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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky druhé letošní číslo Ohlasů od Dřeva. V tomto čísle bychom Vás
rádi seznámili s událostmi uplynulých třech měsíců a s plány na další čtvrtletí.
V únoru se konala pouť Bedřicha Bachsteina do kostela sv. Michaela. Přibližně 25
poutníků vyrazilo pěšky z Jindřichova Hradce a přes Dolní Pěnu doputovali až k nám do
kostela na bohoslužbu. Další přijeli autobusem z Třeboně a ostatní přišli z našich obcí.
V plném kostele tak všichni zavzpomínali na našeho slavného rodáka.
O týden později se v kulturním domě konala přednáška pana Miloslava Svitáka
o působení 75. Jindřichohradeckého pěšího pluku na Ukrajině za 1. světové války.
V březnu prošel Horní Pěnou i Malíkovem nad Nežárkou masopustní průvod. K této
příležitosti do Horní Pěny zavítala návštěva, a to místostarostka naší partnerské obce
v Rakousku. Následně se uskutečnil maškarní bál pro dospělé i pro děti. Jsme rádi, že se
v naší obci tyto tradice drží a Vy se jich účastníte v hojném počtu.
Oblíbenou akcí v naší obci je tradiční burza, která byla i letos velmi úspěšná.
V dubnu jsme přivítali šest nejmladších občanů naší obce. Děkujeme mateřské
škole za krásné doprovodné vystoupení. Občánci si odnesli hodnotné dary a my doufáme,
že doma, v Horní Pěně, stráví tak pěkné dětství jako většina z nás.
Poslední akcí bylo již tradiční stavění máje a pálení čarodějnic u rybníka Dřevo. Na
májku, kterou postavili místní hasiči před hasičskou zbrojnicí, si každý návštěvník mohl
navázat svou pentli se jménem. Následně se vydal dětský lampionový průvod na hřiště,
kde hasiči zapálili vatru s čarodějnicí. Mateřská škola pro děti připravila vuřty, které si
mohly opéct, a poté se mohly vydat na strašidelnou stezku odvahy. Celý podvečer se moc
vydařil.
Děkujeme všem, kteří pomáhali organizovat tyto akce.
Za celou obec bychom také rádi poděkovali manželům Křováčkovým, kteří obci
prodali svůj pozemek, a tím se zasloužili o rozvoj obce. Do budoucna se na tomto
pozemku počítá s výstavbu pečovatelského domu.
Během uplynulých třech měsíců byl upraven park směrem na Kačlehy. Dále byla
vyměněna okna na obecním úřadě. Je také hotový projekt včetně stavebního povolení na
budovu sběrného dvora a zázemí pro zaměstnance obce, takže se tyto stavby v nejbližší
době začnou realizovat.
Zastupitelstvo stálo před rozhodnutím, zda v obci zachovat poštu, či ji zrušit,
protože Česká Pošta ji provozovat nadále nechtěla. Byl schválen projekt “Pošta Partner”,
to znamená - poštu bude provozovat obec pod podmínkou, že Česká Pošta prodá obci
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svou budovu. Ohledně tohoto projektu v budoucích měsících proběhnou další jednání.
Na obecním úřadě bude na konci měsíce května zaveden platební terminál, takže
občané budou moci veškeré poplatky platit kartou.
Vážení čtenáři a spoluobčané, děkujeme Vám za přízeň u dalšího čísla Ohlasů od
Dřeva. Přejeme hezké jaro a těšíme se na setkání s Vámi na akcích, které se budou konat
v následujících měsících.
Vladimír Šaman, starosta a Vladimír Hrdina, místostarosta
Z

obecního úřadu

Ceník stočného pro Obec Horní Pěna pro rok 2019
Ceník stočného byl zastupitelstvem Obce Horní Pěna stanoven dle přílohy č. 12 k
vyhlášce č. 428/2001 Sb. (Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích)).
Bytový fond a rodinné domy: na jednu osobu v bytě či rodinném domě se počítá 35
m3 za rok.
Rekreační chaty (chalupy): na jeden rekreační objekt se spotřeba vypočítá jako
spotřeba jedné osoby v rodinném domě, tj. 35 m3 za rok.
Veřejné budovy, školy, provozovny, penziony, výrobny: pro veřejné budovy, školy,
provozovny, penziony, apod. je spotřeba shodná se spotřebou vody za rok a bude
počítána dle podkladů dodaných firmou ČEVAK. V případě, že v uvedeném objektu
současně žijí a objekt užívají soukromé osoby, bude spotřeba stanovena jako rozdíl mezi
skutečnou spotřebou a spotřebou 35 m3 na jednu osobu (směrné číslo).
V obci Horní Pěna se jedná o tyto objekty:
čp

Jméno

Odběrné místo

1

Stejskal Vít

Horní Pěna 1

3

Dvořák Petr

Horní Pěna 3

13

APLO s.r.o.

