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Všem našim občanům, kteří se v těchto měsících dožívají svých životních jubileí, přeje
zastupitelstvo obce vše nejlepší a do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů.
v březnu
v dubnu
v květnu
p. Šárka Kvasničková
p. Jaromír Mrkvička
p. Hana Veselá
p. Renata Hiklová
p. Jana Fenclová
sl. Lucie Tomanová
p. Josef Řimnáč
p. Jaroslava Kačerová
p. Jaroslav Kaňka
p. Jan Paďourek
p. Tomáš Slabý
p. Veronika Licehamrová
p. Miluše Žáčková
p. Jiří Maťha
p. Hana Vápeníková
p. David Veselý
p. Marcela Machýčková
p. Zdeněk Jedlinski
p. Jaroslav Koubek
sl. Kateřina Pešková

Akce, které plánujeme na nejbližší dobu:
V sobotu 16.března 2012 bude v Horní Pěně probíhat tradiční sběr starého železa 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 Malíkově nad Nežárkou proběhne v tento den pouze sběr elektroodpadu. Sběr železa
se uskuteční v režii malíkovských hasičů, kteří termín oznámí dodatečně.
----------V pátek 29. března 2013 se sejdeme od 17:00 hod. v malém sálku kulturního domu na dalším
předvelikonočním Hlavičkování. Posedíme, ochutnáme různé velikonoční specialitky, a hlavně si
popovídáme a zastavíme se v předvelikonočním shonu. Nápoje jsou zajištěny, k ochutnání
můžete přinést svoje velikonoční i jiné specialitky.
----------V pátek a v sobotu 5.a 6.dubna 2013 proběhne v kulturním domě další Blešák aneb burza
čehokoli. Opět je možno prodat i koupit cokoli, co projde dveřmi kulturáku. Přesné časy
výkupu a prodeje zveřejníme na plakátcích 14 dní před burzou.
----------V sobotu 13. dubna 2013 uvítáme slavnostně v kulturním domě naše malé občánky narozené v
roce 2012. Začátek je ve 14:00 hodin.

----------V úterý 30. dubna 2013 chystáme spolu s našimi hasiči a mateřskou školou tradiční
čarodějnice. Jako obvykle vyjde ve 20:00 hodin od mateřské školky lampionový průvod, který
projde vsí až k rybníku, kde hasiči 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 další velký let!
----------V sobotu 25. května 2013 se u nás uskuteční „Dětská vikariátní pouť“. Bude to setkání
dětí z krumlovského a hradeckého vikariátu, věnované uctění památky našeho blahoslaveného
rodáka Bedřicha Bachsteina. Program bude mimo mši zahrnovat i dětské divadelní představení,
pouť okolo našich pamětihodností a sportovní část. Očekává se účast do 200 dětí.
----------V neděli 2. června 2013 si poznačte do kalendáře každoroční pouť s houpačkami a kolotoči,
koláči a buchtami a návštěvou rodiny.
----------V sobotu 22. června 2013 se uskuteční v kulturním domě tradiční Setkání seniorů z Horní
Pěny a Malíkova nad Nežárkou, které ve spolupráci s obcí pořádají pěněnští hasiči.
Tentokrát bude k tanci a poslechu hrát Sedelská Zoufalka. Podrobnosti budou uvedeny na
pozvánkách.
----------Do kalendáře si také poznamenejte každoroční Michalské slavnosti, které letos proběhnou v
sobotu 28. září 2013. Podrobnosti a program budou zveřejněny opět na plakátcích a
slavnosti vám připomeneme i v hlášení obecního rozhlasu.
----------Zprávy z farnosti:
Proběhlo:
15. února, ke dni výročí úmrtí 14 pražských mučedníků, se konala pouť od kláštera
v Jindřichově Hradci k našemu farnímu kostelu. Pěšky pouť vykonalo 17 účastníků a cca 80 se
dostavilo auty. Po ukončení obřadů v kostele bylo pro zúčastněné připraveno drobné
občerstvení.
Touto první poutí, se vlastně náš farní kostel stal také poutním místem. Navíc byl jako jeden
z mála kostelů, Mons. Jiřím Paďourem, biskupem budějovickým, připojen k seznamu míst, kde
lze získat odpustky Roku víry (plnomocný odpustek = po vykonané zpovědi je zde v kostele
odpuštěn trest z vyznaných hříchů).
Připravujeme:
24.května 2013 je na programu opět noc kostelů, bude otevřen i náš kostel Sv.Michaela
Archanděla v Horní Pěně. Součástí programu by měla být i část výstavy věnované 14
pražským mučedníkům, kterou nám zapůjčí bratři Františkáni z Prahy. Bližší informace budou
sděleny dodatečně.

