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AKTUALITY
pracovníci MAS včas informovat všechny
členy
MAS
i
širokou
veřejnost
prostřednictvím
svých
internetových
stránek i vývěsních míst členských obcí.

11. VÝZVA 2013
Vážení čtenáři, v našem zpravodaji vás
pravidelně informujeme v prvé řadě o dění
v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje
venkova. Místní akční skupina Třeboňsko
vypsala v tomto programovacím období
celkem jedenáct výzev. Přesné počty
přijatých, schválených i neschválených
projektů naleznete na našich stránkách,
vždy pod předmětnou výzvou.
Činnost MAS Třeboňsko však nekončí ani
po roce 2013. Nadále bude administrovat
realizované projekty. Těch je v běhu stále
několik desítek a realizace bude probíhat
až do června 2015.
Podle nejnovějších zpráv je připravována
ještě jedna výzva, která by měla být
vyhlášena v lednu, resp. únoru roku 2014.
O jejím případném vypsání budou

Jedenáctá výzva MAS Třeboňsko je
prozatím poslední výzvou v tomto
programovacím období. V jejím rámci
byly vypsány tradičně dvě Fiche. Jedná se
o Fichi 5 - OBČANSKÁ VYBAVENOST,
SLUŽBY a Fichi 6 - KULTURNÍ
DĚDICTVÍ.
V rámci výzvy bylo přijato celkem 21
žádostí o dotaci, které byly rozděleny mezi
obě Fiche v poměru 11:10. Z tohoto
velkého množství bylo Výborem pro výběr
a monitorování projektů, Programovým
výborem a Správní radou vybráno celkem
16 projektů. Ty byly následně řádně
zaregistrovány na Regionálním oddělení
SZIF v Českých Budějovicích.
Celková částka dotace pro podpořené
projekty činí 5 823 722,- Kč. Projekty

nyní procházejí administrativní kontrolou
pracovníky SZIF a v dohledné době budou
žadatelé vyzváni k podpisu dohod.
Přehled schválených projektů naleznete na
konci tohoto zpravodaje a také na
stránkách www.mas-trebonsko.cz.

10. VÝZVA 2013
Desátá výzva MAS byla vzhledem ke
skutečnosti, že příjmová kola SZIF v roce
2013 vypíše již bez třetího, tedy
podzimního, přesunuta již na začátek
letošního roku a v současné době tedy
probíhá příjem žádostí o dotaci v kanceláři
MAS Třeboňsko.
V jejím rámci byly vypsány dvě Fiche, a
sice Fiche 3 – Cestovní ruch, a dále
Fiche 4– Rozvoj obcí.
Jistě velmi potěšující je zpráva, že
z dvanácti přijatých žádostí o dotaci nebyl
rozhodnutím Výboru pro výběr a
monitorování projektů, Programového
výboru a Správní rady vyřazen žádný
projekt a uspokojeny tak byly veškeré
požadavky žadatelů v této výzvě. Přehled
podpořených projektů naleznete v závěru
tohoto čísla.
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ MASek
Na pravidelných měsíčních setkáních
zástupců jihočeských MAS byly v průběhu
roku 2013 komunikovány zejména otázky
budoucího
programovacího
období,
společné propagace jihočeských MAS a
možnost plánované realizace společného
projektu jihočeských MAS, zaměřeného na
vzdělávání pracovníků s důrazem na
problematiku veřejné správy, výběrových
řízení, práva atd. Tento projekt prozatím
zůstává ve fázi schvalování a není doposud

jisté, že bude realizován. Ovšem v případě
jeho uskutečnění bude mít nemalý
pozitivní přínos pro zvýšení odbornosti
pracovníků všech jihočeských MAS, které
se rozhodnou pro svou aktivní účast.

