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Michalské slavnosti 2008
Vážení spoluobčané,
27. září tohoto roku se v naší obci uskutečnily Michalské slavnosti, jejichž uspořádáním jsme
se pokusili navázat na dávnou tradici poutí a trhů, spojených s oslavou svátku sv. Michala,
který je patronem našeho kostela a obce. Současně v tento den proběhly i oslavy 30-ti let
existence naší mateřské školy.
Jménem svým i jménem všech členů zastupitelstva obce tímto děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci obou částí programu.
Jmenovitě děkuji ředitelce MŠ paní Haně Jedličkové, paní Janě Švíkové, paní Marii
Rychetské a paní Olze Perglové za přípravu a organizaci dopoledního programu ve školce, za
veselé odpolední vystoupení dětí na louce a také za uvaření vynikajícího guláše. Děkuji všem
dětem z naší mateřské školky za krásné vystoupení v programu „Malé princezny“.
Za zajištění a perfektní organizaci prodeje občerstvení patří velký dík našim hasičům, a to
panu Ladislavu Paďourkovi, panu Jaroslavu Kudlovi, panu Antonínu Olahovi, panu Milanovi
Veselému, panu Karlu Prinzovi ml. a panu Jiřímu Hochmanovi. Za přípravu fotografické výstavy
v sále kulturního domu děkuji paní RNDr. Haně Andrejchové, paní Haně Jedličkové, paní Petře
Kolářové, paní Jaroslavě Peškové a panu Jaroslavu Kubátovi.
Dále děkuji panu Maňourovi za propůjčení jeho pozemku - louky, na níž se odehrával odpolední
a večerní program, panu Jindřichu Kabešovi, majiteli firmy DK OPEN s.r.o. za poskytnutí
sponzorského daru a panu PhDr. Jaroslavu Pikalovi, řediteli Muzea Jindřichohradecka za
zapůjčení busty císaře Josefa II..
Za technickou podporu slavností děkuji panu Václavu Čekalovi, panu Jiřímu Sýkorovi st. a panu
Luboši Filípkovi a za ozvučení celé akce děkuji panu Václavu Andrejchovi.
Za svolení k uspořádání vokálního koncertu v prostorách kostela děkuji panu proboštovi
Václavu Habartovi.
Poděkování patří všem účinkujícím - vokálnímu souboru X-tet, skupině historického šermu „Páni
z Hradce“, divadelní skupině „Stvoli“, členům „Houbového domu“ z Roseče, paní Votavové a
paní Knoflíčkové a ostatním klientům občanského sdružení „Okénko“, paní Šachlové a paní
Zamazalové ze stacionáře „Bobelovka“, historickému zbrojíři panu Vodráškovi (Valeriu
Proximovi), kováři panu Zdeňkovi, pletařce košíků paní Novotné, výtvarnici slečně Novotné,
perníkářce paní Štefančinové a všem, kteří rovněž velmi přispěli ke zdárnému průběhu celé
soboty.

Zvláštní poděkování patří paní RNDr. Haně Andrejchové, která oslovila účinkující, připravila
odpolední program, po celou dobu byla hlavní organizátorkou slavností a výrazně se zasloužila
o celkový úspěch akce.
Na závěr bych rád oslovil ty z Vás, kteří byste měli nějaký zajímavý námět pro zpestření
programu příštích slavností, nebo byste byli dokonce ochotni se osobně podílet na jejich
přípravě – přijďte, budeme rádi, když příští ročník Michalských slavností bude zase o kousek
lepší než ten letošní !
ing. Karel Dušek
starosta

Změny Územního plánu Obce Horní Pěna
Zastupitelstvo obce schválilo návrh starosty a místostarosty zadávat změny Územního plánu
Obce Horní Pěna (dále jen ÚPO) vždy 1x ročně s tím, že uzávěrka příjmu žádostí pro příslušný
kalendářní rok bude vždy 31.1. toho roku. To znamená, že žádosti o změny ÚPO pro rok
2009 budou přijímány na obecním úřadě v Horní Pěně do 31.1.2009. Žádosti podané po
tomto termínu budou již zařazeny k projednávání opět až v následujícím roce. K tomuto kroku
jsme se rozhodli po konzultaci na MěÚ v J.Hradci, odboru výstavby a územního plánování a po
zkušenostech z letošního roku, kdy bylo v průběhu celého roku podáváno značné množství
žádostí.
Každá změna ÚPO je administrativně a zejména časově velice náročná, neboť celý proces
projednávání (od zadání až po ukončení změny) trvá téměř 12 měsíců. Pro žadatele, který žádá
o změnu ÚPO z důvodu např. zamýšlené výstavby rodinného domu je zdržení jednoho roku
jistě citelné a je proto nutné s touto dobou dopředu počítat. V souvislosti s pořizováním změn
ÚPO je nutné se zmínit i o finančních nákladech spojených s pořízením každé změny, neboť
ani tyto nejsou nezanedbatelné a hradí je vždy žadatel.
Apeluji tímto na každého z Vás, kdož hodláte v budoucnu zažádat o změnu ÚPO, abyste svůj
záměr po všech stránkách dobře zvážili a hlavně včas podali žádost.
ing. Karel Dušek
starosta obce

Informace o nových službách Obecního úřadu v Horní Pěně
Na základě zamýšleného zrušení úřadovny pošty v naší obci k 31.12.2008 ze strany státního
podniku Česká pošta rozhodlo zastupitelstvo obce přihlásit Obecní úřad v Horní Pěně mezi
kontaktní místa systému CZECH POINT.
Počínaje dnem 8.10.2008 se Obecní úřad v Horní Pěně stal jedním z cca 2500 kontaktních
míst tohoto systému v rámci ČR, což v praxi znamená, že od tohoto data můžete na našem
obecním úřadě na počkání obdržet:
- Výpis z rejstříku trestů
- Výpis z katastru nemovitostí
- Výpis z obchodního rejstříku
- Výpis z živnostenského rejstříku
a nebo učinit jakékoliv podání ke státu.

