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V minulých měsících a v blízké budoucnosti někteří naši občané oslavili nebo oslaví svá životní
jubilea.
Červen
Červenec
Srpen
p. Lenka Slezáčková
p. Tomáš Kotrba
p. Helena Mejtská
p. Věra Turínová
p. Anna Dvořáková
p. Dana Petrů
p. Tomáš Kalvas
p. Milan Paukov
p. Rudolf Žáček
p. Jana Švíková
p. Oldřich Jantač nejst.
p. Mária Lehká
p. Jana Homolová
p. Stanislava Pfauserová
p. Petra Homolková
p. Milán Šefl
p. Marie Škodová
p. Jakub Čech
p. Věra Kožíšková
p. Marie Lehká
p. Marie Dvořáková
p. Danuše Šamanová
p. Hana Marešová
p. Ladislav Paďourek
p. Slavomil Rejthar st.
Září
p. Ivan Škoda
p. Stanislav Boček
p. Miloslava Kožíšková
p. Lenka Kotrbová
p. Eliška Valková
p. Jaroslav Botka
p. Jana Koudelková
p. Věra Masojídková
p. Jaroslav Petrů

Říjen
p. Jaroslav Kotrba st.
p. Karel Filípek st.
sl. Michaela Šrámková
p. Jarmila Plucarová
p. Ondřej Wehle
p. Helena Šenkýřová
p. Miroslava Rejtharová
p. Zdeněk Princ

Listopad
p. Anna Cernatová
p. Jaroslav Plucar
p. František Smrž
p. Lubomír Plíšek

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu, radostí,
štěstí a úspěchů.
xxxxxxxxxxx

Oprava věže kostela
V současné době provádí Farnost Horní Pěna opravu plechové krytiny věže kostela sv.
Michaela Archanděla, včetně doplnění chybějící makovice na kopuli. Následně je tato krytina
natírána novou speciální barvou s životností 30 let.
Na základě množících se dotazů na financování těchto prací jsme požádali stavební techničku
Vikariátu Jindřichův Hradec Bc. Magdalenu HORVÁTHOVOU o tuto informaci. Paní
Horváthová sdělila, že rozpočtované náklady na výše uvedenou akci jsou 98.500,-Kč.
Finanční zdroje

částka

Sbírka farníků z Německa a Rakouska předaná v říjnu 2012 u
37 523 Kč
příležitosti blahořečení našeho rodáka a žehnání zvonu Marie.
Grantový program Jihočeského kraje - nemovité kulturní
50 000 Kč
památky
Pravidelné příspěvky zdejších farníků při bohoslužbách
10 977 Kč
Celkem
98 500 Kč
Pokud by ještě někdo chtěl na opravy a údržbu kostela přispět, může tak učinit každou sobotu
v měsíci (vyjma první soboty) od 14 do 16 hodin přispěním do kostelní kasičky.
Zároveň využila Obec této příležitosti a objednala u natěračské firmy renovaci nátěru číslic a
ručiček na všech čtyřech cifernících věžních hodin, které jsou v majetku obce. Celková cena
této práce byla 4.000,-Kč včetně DPH.
Místostarosta obce Jaroslav Kubát
xxxxxxxxxxx
Z činnosti mateřské školy
Ve školním roce 2012-2013 docházelo do dvoutřídní mateřské školy 50 dětí.
V každém oddělení se dětem plně věnují dvě učitelky. Škola umožňuje i integraci dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami a zaměstnává asistenta pedagoga.
Mateřská škola v průběhu školního roku organizuje nemalé množství akcí pro
spokojenost dětí i veřejnosti. Mezi tyto akce patří oblíbený Den otevřených dveří, spojený
s podzimní výtvarnou dílnou, pořádanou v rámci Michalských slavností. Tradičně pro rodiče a
veřejnost děti připravují pásmo tanečků, písní a básniček v předvánočním čase. Tentokrát
jsme si s dětmi užili Čertovskou besídku, kde nás navštívil i Mikuláš s čertem a andělem.
Velmi oblíbený je i dětský maškarní karneval, který škola pořádá ve spolupráci s Obcí
Horní Pěna, místními organizacemi a podnikateli, kteří pomáhají tuto akci finančně zajistit.
Tímto bychom jim chtěli za tuto pomoc dodatečně poděkovat.
Pokaždé se snažíme na karneval připravit pro děti překvapení, navštívil nás kouzelník, kejklíř,
skupina tanečníků s dobovými tanci atd. Děti si odnášejí nejen spoustu zážitků, ale i odměny za
účast v soutěžích a bohatou tombolu.
Děti z mateřské školy přivítaly začátkem letošního roku, stejně jako každoročně, nové
občánky ve společenské místnosti sálu kulturního domu, krátkým pásmem básní a písní.
Velká účast dětí a rodičů nás těší při Velikonoční dílně, kde si mohou děti společně
s rodiči vyrobit velikonoční dekorace, svými výrobky přispívá i aranžerka květin. Paní kuchařky
z mateřské školy zajišťují výborné občerstvení.
V měsíci dubnu proběhl v mateřské škole v rámci multikulturní výchovy tématický

