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Úvodník
Vážení čtenáři,
zima nebývá v Dolní Pěně bohatá na společenské
události. Chladné počasí znemožňuje veselice
pod širým nebem a plesová sezona se u nás nekoná.
Proto buďme vděční za masopust! Bujarou obchůzku
masek, která tradičně ukončila dobu radovánek,
neboť popeleční středou začal čtyřicetidenní půst
před Velikonocemi. Díky Ondrovi Rešlovi a Petru
Nouzovi, který sehnal muzikanty, se letos po dlouhé
době podařilo stanovit termín dolnopěněnského
masopustního průvodu do správného data. Zveme tedy všechny v sobotu 2. března do průvodu
masek a kdo nebude chtít, ať alespoň maškarám na obchůzce přichystá pohoštění. Neb je třeba
veselit se a družit se v dlouhém zimním čase.
.
P. Š.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím vás v čase hromničním, ve kterém se zpravidla dělá první úklid obydlí po zimě a ze světnic se
vyhání to, co už je našinci k nepotřebě. Zima nás sice ještě neopouští, ale den se již nadechuje
k delšímu životu a slunce umí ukázat svou blahodárnou sílu, když se v mrazech zakousne
do sněhové pokrývky. To je ideální chvíle na otevření oken a vyvětrání ponurých koutů mysli,
vymetení bolestí a špatných nálad z duše a vyhnání nemocí z těla. Vždyť, ač se to ještě úplně nezdá,
jaro už se pomalu chystá vystřídat na trůnu bílou královnu.
Ale protože nám přeci jen čas zimy ještě neskončil, musím moc poděkovat našim hasičům
za perfektně odvedenou práci při uspořádání akce „Yettiho Sanice“. Naštěstí si nezapomněli objednat
i počasí, a tak se sobotní sportovní odpoledne rozhodně vydařilo ☺.
Jak jsem předeslal v minulém měsíčníku, informační schůzka k výstavbě ČOV a kanalizace
v naší obci se uskuteční 14. 3. 2019 v 17 hodin v KD obce Horní Pěna. Žádám Vás tedy tímto o
účast. Dozvíte se zde důležité informace o časovém plánu celé akce a zároveň budou, doufám,
zodpovězeny Vaše případné otázky.
Ve věci dalšího možného autobusového spoje, který jsme požadovali s odjezdem cca v 16.30
hodin z J. Hradce, je situace následující. Prozatím je stanovisko společnosti Jikord s.r.o., která
koordinaci osobní dopravy zajišťuje v rámci jihočeského kraje, negativní. Nicméně jsem zahájil
jednání s MěÚ J. Hradec o možném rozšíření linky MHD, které by pravděpodobně nabídlo ještě o
něco kvalitnější dopravní obslužnost naší obce. Uvidíme, zda se podaří najít nějaké příznivé řešení.
Přeji Vám příjemné prožití únorových dnů a stále veselou mysl!
Milan Jiruška, starosta obce

Z historie obce - údolní lánová vesnice
Před měsícem, v prvním části našeho psaní o historii Pěny a okolí, jsme se ocitli před osmi sty lety
v době kolonizace zdejší krajiny pány z Hradce a zmínili jsme pojem údolní lánová vesnice. Dnes si
řekneme, proč vlastně Pěna vypadá, jak vypadá a že podoba naší vsi není náhodná. V dalším čísle
pak budeme psát, že v polovině 20. století a v prvních dvou desetiletích 21. prochází naše vesnice
zásadními proměnami srovnatelnými snad jen s dobou jejího vzniku.
Pro Jindřichohradecko jsou typické kolonizační vesnice. Souvisí s úsilím pánů z Hradce
o zalidnění doposud řídce osídlené krajiny jejich rodícího se dominia. Většina Čech byla osídlena
do 12. století - mluvíme o tzv. vnitřní kolonizaci lidmi z hustě zabydleného centra země. Okrajové a
výše položené oblasti země byly osídlovány v tzv. druhé, vnější kolonizaci, v průběhu 13. a 14. století.
Ta vedla ke struktuře osídlení, jež trvá v podstatě dodnes. Vnější kolonizaci proto, že král, vysoká
šlechta a církev na své majetky zvali i lidi z hustě osídlených oblastí mimo království, v našem případě
často z Podunají a z dnešního jižního a jihozápadního Německa. Kolonizační vesnice mají oproti
staršímu nepravidelnému a roztroušenému osídlení pravidelný půdorys. Vznikaly aktem založení, kdy
úředník - lokátor - rozparceloval z pověření velmože území budoucí vesnice (nebo města), určil právní
vztahy (zdejší obce se řídili magdeburským právem) a stanovil z pověření majitele domina lhůtu,
po kterou budou novým osadníkům odpuštěny daně (tento právní akt je dodnes patrný v názvech
vesnic Lhota).
Na Jindřichoradecku převažují dva druhy kolonizačních vesnic: údolní lánová (např. Dolní a
Horní Pěna, Lodhéřov, Světce, Kostelní Radouň) a návesní lánová vesnice (Malíkov nad Nežárkou,
Kačlehy, Hospříz). Neznamená to, že zde nejsou vsi z doby před 13. stoletím. Kolonizační vesnice
mohly být zakládané na starším osídlení, to jimi však bylo téměř vždy beze stopy překryto. Osou
údolní lánové vesnice je nejčastěji potok, podél něhož zpravidla vede komunikace. Kolmo k potoku
jsou vyměřeny podélné parcely - lány. Uspořádání pozemku zvedajícího se od vodoteče, v našem
případě Pěněnského potoka, bylo následovné: usedlost, zahrada (ta mohla být i před usedlostí), pole,
les. Podél každého pozemku vedla od usedlosti cesta k jeho obhospodařování. Usedlosti (narozdíl
od např. ulicových vesnic) jsou od sebe poměrně vzdálené. Tato parcelace je v naší vesnici patrná
dodnes. Dokonce se dochovala přes některé moderní brutální zásahy v mimořádné podobě. Je
dokonce navzdory kolektivizaci patrná i v členění polí za vesnicí, ačkoli ničení mezí a starých cest
pokračuje i v dnešní době. Pěna je zkrátka dítětem 13. století.
Petr Šulc

Aktuality
●
●
●

2. 3. 2019 masopustní průvod. Sraz maškar v 8 hodin v hospodě U Bílků
14. 3. 2019 v 17 hodin se uskuteční v KD Horní Pěna veřejná schůze s občany k výstavbě
kanalizace v obci Dolní Pěna
Obecní úřad hledá aktuálně spolehlivého zaměstnance na hlavní pracovní poměr pro údržbu
obce. V případě zájmu o další informace prosím volejte na tel.č. 608 907 500
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