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Pracovní doba obecního úřadu s platností od 1.9.2007
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Hospodářka obce
7:00-10:30
11:00-19:00
7:00-10:30
11:00-14:00
7:00-10:30
11:00-16:30
7:00-10:30
11:00-14:00
7:00-10:30
11:00-14:00

Starosta a místostarosta
17:00-19:00
17:00-19:00

*******
Požární poplach dne 28.8.2007
Pomoc při hašení hořící skládky na Fedrpuši poskytovali také dobrovolní hasiči z Horní Pěny:
Masojídek Karel, Kudla Jaroslav, Šaman Vladimír, Sýkora Jiří ml.,
Olah Antonín, Hložek Luboš, Prinz Karel ml., Fiala Miloslav,
Balga Josef, Kalvas Jiří ml., Veselý Miroslav ml., Kubát Jaroslav a
Dušek Karel ml.
Všem, kdo pomohli, Obec Horní Pěna tímto děkuje.

Užitečná telefonní čísla
Telefonní čísla v nouzi
Hasiči
Záchranka
Policie
SOS

150
155
158
112

Lékařská služba první pomoci
J.Hradec

384 376 111
384 376 157

Policie
Policie Jindř.Hradec
Policie Nová Bystřice

974 233 111
974 233 700
384 386 210

Poruchy
Plyn
Elektřina
Voda (Vak JČ a.s.)

1 239
800 225 577
800 900 991

UPOZORNĚNÍ: Ke dni 31.8.2007 byla ukončena činnost operačního
střediska Hasičského záchranného sboru v J.Hradci.
S účinností od 1.9.2007 přebralo tuto činnost krajské operační
středisko v Č.Budějovicích.
Nová telefonní čísla:
nahrávané linky: 950 230 110 až 104
spojovatel: 950 230 111 (387 005111)
fax: 950 230 101 a 102
mobil: 725030510 a 511
Pálení klestu v lese, popř. ostatního biologického materiálu,
které podléhá oznamovací povinnosti, hlašte na tel.č. spojovatele
(950 230 111).
Nadále samozřejmě zůstává v platnosti tísňové tel.č. 150 nebo
112.
*******
Svoz železného a nebezpečného odpadu:
Stejným způsobem jako na jaře budeme i na podzim provádět odvoz kovového a nebezpečného
odpadu.
Železná sobota bude pro obec Horní Pěna dne 22. září 2007. Během dopoledne opět objedou
hasiči obec a seberou železný šrot. Pokud máte nějaký železný odpad, připravte ho před dům tak,
aby nepřekážel dopravě.
Dne 6.října 2007 bude proveden svoz nebezpečného odpadu – tj. opět jako na jaře veškeré
domácí elektrospotřebiče, nově pak nádoby od barev, laků, ředidel, včetně nádob a štětců
obsahujících zbytky těchto látek, dále zářivky a žárovky.
Z dalších druhů odpadu bude v tento den možno odložit i objemné plastové výrobky, jako je např.
plastový zahradní nábytek, plastové dětské hračky, plastové nádoby apod..
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v tento den v obou našich obcích, tj. v Horní Pěně i
Malíkově nad Nežárkou.
*******

Pomoc lidem v nouzi
Na naši obec se obrátila broumovská diakonie s prosbou o uspořádání humanitární sbírky
ošacení. Rozhodli jsme se tuto sbírku v naší obci zorganizovat následovně:
Ošacení se bude vybírat ve vestibulu kulturního domu v Horní Pěně a to:
v pátek 5. října 2007 od 16.00 do 19.00 hod. a v sobotu 6. října 2007 od 8.00 do 12.00 hod.

Co můžete přinést?
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty
dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí.
Všem, kteří přinesou cokoli do humanitární sbírky, předem děkujeme!

*******
Významná životní jubilea, ke kterým blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a štěstí, oslaví
v měsíci září: p. Jana Balgová
a v měsíci říjnu: p. Martin Maňour
p. Karel Paukov
p. Milan Veselý
p. Karel Masojídek
p. Slavomil Rejthar
p. Miroslav Brož
p. Jiří Hochman
p. Hana Wehlová
p. Stanislava Babická
p. Drahoslava Fenclová
p. Milan Skořepa
p. Eva Smržová
p. Jarmila Plucarová

*******
Z historie mlékárny v Horní Pěně
Mlékárenský závod v Horní Pěně byl založen v roce 1905. Budovu postavilo mlékařské
družstvo složené z rolníků z Horní Pěny, Dolní Pěny, Německého Malíkova, Kačleh a Nové Vsi,
kde byla filiálka zdejší mlékárny. Podobné závody byly i v dalších obcích, např.: v Dobré Vodě,
Blažejově a Jarošově nad Nežárkou.
Předsedou mlékařského družstva byl poslanec Rakousko-Uherského sněmu pan Soukup, rolník
z Kačleh.
Rolníci ze všech zúčastněných obcí dodávali mléko podle smlouvy. Denně přiváželi mléko
z každé vsi dva formani. Nejdříve se v mlékárně vyrábělo máslo, tvaroh a tvrdý sýr. V počátcích
zde bylo zaměstnáno pouze 5 lidí – ředitel, účetní, strojník a dvě ženy,k jejichž povinnostem patřil
mimo jiné i úklid provozu a sběr vajec od soukromých dodavatelů. Je pravděpodobné, že
ředitelem mlékárny byl již od jejího založení pan Pifrater, Němec, který sem přišel ze Švýcarska.
Jeho žena pocházela z Dolní Pěny.
Mlékárna celkem dobře prosperovala, rolníci dodávali mléko podle sjednané dohody. Jestliže
někteří majitelé skotu dodali větší množství mléka, než bylo sjednáno, byli odměněni máslem
podle množství mléka dodaného navíc.
Avšak i zdejší mlékárnu zasáhla krize. V roce 1932 již neměla odbyt na své výrobky a velké
množství zboží se zkazilo. Tehdy se manželka ředitele zastřelila. Pifrater vedl mlékárnu do roku
1938, kdy odešel s dospělou dcerou a synem z obce neznámo kam.
Mlékárnu převzal Jergl ze Člunku a vedl ji až do června 1945, kdy byl odsunut. Mlékařské
družstvo však pracovalo dál. Kdo chtěl být členem, musel dát podíl podle počtu dojnic. Prvním
předsedou družstva byl po válce pan Čekal z Dolní Pěny a po něm pak pan Karel Koudelka
z Horní Pěny.