projekt „ Cesta do Afriky“. Cílem projektu bylo přiměřenou hravou formou seznámit děti i
s jinou kulturou, způsobem života, faunou i florou. Naučit je, aby respektovaly a tolerovaly i
jiné kultury než svou vlastní. Svým nápadem jsme „nakazili“ i rodiče, kteří nám nosili do školy
různé předměty a obrázky týkající se Afriky. Děti si v rámci projektu namalovaly trička
s africkými motivy, vyrobily korálky, masky afrických bojovníků, bubínky, sukně, různé
předměty z kokosových ořechů.
V dubnu jsme si užili „ Pálení čarodějnic“ a s tím spojenou pohádkovou cestu odvahy,
zakončenou sladkou odměnou, 19. 6. jsme se rozloučili s předškoláky na Zahradní slavnosti a
22.6. děti přispěly svým vystoupením na tradičním setkání důchodců.
Zájem o umístnění dětí v naší mateřské škole je stále velký, i v příštím školním roce
(2013-2014) bude kapacita školy naplněna.
Velkou odměnou a motivací pro naši další práci je to, že jsou v „pěněnské školce“ děti
spokojené.
Ředitelka MŠ Hana Jedličková a kolektiv zaměstnanců MŠ
xxxxxxxxxxx
Nejbližší plánované akce:
Zapište si do svých kalendářů, kdy a kde bude něco zajímavého:
 Nejbližší termín je sobota 7.9.2013, kdy do Horní Pěny, jako již každý rok, přijede
mistr kominický Stanislav Švajner z J.Hradce. Zájemci o kominické služby nahlaste se
na OÚ nejpozději do středy 4.9.2013.

 Následující týden v sobotu 14.9.2013 od 9:00 hodin proběhne opět tradiční sběr
železného šrotu pouze však v Horní Pěně a současně v tento den proběhne v obou
našich obcích i sběr elektropřístrojů.
O sběr železného šrotu v Malíkově se postarají malíkovští hasiči (tak jako každý rok si
termín svozu určí a zveřejní sami).

 Další termín je 28.9.2013, to jsou Michalské slavnosti s programem pro děti i dospělé
a závěrečnou hudební tečkou. Podrobný program bude na plakátcích, které vyvěsíme v
září. Očekávejte tržiště s novými řemesly, kulturní program – hudební vystoupení a
oblíbená skupina Trnky brnky a divadlo. Určitě se pobavíte a každý si najde něco pro
sebe zajímavého.

 V neděli 29.9.2013 se v našem kostele bude konat charitativní poutní mše
doprovázená zpěvem, kterou bude tentokrát celebrovat vikář páter Ivo Valášek. S
touto poutní mší zároveň souvisí charitativní sbírka, jejíž výtěžek bude použit ve
prospěch zdravotně postižených dětí z Horní Pěny a Malíkova nad Nežárkou. Chcete-li
se podílet na charitativní činnosti, můžete při konání poutní mše přispět libovolným
finančním darem. Všem, kteří se budou na sbírce podílet, předem děkujeme jménem
příjemců daru.

 V sobotu 5.10.2013 proběhne v obou našich obcích tradiční sběr nebezpečného
odpadu, tj. prázdných obalů nebo obalů se zbytky barev, ředidel, laků, olejů, různých
chemikálií, štětců od barev apod.. Začínáme v 9:00 hodin v Horní Pěně a poté
přijedeme do Malíkova.