PŘÍPRAVA NOVÉ ROZVOJOVÉ
STRATEGIE MAS
MAS Třeboňsko v průběhu roku 2013
započalo
s realizací
příprav
a
shromažďováním podkladů, nezbytných
pro vypracování nové rozvojové strategie
pro roky 2014 – 2020. Na konci první
poloviny roku 2013 dále byla především
započata plošná anketa mezi obyvateli
území MAS Třeboňsko. Ta bude probíhat
celé druhé pololetí a kromě klasické
písemné ankety bude probíhat také
elektronickou formou prostřednictvím
webu MAS.
Veškeré získané podklady budou využity
pro první verzi nové rozvojové strategie,
nicméně se předpokládá, že podoba této
strategie se bude ještě několikrát měnit dle
požadavků jednotlivých ministerstev i
SZIF. Z těchto důvodů je pravděpodobné,
že ani výsledky komunitního plánování
nebudou konečné a v jeho rámci budou
vyvíjeny další podobné aktivity.
Od poloviny tohoto roku budou zasedat
jednotlivé expertní skupiny v rámci tvorby
nové strategie. Jejími členy budou
nominovaní
zástupci
členských
mikroregionů MAS, kteří se budou
vyjadřovat k jednotlivým problematikám,
jako například ekonomice, vědě a vzdělání,
ochraně životního prostředí apod. Také
závěry z těchto setkání expertních skupin
budou využity při tvorbě nové strategie a
jednotliví členové expertních skupin budou
pracovní verze strategie připomínkovat.

ZPRAVODAJSTVÍ O MAS TŘEBOŇSKO O.P.S.
GALERIE PROJEKTŮ MAS
V rámci rubriky Galerie projektů MAS
jsou představeny v každém čísle
zpravodaje některé projekty, realizované v
rámci opatření IV.1.2. V tomto vydání
zpravodaje přinášíme informace o jednom
z úspěšných projektů 3. výzvy MAS,
s názvem:
PENZION MODRÁ VRATA_II.
Projekt řešil druhou etapu rekonstrukce
větší zemědělské usedlosti v obci Mníšek.
V rámci
něho
bylo
přistoupeno
jednoho
z přízemních
k přebudování
objektů – původně hospodářského stavení,
kde byl vybudován pokoj pro návštěvníky
s handicapem. Dále byla nově vybudována
kuchyně, sociální zařízení, společenská
místnost, terasa, kotelna a technická
místnost.
Rekonstrukce byla kompletní, v rámci ní
tedy došlo k osazení nové sedlové střechy
se slunečními kolektory pro ohřev teplé
vody, nezbytným zednickým úpravám na
celém objektu, izolačním a betonářským
pracím, dále byl nově zabudován rozvod
vody, kanalizace i topení a budova byla
zateplena.
Výsledkem je velmi zajímavá část
vznikajícího penzionu, který si ponechává
historizující ráz a zároveň splňuje dnešní
vysoké nároky na komfortní ubytování.
Výše dotace činila 1 057 350,00 Kč.

Dalším zajímavým projektem byl záměr
soukromého žadatele z Dvorů nad Lužnicí,
který nese název:
UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ VE
DVORECH NAD LUŽNICÍ –
VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Žadatel již několik let podniká v budově
staré zemědělské usedlosti, kterou citlivě a
vkusně rekonstruoval pro záměr nabídky
ubytování především pro rodiny s malými
dětmi. Ty si mohou dosyta užít venkovské
prostředí i s domestikovanými zvířaty a
nutno podotknout, že setkání například
s ovcí či kozou bývá pro malé městské děti
skutečným zážitkem.
Pro další zvýšení úrovně služeb se žadatel
rozhodl vybudovat dětské hřiště, které by
splňovalo jak nejpřísnější normy, tak
nároky, které dnešní děti na zařízení
takového typu mají. Výsledkem bylo
vybudování hřiště s velmi atraktivními
herními prvky – multifunkční herní
soustavou,
lanovou
pyramidou,
houpačkami či krytým pískovištěm pro
nejmenší.

Výsledek je skutečně velmi zdařilý a
návštěvníci jsou z nového hřiště nadšeni.
Výše dotace na projekt přitom činila
289 016,00 Kč. O zdařilosti projektu se
můžete přesvědčit na fotografiích z archivu
naší MAS.

