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Vážení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
nastává vánoční čas, dny pohody a odpočinku, které strávíme se svými blízkými.
A protože není pochyb o tom, že dnešní doba je rychlá a náročná, měli bychom si o to více
užít vzácných chvil, kdy můžeme zpomalit. Říká se, že opravdový odpočinek se dá zažít
jen po dobře odvedené práci, a proto si myslíme, že si velkou pochvalu a alespoň krátký
odpočinek zaslouží všichni lidé, kteří pro naši obec celý rok pracovali.
Od posledního vydání ohlasů jsme se v obci opět posunuli kupředu. Uskutečnily se již
tradiční akce jako Dětské rybářské závody a proběhl již jubilejní dvacátý ročník
cyklistického závodu Malíkov Open, letos korunovaný tím, že ohlas závodů přilákal i
několik zahraničních účastníků a Malíkov Open se tedy stal mezinárodní soutěží. V rámci
oslav 30 let svobody děti z naší mateřské školky vystoupily na hraničním přechodu v Nové
Bystřici. Jejich výkon byl odměněn potleskem ve stoje publika z obou stran hranice. Na
Michalské slavnosti a Loučení s létem nám sice počasí úplně nepřálo, ale i tentokrát byla
slavnost velmi podařená. Mimořádnému úspěchu se těšila i výstava v kostnici, kterou k
této příležitosti připravil pan Jaroslav Kubát. Naši největší slavnost si nenechal ujít
místopředseda senátu pan Milan Štěch a delegace naší partnerské obce pan Andreas
Kozar a paní Stefanie Lendl. Poslední akcí byla Hubertská mše doprovázená Jihočeskými
trubači, kterou pořádalo myslivecké sdružení Hájky. Všechny akce byly velmi vydařené a
vřelé díky a uznání patří všem organizátorům, vystupujícím i účastníkům.
Přejdeme-li od kulturně/sportovních akcí ke správě a rozvoji obce, tak se podařilo
dokončit zateplení spojovací chodby v mateřské školce a obecní úřad se oblékl do nové
fasády. Nově bude natřena i autobusová zastávka ve směru na Novou Bystřici.
V současné době probíhá výsadba ovocných stromků v okolí obecních cest, což se u
občanů setkalo s takovým ohlasem, že na tuto výsadbu finančně přispívají. Proto bychom
rádi poděkovali především panu Perlovi i všem ostatním za finanční dary.
Chceme poděkovat i dalším spoluobčanům za umožnění rozvoje obce, jmenovitě paní
Drahušce Kupkové a panu Vítkovi Stejskalovi.
Naplno se rozběhly projektové práce na sběrný dvůr a kompostárnu, které se doufáme
podaří realizovat v příštím roce. S tím souvisí i zavedení motivačního programu pro třídění
odpadu podobně, jako tomu je v Nové Včelnici.
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Chystá se rovněž oprava hráze a výpustního zařízení rybníka Dřevo, takže občané
žijící u potoka snad budou spát klidněji. Vzhledem k nevytíženosti telefonního automatu v
Horní Pěně, kde v průměru probíhá 1,3 hovoru měsíčně, se společnost O2 rozhodla tento
automat zrušit ke konci roku 2019. Obci se podařilo budku odkoupit a bude přebudována
na tzv. knihobudku, kde si budete moci půjčovat knihy 24 hodin denně.
Jedná se o poslední předvánoční číslo zpravodaje, a proto Vám na závěr tohoto
krátkého úvodníku přejeme jménem celého zastupitelstva krásné Vánoce a mnoho štěstí a
zdraví v roce budoucím.
Vladimír Šaman, starosta a Vladimír Hrdina, místostarosta