 Velmi důležitý termín je 11.-13.10.2013 (tentokrát 3 dny!), to totiž proběhne další
burza všeho možného, opět v našem kulturáku. Můžete přinést k prodeji cokoliv, co
projde dveřmi kulturáku, a přijďte si vybrat něco, co by se vám hodilo. Opět platí, že
oblečení, které si nevyzvednete, rozdělíme do azylového domu, do Klokánku a na farní
charitu. Můžete přinést i oblečení, které nechcete prodat, jen darovat charitě.

 Na sobotu 9.11.2013 plánujeme další ročník drakiády, která proběhne odpoledne na

louce u Maňourů od 14.00 do 16.00 hod. Budeme soutěžit v doletu draků, vyhodnotíme
nejhezčího doma udělaného draka i nejpodivuhodnější dračí výtvory a další. Všechny
účastníky samozřejmě čekají sladké odměny.

 Připravujeme opět předvánoční posezení s kuchařskými výtvory, besedu o cestování a
adventní koncert. O termínech těchto akcí vás budeme včas informovat.
xxxxxxxxxxx
Důležitá sdělení:
 V úředních hodinách je v kanceláři obce až do 12.9.2013 k nahlédnutí nový územní
plán obce. Můžete se informovat a doplnit i svoje připomínky.
 Obecní knihovna bude mít od 29.8.2013 opět pravidelnou půjčovní dobu každý čtvrtek
od 16.00 do 18.00 hodin. Máme opět nějaké nové knihy a také v regálech před
knihovnou najdete další knihy ke koupi opět po 1,- Kč. Jsou zde i časopisy, které si
můžete vzít zdarma, pokud vás v nich něco zaujme. A naopak, máte-li doma časopisy,
které již nechcete číst, můžete je dát do regálů u knihovny. Třeba potěší někoho
jiného.
 Dnem 15.července 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky o ochraně dřevin
rostoucích mimo les a povolování jejich kácení. Ministerstvo životního prostředí
zveřejnilo na svých stránkách novelu vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení, která přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých
zahradách. Majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení
pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě (definice pojmu „zahrada“ je
uvedena níže). Zároveň Ministerstvo životního prostředí klade větší důraz na ochranu
alejí a stromořadí. Vyhláškou se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vyhláška je zveřejněna ve Sbírce zákonů
pod číslem 189/2013 Sb..
 Vyhláška především nově posiluje ochranu stromořadí a ochranu souvislých zapojených

porostů dřevin přesahujících 40 m2.
 Ke kácení stromořadí nebo jednotlivých stromů, které jsou součástí stromořadí, je

vždy nutné povolení orgánu ochrany přírody, a to bez ohledu na obvod jejich kmene ve
výšce 130 cm nad zemí.
 Ochraně podléhají keřové porosty jako dosud, nově však také zapojené porosty stromů

s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující 40 m 2, které
často tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech.

Stromořadí je pro účel této vyhlášky definováno jako souvislá řada nejméně 10 stromů s

pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé řady některý strom, pořád se
jedná o stromořadí. Za stromořadí se naopak nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a
v plantážích dřevin. Povolení je tak potřeba i pro stromy, které tvoří stromořadí, přestože
nedosahují obvodu 80 cm ve výšce 1,30 m nad zemí. Stromořadí mají své historické, funkční,
nebo estetické opodstatnění. Péče o ně je náročná, což v některých případech vedlo k volbě
pohodlného způsobu řešení tohoto problému, tedy k vykácení aleje. Na kácení každého
stromořadí budou nyní jeho majitelé potřebovat povolení.
Zahrada je pro potřeby vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného
domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny
tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Zahradou je pozemek související se stavebním
pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního
zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v
nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot za stavební oplocení považován není.
Na vlastní zahradě si nově může její majitel bez předchozího povolení Obecního úřadu v době
vegetačního klidu pokácet své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí
významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Pokácet
nebo jakkoliv poškodit památný strom je zakázáno zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán ochrany přírody jen ve veřejném zájmu. To platí i
pro řešení případného havarijního stavu dřeviny, který závažným způsobem ohrožuje zdraví či
bezpečnost. Na památné stromy rostoucí na zahradách se možnost kácení bez povolení
nevztahuje.
Majitel soukromé zahrady si tedy může sám rozhodnout, jaké stromy na svém pozemku chce
mít a jaké ne. Tato novela vyhlášky mu při respektu k soukromému vlastnictví tímto uvolňuje
ruce. Každý majitel zahrady ví, že se kácí v těch případech, kdy je k tomu pádný důvod. Podle
vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v
době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být
však dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany ptáků
(zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména
během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich
biotopů.