Ze strany žadatele je pouze nutné mít s sebou platný občanský průkaz, v případě žadatele
cizince – povolení k pobytu. Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), musí mít
tato s sebou úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a svůj platný občanský průkaz.
Jednotný poplatek za vydání výpisu je 50,-Kč.
Podrobnější informace Vám budou podány na našem Obecním úřadě nebo na www.czechpoint.cz
ing. Karel Dušek
starosta obce

Volné pobíhání psů po obci
Z důvodu stále častějších a opakujících se případů volného pobíhání psů po obci, a s tím
spojeného znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy, si dovoluji touto cestou
upozornit na povinnost všech občanů dodržovat znění
Obecně závazné vyhlášky č.1/2007 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.
V článku 3 této vyhlášky jsou stanovena pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a
vymezení ploch pro volné pobíhání psů takto:

1. Chovatel 2) psa je povinen zajistit, aby na veřejných prostranstvích byl pes v doprovodu

fyzické osoby způsobilé psa ovládat (dále jen „průvodce psa“).
2. Průvodce psa je povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku, tím nejsou
dotčena ustanovení zvláštních předpisů 3)
Tato povinnost se nevztahuje na plochy určené k volnému pobíhání psů
uvedené v odst. 4.
3. Je-li to nutné, s ohledem na povahu psa, jeho poslušnost, či situaci na veřejném
prostranství, je průvodce psa povinen zabezpečit psa tak, aby neohrožoval zdraví osob
nebo nepoškodil majetek (např. nasazením náhubku na mordu psa).
4. Pro volné pobíhání psů je určena plocha KN parc.č.950/1 v k.ú.Horní Pěna a KN
parc.č.630/1 v k.ú.Malíkov
nad Nežárkou.
Tímto nesmí být dotčena ustanovení dalších zákonných norem – např.
zák.č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění.
5. Povinnosti chovatelů k zamezení úniku zvířat, jejich volnému pohybu na veřejných
prostranstvích či k udržování čistoty jsou stanoveny zvláštním zákonem 4).
Na základě výše uvedeného je nepřípustné, aby docházelo k volnému pohybu psů po obci
a v souvislosti s tím ke znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy!! Při
opakovaném porušování tohoto zákazu budou jednotlivé případy předávány k řešení
přestupkové komisi při MěÚ v J.Hradci.

2) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb.,. o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
3) § 60 odst.11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
4) např. - § 11 odst. 2 a § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992Sb. na ochranu zvířat; za
přestupek lze udělit pokutu až 20.000,- Kč, za správní delikt do výše 100.000,-Kč

- neodklizení znečištění způsobeného psem ( tuhého exkrementu) lze postihovat
podle § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, pokutou ve výši 1000,-Kč apod.
Ing. Karel Dušek
starosta

„Hrátky s čertem“ byla trefa do černého
Letos náš divadelní soubor uvedl pohádku Jana Drdy - Hrátky s čertem.
Scénář jsme si zapůjčili od divadelníků z Deštné. Hned po přečtení scénáře jsme se rozhodli
pro pár úprav.
Kdo zná tuto pohádku z televize, tak ví, že má v některých scénách postavený výchovný
podtext způsobem, kterému už dnes děti téměř nerozumí. Proto jsme z hrůzného pekla, udělali
peklo plné směšných čertů a upravili i části textů.
Pohádky v naší obci jsou všeobecně oblíbené. Nadchnou malé diváky a dospělé potěší.
Představení navštívilo téměř 250 diváků. Byli jsme tím příjemně překvapeni.
Všem kdo přišli děkujeme. Děkujeme i za pozitivní hodnocení. To, že lidé přijdou a že se baví,
je pro nás vzpruha.
Ochotníky teď čeká hostování v blízkých obcích.
V nejbližší době (listopad) bychom měli hrát v Nové Včelnici. Snad se bude pohádka líbit i tam.
Na příští sezonu ještě nemáme vybráno nic konkrétního. Takže jestli to bude pohádka nebo
komedie - nechme se překvapit.
Petra Kolářová

Sdělení občanům

Obecní knihovna organizuje trvale výměnu časopisů. Pokud máte doma časopisy, které chcete
vyhodit, můžete je dát do knihovny. A naopak si zde vzít časopisy, které si chcete přečíst.
Nemusíte mít knihovní legitimaci, stačí přijít každý čtvrtek mezi 16.00 a 18.00.
Prosíme občany, kteří si přejí návštěvu volební komise s přenosnou volební schránkou,
aby toto přání dali na vědomí obecnímu úřadu nejpozději do pátku, 17.10.2008, 13:00
hodin, popř. telefonicky na číslech 384 388 136 nebo 724 195 814.
Na 1. listopadu chystáme pro všechny děti Drakiádu na louce nad Maňourovými. Podrobnosti
se dozvíte na plakátcích příští týden. Občerstvení budou opět zajišťovat naši hasiči.
Zastupitelstvo obce přeje hodně zdraví, štěstí a životních radostí občanům, kteří oslaví
svá životní jubilea!
v listopadu: p. František Píša ml.
v prosinci: p. Jakub Kalvas
p. Lubomír Plíšek
p. David Soukup
p. Jaroslav Plucar
p. Jitka Švíková
p. František Smrž
p. Václav Longin
p. Stanislav Mejtský
p. Roman Maršík
p. Jiří Hudec
p. Eva Lokvencová
p. Věra Hendrychová
p. Marie Nápravníková