Přehled kulturních a společenských akcí
9. 11. 2019 (sobota) od 20.00 Poslední leč v kulturním domě
1.12. 2019 (neděle) od 13.00 Stavění betlému u kaple v Malíkově nad Nežárkou
5. 12. 2019 (čtvrtek) od 17.30 Čertovský rej v Horní Pěně na obvyklém místě
6. 12. 2019 (pátek) od 17.00 Mikuláš, anděl a čerti v Horní Pěně i v Malíkově nad
Nežárkou
11. 12. 2019 (středa) od 18.00 hod. u kostela Horní Pěně i u kaple v Malíkově nad
Nežárkou Česko zpívá koledy, zdobení vánočního stromu v Horní Pěně
15.12. 2019 (neděle) od 16.00 Adventní koncert v kapli v Malíkově nad Nežárkou
16. 12. 2019 (pondělí) od 17.00 Adventní koncert žáků druhé základní školy z Jindřichova
Hradce pod vedením Vladimíra Bartoše v kostele sv. Michaela Archanděla
18.12. 2019 (středa) od 17.00 Vánoční besídka dětí z mateřské školy v kulturním domě
24. 12. 2019 (úterý) od 17.00 Zpívaná půlnoční mše
25. 12. 2019 (středa) od 19.00 Turnaj v Člověče nezlob se v hasičské zbrojnici v Malíkově
nad Nežárkou
11. 1. 2020 (sobota) od 20.00 Ples SDH Horní Pěna v kulturním domě
18. 1. 2020 (sobota) od 18.00 Valná hromada SDH Horní Pěna
1.2. 2020 (sobota) Maškarní karneval pro děti
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás upozornit, že v pátek 6. prosince 2019 bude v
obci tradičně chodit Mikuláš, anděl a čerti. V případě zájmu o jejich návštěvu prosím
zavolejte na tel. číslo: 725 571 072.

2

Od prvního listopadového týdne také dochází k trvalé změně otevírací doby pošty, která
bude následující:
Den
Od
Do
Pondělí
14:00
17:00
Úterý
7:30
10:30
Středa
14:00
17:00
Čtvrtek
7:30
10:30
Pátek
7:30
10:30

Michalské slavnosti 2019
V sobotu 28. 9. 2019 se konaly u kostela sv. Archanděla Michaela v Horní Pěně
Michalské slavnosti. I přes počáteční nepřízeň počasí se sešlo velké množství místních
občanů i přespolních návštěvníků. Všichni se dobře bavili při vystoupeních Jarošovské
krojované družiny, skupiny historických tanců La Faaria a hrozivých severských válečníků
ze skupiny Krumaborn. Kdo přišel na tržiště u kostela, si zajisté vybral z pestré nabídky
různých zajímavých předmětů, koření a sladkých dobrot.
Velké poděkování patří ženám z naší mateřské školy za podzimní dílnu i všem
našim občanům, kteří svou dovedností a umem zpestřili nabídku místního tržiště. Díky
patří i Michalu Žoudlíkovi za hudební doprovod i moderování odpoledního programu.
Pro děti byl připraven skákací hrad, školička práskání bičem a spousta soutěží při
doprovodné akci Loučení s létem. Nikdo z návštěvníků slavností netrpěl hlady či žízní, neb
o ně bylo skvěle postaráno našimi hasiči. Závěr slavností patřil Malé kapele z Kardašovy
Řečice. Každý, kdo přišel, se dobře bavil. Za to patří velký díky všem, kteří se podíleli na
zajištění a průběhu akce. Tak zase příští rok.
Eva Píšová
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SDH Horní Pěna
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás touto cestou informovali o několika akcích,
které proběhly v uplynulých měsících a rovněž o těch, které budou v nadcházejících
měsících probíhat.
Uplynulé akce:
Dětské rybářské závody
Druhou srpnovou sobotu jsme pořádali další ročník dětských rybářských závodů.
Letos byla akce posunuta z měsíce září na měsíc srpen kvůli letním prázdninám, které
byly v plném proudu, a tak se akce zúčastnilo mnoho malých rybářů a rybářek. Ti celý den
bojovali o hodnotné ceny. Akce byla tradičně rozvržena na dvě kola, dopolední a
odpolední, sčítaly se jednotlivé délky úlovku a poté byli vyhlášeni vítězové.