 Obě naše obce se v letošním roce zapojily do kolektivního systému pro zpětný odběr

osvětlovacích zařízení EKOLAMP. V praxi to znamená, že máme zřízena a
zaregistrována 3 sběrná místa vybavená nádobami pro zpětný odběr všech typů
úsporných žárovek, zářivek, výbojek a LED žárovek. Všechny tyto světelné zdroje
v sobě obsahují určité množství rtuti, která se po rozbití zařízení uvolňuje do ovzduší,
proto je z hlediska ochrany životního prostředí žádoucí neodhazovat je do směsného
komunálního odpadu, ale odevzdat je v neporušeném stavu ve sběrném místě do sběrné
nádoby.
V Horní Pěně máme 2 sběrná místa, a to na chodbě Obecního úřadu a v budově
Mateřské školy.V Malíkově je 1 sběrné místo v místní hasičárně.
Všechna tato sběrná místa jsou vybavena závěsnou uzavírací plechovou nádobou světle
modré barvy s nápisem Ekolamp.
Sběru nepodléhají klasické žárovky, reflektorové a halogenové žárovky – tyto lze
odložit do směsného komunálního odpadu (popelnice). Více informací naleznete na
www.ekolamp.cz
 Od 16.9.2013 začne opět cvičení pro ženy v kulturním domě, a to každé pondělí a každý
čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod. Cena zůstane přibližně stejná. Kdo má o cvičení zájem,

přihlaste se co nejdříve u ing. Píšové buď osobně, nebo mailem eva_pisova@centrum.cz,
nebo hoďte lístek do schránky nebo zatelefonujte na číslo 724 721 031.
 Agro-B žádá občany, aby nevozili na hnojiště vedle silážní jámy za bramborárnou ani
větve ani žádný komunální odpad. Je možno se vozit pouze trávu!
xxxxxxxxxxx
Rekvizice českých zvonů za 2. světové války
(3.část)
Vlastníci měli povinnost formulář podrobně vyplnit údaji o hmotnosti zvonu, průměru, výšce,
tónu či ladění, roku ulití, výrobci, nápisu, použití, způsobu zavěšení a důvodu, proč byl zvon
vynechán z rekvizice během první světové války. Vyplněné formuláře se měly neprodleně vrátit
okresnímu úřadu. Okresní úřady pak ohlašovací listy shromáždily a zaslaly je ve třech kopiích
památkovému ústavu v Praze nebo jeho pobočce v Brně.
Vládní nařízení ze dne 26. listopadu 1941 o odevzdání zvonů (č. 414/1941; in: Sbírka zákonů
a nařízení Protektorátu Čechy a Morava. Vydána dne 9. prosince 1941. Roč. 1941, částka 152,
s. 1974–1976).
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Cyklostylované Pokyny pro odevzdání zvonů vydané ministerstvem průmyslu, obchodu a
živností jako příloha k čj. 141.254/41-I/C (dochovány např. v Ústavu dějin umění Akademie
věd ČR, oddělení dokumentačních a sbírkových fondů, fond Zdeněk Wirth, sign. W-A-1-159,
kart. 66, svaz. 4, inv. č. 94).
15

