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Zveme Vás na 8. „blešák“ v kulturním domě v Horní Pěně
pátek 5.10. od 16.00 do 20.00 - příjem a prodej
sobota 6.10. od 9.00 do 16.00 - příjem a prodej
sobota 6.10. od 16.00 do 17.00 - výplata (nebo následující týden na Obci Horní Pěna)
10% ceny prodaného zboží si strháváme do fondu akcí pro veřejnost
příjem a prodej všeho možného, co projde dveřmi kulturáku.
(oděvy, nádobí, nevhodné dárky, menší nábytek, elektrospotřebiče, kola, různé
drobnosti, knihy, dekorační předměty, hračky..............)
PŘIJĎTE !!!
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Oblečení, které se neprodá a které si nechcete vyzvednout zpět, odvezeme v dalším týdnu
opět na jindřichohradeckou katolickou charitu.
V době konání blešáku můžete do kulturáku také donést v pytlích či taškách oblečení,
povlečení, ručníky a jakékoliv další textilie a obuv (bundy, kalhoty, trička, mikiny, svetry, šaty,
deky, přehozy, ubrusy, závěsy a záclony, ručníky i utěrky, páry, ale i jednotlivé kusy bot, čisté
i špinavé, bez ohledu na druh), které nechcete dát do prodeje, ale které vám doma překážejí a
které se chystáte vyhodit.
V příštím týdnu proběhne svoz těchto textilií a obuvi firmou RE-CO CZECH s.r.o. k recyklaci.
V Malíkově nad Nežárkou můžete tyto nepotřebné textilie a nepotřebnou obuv donést v
úterý 9.10. do 9.00 hodin ke kapli, odkud budou v průběhu dne odvezeny.
Nezatěžujte zbytečně životní prostředí a nevyhazujte textil na skládky. Máme pro něj
využití!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ještě pár informací k oslavě blahořečení našeho rodáka Bedřicha Bachsteina 21.října u
nás v Horní Pěně.
Jak již bylo uvedeno slavnosti se zúčastní Předseda Senátu Parlamentu ČR senátor Milan
Štěch a svou účast potvrdil i Sídelní biskup českobudějovické diecéze Mons. Jiří PAĎOUR,
OFMCap.
Při projednávání programu slavnosti a získávání podkladů pro doprovodnou výstavu jsem
navštívil františkánské mnichy v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. Výhradně pro naše

občany jsem zde získal pozvání pro zájemce o prohlídku kostela s přilehlými budovami a
knihovnou. Návštěva by se měla uskutečnit v průběhu výstavy o našem, nyní blahořečeném
rodáku, tj. do 25. listopadu letošního roku. Maximální počet návštěvníků je do 20 osob.
Případní zájemci se mohou přihlásit na telefonu 728 517 852.
Jaroslav Kubát, místostarosta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Michalské slavnosti
Svatý Michael nám tento rok opravdu přál a slavnosti se vydařily. Kdo nepřišel, může litovat.
Na tržišti byla spousta krásných věcí ke koupení i podívání. Trnky brnky z Rapšachu byly
prostě, jak říká mladší generace, SUPER. Frontmanka skupiny diváky úplně okouzlila a ona i její
kolegyně vzbudily několikrát během svých vystoupení výbuchy spontánního potlesku. Slova
nestačí, to chce prostě vidět. Věříme, že u nás ženy z Rapšachu nevystupovaly naposled.
Naši divadelníci se také nenechali zahanbit a jejich hra o chyceném kradači se velmi líbila. A
my jsme se konečně dozvěděli, o kterou tu tělesnou část loupežník přišel. No co byste mysleli,
přece o ruku!
Koncert Káji a Jany v kostele byl pro všechny posluchače nádherným zážitkem a věříme, že to
nebylo naposled, co zde děvčata vystupovala. Krásný hlas Káji, neobyčejně šikovné ruce Jany
doplněné výbornou akustikou našeho svatostánku – to byla prostě krása.
A pak už jsme si v klidu mohli vychutnat pohodové rytmy country hudby skupiny Grass and
Roses a příjemné večerní posezení u dobrého moku a ještě lepšího bramboráku. Po něm by se
známý šéfkuchař pan P. olizoval až za ušima.
Krásný den ukončil večerní deštík a později liják. Možná nám tím náš svatý patron chtěl
naznačit, že každá legrace jednou skončí, byť byla sebelepší.
Tak zase za rok na Michala!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Volby do krajských orgánů
Dovolujeme si upozornit občany, že ve dnech 11. a 12. října 2012 se budou konat volby do
zastupitelstva Jihočeského kraje.
Kdo z občanů si přeje návštěvu volební komise s přenosnou volební schránkou, ať svůj
požadavek sdělí nejpozději do pátku dne 11.října 2012, do 10:00 hodin buďto osobně nebo
telefonicky na tel. čísla 384 388136 nebo 724195814, popř. mailem na adresu
ou@hornipena.cz.
Prosíme všechny občany, aby si k volbám vzali platný průkaz totožnosti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
INZERCE:
Prodám byt 3+1 (61,27m2) v osobním vlastnictví v Horní Pěně. K bytu náleží:
 zahrada (169 m2) s garážovým stáním pro 2 auta, k zahradě je zaveden el. proud
 garáž (28 m2)
 parkovací místo pro 2 auta vedle domu
 2 sklepy

