Vánoční zpravodaj

zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou
Počet obyvatel: 523
Zastupitelstvo obce přeje všem obyvatelům obcí Horní Pěna a
Malíkov nad Nežárkou krásné Vánoce, plné pohody a vzájemného porozumění a v novém roce vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

*******

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na prosincovém 15. veřejném zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo 4.12.tohoto roku, byly
schváleny 2 předložené návrhy nových obecně závazných vyhlášek a 1 návrh doplňující obecně závazné
vyhlášky (dále jen OZV).
Jako nové dokumenty byly schváleny Požární řád obce (č. 4/2007) a OZV o zákazu spalování některých
druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů (č.
5/2007). OZV č. 6/2007 byla schválena jako doplňující k platné vyhlášce č. 3/2007 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Dovolte mi, abych se nad zněním jednotlivých OZV v krátkosti pozastavil a vysvětlil Vám jejich smysl a
obsah.
Zpracování Požárního řádu obce nám přímo ukládá zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
V tomto dokumentu, stručně řečeno, jsou vyjmenována možná požární rizika v katastrálních územích
našich obcí, vyjmenovány zdroje požární vody, způsoby vyhlášení požárního poplachu a přehled
aktuálních telefonních spojení pro případ ohlašování požáru – tato telefonní čísla byla již v některém
z letošních podzimních vydání Ohlasů od Dřeva zveřejněna.
OZV č.5/2007 zakazuje, souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, používání některých druhů paliv v malých zdrojích znečišťování. Mezi takzvané malé zdroje
znečišťování řadí zákon ty, jejich jmenovitý výkon je nižší než 0,2 MW (tj. 200 kW), a to jsou všechny
naše kotle ÚT nebo kuchyňské sporáky či kamna na tuhá paliva.
V článku č.2 OZV jsou taxativně vyjmenovány 4 základní druhy paliv, které zákon přímo zakazuje
spalovat v malých zdrojích znečišťování.
Jsou to: Hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Osobně však pochybuji o tom, že by si
někdo z nás takovéto uhlí a uhelný odpad sháněl a jím topil – u prodejců by prostě neměl být k dostání.
Důležitá je však informace na konci článku č.2 právě citované OZV. Tato informace hovoří o tom, že
jako palivo v malých zdrojích znečišťování nelze používat materiály, jejichž likvidaci řeší zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
V některých domácnostech v obou našich obcích se jedná především o spalování PET lahví a plastů vůbec
a o spalování dřevotřísky a jiných lepených dřevěných materiálů. Škodlivost spalování plastů je, myslím,
všeobecně známá, avšak některým z nás stále uniká škodlivost spalování dřevotřísky. Dřevotříska je
sama o sobě v katalogu odpadů zařazena mezi nebezpečné odpady, a to díky obsahu mnoha chemických
látek, které se při její výrobě požívají (formaldehydy, umělé pryskyřice, stabilizátory, lepidla aj.).

