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Zápis do mateřské školy
Maminko, tatínku,
23. duben 2008 je den zápisu do Mateřské školy v Horní Pěně. Vašim dětem můžeme tento
den ukázat naši školu v době od 13.00 do 16.30 hod. K zápisu přijďte všichni, kteří
předpokládáte, že Vaše holčička nebo chlapeček nastoupí do mateřské školy v době od
1.9.2008 do 30.6.2009.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Mateřské školy v Horní Pěně.
*******
V sobotu 12.4.2008 proběhla veřejná schůze občanů a zastupitelů k současné problematice
školy. Následně po této schůzi byl zastupitelstvu doručen následující dopis se žádostí o
zveřejnění.
Tak jsme se zúčastnili veřejné schůze……
Zastupitelstvo naší obce svolalo na sobotu 12.4.2008 veřejnou schůzi zaměřenou na existenční
problematiku zdejší základní školy. Na názory, podněty a připomínky rodičů budoucích i
stávajících žáků čekali zastupitelé obce, starosta, místostarosta, školský výbor
a
samozřejmě paní ředitelka a všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Horní Pěna.
Místostarosta nás seznámil s historií školy, s počtem žáků, s jejich současným úbytkem, ale
také s počtem dětí, které by mohly v dalších letech do naší školy nastoupit a zajistit tak pro
školu další budoucnost. K stávajícím problémům se zde vyjádřila jak zástupkyně školského
výboru, tak i ředitelka školy. Z našeho pohledu to místy spíše připomínalo osobní souboj mezi
přednášejícími. Proslov paní ředitelky bychom přáli slyšet rodičům současných i budoucích
žáků, kteří by možná změnili pohled na zdejší ZŠ. Ten se, dle našeho názoru, utváří nejčastěji
z neúplných a zkreslených informací a z „drbů“.
Celá tato situace kolem zdejší školy nám přijde jako hon na ředitelku ZŠ. Dle našeho názoru
je úbytek žáků mylně spojován s nástupem nynější ředitelky v roce 2004, přičemž z grafu
uvedeného v mimořádném zpravodaji vyplývá, že právě v tomto roce výrazně klesl počet
nastupujících žáků do prvních tříd.
V poslední době tento problém ještě rozdmýchávají názory zanedbatelného počtu
nespokojených rodičů, přičemž všichni víme, že jeden nespokojený člověk vydá za deset
spokojených a že zprávy typu „jedna paní povídala“ narůstají neuvěřitelnou rychlostí.
Nakonec to vypadá, že škola je jeden velký problém.

Ale nezapomněli jsme při tom všem na pozitiva, která nám přináší venkovská škola? Uvědomují
si rodiče budoucích žáků, že kromě pomluv a zveličovaných problémů jsou zde velké výhody
pro děti? Jako např.:
- Velmi individuální přístup, kdy i žák, který má problémy s učením, nemůže být v tomto
malém kolektivu přehlédnut, a může mu být věnována mnohem větší pozornost, než
v kolektivu třiceti dětí.
-

Děti jsou velmi dobře připraveny na přechod do vyšších ročníků, což potvrzuje naše
osobní zkušenost i konzultace s vyučujícími učiteli na hradecké škole.

-

Na účasti diváků školních besídek, které organizuje škola min. 2x za rok, je vidět
jejich velká oblíbenost. Při nácviku se děti učí veřejně vystupovat a i stydlivější děti se
rychleji „otrkají“. Která městská škola má takové aktivity?

-

Děti nepřijdou ani o aktivity, kterým se věnují na městských školách – jezdí do bazénu,
do knihovny, do kina, na výlety apod. Kromě toho jsou mnohem více v přírodě, opékají
buřty a tak dále.

-

Z poslední inspekční zprávy (kolik rodičů ji asi četlo?) vyplývá, že fungování školy je na
velmi dobré úrovni a je velice dobře materiálově zajištěná. Jediným uvedeným
negativem je absence tělocvičny, s čímž si jistě vyučující dokáže poradit.

