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V blízké době oslaví někteří
prosinec:
p. Bohumila Brožová
p. Marie Nápravníková
p. Bořivoj Posířil
p. Irena Šamanová
p. Marek Mátl
p. Věra Hendrychová

naši občané svá životní jubilea.
leden:
únor:
p. Martin Baumann
p. Michal Vápeník
p. Aneta Kostková
p. Helena Moudrá ml.
p. Roman Fencl
p. Oldřich Pfauser
p. Milena Knoflíčková
p. Marie Bočková
p. Jana Kotrbatá
p. Hana Kudrfalcová
p. Jaroslava Mátlová
p. Dana Hochmanová
p. Karel Prinz nejst.
Zastupitelstvo Obce Horní Pěna přeje všem pevné zdraví a mnoho úspěchů do dalších let!
@@@@@
Slovo starosty ke končícímu roku 2009:
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku se jistě většina z nás ohlíží za uplynulým obdobím a bilancuje své
úspěchy a neúspěchy. Dovolte mi, abych se i já, z pozice starosty obce, o totéž pokusil
prostřednictvím následujících řádků.
Na jaře letošního roku proběhla rekonstrukce vedení nízkého napětí na Kačležské ulici, která
spočívala v uložení veškerého nadzemního vedení elektrické energie do podzemní kabeláže.
Tato akce byla iniciována a investována, co se týká problematiky nadzemního vedení elektrické
energie, společností E.ON Distribuce a.s.. Obec však musela souběžně s probíhajícími pracemi
zajistit a zainvestovat kabeláž veřejného osvětlení a rozhlasu, včetně stožárů a svítidel
veřejného osvětlení a reproduktorů veřejného rozhlasu, neboť tato dvě obecní zařízení byla
napájena právě z nadzemního vedení a byla by tak vyřazena z provozu.
Pro rok 2010 má E.ON Distribuce a.s. naplánovánu stejnou akci podél hlavní silnice od
prodejny Jednota až k nemovitosti manželů Plánkových. Také v tomto případě budeme muset
vyřešit náhradu stávajícího veřejného osvětlení a rozhlasu.
Jak jistě všichni víte, byla v roce 2008, z důvodu nedostatku žáků, pozastavena činnost zdejší
základní školy. Neustále však roste počet dětí předškolního věku, a s tím i zájem rodičů o
umístění svých dětí do naší mateřské školy, což je jistě potěšující zjištění. Z důvodu rozšíření
kapacity MŠ byla v letošním roce provedena rekonstrukce sociálního zařízení a třídy v přízemí

budovy, které donedávna sloužily pro provoz základní školy. Třída byla vybavena novým
nábytkem a kobercem, celý interiér byl vkusně vyzdoben. Současně bylo na zahradě mateřské
školy zrekonstruováno i školní hřiště, které je nyní vybaveno certifikovanými herními prvky,
odpovídajícími normám EU. Podaří-li se nám získat vhodnou dotaci, pak bude v příštím roce
provedeno celkové zateplení pláště budovy MŠ spojené s výměnou oken a dveří a zateplením
střechy. Současně budeme dále pokračovat v postupné výměně původních elektrických
akumulačních kamen z roku 1976. Tímto chceme snížit náklady na vytápění celé budovy na
minimum.
Začátkem července bylo zrekonstruováno nohejbalové hřiště u rybníka Dřevo a již
18.července se konal 1.ročník turnaje v nohejbalu „O pohár starosty obce“. Akce se, i přes
nepřízeň počasí v závěru turnaje, vydařila a příští rok se, doufám, můžeme těšit na 2.ročník. O
termínu konání budeme včas informovat, ale již nyní srdečně zvu Vás všechny, kdo rádi
hrajete nohejbal k účasti na tomto turnaji.
Koncem léta vznikla na okraji nového „sídliště“ mezi truhlářskou dílnou pana Küschalla a
rodinným domem pana Soulka malá oddychová plocha s lavičkami a několika hracími prvky pro
děti. Tato plocha není oficiálním dětským hřištěm provozovaným obcí, byly zde instalovány
herní prvky, které po rekonstrukci školního hřiště u mateřské školy ztratily své uplatnění,
protože nemají patřičné certifikáty požadované normami EU, nicméně většina z nás, dnešních
třicátníků a čtyřicátníků na těchto prolézačkách a skluzavkách vyrostla a všichni jsme dětství
ve zdraví přežili. Proto si myslím, že ještě lze tyto „atrakce“ využít. Je však mojí povinností
upozornit všechny uživatele, že používání herních prvků instalovaných na této oddychové ploše
je na vlastní nebezpečí a odpovědnost rodičů.
