských žup: Sudetenland, Bayern, respektive
Niederbayern - Oberpfalz, Oberdonau, Niederdonau.
Co se týče zvonů z okupovaného pohraničí, nebyl dosud vůbec vytěžen tzv. Glockenarchiv,
uložený dnes jako součást muzejního archivu Germanisches Nationalmuseum v Norimberku. V
následujícím textu jsou proto pasáže týkající se zvonů z pohraničního území stručnější. Je to
však způsobeno tím, že někdy si informace z různých pramenů protiřečí a literatura k tématu
prakticky neexistuje. Naproti tomu odvoz zvonů z Protektorátu Čechy a Morava lze na základě
pramenů dochovaných v českých archivech rekonstruovat snadněji.
Zvony z okupovaného českého pohraničí Zákon z roku 1940 o shromáždění neželezných kovů
platil nejen pro území tzv. Staré říše, ale i pro okupované pohraničí Českých zemí.2 Pořízení
aktuálního soupisu či katastru zvonů, jejich rozdělení do skupin, svěšení z věží, odevzdání,
shromáždění a odeslání do Německa
mělo v pohraničních oblastech podobný průběh jako v protektorátu. Zvláště praxe zabavování
a zužitkování zvonů v protektorátu byla v některých bodech analogická k situaci na
pohraničních územích. S evidencí zvonů se však v pohraničí začalo dříve a také časový rozvrh
a koordinace akce byly částečně odlišné, stejně jako počty odevzdaných zvonů v jednotlivých
kategoriích.
2 Viz i Richtlinien zur Anordnung des Beauftragten für den Vierjahresplan über die Erfassung
von Nichteisenmetallen v. 15. 3. 1940 ze 7. 11. 1941, a dodatek k těmto směrnicím z 20. 1.
1942.
Za soupis a odebrání zvonů v Sudetské župě odpovídal říšský místodržitel - Reichsstatthalter,
tedy Konrad Henlein. Vlastníci zvonů obdrželi tzv. ohlašovací listy (Meldebogen), které
neprodleně v trojím vyhotovení vyplnili. Povinností vlastníka bylo zaznamenat do formuláře
všechny zvony spolu s jejich základními identifikačními údaji: kromě jiného místo či obec,
jméno kostela nebo kaple, jméno či název vlastníka zvonu, hmotnost a spodní průměr zvonu.
Dvě kopie obdržel nadřízený úřad a jednu si ponechal vlastník. Nadřízený, zpravidla církevní
úřad předal ohlašovací formuláře landrátům nebo starostům měst. Ohlašovací listy se seznamy
nejcennějších zvonů, kategorie D, se zasílaly do Říše, do Reichsstelle für Metalle, protože
Göring si vymínil poslední slovo o počtu zvonů, které měly být zachovány. Nechvalně známý je
Göringův výrok ze začátku války: "In Deutschland sollten zehn bis zwölf Glocken erhalten
bleiben."3
3 “V Německu by mělo být zachováno deset až dvanáct zvonů.”
Při snímání zvonů pomáhaly a do sběrných středisek zvony shromažďovaly řemeslnické svazy
hospodářské komory, tzv. Kreishandwerkerschaft. Ty také vyhotovovaly seznamy odebraných
zvonů, zasílané říšskému místodržiteli.4 Zvony se třídily do čtyř kategorií A, B, C, D, přičemž
hledisko výběru bylo velmi přísné.5 Klasifikaci zvonů provedly nadřízené církevní úřady s
pomocí pracovníků památkové péče. Kategorie D byla určena pro umělecky i historicky
nejcennější zvony, a pouze takové měly být zachovány. Většinou se ani nesundávaly z věží a

zůstaly na původním místě. Naopak zvony kategorie A byly automaticky určeny k dalšímu
zpracování. Podle tehdejší definice se jednalo o zvony bez větší hodnoty - ulité v letech 1800
až 1900, či dokonce po první světové válce nebo tehdy ještě žijícími zvonaři. Následovala
kategorie B jako první rezerva a kategorie C, tedy zvony umělecky a hudebně cenné. Na
shromaždištích (Sammellager) měly být prozatím ponechány zvony kategorie B a co nejdéle
zvony kategorie C.
Památkářům bylo uloženo zvony ještě na okresních shromaždištích pokud možno podrobně
zdokumentovat, popsat, vyfotografovat, případně provést analýzu jejich zvukového obrazu.
Kromě toho se další dokumentace pořizovala také v říši, kde zvony čekaly na roztavení.
4 Sběrných středisek bylo několik desítek.
5 Viz např. Richtlinien für die geschichtliche und künstlerische Bewertung der durch die
Verordnung vom 15. März 1940 in Anspruch genommenen Bronzeglocken (zvl. oddíl II o
kategorizaci zvonů), které vypracovala instituce Reichsstelle für Metalle spolu s říšským
ministrem pro vědu a vzdělání dr. Robertem Hieckem.
xxxxxxx
V následujících měsících se někteří naši občané dožijí svých životních jubileí:
v prosinci:

v lednu:

v únoru:

p. Patrik Paukov

p. Františka Maťhová

p. Ondřej Píša

p. Hana Jantačová

p. Jaroslav Kubát

p. Martin Jantač

p. Marie Nápravníková

p. Zdeněk Kačer

p. Jiří Kolář

sl. Lucie Loskotová

p. Drahoslava Kupková

p. Oldřich Pfauser

p. Václav Pešek

p. Milada Kolářová

p. Jiří Rychetský ml.

