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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky předposlední letošní číslo Ohlasů od Dřeva. V tomto čísle
bychom rádi shrnuli poslední čtvrtrok a seznámili Vás s plány na budoucí týdny a měsíce.
Poslední tři měsíce byly nabity kulturními a sportovními událostmi, které se
nesmazatelně zapsaly do historie obce. Proběhlo velmi podařené setkání rodáků a
seniorů, veleúspěšný byl i čtvrtý ročník Her bez hranic České Kanady a následovalo
kácení máje a pouťové odpoledne. Nově organizovaný dětský den v Malíkově nad
Nežárkou byl také velmi úspěšný a doufáme, že se stane tradicí. Nesmíme zapomenout
ani na zahradní slavnost mateřské školy, na které děti předvedly svým rodičům i hostům,
jak jsou talentované a jak je pobyt v naší školce ve všech směrech obohacuje. Fotbalový
turnaj v Rakousku, jehož se účastnil za Horní Pěnu jak mužský, tak i ženský tým, byl již
jen třešničkou na dortu. Muži turnaj suverénně ovládli a v konkurenci osmi dalších týmů
skončili na prvním místě, ženy po lítém boji s výběrem Reingers skončily na krásném
druhém místě.
V nejbližší budoucnosti se můžete těšit na následující akce: Již v sobotu 10. srpna se
uskuteční dětské rybářské závody, 17. srpna již dvacátý jubilejní ročník cyklistického
závodu Malíkov Open a následovat budou i Michalské slavnosti, tentokrát opět spojené
s loučením s létem pro děti.
Přejdeme-li od kulturně/sportovních akcí ke správě a rozvoji obce, tak asi nejvíce
viditelná je opravená hřbitovní zeď, ale následuje i celá řada méně viditelných věcí.
Podařilo se dokončit kontejnerová stání v Malíkově, malíkovští hasiči udělali obrovský kus
práce při úpravě bezprostředního okolí hasičské zbrojnice, byla zahájena stavba sběrného
dvora a zázemí pro zaměstnance obce a byla zahájena i rekonstrukce a zateplení
spojovací chodby mateřské školy a úprava pevných povrchů v okolí MŠ.
Další věcí, která nás nemine, je roční zúčtování stočného za rok 2018. Na základě
závazného pokynu Ministerstva zemědělství jsme nuceni provést roční zúčtování
v případech, kdy není možné stanovit množství vypouštěných vod dle směrných čísel.
V následujících týdnech tedy Ti z Vás, kterých se to týká, dostanou příslušné vyúčtování.
Děkujeme Vám za přízeň u dalšího čísla Ohlasů od Dřeva. Přejeme hezké léto a těšíme
se na setkání s Vámi na akcích, které se budou konat v následujících měsících.
Vladimír Šaman, starosta a Vladimír Hrdina, místostarosta
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Přehled kulturních a společenských akcí
10. 8. 2019 (sobota) od 9:00 Dětské rybářské závody
10.8. 2019 (sobota) Broková střelba Myslivecký spolek Hájky– střelnice Fedrpuš
17. 8. 2019 (sobota) od 10:00 dvacátý ročník cyklistického závodu Malíkov Open
23. – 25. 8. 2019 (pátek – sobota) Mezinárodní závody traktorů partnerská obec Reingers
24. 8. 2019 (sobota) od 13:00 Dřevařské sympózium Kačlehy i s večerní zábavou
31. 8. 2019 (sobota) od 17:00 fotbal Horní Pěna vs TJ Sokol Dešná u Dačic
14. 9. 2019 (sobota) od 16:30 fotbal Horní Pěna vs Sokol Slavonice B
21. 9. 2019 (sobota) 30 let svobody - hraniční přechod Nová Bystřice / Grametten –
vystoupení dětí z Horní Pěny
28. 9. 2019 (sobota) od 16:00 fotbal Horní Pěna vs Sokol Staré Město pod Landštejnem
28. 9. 2019 (sobota) od 10:00 Michalské slavnosti spojené s dětským loučením s létem
12.10.2019 (sobota) od 15:30 fotbal Horní Pěna vs Rapid Lásenice
26. 10. 2019 (sobota) Hubertská mše v kostele svatého Michaela s doprovodem
jihočeských trubačů

