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Přehled hospodaření s prostředky
obce v tomto volebním období.

Nejprve trochu tabulkové rekapitulace:

Přehled o finančním hospodaření za poslední tři roky
Položka
Finanční prostředky k dispozici v tis. Kč
Úvěry (dlouhodobé závazky)
Úvěr plynofikace
Úvěr přestavba staré školy na byty
Bezúročná půjčka 266t.Kč od společnosti AVE
Celkem úvěrové zatížení obce
Celkem finanční prostředky s úvěrovým zatížením

Jednotky
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

31.12.2006
3 096

31.12.2009
4 002

1 758
1 300
0
3 058
38

0
1 151
213
1 364
2 638

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že na počátku volebního období - po započítání dluhů (úvěry)
byla naše finanční bilance pouze +38.000,-Kč, což sice není dluh, ale také to není pro
hospodaření obce žádné velké „terno“.
Na konci loňského roku byla naše finanční bilance 2.638.000,-Kč. Z tabulky plyne, že jsme již
zcela uhradili dluh z plynofikace a také významně posílili volné finanční prostředky obce,
celkový nárůst finančních prostředků dosáhl 2,6 milionu korun za poslední tři roky.
Mimo to, že se nám podařilo finančně celkem dobře s přebytkem hospodařit, tak se nám
podařilo také:

•

Veřejné
osvětlení
a
místní
rozhlas
rekonstruovat
velkou
část
veřejného
osvětlení
na
Kačležské
ulici
rozšířit veřejné osvětlení od Penzionu Racek, okolo malých bytovek a v Nové ulici
rekonstruovat a rozšířit také místní rozhlas v obou výše jmenovaných lokalitách

opravit rozsáhlé poruchy rozhlasu v Horní Pěně a Malíkově, vyměnit vadné
reproduktory
a
vadné
vysílací
pracoviště
v Malíkově
doplnit jednotlivá svítidla veř.osvětlení v kriticky neosvětlených částech obce jak v
Horní Pěně, tak i v Malíkově. Byly vyměněny vadné izolátory na rozvodech veřejného
osvětlení v obou obcích, čímž došlo ke snížení ztrát elektřiny z veřejného osvětlení

•

Věžní
hodiny
Do věže kostela sv.Michaela v Horní Pěně jsme v roce 2007 navrátili původní hodinový
stroj z roku 1909 od firmy Heinz, který byl v roce 1991 nahrazen elektrickým strojem
od výrobce z Vyškova. Bohužel, tento novodobý stroj vyžadoval poslední dobou časté
opravy a vykazoval značné opotřebení, proto zastupitelstvo rozhodlo přijmout nabídku
firmy Heinz na přestavbu původních hodin z ručního natahování na elektrický pohon a
jejich znovunavrácení do věže kostela. V současné době tak máme věžní hodiny plně
automatizované, jejich přesnost je řízena rádiovým signálem z atomových hodin
ve Frankfurtu nad Mohanem, automaticky se přestavuje zimní a letní čas.

•

Mechanizace
o nákup traktoru s nakladačem
o nákup traktorového jednonápravového přívěsu
o nákup traktorového lesnického navijáku
o nákup 2 křovinořezů, rotační zahradní sekačky, motorové pily, vysavače na listí

•

Místní komunikace
o dopravní značení - na základě povinnosti ze zákona jsme museli připravit
projekt a realizovat nové dopravní značení všech místních komunikací v obou
našich obcích
o byla provedena aktualizace pasportu místních komunikací, tj. jeho doplnění a
uvedení do souladu s platnou legislativou, včetně digitalizace
o větší opravy komunikací jsou brzděny plánovanou kanalizací

•

Sbor
o
o
o
o

•

Základní
a
mateřská
škola
Vzhledem k velkému nárůstu požadavků na místa v mateřské škole a paradoxně
nedostatku dětí v základní škole (v posledním roce s přerušením činnosti, by do dalšího
školního roku nastoupily v naší škole pouze tři děti) jsme byli nuceni v přízemí budovy
provést stavební úpravy tak, aby bylo možno otevřít druhou třídu MŠ. Dnes máme
v mateřské škole zapsáno 40 dětí, čímž je maximálně naplněná kapacita obou tříd.
V souvislosti se zmíněnou stavební úpravou byla provedena obměna dětského nábytku a
vyměněno několik třicet let starých poruchových či nefunkčních akumulačních kamen.
Byla provedena rekonstrukce školního hřiště v areálu MŠ.