Všechny tyto chemikálie se při nedokonalém spalování v malých zdrojích znečišťování uvolňují jako
karcinogeny do ovzduší a mají tak neblahý vliv na naše zdraví. Ti z nás, kteří řeší vytápění svých
rodinných domů spalováním dřevotřísek, obtěžují svoje okolí nejen hustým, štiplavým kouřem
vycházejícím z komína, ale hlavně vypouštěním do okolí jedovatých a lidskému zdraví škodlivých látek.
Všichni, kdož budou i nadále pokračovat ve spalování těchto materiálů, se tak budou vystavovat
nebezpečí značného finančního postihu ze strany orgánů ochrany přírody, ať už na úrovni MěÚ
v J.Hradci nebo České inspekce životního prostředí.
V další části zmiňované OZV je řešeno spalování rostlinných zbytků v otevřených ohništích. Rostlinné
zbytky jako jsou větve nebo listí lze v otevřených ohništích spalovat pouze v suchém stavu a za
vhodných klimatických podmínek tak, aby kouř neobtěžoval okolí.
Každý občan našich obcí může přistoupit ke kompostování rostlinných zbytků na svém pozemku, nebo
tyto odkládat na určeném místě.
V této souvislosti obec Horní Pěna navázala velice dobrou spolupráci se zemědělskou firmou Agro-B,
spol. s r.o., která umožňuje všem našim občanům odkládat posečenou trávu a listí do betonového
hnojiště umístěného za Horní Pěnou vpravo poblíž místní komunikace H.Pěna-Malíkov n/Než.. Nikdo
z nás tedy již nemá důvod zbavovat se rostlinných zbytků ze zahrady pálením.
OZV č.6/2007, kterou se doplňuje OZV č.3/2007 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Tato vyhláška, jak již má i ve svém názvu, je pouze doplňující a mění se jí výše místního poplatku za
likvidaci komunálního odpadu pro rok 2008.
Doufám, že v dnešní době, kdy nás všechny čeká zdražení téměř všeho, bude zpráva o tom, že obec
Horní Pěna snížila poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2008 na hladinu 390,-Kč na osobu
a rok pro Vás alespoň trochu potěšující.
K tomuto kroku jsme přistoupili, abychom Vás motivovali k ještě většímu úsilí při třídění odpadů. Princip
je totiž velice jednoduchý – čím více odpadu se nám všem podaří vytřídit mimo popelnice do
separovaných nádob (PET, sklo, papír), tím méně tun dále nezpracovatelného odpadu bude uloženo za
naší obec na skládku Fedrpuš a tím méně obec – a v konečném důsledku každý z nás, za uložení odpadu
zaplatí. Vše tedy závisí na každém z nás, jak se k této záležitosti postaví.
Pro úplnost musím dodat, že skutečné náklady na likvidaci komunálního odpadu z našich obcí v roce
2007 (prosinec již lze odhadnout) činí celkem 354000,-Kč, tj. po přepočítání na 1 poplatníka dojdeme
k částce 535,-Kč a rok. Z obecního rozpočtu tedy budeme v roce 2008 dotovat likvidaci komunálního
odpadu částkou cca 145,-Kč na osobu a rok.
Tímto děkuji vám všem, kteří jste si již na třídění odpadu zvykli a během celého roku odpad
třídíte a apeluji na ty z vás, kteří se z jakýchkoliv důvodů dosud ke třídění nerozhodli – TŘIĎTE
ODPAD – MÁ TO SMYSL !
V roce 2008 budou v obou našich obcích umísťovány velkoobjemové nákladní kontejnery, a to minimálně
2x do roka. O lokalitě a datu umístění budete v předstihu informováni, stejně jako o druhu odpadu,
který budete moci do kontejneru odkládat. Kontejnery budou objednávány zásadně na víkendové dny, u
kontejneru bude přítomen zaměstnanec obce, který bude dohlížet na odkládaný odpad.
Na závěr mi dovolte uvést zde ještě několik finančních výdajů našeho obecního úřadu za rok 2007 :

Akce

Celkový
fin.náklad akce
(Kč)

Státní dotace
(Kč)

Finanční náklad z
obecního
rozpočtu (Kč)

Svislé dopravní značení v obou obcích

162409

0

162409

Náklady na provoz ZŠ a MŠ v H.Pěně

702489

0

702489

Náklady na žáky dojíždějící do J.Hradce

340129

0

340129

Rozšíření veřejného osvětlení v H.Pěně

320000

70000

250000

Oprava střechy na hasičárně v H.Pěně

255028

169666

85362

Statické zajištění kaple v Malíkově

266000

170000

96000

Úroky z úvěru na plynofikaci obce

95700

67000

28700

Oprava věžních hodin na kostele v Horní
Pěně

91523

0

91523

Finanční dar fotbalovému klubu H.Pěna

30000

0

30000

Finanční dar Centru rané péče Č.B.

12000

0

12000

Toto jsou jen některé finanční výdaje, se kterými jsem vás chtěl prostřednictvím našeho zpravodaje
seznámit, kompletní ekonomika obce za rok 2007 bude obsažena v Závěrečném účtu obce, po
zpracování roční uzávěrky. Závěrečný účet obce bude poté vyvěšen na úřední desce a bude do něho
možné nahlédnout kdykoliv v kanceláři obecního úřadu.
Na úplný závěr mi, vážení spoluobčané, dovolte, abych vám všem popřál v novém roce 2008 pevné
zdraví, hodně úspěchů a pohody v osobním i pracovním životě.

*******
Svá životní jubilea oslavili
v měsíci listopadu: p. Karel Prinz ml.
p.Luboš Filípek
p.Jiří Kalvas

v měsíci prosinci: p. Irena Dlouhá
p. Jaroslav Turín
p. Hana Jantačová
p. Ivan Kűschall
p. Jaroslav Prokeš st.
p. Věra Hendrychová
p. Marie Nápravníková

v měsíci lednu 2008: p. Monika Koubová v měsíci únoru 2008: p. Hana Blísová
p. Naděžda Legényová
p. Martin Jantač
p. Soukupová-Čumpelíková
p. Jiří Kolář
p. Jaroslav Kubát
p. Jiří Rychetský ml.
p. Věra Fittlová
p. Oldřich Pfauser
p. Drahoslava Kupková
p. Milada Kolářová
p. Františka Maťhová
p. Jaroslava Korandová
p. Jaroslava Šandová
Jim všem přeje zastupitelstvo obce hodně zdraví, spokojenosti, štěstí a mnoho úspěchů do
dalších let.