Změna letošního termínu však nebyla jedinou novinkou, připravili jsme i soutěž pro
dospělé. Jednalo se o přeběhnutí rybníku přes přípravnou lávku volným stylem a cena
byla velký sud piva. Během náročných příprav závodů jsme si našli i nějaký čas na to,
abychom vyzkoušeli různé varianty lávek tak, aby to pro soutěžící nebylo moc jednoduché
a ani příliš složité. I přes prvotní obavy se nakonec vše vydařilo, přihlásilo se spoustu lidí,
nikdo se nezranil a celý den se skvěle povedl. Děkujeme všem soutěžícím, zúčastněným a
organizátorům za akci a těšíme se na další ročník.
Malíkov Open
I letos jsme byli požádáni od organizátorů této akce o pomoc při hlídání křižovatek a
nejrůznějších přejezdů. Několik členů proto poskytlo svou pomoc a dopoledne hlídalo
jezdecké úseky.
Michalské slavnosti
Letos jsme opět zajišťovali občerstvení na tradičních Michalských slavnostech.
Také jsme pomáhali stavět stany a celkově s organizací celé akce. Jelikož byly Michalské
slavnosti spojené s loučením s létem, náš stánek jsme rozšířili jak v nabídce jídla, piva, ale
i dobrovolníků z našeho sboru, kteří nám přišli pomoci. Akce se nám moc líbila a těšíme
se na další ročníky.
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Sběr elektroodpadu, železného šrotu a nebezpečných látek
V druhém říjnovém víkendu jsme se společně s naší obcí postarali o sběr
elektroodpadu, nebezpečných látek a železného šrotu v obci Horní Pěna a o sběr
elektroodpadu a nebezpečných látek v obci Malíkov nad Nežárkou. Celé dopoledne jsme
se tak věnovali svážení a třídění zmíněného odpadu. Jsme rádi, že můžeme tímto směrem
přispívat k čistotě v naší obci.
Výlov Kačleháčku
Poslední víkend v říjnu patřil tradičnímu výlovu Kačleháčku a s tím spojeným
prodejem ryb v naší obci. Díky krásnému počasí jsme si my i návštěvníci výlov užili a vše
proběhlo tak, jak jsme si představovali.

Ostatní menší akce
Každý týden jsme stavěli minimálně jednou velký obecní stan, také jsme pomohli se
zastavením provozu při kácení stromů.
Akce, které budeme pořádat či spolupořádat:
Výlov rybníčku na Kačležské
V sobotu 30.11. bude probíhat výlov rybníčku na Kačležské, opět se budou
prodávat ryby.
Hasičský ples
Dovolujeme si Vás pozvat na další hasičský ples, který se bude konat v sobotu 11.
ledna od 20 hodin v kulturním domě v Horní Pěně. Celým večerem nás bude provázet již
ověřená a vyhlášená kapela Crash. Vše důležité ohledně této akce bude zmíněno před
akcí na plakátu, který bude jak v tištěné podobě na obvyklých místech, tak i na sociálních
sítích.
Za SDH Horní Pěna David Veselý
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Myslivecký spolek Hájky Horní Pěna
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit s děním v mysliveckém spolku Hájky
Horní Pěna.
Brokové střelby na Fedrpuši
V sobotu 10.8. se konaly na střelnici Fedrpuš brokové střelby, které pořádal náš
spolek jako součást střelecké soutěže nazvaný Pěněnský dvojboj. Na těchto střelbách
jsme stříleli takzvaný lovecký parkur. Z dvaceti členného pole střílejících si nejlépe vedli
Chovítek Jiří, Longin Václav a Chovítek Láďa.
Celkové výsledky Pěněnského dvojboje (střelba z malorážky a broková střelba) byly
takové:
Na prvním místě se umístil Vašek Longin s celkovým nástřelem 219b., druhý v pořadí byl
Jarda Turín ml. s nástřelem 214 b., a na bronzovém stupni stál Jarda Turín st. s nástřelem
209b.
Hubertská mše
Další akcí, kterou jsme pořádali, byla Hubertská mše. Ta se konala 26.10. v kostele
sv. Michaela Archanděla v Horní Pěně za doprovodu Jihočeských trubačů a chrámového
sboru z Lišova. Příští rok opět uskutečníme tuto akci, a to v termínu 24.10. 2020. Také
bychom tímto chtěli poděkovat obci Horní Pěna za podporu této akce.