Horní Pěna 13

19

Mateřská škola Horní Pěna

Horní Pěna 19

27

HP27 s.r.o.

Horní Pěna 27

38

Lesy České republiky, s.p.

Horní Pěna 38

51

Dr. Albrecht Tomáš

Horní Pěna 51

53

Jednota, Spotřební družstvo v Jindřichově Hradci

Horní Pěna 53

56

Moto Jeans, s.r.o.

Horní Pěna 56

65

Gantner Pavel

Horní Pěna 65
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77

Lehký Jaroslav

Horní Pěna 77

89

Obec Horní Pěna (Kulturní dům)

Horní Pěna 89

93

Obec Horní Pěna (Obecní úřad)

Horní Pěna 93

96

Česká Pošta, s.p.

Horní Pěna 96

103 Jira Evžen

Horní Pěna 103

144 Hochman Jiří

Horní Pěna 144

158 Jantač Oldřich

Horní Pěna 158

163 Obec Horní Pěna

Horní Pěna 163

164 Obec Horní Pěna

Horní Pěna 164

170 Obec Horní Pěna

Horní Pěna 170

176 Autolaky servis s.r.o.

Horní Pěna 176

Václav Čekal
78E Jantač Oldřich (Autoservis)

Horní Pěna, bez
čp.
Horní Pěna,
78E

Cena stočného za 1 m3 odkanalizované vody je dle kalkulace pro rok 2019
stanovena na částku 73,37 vč. DPH 15%. Obec Horní Pěna poskytuje všem odběratelům
slevu ve výši 29,37 Kč na 1 m3. Cena stočného bude tedy pro obyvatele stanovena po
slevě na částku 44,00 Kč za 1m3.
Osoby žijící v bytech a rodinných domech a rekreační objekty, které neprovozují
ubytování, budou tedy hradit částku 1 540,00 za 1 osobu a rok. Tuto částku mohou hradit
čtvrtletně ve čtyřech platbách po 385,00 Kč za 1 osobu splatných ke konci každého
čtvrtletí.
Vlastník nemovitosti nebo pozemku připojeného na kanalizaci je odpovědný za
řádnou a včasnou úhradu stočného.
Povinnost úhrady stočného se vztahuje i na fyzické osoby, které nemají v obci trvalý
pobyt, ale nemovitost napojenou na kanalizaci prokazatelně trvale obývají.

Informace z ČOV
Před několika týdny bylo vyloveno keserem z čerpačky přibližně 70 kg tuku. Ze
strojních česlí cca 50 kg drobnějších věcí například dámské tampony, zbytky dámských
vložek, pevné zbytky jídla, šupiny, stuhy a podobně. Z hrubého koše bylo vyloveno cca 50
kg dámských vložek a tamponů, nezničitelných vlhčených ubrousků, na kolečka nakrájené
knedlíky, igelitové tašky, vatové tyčinky a další věci, které do záchodu nepatří.
To vše zatěžuje zbytečným kalovým balastem čističku, tak také dochází k
poškozování strojního zařízení, nelibě to nesou zejména čerpadla a strojní česle.
Prosíme občany, ať tyto věci do toalety nehází, protože se odráží na ceně stočného !
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Možnost úhrad místních poplatků pro rok 2019
Obec Horní Pěna dává pro rok 2019 občanům opět možnost uhradit místní poplatky
bezhotovostně na běžný účet obce Horní Pěna. Číslo běžného účtu obce je
257796227/0300.
Do položky variabilní symbol uveďte číslo popisné. Do položky předmět uveďte
jméno, druh poplatku a počet osob, ze které bude poplatek uhrazen.
Od konce května bude v kanceláři OÚ k dispozici platební terminál, takže bude
možné poplatky platit i kartami VISA a MasterCard.
DRUH POPLATKU

