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Aktuální informace – voda a odpady
Vážení spoluobčané,
jistě již většina z vás zaregistrovala informaci o tom, že dnem 1.1.2008 končí platnost některých
vydaných povolení k nakládání s vodami dle zák.č. 20/2004 Sb., o vodách (vodní zákon). Protože
oficiální informační letáky žádné podrobnější informace neobsahují, a ne všichni z vás mají
možnost si tyto informace získat na webových stránkách www.zanikpovoleni.cz, dovolili jsme si
připravit tento „stručný návod“, jak postupovat.
Úvodem několik základních pojmů. Termín „nakládání s vodami“ se, z hlediska běžného
života domácností, týká v zásadě 2 oblastí:
a) odběru podzemních a povrchových vod
b) vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo vod podzemních
K odběru i k vypouštění vod si budete muset do konce letošního roku vyřídit povolení k nakládání
s vodami.
Někteří z vás již povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod a k vypouštění odpadních
vod mají v minulosti vydány. Z těchto povolení končí platnost těm, které byly vydány a nabyly
právní moci do 31.12.2001. Povolení, která byla vydaná od 1.1.2002 a povolení, která byla vydaná
sice do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001 zůstávají i nadále v platnosti. Nabytí
právní moci by mělo být na povolení vyznačeno.
Nyní podrobněji k jednotlivým oblastem:
O odběru podzemních vod hovoříme v souvislosti s odběrem vody z kopaných nebo vrtaných
studní (vrtů). Ti z vás, kdo odebíráte vodu ze studní vybudovaných před rokem 1955 (zde hovoříme
o tzv. historických studnách) a vás bude zřejmě většina, nemusíte o nic žádat – povolení k odběru
máte ze zákona, avšak měli byste být schopni na vyzvání kontrolních orgánů nějakým způsobem
stáří dané studny prokázat. V případě, že nevlastníte žádné listinné doklady o studni, pak lze tuto
povinnost splnit např. čestným prohlášením, doložením dokladů o stáří nemovitosti, u níž se studna
nachází, svědeckou výpovědí, znaleckým posudkem, atd..
Tolik k historickým studnám.
U studní novodobých je důležité datum vydání povolení a nabytí jeho právní moci tak, jak je
popsáno výše. Ti z vás, kdo žádné povolení na odběr podzemních vod dosud nevlastní, si o něj musí
požádat do konce letošního roku.
Odběr povrchových vod se týká odběru vody, v případě Horní Pěny, z místního potoka nebo
rybníků, v případě Malíkova, z místních rybníků. Povolení se vyžaduje pouze v případě, že
k odběru vody používáte technického zařízení (čerpadla). Nosíte-li vodu ručně v nádobách,
povolení nepotřebujete.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O vypouštění odpadních vod do vod podzemních hovoříme v případě vyústění přepadu ze
septiku trativodem se vsakováním do terénu.
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nastává v případě zaústění přepadu septiku nebo
domácí čistírny odpadních vod do vodoteče nebo vodní nádrže. V případě našich obcí jde o zaústění
do potoka nebo rybníků.
V obou těchto případech buď povolení vlastníte, pak je opět rozhodující datum vydání a nabytí
právní moci (viz výše), nebo si musíte o povolení nyní požádat.
Ti z vás, kteří máte odpadní vody z Vaší nemovitosti napojeny na obecní kanalizaci nemusíte o nic
žádat, vztahuje se na vás povolení, které Obec Horní Pěna má na své 3 oficiální výpustě odpadních
vod do místního potoka.
POZOR!! Podnikatelé, kteří odebírají vodu ke svému podnikání musí žádat o povolení vždy.
Jde např. o zahradnictví (závlahy), soukromí zemědělci (napájení dobytka), myčky aut, atd..

Vaše případné dotazy k uvedené problematice se pokusíme zodpovědět na OÚ Horní Pěna (PO a
ST 17:OO – 19:OO) nebo se můžete obrátit se svými dotazy na MěÚ J.Hradec, Odbor ŽP – ing.
Michálková (tel.: 384351285), ing. Nováková (tel.: 384351286) nebo ing. Florián (tel.: 384351281).
Potřebné formuláře žádostí je možno si vyzvednout na OÚ Horní Pěna, na MěÚ J.Hradec, Odboru
ŽP nebo na internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz v menu Dokumenty.
Každá žádost obsahuje i soupis povinných příloh.
Ing. Karel Dušek, starosta
Jaroslav Kubát, místostarosta
*******