Foto: Sláva Rejthar
Poslední leč
A do třetice, čeká nás tradiční Poslední leč, která se koná v sobotu 9.11. v kulturním
domě v Horní Pěně. Začátek akce je od 20,00 hod. K tanci nám zahraje skupina Baret a
bude připravena tradiční bohatá myslivecká tombola. Tímto zveme všechny, kteří se chtějí
přijít pobavit.
S pomalu nastupující zimou a obdobím nouze nás myslivce čeká pravidelné
přikrmování zvěře v krmelcích.
Za myslivecký spolek Hájky Horní Pěna Jaroslav Turín ml.
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TJ Sokol Horní Pěna
Velmi úspěšný podzim našich fotbalistů
Podzimní část sezóny 2019/2020 se našemu týmu velmi vydařila. Do soutěže jsme
vstupovali s cílem obsadit v konečném účtování nejhůře 2. místo, a mít tak případně šanci
na postup do vyšší soutěže. Pohled na první čtyři mužstva po odehrané polovině zápasů
ukazuje, že cíl průběžně plníme s bezpečným sedmi bodovým náskokem na tým na třetím
místě.

Jedinou prohru jsme si připsali na hřišti v Dačicích, v zápase ve kterém nám po
dvaceti minutách odvezla záchranka brankáře se zlomenou klíční kostí. Ještě v prvním
poločase odstoupil Adam Balga s fatálním zraněním kolene, které si vyžádá roční léčbu, a
hned po poločase pohmoždil soupeř velmi bolestivě kotník Ondry Voldána. S torzem týmu
se nám dařilo držet příznivý stav až do poslední pětiminutovky zápasu, kdy jsme dostali
jedinou branku.

Taktická příprava před zápasem.
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V každém dalším zápase jsme rozdávali velkou fotbalovou radost a vždy vstřelili
minimálně 3 branky. Zvláště naše domácí příznivce jsme bavili atraktivním útočným
fotbalem. V utkáních u rybníku Dřevo jsme nastříleli soupeřům průměrně 4,5 branky na
zápas, a to je dostatečná pozvánka pro příznivce fotbalu ke sledování našeho týmu v
jarních zápasech. Tato střelecká produktivita nás vynesla na pomyslné první místo v počtu
vstřelených branek a současně jsme tým s nejvyšším kladným rozdílem vstřelených a
obdržených branek. Nejlepším střelcem mužstva je se šesti úspěšnými zásahy Vojtěch
Balga, v těsném závěsu za ním jsou s pěti góly Josef Beneda a David Maňour.

Vzpomínka na vítězství v turnaji v Reingers.
Doplnění pro milovníky statistik - jsme nejlepším týmem na domácím hřišti s plným
počtem získaných bodů a nejlepším scóre a druhý nejlepší celek na hřištích soupeřů.
Věříme, že se nám během zimní přestávky uzdraví naši dlouhodobě zranění hráči, a že
náročná příprava přinese ovoce v podobě splnění předsezónních cílů.
Srdečně přejeme všem našim příznivcům pohodový a spokojený závěr letošního roku.