ZAJÍMAVOSTI Z DĚNÍ V RÁMCI
PRV
Úloha místních akčních skupin (MAS)
při rozvoji venkovského prostoru je
nezpochybnitelná a Řídící orgány
dotačních programů by s nimi měly
počítat. Zařazeny budou také v Dohodě o
partnerství pro další plánovací období
Evropské unie 2014–2020. Shodli se na
tom účastníci a hosté valné hromady
Národní sítě Místních akčních skupin ČR
(NS MAS), která se uskutečnila 14. března

ve Žluticích na Karlovarsku. Zúčastnili se
jí zástupci 98 ze 146 místních akčních
skupin, které jsou členy tohoto profesního
sdružení.
„Nejdůležitějším úkolem NS MAS bude
spolupracovat s partnery na úkolu získat co
největší podporu pro venkov. Tomu by
mělo napomoci zviditelnění venkova jako
místa pro život a také vyšší spolupráce s
profesními organizacemi zastupujícími
obce,
podnikatele
zemědělské
i
nezemědělské a spolky a sdružení,“ řekl
předseda NS MAS František Winter. V
uplynulém období se podle něj NS MAS
zaobírala především prosazením metody
LEADER do přípravných dokumentů na
období 2014–2020 a také začleněním
zástupců MAS do pracovních skupin
připravovaných dotačních programů. V
dalším období se chce zaměřit na prosazení
co nejvíce témat, která budou řešit
problémy na venkově, a na jejich realizaci
prostřednictvím MAS.
Podle místopředsedy Svazu měst a obcí
ČR (SMO) Jaromíra Jecha mají MAS
nezpochybnitelné místo v oblasti místního
partnerství. „Kontakt neziskového sektoru,
podnikatelů a samospráv, který MAS
navazují a udržují, je jednoznačně
pozitivní. Podporujeme ale certifikaci
MAS, která by deklarovala jejich kvalitu,
tento proces je zatím na počátku. Když
budou MAS plnit roli, pro kterou byly
vytvořeny, pak budou přínosem pro dané
území,“ řekl. Vedoucí oddělení vnějších
vztahů SMO Ingrid Štegmannová doplnila,
že výbornou metodou pro rozvoj venkova
je LEADER. „Myslíme si, že tak, jak plnil
tuto roli doposud, by ji měl plnit i nadále,
otázkou je pouze vymezení oblastí. Je
potřeba se dohodnout na tom, jakým
způsobem budou MAS a LEADER

doplňovat rozvojové aktivity na venkově.
Samosprávné kompetence by měly zůstat
obcím, které by pak své priority promítaly
i do činnosti MAS,“ uvedla Ingrid
Štegmannová.
Miroslav Daněk z ministerstva pro
místní rozvoj (MMR) řekl, že pro budoucí
období mají MAS definováno minimálně
pět procent z Programu rozvoje venkova.
„V novém programovacím období se ale
otevírá možnost, že MAS budou
saturovány i z jiných operačních programů
a MMR se je v tom bude snažit podpořit.
Očekáváme, že by v některých programech
mohly získat finanční prostředky v řádu
jednotek procent z finančních zdrojů těchto
programů,“ konstatoval Miroslav Daněk.
Zdůraznil tím, že MMR jako centrální
koordinátor bude propagovat také rozšíření
metody LEADER i do jiných operačních
programů než jen PRV.
„Pro mne osobně jsou MAS jedním ze
základních nástrojů rozdělování všech
operačních
evropských
fondů
pro
venkovské území,“ řekl místopředseda
Spolku pro obnovu venkova Radan
Večerka. Připomněl, že Spolek byl nejen u
založení NS MAS, ale od počátku byl také
propagátorem metody LEADER.
Podle Zdeňka Miklase ze Sdružení
místních samospráv ČR (SMS) se MAS a
LEADER ve stávajícím programovém
období ukázaly jako prakticky jediné
nástroje schopné dovést nějaké finanční
prostředky i na malé vesnice. „Pro dané
území je přínosem to, že se rozdávají
relativně menší částky, ale pokryjí větší
prostor a větší množství žadatelů. Podporu
díky tomu získá například i spolková
činnost,“ dodal. SMS proto jednoznačně
podporuje místní akční skupiny, protože

nevidí perspektivu v jiných, nově
vznikajících strukturách a formách
rozdělování dotací. „MAS byly za dobu
své existence nuceny se etablovat a
perfektně zvládnout administraci projektů.
Projevilo se to tak, že jejich chybovost je
velice malá. Nikde v médiích jsem neviděl
článek o tom, že by byl nějaký předseda či
manažer MAS ve vazbě nebo by byl stíhán
pro podvody,“ podotkl Zdeněk Miklas. Je
přesvědčen o tom, že je nutné peníze
rozdělovat tímto osvědčeným způsobem,
aby se venkov rozvíjel a dokázal svým
obyvatelům nabídnout víc než jen relativně
levný nocleh.
Převzato z: www.nsmascr.cz

