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Úvodník
Milí čtenáři,
jsou krásné měsíce květen a červen. Příroda je plná odstínů zelené, život bují v plné síle. Je doba krátkých
nocí, zahrad, grilování a nebýt epidemiologických omezení též společenských akcí pod otevřeným nebem.
Ale i prosluněná krajina má své stíny. V naší vesnici před 75 lety probíhal divoký odsun původních
obyvatel. Pro pochopení té doby, z níž vzešla i naše současnost, je třeba vžít se do tehdejších aktérů radikálně naladěného mladého českého muže, který se toužil pomstít Němcům za hrůzy a příkoří okupace i
války a německy mluvícího sedláka, kterého nikdy moc nezajímala politika, kterému často padl syn na
východní frontě, a který musel opustit svůj dům i své pole, na nichž jeho rodina hospodařila dlouhá staletí.
Problém všech vystěhovaných vesnic je pře
přerušení
rušení společných kořenů. Starých rodin zůstalo málo nebo
žádná, společné tradice důležité pro soudržnost vesnice jsou zpřetrhány. Na co navázat? Důležité byly a
jsou spolkový a obecní život, péče o půdu, krajinu a tvář vesnice, dlouhodobá udržitelnost pře
před
krátkodobým prospěchem a společné svátky a slavnosti. V sobotu 20. 6. bude v naší kapli
jindřichohradecký probošt slavit svátek Nejsvětějšího Srdce Páně, jemuž je kaple zasvěcena. Je to vlastně
dolnopěněnská pouť, která se neslavila dlouhá léta. Jedna z tradic, na kterou můžeme navazovat.
P.Š.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jak už to tak bývá, v červnu přichází doba dovolených, školních vysvědčení, a též, v naší „střediskové“ obci,
období jahodobraní............letos bohužel bez tradiční, myslím, že všeobecně dosti oblíbené, letní víkendové
zábavné akce. Ale tak už to někdy v životě přichází. Vytrženi ze svých každodenních stereotypů, čelíme,
bez vlastního přičinění, čemusi těžko pochopitelnému a bohužel v podstatě neovlivnitelnému. Mnohým z
nás se život
ivot obrátil téměř naruby, naneštěstí většinou poněkud k horšímu, ale jistě se najdou i tací, kteří
naleznou v tomto „pandemickém“ období příležitost změnit svou cestu životem, doufejme, tím lepším
směrem. Těžko lze odhadnout, co přinesou dny příští, nicmé
nicméně
ně bychom neměli zapomínat, že v zásadě
žijeme ve velmi přívětivé době, tedy alespoň co se pomyslného „blahobytu“ týče. Společensky morální
aspekt, a to už je, alespoň podle mého názoru, ta pomyslně odvrácená strana lesknoucí se zlaté mince,
raději ponechám
m nějaké příští úvaze. Teď, před časem prázdnin, vás nechci a nebudu zatěžovat věcnými
informacemi, o tom, co se děje a bude dít na tom našem „malém hřišti“, ale slibuji, že od září se o to zase
budu, alespoň do konce tohoto volebního období, aktivně pokou
pokoušet.
šet. Přeji vám všem krásné léto
a..........stále veselou mysl !!!!! ☺
Milan Jiruška, starosta obce

Staré cesty v Dolní Pěně

Tento
článek
je
pokračováním
textů
o historii naší vesnice a navazuje na článek z
předminulého čísla o starých cestách. Pokusíme se
v něm poznat vedení původních cest, které buďto
zanikly, nebo byly v 19. a 20. století nahrazeny
cestami novými. Obrázek je výřez z 1. vojenského
mapování z r. 1764.
Pro Dolní Pěnu bylo a je od jejího vzniku ve
středověku zásadní spojení
ojení s Jindřichovým
Hradcem. Základem dnešního z Horního Žďáruje
polní cesta, která vznikla v 19. století a hlavní
přístupovou cestou se stala až ve stol.
sto 20.
Historickou cestou, jež spojovala
pojovala Pěnu s Hradcem
byla cesta, která vedla z dnešní Václavské ulice na
hráz Malíkovského rybníka, za dnešní panelárnou a
dodnes je patrná jako polní cesta, která ústí do vsi
u starého mostu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. Z
ní vedla odbočka do Horního
Horníh Žďáru. Jednalo se o
starou zemskou stezku, která vedla dále na Malíkov,
přes Sedlo a Landštejn do Rakouska a Podunají.
Zajímavý je nález pravěké bronzové sekery u
Malíkova, který může s touto starou cestou souviset.
Druhá cesta vedla z dnešního Jiráskova předměstí.
Její zbytky jsou patrné v podobě aleje s kaplí u
potoka
otoka Řečičky za areálem bývalého lihovaru (dnes
skládka stavebního materiálu). Do Pěny ústila v
dnešní lokalitě Na Výsluní. V polích k Hradci ji křížila
zcela zaniklá cesta z Hrutkova
kova do Horního
Horníh Žďáru.
Do Malíkova vedla ještě druhá, dnes opět zaniklá
cesta z východního konce vesnice. Spojení do Horní
Pěny se změnilo pouze v napřímení a rozšíření
silnice v minulém století.
Vedle cest, které spojovaly Pěnu se sousedními
sídly, vedly od každého statku
st
cesty podél polí
severním a jižním směrem. Většina jich zanikla po kolektivizaci a scelování půdy ve 2. pol. 20. stol. Z jedné
z těchto cest vychází i dnešní cesta na Kohout.
Petr Šulc

Aktuality
●
●
●

20. 6. 2020 v 11:00 bude sloužit jindřichohradecký prob
probošt
ošt Ivo Prokop v obecní kapli Nejsvětějšího
Srdce Páně výroční poutní mši svatou.
Zvažujeme uspořádání dětského dne a turnaje v Petanque na přelomu srpna a září. O případném
přesném termínu
mínu budeme včas informovat.
Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vá
Váss službu Mobilní rozhlas, který Vás bude informovat o
aktuálním dění v naší obci, o připravovaných akcích a jiné zprávy. Stačí se zaregistrovat na
https://dolnipena.mobilnirozhlas.cz/registrace
Služba je zdarma!
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