dobrovolných hasičů a jednotka SDH
zajištění pracovních stejnokrojů pro jednotku v H.Pěně a Malíkově
zajištění zásahových obleků a zásahové obuvi pro jednotku v H.Pěně a Malíkově
nákup třífázové 6 kW elektrocentrály pro jednotku v H.Pěně
nákup přenosného benzínového čerpadla na vodu pro jednotku v Malíkově

•

Kulturní dům
byl v poslední době obtížně využíván mimo jiné i proto, že jej el.akumulačními kamny
nebylo možno vůbec vytopit. Proto jsme přistoupili ke změně vytápění z elektro
akumulačního na přímotopné plynové. V souvislosti s touto změnou bylo v tanečním sále
instalováno plynové horkovzdušné topidlo ROBUR, ve zrekonstruované společenské
místnosti v přízemí kult.domu byla instalována 3 plynová topidla a 1 topidlo bylo
instalováno ve vestibulu.

•

Obecní
lesy
V roce 2008 jsme převzali od Lesů ČR v katastru Horní Pěna ještě 9,50 ha lesů, které
byly zapsány pro naši obec v přídělové listině, a to v celkové účetní hodnotě
1 810 437,35 Kč. Konečná celková výměra obecních lesů v obou našich katastrech činí
60 ha. Pěstební činnost v lesích obce provádíme 2 vlastními zaměstnanci obce a 3
sezónními pracovníky přidělovanými Úřadem práce v J.Hradci. Těžební činnost většího
rozsahu provádíme prostřednictvím živnostníků, přibližování dřeva od loňského roku,
kdy jsme zakoupili traktorový naviják, vlastními prostředky a zaměstnanci.
Nutno podotknout, že naše obecní lesy byly 2x po sobě značně poškozeny větrnými
kalamitami, a to v roce 2007 orkánem Kyrill, po kterém bylo zpracováno 520 m3
kalamitního dřeva, ale hlavně v roce 2008, kdy nás zasáhla vichřice Emma, která
doslova smetla 1300 m3 dřeva v chatové oblasti u rybníka Dřevo. V souvislosti s výše
uvedenými kalamitami vzniklo cca 1,20 ha holin, které byly z velké části zalesněny
v roce 2009. Letos nám zbývá zalesnit pouze cca 0,30 ha ploch.

•

Vybavení obecního úřadu, rozšíření poskytovaných služeb pro občany
o bylo zřízeno a vybaveno pracoviště CZECH Pointu
o bylo zřízeno a vybaveno pracoviště pro ověřování listin a podpisů

•

Knihovna
o proběhla zásadní obměna knih
o knihovna byla připojena na síť knihoven, což umožňuje vzájemné vypůjčení knih
i mezi knihovnami
o knihovna byla dovybavena dalším počítačem

•

Kulturní a společenský život v obci
o obnovili jsme tradiční vítání nových občánků
o začali jsme pořádat Michalské slavnosti v Horní Pěně, takže v letošním roce již
půjde o 3.ročník
o pořádáme sbírky obnošeného šatstva pro Broumovskou diakonii
o pořádáme burzy – bleší trhy
o spolu s hasiči z Horní Pěny pokračujeme v dříve započaté tradici pořádání
Setkání seniorů z našich obcí
o pořádáme besedy k výročí osvobození