Označení zvonů16 prováděly památkové ústavy, které ve formuláři u každého zvonu, popřípadě
hodinového cimbálu, vyznačily příslušnou kategorii. Zmíněná prováděcí vyhláška roztřídila
zvony do čtyř kategorií, označených A, B, C, D, přičemž zvony kategorie D byly umělecky a
historicky nejcennější a jako takové měly zůstat na svých místech. Pokud měl vlastník zvon
kategorie D, nevztahovalo se na něj nařízení o zachování nejmenšího zvonu. Prováděcí vyhláška
nařídila, aby zvony kategorie A, převážně zvony z první poloviny 20. století, určené k
okamžitému zpracování, byly označeny zeleným pruhem, kategorie B pruhem žlutým a
kategorie C červeným. Pruh měl být 10 cm široký a 20 cm dlouhý. Umístěn byl zpravidla
odshora přes čepec zvonu na jeho bok. Dále mělo být na boku zvonu uvedeno místo a okres,
odkud zvon pocházel, a vlastník. V ústředních sběrnách, tzv. Zentralsammelstellen v Praze a v
Ostravě, dostal zvon další značku, většinou namalovanou bílou barvou podle šablony. V Praze
měla značka tvar "P/P 0000"17 (Protektorat/Prag a identifikační číslo), v Ostravě "P/O 0000"
(Protektorat/Ostrau, identifikační číslo).
Viz tištěný šestistránkový oběžník Ústředního svazu řemesel pro Čechy a Moravu
(Zentralverband des Handwerks...) obsahující (I) Praktický návod pro snímání zvonů a (II)
Značkování zvonů. (Dochován např. v SÚA Praha, fond SPS, kartón 638.)
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Např. značka “P/P 58” označovala protektorátní zvon z pražské sběrny, číslo 58 pak
konkrétně značilo zvon kategorie C z roku 1744 od Františka Antonína Francka o spodním
průměru 90 cm, z kostela sv. Václava v Praze 9 – Proseku.
17

Do 15. února 1942 měly památkové úřady všechny zvony roztřídit a ohlašovací listy zaslat

odpovědnému ministerstvu průmyslu, obchodu a živností. Ministerstvo formuláře shromáždilo
a zrevidovalo, popřípadě za chodu řešilo stížnosti, omyly vlastníků a opožděné návrhy
památkových ústavů, a zaslalo ohlašovací listy zpět okresním úřadům. Ty, respektive vlastníci
nebo obce zajistily sejmutí zvonů kategorie A, B, C a jejich shromáždění nejdříve v okresních
a následovně ve dvou ústředních sběrnách zvonů. 18 Za každý zvon či soubor zvonů vystavil
okresní úřad stvrzenku třech kopiích. Jednu obdržel vlastník, druhá zůstala na okresním
úřadě, třetí se zaslala ministerstvu obchodu, průmyslu a živností.
První sběrna byla v Praze pod Libeňským mostem přes Vltavu v přístavišti na Maninách
(Praha 8 – Libeň, přístav Maniny): byly v ní shromážděny zvony z okresů v Čechách a z
moravských okresů Telč, Velké Meziříčí, Jihlava a Moravské Budějovice. Druhá sběrna byla v
Ostravě-Přívoze (Mährisch Ostrau-Oderfurt) pro všechny zbylé moravské okresy. Ostravská
sběrna byla v létě (během června až srpna) 1942 přesunuta do Prahy, kde bylo zřízeno
centrální shromaždiště zvonů pro tzv. protektorát. Kartotéka zvonů z ostravské sběrny se
zachovala v SÚA v Praze, fond Ministerstvo hospodářství a práce – dodatky II, kartóny 6–9.
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Odvoz zvonů po Vltavě a po Labi do Německa řídila instituce s názvem Říšský úřad pro železo
a kovy (Reichstelle für Metalle, respektive Reichsstelle für Eisen und Metalle), oddělení M,
která měla hlavní sídlo v Berlíně.
Nákladní vlaky nejprve převezly zvony z ostravské sběrny do Prahy, kde vznikl tzv.
Hauptsammellager für Metalle in Prag, v němž byly na ploše cca 5000 čtverečních metrů
soustředěny zvony kategorií A, B, C z celého protektorátu. Poté mohl započít transport zvonů
dále. V Praze v přístavišti na Maninách se zvony nakládaly na lodě, které směřovaly na místo
určení do Německa. Platila zásada, že nejdříve se nakládaly zvony nejméně cenné - kategorie
A, označené zeleným pruhem. Zvony kategorie B a C tvořily jakousi rezervu.
Z dochovaných dokumentů vyplývá, že zástupce Říšského úřadu pro kovy v protektorátu, dr.
Latwesen , vyzval firmu Českomoravská Plavební akciová společnost labská, aby nabídla
podmínky převozu zvonů z pražské centrální sběrny do Hamburku v Německu. Nabídka této
firmy byla posléze přijata.19 V době od července 1942 do srpna 1942 odplulo z přístaviště
Praha-Maniny pět lodí s nákladem 9801 zvonů o celkové hmotnosti 1562,926 tuny. 20 Náložné
listy citované v poznámce 20 přesně udávají i místo určení a adresáta: jedná se buď o firmu
Zinnwerke Wilhelmsburg GmbH, která zvony soustřeďovala v Hamburg-Wilhelmsburg Veringkanal, Neuhoferstr. 5, nebo o firmu Norddeutsche Affinerie, jež měla skladiště na
adrese v Hamburg-Wilhelsmburg - Müggenburger-Kanal.
Spis ministerstva hospodářství a práce, v SÚA Praha, fond MHP-dod. II, kartón 4. V
konspektu informace o Latwesenově aktivitě na rubu prvního listu spisové složky se uvádí mj.
že “jmenovanou plavební společnost nutno ... upozorniti ..., že ponor ve Vehringkanalu
spojujícím Hamburg s Wilhelmsburgem nesmí býti větší než 2 m”.
19