p. Irena Tunková

p. Věra Fittlová

p. Jaroslav Turín

p. Naděžda Legényová

p. Miroslav Kubát

p. Jiřina Smržová
p. Jaroslava Korandová
p. Hana Marešová
p. Jaroslav Šťástka

Všem jubilantům blahopřejeme k jejich životním výročím a do dalších let přejeme hodně
zdraví, úspěchů, radostí a štěstí.
xxxxxxx
Oznámení:
Společnost JHComp s.r.o., která poskytuje v obci Horní Pěna internetové připojení,
dokončila výstavbu nového vysílače pro lepší pokrytí obce. Současně byla také výrazně
navýšena kapacita stávajícího vysílače. Zákazníci nyní mohou využít v plné míře nové
tarify pro připojení do sítě, internet o kapacitě až 20 Mbit/s (megabit za sekundu) v
ceně od 264,- Kč včetně DPH měsíčně.
Pro nové zákazníky jsou nyní v akci první 3 měsíce připojení zdarma, při přechodu od

konkurence není účtován zřizovací poplatek 1390,-Kč. Při uzavření smlouvy se závazkem na 2
roky je zákazníkovi poskytován wifi router za 1,-Kč.
Případní zájemci o připojení mohou získat podrobné informace v prodejně společnosti JHComp
s.r.o. v Nádražní ul. č.p. 510/II (naproti JH Marktu) nebo telefonicky na čísle 734 310 278 či
prostřednictvím e-mailu info@jhcomp.cz nebo vyplněním formuláře na internetových
stránkách www.jhcomp.cz.
xxxxxxx
Pozvání:
Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár zve naše občany na vánoční jarmark ve znamení pohádky „S
čerty nejsou žerty“ v sobotu 8.12.2012. Hlavním hostem jarmarku je zpěvák Standa
Hložek. Vstupné je dobrovolné.
Program: v 10.00 zahájí Standa Hložek a následuje dětský bubínkový soubor
v 11.30 vystoupení místního amatérského pěveckého souboru
ve 12.30 autogramiáda Standy Hložka
ve 14.00 pohádková hra „S čerty nejsou žerty“
v 15.00 čertovská dikotéka pro děti s tombolou a odměnami za masky a vystoupení
taneční skupiny La Volta
v 17.00 ohňová show skupiny Páni z Hradce
ve 21.00 taneční zábava Parkán (masky mají zvýhodněné vstupné)
Po celý den proběhnou různé doprovodné programy pro děti i dospělé.
xxxxxxx

Výše místních poplatků pro rok 2013
Výše místních poplatků pro rok 2013 zůstává nezměněna.
Druh
poplatku

Výše
poplatku pro rok 2013

Poplatek
za odvoz pevného domovního odpadu za 1 osobu
s trvalým
bydlištěm v obci Horní Pěna

450,00

Poplatek
za odvoz pevného domovního odpadu za rekreační
objekt
Poplatek
z chovu psů za jedno chované zvíře

500,00

200,00

Možnost úhrady poplatků prostřednictvím běžného účtu:

Obecní úřad dává pro rok 2013 občanům možnost uhradit místní poplatky bezhotovostně na
běžný účet obce Horní Pěna. Číslo běžného účtu obce je 0603 152 329/0800.
Do položky variabilní symbol uveďte, prosím, číslo popisné. Do položky Předmět uveďte jméno,
druh poplatku a počet osob, za které byl poplatek uhrazen. Známka na odvoz odpadu Vám bude
vydána po připsání úhrady na běžný účet obce.Vzhledem k tomu, že všechny platby jsou
dohledatelné, není třeba se obávat, že Vaše platba bude připsána někomu jinému.

Místní poplatky můžete samozřejmě nadále hradit v hotovosti přímo do pokladny Obce
Horní Pěna.

xxxxxxx
Za účelem revize a úpravy hrobových míst na hřbitově u kostela sv. Václava v
Jindřichově Hradci, prosíme všechny pozůstalé, jejichž předkové byli zde pohřbeni a oni
sami se chtějí k těmto hrobům hlásit a zachovat, aby se přihlásili osobně nebo písemně
na Římskokatolické farnosti – proboštství Jindřichův Hradec Kostelní 74 377 01 J.
Hradec.
tel. 731 402 823 e-mail: stavebnijh@bcb.cz
xxxxxxx
Redakce přeje svým věrným čtenářům pěkné a klidné adventní a vánoční dny plné pohody
a klidu a do nového roku hodně zdraví, úspěchů a radostí.

