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Počet obyvatel: 582 (podle evidence obyvatel)
Zastupitelstvo obce přeje vše nejlepší a hodně zdraví
svá životní jubilea!
V červenci: p. František Koranda
V září:
p. Oldřich Jedlička
p. Jiřina Švíková
p. Anna Dvořáková
p. Milan Loskot
p. Jana Votavová
V srpnu:
p. Božena Henžlová
p. Dana Šanderová
p. Marie Lehká

číslo: 3/2009

a úspěchů občanům, kteří oslaví
p.Vladimír Šaman
p. Věra Veselá
p. Pavel Oravec
p. Miloslav Drbal
p. Zdeněk Plánka
p. Zuzana Vrajová
p. Jindřich Kalvas
p. Václav Andrejch
p. Bohuslava Smékalová
p. Jozef Boháč
p. Martin Bárta
p. Jindřich Florián
p. Anna Hiklová

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM!
Upozorňujeme občany, že veškerý rostlinný odpad ze zahrádek, tj. trávu a ořezané větve
ze stromů a keřů lze nyní vyvážet pouze na skládku biomasy „U transformátoru“ (to je
lokalita, na kterou se dosud vozily ořezané větve). Žádáme důrazně Vás všechny, kdo tuto
možnost využíváte nebo hodláte využít, abyste nesypali trávu na hromady s větvemi, ale
ukládali zvlášť, neboť větve budou posléze seštěpkovány a tráva zkompostována. Na jiná místa
v obci se tento odpad nyní již nesmí ukládat!
V uplynulých deštivých dnech, kdy venkovní teplota vůbec nepřipomínala červenec, jsme
mnozí z nás byli nuceni občas si doma přitopit. Některým našim spoluobčanům je však zřejmě
líto pálit v tomto období dřevo či uhlí přichystané na zimu, a tak využívají této příležitosti,
aby spálili kdeco jim padne do ruky. V souvislosti s tímto nešvarem upozorňujeme na platnost
obecně závazné vyhlášky č.5/2007, kterou se, v souladu se zákonem o ochraně ovzduší
č.86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zakazuje spalovat v malých spalovacích
zdrojích znečišťování, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším
než 0,2 MW – to jsou veškeré běžné domácí zdroje tepla - kotle ÚT, krbová kamna, sporáky,
atd. spalování méně kvalitního paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají

při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší. Jako palivo nelze používat materiály,
jejichž likvidace podléhá ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů – např. spalování dřevotřísky a ostatních podobných materiálů.
Vězte, že dřevotříska (a jí podobné materiály) je v katalogu odpadů zařazena mezi
nebezpečný odpad !
Vy, kdož takto činíte, obtěžujete své sousedy velice nepříjemně zapáchajícím kouřem
z komína, otravujete ovzduší rakovinotvornými látkami a v konečném důsledku se
dopouštíte porušování zákona o ochraně ovzduší a zákona o odpadech.
Vyzýváme proto všechny, kdož takto činí, aby se spalováním výše uvedených materiálů
ihned přestali, jinak bude každý zjištěný konkrétní případ postoupen k řešení České
inspekci životního prostředí.
Dále informujeme o kontrole třídění odpadu v obci, která proběhla. Třídění bylo shledáno
bez závad a obci bylo za třídění odpadu za loňský rok vyplaceno cca 33.000,- Kč. Tato částka
bude použita na částečné pokrytí svozu obecního odpadu v letošním roce.
Takže chválíme a děkujeme všem, kdo odpad řádně třídí a věříme, že se k třídění odpadu
připojí i další spoluobčané, kteří se k tomuto kroku dosud nerozhodli ! „Třiďte odpad, má to
smysl!“
V květnu jsme uspořádali první „bleší trh“, který byl velmi úspěšný. Zisk, přibližně 2000,Kč bude použit pro děti na akci „Loučení s prázdninami“. Protože ohlasy na náš „blešák“ byly
velmi kladné a zajímáte se o další prodej a koupi všeho možného, rozhodli jsme se, že další
„blešák“ opět formou burzy uspořádáme v září, 11.-13.9.2009, opět v kulturáku a opět bude
možno prodat a koupit všechno možné, co projde dveřmi kulturáku, kromě motorových
dopravních prostředků. Podrobnosti o „blešáku“ zveřejníme opět na plakátcích a v hlášení
obecního rozhlasu, ale už teď v létě můžete udělat doma „velký úklid“ a připoravit si, co se
vám nehodí doma, a co by se určitě mohlo hodit někomu jinému (oděvy, nádobí, keramika,
dekorační předměty, sportovní pomůcky, bicykly atd., atd.). Každá věc má svého kupce a jistě i
vy najdete na „blešáku“ něco, co se vám zalíbí a hodí.
Už nyní si vás dovolujme pozvat na dvě tradiční akce, a to „Loučení s prázdninami“ pro
děti, které uspořádáme 29.8.2009 (pouťové atrakce, skákací hrad, cesta pohádkovým lesem
a různé zajímavosti pro velké i malé děti a možná i pro dospělé) a dále 26.9.2009 na druhý
ročník „Michalských slavností“ (tržiště, koncert, různá vystoupení, občerstvení). Obě akce
samozřejmě budou oznámeny v předstihu podrobně plakátky a vyhlášeny rozhlasem.
Michalské slavnosti v současné době připravujeme, a proto pokud máte chuť něčím přispět
nebo máte nějaký dobrý nápad, určitě nám dejte vědět buď mailem na adresu
andrejchova@seznam.cz nebo na telefon 728 675 347 nebo písemně do schránky obce.
Obecní knihovna bude o prázdninách otevřena 9.7., 30.7. a 20.8.2009 od 16.00 do
18.00 hodin. Od 3. září se bude opět půjčovat každý čtvrtek 16.00-18.00 hod.
První sobotu v září, tj. 5.9.2009 se v obou našich obcích uskuteční tradiční mobilní sběr
nebezpečného odpadu – to znamená nádob od barev, ředidel, olejů, různých chemikálií,
dále použité štětce,atd. Tato akce se netýká sběru železa a objemného odpadu.
Mobilní svoz elektrozařízení všeho druhu a sběr železa proběhne opět na jaře příštího roku.
Vy, kdož máte akutní potřebu odvozu nefunkčního elektrozařízení, poškozeného
nedávnými bouřkami, oznamte toto neprodleně v kanceláři OÚ, abychom mohli stanovit
termín svozu.

