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V příštích měsících oslaví někteří naši spoluobčané svá „kulatá a půlkulatá“ životní
jubilea.
v prosinci
v lednu
v únoru
p. Jakub Kalvas
p. Josef Homola
p. Zdeněk Kalvas ml.
p. Marie Nápravníková
p. Albrecht Lišková
p. Jiří Sýkora st.
p. Jiří Hudec
p. Lenka Drbalová
p. Oldřich Pfauser
p. Eva Lokvencová
p. Botková Dlouhá
p. Roman Maršík
p. Veronika Černá
p. Václav Longin
sl. Lenka Kotrbatá
p. Martin Křiklán
p. Petr Smékal
p. Jitka Lukavská
p. Martin Klusáček
p. Jiřina Smržová
p. František Fittl
sl. Monika Trojáková
p. Petra Kalvasová ml.
p. Jindřiška Giroud
p. Ludvík Dvořák st.
p. Jaroslav Šťástka
p. František Vedl
Všem jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a přejeme i nadále hodně zdraví,
klidu, spokojenosti, úspěchů a životních radostí.
xxxxxxxxxxx
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce na svém 40. zasedání dne 26.11.2013 schválilo usnesením č. 40/6 znění
Nařízení č. 1/2013 - Tržního řádu obce. Účelem tohoto dokumentu je vymezení podmínek
pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na území Obce Horní Pěna, včetně její místní
části Malíkova nad Nežárkou, mimo provozovny k tomuto účelu určených, podle zvláštního
zákona, a to na tržních místech, jednotlivých prodejních místech a v předzahrádkách
restauračních zařízení. Tímto nařízením je rovněž v obou našich obcích zakázán pochůzkový
a podomní prodej. Takovýmto prodejem je např. navštěvování domácností různými prodejci

el.energie, telekomunikačních služeb, oděvů, nádobí, atd. Tržním řádem je zakázáno
prodejcům i nabízení služeb a zboží na ulici kolemjdoucím občanům. Současně Tržní řád obce
vymezuje veřejná prostranství, na nichž lze provádět za stanovených podmínek stánkový
prodej. V současné době je dokument zveřejněn, po zákonem stanovenou dobu 15 dnů, na
úředních deskách obce. Po uplynutí této lhůty se stane dokument účinným. V elektronické
podobě bude trvale umístěn na webových stránkách obce, v papírové formě bude k nahlédnutí
na OÚ. V souvislosti s tímto si vás dovoluji požádat o neprodlené oznámení přítomnosti
podomních prodejců v našich obcích na kterýkoliv z uvedených kontaktů (starosta
724524494, místostarosta 725168729, účetní 724195814).
xxxxxxx
Dále mi dovolte, abych uvedl na pravou míru informace, které někteří naši občané šíří jako
„zaručené“, a které se týkají zhotovení vrtů za obecním lesem zvaným Kocourák.
V létě loňského roku jsme podali žádost na Státní fond životního prostředí o dotaci na zřízení
náhradních zdrojů vody pro obec. K tomuto kroku nás přimělo několik důvodů. Jedním byl a je
neustálý trend navyšování cen vodného ze strany provozovatelů vodovodů v celé ČR, druhým
byla možnost získání 90% dotace na tuto akci od SFŽP, dalším důvodem je fakt, že stávající
vodovodní přivaděč z vodojemu Fedrpuš do naší obce je již za polovinou své životnosti. Před
podáním žádosti bylo nutné vytipovat lokalitu, na které se intenzivně zemědělsky nehospodaří
a kde by se proto mohly nalézat zdroje kvalitní podzemní vody. Takovou lokalitu se podařilo
najít právě na louce za Kocourákem. Byla zde nalezena 3 místa s předpokládanými vydatnými
zdroji vody. Po kladném vyřízení naší žádosti na jaře letošního roku bylo provedeno výběrové
řízení na zhotovitele vrtů a mohly být zahájeny vrtací práce. Tyto byly provedeny v průběhu
letošního září, následně v listopadu proběhly čerpací zkoušky na každém vrtu a nyní se
zpracovávají chemické a biologické rozbory vody z každého vrtu. Ve stavu, v jakém se nyní
všechny tři vrty nachází, mohou zůstat zakonzervovány libovolně dlouho. Až se v budoucnu
cena vody stane neúnosnou, pak má naše obec tímto připraveny v záloze svoje vlastní zdroje
vody. Nicméně než se tato voda bude moci pustit do vodovodního řádu, bude to ještě
vyžadovat vynaložení dalších investic. Bude totiž ještě nutné vybudovat vhodný objekt
úpravny vody – rezervoár (konkrétní technologii úpravy vody určí až výsledky rozborů vody,
které právě probíhají) a upravenou vodu dovést do vodovodního řádu.
Závěrečné shrnutí akce:
Zhotoveny 3 vrty (1x hloubka 80 m, 2x hloubka 70 m)
Vystrojení vrtů: roury PVC 160/140 mm
Celkové náklady: po zaokrouhlení 970 tis.Kč, z rozpočtu obce 10%, tj. 97 tis.Kč
Zhotovitel: Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol.s r.o.
Předběžně určená vydatnost: 1 vrt cca 1,5 l/s, 2 vrty cca 2-2,5 l/s (závěrečná zpráva o
vydatnosti a kvalitě vody je ve fázi zpracování, výsledky budou zveřejněny po jejich
obdržení). Pro ilustraci uvádím, že na pokrytí stávající spotřeby vody naší obce je třeba
zdroje o vydatnosti cca 1,3 l/s.
xxxxxxx
V létě letošního roku jsme podali žádost o finanční podporu na snížení energetické náročnosti
budovy MŠ v Horní Pěně z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3Udržitelné využívání zdrojů energie, primární oblast podpory 3.2-Realizace úspor energie a
využití odpadního tepla, podoblast podpory 3.2.1-Realizace úspor energie. Bude-li naše žádost
kladně vyřízena, pak v příštím roce bude provedeno celkové zateplení pláště a střechy budovy,
včetně výměny oken a dveří, čímž se výrazně zlepší tepelné podmínky ve třídách a značně se
sníží i finanční náklady na vytápění budovy el.akumulačními kamny.
xxxxxxx