Základní informace pro správné třídění odpadu
Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky
z plastů.
Dále sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Nepatří sem naopak mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžete například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z kartonového papíru (lepenky), nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem
můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské
pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Zelený kontejner na sklo
ANO
Můžete sem vhodit jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin.
Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré
sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Nevhazujte keramiku a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo
třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované
sklo patří zpět do obchodu.
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Vážení spoluobčané,
z důvodu stále častějších návštěv různých podomních prodejců elektrické energie, plynu
nebo telekomunikačních služeb v našich obcích, považujeme za nutné podat vám několik
základních informací a rad, které by vám v dané situaci mohly pomoci.
Podomní prodej je prodej zboží či služeb provozovaný bez pevného stanoviště, obchůzkou
od dveří ke dveřím, dům od domu nebo na veřejných prostranstvích.
Charakteristickým rysem podomního prodeje je, že jednání o smlouvě zpravidla vyvolává
prodávající a ne spotřebitel, který tak na ně v tu chvíli není připraven. Spotřebitel nemá
při podomním obchodu možnost okamžitého srovnání nabízených podmínek s jinými
nabídkami a psychologicky je v pozici, v níž často zcela iracionálně podléhá nátlaku
obchodníka.
Podomní prodej je tak jednou z nejagresivnějších forem prodeje, při níž je spotřebitel
atakován prodejcem a těžko může před podomním obchodem z vlastního domu „uniknout“.
Naštěstí současná legislativa chrání spotřebitele velmi kvalitně. Jedná se zejména o
Směrnici Rady Evropských Společenství (85/577/EHS) ze dne 20.prosince 1985 o
ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory a Směrnici Rady
Evropských Společenství (93/13/EHS) ze dne 5.dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách

ve spotřebitelských smlouvách. Obě tyto Směrnice byly zapracovány do zák.č. 367/2000
Sb. novelizujícího zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Ve zmíněném zákonu č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto problematiku řeší § 57, odst.1, 2
a 3:
§ 57
(1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání
dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel
od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke
splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez
uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u
nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.
Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30
dnů od odstoupení od smlouvy.
(2) Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy
nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení
osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby.
(3) Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má spotřebitel právo
odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.
Vzor písemného odstoupení od smlouvy:
Odstoupení od smlouvy o ………………………………………..
Uzavřené mezi ………………………….a ………………………………………………..
Dne ………… jsem s Vámi uzavřel(a) smlouvu o ………………………………………. .
V souladu s ustanovením § 57 občanského zákoníku tímto od této smlouvy odstupuji.
Zároveň tímto odvolávám plnou moc, kterou jsem Vám udělil(a) ke všem úkonům
směřujícím k …………… .
V ……………………. dne …………..
podpis zákazníka
Odstoupení od smlouvy zašlete doporučeně, abyste měli doklad o jeho odeslání.
V každém případě se vyvarujte jakéhokoliv zbrklého jednání. Nenechte se donutit
k okamžitému podepsání jakéhokoliv dokumentu. Máte-li opravdu zájem o změnu, vždy si
nejdříve vyžádejte návrh smlouvy, podrobnou nabídku a další písemné informace.
Vyžádejte si dostatečný čas (klidně i několik dnů) k pečlivému prostudování a porovnání
s jinými nabídkami. Je-li obchodník opravdu solidní, pak vám bez problémů vyhoví.
Teprve pak učiňte své rozhodnutí. V opačném případě takový podomní obchodník nestojí
za to, abyste mu dále věnovali svůj čas. Vždy mějte na paměti, že každý podomní
prodejce vám neporadí tu pro vás nejlepší variantu, ale tu, která je nejvýhodnější pro
něj. Nemáte-li o žádnou změnu zájem, nepouštějte vůbec nikoho takového přes práh
svého domu či bytu.
V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému se neváhejte obrátit na Obecní úřad,
rádi Vám pomůžeme.
Ing. Karel Dušek, starosta obce
Jaroslav Kubát, místostarosta obce