Bližší informace o Programu rozvoje
venkova naleznete na webových stránkách
http://www.szif.cz, http://eagri.cz/public/
web/mze/ a http://www.nsmascr.cz.
ZPRÁVY Z DĚNÍ V NS MAS ČR
Ve hře je návrh 20% ze všech OP pro
CLLD na celé období. To je v průměru
40 milionů na rok pro každou ze 175
MAS
V zemědělské a potravinářské knihovně
ministerstva zemědělství v Praze se 9.
července sešli členové výboru NS MAS,
aby projednali
další konkrétní přípravu nástrojů pro řešení
operačních programů v kohezní politice
2014-2020, zprávu vyjednávacího týmu a
debatovali
o obecné roli, jak má NS MAS zastupovat
MAS a jak by se k tomu měly jednotlivé
MAS stavět. Výbor také vylosoval členy
hodnotitelské
komise za NS MAS pro projekty
spolupráce, zhodnotil LEADERFEST,

přípravu Země živitelky a vyslechl si
možnost zapojení
do Českého systému kvality služeb, který
je určen pro destinační managementy
cestovního ruchu.
Výbor schválil podpis memoranda o
spolupráci s Hospodářskou komorou. Ten
bude směrován na Večer venkova na Zemi
živitelce
společně s podpisem dohody o spolupráci
se Sdružením místních samospráv ČR.
Příprava operačních programů
OP VVV
Předseda Winter uvedl, že byla
představena nová verze programu k 30. 6.
V návrhu OP jsou zmíněna nařízení k
CLLD (bod 4. 1.) – připomínky byly
akceptovány. Z Bruselu byly zaslány první
připomínky na zpracování OP. Úspěchem
je, že MAS byly do OP zařazeny, i když na
začátku zde nebyla žádná znalost
problematiky. NS MAS je mezi
organizacemi, které jsou partnerem pro
připomínkování.
Návrh je 20% ze všech OP => 50 miliard
Kč na celé období (+/– 40 mil. Kč /rok
/realizace strategií 175 MAS).
IROP
Připomínky NS MAS do nové verze byly
podle V. Pošmurného akceptovány – nově
jsou doplňovány také DSO jako žadatelé.
Pokud bude jedna z priorit EU vyčleněna
jenom na CLLD, tak se snižuje spoluúčast
státu o 10 %. OP ŽP Místopředseda NS
MAS Jiří Krist uvedl, že v druhém draftu
OP ŽP je již zapojen CLLD – ŘO ŽP se
odkazuje, že zapojení bude v intencích
jednání s MMR. V rámci OP se avizuje, že
jeho obsahem bude dělat velký počet
malých projektů a MAS mohou pomoci.
(OP ŽP sám avizuje, že nestíhají velké

množství projektů v rámci administrace).
NS MAS nabízí odzkoušený nástroj, tedy
malé projekty ve větším počtu. MAS bude
zodpovědná za plnění daného počtu peněz
za danou výši indikátorů.
OP PIK
Podle zástupkyně v OP Olgy Ondráčkové
NS MAS připomínkuje ve spolupráci se
SMS, SPOV a Hospodářskou komorou
ČR. Stále je při diskuzích OP namítáno ze
strany MPO, že MAS se bude MPO
zabývat až ve fázi implementace. „Systém
a prostor pro MAS se ale musí nastavit již
teď, jinak by nebylo v implementaci co
implementovat,“ uvedla Ondráčková a
dodala, že ve druhém návrhu OP je již
začleněna forma dotací a podpora
mikropodniků, což je pozitivní výsledek
vyjednávání.
PRV 2014–2020
V rámci přípravy PRV se nic se neudálo.
MZe poskytlo podle Jana Floriana návrh
kritérií přijatelnosti MAS ve zkrácené
verzi, které byly rozeslány, a bude je
možné připomínkovat. Největší diskuze je
o možnosti jednotné právní formy a možné
veřejně podpory (jiné příjmy MAS). Pokud
by se vyloučila vedlejší činnost, musela by
být 100 % dotace a také sankce by
nemohly být uplatňovány. Některá kritéria
budou platit až v průběhu programu.
Oliva upozornil, že po rychlém
prostudování je výrazná nejednotnost
výrazů v návrzích poslední verze
„certifikace“ a navrhuje, aby byla
doporučena kontrola právníky a došlo ke
sjednocení pojmů. Florian upozornil, že při
vnitřním připomínkovém řízení MZe je
zapojeno i právní oddělení.
Zdroj: Zpravodaj Venkova 8/2013