Michalské slavnosti 2019
V Horní Pěně dne 28.9.2019 se v 10.00 znovu sejdeme u kostela při tradičních
Michalských slavnostech, letos opět spojených s loučením s létem. Na své si tedy přijdou
jak rodiče, tak i děti.
Na tržišti bude spousty zajímavého zboží, pro radost bude hrát Malá kapela
z Kardašovy Řečice a odpoledne si užijeme s Krojovanou družinou z Jarošova. Ženy
z Hospříze předvedou své taneční vystoupení a dorazí k nám i dámy z dob renesance a
možná i z Orientu. A bude-li nám osud nakloněn, zakotví u nás i dávní severští válečníci.
Zajímavou výstavu nabídne místní kostnice. Pro děti bude připraveno spoustu soutěží a
odměn.
To vše bude kořeněno vynikajícím občerstvením, které bude zajištěno členy SDH
Horní Pěna. Velké poděkování všem, kteří se na přípravě této akce podílejí.
Přijďte, užijete si krásný den!
Eva Píšová
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SDH Horní Pěna
Vážení spoluobčané, léto a s ním spojený čas dovolených je v plném proudu a my
bychom Vás rádi seznámili s akcemi, kde se můžeme setkat a strávit tak společně
příjemné dny.
Nejprve bychom Vás rádi informovali o uplynulých akcích:
Setkání seniorů a rodáků
V sobotu 11. května proběhlo tradiční setkání seniorů a rodáků. Tato akce začínala
od 15. hodin a probíhala tradičně až do nočních hodin. Pro všechny účastníky bylo
připraveno občerstvení, a to formou lehké odpolední svačiny, zákusků, kávy a dalších
nápojů. Děti z mateřské školy si připravily vystoupení, které sklidilo velký úspěch. Po
vystoupení probíhalo promítání fotografií a až do konce akce hrála živá muzika.
Hry bez hranic
Sobota 25. května patřila dalšímu ročníku her bez hranic, které jsou tradiční a
vyhlášenou akcí naší obce. Byla to pro nás velká výzva, museli jsme z našich řad složit
tým pro prezentaci našeho sboru a dále členy a členky, které se budou starat o
občerstvení, navíc na úplně novém místě. Akce byla opět perfektně zorganizovaná, a i
přes obavy proběhla na výbornou. Tým SDH Horní Pěna se umístil na 6. místě.
Pouťová zábava
První den v měsíci červnu proběhl první ročník pouťové zábavy, která se
uskutečnila u kulturního domu v Horní Pěně. Akce začínala od 14. hodin. Pro děti byla
připravena zábava, a to formou skákacích hradů, a pro dospělé zde hrála živá hudba. Pro
všechny účastníky bylo připraveno občerstvení v našem stánku a venkovní posezení.
Bohužel se nám nepodařilo i přes veškerou snahu zajistit kolotoče a střelnici pro
děti v centru obce. Pokusíme se o to znovu příští rok. Chceme ještě více tuto akci
pozdvihnout, protože probíhala oproti plánu do nočních hodin, a tak si myslíme, že byla
velmi vydařená a doufáme, že to bylo příjemně strávené odpoledne jak pro děti, tak i pro
dospělé.

3

Akce, které budeme pořádat či spolupořádat:
Dětské rybářské závody
Rádi bychom pozvali malé rybáře a rybářky na čtvrtý ročník dětských rybářských
závodů. Udělali jsme letos malinkou změnu, a to v termínu konání akce. Tradicí bylo, že
závody probíhaly v měsíci září, letos tomu ale bude jinak, samotné závody jsou
naplánované na 10. srpna.
Závodníci se mohou těšit na hodnotné ceny a zábavný den. Pravidla a organizace
bude stejná jako v předchozích ročnících – akce bude rozdělena na několik kategorií, a to
podle věku. Každá kategorie bude vyhlášena zvlášť.
Náš sbor ve spolupráci s obcí zajistí základní nástrahy, samozřejmě jsou povoleny
nástrahy vlastní. Prut a židle si musí každý závodník zajistit sám.
Michalské slavnosti
V měsíci září nás čeká další akce, kde pomáháme s organizací, a to Michalské
slavnosti. Naši členové zde budou připravovat zázemí pro akci, zajišťujeme hudbu a
občerstvení.
Téměř půlku léta máme za sebou, i přes to bych Vám za náš sbor rád popřál krásný
zbytek léta.
Za SDH Horní Pěna David Veselý
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Myslivecký spolek Hájky Horní Pěna
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit s novinkami Mysliveckého spolku.
Rybářské odpoledne
V sobotu 8.6. uspořádali myslivci rybářské odpoledne pro děti a vnoučata našich
členů na rybníce pod Malíkovem.
Pěněnský dvojboj
O týden později, 15.6. v sobotu, jsme pořádali kulové střelby na střelnici v Horní
Pěně. Těchto střeleb se zúčastnilo celkem 22 střelců a výsledky jsou počítány do střelecké
soutěže, kterou jsme nazvali Pěněnský dvojboj. Tento dvojboj se skládá z kulových a
brokových střeleb. Kulové střelby se skládají z 10 ran vestoje na terč divočáka a 10 ran
vsedě na terč srnce.
Na pomyslnou bednu vystoupily v tento den nejlépe střílící vítěz Milan Longin s
nástřelem 198 bodů z 200 možných. Na druhém místě se umístil Jaroslav Turín ml. s
nástřelem 196 bodů a třetí skončil po lítém boji Václav Longin s nástřelem 194 bodů. O
pořadí na třetím místě musel rozhodnout rozstřel, ve kterém se utkaly Václav Longin s
Jaroslavem Turínem st., oba dva měli po ukončení střelby stejný výsledek. Chtěli
bychom tímto ještě jednou poděkovat střeleckému klubu v Horní Pěně za umožnění této
střelecké akce.
V brzké době nás čeká druhé kolo soutěže na střelnici Fedrpuš, kde budeme střílet
brokovou část, a to v sobotu 10.8.
Hubertská mše
Na sobotu 26.10. 2019 je naplánována již tradiční Hubertská mše v kostele sv.
Michaela v Horní Pěně za doprovodu jihočeských trubačů. Tímto bychom rádi pozvali
širokou veřejnost na tuto akci.
Za Myslivecký spolek Hájky Horní Pěna Jaroslav Turín