V průběhu celého roku jsme se střídavě věnovali již několik let probíhající opravě kaple
v Malíkově nad Nežárkou. Stálým problémem, až do nedávné doby, byla neustále se naklánějící
věž kaple a odmítavý postoj památkářů k návrhu statika ing.Fuchse, tj. věž postupně rozebrat,
nově provést založení věže a znovu ji kolmo vystavět za maximálního využití zdravého a
použitelného původního materiálu. Teprve nedávno 9.prosince tohoto roku došlo ke schůzce
pracovníků oddělení památkové péče při MěÚ v J.Hradci a statika ing. Fuchse, kde byl
odsouhlasen výše popsaný návrh na rozebrání a znovupostavení věže. Tímto se snad konečně
„ledy pohnuly“ a já pevně věřím, že příští rok budou problémy s věží definitivně vyřešeny a
práce na opravě celé kaple budou moci pokročit ke svému závěru.
Na přelomu listopadu a prosince došlo v budově kulturního domu k zásadní změně ve způsobu
vytápění celého objektu. Tato změna spočívá v nahrazení již zcela nevyhovujících 33 let
starých elektrických akumulačních kamen topidly na zemní plyn. Současně s touto akcí se
rozběhla i rekonstrukce původní společenské místnosti v přízemí kulturního domu a přilehlých
prostor, které byly značně zdevastovány minulými pronájmy provozovatelům nočního klubu.
V současné době se rekonstrukce přízemí dokončuje a zanedlouho již bude možno tyto
prostory začít využívat k různým menším společenským akcím a také je zapůjčovat zájemcům
z řad našich občanů k rodinným oslavám, a to za stejných podmínek, jako dosud v případě
zápůjček tanečního sálu.
Vytápění tanečního sálu je zajišťěno agregátem Robur, vytápění malé společenské místnosti a
vestibulu v přízemí pak nástěnnými topidly Karma Beta.
2.prosince letošního roku byly vyhlášeny výsledky soutěže obcí Jihočeského kraje ve třídění
odpadů pro rok 2009 (do tohoto období jsou zahrnuty průběžné výsledky za 4.čtvrtletí 2008

a 1.až 3.čtvrtletí 2009 – viz www.jihoceske-trideni.cz).
Naše obec se v této soutěži v kategorii od 500 do 1999 obyvatel umístila na 22.místě
z celkového počtu 125 obcí. V naší kategorii nás z obcí jindřichohradecka předstihla pouze
Lomnice nad Lužnicí, ostatní srovnatelné obce zůstaly za námi.
Tento výsledek mě osobně velice těší a jen dokazuje ono známé rčení, že „Když se chce,
všechno jde“.
Děkuji tímto Vám všem, kdo odpad třídíte a vyzývám všechny ostatní, kdo ještě s tříděním
váháte – „Třiďte odpad, má to smysl !“
Na základě dobrých výsledků při třídění odpadu v obou našich obcích rozhodlo zastupitelstvo
obce ponechat i pro rok 2010 cenu paušálního poplatku za likvidaci komunálního odpadu na
stejné výši jako v letošním roce, tj. 395,-Kč za trvale žijící osobu a rok.
Nyní se chci zmínit o některých nešvarech, které jsme v průběhu letošního roku zaznamenali.
Stále opakujícím se problémem zůstává volné pobíhání psů po obci, a s tím spojené
znečišťování veřejného prostranství. Nejhorší situace se znečištěním veřejných ploch psími
exkrementy se jeví na Kačležské ulici a podél hlavní silnice. Bohužel, musím konstatovat, že se
zde jedná o stále jedny a tytéž majitele, kteří nechávají své psy volně se pohybovat po obci
po většinu dne. Tito majitelé psů již v minulosti byli řešeni přestupkovou komisí při MěÚ
v J.Hradci, od které odešli s pokutou, ale zřejmě jsou nepoučitelní. Nepřestane-li tedy ve
velice brzké době volné pobíhání psů po obci, pak budu nucen opět každý jednotlivý případ
postupovat k řešení MěÚ v J.Hradci.
Další nepěknou vizitkou obce jsou poházené odpadky po veřejných prostranstvích. Mám na
mysli odhozené krabičky od cigaret, různé obaly od jídla, atd.. Je to opravdu tak těžké, dojít
k nejbližšímu odpadkovému koši a odpad do něho odhodit ??
Vzhled obce je vizitkou každého z nás.
Dalším závažným problémem obou našich obcí je vandalismus.
Důkazem mého tvrzení jsou např. úmyslně prokopané polyetylénové rukávce, v nichž má firma
Agro-B, s.r.o. uskladněnu kukuřičnou siláž, posprejovaná štítová zeď kulturního domu, ještě
donedávna posprejovaná autobusová čekárna nebo poničené stromky v nově vysazené aleji od
bramborárny k bývalým dílnám ZD.