V roce 1949 byly zrušeny mlékárny v Blažejově a na Dobré Vodě a naše mlékárna spolu
s mlékárnou ve Stráži nad Nežárkou byla znárodněna a převedena do správy závodu v Jarošově
nad Nežárkou. Kromě másla a měkkého tvarohu se zde začal vyrábět smetanový sýr
v trojúhelnících, který se stal velmi oblíbeným výrobkem. Bohužel se po zrušení naší mlékárny
přestal vyrábět.
Autor článku: p. Jaroslava Pešková

*******
Loučení s prázdninami dne 1.9.2007
Před restaurací „Na hřišti“ se za skřípění brzd, trhání plechu a řevu klaksonů právě odehrává
havárie dvou aut. Ale k nehodě vzápětí za zvuku sirény doráží parta záchranářů, vyprošťuje
účastníky nehody z aut a po chvíli namáhavé resuscitace oživuje i bezvědomého spolujezdce.
Nebojte se, není to zpráva z „černé kroniky“, jde jen o popis zahájení programu pro děti, kterým
pak hradečtí záchranáři vysvětlili svůj zásah, ukázali úkony zachraňující život a zodpověděli jejich
otázky.

A pak jsme z 21. století skočili rázem skoro o 700 let zpátky, to když se na fotbalový trávník
vyřítila trojice po zuby ozbrojených lapků, kteří si před očima diváků vyřizovali své účty meči,
dýkami a bičem. Přestože středověká půtka skončila popravou, žádná hlava nepadla a drobné
šrámy si odnesli jen tři „Páni z Hradce“.
A pak už děti při písničkách DJ Shane-dancera procházely 10 pohádkami s 10 soutěžemi a po
zvládnutí všech soutěží dostaly balíček s mnoha dobrotami a drobnými dárky, kremrole, koláčky,
nanuk, limonády a buřty , které opékali naši hasiči.
Na závěr k zaslouženému odpočinku všem zahrála smíšená dětsko-dospělácká kapela písničky
z filmů a pohádek. Kdo chtěl, mohl si s nimi zazpívat.
A protože se nakonec vydařilo i počasí, řekli jsme si – BYLO TO FAJN!
Děkujeme všem sponzorům a organizátorům, kteří přispěli, ke zdaru celé akce.

*******
*** R Ů Z N É ***
- Znovu upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů po obci. Voďte své čtyřnohé mazlíčky a
kamarády na vodítku. Předejdete tak nepříjemnostem.
- Pokud to ještě nevíte, tak kaple v Malíkově nad Nežárkou, která se právě za pomoci obecních
peněz, dotací a grantů opravuje, je národní kulturní památka.
- Digitalizace knihovny je již téměř hotova a pokud přijdete, dostanete průkazku s čárovým
kódem. Půjčování knih je také již digitalizováno a je možné si půjčovat knihy z městské knihovny
v J. Hradci a objednávat si jejich půjčení přímo do naší knihovny. Momentálně máme k dispozici
několik desítek takto zapůjčených knih. Digitalizace se bohužel zpozdila, za což se čtenářům
omlouváme, ale příčinou bylo to, že téměř polovina knih naší obecní knihovny vůbec nebyla
zapsána v původním katalogu a velmi dlouho se neprovádělo vyřazení nepoužívaných knih.
Na chodbě obecního úřadu si stále ještě můžete vybrat knihy, které chcete mít ve své knihovně.
Kus za 1,- Kč.
Na dveřích knihovny je schránka, do které můžete házet lístky s objednávkami na zapůjčení
knih z J. Hradce, popř. s připomínkami a návrhy k práci knihovny.
- Zelenou travní hmotu z vaší zahrady můžete nyní vyvážet do areálu AGRO-B, na hnojiště u
silážní jámy vedle cesty do Malíkova.
- Stavební suť je možno vyvézt na některé cesty po dohodě se starostou obce nebo na plochy
AGRO-B, ale pouze po domluvě na telefonních číslech 724 721 025 nebo 724 721 031.
- V nejbližší době obec plánuje vybudování osvětlení za hotelem směrem k novému sídlišti a
opravy a obnovu místního rozhlasu v obou obcích.
***POZOR!*** Jak jste si jistě všimli, v obci se objevily nové dopravní značky. Ale protože,
jak se říká zvyk je železná košile, jezdíme a chodíme všude tak, jako roky předtím. Jenže pozor!
Na několika místech upravují nové dopravní značky přednost jinak! ***POZOR!***
Pokud pošlete svou mailovou adresu na andrejchova@seznam.cz, můžeme vám posílat
občasník elektronicky a budete ho mít nejdříve ze všech!
Máte-li doma nepotřebné časopisy, přineste je do knihovny, tam poslouží ještě dalším
čtenářům. Děkujeme!
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