TJ Sokol Horní Pěna
Po velmi úspěšné sezóně 2018/2019 v okresní soutěži A, kdy naše mužstvo
obsadilo v konečném hodnocení výborné 3. místo (hned po ještě nedávném účastníkovi
krajského přeboru Jiskře Chlum u Třeboně a rezervě Jindřichova Hradce sídlící v Horním
Žďáru), nás čekají v novém ročníku zápasy v dačické skupině B.
Přípravu na novou sezónu jsme zahájili 20. července účastí na turnaji v malé
kopané v družební rakouské obci Reingers, který jsme s přehledem vyhráli s konečným
stavem 11:2. Dále nás ještě čeká jeden turnaj a dva přátelské zápasy. Vzhledem k
nemožnosti zavlažování vlastního hřiště to bude vždy na půdě soupeřů. Podzimní část
soutěže zahájíme na domácím hřišti v sobotu 31.8. od 17.00, kdy přivítáme mužstvo TJ
Sokol Dešná u Dačic.
Srdečně zveme na domácí zápasy všechny příznivce sportu, obzvlášť fanoušky našeho
týmu.
Václav Pešek
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Mateřská škola Horní Pěna
Se školním rokem jsme se nerozloučili jinak než naší každoroční zahradní
slavností. Celá slavnost se nesla v duchu cirkusu na cestách a rodiče i veřejnost shlédli
nejedno cirkusové číslo. Zde jsme se rozloučili také s šestnácti kamarády, kteří v září
odchází do základní školy. Po loučení následovalo občerstvení, na kterém se ve velké
míře podílely maminky dětí. Napekly tolik dobrot, že nikdo v ten den neodcházel hladový.
Nyní si užíváme zasloužených letních prázdnin a pomalu začínáme s přípravami na
nový školní rok. V mateřské škole probíhá plánovaná rekonstrukce a zateplení spojovací
chodby, kdy se nevyhovující prosklené stěny nahrazují zdivem, celá chodba se tak
zmodernizuje, a hlavně nám v ní v chladných dnech již nebude zima. Plánované je i
vymalování některých prostor mateřské školy a školní kuchyně.
Hana Jedličková
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Dvacátý ročník MALÍKOV OPEN 2019
Cyklistický team Smilling Bikers Malíkov pořádá již po 20. závod v Malíkově nad
Nežárkou s názvem MALÍKOV OPEN. Závod se bude konat dne 17.srpna v kopci za
zatáčkou. Sjede se nad 200 cyklistů nejen České republiky, aby změřili své síly na třech
tratích.
Dlouhá trať, 43 km, je spíše pro zdatné cyklisty. Krátká trať, 36 km, která je vedená
spíše po zpevněných cestách, je pro hobby cyklisty. Připravenou máme ale i dětskou trať
dlouhou 15 km. Na každé trati je několik kategorií, při kterých tři nejúspěšnější budou
vyhlášeni a oceněni. V cíli bude připraveno bohaté občerstvění nejen pro závodníky, ale
také pro doprovod a fanoušky.
Na bezpečnost při závodě budou dohlížet dobrovolní hasiči z Malíkova nad
Nežárkou, Horní Pěny a Horní Lhoty. Smilling Bikers děkuje obci Horní Pěna za spolupráci
při organizaci a místním podnikatelským subjektům za sponzorské dary, které jsou
každoročně použity na bohatou tombolu, ve které může vyhrát každý účastník závodu.
Přihlášení do závodu najdete na našich online stránkách www.malikovopen.cz
Určitě si každý najde trať, která bude vyhovovat jeho silám, všichni jste srdečně zváni.
Za team Smilling Bikers Malíkov Václav Čekal
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SDH Malíkov nad Nežárkou
Dětský den
V sobotu 8.6. jsme uspořádali první ročník dětského dne. Akce byla velmi úspěšná,
zúčastnilo se kolem třech desítek dětí. Byly pro ně připraveny soutěže, kdy děti stříkaly
vodou na terč, střílely vzduchovkou nebo například skákaly v pytli. Na akci byla zajištěna
hudba z reproduktoru, který náš sbor nově pořídil. Občerstvení bylo zajištěno našimi členy.
Večer jsme všichni poseděli u ohně, pokáceli májku a zakončili tak příjemně strávený den.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, ale i těm, kteří se podíleli na organizaci.