Samostatnou kapitolou vandalismu je opakovaně ničené osvětlení obecního vánočního stromku.
Zde si dovolím se pozastavit a vysvětlit všem, kdo se ptají, proč v naší obci nesvítí vánoční
stromek tak, jako v okolních obcích. Důvod je nasnadě – vandalismus. V sobotu před prvním
adventem jsem osobně, spolu s místostarostou, instaloval osvětlení vánočního stromku. Vše
fungovalo. V neděli večer již ne. Při snaze závadu opravit bylo zjištěno, že si někdo „vypůjčil“
většinu žároviček a kabel navíc na několika místech přetrhal. Podotýkám, že od roku 2006,
tedy v průběhu 3 let, jsme již 4x museli vyměnit celé osvětlení vánočního stromku. Jistě si
potom dovedete všichni domyslet, jak dlouho by u nás v obci asi vydržel třeba takový vánoční
betlém, jaký mají např. v Dolní Pěně nebo v Děbolíně. Jako starosta jsem připraven pro
zkrášlení vzhledu našich obcí udělat a prosadit cokoliv rozumného a smysluplného, ale plýtvat
finančními prostředky obce pouze proto, aby vandalové měli co ničit, to opravdu nehodlám.
Vážení spoluobčané, u příležitosti blížících se vánočních svátků a konce roku 2009, Vám
přeji jménem svým, i jménem všech členů zastupitelstva obce, klidné a ničím nerušené
prožití Vánoc a do nového roku 2010 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ing. Karel Dušek, starosta

Ohlédnutí za činností výboru pro vzdělávání a kulturu:
Jako každý rok před jeho koncem i tentokrát bilancujeme svou celoroční činnost pro občany
Horní Pěny a Malíkova nad Nežárkou. A bylo toho celkem dost.
Začali jsme pomocí mateřské školce při organizaci dětského maškarního plesu v únoru a v
dubnu jsme přivítali nové občánky z Horní Pěny a Malíkova nad Nežárkou, narozené v roce
2008. Všem věnovala obec dárek a spolu se Sparkasse i vkladní knížku s počátečním vkladem.
30. dubna jsme organizovali pro děti i dospělé lampionový průvod obcí a spolu s hasiči a
mateřskou školkou jsme připravili program pro děti na hřišti u rybníka. Počasí nám bohužel
nepřálo a drobný déšť, který doprovázel celý průvod se po zapálení hranice, změnil na hustý
celovečerní liják. Na soutěže a stezku odvahy nedošlo, ale všichni účastníci dostali alespoň za
účast drobné sladkosti a největší vytrvalci si dokonce opekli na ohýnku buřty.
Zato koncem května se velmi povedl „bleší trh“ - burza všeho možného, takže jsme ji v září
zopakovali znovu. Mezi občany byl velký zájem o prodej i koupi různých věcí a jak se říká,
každé zboží najde dříve či později svého kupce. Co jednomu překáží, druhému se hodí. V
tradici bleších trhů chceme pokračovat, takže určitě na jaře opět „blešák“ uskutečníme. Z
těchto obou burz jsme neprodané oblečení předali broumovské diakonii, která je třídí a předá
tam, kde je potřeba – do domovů, azylových domů, charit atd.
Loučení s prázdninami na konci srpna nám opět zhatilo počasí, takže jsme program museli
přesunout do kulturního domu. Ale i tak se loučení vydařilo a vůbec nevadilo, že pohádkové
postavy vítaly děti na schodech a v sále místo v lese. Děti si zasoutěžily a zatancovaly a
odcházely spokojené se spoustou drobných dárků.
Michalské slavnosti na konci září se (myslím, že to můžeme říct) velmi vydařily. Nejen
počasím, ale v programu si jistě každý našel něco, co se mu líbilo. Velký úspěch sklidili letečtí
modeláři, kteří předvedli svoje nádherné modely a své letecké umění na louce u Maňourů. A
kdo tam byl, ví, že bylo na co se dívat.
Kolem poledne se zaplnilo tržiště u kostela a tam bylo také leccos pozoruhodného k vidění,
protože šikovnost některých lidských rukou a nápadistost je obdivuhodná. A tak jsme
obdivovali krajkářky, malování perníků, výrobu šperků, pletení košíků i šikovnost klientů z
Bobelovky a Okénka. A mnozí pánové s obdivem a možná i s trochou závisti pozorovali
šikovného kováře.