Za TJ Sokol Horní Pěna Václav Pešek
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Mateřská škola Horní Pěna
ŠKOLNÍ ROK UŽ ZAČAL, COPAK NÁM PŘICHYSTAL?
Na uplynulé léto jistě každý rád zavzpomíná. Někdo by jej raději zavolal zpět, ale
jak už to bývá a svět světem stojí, čas se nedá vrátit zpět. Tak i my jsme se po letním
odpočinku vrátili ke své práci, k našim dětem do naší školky. Ale vzpomeňme znova na
letní dny, na čas dovolených, letních radovánek a výletů.
Nová chodba
Léto a prázdniny jsou jedinou možností, kdy se v naší školce může něco vylepšit,
zrenovovat, přestavět. Ať si každý užíval volna odpočinkem, sportem nebo prací, naše
školka nezahálela, tedy spíše firma, která ji příliš zahálet nenechala. Proto jsme mohli s
příchodem nového školního roku naše děti přivítat v o trochu lepší školce, než jakou ji před
prázdninami opouštěly. Naše poněkud bolavé místo, spojovací chodba mezi třídami a
kuchyní, byla zcela změněna. Skleněné stěny byly odstraněny a místo nich byla
postavena nová vytápěná chodba. My i děti jsme za tuto renovaci velmi rádi. Děti se v
chladných měsících nemusí oblékat do teplých mikin při přecházení z jedné třídy do druhé,
ocení to i paní kuchařky při převážení pokrmů pro děti do obou tříd. S takto pozitivním
začátkem jsme vstoupili do nového školního roku.

Nová zateplená spojovací chodba v mateřské škole.
Devět nových kamarádů
Ve třídě mladších dětí jsme přivítali devět nových kamarádů, kteří se postupně
seznamovali s novým prostředím, s ostatními dětmi i se zaměstnanci školy. I když se jejich
seznamování občas neobešlo bez slziček, brzy si na vše nové kolem sebe zvykli a věříme,
že se mezi nás těší.
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Podzimní tvořivá dílna a den otevřených dveří
Jako každý školní rok, tak i letos naše MŠ pořádá různé akce pro děti i veřejnost.
Při příležitosti Michalských slavností jsme uspořádali podzimní tvořivou dílnu spojenou se
dnem otevřených dveří. Letos si zde mohli rodiče s dětmi za pomoci zaměstnanců školky
vyrobit, či dozdobit různé podzimní dekorace, s paní Irenou Šamanovou měli opět
možnost zhotovit podzimní květinové vazby.

Vánoční besídka
S končícím podzimem a blížícím se zimním časem děti navštíví čert s Mikulášem a
pomalu se začneme těšit na Vánoce. Abychom potěšili nejen rodiče dětí, ale i obyvatele
obce, připravíme na středu 18.12. Vánoční besídku, která nám dá možnost na chvilku se
zastavit a zapomenout na předvánoční shon.
Maškarní karneval
Po vánočních prázdninách a v dalším roce už s číslem 2020 se opět s dětmi
sejdeme a budeme se těšit na Maškarní karneval, který uspořádáme nejen pro naše děti,
ale i pro veřejnost v sobotu 1. 2. 2020 v místním kulturním domě.
Daleké jaro a léto
Pak už bude jenom krůček k jaru, které vždy vítáme před velikonočními svátky
uspořádáním velikonoční tvořivé dílny, na kterou si opět připravíme zajímavé vyrábění.
Nezapomeneme se pořádně vyřádit v čarodějnických kostýmech, oslavíme s dětmi jejich
svátek. Od jara je jen kousek k létu a my ukončíme školní rok tradičně Zahradní slavností,
jejíž obsah a téma zatím necháme jako překvapení. Ale o tom všem Vás budeme
informovat v dalších číslech Ohlasů od Dřeva.
Zajímavé programy a projekty
Mimo akce pořádané pro veřejnost organizujeme pro děti v naší školce další
zajímavé programy a projekty, kterými se snažíme poskytovat dětem nové zážitky, rozvíjet
jejich obzor poznání a obohatit jejich pobyt v naší školce mnoha zajímavými činnostmi.
Za kolektiv MŠ Ivana Grábnerová