Čerstvou záležitostí je podání žádosti o finanční podporu do Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2014, opatření 2 – dotační titul 7, na výstavbu dětského hřiště
v Horní Pěně. V případě, že naše žádost bude úspěšná, bude v příštím roce vybudováno dětské
hřiště na pozemku ve vlastnictví obce, a to na zatravněné ploše před bytovým domem čp. 64
(KN p.č. 216/25). Celkové odhadnuté náklady, dle modelových cen herních prvků, činí cca 370
tis.Kč. Očekáváme, že konečné celkové náklady, které vzejdou z výběrového řízení na
dodavatele budou nižší. Financování této akce bude v režimu 70% dotace + 30% z rozpočtu
obce.
xxxxxxx
V krajské soutěži „Jihočeši třídí odpady 2013“, kterou vyhlašuje Jihočeský kraj a
autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., se naše obec umístila v kategorii obcí od 500
do 1999 obyvatel ze 133 obcí jihočeského kraje na 11.místě. Díky tomuto pěknému umístění a
díky vám všem, kdo odpad třídíte, nemusíme zvyšovat částku za likvidaci komunálního odpadu a
můžeme jí i pro rok 2014 ponechat ve stávající výši. Ty z vás, kdo ještě s tříděním
z jakýchkoliv důvodů váháte, žádám „ Třiďte odpad, má to smysl ! “
Veškeré výsledky soutěže „Jihočeši třídí odpady 2013“ naleznete na webových stránkách
http://www.jihocesketrideni.cz/jihocesi_tridi_odpady_2013
Vážení spoluobčané, u příležitosti blížících se vánočních svátků a konce roku 2013, Vám
přeji jménem svým, i jménem všech členů zastupitelstva obce, klidné a ničím nerušené
prožití Vánoc a do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí a pohody.

