Ohlasy od Dřeva

občasník – zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou
stránky obce: www.hornipena.cz
číslo: 1/2007- mimořádné
Počet obyvatel: 582

Pozor! Čtěte pozorně! – Aktuální informace!
Společnost AVE, která u nás v obci provádí svoz domovního odpadu (popelnice), mění
s účinností od 1. února 2007 svozový den z úterka na čtvrtek. Tedy svoz bude
proveden v úterý 30.1.2007 a další svoz (tedy vysypávání popelnic) bude provedeno až
ve čtvrtek dne 8.února 2007.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Společnost Tesco J. Hradec už nebude dále prodávat plechové popelnice. Pokud má
někdo z občanů zájem o novou nebo další popelnici, může si ji v nebližších dnech
objednat u p. Hiršové na obecním úřadě. Obec pak popelnice hromadně doveze. Platit
se bude po dodání popelnice, cena jedné popelnice bude 810,- až 820,- Kč podle počtu
zájemců.
!!!!!!!!!!!!!!!!
Pro Vaši informaci nyní uvádíme výňatek z nové obecní vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška obce Horní Pěna
č. 1/2007
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných
prostranstvích
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje některá omezující opatření směřující k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku týkajících se pravidel pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích v územním obvodu Obce Horní Pěna.
Článek 2
Vymezení základních pojmů
a) Územní obvod obce Horní Pěna tvoří katastrální území obce Horní Pěna a její místní části
Malíkov nad Nežárkou.

b) Veřejným prostranstvím se rozumí všechny komunikace, chodníky, veřejná zeleň a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy prostory sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1).
c) Volným pobíháním psů se rozumí stav, kdy pes není veden na vodítku a dále situace, kdy
má pes upevněné vodítko, avšak není veden, ani uvázán k jinému předmětu pevně
spojenému se zemí.
Článek 3
Omezující opatření k ochraně veřejného pořádku
a) Za činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v územním obvodu obce Horní Pěna se
považuje volné pobíhání psů na veřejném prostranství.
b) Volné pobíhání psů je zakázáno v obci Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou v zastavěném
území obce - na všech veřejných prostranstvích, která jsou definována v čl.2, písm. b).
1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

c) Povinnosti chovatelů k zamezení úniku zvířat či jejich volnému pohybu na veřejných
prostranstvích jsou stanoveny zvláštním zákonem2).

1.
2.
3.
4.

Článek 4
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a
vymezení ploch pro volné pobíhání psů
Chovatel 3) psa je povinen zajistit, aby na veřejných prostranstvích byl pes v doprovodu
fyzické osoby způsobilé psa ovládat (dále jen „průvodce psa“).
Průvodce psa je povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku, tím nejsou dotčena
ustanovení zvláštních předpisů 4) .
Je-li to nutné, s ohledem na povahu psa, jeho poslušnost, či situaci na veřejném
prostranství, je průvodce psa povinen zabezpečit psa tak, aby neohrožoval zdraví
osob nebo nepoškodil majetek ( např. nasazením náhubku na mordu psa).
Průvodce psa po veřejném prostranství je povinen psem způsobenou nečistotu (tuhý
exkrement) neprodleně odstranit.

Článek 5
Kontrolní činnost
Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontrolují představitelé obce a osoby, které jsou k
tomuto obecním úřadem zmocněny.
Článek 6
Sankce
1. Jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno u fyzických osob
jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob podnikajících, jako správní delikt.
2. Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní předpisy 5) .
Článek 7
Zrušující ustanovení
Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší platnost všech předchozích obecně závazných
vyhlášek řešících problematiku volně pobíhajících psů v obcích Horní Pěna a Malíkov nad
Nežárkou.
Ing. Karel Dušek
starosta

Jaroslav Kubát
místostarosta

2)

