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Poděkování:
V tomto čísle chceme poděkovat mnoha lidem a hned několikrát.
Poděkování patří všem, kteří přispěli čímkoli do sbírky, kterou pořádala Obec Horní Pěna pro
občany v oblastech postižených povodní a také panu Václavu čekalovi, který vše obětavě
odvezl do centrálního skladu v Troubkách.
Dále chceme poděkovat všem, kteří finančně přispěli do sbírky pro mateřskou školu, při které
se vybralo téměř 10.000,- Kč na různé mimoškolní aktivity dětí z naší mateřské školy. Kasičky
byly umístěny v MŠ, na Obecním úřadě, v obchodě Jednota v obci, v obou hospůdkách v Dolní
Pěně a v Krčmě u rytíře v Radouňce.
A samozřejmě je třeba poděkovat i organizátorkám této sbírky, p. Harudové a p.Soukupové.
V uplynulých dnech jsme opět předali broumovské charitě sebrané oblečení a obuv pro
charitativní účely. Děkujeme všem, kteří přispěli k této dobročinné akci naší obce.
xxxxxxx
Sdělení:
Mateřská škola bude o prázdninách uzavřena ve dnech 12.7. - 14.8.2010, v ostatních dnech
bude normální provoz.
Knihovna bude mít v době letních školních prázdnin omezený provoz. Půjčovat se bude ve
dnech 1.7., 29.7. a 19.8.2010 v čase od 17.00 do 18.00 hodin. Od 2.9.2010 bude opět
fungovat knihovna každý čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.
xxxxxxx
Ukončení činnosti Základní školy
Zastupitelstvo obce, na svém zasedání dne 25.5.2010, rozhodlo o ukončení činnosti ZŠ v
Horní Pěně. A tak po zhruba 220 letech končí éra základní školy v naší obci z důvodu nízkého
počtu dětí, které by jejich rodiče měli zájem do naší školy umístit. Této neradostné
skutečnosti předcházelo ze strany vedení obce a školy již v minulých 2 letech několik schůzek
s rodiči, kde jsme se snažili rodiče seznámit s výhodami výuky dětí v málotřídce a
s možnostmi, které by dětem naše škola mohla nabídnout. Poslední schůzka s rodiči se
uskutečnila letos 11.května.
Na závěr schůzky bylo dohodnuto, že OÚ sestaví jednoduchý dotazník, který bude všem
rodičům budoucích školáků zaslán doporučenou poštou, aby svůj názor mohli vyjádřit i rodiče,
kteří se této schůzky z jakýchkoliv důvodů nezúčastnili. V dotazníku byl rovněž stanoven
termín, do kterého mohou rodiče doručit na OÚ svojí odpověď. Současně bylo v dotazníku
zdůrazněno, že odpovědi neobdržené v termínu budou chápány jako odpovědi zamítavé. Celkem

tak byli obesláni rodiče 10 dětí, které budou zahajovat povinnou školní docházku od 1.9.2011.
Do stanoveného termínu se vrátilo na OÚ celkem 7 odpovědí, z nichž 1 byla záporná a 6
kladných. Z těchto 6 kladných odpovědí byly 3 z Horní Pěny a 3 z Dolní Pěny. Je to smutné,
ale pro tak malý počet zájemců nelze školu dále provozovat. Znamenalo by to mimo jiné, že
doplatky za „chybějící žáky“ bychom museli doplácet z obecního rozpočtu. Nákup nového
vybavení, učebnic a nutné stavební úpravy pro školní třídu by znamenaly další finanční částku,
která by citelně zasáhla do rozpočtu obce. Tyto nutné finanční vstupy jsou navíc násobeny
velkou existenční nejistotou naší ZŠ do budoucna, protože obnovovat činnost školy
s minimálním možným počtem dětí hned na začátku je velice riskantní krok.
Ukončení činnosti ZŠ má však paradoxně i kladný dopad, neboť tímto bude možné rozšířit
kapacitu mateřské školy o prostory dosud rezervované pro ZŠ. Po ekonomicky a technicky
drobných úpravách se tak zvýší počet míst v mateřské škole na celkových 50, čímž mohou být
uspokojeni všichni letošní žadatelé o umístění svých dětí od 1.9.2010. Zmíněných 50 míst je
maximální kapacita celé budovy MŠ s ohledem na respektování současně platných
hygienických norem EU.
xxxxxxx
Pozvání:
Zaměstnanci a žáčci mateřské školy zve rodiče svých žáků na zahradní slavnost, kterou
pořádají 24.6.2010 od 16.00 hodin v areálu mateřské školy.
xxxxxxx
Obec a Hasiči Horní Pěna pořádají tradiční setkání seniorů dne 3.července 2010 v sále
kulturního domu v Horní Pěně. Začátek je v 17:00 hodin. K tanci a poslechu hraje Muzika
bez kapelníka.
Pořadatelé srdečně zvou všechny dříve narozené občany z obou našich obcí.
xxxxxxx
V uplynulých dnech a v nejbližších měsících oslavili a oslaví svá jubilea někteří naši
občané.
červen
červenec
srpen
září
p. Luboš Hložek ml.
p. Zdeněk Kalvas
p. Dana Lebedová
p. Miloslava Kožíšková
p. Jan Štěch
p. Anna Dvořáková
p. Božena Henžlová
p. Mária Balgová
p. Václav Švíka
p. Michaela Sýkorová p. Zuzana Hůlková
p. Karel Dvořák
p. Martin Blažek
p. Ivana Olahová
p. Hana Plucarová
p. Dagmar Hudcová
p. Věra Kožíšková
p. Lenka Hryzáková
p. Marie Filípková
sl. Jana Dvořáková
p. Karel Koudelka
p. Martin Lašťovka
p. Olga Kalvasová
p. Petr Matějíček
p. Marie Dvořáková
p. Martina Kadounová
p. Miloslav Chmel
p. Nikola Cernatová
p. Zdeněk Jakl ml.
p. Karel Dušek
p. Petr Vraj
p. Luboš Hložek st.
p. Marie Maršíková
p. Marie Lehká
Všem přeje zastupitelstvo hodně zdraví, štěstí, radostí a spokojenosti nyní i v dalších
letech.
xxxxxxx
A co na závěr dnešního krátkého a již „letního“ čísla?
Rychlostí pendolina se k nám řítí doba hlavních prázdnin a dovolených, takže přejeme všem
dětem a studentům krásné a dlouhé prázdniny, všem dospělým pěknou dovolenou a nám všem
krásné léto s opravdu letním počasím, nezapomenutelné letní zážitky, odpočinek po celoroční
tvrdé práci a namahavém učení a studiu a všem „SLUNCE V DUŠI“.