*******
Divadelní soubor Jirásek Horní Pěna uvedl poslední reprízu hry 1+1=3
v Lednickém divadelním sále.

Nad nazkoušením této hry jsme váhali.Scénář byl jednoznačně velmi vtipný,ale délka textů nás
děsila.Nazkoušení nám trvalo 5 měsíců.Tak dlouho jsme ještě žádné divadlo nepřipravovali.Dá se ale
říct,že to přineslo své ovoce.Premiéru hry jsme uvedli 5.5.2007 u nás v domovské vísce.
Pravda čekali bychom větší návštěvnost,ale ti co přišli se bavili a to je ta největší odměna.Na
představení přijeli kolegové z amatérského divadla v Deštné.Hra je nadchla a proto nám nabídli

hostování .S radostí jsme přijali .K našemu velkému překvapení naše vystoupení přišlo shlédnout o mnoho
více diváků než u nás v Horní Pěně.Smích z publika nás povzbuzoval a všichni jsme na konci shodně
konstatovali,že se nám hrálo výborně.Deštenský zpravodaj pak celou hru zhodnotil jako velmi dobře
zahranou.Což je dostatečná odměna.V únoru tohoto roku jsme byli pozváni na dubnovou postupovou
přehlídku do Trhových Svinů.V tu dobu jsme připravovali scénář k pohádce.Rozhodli jsme se,že pohádku
odložíme a oživíme si zmíněnou komedii Zástupci obce ,kteří se snaží znovu probudit zájem občanů o
kulturu,nás požádali o reprízu hry a tak jme využili možnosti připravit se a hráli tuto hru znovu
doma.Představení dopadlo dobře a tak jsme tedy 21.dubna sbalili kulisy rozměrů našeho malého
jevišťátka a vyrazili na téměř 2x tak velkou scénu.V Trhových Svinech jsme se přehlídky účastnili již
v roce 2004 s parodií Dívčí válka.Na tuto akci se většina z nás těšila,protože je tam jedinečná možnost
shlédnout práci ostatních ochotníků,no a v neposlední řadě vyslechnout si námitky poroty,která se
skládá z profesionálních herců,režisérů apod.Viděli jsme pár opravdu dobře zahraných divadel,zažili
skvělou atmosféru poznali skvělé lidi.No a naše práce byla dokonce ohodnocena porotou a to udělením,
čestného uznání za herecký výkon a věcného daru. A to hned dvěma našim členům.
Další reprízu této hry si vyžádala obec Ledenice a to hned týden na to.28.4.2007 jsme tedy hru 1+1=3
zahráli naposledy právě tady.
Publikum bylo skvělé, zázemí,spolupráce.Byli jsme mile překvapeni.
Pro letošní sezonu připravujeme pohádku,která je určena nejen pro děti,ale i dospělé. Všichni doufáme
ve vaší podporu.Těšíme se,že tak jako v časech minulých na pár hodin vypnete televizi a přijdete
shlédnout naše představení.
Touto cestou chceme poděkovat panu Kubátovi za osobní finanční příspěvek.
Celý spolek děkuje L.Hložkovi a M.Žoudlíkovi za konstrukční a technické práce na všech akcích.Stavbu
scény stíhali skutečně v rekordním čase.
Petra Kolářová

Divadelní historie Horní Pěny

*******

V září letošního roku uplynulo již 60 let od významné kulturní události v naší obci kterou bylo první
významné vystoupení obecního divadelního souboru. Ten sice vystoupil poprvé již o rok dříve, ale v roce
1947 exceloval s představením Jiráskovy Lucerny. Režisér představení, pan Karel Stolař, o této
události vyprávěl pro obecní kroniku:
Iniciátorem celé akce byla paní Šlupková, která pana Stolaře přesvědčila, aby s ochotníky hru Lucerna
začal nacvičovat. Bylo to náročné, protože hra vyžaduje velké množství herců a dekorací a nebylo ji
možno předvést v místní hospodě. A tak se rozhodla, že hra se předvede na přírodním jevišti, které se
obratem začalo budovat na břehu rybníka Dřevo. Do prací se zapojil každý dům v obci. Na hráz rybníka
dokonce přivezli a nově zasadili vzrostlou lípu, která se po důkladném zalévání opravdu uchytila. Posavily
se stupňovité lavice pro publikum a po dlouhém shánění se podařilo najít starého a pomalého koně pro
kněžnu, která na koni jezdit neuměla.
Propagace byla opravdu velká – bylo vytištěno 200 velkých a 300 malých plakátků a v okruhu 10 km byly
na stromech šipky ukazující směr k divadlu. Nad představením převzal záštitu čestný výbor složený
z vedoucích pracovníků ONV v J. Hradci, předsedů všech politických stran, 27 předsedů okolních MNV
apod. Zprávu o připravované akci přinesl také denní tisk – Rudé právo a Jihočeská pravda a rozhlasová
stanice České Budějovice. V místě byl připraven bufet, úschovna kol a motorových vozidel a byly
zajištěny i autokary na dopravu diváků.
Úspěch představení byl obrovský, o čemž svědčí i to, že z výtěžku byl zakoupen místní rozhlas. Naši
ochotníci pak hru ještě několikrát a na několika místech opět s velkým úspěchem zopakovali. Tímto
přestavením pak odstartovala činnost místního ochotnického divadelního souboru a zde vzalo původ i
jeho jméno – Divadelní soubor Jirásek Horní Pěna.
vybráno z obecní kroniky – p. Jaroslava Pešková