Rekvizice českých zvonů za 2. světové války
(2.část)
Do zimy roku 1941 byly pořízeny a do Berlína ke schválení odeslány seznamy zvonů
klasifikovaných jako kategorie D. "Zvonová akce" probíhala rychle. Na přelomu let 1940/1941
došlo prostřednictvím řemeslných svazů k odebrání převážné většiny zvonů kategorie A jejich
vlastníků a pravděpodobně již během roku 1941 zvony putovaly do hutě Kaiserwerke Lünen Westfalia AG k okamžitému roztavení.6
6

Všeobecně pro Německo se uvádí, že skupina zvonů A tvořila 77 procent ze všech evidovaných
zvonů. Viz Ludwig Veit: Das Deutsche Glockenarchiv im Germanischen Nationalmuseum 1965–
1985, in: Lusus campanularum. Beiträge zur Glockenkunde (= Arbeitsheft 30 des Bayerischen
Landesamtes für Denkmalpflege), München 1986, s. 92.
Druhá fáze rekvizice proběhla v letech 1942 až 1943. V lednu 1942 ještě nebylo známo Göringovo
rozhodnutí o osudu zvonů kategorie D a čekalo se na shromáždění všech zvonů kategorií B a C, aby
mohly být do určených hutí zaslány společně.7 Zvony se zatím ukládaly v okresních shromaždištích
v pohraničí.8 V březnu 1942 vznikl konečný plán, do které z německých hutí budou poslány zvony
kategorií B a C z jednotlivých žup.9 Jako cílová stanice pro zvony z Reichsgau Sudetenland bylo
určeno město Lünen, kde sídlila firma Kaiser Hüttenwerke (Eisenhütte Westfalia) AG10.
7

Teprve na jaře roku 1943 zasílaly jednotlivé řemeslné svazy seznamy odebraných (sejmutých)
zvonů kategorií B+C říšskému místodržiteli. Tyto seznamy jsou dochovány jak v Čechách, tak v
německém “Glockenarchiv” v Norimberku a lze pomocí nich rekonstruovat počet odebraných
zvonů kategorie B a C.
8

Srov. strojopisný list z registratury říšského místodržitele, kde jsou některé sběrny jmenovány
(Státní ústřední archiv v Praze, fond Státní památková správa, kartón 670): Böhmische Leipa/Česká
Lípa, Falkenau/Sokolov, Freiwaldau/Frývaldov, Eger/Cheb, Karlsbad/Karlovy Vary, Mährisch
Trübau/Moravská Třebová, Neutitschein/Nový Jičín, Reichenberg/Liberec, Sternberg/Šternberk,
Teplitz-Schönau/Teplice, Tetschen/Děčín, Trautenau/Trutnov, Troppau/Opava, + další, pobočné
sběrny.
9

Viz oběžník hlavního německého konzervátora památek (ministra dr. Hieckeho) z 11. 3. 1942
rozeslaný jednotlivým zemským konzervátorům; Státní ústřední archiv (dále jen SÚA) v Praze,
fond Státní památková správa (dále jen SPS), kartón 638.
10

Některé zvony z pohraničí putovaly možná kromě hutě v Lünen i do hutí v saském Ilsenburku
(určena pro zvony z župy Oberdonau, kam patřila část jihočeského území) a v HamburkuWilhelmsburku (pro Niederdonau a Bayern). Vzhledem k tomu, že archivní materiály jsou
dochovány nejen na území dnešní České republiky, ale i Německa a Rakouska, a nebyly dosud
komplexně vytěženy a zhodnoceny, nelze zatím s určitostí říci, zda a kolik československých zvonů
z pohraničí bylo do hutí v Ilsenburku (popř. v Hamburku) odesláno. S určitostí lze ale říci, že to
bylo mizivé procento z celkového počtu zvonů určených pro Lünen a hamburské podniky. Osmnáct
jihočeských zvonů se po válce nalezlo i na shromaždišti ve Vídni.
Značení zvonů z celého Německa probíhalo podle jednotného systému. Každá říšská župa dostala
číslo, které tvořilo začátek identifikační rekviziční značky na zvonu. Reichsgau Sudetenland měla
číslo 20, Bayern 19, Oberdonau 22, Niederdonau 23, atd.11 Například pro župu Sudetenland mělo
identifikační číslo tři části a čtvrtou část tvořilo označení kategorie zvonu. První číslice byla vždy
20 (tzn. Sudetenland). Následovalo číselné označení okresu (Kreis, popř. Stadtkreis), v němž sídlily