Uvádíme výňatek z kroniky Malíkova nad Nežárkou, který poslala do redakce ing. Píšová
Úvod do kroniky Malíkova nad Nežárkou
Příchodem českého obyvatelstva do Malíkova nad Než. Začínají nové dějiny této obce. Tato událost
v historii obce nemá obdoby v naší minulosti a český člověk stává se pánem a vládcem v kraji, který od
pradávna patřil Čechům. Tyto veliké změny, které hluboce zasáhly do dějin našeho pohraničí nejsou
„bohužel“ vůbec zapsány. Prvním kronikářem byl jmenován V. Pražma a po něm byli Krejčí, Šenkýř,
Mrkvička a H. Růžičková.Nezapsali však z neznámých příčin ani sebemenší poznámku o životě v obci. 15
roků uplynulo - až v roce 1960 se ujal sepsati tyto události J. David. Zápisy jsou kusé, neboť pisatel přišel do
obce v roce 1951 a prameny se těžko získávaly, neboť zdejší lid je ve svých vzpomínkách velmi skoupý.
Občanům byly posílány dotazníky, které zůstaly nepovšimnuty a rovněž při styku s lidmi se pisatel mnoho
nedověděl. Smutné však je, že ani MNV nevěnovaly této věci žádnou pozornost.
Milý čtenáři, až zaletí v tato místa tvůj zrak a budeš hloubat nad minulostí svých předků - nenajdeš sled
událostí v té podobě, jež by zasluhovaly. Je třeba dodatečně mnohé věci doplnit,aby obraz života byl úplný.
1945
Do historie našeho národa přibyly další památné dny - 5. a 9. květen 1945. 5. května 1945 vzbouřili se
Pražané proti okupantům a 9. května byla naše vlast znovuosvobozena. Zdejší obec zvaná Německý Malíkov
byla obcí německou. Obsazena byla Rudou armádou, která přišla od Nové Bystřice. Utábořila se ve velikém
počtu u Pěněnského rybníka a do vsi přicházela konati strážní službu. Příchodem Rudé armády zaniká v obci
německá správa a přechází do rukou Revolučního národního výboru, který byl složen z těchto osob:
František
Žemlička starší a mladší a Matěj Kosnopfl, jmenovaní jsou starousedlíci.
Jelikož Němci v našem pohraničí byli nespolehlivým živlem, došlo na konferenci v Postupimi

k ujednání, na jehož základě došlo k odsunutí Němců z našeho pohraničí. Veškerý majetek movitý i
nemovitý byl Němcům zabaven a přidělen českému obyvatelstvu, které se do obce nastěhovalo. Odsunutí
Němců nebylo provedeno najednou, neboť některé domy nebyly osídleny a bylo nutno zajistiti krmení
dobytka. První odsun Němců byl koncem května 1945 a druhý koncem června. Všichni Němci ze zdejší obce
byli odsunuti do Rakouska. Odsunutím Němců stává se obec Německý Malíkov obcí úplně českou a jmenuje
se Malíkov nad Nežárkou.
Bezzemci, dělníci i drobní zemědělci přicházeli do zdejší obce z okolí i míst vzdálenějších. Tak
z různých končin naší milé vlasti se sešli lidé v Malíkově n./ Než. Přišli zkušení i neznalí, pracovití i
pohodlní. Jedni přišli s poctivými úmysly, jiní ze spekulace. V průběhu doby se mnozí odstěhovali zpět do
vnitrozemí, mnozí vytrvali a před obtížemi života v pohraničí neustupovali. Je to veliká událost v historii této
nově osídlené obce, neboť příchodem Čechů začínají nové dějiny.
Podle sdělení pamětníků byla úroda v roce 1945 bohatá. Jelikož dosud nedošlo ke konsolidaci jak
v lidové správě, tak i mezi osídlenci, byla obava, že se úroda nesklidí. Tuto vážnou situaci projednával MNV
ve své schůzi dne 24. července 1945 a usnesl se na vyhlášení všeobecné pracovní povinnosti a byly vyvěšeny
vyhlášky. Žně pak měly dobrý průběh a úroda byla sklizena.
Revoluční národní výbor byl složen ze starousedlíků a byl složen z těchto osob: František Žemlička
starší i mladší, Matěj Kosnopfl. Příchodem Čechů byl revoluční MNV doplněn těmito osobami: Karel
Malina, Jan Pavlík, František Krejčí, Bohumil Boukal, Ladislav Blažek, Vlastislav Fanta. František Žemlička
starší a Matěj Kosnopfl byli z revolučního výboru vyloučeni jako nespolehliví Češi.
K reorganizaci MNV došlo na veřejné schůzi dne 14. srpna 1945. Schůzi zahájil a řídil předseda MNV
Bohumil Boukal. Volby byly provedeny hlasovacími lístky za účasti 51 občanů.
15. srpna o 10. hodině ranní byla schůze zvolených členů MNV s programem volby funkcionářů.
František Krejčí, předseda MNV
Josef Šenkýř, místopředseda
Karel Malina, zapisovatel
Ladislav Blažek, pokladník
Jan Pavlík, policejní referent
Vojtěch Pražma, vyživovací referent
Vlastislaf Fanta, člen vyživovací komise
Josef Narek, školský referent
Jan Fruhauf, bytový referent
Jan Jiřík, zemědělský referent
Prvním učitelem v této obci byl Vojtěch Pražma, který se narodil 21. února 1908 v Chlebově, okres Tábor.
Na zdější školu byl ustanoven od 1. srpna 1945 a vyučování bylo zahájeno 3. září 1945. Zpasáno bylo
19žáků; z toho 13 chlapců. Ženským ručním pracím vyučovala Marie Růžičková.
Okres Jindřichův Hradec byl za okupace zrušen. Přilehlé kraje připadly jednak Třeboni a Kamenici nad
Lipou. Město Jindřichův Hradeca celá východí část připadla okresu se sídlem v Telči. Příchodem Rudé
armády, která přišla do zdejšího okresu po silnici od Popelína přes Bednáreček k Jarošovu nad Nežárkou a
druhý směr pochodu RA byla silnice Strmilov – Jarošov nad Nežárkou – Jindřichův Hradec, třetí směr
Dačice – Kunžak – Člunek – J. Hradec, čtvrtý směr od Nové Bytřice. V J. Hradci byl pochodový směr RA
s největší části do metropole jižních Čech, do Českých Budějovic. Část členů RA se při pochodu do ČB
oddělila a obsadila zdejší obec a sloučili se tak s RA, která v obci již byla. Příchodem RA byl okres se sídlem
v J. Hradci opět obnoven.
Zapsal: J. David, třídní učitel, Malíkov nad Nežárkou