*******

Různé:

Zveme všechny občany na vánoční koncert žáků ZUŠ v Jindřichově Hradci podvedením p. uč. Stráníka.
Koncert se koná 23.12.2007 ve 14.00 v kostele sv. Michala v Horní Pěně.
A dále si vás dovolujeme pozvat na vánoční „půlnoční“ mši také v kostele sv. Michala dne 24.12.2007
v 15.00 hod.
Všem občanům, kteří přinesli oblečení a domácí potřeby na charitativní sbírku pro Broumovskou
diakonii, děkujeme. Díky jejich laskavosti bude mít několik stovek nejchudších obyvatel naší republiky
také pod pomyslným stromečkem svůj „dárek“ a bude vybaveno oblečením na zimu.
Vám všem zastupitelstvo obce děkuje.
Při podzimním svozu nebezpečných odpadů bylo svezeno k odborné a bezpečné likvidaci 6 sporáků, 1
tiskárna, 21 chladniček, 7 vysavačů, 3 mrazáky, 4 rádia, 34 televizí, 3 mikrovlnné trouby, 11 praček, 1
digestoř, 5 PC monitorů, 2 bojlery, 2 počítače, 46 pneumatik, 4 PC klávesnice. I tento tříděný odvoz
přispěl jednak k ekologičtějšímu hospodaření obce a jednak i ke snížení nákladů odvozu odpadu na
hlavu. Takže: TŘIĎTE ODPAD – VYPLATÍ SE TO!
Podle posledního sdělení firmy AVE je možno do odpadních kontejnerů na PET lahve vyhazovat i další
plastový odpad. Větší kusy, jako např. větší plastové hračky nebo plastový zahradní nábytek apod., je
třeba před vhozením do kontejneru rozlámat.
V roce 2007 jsme vyměnili 35 poškozených popelnic za nové plastové. V roce 2008 bude výměna
popelnic podle potřeby občanů pokračovat.
Jak jste si jistě všimli, bylo vybudováno nové osvětlení na cestě od hotelu směrem k transformátoru a
dále nahoru. Opravy obecního osvětlení budou v příštím roce pokračovat a také bude opraven a
dobudován obecní rozhlas i s přípojkou do Malíkova nad Nežárkou.
Ode dneška je možno zakoupit v kanceláři Obecního úřadu známky na popelnice pro rok 2008, a to za
cenu 390,- Kč za kus podle stejných pravidel jako v roce 2007. Známky z roku 2007 platí až do konce
ledna 2008.
Od 22.12.2007 do 1.1.2008 je obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené. Úřední dny začínají dne
2.1.2008.
Obecní knihovna bude mezi svátky, tj. 27.12.2007 uzavřena.
Obec prodává několik kusů vyřazených dětských válend, celočalouněných, v dobrém stavu, kus za 10,(slovy deset) Kč. Pokud by o ně měl někdo zájem, obraťte se na pana starostu.
Od ledna přidáme k blahopřání našim jubilantům nad 5O let také pěknou písničku na přání v Českém
rozhlase České Budějovice v den jejich jubilea v pořadu "Písničky pro radost" (Po-Pá 10.00-13.00, So,
Ne 10.00-12.30)
Stále je možno si zakoupit vyřazené knihy kus za 1,- Kč. Knihy jsou na chodbě obecního úřadu.
Kdo má možnost nechat si posílat obecní zpravodaje elektronickou poštou, nechť prosím pošle svou emailovou adresu na mail: andrejchova@seznam.cz, do mailu napište prosím svoje příjmení.