řemeslné svazy (Kreishandwerkerschaft), jež zajišťovaly rekvizici. Třetí číslo bylo identifikační
číslo zvonu, respektive obce; v některých případech, například v okrese Žatec/Saaz stálo na prvním
místě. Čtvrté v pořadí bylo písmeno A, B, C nebo D - podle přidělené kategorie zvonu.12 Některé
okresy zvony z kategorie D nečíslovaly, jiné ano; platí však, že tyto zvony zůstaly na svém místě
nebo je vlastníci dostali zpět.
11

Viz např. oběžník hlavního německého konzervátora památek (ministra dr. Hieckeho) z 11. 3.
1942 rozeslaný jednotlivým zemským konzervátorům; SÚA Praha, fond SPS, kartón 638.
12

Příklady označení: 20 / 9 / 26 / C: zvon č. 26 ze Sudetenland, Kreis (resp. sídlo
Kreishandwerkerschaft) Komotau (Chomutov), pořadové číslo 26, kategorie C (jde o rekvírovaný a
nevrácený zvon od zvonaře Brikcího z Cinperka z roku 1599, o průměru 85 cm, z obce Holtschitz
(Holešice), okr. Chomutov; obec zanikla k 1. 1. 1980). Nebo: 94 / 20 / 17 – D: zvon č. 94 ze
Sudetenland, Kreis Saaz (Žatec), kategorie D (jde o Brikcího zvon z roku 1564, průměr 92 cm, z
obce Skupice, dnešní okres Louny; zvon dochován dodnes).
Dokladem toho, že zvony z bývalé říšské župy Sudetenland směřovaly do Lünen, je také
skutečnost, že po skončení druhé světové války bylo v objektu podniku Kaiserwerke Lünen Westfalia 435 československých zvonů (kategorie B nebo C, zcela ojediněle však i A !) nalezeno,
identifikováno a vráceno původním majitelům.13 Nalezena a vrácena byla i dokumentace českých
zvonů kategorie B a C určených k roztavení, jež obsahovala údaje o zaměření profilu žebra, obtahy,
fotografie, negativy apod.
13

Viz poměrně obsáhlou korespondenci Ministerstva zahraničních věcí ČR a pražské arcibiskupské
konzistoře v SÚA Praha, fond SPS, kartóny 30, 638; fond Ministerstvo hospodářství a práce –
dodatky II (dále jen MHP-dod. II), kartón 5.
Zvony z Protektorátu Čechy a Morava
V listopadu 1941 vyšlo v Protektorátu Čechy a Morava vládní nařízení o odevzdání zvonů.14 Za
jeho plnění odpovídalo především ministerstvo průmyslu, obchodu a živností ve spolupráci s
ministerstvem školství a národní osvěty. Zároveň vyšla prováděcí vyhláška nazvaná Pokyny pro
odevzdání zvonů.15 Ta upřesnila, že se nařízení vztahuje na všechny zvony z bronzu a že druh a
účel zvonu nerozhodují. Nařízení zahrnulo "zvony kostelní a klášterní, ... zvony na hřbitovech, v
sadech, ve školách a jiných profánních a církevních budovách". Rekvizice zůstaly ušetřeny pouze
zvony nezbytně potřebné k signálním účelům a zvony uložené ve veřejných muzeích již před
vydáním nařízení o odevzdání zvonů. V každé náboženské obci či farnosti mohl být ponechán jeden
zvon, užívaný k vyzvánění. Vyhláška stanovila, že se mělo jednat zpravidla o nejmenší zvon ve
farnosti. Okresní úřady rozeslaly všem vlastníkům formuláře ohlašovacích listů pro bronzové zvony
(Meldebogen für Bronzeglocken).

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Inzerce:
Prodám kombinovaný sporák Mora (4 vařiče na zemní plyn, elektrická trouba, 7 let
starý, za 200,- Kč. Tel.: 728 675 347