Několik řádek z depozita okresního archivu:

Kolem roku 1910 byl pan František Tischer požádán, aby pro potřeby jindřichohradeckého vikariátu a
českobudějovické diecéze vytvořil seznam všech materiálů o různých farnostech, mimo jiné i farnosti v
Horní Pěně a soupis farářů na farnosti hornopěnenské působících. Tohoto úkolu se zhostil tak dobře, že
ještě dnes můžeme z jeho soupisů, byť již neúplných, čerpat. Historie v letech 1938 a 1945 si však
bohužel s archivy a všemi farními a obecními písemnostmi nepěkně zahrála a při politických změnách a s
tím souvisejících stěhováních dokumentů došlo k mnoha nenahraditelným ztrátám a poškozením, takže
dnes máme o farnosti a obci hornopěnenské daleko méně materiálu než měl pan Tischer.
Zbytky všech těchto materiálů včetně matrik byly v 50. letech předány na národní výbory a od roku
1952 jsou v depozitářích Státního archivu v Třeboni a Okresního archivu v Jindřichově Hradci. Bohužel
jsou to pouze zlomky původních písemností.
Nejstarší zmínka ve farních dokumentech o naší obci se datuje do roku 1359, kdy zemřel
pravděpodobně první zdejší farář – kněz Jindřich a byl sem jmenován novým farářem kněz Ondřej z
Lomnice. V letech 1359-1915 se v hornopěnenské farnosti vystřídalo 29 farářů 4 z nich byli dokonce
vyšší děkanští hodnostáři.
Farnost v Horní Pěně patří k nejstarším v kraji, zápisy o kostele sv. Michala pocházejí již z roku 1384.
Farnost byla tehdy součástí děkanátu chýnovského v arcidiakonátu bechyňském. V roce 1594 přijali
patronát nad zdejší farností jindřichohradečtí jezuité a z jejich řad pak pocházeli duchovní správcové
zdejší farnosti. Po vytvoření vikariátů v roce 1671 byla hornopěnenská farnost včleněna v roce 1672 do
vikariátu jindřichohradeckého a diecéze českobudějovické, kam patří stále. Pouze v letech 1938-1945
byla přechodně součástí diecéze svatohypolitské prostřednictvím děkanátu novobystřického.
V 17. století byla hornopěnenská farnost jedna z největších. Do jejího obvodu patřily kromě Horní a
Dolní Pěny, Malíkova, Kačleh, Hrutkova a Nové Vsi, které jsou její součástí dodnes, ještě Číměř,
Blažejov, Dvoreček, Hospříz, Mutiněves, Malý Ratmírov, Oldřiš, Sedlo, Vyšpachy (Bílá) a Kunějovské
samoty. Tyto další obce byly v letech 1774 a 1781 vyfařeny pod nově vytvořené farnosti Číměř a
Blažejov.
*********
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Malíkov nad Nežárkou

MALÍKOV OPEN
- tak, JAK HO NEZNÁTE!!!

MALÍKOV OPEN 2009
Již koulatej 10. ročník!
Kdy? ŠOBOTA 22. 8. 2009
Kde? MALÍKOV NAD NEŽÁRKOU – v kopci za zatáčkou
V kolik? START V cca 10:00 hod
V kolik tam být? SPRZENTACE od 8:00 do 9:30 hod
Jak je to dlouhé? POTRATĚ NA VÝBĚR – dlouhá cca 60 km a krátká cca 25 km
Proč dvě? PRO KAŽDÉHO NĚCO
Proč tam být? PROTOŽE
Za kolik? 250,Děti do 12 let -100,Za co tolik? start v závodě  účast na dalších soutěžích  dvě obžerstvovací stanice
 popis trasy pro každého  pivo/limo a jídlo v cíli  sprchy a WC na místě

A co víc? Pečení staeků  točení piva  živá hudba (jestli nechcípne)
Ceny budou? ANO, NĚJAKÉ BUDOU, ALE POKUD, TAK SPÍŠE V TOMBOLE! Pro vítěze
pouze

MERCEDES CLK 320.(krize je krize)

 Další program? ANO – PIVNÍ runda, SKOKAN roku, malíkovský DVOJBOREC, závody
pro NEJMENŠÍ , Půjčovna fichtlů - fichtl slalom, – vše bude upřesněno také na místě
Podle zájmu!!!!!!
Přespím? Jasně – jak si kdo ustele, tak… Na místě jen pod širákem nebo ve stanu nebo ve
vojenském stanu, bude-li více zájemců.

 KONTAKTY: Vašek ČEKAL, 602 476 314, Ruda HRONZA, hronza@vpress.cz

