Ohlasy od Dřeva

neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou
stránky obce: www.hornipena.cz
registrace u Ministerstva kultury ČR, odbor médií a audiovize v r. 2007 pod evidenčním číslem MK ČR E 18057
redakce: 728 675 347, andrejchova@hornipena.cz

Počet obyvatel: 582 (podle evidence obyvatel)

číslo: 5/2011

Starosta obce prostřednictvím občasníku děkuje všem organizátorům letošních Michalských
slavností a všem, kteří jakkoliv přispěli k dobrému průběhu celé akce.
Slavnosti se opravdu povedly, své udělalo i pěkné počasí a nové atrakce. Věříme, že jste se
také dobře pobavili.
Majitel skákacího hradu nám jako bonus za pozvání na dvě akce postavil skákací hrad ještě
zdarma 5. října v zahradě mateřské školy, takže si děti užily "sportování" v hradu ještě jeden
den navíc.
Vydařila se i podzimní burza. Z kulturního domu odcházeli spokojení kupci se spoustou
krásných a užitečných věcí. Organizátorky se v množství "zakázek" pořádně zapotily, ale
odměnou byl čistý výtěžek 1031,- Kč, který bude opět věnován na dětské akce.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V sobotu 5.11.2011 proběhne v Horní Pěně a Malíkově pravidelný svoz nebezpečného
odpadu. Jedná se o plechovky od barev, olejů, chemikálií a ředidel (možno i se zbytky těchto
látek), použité štětce, dále úsporné žárovky a zářivky, autobaterie apod.. Odpad umístěte
nejpozději do 9:00 hodin před svou nemovitost, svoz začne v 9:00 hodin.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozvánky na další akce v obci:
V pátek 18.11.2011 pořádáme v malém sále kulturního domu podzimní Štrůdlování s
ochutnávkou sladkých i slaných štrůdlů. Začínáme v 17:00 hodin. Přijďte ochutnat a přineste
k ochutnání i svoje výrobky. Můžete se s ostatními i podělit o svoje oblíbené recepty.
A jak se blíží vánoce, můžete se už těšit na další ročník předvánočního Salátování a
cukrování, které plánujeme na pátek 16.12.2011 opět od 17:00 hodin v malém sálku
kulturního domu. K ochutnání můžete přinést své bramborové saláty, vánočky, cukroví a další
Vaše vánoční speciality.
K vánoční pohodě pak přispěje i vánoční koncert v kostele, který si můžete přijít poslechnout
v sobotu 17.12.2011 v 16:00 hodin. Tentokrát nám zazpívá vánoční koledy
jindřichohradecký pěvecký soubor "Smetana". A samozřejmě pro všechny účastníky
připravíme po koncertě vánoční punč a vánočku.
Informace České pošty:
Vedoucí pobočky České pošty v naší obci, paní Hudá, nás požádala o zveřejnění následující
nabídky. Na poště můžete nyní uzavřít pro své dítě až do jeho 18 let věku výhodné spoření

„První konto“, s výhodným úrokem 1,75 %. Informační letáky najdete v mateřské škole nebo
se můžete podrobně informovat přímo na poště v Horní Pěně.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OZNÁMENÍ:
Zastupitelstvo obce oznamuje občanům zahájení procesu tvorby nového územního plánu
obce. S účinností od 1.1.2007 vešel v platnost nový stavební zákon č.183/2006 Sb., který
nařizuje obcím s územním plánem schváleným před účinností tohoto zákona v termínu
nejpozději do 31.12.2015 uvést svůj ÚP do souladu s platným stavebním zákonem, jinak by
takový územní plán pozbyl platnosti. V praxi to pro obce znamená 2 možnosti:
-

tzv. prosté převedení (překlopení) stávajícího ÚP do souladu s platným stavebním
zákonem, avšak bez možnosti zapracování nových návrhů

-

vytvoření nového ÚP s možností uplatnění nových návrhů a podnětů ze strany občanů
nebo organizací

Jelikož obě výše uvedené možnosti jsou víceméně stejně finančně náročné, rozhodlo proto
zastupitelstvo obce o pořízení nového územního plánu obce, aby se tak dal prostor vám
občanům k podávání svých návrhů k zapracování do ÚP.
Od tohoto okamžiku můžete podávat své návrhy do ÚP písemnou formou na Obecní úřad
Horní Pěna, a to do 31.12.2011 .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V prosinci 2011 oslaví svá jubilea někteří naši spoluobčané:
p. Marie Longinová
p. Lenka Floriánová
p. Jakub Küschall
p. Veronika Plucarová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a
spokojenosti do dalších let.

