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Dne 22. dubna 2009 proběhne

zápis do Mateřské školy v Horní Pěně
od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Vzhledem k zájmu o umístění dětí v naší mateřské škole
budou po drobných stavebních úpravách otevřeny od září 2009
2 třídy mateřské školy
xxxxxxx

Čarodějnice 2009

Letošní čarodějnice zahájíme 30. dubna lampionovým průvodem, který vyjde v 19.30 hodin
od mateřské školy a projde obcí k rybníku, kde bude zapálena čarodějná hranice. Pro děti tu
bude připravena stezka odvahy se sladkou odměnou a zdarma občerstvení – opečené buřty a
limonády.
Občerstvení pro dospělé budou zajišťovat naši hasiči.
xxxxxxx
K doručování našeho občasníku „Ohlasy od Dřeva“:
Byli bychom rádi, kdyby ještě více našich občanů přijímalo občasník v elektronické podobě. Je
proto třeba jen poslat e-mail na adresu andrejchova@seznam.cz. Do mailu napište jen svoje
jméno, popř. číslo domu. Zaručujeme Vám, že z výše uvedené e-mailové adresy Vám bude
zasílán pouze občasník nebo důležité informace z Obce Horní Pěna. Doručování bude rychlejší
a snazší.
Děkujeme za pochopení!
xxxxxxx
Michalské slavnosti:
Obracíme se na Vás všechny. Kdo by se chtěl aktivně zapojit do příprav letošních Michalských
slavností, kdo má dobrý nápad nebo chce přímo při slavnostech něco předvést, ukázat,
zajistit, prodávat, někoho doporučit apod., obraťte se prosím co nejdříve na p. Andrejchovou
osobně, telefonicky na 728 675 347, písemně nebo e-mailem na andrejchova@seznam.cz.
Děkujeme!
xxxxxxx

„Akční holky“ - Hanka Andrejchová, Hanka Veselá, Marta Hiršová a Eva Píšová organizují pod
záštitou Obce Horní Pěna ve dnech 29.5. až 31.5.2009 „Bleší trh“ v kulturním domě v Horní
Pěně.
Organizace blešího trhu: 29.5.2009
16.00-20.00
odběr věcí
30.5.2009
10.00-12.00
odběr věcí
10.00-16.00
prodej pro veřejnost
31.5.2009
10.00-12.00
výplata peněz a výdej neprodaných
věcí
Bleší trh bude probíhat jako burza všeho možného, co projde dveřmi kulturáku, kromě
motorových dopravních prostředků.
Každý má jistě doma věci, které je mu líto vyhodit, i když tak nějak překážejí, ale někomu
jinému se mohou hodit – dekorační předměty, hračky, nádobí, oblečení, svítidla, nevhodné
dárky atd. atd.. Věci musí být funkční, nerozbité a ne příliš poškozené. O příjmu rozhodnou
organizátorky. Burza není svozem nefunkčního odpadu.
Ceny si určete mírné, aby věci byly prodejné. Z ceny prodaných věcí budeme odečítat 10 %
pro Obec Horní Pěna. Tyto peníze chceme použít na každoroční letní akci pro děti.
Neprodané oblečení nemusíte odebírat zpět, můžeme je nechat uložené do podzimu, kdy
budeme dělat opět sbírku šatstva pro broumovskou diakonii.
xxxxxxx
Zastupitelstvo Obce Horní Pěna děkuje panu Jiřímu Sýkorovi st., který k 13.1.2009 dosáhl
180 bezplatných odběrů krve, a velkou měrou tak pomohl k záchraně mnoha lidských životů a
zdraví. Za to mu patří velký dík nás všech a přání hodně zdraví do dalších let.
xxxxxxx
Sdělení Obce Horní Pěna:
 Žádáme, aby Vaši pejsci netrousili svoje exkrementy po obecních komunikacích a
trávnících a v cizích zahradách. Pokud se tak stane, odstraňte neprodleně tyto vzniklé
nevoňavé hromádky.
 Dále opětovně žádáme majitele psů, aby v obci vodili své mazlíčky na vodítku a
nenechali je volně pobíhat po vsi.
 Agro-B žádá, abyste nevozili žádné odpady k silážním jámám, ani zbytky střešní
krytiny, ale ani biologické odpady ze zahrádek.
 Posečenou trávu ze zahrádek je možno vozit ke hnojišti za odchovnami mladého
dobytka (OMD) v Horní Pěně – za značkou konec obce ve směru na Malíkov (u lípy)
vpravo.
 Ve dnech 5.-7. června 2009 proběhnou volby do evropského parlamentu. Volební
místnosti budou na obvyklých místech.
 Na základě četných dotazů obyvatel Malíkova sdělujeme, že v současné době jedná
Obec Horní Pěna s provozovatelem autobusové dopravy firmou ČSAD a.s. J. Hradec o
zavedení autobusové linky do Malíkova nad Nežárkou. Ke změnám linky je třeba také
souhlasu další obcí na trase, neboť jich se dotkne zvýšení jízdného v důsledku
prodloužení trasy o zajížďku do Malíkova, a to o 1 tarifní pásmo.
 Věž malíkovské kaple neustále pokračuje ve svém náklonu. Statik konstatoval, že věž
v této fázi již nelze staticky zajistit a jediným možným řešením z bezpečnostního a
ekonomického hlediska je demontáž a znovupostavení věže. Bohužel, památkáři tento
krok striktně zamítli vydáním svého rozhodnutí, čímž přenesli odpovědnost za možný
pád věže na sebe. Proti tomuto rozhodnutí se obec v zákonné lhůtě odvolala, takže nyní