ČLENSKÉ OBCE MAS TŘEBOŇSKO
Vzhledem k rozšíření území MAS
třeboňsko o.p.s. o nový mikroregion jsme
do zpravodaje zařadili novou rubriku.
V tomto čísle Vám v jejím rámci
přiblížíme dvě členské obce s podobným
názvem, a sice Dolní a Horní Pěnu.
OBEC DOLNÍ PĚNA

Obec Dolní Pěna, dříve též Pěnná,
německy Niederbaumgarten, je údolní
lánová vesnice ležící na jihovýchodní
hranici Jindřichohradecké kotliny a
Českomoravské vrchoviny (Javořická
vrchovina, Novobystřická pahorkatina)
podél mělké nivy Pěněnského potoka, od
něhož byl ve středověku odvozen její
český název. Obec byla historicky úzce
provázána s Horní Pěnou (Baumgarten) –
spadala pod farnost v Horní Pěně a po 2.
světové válce byla až do r. 1990
administrativně součástí Horní Pěny. Obě
obce patřily pod jindřichohradecké panství
a jejich vznik pravděpodobně souvisel
s kolonizačním úsilím pánů z Hradce ve
13. století. Vzhledem k blízkosti hradecké
kotliny souvisle osídlené nejpozději od
raného středověku (hradiště z 8. století na
místě dnešního hradu a zámku) a příhodné
poloze však nemůžeme vyloučit osídlení
místa již během první kolonizace ve 12.
století. První písemná zmínka o vesnici je
z r. 1344 v popisu pražské diecéze pod
názvem Dolní Pěnná. V Berní rule z r.

1654 se uvádí, že obec tvořilo 28 usedlostí.
Pěněnskou vrchností byly postupně tři
rody: od počátku až do vymření po meči r.
1604 páni z Hradce, v 17. stol. Slavatové a
od konce 17. stol. až do r. 1945 Černínové.
Obyvatelstvo tvořila historicky dvě etnika
– Češi a čeští Němci. Podle názvu obce
můžeme usuzovat na slovanský původ
prvních obyvatel, v průběhu kolonizace ve
13. a 14. stol. pravděpodobně přichází
němečtí kolonisté. Většinově německou se
obec stala nejspíš v období po třicetileté
válce. Před 2. světovou válkou žilo v obci
278 obyvatel – 253 se hlásilo k národnosti
německé a 25 k české. Komplikovaným se
soužití česky a německy mluvících
obyvatel stalo na konci třicátých let
s nástupem nacismu v Německu. Po
mnichovské dohodě byla Dolní Pěna
odtržena od Československa a připadla
Německu (hraniční přechod byl až do
okupace 15. března 1939 u Pánovy pily,
dnes likérky Fruko – Schulz). Podle
informací pamětníků však zůstávaly vztahy
německých a českých sedláků v obci
nadále
korektní.
Po osvobození republiky v r. 1945 rozhodl
prezident
Edvard
Beneš
dekretem
prezidenta republiky o odsunu většiny
německého obyvatelstva. Uplatněn byl
princip
kolektivní
viny.
V okrese
Jindřichův Hradec bylo zřízeno 28
zajišťovacích táborů a v nich soustředěno
1484 osob německé národnosti. Jeden
z táborů byl v Horní Pěně. Odsun většiny
z nich pak probíhal po úzkorozchodné
železnici do Nové Bystřice a pak pěšky do
Rakouska. Oficiálnímu odsunu řízenému
čs. úřady předcházel tzv. divoký odsun,
který si vyžádal v celé zemi společně
s řáděním revolučních gard těsně po
osvobození několik tisíc obětí (přesná čísla
nejsou známa, sudetoněmecké organizace
uvádí až dvacet tisíc mrtvých, na