Tímto „děkujeme“ všem rodičům, kteří se s námi zúčastnili této veřejné schůze a přispěli tak
svými poznatky a připomínkami k zachování zdejší školy.
manželé Martina a Slavomil Rejtharovi
(j e d i n í
účastníci z řad rodičů)
PS: Ještě bychom rádi uvedli částečně související problém, a tím je dlouhodobě projednávané
chybějící dětské hřiště, kde by se mohli scházet jak děti, tak rodiče. Zřejmě nejen nás by
velice zajímalo, proč v naší obci s téměř 600 obyvateli můžeme mít čtyři hospody, ale žádné
dětské hřiště.
*******
Vyjádření zastupitelů obce k uveřejněnému dopisu:
Po mnoha zkoumáních a hodnoceních situace v naší ZŠ jsme svolali veřejnou schůzi, abychom
občany jednak objektivně s touto situací seznámili, jednak dali místo k vyjádření názorů
zaměstnancům školy a také vyslechli názory a připomínky občanů. Byli jsme nemile překvapeni
a zklamáni nízkou účastí veřejnosti, což ale na druhé straně také dokazuje, jaký je zájem
občanů o budoucnost školy a o problémy se školou spjaté.
Jak jsme již uvedli v mimořádném zpravodaji, úbytek žáků nás znepokojil již před dvěma lety,
takže jsme začali podnikat různé kroky, které by obnovily zájem rodičů o ZŠ v Horní Pěně. O
nich znovu na veřejné schůzi informovala předsedkyně výboru pro kulturu a školství. Věnovali
jsme záchraně školy mnoho času a úsilí, a právě předsedkyně a také další členka výboru pro
kulturu a školství osobně objížděly s pozvánkami rodiče budoucích prvňáčků nejen v Horní
Pěně, ale také v Malíkově, Dolní Pěně a Kačlehách. Na schůzce rodičů budoucích prvňáčků
před zápisem do 1. třídy v lednu 2007 se nám podařilo přesvědčit rodiče 1 dítěte, aby svou
ratolest zapsali do školy v Horní Pěně, a právě díky tomu jsme mohli školu provozovat ještě
v tomto školním roce a problém s klesajícím počtem žáků se tím o rok odsunul.
Pisatelé dopisu nás obviňují z útoků a zášti proti osobě paní ředitelky. Nikdy jsme