je naše odvolání postoupeno orgánu památkové péče při Krajském úřadu
v Č.Budějovicích k posouzení.
 Znovu upozorňujeme občany, že baterie a drobné elektrospotřebiče je možno
odhazovat do zelené popelnice u kanceláře v budově Obecního úřadu.
xxxxxxx
Ze zápisů okresního archivu:
 v roce 1782 měla Horní Pěna 385 obyvatel a Malíkov nad Nežárkou 430 obyvatel. Z 55
obcí okresu byla Horní Pěna v počtu obyvatel na 8. místě.
 kolem roku 1700 si postavil pěněnský farář nákladem 100 kop grošů novou kamennou
faru. Za to byl potrestán odnětím farnosti číměřské.
 pravděpodobně roku 1786 byl do Horní Pěnné dosazen první učitel.
xxxxxxx
V sobotu 25.4.2009 proběhne v Horní Pěně i Malíkově nad Nežárkou již tradiční sběr
elektroodpadu.
Současně se v tento den v Horní Pěně uskuteční již také tradiční sběr železného šrotu.
Začátek akce bude v 9:00 hodin.
Žádáme občany, aby elektroodpad, ale hlavně železný šrot umístili před svoje nemovitosti až
v sobotu těsně před začátkem svozu z důvodu každoročních krádeží.
xxxxxxx
A je tu opět redakční skřítek Andýsek se svými zajímavostmi
1. Rok 1492 je určitě všem známý jako rok, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Ale j ednu
významnou zajímavost z roku 1492 máme docela blízko u nás. Tohoto roku byl postaven a
napuštěn táborský rybník Jordán.
2. A když už jsme u Ameriky a Kryštofa Kolumba, tak on ji asi stejně nenavštívil jako první
Evropan. Dnešní výzkumy ukázaly, že dávno před Kolumbem se do Ameriky po souši dostali
Vikingové přes Grónsko a hřebeny dnes zaplavené mořem a také Mongolové, kteří rovněž
podnikli výpravu na americký kontinent po tehdejší souši opačným směrem.
3. Víte, jak vznikl takzvaný „úřední šiml“? Stalo se to někdy za Rakouska-Uherska,
pravděpodobně ze slova „simile“=císařský formulář. A zarytí úředníci, striktně dodržující
všechny předpisy a vyžadující všechny možné formuláře, byli nazýváni „similereiter“ (ti, co
rajtují po předpisech). No a tihle „šimlové“ jsou na některých úřadech dosud.
4. Zajímavé je, že číslice, kterým říkáme arabské, vůbec nevynalezli Arabové, ale Indové. Z
Indie se do Evropy dostala také číslice 0. Původně se jmenovala suna = prázdno. A zkomolením
tohoto slova vznikl název nula.
5. Nejtepleji prý je na rovníku. Ale kdepak! Nejvyšší letní teploty byly naměřeny v městě
Azizia v Lybii a v Údolí smrti v Kalifornii. Ani jedno z těch míst neleží na rovníku.
6. Čmeláci prý nebodají. No, tomu nevěřte. Bodají, a jak, a mají žihadlo jako včely. Ale pouze
samičky. Samečci jsou opravdu meškodní.
7. U bodavého hmyzu se ještě pozdržíme. Taky se bojíte sršňů? Jejich bzučení je opravdu
hrozivé, ale bodají velmi zřídka, pouze jsou-li opravdu zahnáni do kouta. Ale jejich jed je
daleko méně nebezpečný než včelí a v jednom žihadle je ho také méně. A sršeň je také daleko
méně útočný než včela.