10

Dvacátý ročník MALÍKOV OPEN 2019
V Malíkově nad Nežárkou se letos v létě uskutečnil již 20. ročník cyklistického
závodu s názvem Malíkov OPEN. Akce, která se každoročně koná v půlce srpna, se opět
perfektně vydařila. Přijelo přes 200 odhodlaných cyklistů. Závodníci měli na výběr ze dvou
tratí, které byly dlouhé 43 a 25 kilometrů. Ovšem ani tentokrát jsme nezapomněli na
nejmenší. Ti si změřili své síly na 15 kilometrech. Někteří se ze závodu vrátili s malými
škrábanci, ale naštěstí všichni závodníci přijeli živí a zdraví.

Odměna ve formě klobásy, salátu nebo steaku zdaleka nebyla to jediné, co cyklisty
čekalo v cíli. Výherci prvních, druhých a třetích míst ve svých kategoriích byli na stupínku
vítězů odměněni diplomem a pohárem. A všem dětem jsme po skončení závodu navěsili
na krk vlastnoručně dělaná medaile se smajlíkem Smilling Bikers. Pro zbytek
zúčastněných, kteří se nedostali na stupínek vítězů, čekaly plnohodnotné ceny v tombole,
kde mohl vyhrát opravdu každý.

Tímto bychom chtěli poděkovat především teamu Smilling Bikers Malíkov za
pořádání skvělého cyklistického závodu. Stejně tak všem sponzorům, a hlavně velké díky
našemu výmluvnému moderátorovi Michalu Žoudlíkovi, který celý závod provázel milými
slovy a bezvadnou hudbou.
Tak šetřete šlapky a uvidíme zase za rok. Cyklistice zdar!
Za Smiling Bikers Simona Čekalová
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SDH Malíkov nad Nežárkou
Malíkov Open
Malíkovští hasiči pomohli s organizací již dvacátého
ročníku Malíkov Open, který se i letos velmi vydařil.
Ukončení sezóny
Ukončili jsme úspěšnou sezónu příjemným posezením a
doufáme, že ta příští bude ještě lepší.
Akce, které budeme pořádat:
Ve středu 25.12. budeme pořádat od 19. hodin již
tradiční Člověče nezlob se. Jedná se o zábavný večer,
na který jsou všichni srdečně zváni.
A v sobotu 28.12. zajistíme akci pro myslivce.
Za SDH Malíkov nad Nežárkou Rudolf Žáček

Divadelní soubor Jirásek
Divadelní soubor Jirásek Horní Pěna pro Vás připravuje do nového roku 2020
veselou pohádku pro malé i velké diváky.
Jde o přepracovanou verzi filmové pohádky Strach má velké oči. Scénář je napsaný, role
rozdané. Můžete se těšit na nové tváře mezi herci. Obsazení se nám mění dle zájmu a
možností účinkujících. Určitě je na co se těšit. Budeme se snažit připravit Vám příjemný
divadelní zážitek. Premiéru pohádky bychom chtěli uvést na jaře 2020.
Za náš divadelní soubor bych ráda poděkovala našim divákům za dosavadní
přízeň. Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a
pohody.