xxxxxxx

Ing. Karel Dušek, starosta obce

Zaznamenejte si do kalendáře připravované akce a PŘIJĎTE:
 Ve středu 11.12. přijďte v 18:00 hodin ke kostelu, zazpívat si společně vánoční
koledy. Texty vánočních koled budou k dispozici.
 V pátek 13.12. si přijďte v 17:00 hodin do malého sálku v kulturáku na další Vánoční
cukrování a salátování. Přineste na ochutnání svoje výrobky, můžete přinést i recepty.
Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu a užijte alespoň chvíli klidný adventní čas.
 Opět v pátek 20.12. Vás zveme na adventní koncert do kostela. Vánoční náladu navodí
koledy v podání jindřichohradeckého pěveckého souboru Smetana. Začátek je v 18:00
hodin.
 V neděli 22.12. od 17.00 hodin bude slavnostně otevřena k prohlídce kaple v Malíkově
nad Nežárkou. Celá akce bude ukončena společným zpěvem koled.
 V sobotu 28.12. vás zveme na tradiční mysliveckou Poslední leč od 20.00 hodin do
našeho kulturního domu. K tanci a poslechu hraje skupina Klaret. Jako obvykle bude
připravena bohatá zvěřinová tombola.
 Až do 31.ledna 2014 si mohou zájemci objednat na Obecním úřadu DVD s divadelními
hrami našeho Divadelního souboru Jirásek Horní Pěna.

xxxxxxx

Akce, které pro své občany obec organizovala
v roce 2012
vítání občánků
dárky a gratulace k jubileím občanů (88)
hudební gratulace jubilantům
cvičení pro ženy
velikonoční hlavičkování
vybudování odpočinkové plochy pro děti
Michalské slavnosti
burza 2x ročně
kominík – čištění a revize komínů
beseda o leteckých bitvách u J. Hradce
zájezd do kláštera P.M.Sněžné v Praze
vánoční cukrování a salátování
adventní koncert s občerstvením
zpívání koled u kostela
zpívaná půlnoční mše
vánoční betlém u kostela
fixy pro MŠ
sběr a odvoz oděvů na charitu
vydávání a distribuce občasníku

v roce 2013
vítání občánků
dárky a gratulace k jubileím občanů (86)
hudební gratulace jubilantům
cvičení pro ženy
velikonoční hlavičkování
Michalské slavnosti
burza 2x ročně
kominík – čištění a revize komínů
drakiáda
vánoční cukrování a salátování
adventní koncert s občerstvením
zpívání koled u kostela
vánoční výzdoba obce – stromeček
vánoční betlém u kostela
fixy pro MŠ
sběr a odvoz oděvů na charitu
vydávání a distribuce občasníku

Akce, na kterých se obec různým způsobem podílela
v roce 2012
v roce 2013
divadelní představení souboru Jirásek
divadelní představení souboru Jirásek
příspěvek na dětské maškarní
příspěvek na dětské maškarní
čarodějnice
čarodějnice
setkání s důchodci
setkání s důchodci
příspěvek na zahradní slavnost v MŠ
příspěvek na zahradní slavnost v MŠ
příspěvek na dárky vycházejícím předškolákům příspěvek na dárky vycházejícím předškolákům
country bál
odvoz nebezpečného a elektroodpadu
odvoz nebezpečného a elektroodpadu
slavnost k blahořečení Bedřicha Bachsteina
a slavnostní žehnání zvonu sv. Marie
příspěvek na mikulášskou nadílku
příspěvek na mikulášskou nadílku
Veškeré akce pořádané obcí jsou pro organizátory velmi časově náročné na přípravu a možná
by bylo vhodné uvažovat o tom, že by jejich organizaci buď převzaly některé spolky fungující
v obci nebo občanská sdružení. Organizátoři věnují přípravě a realizaci těchto výše
uvedených akcí valnou část svého volného času. A ne vždy se pak občané zúčastní nebo přijde
jen málo účastníků. Jako například sportovní turnaj pro mládež (nekonal se pro nezájem a
neúčast přihlášených) nebo zájezd na otáčivé hlediště (nekonal se pro malý počet
přihlášených).
Budou vítáni zájemci o organizaci akcí pro děti a dalších kulturních akcí pro občany obce a
samozřejmě jsou vítány i všechny realizovatelné nápady.

Čtěte, čtěte, čtěte:
Knihovna má nové přírůstky a také v našem „depozitu na chodbě“ přibylo něco knih ke koupení
za 1,- Kč. V prosinci se bude naposledy půjčovat 19.12. a další půjčovní den bude čtvrtek
9.1.2014.

xxxxxxx

Výše místních poplatků pro rok 2014

Výše místních poplatků pro rok 2014 zůstává nezměněna.
Druh
poplatku

Výše
poplatku pro rok 2014

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 2014 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.
Veškeré poplatky obci mohou Malíkovští uhradit přímo v Malíkově nad Nežárkou dne
20.ledna 2014 od 17.00 do 19.00 hodin v místní hasičárně.
xxxxxxx
Výstava:
V kostnici je i nadále přístupná doplněná výstava o historii pěněnské mlékárny, ve vánočním
čase bude rozšířena o výstavku vánočních ozdob, formiček, dekorací a betlémů.
Kostnice bude otevřena 20.12.2013 od 15.00 hodin do setmění.
Návštěvu v jiném termínu stačí dohodnout telefonicky předem – tel: 728 517 852. Návštěvní
doba je zatím 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

