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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky první letošní číslo Ohlasů od Dřeva. V tomto čísle bychom
Vás rádi seznámili s plány obce na nejbližší období a s událostmi uplynulých dvou měsíců.
Zahájili jsme rekonstrukci obecního bytu v č.p. 93, při níž bude provedena
plynofikace a zavedeno ústřední vytápění, výměna oken, zateplení stropů a výměna
elektroinstalace. Po dokončení rekonstrukce bude byt připraven k dalšímu pronájmu.
S rekonstrukcí bytu souvisí výměna oken celé budovy obecního úřadu. Po
výběrovém řízení zastupitelstvo vybralo dodavatele oken, jejichž výměna proběhne na
jaře.
Probíhá plynofikace i dalšího obecního bytu v č.p. 97.
Dalším projektem je vybudování zázemí pro obecní zaměstnance a sběrného
dvora, které je ve fázi projektové přípravy.
Zastupitelstvo schválilo nákup 25 kusů plastových lehátek do Mateřské školy,
protože stará kovová již nejsou pro děti dostatečně komfortní a špatně se s nimi
manipuluje.
V poslední době se na ČOV potýkáme s problémem, že se do ní dostává velké
množství tuků a dešťové vody. To je potřeba nákladně likvidovat, což se může projevit na
ceně stočného. Na tuky je vyhrazen kontejner vedle prodejny Jednota. Tímto Vás žádáme,
abyste tento kontejner využívali a nevypouštěli tuky do odpadu.
Podali jsme žádosti o dotace na zalesnění obecních lesů a věříme, že budou
schváleny. Situace v místních lesích není nejpříznivější vzhledem k přemnožení kůrovce.
Zalesněním se snažíme udržet naše lesy v dobrém stavu.
Třídíme odpad, a děláme to dobře. Za rok 2018 naše obce skončily v rámci kraje na
16. místě, v okresním měřítku dokonce na 8. místě. Tento výsledek je opravdu výborný a
má na nás i finanční dopad. Neplatíme za svoz odpadu tolik, kolik bychom platili, pokud
bychom netřídili.
Navázali jsme na existující spolupráci s naší partnerskou obcí Reingers
v Rakousku. Na společném setkání se obě strany shodly, že spolupráci považují za
důležitou a rády by ji do budoucna rozvíjely. A tak se například na masopustní průvod
chystá delegace z Rakouska.
V rámci tuzemské politiky jsme na obecním úřadě přivítali českobudějovického
rodáka a místopředsedu Senátu Milana Štěcha. Hovořili jsme s ním mimo jiné o kůrovcové
kalamitě, o problémech malých obcí či o pracovních příležitostech v příhraničí.
Přejeme Vám hezký zbytek zimy a těšíme se na vydání dalšího čísla Ohlasů.
Vladimír Šaman, starosta a Vladimír Hrdina, místostarosta
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Přehled kulturních a společenských akcí
16. 2. 2019 (sobota) od 12:30 Pěší pouť do Horní Pěny
16. 2. 2019 (sobota) od 15:00 Poutní mše svatá k oslavě Bedřicha Bachsteina a jeho
druhů
2. 3. 2019 (sobota) od 9:00 Masopustní průvod v Horní Pěně
3. 3. 2019 (neděle) od14:00 Dětský maškarní bál v kulturním domě v Horní Pěně
9. 3. 2019 (sobota) od 20:00 Maškarní ples v kulturním domě v Horní Pěně
15 – 17. 3. 2019 (pátek, sobota, neděle) Burza v kulturním domě v Horní Pěně
16. 3. 2019 (sobota) od 9:00 Masopustní průvod v Malíkově nad Nežárkou
6. 4. 2019 (sobota) od 9:00 do 12:00 Velikonoční dílna v Mateřské škole v Horní Pěně
30. 4. 2019 (úterý) Pálení čarodějnic u rybníka Dřevo v Horní Pěně

Pomerium
Vzhledem k Pěší pouti a následné Mši svaté k oslavě našeho slavného rodáka, které
proběhnou příští víkend (16.2.), zařazujeme pár slov o životě Bedřicha Bachsteina.

