Ohlasy od Dřeva

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou
stránky obce: www.hornipena.cz
registrace u Ministerstva kultury ČR, odbor médií a audiovize v r. 2007 pod evidenčním číslem MK ČR E 18057
redakce: 728 675 347, andrejchova@seznam.cz

Počet obyvatel: 565 (podle evidence obyvatel)

číslo: 7/2008

Všem našim občanům, kteří oslaví v následujících měsících svá životní jubilea, přeje
zastupitelstvo obce vše nejlepší a do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
V měsíci lednu: p. Josef Homola
p. Jaroslava Šandová
p. Lenka Drbalová
p. Jindřiška Botková Dlouhá
p. Veronika Dvořáková
p. Petr Smékal
p. Martin Klusáček
p. František Fittl
p. Petra Kalvasová
p. Jidřiška Giroud
p. Ludvík Dvořák
V měsíci únoru: p. Zdeněk Kalvas
V měsíci březnu: p. David Tunka
p. Lenka Drbalová
p. Jiří Kalvas ml.
p. Jiří Sýkora
p. Lenka Rücklová
p. Oldřich Pfauser
p. Marie Jantačová
p. Gabriela Bočková
p. Pavel Kudrfalec
p. Hana Andrejchová
p. Petra Pakostová
p. Marie Skořepová
p. Josef Koníček
p. Jan Charvát

Zpráva o činnosti sboru pro občanské záležitosti:
V roce 2008 jsme uvítali do života 6 nových občánků naší obce narozených v roce 2007.
Naši dospělí občané oslavili v letošním roce celkem 85 různých životních jubileí. Z toho 49
jsme poslali hudební přání prostřednictvím „Písniček na přání“ a 35 našim občanům jsme
gratulovali osobně a přinesli drobný dárek.

Obecní knihovna:
Sdělujeme všem občanům, že před koncem roku jsme od zastupitelstva obce dostali krásný
vánoční dárek v podobě nákupu dalších nových knih, takže knižní fond naší obecní knihovny je
opět bohatší a může nabídnout čtenářům další novinky.
Poslední půjčovní termín v roce 2008 je 11. prosince. První výpůjční termín roku příštího roku
bude 8. ledna 2009.
Na našem obecním úřadě funguje CZECH POINT.
Co si můžete na místě označeném CZECH POINT opatřit?
výpis z rejstříku trestů Kč 50,00
výpis z obch. rejstříku Kč 50,00
výpis ze živnostenského rejstříku Kč 50,00
výpis z katastru nemovitostí - 1. stránka Kč 102,00, každá další stránka Kč 52,00
výpis z registru řidičů - od 1.1.2009, cena zatím doposud nebyla stanovena
Paní Hiršová – Obec Horní Pěna – sděluje,
že 19.1.2009 od 17:00 (v pondělí) bude vybírat místní poplatky v Malíkově v hasičárně, aby
občané nemuseli jezdit do Horní Pěny na obecní úřad.
Jak se vyvíjí cena vodného
Tak zase je voda dražší, ve své podstatě jsme si na tyto informace již zvykli, zdražuje se,
mrzí nás to, ale co naděláme?
Možná alespoň něco, pokud se podíváme, co všechno cenu odebrané vody ovlivňuje, najdeme
některé věci, které mají na cenu vody nepříznivý vliv. Zejména se jedná o ztráty vody, které
vznikají netěsnostmi potrubí nebo při poruše vodovodního řádu. Nezmiňuji se o lidech, kteří
vodu odebírají, ale neplatí za ní.
V našem obecním rozvodu vody se ztrácí asi čtvrtina nakoupené vody, která je mezi nás,
poctivé, platící odběratele rozúčtována. Část ztracené vody je nutno přičíst na vrub černým
odběratelům a další část ztrátám vody vzniklým poruchou vodovodního potrubí.
V letošním roce jsme zaznamenali tři poruchy – havárie na vodovodním řadu. Většina poruch je
způsobena chybami při výstavbě vodovodu, kdy vodovodní potrubí nebylo ukládáno do písku
( jak předepisovala norma), ale přímo do neurovnaného výkopu plného kamení a touto zeminou
(kamením) bylo potrubí také zasypáno. Nynější poruchy jsou ve své většině způsobeny právě
těmito kameny, které tlačí na potrubí a postupně jej proděraví. Tak se stává, že máme na
některých úsecích potrubí poruchy i půl metru od sebe.
Vím, že zpětně s tímto způsobem uložení již nic neuděláme a že budeme muset některé úseky,
kde se poruchy opakují, obměnit novým potrubím tentokrát již správně uloženým.
Co však můžeme udělat pro to, abychom snížili ztráty vody při těchto haváriích je to, že
budeme chodit s otevřenýma očima a podezřelé pramínky vody, rozmočenou krajnici v suchém
období atd, nahlásíme na obecní úřad. Pracovníci obce již sami zajistí prokazatelné předání
informace o poruše správci vodovodní sítě a budou se snažit opravu zajistit co nejdříve
(urgence, připomínání ..). Důležité je aby se porucha začala opravovat co nejdříve od okamžiku

vzniku a množství marně uniklé vody z této havárie bylo tak co nejmenší. Protože i tuto vodu
samozřejmě platíme.
Co ještě uděláme pro co možná nejnižší cenu vody pro naše občany?
 V příštím roce bychom chtěli osadit vodoměry na ty přípojky, na kterých doposud
nejsou a zrušit tak poslední paušální platby za odběry vody v obci.
 Připravit rozdělení vodovodu na konci obce směrem na Dolní Pěnu tak, abychom mohli
na vodovod do Dolní Pěny osadit vodoměr a přeúčtovávat našim sousedům skutečně
spotřebovanou vodu.
 Vytipujeme nejporuchovější části vodovodního řadu a připravíme jeho obnovu, i když
životnost potrubí by měla být ještě dalších třicet let.
 Důsledně budeme provádět kontrolu odběru vody s cílem omezit černé odběry.
Z dosavadních měření je zřejmé, že černí odběratelé nám prodražují každý kubík vody
o více než jednu korunu.
 Samozřejmostí je kontrola práce správce vodovodu, včetně kontroly fakturovaných
částek.
Takže, kolik tedy bude stát jeden kubík vody? Necelých 37 Kč včetně DPH..
místostarosta Jaroslav Kubát

Harmonogram svozu tříděného odpadu v roce 2009
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Přijďte se společně pobavit a zatančit si 27.12.2008 do kulturního domu na
mysliveckou „Poslední leč“ a potom 31.1.2009 opět do kulturního domu na
„Hasičský bál“.

Zastupitelstvo Obce Horní Pěna přeje všem občanům krásné a klidné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2009 hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti.