Rekvizice českých zvonů za 2. světové války
(závěrečná část)
O účasti dvou konkrétních německých podniků na zpracování zvonů z Protektorátu Čechy a
Morava pro potřeby německého průmyslu svědčí kromě jiného i dva dopisy odeslané přímo výše
jmenovanými podniky a týkající se převozu zvonů do Hamburku.21
21

Dopis z 7. 7. 1942 od firmy Nordeutsche Affinerie, a dopis z 11. 5. 1942 od firmy Zinnwerke
Wilhelmsburg GmbH; oba dochovány v SÚA Praha, fond MHP-dod. II, kartón 4.
Aktuální stav provedení rekvizice zvonů dobře ukazuje dokument Aufstellung der gemäss Reg.
Vdg. vom 26. November 1941, Slg. Nr. 414/41 abgelieferten und aus dem Protektorate Böhmen
und Mähren an die Hütten im Altreich abtransportierte Glocken z konce srpna 1942. Ten obsahuje
přehlednou tabulku, kolik v které kategorii A, B, nebo C bylo již sňato zvonů a kolik jich bylo
odvezeno do dvou výše jmenovaných německých podniků. Na tomto místě je nutno upozornit, že
šlo v převážné většině o zvony kategorie A. Zbylé zvony, kategorie B a C, stále čekaly ve skladišti
v Praze na Maninách.
Zmíněné německé podniky byly pro české zvony konečnou stanicí. Svědčí o tom například i
korespondence důstojníka anglického letectva dr. Josefa Schücka, jenž byl českým ministerstvem
průmyslu po válce pověřen pátráním po českých zvonech v Německu. V dopise z 23. 7. 1945
adresovaném ministerstvu Schück mimo jiné píše, že navštívil osobně oba podniky, a dodává: "Na
prvé adrese (tj. Norddeutsche Affinerie - pozn. R.L.) jsem mluvil s bývalým ředitelem, který tvrdil,
že dvě nebo tři zásilky zvonů z Československa tam došly, ale bohužel byly zpracovány na válečný
materiál. V části továrny, kde zvony rozbíjeli pro slévárnu, jsem na vlastní oči viděl asi 20-30
zvonů, avšak žádný z nich neměl české nápisy ani označení..."
Na základě archivních dokladů a řídké české i německé tematické literatury lze tedy konstatovat, že
v průběhu poměrně krátké doby necelého roku doby proběhla na příkaz říšských úřadů rekvizice,
shromáždění a transport téměř 10 000 zvonů z protektorátu do Německa. Dva průmyslové podniky
tento materiál o celkové hmotnosti 1563 tun okamžitě zpracovaly, a zlikvidovaly tak podstatnou
část zvonového inventáře Čech a Moravy.
V roce 1942 byla "zvonová akce" v podstatě skončena.22 Není však vyloučeno, že ztráty na
protektorátních a také obecně československých zvonech dosáhly ještě větších rozměrů, protože
nikdy nebyl stanoven rozdíl v počtu a skladbě zvonů před jejich odevzdáním v době druhé světové
války (tzn. údaje v ohlašovacích listech) a po skončení války.
22

Srov. však např. také zprávu o sběru kovů vypracovanou po návštěvě zástupce Reichsstelle für
Metalle na protektorátním ministerstvu hospodářství a práce. Uvádí se v ní mj.: “(I) Glockenaktion.
Diese Aktion ist grundsätzlich beendet. Abgeliefert wurden insgesamt 1563 t Glockengut. Derzeit
wird noch die Abnahme von 13 Glocken aus dem Bereiche des SS-Truppenuebungsplatzes
Beneschau vorbereitet. (...)”. Strojopisná kopie uložena v SÚA Praha, fond MHP-dod. II, kartón 4.
V ústřední sběrně zvonů a kovů v Praze na Maninách zůstalo ještě cca 277 tun zvonů kategorie B a
C — historik Zdeněk Wirth uvádí číslo 2184 zvonů a hodinových cimbálů.23 Tyto zvony do
Německa nikdy odeslány nebyly a po skončení války se vrátily do vlastnictví původních majitelů.
23