(Anděl Teofil - Michal Žoudlík -Hrátky s čertem 2008)
Za divadelní soubor Jirásek Petra Kolářová
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Ohlédnutí se za letošní výstavou v Kostnici
Jako každoročně, tak i letos jsme připravili novou výstavu v Kostnici. Letošní
výstava byla zaměřena na Pěnu v obraze, fotografii a na mapách, dále pak byly vystaveny
historické pohlednice Nové Bystřice s popisky, které laskavě zapůjčil pan Karel Lukas.
Historické mapy
Na titulním panelu je vystavena kopie ručně malovaného obrazu naší vesnice z
první poloviny devatenáctého století, od neznámého malíře. Je zajímavé porovnávat
někdy naivní malbu se starými mapami, které jsou vystaveny na dalším panelu. Jedna z
kopií map zobrazuje naši obec začátkem šestnáctého století. Následné kopie map
zpřesňují výstavbu v obci. Nejnovější z vystavených map zachycuje obec před téměř 200
lety.
Pod tímto panelem je výstavka předmětů používaných v této době ke psaní,
počítání a pečetění.
Vojáci
Následuje panel s vojenskými fotografiemi, které byly pořízeny těsně po vzniku
ARMÁDY REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ. Pod těmito fotografiemi jsou ve vitríně
vystaveny originály vojenských dokladů a dokumentů, které měl u sebe náš voják. Protože
se v této době měnily podmínky pro získání domovského práva, jsou zde vystaveny i
Domovské listy, dále jsou zde i kopie dokumentů o účasti ve druhém odboji.

Pohlednice
Na dalších dokumentech jsou umístěny zvětšené kopie pohlednic z historie obce.
Je zde mnoho doposud nevystavovaných pohlednic, z nichž některé laskavě zapůjčil i pan
Václav Pešek.
Promítačky a fotoaparát
Při otevírání výstavy byly také vystaveny dvě zapůjčené promítačky, jedna na film
šíře 8 mm (používaly se doma) a druhá na film 16 mm se zvukem (tyto se používaly
převážně při veřejných produkcích), dále byl vystaven i fotoaparát, který fotografoval na
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svitkový film rozměru 6x6 cm. Tento fotoaparát používali začínající fotografové. Tyto věci
již na výstavě nejsou, byly vráceny majiteli.
Možnost prohlídky výstavy
Prohlídka výstavy by mohla vylákat zájemce na procházku po obci a jejím okolí a k
porovnávání tehdejšího vzhledu krajiny oproti krajině na obraze nebo fotografiích.
Zajímavé je, že tehdy nebylo okolo obce tolik lesů a ve vsi bylo i málo vzrostlých stromů.
Pokud by se ještě někdo chtěl na výstavu podívat, pak je to možné po telefonické
nebo osobní domluvě.
Jaroslav Kubát

Rozhovor s Milanem Štěchem
Zářijové Michalské slavnosti navštívil i místopředseda Senátu Milan Štěch. Po boku
starosty a místostarosty se prošel obcí, podíval se do mateřské školky na podzimní
dílnu, shlédl výstavu v kostnici a popovídal si s občany.