Vyplývá to z údajů uvedených v tzv. náložných listech (Ladescheine), které musely být
vyhotoveny ke každé zásilce zvonů.. Listy jsou z 2. 7. 1942 (odesláno 2605 zvonů), 14. 7. 1942
(2577 zvonů), 10. 8. 1942 (2618 zvonů), 20. 8. 1942 (1880 zvonů) a 28. 8. 1942 (121 zvonů).
Náložné listy dochovány v SÚA Praha, fond MHP-dod. II, kartón 4.
20

xxxxxxxxxxx

Informace o kostnici

I letos pokračuje oprava naší kostnice, bylo již dokončeno restaurování nástěnné malby, jsou
připraveny rozvody elektřiny, probíhá restaurování původních dveří do márnice, jsou již
hotová žaluziová okna na západní a jižní stranu, je zpracován projekt výstavní plochy. V srpnu
budou zahájeny práce na obnově fasády, na kterou dle stanoviska NPÚ musí být použita pouze
vápenná omítka a nátěry vápenným mlékem. Pokud se týká barevného řešení, pak plocha bude
žlutopísková a ostatní prvky jako římsy budou v lomené bílé barvě. Přesný odstín barev bude
na místě řešen s pracovníky památkové péče. Výplně budou nově natřeny tmavší hnědou
barvou, odstín bude upřesněn.
Dál je připravováno vybavení pro výstavy(výstavní otočné panely, vitríny .... ), osvětlovací
tělesa a vystrojení prvky elektrozařízení. Pracuje se také na opravě starého původního
nábytku.
Financování je tento rok ze tří zdrojů, jako základ slouží rodinné peníze, dále pak peníze z
operačního programu: „Evropská územní spolupráce, Rakousko - Česká republika 2007 -2013“ a
na fasádu se podařilo zajistit peníze z programu: „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2013“ od MKČR. Obec se na financování
nepodílí.
Výstavy: zatím jako hlavní výstava zůstává stálá výstava o dějinách obce, která je sezónně
upravována. Příležitostně byly vystaveny fotografie z jednotlivých divadelních her spolku
Jirásek z H.Pěny od Lucerny z roku 1947 až do letošního představení „O kouzelné rybce“.
Děkuji divadelníkům za vynikající spolupráci a zapůjčení fotografií.
Na letošní podzim bychom rádi připravili výstavu o mlékárně v Horní Pěně. Zde bych rád
poprosil každého kdo vlastní nějaké fotografie, obaly od sýrů, či jiné dobové dokumenty do
konce existence „mlékárenského komínu“ o spolupráci při přípravě výstavy. Postačí zapůjčit
materiály k ofotografování a případně od pamětníků zapsat nějaké zajímavé historky, které
lze takto připomenout.

Jaroslav Kubát, místostarosta obce