Dostaveníčko Jarošovské krojové družiny se těšilo značné pozornosti a jejich pásmo
„Posvícení“ opravdu stálo za shlédnutí. Pěkná podívaná byla i na tance jindřichohradeckých
baráčníků a samozřejmě kouzelně zapůsobilo pásmo dětí z mateřské školky „Malí vodníčci“.
Kulturní část zakončilo vystoupení pěveckého souboru X-tet v kostele. Jen škoda, že přišlo
dost málo posluchačů, protože to byl opravdu krásný zážitek.
Poděkování patří také našim hasičům, kteří napájeli celý den žíznivé a pekli výborné
bramboráky a klobásky.
Nejlepším díkem nám všem orgnizátorům Michalských slavností je spokojenost lidí kolem nás a
pochvalné ohlasy, kterých se nám dostalo.
V říjnu jsme požádali občany, aby přispěli do sbírky „Dejte brýle Africe“. Sešlo se nám 21
kusů brýlí pro africké děti, které předá společnost ADRAve spolupráci s oční klinikou Lexum.
Dětské akce pronásledovala letos opravdu smůla. I drakiádu jsme museli posunout kvůli
pracovním úkolům organizátorů a v novém termínu se na nás počasí mračilo. Nakonec ale přece
jen zafoukal vítr a všichni zúčastnění mohli vypustit své draky a předvést je ostatním i přísné
porotě.
Na závěr ještě krátká statistika. V letošním roce oslavili naši občané nad 20 let věku celkem
108 životních jubileí. Všem oslavencům jsme popřáli v našem občasníku. 50 občanům od 50 let

věku výše jsme poslali prostřednictvím Jihočeského rozhlasu hudební gratulaci a 36 občanů
našich dvou obcí nad 60 let jsme navštívili s gratulací a dárkem od obce k jejich významným
životním jubileím.
I přes naše značné pracovní vytížení chceme i v dalším roce v práci pro malé i velké občany
našich obcí pokračovat a připravit jim pěkné kulturní zážitky.
RNDr. Hana Andrejchová, zastupitelka a
vedoucí výboru pro kulturu a vzdělávání
@@@@@

Masopust 2010
Již nyní vám všem oznamujeme, že masopustní průvod v Horní Pěně půjde v sobotu 13.února
2010. Masky stárnou a rády by mezi sebou přivítaly nové a také mladší masky. Pokud máte
zájem, a chtělo by se vám jít s námi příští rok v průvodu masek, ozvěte se buď na e-mail
redakce nebo p. Petře Kalvasové, p. Haně Plucarové nebo p. Haně Andrejchové. Dáme vám
vědět, kdy bude předmasopustní schůzka účastníků průvodu, kde se domlouvají všechny
podrobnosti.
Přihlaste se co nejdříve!!!
@@@@@
Cvičení pro ženy
Redakci oslovila cvičitelka slečna Blažková s nabídkou kondičního a relaxačního cvičení pro
ženy, které by mohlo probíhat v kulturním domě. Máte-li zájem, pošlete do konce ledna mejlík
na adresu andrejchova.hp@seznam.cz nebo zavolejte na číslo 728 675 347. Bude-li nás
alespoň 10, domluvíme termíny cvičení.
@@@@@
Nabídka – koupě:
Při přestavbách interiéru mateřské školy byly vyřazeny některé věci, které nyní nabízíme
občanům k odkoupení:
zárubeň plechová levá 80 cm
1 kus
10 Kč
zárubeň plechová pravá 60 cm
1 kus
10 Kč
skříňka policová, posuvné dveře
4 kusy
po 20 Kč
skříň šatní bílá, posuvné dveře + policový nástavec
1 kus
50 Kč
školní lavice
5 kusů
po 5 Kč
závěsná knihovna
1 kus
20 Kč
závěsná skříňka zásuvková
1 kus
30 Kč
skříň šatní 60 cm
1 kus
30 Kč
Svůj zájem o koupi sdělte na Obecním úřadě osobně nebo telefonicky (384 388 044).
@@@@@
Znáte zvony v našem kostele?
Možná ani nevíte, že naše kostelní zvony mají svá jména. Největší z nich, který váží 580 kg,
má jméno Pavel, prostřední, zavěšený v roce 1934, se jmenuje jako patron našeho kostela –
Michal a váží 260 kg a nejmenší zvon Jakub, vážící 100 kg, se používá jako umíráček.
@@@@@
Milí spoluobčané,
jménem redakce přeji všem občanům a čtenářům občasníku „Ohlasy od Dřeva“ krásné a klidné
vánoční svátky a v roce 2010 hodně zdraví, spokojenosti, radostí, klidu a mnoho pracovních i
osobních úspěchů.
RNDr. Hana Andrejchová, redaktorka občasníku