Také děkujeme obci za finanční příspěvek na akci a Smiling Bikers za pomoc.
Malíkov Open
Náš sbor bude pomáhat s organizací na dvacátém ročníku Malíkov Open, kde se
s Vámi rádi potkáme.
Rekonstrukce okolí hasičské zbrojnice
Kolem naší hasičské zbrojnice jsme zrekonstruovali okolí. Vyměnili jsme venkovní
dlažbu, udělali plot a vytvořili venkovní posezení. Za finance na materiál děkujeme obci
Horní Pěna, za veškerou práci našim členům.
Rudolf Žáček
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Pomník monstrance v Mrtvém lesíku
Tento pomník stojí na kraji lesa vlevo od silnice z Pěny na Hradec, les se dnes jmenuje Mrtvý
lesík. Pomník je zde postaven na památku nálezu části „kostelního pokladu.“
Stalo se, že kostel v Pěně byl vykraden zloději a
ukradeno bylo téměř veškeré zařízení z drahého kovu,
včetně Monstrance (Monstrance je prosklená schránka ve
tvaru slunce se stojánkem. Schránka je umělecky
vyzdobena a v dávných dobách byla vyráběna z drahých
kovů. V této monstranci se uprostřed slunce uchovává
velká hostie.) Žádné stopy po zlodějích se nenašly, pouze
se na louce našla velká hostie z monstrance, kterou
zloději ze schránky vyndali a zastrčili ji do rozštípnutého
klacíku, který zapíchli do země tak, aby hostii lidé rychle
nalezli a vrátili do kostela. Po ostatních předmětech ale
nebylo ani stopy.
Koně nechtějí jít dál
Zanedlouho šel jeden sedlák s koňmi orat své
políčko a velmi se divil, že se koně vždy na jednom a tom
samém místě zastavují a nechtějí jít dál. Protože si
nevěděl rady, rozeběhl se za panem farářem, aby mu
poradil (pan farář býval nejvzdělanější osobou ve vsi).
Pan farář jej vyposlechl, chvilku přemýšlel a pak řekl, že to může být znamení. Pokynul sedlákovi,
aby zaběhl do hospody pro pomocníky a aby si s sebou vzali motyky i lopaty a vyrazili na
sedlákovo pole.
Na poli viděli místo, kterému se koně vyhýbali. Na tom místě kopali a opravdu našli část
kostelního pokladu, který slavnostně donesli zpět do kostela a pan farář ihned odsloužil slavnostní
děkovnou mši. Za nějaký čas byly zloději dopadeni a v kronikách je zmínka, že tři lotři, kteří kostel
v Pěně vykradli, byli na hrdle ztrestáni.
Kamenný pomník na památku
Na památku nálezu pokladu byl na místě vztyčen kamenný pomník, na jehož vrcholu je
železná monstrance. Pomník byl při vichřici začátkem osmdesátých let minulého století povalen.
Později byl opraven, ale monstrance, která byla dříve tvořena dvěma plechovými po krajích
nastříhanými plechy, které byly proti sobě trochu pootočeny tak, že se zdálo, že tvoří kruh
s paprsky světla, nebyla přesně opravena, protože jeden z plechů chybí. Takže nyní se zdá, že
paprsky vychází ze čtverce, a ne z kruhu jako dříve.
Lesíku se od té doby začalo říkat Monstranzwald a všichni, kteří tudy za tmy procházeli,
měli vždy pocit bázně.
Zapsáno dle vyprávění pamětníků.
Jaroslav Kubát
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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.
Srpen
Mejtská Helena

Boháč Josef
Hiklová Anna

Září
Kožíšková Miloslava
Veselá Věra
Drbal Miloslav
Blažková Marie
Balgová Mária
Kalvas Jindřich

Říjen
Filípek Karel
Hirš Jiří
Moudrá Helena
Šašek Josef
Dušková Iva

Počet občanů v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou je ke dni vydání 611.
Redakční informace: Příspěvky do dalšího zpravodaje a žádosti o elektronické zasílání
občasníku můžete zasílat na adresu: ohlasy@horni-pena.cz

Účastníci Her bez hranic 2019.
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