Byt je po rekonstrukci. Tel.: 724 238 790
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., středisko Hospříz oznamuje, že ve dnech 5. a 6.
listopadu se uskuteční výlov rybníka Dřevo (Pěněnský). Ryby z výlovu bude možné
zakoupit na hrázi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V minulých měsících oslavili někteří naši občané svá životní jubilea. Protože během prázdnin
občasník nevycházel, přejeme jim všem nyní dodatečně vše nejlepší k jejich výročím a hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a životních radostí do dalších let.
Stejné blahopřání patří také občanům, kteří svá jubilea oslaví v nejbližší době. I vám, jen to
nejlepší k výročím a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životních radostí do dalších let přeje
zastupitelstvo obou našich obcí.
Naši jubilanti:
červenec:
p. Petr Deutsch st.
p. Michaela Plucarová
p. Jiří Šašek
p. Anna Dvořáková
p. Zdeňka Hloušková
p. Luboš Boháč
p. Anna Krajčírová
p. Luděk Paďourek
p. Pavel Špadrna
p. Dagmar Prinzová
p. Bohuslava Prokešová
p. Michal Boček
p. Dana Lehká
p. Jaroslav Prokeš ml.
p. Oldřich Jantač nejst.
p. Tomáš Kvasnička

říjen
p. Milan Veselý
p. Oldřich Jantač nejml.
p. Ludmila Zeithámová
p. Štěpán Wehle
p. Jiří Hochman
p. Jarmila Plucarová
p. Milan Skořepa
p. Helmut Regásek
p. Slavomil Rejthar ml.
p. Stanislava Babická

srpen:
p. Antonín Fencl
p. Helena Mejtská
p. Dana Petrů
p. Helena Plucarová
p. Jan Apltauer
p. Marta Jirová
p. Helena Loskotová
p. Stanislava Pfauserová
p. Monika Veselá
p. Miloslav Fiala
p. Lenka Rejtharová
sl.Veronika Balgová
sl.Jana Švíková
p. Ivona Apltauerová
p. Irena Kolářová
p. Vladimír Králíček
p. Marie Lehká
p. Martin Koubek
listopad
p. Jiří Kalvas st.
p. Anna Cernatová
p. Martin Bauman ml.
p. Tomáš Žáček
p. Luboš Filípek
p. Jaromír Mrkvička ml.
p. Karel Prinz ml.

září:
p. Karel Paukov
p. Miloslava Kožíšková
p. Miroslav Brož
p. Hana Wehlová
p. Karel Masojídek
p. Jana Balgová
p. Drahoslava Fenclová
p. Lukáš Křiklán

p. Martin Maňour
p. Eva Smržová
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na sobotu 13.10.2012 je do Horní Pěny objednán pan Švajner, mistr kominický. Jako
tradičně bude doprovázen starostou obce. Vyjdeme, jako vždy, krátce po 8. hodině. Zájemce
z loňského roku máme evidované, není tedy třeba se znovu hlásit, navštívíme Vás. Žádáme
pouze zájemce nové nebo zájemce, kteří již třeba v letošním roce zájem nemají, aby se
nahlásili na OÚ, a to nejpozději do pátku 12.10.2012 do 12:00 hodin.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V sobotu 13.10.2012 od 9:00 hodin proběhne tradiční sběr železného šrotu pouze v Horní
Pěně.
Současně v tento den proběhne v obou našich obcích i sběr elektropřístrojů.
O sběr železného šrotu v Malíkově se postarají malíkovští hasiči (tak, jako každý rok si
termín svozu určí a zveřejní sami).

Vážení spoluobčané,
při této příležitosti si dovolím připomenout povinnost každého z nás třídit odpad. Je
opravdu zarážející, čím vším některé popelnice v den svozu doslova „přetékají“. Často je
to právě odpad, který je recyklovatelný (PET lahve, krabice od mléka a nápojů, igelitové
obaly, papírové krabice, atd.). Rovněž tak Vás žádám, abyste do popelnic neumisťovali
biologický odpad ze zahrad, jako je listí, posečená tráva nebo např. spadaná jablka.
Žijeme na venkově, ne ve městě a i tento odpad je možno dále využít. Každá tuna
nevytříděného odpadu uložená na skládku se dříve nebo později bude muset projevit na
ceně, kterou zaplatíme každý z nás. Třiďte odpad a šetřete tím peníze sami sobě !
Ing. Karel Dušek, starosta

PAPÍR

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU

Do modrých nádob můžete
odhodit:

noviny, časopisy, reklamní
letáky,

kancelářský papír,

knihy, sešity,

krabice, lepenka, kartón,

papírové obaly (např. sáčky).
SKLO

Prosím, nevhazujte:
× mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír,
× uhlový a voskovaný papír,
× použité plenky a hygienické
potřeby.

Do zelených nádob můžete
odhodit:

láhve od nápojů,

skleněné nádoby,

skleněné střepy – tabulové
sklo.
PLASTY

Prosím, nevhazujte:
× keramiku, porcelán,
× zrcadla,
× drátěné sklo a autosklo.

Do žlutých nádob můžete
Prosím, nevhazujte:
odhodit:
× novodurové trubky,

PET láhve od nápojů –
× obaly od nebezpečných
prosím, nezapomeňte je
látek (motorové oleje,
sešlápnout!
chemikálie, barvy apod.).

kelímky, igelitové sáčky,
fólie,

výrobky a obaly z plastů,

polystyrén,

nápojové kartony (krabice od
džusů, mléka, vína, apod.)