Jindřichohradecku došlo k zavraždění
desítek lidí). Divoký odsun, jemuž
nedokázaly úřady zabránit, prováděl na
území od Českých Velenic po Slavonice
plk. Hobza a jeho dvousetčlenný
„partizánský“ oddíl. Dolní Pěna přišla na
řadu 30. května 1945 (v těchto dnech též
Horní Pěna, Dolní a Horní Žďár, Hospříz,
Otín, Kunějov a Člunek). K násilnostem na
Němcích došlo v Dobré Vodě, Člunku,
Sedle, Nové Bystřici a dalších obcích.
V Dolní Pěně si divoký odsun vyžádal
minimálně
tři
oběti
pohřbené
v neoznačeném hrobě v humnech na
severním okraji obce. Násilí se nevyhnulo
ani novým dosídlencům – zavražděn při
kosení louky pravděpodobně původním
německým majitelem byl nový hospodář
v č. p. 42.
Historie Dolní Pěny po roce 1945 je již
historií české obce. Díky poloze na
vnitřním okraji tzv. Sudet a blízkosti vždy
etnicky převážně českého Jindřichova
Hradce se obec podařilo relativně rychle
dosídlit. Přesto se vesnice zcela nevyhnula
devastaci. V 70. letech došlo k narovnání
Pěněnského potoka v obci, k zbourání
několika domů včetně mlýna nad obcí a
k rozparcelování údolní nivy s pastvinami
na zahrádky, čímž byl z části setřen
původní středověký ráz údolní lánové
vesnice. Předválečného počtu obyvatel
dosáhla obec až v současnosti z větší části
díky rozsáhlé individuální výstavbě na
okrajích obce.

Pamětihodnosti
Velké selské usedlosti tvoří uzavřené
dvorce na vyvýšených terasách nad nivou
potoka. Většina z nich je klasicistní, raně
novověkého či středověkého založení. Č.
p. 3 je památkově chráněné. Jádro obce
tvoří pseudoslohová kaple Nejsvětějšího
srdce Páně a před ní stojící kříž na paměť
padlých v první světové válce. V dolní
části obce se dochoval klenutý kamenný
mostek, snad raně novověkého či
středověkého původu, s pozdně barokní
výklenkovou kapličkou se sochou sv.
Jana Nepomuckého. Mostek může souviset
se starou zemskou stezkou vedoucí
z Hradce směrem na Malíkov nad
Nežárkou přes Bystřici do Podunají (v 18.
stol. ji nahradila tereziánská císařská
silnice přes Horní Pěnu).
V oblasti Na Výsluní vzniká nové sídliště
rodinných domů. Obec zde dokončila
výstavbu
dosud
chybějící
části
komunikace. Obec zřídila také veřejné
osvětlení, nyní zbývá provést úpravy
veřejných prostranství (trávníky, výsadba
stromů a keřů).
Zdroj: www.dolnipena.cz

OBEC HORNÍ PĚNA

Poprvé je obec připomínána v roce 1344 v
popisu diecéze pražské jako Horní Pěnná.
Název obce je odvozen od pěny, která se
tvořila na místních lesních bystřinách z
vody s rozpuštěnými minerály. Za vlády
Lucemburků byla obec osídlena Němci od
Pasova, německé obyvatelstvo zde poté
převládalo více než dalších 500 let. Za dob
husitské revoluce zde na statku přebýval
Jan Žižka, který později spolu se svou
družinou vypálil nedalekou Novou
Bystřici. V období třicetileté války se
Horní Pěnou prohnalo velké množství
vojsk, které obec zpustošily. Ve 2. pol. 18.
stol. navštívila obec rakouská císařovna
Marie Terezie.
V druhé světové válce padlo 28
německých obyvatel Horní Pěny. 9. května
1945 do obce dorazily oddíly Rudé armády
směrem od Kačleh a Nové Bystřice.
Němečtí obyvatelé vyvěsili bílé prapory a
nekladli žádný odpor. Již 19. května 1945
byli
do
obce
přizváni
členové
partyzánského oddílu "Jan Žižka", aby
provedli odsun Němců. Během prvního
odsunu byla z obce vystěhována jen asi 1/3
německého obyvatelstva. Současně již
probíhalo i dosidlování jak původními
českými obyvateli obce, tak i novými
rodinami z vnitrozemí. Koncem července
1945 probíhal druhý odsun, při kterém byla
již vystěhována drtivá většina Němců, a
tak v obci naprosto převládla česká
národnost. Po válce byl v obci založen
Místní národní výbor a četnická stanice
(později služebna SNB, zrušená v roce
1958). Rozsáhlé opravy si vyžádala
budova školy, značně poničená pobytem
vojáků. Jinak byla většina domů v obci v
relativně dobrém stavu. V roce 1947 byla
provedena adaptace původního hostince na
kulturní dům. Po Únoru 1948 se Horní
Pěna pyšnila tím, že zde bylo již v roce

