Ohlasy od Dřeva

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou
stránky obce: www.hornipena.cz
číslo: 5/2007
Počet obyvatel: 523
Úvodem slovo starosty:

Informace z oblasti likvidace TKO a třídění odpadů
Obec Horní Pěna zajistila ve spolupráci s firmou AVE CZ J.Hradec s.r.o. (dříve Tesco) pro občany
obou našich obcí postupnou bezplatnou výměnu nefunkčních popelnic. Je však nutné dodržet níže
uvedené podmínky:
1.) Výměna se týká pouze trvale žijících obyvatel
2.) Nefunkční popelnice bude odevzdána a zlikvidována (OÚ zajistí svoz odevzdaných
popelnic a rozvoz nových)
Nové popelnice již budou pouze plastové (plechové již ne) s kolečky o objemu 110 nebo 240 litrů.
K bezproblémovému průběhu akce žádáme občany, kteří mají, nebo v dohledné době budou mít o
výměnu zájem, aby navštívili kancelář OÚ v úřední dny starosty a místostarosty, tj. PO a ST 17:00
– 19:00, nebo kontaktovali starostu na tel.č. 724524494, abychom mohli dohodnout podrobnosti a
provést nutné formality.
V současné době lze v obci Horní Pěna ukládat separovaný odpad do kontejnerů na 3 stanovištích.
První se nachází u obchodu SD Jednota, druhé je u hasičské zbrojnice a třetí v blízkosti bývalé
školy.
Všechna tato stanoviště jsou vybavena kontejnery pro třídění papíru (modrý kontejner), PET
lahví a nápojových kartonů (žlutý kontejner) a netříděného skla (zelený kontejner). U
místního obchodu jsou navíc i kontejnery pro směsný odpad. Dle zájmu občanů bude i v budoucnu
možné rozšířit stanoviště s kontejnery o další lokality.
V Malíkově nad Nežárkou je možno odkládat tříděný odpad (sklo, PET láhve+nápojové kartony a
směsný odpad) u místní hasičárny, další kontejner na PET láhve a nápojové kartony je umístěn v
prostřední části obce ( mezi Korandovi a Fenclovi).
V souvislosti s výše uvedeným žádám všechny naše občany, aby odpad důsledně třídili dle
jednotlivých kontejnerů – do žlutých kontejnerů patří skutečně jen PET láhve a nápojové
kartony (tj, kartony Tetrapak od mléka, džusů, vín atd.) a žádné jiné plastové výrobky – ty
odkládejte prozatím do směsných kontejnerů nebo popelnic. Do budoucna slíbila firma AVE
řešení sběru i těchto výrobků.
Do kontejnerů na sklo (zelené kontejnery) lze odkládat jak láhve, tak i tabulové sklo,
nevhazujte však, prosím, autosklo !!

PET láhve, nápojové kartony a papírové krabice před vhozením do kontejnerů
sešlápněte! Firma AVE kontejnery na separovaný odpad vyváží pouze 1x za měsíc, je tedy
nanejvýš nutné, abychom tyto intervaly mezi jednotlivými svozy vydrželi bez "přetékajících"
kontejnerů a nepořádku v jejich okolí - a toho lze docílit buď navýšením počtu kontejnerů nebo
kázní každého z nás tím, že PET láhve, nápojové kartony a papírové krabice před vhozením
sešlápneme.
Navýšení počtu kontejnerů má samozřejmě ekonomický dopad na obecní rozpočet, neboť obsluha 1
kontejneru na sklo a papír nás všechny stojí 182,-Kč, obsluha kontejneru na PET láhve 200,-Kč.
Svozové dny jsou pevně stanoveny, tzn. že službu neobjednává nárazově obec, když zjistíme, že
kontejner je plný, ale v předem určený den prostě přijede nákladní vůz firmy AVE a kontejner
vyprázdní, ať je plný, nebo poloprázdný a my zaplatíme výše uvedené sazby.
Z tohoto důvodu si vás všechny dovoluji požádat o důsledné třídění těchto druhů odpadu,
neodkládejte je do popelnic, máme na to kontejnery, platíme za jejich obsluhu, tak ať jsou využité!
Na podzim (září nebo říjen) se uskuteční v obou našich obcích již tradiční svoz železného šrotu a
elektrospotřebičů tak, jak tomu bylo na jaře a nově sběr dalších druhů nebezpečného odpadu, jako
jsou nádoby od barev, laků, ředidel, olejů (včetně nádob se zbytky těchto látek). Současně bude
proveden sběr zářivek, žárovek a akumulátorů.
Sběr nebezpečných odpadů se bude konat každoročně minimálně 2x (dle vašeho zájmu i vícekrát),
žádám vás proto, abyste přestali vyhazovat tyto odpady do popelnic, shromažďujte je doma,
zlikvidujeme vše najednou v dohodnutých termínech.
Podrobné informace k jednotlivým akcím se dozvíte v některém z příštích vydání našeho občasníku.
Separace odpadů je nutností, které se nelze vyhnout!
Předem vám všem děkuji za pochopení a snahu.
Ing. Karel Dušek, starosta obce
*******
Harmonogram svozu kontejnerů na tříděný odpad v roce 2007
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*******

Zastupitelstvo obce děkuje všem ženám, které uklidily a osázely hráz rybníčka
naproti Špejcharu a které se stále starají o vysázené květiny a keře a tak
významně přispívají ke zkrášlení naší obce.
DĚKUJEME!
*******