VÝŠE POPLATKU
PRO ROK 2019

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

450,00 KČ

Poplatek za odvoz pevného domovního odpadu za
rekreační objekt

500,00 KČ

Poplatek za odvoz odpadu pro podnikatele

1 600,00 KČ

Poplatek z chovu psů za jedno chované zvíře

200,00 KČ

Uzavírka na Dolní Pěnu
Datum konání: 6. 5. 2019 - 9. 8. 2019
Z důvodu budování kanalizace v obci Dolní Pěna bude uzavřena v období 6.5.2019
- 9.8.2019 silnice III/12848 mezi Horní a Dolní Pěnou.

Sdělení knihovny
Vážení spoluobčané,
někteří z vás se ptali, kam by bylo možno dát knihy, které již doma nechcete a
nebudete číst. Pokud máte doma knihy, které již chcete vyřadit z Vaší knihovny, nemusíte
je vyhazovat, ale můžete je věnovat naší obecní knihovně, čímž obohatíte náš knihovní
fond.
Knihy můžete předat buď v půjčovních hodinách knihovny každý čtvrtek od 16.00
do 18.00 přímo v knihovně nebo je nechat v kanceláři Obecního úřadu v úředních
hodinách, případně předat přímo knihovnici, paní Andrejchové, Horní Pěna 107, popřípadě
se domluvit na předání s knihovnicí osobně či na telefonu 728 675 347.
Hana Andrejchová
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Přehled kulturních a společenských akcí
11. 5. 2019 (sobota) od 15:00 Setkání seniorů a rodáků obce v kulturním domě v Horní
Pěně
25. 5. 2019 (sobota) od 14:30 Čtvrtý ročník Her bez hranic České Kanady nasoukromé
louce za domem manželů Votavových
31. 5. 2019 (pátek) Kácení máje u hasičské zbrojnice v Horní Pěně
1. – 2. 6. 2019 (sobota, neděle) Pouť v Horní Pěně
1. 6. 2019 (sobota) Pouťová zábava před kulturním domem v Horní Pěně
2. 6. 2019 (neděle) Tradiční fotbalový zápas na hřišti u rybníka Dřevo
8. 6. 2019 (sobota) Dětský den a kácení máje v Malíkově nad Nežárkou
20. 6. 2019 (čtvrtek) od 15:30 Zahradní slavnost mateřské školy

TJ Sokol Horní Pěna
Reprezentace naší obce
Po přípravných zápasech, které sehráli naši fotbaloví reprezentanti na hřištích
soupeřů, postupně v Lodhéřově, v Lásenici a v Třeběticích, začala v sobotu 20. dubna
jarní část okresní soutěže. Náš tým v ní bude hájit velmi dobré průběžné třetí místo.
První zápas sehrál na hřišti Staňkova a zvítězil 3:2, když se mu podařilo zvrátit
nepříznivý stav z 0:2.
A kdy naše borce můžete vidět na domácím hřišti v Horní Pěně?
·

Ve 13. kole v sobotu 11. května od 17.00 hodin se Sport. klubem Horní Žďár
(Jindřichův Hradec B).

·

V 16. kole v sobotu 1. června od 17.00 hodin s TJ Sokol Deštná.

·

V závěrečném 18. kole v sobotu 15. června od 17.00 hodin s TJ Jiskra Chlum u
Třeboně.

Přijďte nás na domácím hřišti podpořit.
Václav Pešek
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SDH Horní Pěna
Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás seznámit s akcemi, které budeme pořádat,
a to ať už sami, nebo ve spolupráci s obcí či s jinými spolky. Srdečně Vás na ně zveme a
budeme rádi, když se jich zúčastníte ve stejně hojném počtu, jak už bývá zvykem.
Nejprve bychom Vás rádi informovali o uplynulých akcích:
Brigády
V průběhu dubna jsme se zúčastnili dvou brigád pro místní zemědělské družstvo.
Konkrétně brigád na sběr kamene.
Další akcí byl sběr elektroodpadu, železného šrotu a nebezpečných látek v obci
Horní Pěna a rovněž v obci Malíkov nad Nežárkou.
Stavění máje
Poslední den v dubnu patřil stavění tradiční májky. Letošní novinkou bylo stavění
máje na jiném místě než bylo obvyklé, a to u hasičské zbrojnice. Každý návštěvník si mohl
na májku navázat stuhu se jménem. Během této akce jsme připravili občerstvení.
Doufáme, že se Vám akce líbila a že z ní uděláme tradici, která se bude rozvíjet i nadále.
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Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic proběhlo na stejném místě jako obvykle, tedy na hřišti u rybníka
Dřevo. Náš sbor postavil vatru s čarodějnicí, zapálil ji, hlídal oheň a rovnež připravil lehké
občerstvení a posezení pro účastníky této akce. Celá akce byla velmi úspěšná. Doufáme,
že si ji děti s rodiči užili minimálně ve stejné míře jako my.