Bedřich Bachstein
Čech, vikář konventu, magistr noviců, muž učený, kazatel (asi 50 let).
Narodil se a byl pokřtěn v jižních Čechách v obci Pěnná (latinsky Pomerium), dnes Horní
Pěna.
V Jindřichově Hradci vstoupil do řádu FRANTIŠKÁNSKÉHO. Později odešel do Prahy a
stal se vikářem v klášteře U Panny Marie Sněžné. Byl považován za prvního z celé
skupiny, neboť kvardián Aegidius Smoud byl na cestě z Vídně a on jej zastupoval. V den
vraždění v klášteře, 15.února 1611, dovedl šest mladých bratří na půdu, aby je zachránil,
sám zůstal na klenbě kostela, kde byl zabit. Zasáhla ho dvě kopí, jedno do hrudi, druhé
do srdce. Mrtvoly Bedřicha Bachsteina a jeho druhů zavražděných na půdě shodili
vrahové otvorem v klenbě doprostřed kostela. Klenba kostela je 37 m vysoká, to je stejně
jako věž našeho kostela i s křížem.
Blahořečení proběhlo v Praze v Katedrále dne 13. října 2012, následně týden poté
proběhl slavnostní obřad
i v Horní Pěně. Slavnou Mši celebroval Biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap.
Kdo z okolních obcí má vlastního blahořečeného rodáka?
Jaroslav Kubát
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Jak se žilo ve zdejším kraji,
informace nejen pro ty, kteří si myslí, že se máme špatně.
Opis poloviny článku z níže uvedeného tisku vydaného roku 1935.

PLZEŇSKÉ OBCHODNÍ ZPRÁVY
Naše stať přináší dnes životopisnou črtu kol. Jana Šafránka, obchodníka v Horní Pěné,
jednoho z našich starších odběratelů z obvodu filiálky V Jindřichově Hradci a životopisný
nástin kolegy Šimona Slánského, obchodníka v Nezvěsticích, z obvodu naší plzeňské
centrály.
Přejeme oběma kolegům mnoho dalšího zdaru a hlavně zdraví a životní spokojenosti.
Mnogaja ljeta!

Narodil se 19. června 1862 v Jindřichově Hradci.
Vyučil se u p. Joh. Hirsche v Nové Bystřici, kde jako příručí setrval 10 roků.
Do učení vstoupil jako hoch 13letý roku 1875. Poměry, v nichž léta učňovská zažíval,
nebyly záviděníhodné a jistě byly rozdílné od poměrů v době dnešní. Učil se tři a půl roku
a po celou dobu bylo jeho jediným právem, stejně jako i jiných učňů v té době pracovati od
5 hodin ráno do 10 hodin večer, kdy se obchod zavíral. Tehdy pro učně nebyla žádná
neděle, poněvadž celou neděli – mimo Božího hodu vánočního, velikonočního a
svatodušního – bylo do večera otevřeno. Teprve až jako příručí měl jednou za 14 dnů
půldne volno. Přes všechny tyto přísné poměry zůstal v místě - i s učením – celkem 13
roků – až do svého osamostatnění.
Jak vypadaly poměry v jeho kraji, znázorní to, že v Nové Bystřici byli většinou tkalci, tedy
chudší třída lidu, jejichž týdenní výdělek pilné práce obnášel 3 zlaté. Tento týdenní výdělek
stačil na „bohatý“ nákup: vědruňk cukru, 1 lot mleté kávy, za 2 krejcary cikorky, 1 libru
pěkné mouky na šlichtu a 4 libry horší kruchové na vaření, trochu hrachu, krupek a soli. To
bylo třeba tak vypočítati, aby z toho zbyly ještě 4 krejcary na tabák.
Veselejší to samozřejmě bylo o vánočních svátcích. Byly to svátky nejokázalejší. Tu šel na
odbyt hlavně syrub, mák a švestky, neboť štědrovečerní hostina zpravidla sestávala
z bramborových nudlí se syrubem, mákem sypaných. Tabuli doplňovalo trochu suchých
švestek a hrušek.
Tak vypadaly „staré zlaté časy“. Časy vpravdě zlaté nebyly, jen lidé byli skromnější a
prostější i spokojenější a jistě i šťastnější. Důkazem toho byla dobrá nálada těžce
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pracujících, mezi jejichž hlušícími stavy zněl veselý zpěv lidových písní.
Kromě koloniálního zboží bylo na skladě také jiné zboží železné a hospodářské stroje.
Stalo se také, že byl příručí a tehdy i shora jmenovaný poslán do blízké vesnice, kde stroj
od jeho pana šéfa koupený potřeboval malou opravu. Když dal stroj do pořádku, požádal o
kousek mýdla na umytí rukou. Bylo mu však řečeno, že mýdlo žádné ve stavení nemají a
přinesli mu proto rozkrojený brambor. Prý jím pouští špína jako mýdlem. I mýdlo bylo
vzácností. Z vděčnosti za opravu stroje byl také pozván na oběd. Přes to, že k tomu nejevil
žádné chuti, musil s domácími lidmi zasednouti ke stolu. Selka přinesla prázdnou mísu a
postavila ji na stůl. Přišedší sedlák s malým soudkem pod paždí a brkem v zátce
zastrčeným, naléval na mísu bílou kořalku, do ní nadrobili chléb a chutě lžícemi pojídali
jako polévku. Tak se tehdy žilo na Bystřicku.
Roku 1889 převzal obchod v Horní Pěné po jistém J. Roschrovi, který obchod v Pěné
založil, ale vedl jen asi jeden a půl roku. Začátky byly ovšem těžké, ale i přes tyto se
s vytrvalým úsilím propracoval k lepším dnům.
Polovinu článku ze 7. čísla časopisu „PLZEŇSKÉ
doslovně přepsal Jaroslav Kubát.