např. - § 11 odst. 2 a § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992Sb. na ochranu zvířat; za přestupek lze udělit pokutu až 20.000,- Kč,
za správní delikt do výše 100.000,-Kč
3) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb.,. o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
4) § 60 odst.11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
5) např. z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dětem jen to nejlepší
I když do zahájení nového školního roku zbývá ještě hodně času, jeho příprava začíná již nyní.
Podle příslušné vyhlášky se v období leden – únor koná zápis nových prvňáčků, kteří by ať z rodin
nebo z mateřských škol měli zasednout do školních lavic a zahájit tak dlouhou cestu přípravy na
budoucí povolání.
Každá škola se snaží nabídnout dětem a jejich rodičům to nejlepší, zvláště v současné době,
kdy je dětí nedostatek. Co může v tomto směru udělat naše základní škola v Horní Pěně
v porovnání s velkými městskými školami v Jindřichově Hradci ?
Přechod dítěte z předškolního do školního věku je vždy pro dítě závažná změna. Některé
děti se novému prostředí i novému režimu přizpůsobují snadno, jiným to přináší vážné potíže. Bez
starostí v tomto směru mohou být ale všichni prvňáčci, kteří ze zdejší mateřské školy přejdou do
naší první třídy. Tam již často pobývali, s jistotou se pohybují po školní budově, důvěrně znají i
dospělé osoby, s nimž se budou setkávat. Velká škola nemůže jinak než organizovat školní život
s velkými počty žáků ve třídě, ve školní jídelně, v šatnách a s častým přecházením, které je spojeno
s přezouváním a s převlékáním. Pro malé dítě to někdy bývá větší problém, než si my dospělí
umíme připustit. Naše škola může všem dětem nabídnout téměř rodinné prostředí, s nízkou
hladinou hluku ve třídě, školní družině i ve školní jídelně a to vše přispívá k harmonickému rozvoji
dítěte v době, kdy na chvaty a stresy denního provozu ještě není věkově připraveno.
Ani samotný přechod z režimu mateřské školy do režimu základní školy není pro malého
školáka snadný. Dítě se musí 45 minut soustředit na jednu činnost, nemůže libovolně přecházet,
mluvit – zkrátka z předškoláka se stal školák a věřte, že je to pro dítě veliká změna, bez ohledu na
to, zda se do školy těšilo nebo zda se školní docházky obávalo. To je stejné na všech školách
poskytujících základní vzdělání.
Argument, že práce ve třídě při 3 odděleních nemůže být dostatečně kvalitní, přežívá zřejmě
z dob, kdy se společně učily děti od l. do 5.postupného ročníku a počet dětí v jednom postupném
ročníku se pohyboval kolem desítky.I tak bych mohla uvést nejeden příklad, kdy slavní vědci,
spisovatelé, lékaři s láskou vzpomínají na venkovské málotřídky, kde začínali chodit do školy. Dnes
nízké počty žáků v odděleních umožňují naopak zvýšený ohled na schopnosti a možnosti každého
jednotlivého dítěte, kterému může být věnováno stejně (ne-li více) pozornosti, než ve třídě při 30
žácích.
Učíme podle stejných osnov jako na městských školách, máme zajištěnou výuku cizího
jazyka, máme stejné technické vybavení, učebnice, pomůcky, počítače. Víme, že naše děti půjdou
ve 4. postupném ročníku do městské školy, ale to už jsou „ostřílení“ školáci, fyzicky zdatnější, větší
a že budou zcela jistě lépe snášet přechod do nového prostředí než malí prvňáčci, a že také denní
dojíždění jim už nebude dělat takové potíže.
Pravda je, že město nabízí dětem více možností v zájmové činnosti. Základní umělecká
škola, kroužky Domu dětí i různé soukromé aktivity jsou nad možnostmi naší obce i školy. Přesto
se již několik let snažíme všem dětem (nejen vybraným) poskytnout v mimovyučovací době
celoroční soustavnou přípravu, kde se učí základům jevištní řeči, správné výslovnosti, základním
tanečním prvkům aj. To vše je spojeno s nácvikem nebojácného vystupování na veřejnosti, jak nám
to konečně ukládá i školní vzdělávací program.
Nepochybuji o tom, že každý z rodičů chce pro své dítě to nejlepší a že při výběru školy

vezme v úvahu kromě svého přání především povahové vlastnosti a vyspělost dítěte. Všechno
ostatní by mělo jít stranou.
Mgr. Dana Součková – ředitelka ZŠ a MŠ v Horní Pěně

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
den

p. Hiršová

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.00 – 10.30
7.00 – 10.30
7.00 – 10.30
7.00 – 10.30
7.00 – 10.30

11.00 – 17.00
11.00 – 15.30
11.00 – 16.30
11.00 – 13.00
11.00 – 15.30

starosta a
místostarosta
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Obce Horní Pěna a zastupitelstva obce Horní Pěna a Malíkova nad Nežárkou,
redakce: Hana Andrejchová (728 675 347) a Hana Veselá (606 217 705)

Vážení občané,
Zastupitelstvo obce Vás velmi prosí, abyste nám sdělili následující informaci. Prosíme, abyste
za každý dům nebo byt v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou sdělili alespoň jedno
popř. dvě kontaktní telefonní čísla, která by byla k dispozici v případě ohrožení Vašeho majetku
trestnou činností nebo živly v době, kdy ve svém bydlišti nebudete přítomni. Tyto údaje budou
přísně utajeny a budou k dispozici pouze v situaci nouze zastupitelům obce podle zákona o
utajování osobních údajů.
Prosíme Vás, abyste co možno nejdříve vyplnili následující vratku a vhodili ji do schránky na
obecním úřadě nebo předali paní Hiršové nebo komukoli ze zastupitelstva.
Všem děkujeme za pochopení!

-----------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------obec…………………………………………………………………………….čp………………
jména a adresy kontaktních osob (vlastník, současný obyvatel popř. další člen rodiny či jiná
další vámi zvolená osoba)
1.
…………………………………………………………………………………………………….
2.
…………………………………………………………………………………………………….
3.
…………………………………………………………………………………………………….