*******
Pohled jednoho občana……….

Tak tu zase máme tu podělanou zimu..
Tak tu zase máme tu podělanou zimu.. Repráky místního rozhlasu se pod tunami sněhu nezmůžou
ani na uprdnutí toho svýho umca-ca umca-ca, jedinej chodník neprohrnutej a silnice neposolený.

Klasika. I když to jsem vlastně o rok zpátky, letos je to všechno jiný..
Čas změn nadešel.
Alespoň někde. Dobře, no, tak se vyměnilo zastupitelstvo, což mě tak nějak míjí vobloukem, ale asi
je to dobře, protože nikde žádná břečka, silnice suchý a ten rozhlas jim můžem pro jednou
prominout.
S novým vedením na věčné časy. Mě, obyčejnýmu smrtelníkovi, je docela jedno, co se řeší na
schůzích, beztak mi to přijde zbytečný jak automat na kondomy uprostřed Vatikánskýho náměstí,
ale musím přiznat, že se od voleb daly věci do pohybu.
A to doslova, páč v Malíkově si odkráčelo 15 metrů měděnýho vokapu samo vod sebe, a na
oemdéčku nějaký dvě telata někam přemístila devítitunku. A na cestu si přibalila ještě dvě horalky,
ehm, teda vlastně dvě kola z Horala.. Ale to je normální, proto přeci člověk vymyslel privatizaci.
A co na to němé tváře? Psi na to házej bobek kdekoliv je potkám. Sice to nejspíš nebude jen tím
privatizováním, ale.. Vono taky kdo by v sobě udržel všechny ty kuřata, že jo?!
Autor: Fanda Píša ml., Horní Pěna
Svá životní jubilea oslaví
v březnu: p. Jana Hořejší
p. Václav Studnička
p. Karel Rojka
p. Vlastimil Boček
p. Antonín Olah
p. Jan Lehký
p. Tomáš Hudec
p. Miloslava Maršounová

*******
v dubnu: p. Michal Koníček
p. Martin Doležal
p. Eva Píšová
p. Vlasta Vrajová
p. Karel Dušek st.
p. Alena Krausová

Zastupitelstvo obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou všem jubilantům srdečně
blahopřeje!
*******

Upozornění pro občany:
- kdo nemá na domě či plotě schránku, prosíme, aby si ji pořídil. Důležité informace pro
občany jsou doručovány písemně na letácích či v občasníku
- kdo chce dostávat občasník v elektronické podobě e-mailem, pošlete prosím mail
s předmětem „občasník“ na adresu: andy59@seznam.cz, do mailu prosím napište své
jméno a číslo domu
- obec bude organizovat asi 2x ročně sběrné soboty pro odvoz železného šrotu, lednic,
televizorů a dalšího odpadu, na který nemáme kontejnery. Místo uložení a termín
odvozu bude vždy dopředu oznámen na vývěsce obce před OÚ Horní Pěna
- do naší základní školy se pro příští školní rok zapsali 2 noví prvňáčci
Obecní pozorovatel:
- někdo „přemístil“ 15 m měděných okapů
- z areálu Agro-B si někdo „vypůjčil“ vůz a odmontoval kola od stelivového vozu, který
nechal stát na špalcích
- v noci ze 13. na 14.1.07 byla „navštívena“ fara. Noční přízrak sice poničil dveře, na
kterých tím vznikla škoda 10.000,- Kč, ale zřejmě ho nakonec svědomí přimělo nechat
na místě již sbalený lup

-

-

v Malíkově neznámý malý pes roztrhal p. Regáskovi několik slípek
pravděpodobně ten samý chlupatý pachatel vylekal na polní cestě koně, který shodil
svou jezdkyni
27.1.07 jsme v hotelu přivítali naše nové spoluobčánky

17.2.07 – letos se vydalo na pochod obcí 24 masek
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