Akce, které budeme pořádat či spolupořádat:
Setkání seniorů a rodáků
V první polovině měsíce května, a to v sobotu 11., pořádáme ve spolupráci s obcí
tradiční setkání seniorů a rodáků, na které jste všichni zváni. Akce se bude konat ve
velkém sále kulturního domu od 15:00. Pro účastníky bude připravena hudba k tanci a
poslechu a po celou dobu akce budeme zajišťovat bohaté občerstvení. Doufáme, že to
bude pro účastníky příjemně strávený den.
Hry bez hranic
Nejen, že na Hrách bez hranic tradične pomáháme s organizací, letos zde budeme
mít poprvé i stánek s občerstvením. Přijďte se s námi tedy v sobotu 25. května pobavit na
louku manželů Votavových. Čeká nás den plný her, ale i večerní zábava s kapelou.
Pouťová zábava
Poslední akcí, která se bude konat v první polovině letošního roku, bude pouťová
zábava, která se uskuteční v sobotu 1. června před kulturním domem. Podobná akce se
zde konala i dříve, ale zanikla, a proto se pokusíme o její obnovení. Myslíme si, že k pouti
zábava jednoduše patří. Pro návštěvníky akce bude připraveno venkovní posezení před
kulturním domem, kde bude hrát živá kapela. Připravíme občerstvení v podobě našeho
stánku. Pro děti zde bude připravena zábava formou kolotočů, střelnice a dalších atrakcí.
Naším cílem je vrátit alespoň z části kolotoče do obce a celkově pozvednout tradici poutě
v Horní Pěně. Vše o této akce se včas dozvíte formou plakátů nebo na sociálních sítích.
Za SDH Horní Pěna David Veselý
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Mateřská škola Horní Pěna
Dětský karneval
V mateřské škole máme za sebou dobu karnevalů a masopustů. Karnevalové veselí
v nás zanechalo veselou náladu, kterou ještě zlepšil příchod jara a teplých slunečných
dnů. Dětský maškarní karneval – plný tance, her a soutěží, si užilo v hojném počtu plno
dětí z obce i blízkého okolí. Na tom, jak skvělou atmosféru se nám podařilo v kulturním
domě vytvořit, mají veliký podíl paní Stránská a pan Štancl – Duo ECHOES, kteří nám
skvěle zahráli a zazpívali, a to bez nároku na honorář. Poděkování patří také Michalu
Žoudlíkovi, který nás svým vtipným komentářem provázel celé odpoledne. Zároveň
děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění karnevalu. Finanční pomoc nabídli nejen
Obec Horní Pěna, ale i firma APLO, pan Zíka a pan Pilař, Myslivecké sdružení Hájky,
firma CHARON, divadelní soubor Jirásek a Klub žen.
Bruslení
Se zimou jsme se rozloučili posledním kurzem bruslení, kdy si s dětmi společně
zabruslili i jejich rodiče. Ti pak mohli pozorovat, jaký pokrok udělaly jejich děti během 10
týdnů. Mezi dětmi přibyla spousta nových bruslařů, ostatní si procvičili a zdokonalili své
dovednosti. Každé dítě obdrželo od trenérů diplom a drobné dárky.
Velikonoce
S blížícími se Velikonocemi se náš výchovně vzdělávací program přizpůsobil
oslavám svátků jara. Toto období je jedním z těch, které se sami nabízejí ke kreativním
činnostem, takže jsme hodně malovali a tvořili. S dětmi jsme barvili vajíčka, připomněli si
velikonoční zvyky a tradice, naučili se koledy. Společně jsme vytvořili řadu jarních výrobků,
které jistě zdobí doma nejeden dětský pokoj.
Velikonoční dílna
V sobotu 6. dubna se konala v naší MŠ tradiční velikonoční dílna. Děkujeme všem
dětem a rodičům, kteří si přišli s námi vyrobit velikonoční výrobky. Doufáme, že jste si užili
společné hezké dopoledne. Děkujeme paní Ireně Šamanové, že pro nás připravila krásné
velikonoční dekorace.
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Vítání občánků
V tento den také pět našich dětí vystoupilo s krátkým programem na vítání občánků
obce. Všem šesti nově narozeným malým kamarádům přejeme touto cestou ještě jednou
hodně štěstí, zdraví a lásky.
Čarodějnice
Nezapomeneme také na oslavu svátku čarodějnic. Tento svátek mají děti rády a
vždy si ho náležitě užijí. Opět jsme připravili ve spolupráci s Obcí Horní Pěna a místními
hasiči pro děti tradiční lampionový průvod a občerstvení formou opečených vuřtů na hřišti
u rybníka.
Zápis dětí
Ve čtvrtek 2. května proběhl v naší mateřské škole zápis dětí na školní rok
2019/2020.
Setkání seniorů a rodáků
Další krátké vystoupení, které s dětmi připravujeme, má potěšit seniory naší obce.
Tato akce se uskuteční 11. května v místním kulturním domě. Zde se promění holčičky v
princezny a kluci v prince a určitě udělají svým vystoupením našim seniorům velikou
radost. Budeme jim držet palce, aby se jim připravovaný program povedl.
Zahradní slavnost
Poslední akcí letošního školního roku je tradiční zahradní slavnost, která se bude
konat ve čtvrtek 20. června od 15,30 hodin. Společně se zde rozloučíme se školním
rokem, s budoucími malými školáky a také se budeme chtít pochlubit, co se děti za celý
školní rok naučily. V jakém duchu proběhne letošní slavnost, zatím tak trochu tajíme. V
polovině května totiž startuje tradiční, několikatýdenní projekt, ve kterém chceme vždy děti
seznámit s něčím novým, pro ně zajímavým, chceme jim přiblížit nové oblasti vzdělání,
něčemu novému je naučit a také zpříjemnit čekání na letní prázdniny.

