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Úvodník
Vážení čtenáři,
držíte v rukou první číslo Dolnopěněnského
měsíčníku, který navazuje na tradiční Dolnopěněnský
občasník. Jak již název napovídá, nejdůležitější
změnou je, že jsme se rozhodli nepravidelnou
občasnost nahradit pravidelnou měsíčností. Důvodem
je potřeba lépe informovat Vás, občany, o dění v obci.
S tím souvisí i možnost zasílat Vám důležité obecní
informace do e-mailu, jak jsme informovali v posledním loňském čísle občasníku. Každý měsíc
naleznete pravidelné rubriky - Slovo starosty, úvodník, informace o aktuálním dění, o životních
jubileích a psaní na pokračování o historii Pěny a zajímavostech v obci a okolí. Věříme, že obecní
měsíčník zároveň napomůže k posílení sousedské sounáležitosti a povědomí příslušnosti k obci a
jisté občanské angažovanosti, bez níž těžko vytvoříme Dolní Pěnu krásnější a v níž se nám bude
společně lépe žít.
Přeji Vám, milí čtenáři, jménem redakce a zastupitelstva obce příjemné a inspirativní čtení.
P. Š.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
bývá zvykem, že příchod nového roku přináší ohlédnutí za tím uplynulým a jakési bilancování toho, co
bylo, nás vede k budoucím předsevzetím a touze naplnit doposud nesplněná přání.
Jedním z těch mých je, aby se nám v tomto roce podařilo úspěšně realizovat výstavbu kanalizace
a čistírny odpadních vod, která bude zahájena začátkem letošního dubna a jejíž dokončení je
plánováno na jaro roku 2020. Jelikož se jedná o doposud nejvýznamnější investici v historii obce, a to
jak z hlediska finančního rozpočtu, tak z pohledu rozsahu všech prováděných prací, je před námi
opravdu nelehký úkol. Chtěl bych Vás proto požádat o trpělivost a vstřícnost při možných dopravních
či jiných komplikacích, které tato akce může přinést. Z důvodu poskytnutí všech dostupných informací
se uskuteční v průběhu měsíce března schůzka se zástupci jednotlivých zúčastněných stran. Tedy
s projektantem, technickým dozorem, provádějící stavební firmou, atd. Termín a místo konání
schůzky bude ještě upřesněno a budu velmi potěšen, pokud si najdete čas a přijdete.
Rád bych Vám, jménem celého zastupitelstva obce Dolní Pěna, popřál vše dobré v roce 2019. Ať
se Vám daří v osobním, pracovním či studentském životě. Mějte pevné zdraví a pokud možno, stále
veselou mysl!
Milan Jiruška, starosta obce

Obecní lesy
Od nového roku bychom rádi nabídli občanům Dolní Pěny možnost samovýroby v obecních lesích. 1
prostorový metr skládaný za 200Kč. Dále nabízíme již vytěžené dřevo na odvozovém místě v
obecních lesích (vršky, oddenky), kde 1 m3 nabízíme za 600,-Kč (tzn.1,54 prostorového metru
skládaného).
Stav našich lesů, kterých vlastní Obec Dolní Pěna cca 23 ha, není bohužel v době kůrovcové
kalamity potěšující. V současné době se chystáme kácet cca 250 m3 již napadeného smrkového
dřeva. Navazující činností je samozřejmě úklid klestu a sázení na plochách za poslední léta
vykácených.
Obec se bude v nejbližší době také starat o nemocné, popř. poškozené stromy v obci. Tyto stromy je
nutné z důvodu bezpečnosti občanů ošetřit, popř. pokácet, jak bylo stanoveno dendrologickým
průzkumem.
V případě dotazů jsem k dispozici.
Ondřej Rešl, místostarosta obce

Z historie obce - počátky
Dolní Pěna, původně česky Pyenna - Pěna podle pěny na potoce, latinsky Pomerium, německy
Nieder Baumgarten. Nejstarší písemné zmínky o obci jsou ze 14. století, z doby lucemburské. První
je z r. 1344 v urbáři pražského arcibiskupství, druhá z r. 1359 a souvisí se střídáním farářů při kostele
sv. Archanděla Michaela, jehož dodnes dochované gotické jádro pochází právě ze století čtrnáctého.
Farnost byla tehdy plebanií a patronátní právo nad ní drželi páni z Hradce. Dolní Pěna tvořila jeden
celek s dnešní Horní pěnou (Oberbaumgarten). Vznik obou obcí v dnešním půdorysu údolní lánové
vesnice souvisí s kolonizačním úsilím pánů z Hradce. Jejich vznik můžeme klást snad již o století
dříve do 13. století. Nasvědčuje tomu překrývání staršího českého názvu s názvem německým právě po roce 1230 začínají páni z Hradce s pomocí Řádu německých rytířů zakládat
na magdeburském právu vesnice, do nichž zvali německé kolonisty (v případě Pěny se uvádí původ
kolonistů z okolí Pasova). Část kolonizačních vesnic navazovala na starší slovanské osídlení (např.
Světce, Mnich, Radouně), čemuž by odpovídal starší český název obce.
Starší než vrcholně středověké osídlení není doložené v archeologických nálezech, vyjma
ojedinělého a náhodného nálezu pravěké bronzové sekery v poblíž Malíkova nad Nežárkou. Tvrzení
o starověkém původu tzv. římských mostů u Malíkovského rybníka a v Dolní Pěně je bez reálného
základu. Jisto však, že spodním okrajem Pěny procházela stará stezka z Hradce do podunají a že
Jindřichohradecká kotlina byla osídlena od pravěku a od 8. století lze doložit raně středověké hradiště
na místě dnešního hradu a zámku.
Petr Šulc

Aktuality
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Pěna připravuje pro děti sáňkování se soutěží a občerstvením.
Termín bude upřesněn na plakátech a webu obce.
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