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Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, proběhlo 11. listopadu 2010, tedy na Martina, v malém sále kulturního domu
ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, na kterém byly volbou obsazeny důležité
funkce. Starostou naší obce byl opět zvolen ing. Karel Dušek, místostarostou pan Jaroslav
Kubát. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena ing. Eva Píšová, členy tohoto výboru pan
Rudolf Žáček a pan Jiří Sýkora. Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena RNDr. Hana
Andrejchová, členy pan Vladimír Šaman a pan Oldřich Jantač ml..
Po krátké diskusi pak mohli účastníci z řad veřejnosti ochutnat občerstvení, které za vlastní
peníze (nikoliv za peníze z obecního rozpočtu) zakoupili a vyrobili manželé Kubátovi, paní Eva
Píšová, paní Hana Dušková a paní Hana Andrejchová. Tuto informaci zveřejňujeme ne proto, že
bychom se chtěli chlubit, ale proto, abychom uvedli na pravou míru fámy, které šíří po vsi
jeden z našich spoluobčanů.
Pozvání pro všechny
Zveme všechny občany na vánoční koncert do našeho kostela v neděli 19. prosince 2010
odpoledne v 16.00 hodin. Vánoční náladu nám všem připomene zpěv vokálního souboru X-tet.
Dále vás zveme na 1. předvánoční salátování a cukrování v úterý 21. prosince 2010.
Srdečně zveme nejen vás, kdo chcete předvést a nechat ochutnat svoje výrobky – vánoční
cukroví a vánoční bramborové saláty, ale i vás, kdo chcete pouze ochutnávat a třeba se i
nechat inspirovat recepty ostatních. Kuchaři a kuchařky, kteří chtějí předvést svoje umění, se
sejdou v kulturním domě již v 17.00 hodin, aby mohli připravit svoje výrobky k předvedení a
ochutnávce. Od 18.00 do 20.00 bude následovat ochutnávka pro veřejnost. Můžete s sebou
vzít i své osvědčené recepty, o které jste ochotni se s ostatními podělit. Určitě o ně bude
zájem.
Knihovna sděluje
V listopadu jsme dostali darem značnou část knižního fondu bývalé knihovny firmy Obal
Rozkoš. Tento dar zahrnuje jak beletrii, tak i odborné knihy. Část z nich bude zařazena do
fondu naší knihovny a část je opět k dispozici na chodbě před knihovnou, kde si vybrané
svazky můžete zakoupit opět za 1,- Kč. Knihy můžete zaplatit buď v knihovně nebo v kanceláři
Obecního úřadu Horní Pěna nebo můžete částku vhodit do schránky na dveřích knihovny.
Knihy k zakoupení budou průběžně doplňovány, protože se nám do regálů na chodbě najednou

všechny nevejdou.
Poslední půjčovní čtvrtek v letošním roce bude 9.12.2010, další půjčovní den bude až v roce
2011, a to 6.1.2011.
V lednu, v únoru a v březnu oslaví někteří naši občané svá životní jubilea.
v lednu:
v únoru:
v březnu:
p. František Sýkora
p. Klára Drbalová
p. Karel Dvořák
p. Michal Rückl
p. Josef Švíka
p. Ludvík Dvořák ml.
p. Marta Kalvasová
p. Oldřich Pfauser
p. Lukáš Plánka
p. Jiřina Smržová
p. Lenka Sedláková
p. Ivo Šenkýř
p. Veronika Rojková
p. Hana Stráníková
p. Marta Hiršová
p. Jozef Balga
p. Věra Šašková
p. Michaela Turínová
p. Šárka Bartůšková
p. Jiří Rejthar ml.
p. Jiří Rychetský
Všem jubilantům přeje zastupitelstvo Obce Horní Pěna do dalších let vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí, úspěchů a pohody.
Kultura
Tak jsme se zamysleli, co nového připravit pro občany v oblasti kultury. Plánujeme
zorganizovat příští rok pro zájemce z řad občanů zájezd do divadla, pravděpodobně do nově
opraveného Horáckého divadla v Jihlavě, popřípadě do divadla s otáčivým hledištěm v Českém
Krumlově. Termín bude vybrán podle programu divadel a občané budou včas informováni, aby
se mohli přihlásit.
Slovo redakce
Rádi bychom uvítali na našich stránkách také příspěvky od občanů, ať již příspěvky osobní
nebo příspěvky zájmových sdružení fungujících v obci. Jakékoli příspěvky stačí poslat v
elektronické podobě na e-mail uvedený v záhlaví, nebo v písemné podobě vhodit do schránky
knihovny, obce nebo p. Andrejchové. Pokud máte dobrý námět ke zveřejnění a nechcete sami o
věci psát, ozvěte se jakýmkoli způsobem p. Andrejchové nebo komukoliv ze zastupitelstva a
my vás budeme kontaktovat a vaši věc vhodným způsobem ztvárníme a zveřejníme. Budeme
rádi, když se i vy podělíte s ostatními o své zkušenosti, zážitky a názory.
V občasníku je možné zveřejňovat i různé inzeráty a podat je můžete stejnou cestou jako
příspěvky.
Sport -něco pro zdraví
Připomínáme zájemcům o kondiční cvičení, že si mohou protáhnout svá těla při hudbě každé
pondělí a čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod. v sále kulturního domu.
Harmonogram svozu odpadů pro rok 2011
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Slovo starosty