MS Hájky Horní Pěna
Vážení spoluobčané,
Píšeme Vám něco málo z činnosti mysliveckého spolku Hájky za uplynulé měsíce.
V sobotu 23. března proběhla výroční členská schůze, na které jsme zhodnotili
končící myslivecký rok. Popřáli jsme našim členům, kteří v letošním roce oslaví různá
životní jubilea. To znamená panu Pavlu Kremeňákovi (50 let), ing. Jiřímu Skůpovi (70 let)
a nejstaršímu členovi našeho spolku, nestárnoucímu panu Jindřichu Kalvasovi (85 let).
V současné době jsme provedli sběr kamene zemědělcům hospodařícím v našem
revíru, zbudovali jsme dvě nové umělé nory a provedli dosazení nových stromků v aleji z
Malíkova nad Nežárkou do Nové Vsi.
Protože se blíží doba kladení mláďat, chtěl bych Vás zároveň poprosit, abyste si při
procházkách přírodou hlídali své psí miláčky, ať zbytečně neruší klid malých srnčat,
zajíčků či bažantíků.
Za MS Hájky Horní Pěna Jaroslav Turín
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Divadelní soubor Jirásek
V současné době vybírá ten nejvhodnější scénář hry, kterou by nastudoval v příštím roce.
Pár fotografií jako vzpomínka na roky od 2013- 2018:
Hrátky s čertem 2013 a 2014
postupová přehlídka

Tři zlaté zuby děda Vševěda 2014

Bylo nás pět 2015

Najde se lék pro Verunku 2016

Limonádový Joe 2017

Mrazík 2018 a 2019
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Divadlo není jen zábava, divadelní představení se nacvičuje několik měsíců.
Tento koníček je časově náročný. Většina zkoušek bývá jen o víkendu. Část herců
jsou studenti, kteří jsou přes týden na internátech či kolejích, ostatní chodí do práce, kde
pracují třeba i na směny, někteří za námi dojíždí, někteří pracují i o víkendech. Někdy nás
sklátí nemoc, někdy máme o víkendu jiné plány. Proto se nácvik hry častokrát dost
protáhne. V dnešní uspěchané době je úspěch už to, že se u nás spolek udržel tolik let.
Hráli malí, mladí i staří ochotníci. Není to vždy jen zábava, ale taky kus práce. Scénu a
kulisy si herci převážně musejí udělat, namalovat, vyrobit a ušít sami.
Držte nám pěsti, aby nám elán ještě nějakou dobu vydržel.
Za DS Jirásek Petra Kolářová