Své kulatiny a půlkulatiny oslaví v měsících červenec a srpen občané:
v červenci
v srpnu
p. Luděk Paďourek
p. Vladimír Králíček
p. Pavel Špadrna
p. Irena Kolářová
p. Luboš Boháč
p. Monika Veselá
p. Petr Deutsch
p. Helena Loskotová
p. Pavel Toman
p. Hana Bártová
p. Jaroslav Prokeš ml.
p. Miloslav Fiala
p. Dagmar Prinzová
p. Ivona Apltauerová
p. Dana Lehká
p. Helena Plucarová
p. Jiří Šašek
p. Marta Jírová
p. Bohuslava Prokešová
p. Antonín Fencl
p. Zdeňka Hloušková
p. Helena Mejtská
p. Anna Krajčírová
p. Dana Petrů
p. Oldřich Jantač st.
p. Božena Henžlová
p. Anna Dvořáková
Všem jubilantům zastupitelstvo obce srdečně blahopřeje!
*******
V prvním pololetí letošního roku nás opustili:
p. Josef Charvát, p. Josef Jakl, p. Oldřich Kankrlík, p. Miloš Lebeda, p. Václav Longin,
p. Václav Maťha, p. Jan Švíka, p. Božena Sýkorová, p. Jitka Sýkorová.

*******
Výňatky a informace z nových obecních vyhlášek 2/2007 a 3/2007:

Plné znění obou vyhlášek si můžete přečíst ve vývěsce Obce Horní Pěna nebo na webových
stránkách obce www.hornipena.cz.
Poplatek ze psů činí 200,- Kč za každého psíka, je splatný do 31.3. kalendářního roku. Neplatí
se za štěňata do tří měsíců a pak je třeba zaplatit do 15 dnů poměrnou část poplatku za
zbývající část roku.
Pozor! Poskytovatelé rekreačního a jiného ubytování za úplatu nesmí zapomenout na placení
poplatků za rekreační pobyty a využitá lůžka a také na správné vedení evidence ubytovaných
osob. Zapomětlivým hrozí i pokuty!
Poplatky vybírá obec také za některé druhy využívání veřejných prostranství, jak je uvedeno
ve vyhlášce.
A víte, co je veřejné prostranství? – To jsou všechna náměstí, ulice, chodníky veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Máte již zaplacené poplatky za odvoz netříděného domovního odpadu (popelnice)? Pro letošní
rok je tato částka 400,- Kč na osobu a termín splatnosti byl do 31.5.2007. Pokud jste
zapomněli, rychle zajděte zaplatit poplatky na Obecní úřad!

*******

Obecní knihovna:
Půjčovní doba v době hlavních školních prázdnin bude ve dnech 12.7., 2.8. a 16.8.
vždy od 16.00 do 18.00.
Od září bude pravidelná půjčovní doba vždy ve čtvrtek od 16.00 do 18.00.
Ve stejnou dobu bude přístupné i informační centrum.
Případné změny budou předem vyvěšeny na dveřích knihovny.
V knihovně pro vás máme také knihy z hradeckého depozitáře, hlavně novinky, a
můžeme pro vás z hradecké městské knihovny objednat také přímo konkrétní tituly.
Buď o ně můžete požádat v půjčovní době, nebo mailem na adresu
knihovna.hp@seznam.cz a v brzké době bude na dveřích knihovny umístěna schránka,
do které své požadavky na knihy, ale i další náměty a nápady budete moci vhazovat.
Po internetu je možno si tituly v hradecké knihovně vyhledat.
*******
Loučení s prázdninami bude letos opět na hřišti, a to opravdu na konci prázdnin
v sobotu 1.září 2007 od 10.00 do 14.00.
Pěkné počasí je objednáno!
*******
Obec Horní Pěna vyhlásila veřejnou finanční sbírku na opravu kaple Panny Marie
Loretánské v Malíkově nad Nežárkou.Tato sbírka byla schválena Krajským úřadem v
Č.Budějovicích na dobu trvání 3 roků, a byl pro ni založen zvláštní účet u ČS a.s. č.:

182-0603152329/0800.

Každý, kdo je ochoten přispět jakoukoliv částkou, může tak učinit prostřednictvím výše
uvedeného účtu nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu proti příjmovému dokladu.
O stavu účtu budete průběžně informováni v příštích vydáních Ohlasů od Dřeva.
Bližší informace Vám podá p.Hiršová, hospodářka obce na tel.384388136.
Všem dárcům předem děkujeme !!

Různé:

*******

Zastupitelstvo obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou se připojilo k petici malých
obcí proti diskriminaci venkova.
Na adresu obce nebo redakce je možno posílat také příspěvky nebo dotazy.
Stránky obce najdete na www.hornipena.cz.
Členství v knihovně a půjčování je bez registračních poplatků.
V našem neperiodickém zpravodaji je možné bezplatně uveřejnit různé nabídky a
poptávky, které nám zašlete.
Na chodbě Obecního úřadu jsou stále k dispozici vyřazené knihy, které si můžete
vybrat a zakoupit za cenu 1,- Kč za kus.
Neperiodický zpravodaj Obce Horní Pěna a zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou,
pověřený redaktor: Hana Andrejchová, 728 675 347, andy59@seznam.cz