1949 založeno 1. JZD na území okr. J.
Hradec. V 50. letech probíhal rozvoj
družstva
výstavbou
a
přestavbami
hospodářských staveb. S novou ústavou v
roce 1960 bylo zároveň provedeno
sloučení MNV Horní Pěna, Dolní Pěna a
Malíkov do jednoho MNV se sídlem v
Horní Pěně. Od roku 1961 bylo sloučeno i
malíkovské a obě pěněnská JZD. Od 60. let
byla ve větší míře realizována nová
výstavba v obci (zejm. tzv. "bytovky") mezi roky 1962 - 1984 bylo postaveno
nových 20 domů. V roce 1968 byla
otevřena nová budova hotelu, dnes penzion
Racek. V letech 1970 - 1972 byla Horní
Pěna připojena na hradecký městský
vodovod. Kvůli nedostatku místa v tehdejší
budově mateřské školy byla v letech 1973 1978 vystavěna v akci "Z" budova nová. V
roce 1980 byla otevřena nová prodejna
Jednoty, která byla rovněž postavena v
akci "Z". V letech 1980-1981 byla také
provedena přestavba kulturního domu. V
roce 1985 byla v pořadu ČST Maják
vysílána
reportáž
o
pomocnících
Pohraniční stráže z Horní Pěny.[2] Po pádu
režimu v roce 1989 začalo také mnoho
občanů z Horní Pěny podnikat, a to jak v
turistickém ruchu, tak i v zemědělství nebo
drobném průmyslu. Ke dni prvních
svobodných
voleb
do
obecních
zastupitelstev, 24. listopadu 1990, se
osamostatnila Obec Dolní Pěna.
Občanská vybavenost
V obci se nachází prodejna smíšeného
zboží, pobočka České pošty, s. p. i obecní
mateřská škola. Zaveden je vodovod, v
obci chybí splašková kanalizace a ČOV.
Obec je plynofikována. K lékaři obyvatelé
dojíždějí do Jindřichova Hradce.

Turistický ruch
Horní Pěna se nachází v krajině značně
atraktivní pro turisty. Dominantou obce je
Pěněnský rybník (62 ha), zvaný také
Dřevo. Ubytování v obci zajišťuje penzion
Racek a ubytovací zařízení nad vesnicí, na
okraji lesa, u Pěněnského rybníka. Tamtéž
najdeme také velké množství soukromých
rekreačních chat. Okolí Horní Pěny je
velmi vhodné pro pěší turistiku i
cykloturistiku. Cyklisté přivítají lesní
asfaltové cesty směrem na Novou Bystřici
a k nejsevernějšímu bodu Rakouska.
Možnosti výletů jsou velmi široké směrem na Jindřichův Hradec, ke
Staňkovskému rybníku, k Rakousku nebo
k trati úzkokolejky.
V Horní Pěně fungují 4 spolky: Sportovní
klub Horní Pěna, Sbor dobrovolných
hasičů, Divadelní soubor Jirásek a
Myslivecké sdružení. K různým kulturním
a společenským akcím slouží sál a
společenská místnost kulturního domu.
Doprava
Obcí prochází významná silnice II/128 s
mezinárodním provozem, která spojuje
Horní Pěnu s Jindřichovým Hradcem a
Novou Bystřicí. Katastrem nevede žádná
železniční trať, nejbližší železniční stanice
je v Jindřichově Hradci (cca. 7 km), asi 6
km je to na zastávku Blažejov na
úzkokolejce z J.Hradce do Nové Bystřice.
Silniční
Silnice II/128 vede z Čáslavska (okres
Pelhřimov), přes Pacov a Jindřichův
Hradec do Nové Bystřice, na hranice s
Rakouskem
(přechod
N.Bystřice/Grametten). Doprava na této
komunikaci, která prochází východní částí
obce, je relativně hustá. Obcí tak denně

projíždí velké množství kamionů. Dále z
Horní Pěny vychází několik silnic III. třídy
směrem na Malíkov nad Nežárkou, Dolní
Pěnu a Kačlehy.
Zdroj: www.wikipedia.org/wiki/Horní_Pěna