SDH Malíkov nad Nežárkou
Masopustní průvod
Malíkovští hasiči v březnu uspořádali masopustní průvod, který sklidil velký úspěch.
Zúčastnilo se kolem 35 masek. Děkujeme všem za účast i za přízeň.
Stavění máje
V úterý 30. dubna jsme před hasičskou zbrojnicí v Malíkově nad Nežárkou postavili
tradiční májku, kterou jsme během noci i úspěšně pohlídali.
Dětský den
V sobotu 8. června budeme pořádat dětský den, se kterým spojíme i kácení máje.
Na tuto akci jste všichni srdečně zváni. Podrobnější informace najdete v průběhu
následujícího měsíce na facebookových stránkách obce.

4. ročník Her bez hranic České Kanady 25.5.2019
Stejně jako v předchozích ročnících bude i letos v Horní Pěně připravena odpolední
a večerní zábava jak pro soutěžní týmy, tak pro diváky. POZOR - letos na jiném místě, v
centru obce, na soukromé louce za domem manželů Votavových, kteří nám na tuto akci
louku zdarma propůjčili. Patří jim za nás za všechny velké poděkování.
Do letošního ročníku se nám místa zaplnila po 14 dnech, kdy bylo otevřeno
přihlášování. V tuto chvíli máme přihlášených 12 týmů a dalších 5 týmů jako náhradníky,
kteří čekají, zda se neuvolní místo. Program začíná ve 14 hodin registrací týmů, ve 14:30
hodin Vás všechny přivítáme a začne „kreativní vystoupení“ - představení týmů. Od 15 do
18 hodin budou probíhat soutěže. V 18:30 hodin vyhlásíme výsledky a od 19:00 hodin
začne taneční zábava s kapelou SCARLET. Občerstvení po celý den i večer bude letos
zajišťovat SDH Horní Pěna.
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Pro děti bude připraven celý den velký skákací hrad a i letos máme pro diváky –
SOUTĚŽ O TŘI CENY. Připravujeme i nějaké novinky a překvapení…
Letos bude akce pro nás všechny na jiném místě nová, proto doufáme, že vše
proběhne v pořádku a bez problémů. Pohyb lidí a aut v obci bude velký, takže se budeme
snažit o to, aby vás parkování aut nijak neobtěžovalo. Pokud by k tomu i tak došlo,
budeme se snažit věc co nejrychleji vyřešit. Vozidla budou parkovat okolo silnice na
Malíkov nad Nežárkou, na Dolní Pěnu, u areálu zemědělského družstva a další parkovací
plocha je v jednání.
Jenom pro představu, v týmech bude okolo 100 účastníků. Pořadatelů, kteří do toho
s námi jdou, je okolo 30 a patří jim náš obrovský dík. Pokud by i někdo z Vás měl zájem
nám jakkoliv pomoci, jste vítáni a prosím o vaše přihlášení na telefonu 606 217 705.
A zde je složení letošních 12 týmů – HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY, SNĚHURKY A
TRPASLÍK, HORNÍ-DOLNÍ, SDH HORNÍ PĚNA, KAČLEHÁCI, FOREST JH, DREAM
TEAM, HLEMÝŽDI, SDH HOSPŘÍZ, URGENŤÁCI, RODINNÝ TÝM a VIKY & SPOL.
Přípravy soutěží jsou v plném proudu a každý rok byly jejich názvy spojené s
nějakým filmem. Letos bude malá změna, nechali jsme se inspirovat písněmi. Zde jsou
názvy soutěží. Ale co se pod názvy skrývá, zůstane tajemstvím – JÁ CHCI ZPÁTKY SVŮJ
BALÓN, KDYŽ SE ZAMILUJE KŮŇ, TSUNAMI, PRŠÍ KRÁSNĚ, VÍM JÁ, DĚDEČKOVY
HODINY, ŠROUBY A MATICE a LÁSKA JE LÁSKA.
Z naší obce máme zastoupení třech týmů, přijďte je podpořit a skvěle se pobavit!
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Za přípravný tým Hana Veselá