Pražský kalendář 1946. Kulturní ztráty Prahy 1939–1945, úvod a text Zdeněk Wirth, Praha 1945,
s. (IV).
Celkové ztráty na zvonech
V otázce kvantifikace ztrát na zvonovém inventáři se všeobecně přijímá údaj, že z bývalých
německých říšských území včetně okupovaného pohraničí ČSR bylo odebráno a roztaveno 42 583
zvonů církevních a 1193 zvonů radničních, věžních a školních. Z ciziny, včetně Protektorátu Čechy

a Morava, to bylo cca 33 000 zvonů.
Český kampanolog Jaroslav Dobrodinský, který rekvizici zvonů v letech 1940 až 1945 ze své
profesní povinnosti sledoval, uvádí, že v Čechách zbylo z předválečného počtu 13%, na Moravě 6%
zvonů.24
24

Jaroslav Dobrodinský, Památková ochrana zvonů, in: Zprávy památkové péče 15, 1955, č. 3, s.
103.
Hrubým odhadem, na základě dílčích soupisů a přesných údajů o zvonech z protektorátu, lze dospět
k počtu 10 000 zvonů odebraných z protektorátu a cca 3500 až 4000 zvonů odebraných z
obsazeného pohraničí. Celkem tedy bylo použito pro potřeby německých podniků 13 000 až 14 000
českých zvonů.
Shrnutí
Předložený stručný rozklad sleduje cesty českých zvonů za druhé světové války. Na základě
archivní dokumentace dospívá k závěru, že tyto zvony, jak protektorátní, tak z okupovaného
pohraničí, posloužily jako surovina na další zpracování pro tři německé podniky: Zinnwerke
Wilhelmsburg GmbH - Hamburg; Norddeutsche Affinerie - Hamburg; Kaiserhütte Westfalia Lünen
AG (= Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia GmbH) - Lünen.
Podle dosavadních poznatků jiné firmy české zvony nezužitkovaly. Není proto třeba, aby jednotliví
vlastníci zvonů dokazovali konečný osud jejich majetku, protože cílem všech zvonů z obsazeného
pohraničí se stalo město Lünen, výjimečně i Hamburk, a všechny protektorátní zvony pak putovaly
do Hamburku. Z prostudovaných archivních podkladů dále vyplývá, že pokud má vlastník nějaký
doklad o odebrání zvonů v období 1940-1945 a po skončení války mu tyto zvony nebyly vráceny
zpět, je s maximální možnou jistotou prokázáno, že je zužitkoval německý průmysl.
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Poznámka:
Tato stať byla napsána na jaře roku 2002 jako expertiza pro ženevskou organizaci IOM, vyřizující
mimo jiné kompenzace za majetkové újmy vzniklé za druhé světové války. Poté publikována ve
sborníku "Nepřichází-li práce k Tobě..." / "Kommt die Arbeit nicht zu Dir...". Různé podoby nucené
práce ve studiích a dokumentech / Verschiedene Formen der Zwangsarbeit in Studien und
Dokumenten (ed. kolektiv pracovníků Kanceláře pro oběti nacismu). Praha 2003, s. 123-130, 398405.
Po napsání a otištění této stati se mi dostal do ruky zajímavý pramen: hromadná odmítavá odpověď
spojenecké okupační správy z konce roku 1945, adresovaná německým náboženským obcím,
hledajícím po válce své zvony. Podepsaný důstojník (s šifrou SO II MFA & A, 609 L/R Det Mil
Gov.) v ní mimo jiné píše, že nejdříve musejí zvony dostat zpět Spojenci, a uvádí také, že z Belgie
bylo ukořistěno 4554 zvonů, z nichž zbylo 785, a z tehdejšího Československa bylo do Hamburku
odvezeno 9229 zvonů a zbývá tam pouze jeden jediný zvon.
Spojenečtí experti, kteří v Hamburku zbylé zvony třídili, nakonec však přece jen některé zvony
pocházející z Československa identifikovali - nebylo jich však více než 25. Svědčí o tom
dokumenty z roku 1950 ve fondu "Ausschuss für die Rückführung der Kirchenglocken" (fond č.
52), uloženém v Ústředním evangelickém archivu v Berlíně.
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