„LETNÍ SOUTĚŽ JIHOČESKÝCH OBCÍ VE SBĚRU A TŘÍDĚNÍ PLASTŮ“

Na začátku léta letošního roku Jihočeský kraj spolu s autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM a.s. vyhlásily na podporu třídění plastů celokrajskou letní soutěž obcí ve třídění
plastů. Do soutěže byly automaticky zapojeny všechny obce a města Jihočeského kraje
zapojené do systému Eko-kom. Obce a města soutěžily v množství vytříděných plastů za letní
měsíce (přepočteno na jednoho obyvatele). Hlavním cílem této soutěže byla nejen podpora
sběru plastů, ale i snaha ukázat lidem, že jejich třídění má smysl, a že se z plastu vyrábějí
užitečné věci.
Ve své kategorii (od 500 do 1999 obyvatel) se naše obec se v této soutěži umístila na
16.místě.
Cenou za toto umístění jsou 2 lavičky z recyklovaných plastů. Jakmile nám budou lavičky
doručeny, budou trvale umístěny před budovou OÚ na autobusové zastávce.
Celkové výsledky v naší kategorii:
1. Malovice (4 lavičky)
2. Bernartice (3 lavičky)
3. Staré Město pod Landštejnem (3 lavičky)
4. Opařany (3 lavičky)
5. Čížová (3 lavičky)
6. Zlatá Koruna (3 lavičky)
7. Čimelice (2 lavičky)
8. Brloh (2 lavičky)
9. Lhenice (2 lavičky)
10. Holubov (2 lavičky)
11. Čestice (2 lavičky)
12. Kájov (2 lavičky)
13. Přídolí (2 lavičky)
14. Lipí (2 lavičky)
15. Dříteň (2 lavičky)
16. Horní Pěna (2 lavičky)
Podrobné výsledky Letní soutěže obcí také můžete najít na www.jihoceske-trideni.cz v části
Kampaň ke třídění a soutěže.
Děkuji vám všem, kteří jste k tomuto velice pěknému umístění naší obce přispěli tím, že odpad
třídíte a dokazujete tak, že vám problematika odpadů není lhostejná a že třídění odpadů má
smysl. Podrobné ekonomické zhodnocení roku 2010 nejen v oblasti likvidace odpadů
zveřejníme v lednovém vydání Ohlasů.

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce na svém 1.řádném zasedání dne 30.11.2010 rozhodlo o výši místních
poplatků pro rok 2011. A právě díky výše zmíněnému úspěšnému třídění odpadů zůstává
poplatek za svoz pevného domovního odpadu ve stejné výši jako v roce 2010.

Výše místních poplatků pro rok 2011
Druh poplatku
Poplatek za odvoz pevného domovního odpadu za 1 osobu s trvalým
bydlištěm v obci Horní Pěna
Poplatek za odvoz pevného domovního odpadu za rekreační objekt
Poplatek za odvoz odpadu pro podnikatele
Poplatek z chovu psů za jedno chované zvíře

Výše poplatku pro
rok 2011
395,00
500,00
1 600,00
200,00

Podnikatelům bude jako každoročně vydán na platbu daňový doklad.
Možnost úhrady poplatků prostřednictvím běžného účtu
Obecní úřad dává pro rok 2011 občanům možnost uhradit místní poplatky bezhotovostně na
běžný účet obce Horní Pěna.
Číslo běžného účtu obce je 0603 152 329/0800.
Do položky variabilní symbol uveďte, prosím, číslo popisné. Do položky Předmět uveďte
jméno, druh poplatku a počet osob, za které byl poplatek uhrazen.
Známka na odvoz odpadu Vám bude vydána po připsání úhrady na běžný účet obce.
Vzhledem k tomu, že všechny platby jsou dohledatelné, není třeba se obávat, že Vaše
platba bude připsána někomu jinému.
Místní poplatky můžete samozřejmě nadále hradit v hotovosti přímo do pokladny
Obce Horní Pěna.

Inzerce:
Obec Horní Pěna nabízí k pronájmu od 1.1.2011, na dobu 10 let, rybochovné rybníky v k.ú.
Malíkov nad Nežárkou, a to KN p.č. 553/1 o kat. výměře 48 339 m2 (Krškovec) a KN p.č. 544 o
kat. výměře 9 787 m2 (Srdce).
Minimální nabídková cena je 0,50Kč/ m2/rok + roční navýšení dle inflace vyhlašované ČSÚ.
Písemné nabídky v zalepené obálce označené “NEOTVÍRAT- PRONÁJEM RYBNÍKY“ doručte
do 14.12.2010 do 1200 hodin na OÚ Horní Pěna.
Adresa pro doručení nabídek:
Obec Horní Pěna
Horní Pěna 93
378 31 Horní Pěna
*****************************************************************
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem všech členů nového zastupitelstva obce
poděkoval za vaši důvěru, kterou jste nám vyjádřili svými hlasy v nedávných komunálních
volbách.
Přeji vám všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků a v roce 2011 hodně zdraví,
pohody a úspěchů v soukromém i pracovním životě.

Ing. Karel Dušek, starosta obce