OBCHODNÍ ZPRÁVY“ vydaného roku 1935

Myslivecký spolek Hájky Horní Pěna
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vám popřát jménem hornopěněnských myslivců hodně štěstí a zdraví v novém
roce 2019.
29. 12. 2018 pořádali myslivci tradiční Poslední leč, na které zahrála Malá muzika z
Pelhřimova. Poslední leč se vydařila, za zábavou přišlo 60 tanečníků. Těm děkujeme za
účast.
V současnosti se myslivci intenzivně věnují přikrmování zvěře v době nouze. Pravidelně
dáváme do krmelců seno a oves. Tímto bych chtěl poprosit spoluobčany o omezení
častějších procházek přírodou zejména s Vašimi psy. Zvěř v období zimy nemá moc
možností k úkrytu, zvláště na sněhové pokrývce. Každé, byť neúmyslné vyrušení, jí tak
odčerpává tukové zásoby.
Jaroslav Turín, myslivecký hospodář
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SDH Horní Pěna
Vážení spoluobčané, rok 2018 utekl jako voda a my bychom Vás chtěli seznámit s akcemi,
které hasiči uspořádali začátkem roku 2019.
Hasičský ples
První akcí byl samozřejmě hasičský ples konaný 11. ledna. Myslíme si, že ples se vydařil
a to díky Vám všem, kteří jste se zúčastnili plesu a dokázali udělat úžasnou atmosféru.
Všem moc děkujeme, neskutečně si toho vážíme!
Valná hromada
O týden později jsme se sešli na tradiční valné hromadě, na které jsme přivítali do
družstva první členky. Děkujeme za projevený zájem ze strany žen a těšíme se na
společnou spolupráci.
Dále bychom Vás chtěli pozvat na nejbližší akci, kterou bude náš sbor pořádat.
Pálení čarodějnic
Poslední den v dubnu se bude konat tradiční pálení čarodějnic u rybníka Dřevo a letos se
pokusíme postarat o občerstvení na této akci. Můžete se tedy těšit na stánek SDH Horní
Pěna s milou obsluhou.
Za SDH Horní Pěna
David Veselý

Foto: Sláva Rejthar
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SDH Malíkov nad Nežárkou
V hasičárně proběhla v lednu valná hromada. Zúčastnili se všichni členové a tímto všem
děkujeme za účast.
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční masopustní průvod v Malíkově nad Nežárkou, který
se bude konat v sobotu 16. 3. 2019.
Dále se hasiči na valné hromadě shodli, že letos uspořádají odpoledne pro děti. Další
informace vám budou sděleny prostřednictvím občasníku či facebookové stránky obce.
Rudolf Žáček