Kříže ve Farnosti Horní Pěna
Při procházce naší vesnicí a jejím okolím občas narazíte na kříž. Někdo si jej ani
nevšimne, jiný se zastaví a zamyslí se nad tím, proč tady ten kříž vlastně stojí. Dnes si
povíme o kříži, který stojí nad bývalou truhlárnou v nově upraveném parčíku nedaleko
kačležské silnice. Kříž dlouhá léta nebyl vidět, protože jej zastínily hromady hlíny, které
byly v této části obce v průběhu výstavby sídliště navezeny. Tyto hromady časem zarostly
křovím, maliníkem a ostružinami, takže se sem mnoho lidí nevypravilo. Pamatuje si jej
mládež, která si nedaleko stavěla bunkry a různé skrýše.
Nyní byl péčí obce celý prostor uklizen, a tak přímo navazuje na odpočinkovou zónu
vedle bývalé truhlárny.
Jedná se o jeden z křížů, který byl postaven na paměť tragické události, která se
odehrála na tomto místě.
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Kříž Černých

Protože se úplné písemné prameny nezachovaly, přináším informace z vyprávění
pamětníků.
Kříž, kterému se říkalo Kříž Černých, nechala postavit roku 1924 Katarina Pfauser
na konci obce směrem na Kačlehy v upomínku na tragickou smrt svého otce Tomáše
Müllera, zvaného také starý Černý.
Tomáši Müllerovi bylo 71 let a jel sám s koňským povozem pro krmení. Na louce
přepřáhl koně do sekačky a posekl trávu. Při tom si všiml, že se začínají hnát mraky od
Malíkova, a protože nechtěl, aby do krmení napršelo, urychleně vše sám shrabal a krmení
naložil. To se však již přihnala bouřka, takže se snažil zapřáhnout koně, aby mohl odjet.
Náhle nedaleko udeřil blesk a koně se splašili, oj udeřila sedláka do hlavy a on
ztratil vědomí a zůstal ležet na zemi. Mezitím si již doma všimli, že se hospodář ještě
nevrátil z krmení, a tak mu běželi naproti. Našli jej v bezvědomí pod převráceným vozem.
Opatrně jej vyprostili a odnesli domů. Tam jej uložili do postele, ve které starý Černý do tří
hodin skonal.
Proč se hospodáři říkalo Starý Černý, když se jmenoval Müller? Jednoduše proto,
že se u nás ve vsi (a nejen u nás), přidávalo ke jménu ještě jméno po „chalupě“. Tedy pan
Müller bydlel ve statku Horní Pěna č.p. 13, kde dříve (možná i před generacemi) bydlel rod
Černých, takže chalupě se říkalo u Černých. Proto se všem dalším obyvatelům, ať se
jmenovali jakkoli, říkalo Černí.
Zapsal Jaroslav Kubát

Redakční informace:
Příspěvky do dalšího zpravodaje a žádosti o elektronické zasílání občasníku můžete
zasílat na adresu: ohlasy@horni-pena.cz
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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.
Květen
Václav Míchal
Dagmar Kapustová
David Kalous
Petra Kolářová
Marie Šašková
Michal Blažek
Martina Gruberová
Alena Dvořáková
Petruše Kalvasová
Jana Šeflová
Marta Skořepová
Růžena Hudcová
Irena Šamanová ml.
Radka Olahová
Josef Koníček
Martin Sýkora
Martin Prokeš

Červen
Hana Baumannová
Petr Dvořák
Josef Dvořák
Jiřina Skořepová
Jana Deutschová
Věra Kožíšková
Jiří Chalupa
Marie Rychetská
Josef Krejčí

 ervenec
Č
Petra Charvátová
František Koranda
Eva Reisnerová
Oldřich Jedlička
Jiřina Švíková
Zdeňka Hloušková
Anna Krajčírová
Jana Votavová
Oldřich Jantač nejst.

Počet občanů v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou je ke dni vydání 603.

V dubnu jsme přivítali šest nejmladších občanů obce.
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