Účastníte se rád akcí typu Michalských slavností?
Velmi rád. Žiju s rodinou ve vesnici, která má něco málo přes dvě stě obyvatel, patříme
pod město Lišov. A když mohu být mezi lidmi, kteří jsou mi velmi blízcí lidovým projevem,
srozumitelným vyjadřováním, a ještě mají podobné koníčky, jako má pan starosta, oba
jsme sportovní rybáři, tak jsem na takových akcích opravdu rád.
Měly by se podle vás obecně takové akce na menších vesnicích pořádat?
Když jsem po revoluci přišel poprvé na západ, zejména do Spolkové republiky Německo,
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tak jsem viděl, kolik je tam všelijakých slavností. A jak tam lidé jdou dohromady a společně
sdílí věci radostné i bolestné. Myslím, že přirozenou vlastností lidí je komunikovat a být v
komunitě. A takové akce, kdy se lidé sejdou, vymění si názory, popovídají si, vzájemně si
naslouchají, jsou velmi důležité. A je to i krásná příležitost, jak zapojit děti. Jsem rád, že se
to v Česku rozšiřuje.
Takže by se to mělo rozšiřovat dál?
Určitě. Stojí to prostředky, čas, potřebuje to lidi, kteří tu organizaci táhnou, ale ten pocit,
když si to lidé užijí, stojí za to. Určitě by si lidé měli najít čas na to, aby se se svými
sousedy sešli a pobavili.
Ale není jednoduché lidi motivovat, aby takové akce organizovali.
Já vím, že máme hodně povinností souvisejících s prací, staráme se o rodiny, to je
všechno v pořádku a rodina je základ společnosti. Ale sounáležitost v rámci obce je také
důležitá. Vzájemně se přeci potřebujeme. Řada problémů se řeší snáze, když je máme s
kým sdílet, s někým se poradit, nebo si vzájemně pomoci.
Vy už jste u nás v obci po několikáté. Co vás táhne do Horní Pěny?
Horní Pěny jsem si všimnul jako obce, která je na trase na Novou Bystřici a také která má
takovou tu pohnutou minulost. Tady také kráčely dějiny dvacátého století velmi výrazně,
změnila svůj charakter. Od mých prvních návštěv někdy v roce 1995-96 jde obec stále
nahoru. Je vidět, že lidé o své příbytky pečují, je tu hezká mateřská školka a je tu zázemí,
které se rozšiřuje. Obec je svým způsobem dynamická. Když jsme někdy v roce 1990
překročili hranice, tak byl rozdíl mezi dolním Rakouskem a Českem velmi znatelný. Už
třeba jen v tom, jak se lidé oblékali a jak vypadaly domy, v Rakousku je měli lépe
opravené a byla tam větší čistota. Ale dnes už se to velmi přiblížilo, rozdíl už nepoznám.
Takže vývoj u nás je v tomto směru pozitivní.
Je naopak něco, co byste naší obci vytkl?
Má hendikep, že jejím středem vede komunikace. To obec rozděluje na dvě poloviny, což
není jednoduché. Šance vybudovat obchvat v dohledné době není reálná, protože ani
obchvaty, které jsou naplánované na hlavních trasách, třeba v Lišově, nejsou vyřešeny.
Ale těchto vsí je v naší zemi mnoho a bude trvat možná ještě několik generací, než
dostaneme páteřní komunikace mimo obce. Jinak řešíte problémy jako každá jiná obec a
myslím si, že pokud se více zapojí spolky, tak to bude jen ku prospěchu obce.
Jak budete podporovat vývoj malých obcí v budoucnu?
V senátu jsme svedli docela velký zápas v dávné minulosti, abychom dostali zvýšení daně
pro obce na podíl z 23 na 58 procent. To je dneska částka, kdy nám představitelé obcí
říkají, že se s tím dá docela dobře hospodařit. Za druhé jsou to věci, aby obce byly
propojené, to znamená dobrá dopravní obslužnost. Horní Pěna má štěstí, že je blízko
Jindřichova Hradce. Tam je velmi dobře fungující nemocnice, na vysoké úrovni střední
školství a vysoká škola. V minulosti jsem se snažil prosadit, aby se opravila chodba ve
zdejší mateřské školce. A pokud se na mě obrátí vedení obce, že budou mít nějaký
problém, kdy je státní správa opomíjí, nebo něco podobného, tak jsem pochopitelně
připravený věci prověřit, aby se hrálo fair play.
A vaši návštěvu můžeme zase očekávat?
Určitě, to je jasné.
Rozhovor vedla šéfredaktorka listu, Dáša Šamanová
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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.
Listopad
Jana Plucarová
Jaroslav Lehký
Romana Kodymová
František Píša
Aleš Mejtský
Valerie Levandovská
František Smrž
Monika Hrdinová
Rudolf Bartůšek
Prosinec
Ivana Vápeník
Tomáš Paluska

Bohumila Brožová
Jana Slavíková
Irena Šamanová st.
Eva Bednářová
Leden
Roman Fencl
Milena Knoflíčková
Jana Kotrbatá
Jaroslava Mátlová
Dana Hochmanová
Karel Prinz st.
Jiřina Smržová
Jaroslav Šťástka

Počet občanů v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou je ke dni vydání 614.
Redakční informace: Příspěvky do dalšího zpravodaje a žádosti o elektronické zasílání
občasníku můžete zasílat na adresu: ohlasy@horni-pena.cz
Šéfredaktorka Dáša Šamanová
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