ing. Karel Dušek, Jaroslav Kubát
@@@@@@@

Z historie obce - Farní kostel svatého Michaela
(podle zápisků Dr. Josefa Nováka, gymnasijního profesora v Jindřichově Hradci, člena České
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, a Královské české společnosti
nauk, autora Soupisu památek historických a uměleckých v Království Českém)
Patrony kostela sv. Michala v Horní Pěně až do roku 1594 byli páni z Hradce. Poté nad ním i
nad celou farností přebrali správu jezuité, kteří na faře zřídili obydlí rekonvalescentů z
jezuitské koleje v Jindřichově Hradci. Od roku 1773 se stala patronem našeho kostela
náboženská matice.
Podle dokladů a náčrtů byl gotický kostel ve 14. století jednolodní, k lodi se připojovalo pouze
presbyterium a sakristie. V 15. století byla v pozadí lodě zřízena kruchta na klenbě. Pod
kruchtou původně býval hlavní vchod do kostela. Za správy jezuitů byl kostel zrekonstruován
ve slohu renesančním, byla přebudována klenba a namalovány lunety nad okny a fresky s
výjevy ze života svatého Michala.
V roce 1709 byl kostel rozšířen o levou loď neboli kapli svatého kříže, která se po rozebrání
zdiva mezi pilíři spojila s lodí hlavní.
Věž kostela pochází z roku 1681 a během 80 let od výstavby na ní byla 3x měněna střecha.
Věž je vysoká 35,2 m.
Rozsáhlými opravami prošel kostel i věž včetně oprav střechy v letech 1817 a 1894.
Hlavní oltář svatého Michala je barokní a nechali jej postavit jezuité v roce 1671.
Hana Andrejchová
@@@@@@@
V měsících březnu, dubnu a květnu oslavili nebo oslaví naši občané své kulaté nebo
půlkulaté narozeniny. Jménem zastupitelstva obce jim přejeme hodně zdraví, úspěchů,
štěstí a radostí.
březen
duben
květen
p. Miloslav Mareš
p. Vlastimil Plucar
p. Martina Kačerová
p. Marie Hložková
sl. Jana Slabá
p. Jana Slabá
p. Lenka Prokešová
p. Libuše Homolová
p. Martin Lehký
sl. Iveta Řimnáčová
p. Hana Dvořáková
p. Ctibor Balga
p. Dana Rohová
p. Dagmar Balgová
p. Josef Sýkora
p. Petr Dvořák
p. Ladislav Votava
p. Daniela Kubátová
p. Vlasta Michelová
p. Jaroslav Kotrba
p. Veronika Licehamrová
@@@@@@@
V sobotu 27.3.2010 jste mohli navštívit „Velikonoční dílnu“ v naší mateřské škole. Kdo to
nestihl, může jen litovat! Návštěvníci si mohli prohlédnout krásnou velikonoční výzdobu
školky, děti si mohly samy nebo s pomocí rodičů namalovat keramiku z dílny p. Hulíkové,
vyrobit si velikonočního zajíčka ze sklenky plné bonbonů, namalovat velikonoční prostírání
pomocí barev a připravených šablon, vyrobit ovečku z pilin, namalovat kraslice nebo s pomocí
p. Lapkové vytvořit jarní vazbu z větviček. Celou dopolední dílnu připravily a organizovaly
zaměstnankyně mateřské školy pod vedením p. ředitelky. Kdo se byl podívat, určitě se mnou
souhlasí, že všem ženám ze školky patří velké poděkování za krásné zážitky dětí i dospělých.
@@@@@@@

Sdělení a informace občanům:
Obec Horní Pěna nabízí k prodeji vyrobené listnaté palivové dřevo v celkovém množství
13 m3. Vyvolávací cena je 360,-Kč/m3 včetně DPH, tj. celková cena za uvedené množství činí
4680,-Kč.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ do 12.4.2010.
V případě více zájemců rozhodne vyšší nabídnutá cena.
@@@@@@@
V sobotu 17.dubna proběhne, tak jako každý rok, v obci Horní Pěna sběr starého železa a
současně i sběr nepotřebného elektro zařízení (televize, ledničky, pračky, atd.). Začátek
akce bude v 9:00 hodin.
Žádáme spoluobčany, aby zejména staré železo umístili před své nemovitosti až v den svozu,
těsně před zahájením akce, aby zbytečně nedocházelo ke krádežím.
Upozorňujeme, že v tento den budeme sbírat pouze výše uvedené, nikoliv nebezpečný
odpad.
Termín pro svoz nebezpečného odpadu bude určen dodatečně.
@@@@@@@
Z důvodu malého zájmu o odvoz starého železa a elektrozařízení v Malíkově nad Nežárkou
v loňském roce žádáme občany Malíkova, aby své požadavky na odvoz nahlásili do 12.dubna na
OÚ, aby mohl být stanoven termín svozu pro Malíkov.
@@@@@@@
Důležité sdělení pro rodiče nejmenších občánků – v úterý 20.dubna 2010 se koná zápis dětí
do mateřské školy, a to v prostorách MŠ od 13.00 do 16.00 hodin.
@@@@@@@
Dovolujeme si vás pozvat opět na již 3. bleší trh, který se bude konat v kulturním domě v
Horní Pěně, ve velkém sále ve dnech 23.dubna – 25.dubna 2010.
Čas příjmu a prodeje: pátek
23.4. 16.00 – 20.00 příjem a prodej
sobota
24.4 10.00 – 16.00 příjem a prodej
neděle
25.4. 10.00 – 12.00 příjem a prodej
12.00 – 16.00 výdej a výplata peněz
Byli bychom rádi, aby se tento bleší trh nestal jen burzou šatstva, ale aby se na něm objevily i
jiné věci, tedy aby to byla burza všeho možného, což je původní záměr. Můžete donést k
prodeji nejen šatstvo, ale i hračky, knihy, domácí potřeby, obrazy, dárkové předměty,
sportovní potřeby.......prostě cokoliv, co u vás nenašlo uplatnění nebo se vám přestalo líbit.
Každá taková věc se jistě může líbit nebo hodit někomu jinému.
@@@@@@@
V pátek 30. dubna 2010 opět uspořádáme v obci „Čarodějnice“. Zahájíme lampionovým
průvodem v 19.00 hod. od mateřské školy. Průvod projde obcí směrem ke hřišti u rybníka. Po
příchodu průvodu hasiči zapálí čarodějnou vatru. Děti si budou moci opékat buřty na ohýnku a
poté projít večerní stezku odvahy s odměnou na konci. Občerstvení zajistí Obec a MŠ –
buřty, chléb, imonády a pamlsky.
@@@@@@@
Obecní knihovna opět rozšířila svůj knižní fond a nabízí k půjčení nové knihy pro stávající i
nové čtenáře. Některé starší a málo žádané knihy opět průběžně vyřazujeme a jsou ke koupi
opět za 1,- Kč na chodbě Obecního úřadu před knihovnou.
@@@@@@@
Od počátku letošního roku je možno pronajmout si od Obce Horní Pěna malý sál v přízemí
kulturního domu např. pro různé rodinné a jiné oslavy a setkání. Úhrada za pronájem zahrnuje