neposuzovali ani nesnižovali odborné kvality paní ředitelky ani její učební výsledky a
s inspekční zprávou jsme dobře seznámeni a víme, že Česká školní inspekce hodnotila výuku
v naší škole jako velmi dobrou. Se zprávou byli ostatně rodiče budoucích prvňáčků seznámeni
přímo paní inspektorkou na společné schůzce v Penzionu Racek. Rodiče mohli na veřejné schůzi
vznést připomínky, ale i vyslovit chválu k práci paní ředitelky, ale toho jsme se nedočkali ani
od jediných přítomných rodičů.
Samozřejmě můžeme dlouze polemizovat o výhodách a nevýhodách málotřídních a městských
škol, každý typ školy má své výhody, např. u městských škol je kladem větší dostupnost
mimoškolních aktivit v odpoledních hodinách, existence speciálních tříd pro žáky s problémy
v učení, kde je velmi dobře zajištěn individuální přístup k dětem, daleko větší množství
školních aktivit doplňujících výuku, celoškolní projekty nejrůznějších druhů, větší soutěživost
dětí, schopnost práce a prosazení se ve větším kolektivu atd. atd.
Ale náš problém tkví v něčem zcela jiném. Počet žáků totiž pro příští školní rok klesl pod
zákonné minimum – podle rozhodnutí rodičů by 1. září 2008 do školy nastoupily pouze 3 děti.
To ostatně přiznala ve svém projevu i paní ředitelka. A tento pokles opravdu začal v roce
2004 a od tohoto roku odešlo několik žáků do J. Hradce ještě před dokončením 3. třídy a
většina pěnenských prvňáčků nastoupila také do J. Hradce. Ani nám ani paní ředitelce
nepřísluší posuzovat a kritizovat toto rozhodnutí rodičů.
Pokud by se tento pokles týkal pouze jednoho školního roku, pokusila by se obec školu
finančně dotovat. Bohužel ale ani v dalších 2-3 letech není výhled příznivý, na škole by zůstal
pouze 1 žák.
Výsledkem tohoto vývoje ovšem je, že my, zastupitelé obce, jsme přes všechny naše snahy a
bez ohledu na to, kdo stojí v čele školy, po více než 200 letech existence pěnenské školy
postaveni před nutnost Základní školu v Horní Pěně pro nedostatek dětí zrušit.
Ubezpečujeme občany že zánik ZŠ se vůbec nedotýká existence školy mateřské. Mateřská
škola je dostatečně naplněna a bude se všemožnou podporou obce fungovat a rozvíjet se dále.
Ještě k závěrečné otázce pisatelů. Předchozí i současné zastupitelstvo hledalo a hledá
vhodnou plochu, kde by dětské hřiště mohlo být. Obec nemá v současné době ve svém
vlastnictví vhodné místo. Nyní máme již několik typů a zjišťujeme, zda by bylo možné na
některém vytypovaném místě hřiště zřídit. Uvítáme jakýkoli návrh z řad občanů i nabídku na
dlouhodobý pronájem, eventuelně prodej vhodné plochy.
Na množství a provoz restauračních zařízení v obci nemá Obec žádný vliv, všechna jsou
privátní a je zcela na každém majiteli, zda v konkurenci ostatních obstojí.
RNDr. Hana Andrejchová, předsedkyně výboru pro kulturu a školství
Hana Veselá, členka výboru pro kulturu a školství
Ing. Karel Dušek, starosta obce
Jaroslav Kubát, místostarosta obce
*******
V průběhu měsíce května bude v budově Obecního úřadu na chodbě trvale instalován sběrný
box na drobná vyřazená elektrozařízení a baterie (mobilní telefony, rychlovarné konvice,
holicí strojky a další drobné přístroje). Obsluhu tohoto drobného kontejneru zajišťuje
zdarma firma REMA Systém a.s. Praha 4.
*******

Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na pořad

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA

KVĚTEN 1945 NA JIHU ČECH.
PROBĚHNE V ÚTERÝ 6.5. 2008 V 18.00 hod.
V SALONKU PENZIONU RACEK V HORNÍ PĚNĚ.

ZÁJEMCI O HISTORII JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.
ZA SPOLEK PŘÁTEL TŘEBONĚ

VLADIMÍR KOS a JAN FANTA.

*******
Zastupitelstvo obce srdečně blahopřeje a přeje hodně zdraví a spokojenosti všem
občanům, kteří oslaví svá životní jubilea
v květnu
p. Hana Veselá
p. Jaroslav Kaňka
p. Hana Vápeníková
p. Karol Paukov

v červnu
p. Marie Škodová
p. Jana Švíková
p. Hana Marešová
p. Lenka Slezáčková
p. Ladislav Paďourek
p. Jana Homolová
p. Slavomil Rejthar st.
p. Věra Kožíšková
p. Marie Dvořáková
*******

Tabulka svozu tříděného odpadu v naší obci v roce 2007
Komodita

kompozitní obaly
papír a lepenka
sklo
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
plasty
směsný komunální odpad
objemný komunální odpad (kontejnery)

2006

2007

objem
v t
0,04
1,03
3,5

objem v
t
0,03
2,17
5,3

%
20072006

75
211
151

0,00

0,51

0

0,55
183,24
44,77

0,93
148,62
11,44

169
81
26

