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Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo Obce Horní Pěna Vás zve na další ročník Michalských slavností v sobotu
25.9.2010.
Dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin můžete navštívit „Podzimní dílnu“ v Mateřské škole .
Odpoledne od 12.00 do 17.00 hodin navštivte „tržiště“ u kostela, kde můžete posedět při
hudbě a občerstvení.
Nakonec se nám podařilo připravit pro vás malé překvapení – na louce u Maňourů bude opět
letecký den. Svá letadla vám od 10.00 do 14.00 hod. předvedou letečtí modeláři.
Od 15.00 do 16.00 hodin proběhne v kostele sv. Michaela mše .
Od 16.00 do 20.00 bude hrát u kulturního domu k poslechu a dobré náladě Kamenická čtyřka a
samozřejmě bude stále možnost zakoupit občerstvení, o které se budou starat naši hasiči.
Pro případ nepříznivého počasí jsou připraveny prostory kulturního domu.
@@@@@@@
Nu, a ještě Vás již předem zveme na další kulturní akci , která bude pořádána pod záštitou
Obce Horní Pěna, a tou je Vánoční koncert pěveckého souboru „X-tet“, který se bude konat
v adventním čase 19.12.2010 v 16.00 hod. v kostele sv. Michaela v Horní Pěně.
@@@@@@@
DOBA KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
15.10.2010
14:00-22:00

16.10.2010
8:00-14:00

MÍSTO KONÁNÍ:
VOLEBNÍ OKRSEK 1 – hORNÍ PĚNA
VOLEBNÍ OKRSEK 2 – MALÍKOV NAD
NEŽÁRKOU

BUDOVA KULTURNÍHO DOMU –
PŘÍZEMÍ, MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST
HASIČÁRNA

Dovolujeme si pozvat všechny občany k volebním schránkám.
Pokud si některý z občanů bude přát, aby jej navštívila volební komise s přenosnou volební

schránkou, prosíme Vás, abyste tuto skutečnost oznámili obecnímu úřadu nejpozději do
16.října 2010 do 12:00 hodin, buďto elektronickou poštou na adresu: ou@hornipena.cz, nebo
telefonicky na čísla 384388136 nebo 724195814, popř. můžete vzkázat po příbuzných a
známých.
@@@@@@@
V následujících měsících oslaví někteří naši spoluobčané svá životní jubilea.
v září
p. Růžena Šťástková
p. Věra Turínová
p. Dana Maňourová
p. Jarmila Plucarová
p. Jitka Korandová
p. Radek Kolář

v říjnu
p. Miroslava Jirková
p. Anna Cernatová
sl. Lenka Růžičková
p. Drahomír Slabý
p. Irena Štěchová
p. Marika Pospíšilová
sl. Vendula Korandová
p. Hana Rychetská
p. Hana Rychetská
p. Ida Küschalová

v listopadu
p. Jana Koníčková
p. Jindřich Rückl ml.
p. Milan Mareš
sl. Nikola Kalvasová
p. František Koranda
p. Hana Blažková
p. Marie Nápravníková
p. Jindřich Rückl st.
p. Věra Hendrychová

Jim všem přejí členové zastupitelstva vše nejlepší a do dalších let hodně zdraví, štěstí,
úspěchů a spokojenosti.
@@@@@@@
A nyní ještě pár slov k posledním akcím pořádaným současným zastupitelstvem. Jedná se o
Loučení s prázdninami a Bleší trh. Obě akce se vydařily nad očekávání.
I když konec srpna nám, co se týká počasí, příliš nepřál, děti to od účasti na Loučení s
prázdninami neodradilo. Ty, které se zúčastnily, jistě nelitovaly. Viděly práci profesionálních
hasičů a zasoutěžily si v mnoha soutěžích. Obrátky pak nabrala i odpolední diskotéka „na
pláži“, kde kromě tance a dobré hudby byla i řada žertovných tanečních a sportovních soutěží.
Děti si odnesly zasloužené odměny, a bylo jich hodně. I přesto, že se dešťové přeháňky
několikrát snažily nám pěkné odpoledne pokazit, se loučení vydařilo.
Také burza zvaná Bleší trh přinesla všem účastníkům radost a užitek. K prodeji přinesli
zájemci spoustu nejrůznějších užitečných a pěkných věcí, a kdo přišel nakoupit, neodešel s
prázdnou. Z prodeje jsme získali čistý zisk 828,-Kč. Ten bude zase použit na další akce pro
děti. No, a protože si všichni účastníci, ať prodejci či kupující, pochvalovali, plánujeme další
burzu – Blešák na jaro (pravděpodobně březen) 2011.
@@@@@@@
9.října 2010 proběhne tradiční mobilní svoz nebezpečného odpadu, tj. nádob od barev,
ředidel, olejů, chemikálií, atd.. Svoz nebezpečného odpadu proběhne v obou našich obcích.
Současně v tento den proběhne sběr železného odpadu, ale pouze v Horní Pěně !! Tento
sběr si organizují hasiči SDH Horní Pěna a finanční výtěžek bude zaúčtován do pokladny SDH.
Žádáme spoluobčany, aby výše uvedený odpad umístili před své nemovitosti těsně před
zahájením svozu, a to v 8:30 hodin. Děkujeme za pochopení.
Sběr nepotřebných elektrospotřebičů proběhne tradičně opět na jaře příštího roku.
@@@@@@@

