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Vážení spoluobčané,
v dnešním zkráceném čísle pro vás máme několik důležitých upozornění a informací:
Pokud někdo z vás dosud neobdržel sčítací archy, tak budou od 5.4. do 19.4.2011 k
dispozici v kanceláři obecního úřadu, a to osobní a bytové listy. Domovní listy si však, bohužel,
musí každý sám vyzvednout na hlavní poště v J.Hradci, v Klášterské ulici kterýkoli den u
přepážky č.10 od 9.00 do 17.00 hodin.
Aktuální upozornění: dnes, 1.4.2011, od 15.00 do 20.00 hodin, a zítra, 2.4.2011, od 9.00 do
17.00 hodin probíhá v kulturním domě tradiční blešák, tedy burza všeho možného, co projde
dveřmi kulturního domu. Podrobnosti jsou na vyvěšených plakátcích. Přijďte se podívat a něco
pěkného si jistě vyberete!
V sobotu 16.4.2011 od 9:00 hodin proběhne v Horní Pěně již tradiční sběr železného šrotu
a vyřazených elektrospotřebičů.
V Malíkově nad Nežárkou se tento den budou sbírat pouze vyřazené elektrospotřebiče. Sběr
železného šrotu si malíkovští hasiči zorganizují ve zvláštním termínu, který bude všem včas
oznámen.
Žádáme občany Horní Pěny, aby z důvodu zamezení možným krádežím, zejména železný šrot
umístili před svoje nemovitosti až v sobotu, těsně před začátkem akce.
Mateřská škola v Horní Pěně vás zve v sobotu 16.4.2011 od 9.00 do 12.00 na velikonoční
dílnu, která se bude konat v budově školy. Můžete si vytvořit velikonoční kraslice a také se
naučit dělat jarní a velikonoční dekorace ze živých i suchých květin, případně si je zakoupit či
objednat u p. Lapkové. Občerstvení je zajištěno.
Zápis dětí do Mateřské školy v Horní Pěně se uskuteční ve středu 27.4.2011 od 13:00 do
16:30 hodin v budově mateřské školy. Předškolní vzdělávání poskytuje naše mateřská škola
od 3 let věku dítěte do počátku školní docházky.
Znovu všem připomínáme již dříve inzerovanou akci „Velikonoční potlach“ s ochutnávkou
velikonočních specialit v pátek
22.4.2011 od 17.00 hodin ve společenské místnosti
kulturního domu. Můžete se pochlubit svými velikonočními specialitami, jako jsou mazance,

velikonoční hlavička, koblihy, jidáše apod.. Na ukázku a pro inspiraci ostatních můžete také
přinést velikonoční kraslice. Pokud chcete, přineste i recepty na své speciality. Zveřejníme je
postupně v občasníku.
Nezapomeňte vzít s sebou dobrou náladu ! Možná přijde i ten slibovaný harmonikář.
30.4.2011 se bude před restaurací „U Jantačů“ opět jako každý rok v 18.00 hodin stavět
tradiční májka.
V tuto sobotu budeme jako každý rok slavit filipojakubskou noc. Ve 20.00 hodin vyjde od
mateřské školy lampionový průvod, který projde obcí až k rybníku. Tam pak hasiči zapálí
připravenou čarodějnickou vatru. Pro děti budou zdarma špekáčky k opečení a limonáda, pro
dospělé zajistí občerstvení naši hasiči. Pro všechny děti je připravena "noční" stezka odvahy
zakončená sladkou odměnou.
Vezměte sebou pouze košťata v dobrém technickém stavu, pěkné počasí je objednáno! Všem
účastníkům přejeme příjemný let!
Upozorňujeme, že ve dnech 2.5.-15.5.2011 se bude malovat schodiště a velký sál v
kulturním domě. V tomto termínu nebude možno zapůjčovat sál kulturního domu k žádným
akcím.
Jako každý rok i letos uspořádají naši hasiči ve spolupráci s OÚ setkání důchodců v sobotu
21.5.2011 v kulturním domě od 17.00 hodin. K tanci a poslechu zahraje, stejně jako
v loňském roce, Kapela bez kapelníka. A samozřejmě bude zajištěno i občerstvení.
A jako třešničku na dortu si vás dovolujeme pozvat na 1. pěnenský country bál v sobotu
25.6.2011 v kulturním domě. K tanci a poslechu bude hrát pořadatel akce - česká country
skupina Grass & Roses. Občerstvení bude zajištěno i se stylovou obsluhou. Další informace
budou vyvěšeny na plakátcích před plesem.
Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás s malou anketou, na základě které bychom rádi zjistili, jak jste spokojeni,
či nespokojeni s plošným rozmístěním a počtem stanovišť kontejnerů na tříděný odpad v naší
obci. Vaše názory potřebujeme znát k tomu, abychom mohli, v případě vašeho zájmu, situaci
ještě vylepšit zřízením nových stanovišť kontejnerů nebo přidáním nádob tak, aby třídění
odpadů bylo co nejefektivnější. Odpovězte, prosím, na následující otázky:
1.) Jste spokojeni se stávajícím plošným rozmístěním a počtem stanovišť kontejnerů na
tříděný odpad v obci ?
2.) Ve které lokalitě v obci by bylo vhodné zřídit nová stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad ?
Vaše odpovědi je možno vhazovat do schránky na dveřích obecní knihovny ode dneška do
26.4.2011 do 17:00 hodin, kdy se bude konat pravidelné jednání zastupitelstva obce, na
kterém se mimo jiné bude projednávat i stav třídění odpadů v obci a další možnosti a zlepšení
v této oblasti.
Odpovědi je také možno poslat mailem na adresu andrejchova@seznam.cz.
Za váš zájem a odpovědi předem děkujeme.

A ještě vás již předem upozorňujeme na termín letošních Michalských slavností - 24.9.2011.