Smiling Bikers
Loňský rok v srpnu jsme uspořádali již devatenáctý ročník Malíkov Open. Cyklisti mohli
opět závodit na třech tratích, a to na dlouhé trati, která má 43 km, hobby trati, která je
dlouhá 25 km a na dětské trati dlouhé 15 km. Zúčastnilo se 200 závodníků. Nikdo se
nezranil a celý závod dopadl dobře. Děkujeme všem za účast a obci za velkou podporu.
Letos pro Vás připravujeme jubilejní dvacátý ročník Malíkov Open. Zatím je jasné, že se
bude konat 17. srpna 2019. Více informací se ale prostřednictvím občasníku včas dozvíte.
Děkujeme za přízeň.
Václav Čekal
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Mateřská škola Horní Pěna
Mateřská škola se kromě vlastního vzdělávání dětí zapojuje i do zajištění společenských a
kulturních akcí v obci. Pro nejbližší období pro Vás připravujeme:
Dětský maškarní karneval
V neděli 3. 3. ve 14, 00 hodin pořádáme v místním kulturním domě Dětský maškarní
karneval. Odpolednem plným her a soutěží pro děti nás provede moderátor Michal Žoudlík
a o hudební doprovod se postará Duo Echoes.
Za pomoc při zajištění programu předem děkujeme sponzorům z řad místních spolků a
podnikatelů a také obecnímu úřadu.
Pro děti i rodiče bude připraveno občerstvení, děti se navíc mohou těšit na hezké odměny
za účast v soutěžích.
Srdečně Vás všechny zveme.
Velikonoční dílna v mateřské škole
V sobotu 6. 4. od 9, 00 do 12, 00 hodin se koná tradiční Velikonoční dílna v mateřské
škole.
Zveme všechny děti, rodiče i veřejnost k návštěvě školy. Přijděte si vytvořit vlastní
velikonoční výrobky. Pro ty, kteří nechtějí sami tvořit a vyrábět, bude možnost zakoupit si
již hotové velikonoční dekorace.
Mateřská škola v Horní Pěně se zapojuje i do několika projektů a soutěží.
Děti do bruslí
Mateřská škola se mimo jiné zapojila již třetím rokem do projektu Děti do bruslí. Projekt
organizuje spolek hokeje v Jindřichově Hradci. Děti se účastní deseti lekcí, na kterých je
vysloužilí hokejisté učí bruslit. Dětem tyto lekce velmi pomáhají. Po deseti hodinách na
bruslích se na nich většinou obstojně udrží a dokáží přejet zimní stadion.
Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček
Zahradní centrum v Jindřichově Hradci před Vánoci vyhlásilo soutěž o nejhezčí vánoční
stromeček. A tak jsme oslovili rodiče, aby každé dítě přineslo dvě originální ozdoby. Těmi
jsme stromek ozdobili a fotografií se zapojili do soutěže na Facebooku. S převahou jsme
soutěž vyhráli. Děti tak za odměnu byly pozvány v pondělí 4. 2. 2019 do Zahradního
centra, kde si vyrobily tučňáčky, dostaly pohoštění a odvezly si pěkný zážitek.
Za MŠ Hana Koudelková
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TJ Sokol Horní Pěna
Sportovci odstartovali rok 2019 hned na Nový rok
V úterý 1. ledna 2019 zahájili sportovci mariášovou hrou již 20. ročník „Otevřeného
mistrovství obce Horní Pěna ve voleném mariáši.“
Prvního letošního turnaje, který se konal v klubovně SDH Malíkov nad Nežárkou se
zúčastnilo 12 hráčů. Po velmi vyrovnaném průběhu vybojoval konečné první místo Josef
Krejčí mladší, druhou pozici obsadil Jan Heidinger a na třetím místě byl Jindřich Kalvas.
Všichni si odnesli jako cenu krásné a hlavně chutné koláče, viz. foto.
Za TJ Sokol Horní Pěna Václav Pešek

8

Divadelní soubor Jirásek
4.1. a 5.1. 2019 soubor,, Jirásek“ reprízoval divadelní představení pohádky O Mrazíkovi.
Děkujeme skvělému publiku za pozitivní reakce. Chvála byla veliká a nás to moc těší.

Za fotografie moc děkujeme našemu dobrému příteli a výbornému fotografovi Josefu
Böhmovi.
Jaké bude další představení, necháme zatím jako překvapení.
Za DS Jirásek Petra Kolářová
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Jubilea
Svá životní jubilea oslaví v následujících měsících někteří naši občané. Všem srdečně
blahopřejeme, přejeme pevné zdraví a do dalších let mnoho radostí, úspěchů, klidu a
spokojenosti.
Únor:
Hana Taudy
Zdeněk Kalvas ml.
Jiří Sýkora st.

Březen:
David Tunka
Jiří Kalvas ml.
Markéta Hiršová
Jan Černat
Lenka Rucklová
Tomáš Boček
Radek Čapek
František Koranda
Gabriela Bočková
Pavel Kudrfalec st.
Hana Andrejchová
Miroslav Veselý
Marie Skořepová
Josef Koníček
Jan Charvát

Duben:
Tomáš Vojta
Štěpánka Běhalová
Jiří Boček
Marcela Míchalová
Roman Stokláska
Anna Boháčová
Jiří Maťha
Ingrid Neundorfová
Robin Fiala
Jiří Sýkora ml.
Roxana Rejtharová

Počet občanů v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou je ke dni vydání 601.
Redakční informace:
Příspěvky do dalšího zpravodaje a žádosti o elektronické zasílání občasníku můžete
zasílat na adresu: ohlasy@horni-pena.cz

Foto z návštěvy místopředsedy Senátu Milana Štěcha v Horní Pěně. (leden 2019)
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