pouze poplatky za spotřebované energie. Prostory budou po předchozí domluvě předány a zpět
převzaty místostarostou obce panem Kubátem. Upozorňujeme, že v místnosti platí zákaz
kouření, protože tato místnost je využívána i pro dětské akce.
@@@@@@@
Přednáška – beseda
k výročí osvobození bude letos zaměřena na téma:
Amatérská letecká archeologie na území Jindřichohradecka .
a uskuteční se 7.května v 18 hodin v klubovně
našeho kulturního domu.
Budeme si povídat a archeologických nálezech letecké techniky, aneb co se dá ještě po 60
letech nejít na místech dopadů havarovaných letadel, toto vše bude doplněno promítáním
dokumentů z pátrání po letecké historii. Samozřejmě předpokládáme, že se do besedy zapojí
všichni přítomní a možná se dozvíme i nějaké nové skutečnosti, které povedou k novým
nálezům.

@@@@@@@
Volby do parlamentu proběhnou v pátek
28.5.2010 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu
29.5.2010 od 8.00 do 14.00 hodin,
pro občany z Horní Pěny v malém sále v přízemí kulturního domu.
@@@@@@@

Z letopisů a kronik
Co také obec řešila:
Před 26 lety
„Paní A podala stížnost na svou sousedku paní B na to, že paní B bije a klackem vyhání její
slepice z obecního pozemku.
Paní B byla pozvána na Místní národní výbor, kde s ní bylo dohodnuto, že z přechodu, kudy
chodí slepice patřící paní A , odstraní překážku, kterou tam dala aby slepice paní A mohly na
obecní pozemek docházet stejně tak, jako její slepice. Písemné vyřízení bylo zasláno
stěžovatelce, která s obsahem souhlasila.“
I když tenkrát nebyly příčiny roztržky odstraněny úplně, paní A již svou stížnost neopakovala.
Výbor žen při MNV
Ze zápisu č. 1 schůze výboru žen podzim 1952:
Mimo jiné se řešilo i rozdělení mýdlového prášku
„Mýdlový prášek, který je u paní L. se rozprodá všem ženám. V podělí odpoledne to provedou
paní Z a paní K a hned vyrovnají v konzumě a zároveň objednají nový.“
Ještě za měsíc se rozprodával mýdlový prášek „těm, které ještě nedostaly asi po dvou kilech“.
Ze zápisu č. 4 - únor 1953
Kontrola dodávky mléka.
„Paní Z hlásí, že JZD neplní dodávku mléka ani vajec. Nápravu udělal MNV tu, že požádali
družstevníky aby dle možnosti pomohli dodávky vajec družstvu splnit aby nedodávali vejce na
volný trh. V kravíně se též dělá náprava aby se mléko mohlo plnit přidá se kravám více sena.“