GRANTY A FONDY JIHOČESKÉHO
KRAJE

Na stránkách Jihočeského kraje je v sekci
Granty, fondy EU – Granty a příspěvky
Jihočeského kraje – Aktuální výzvy a
informace
Vybíráme
grantů:

z v budoucnosti

vypsaných

•

GP Podpora kultury
Program je zaměřen na poskytnutí
neinvestičních prostředků na podporu
kultury. Zahrnuje všechny druhy kultury:
hudbu, tanec, divadlo, folklór, film,
fotografii, umělecká řemesla, publikační
činnosti, výtvarné umění, výstavy apod,
včetně kulturních aktivit osob se
zdravotním postižením. Důraz bude
kladen především na projekty, které
přispějí k rozšíření a zkvalitnění kulturní
nabídky v jihočeském regionu, udržení
tradic a propagaci Jihočeského kraje.
•
Příjem žádostí bude spuštěn od
06.12.2013 do 08.01.2014.
•
GP Úcta k předkům
Cílem programu je umožnit realizaci
malých investičních a neinvestičních akcí,
souvisejících s provozem a správou
pohřebišť tj. opravy a rekonstrukce

hřbitovních zdí a márnic, zřízení, renovace
a rozšíření rozptylové loučky, zřízení
vsypového společného hrobu, vybudování
kolumbária, jeho rozšíření a opravy
stávajících kolumbárních skříněk. Dále pak
provedení rekonstrukce, opravy, údržby
pomníků a pamětních desek, souvisejících
se světovými válkami, opravy nápisů na
těchto objektech, náhradu měděných desek
za pryskyřičné (tj. podpora preventivní
ochrany proti vandalům a zlodějům) a
vybudování nových válečných pietních
míst.
•
Příjem žádostí od 06.12.2013 do
08.01.2014.
•
•
GP Podpora tvorby ÚPD obcí
Jihočeského kraje
Cílem programu je podpora zpracování
územně plánovací dokumentace obcí v
Jihočeském kraji tam, kde závazná územně
plánovací dokumentace doposud chybí,
nebo nevyhovuje požadavkům současně
platných právních předpisů, a zpracování
jejich změn tam, kde změna vyplývá z
řešení
Zásad
územního
rozvoje
Jihočeského kraje nebo z výhradní potřeby
kraje.
Příjem žádostí od 06.12.2013 do
28.02.2014 do 14:00 hodin.
Tento přehled není v žádném případě
vyčerpávající. Doporučujeme potenciálním
zájemcům navštívit stránky Jihočeského
kraje, případně se obrátit přímo na
krajského úřadu.

Aktuální informace a potřebné podklady
získáte na webové adrese www.krajjihocesky.cz.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE MAS
Území MAS má rozlohu 1032,6 Km2.
MAS Třeboňsko o.p.s.
sdružuje: 5 svazků obcí – Třeboňsko,
Veselsko, Vitorazsko, Řečicko a od 26. 6.
2012 také nově vzniklý mikroregion
Jindřichohradecko – západ. Celkem je
v MAS Třeboňsko prostřednictvím těchto
mikroregionů sdruženo 63 obcí, dále 25
podnikatelských subjektů, 2 příspěvkové
organizace, 1 nezisková organizace, 1
fyzická osoba a 1 veřejně výzkumná
instituce.
Předsedou Správní rady je Ing. Jan Hůda,
Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady RNDr.
Libuše Kotilová, ředitelem MAS je Ing.
Jaromír Vávra, CSc., projektovým manažerem MAS je Ing. Marie Čápová,
asistentem projektového řízení Tomáš
Novák.
Kontakty:
Web:http://www.mas-trebonsko.cz
E-mail: mas@mas-trebonsko.cz
Tel:
384 385 688
384 385 689
384 385 690
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Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
Níže je uvedena mapa MAS Třeboňsko se zvýrazněním nově začleněných obcí.

