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
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Počet obyvatel: 582 (podle evidence obyvatel)

číslo: 1/2014

Někteří naši spoluobčané oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví svá životní jubilea.
v březnu
p. David Tunka
p. Jiří Kalvas ml.
sl. Markéta Hiršová
p. Jan Cernat
p. Lenka Rücklová
p. Marie Jantačová
p. Tomáš Boček
p. František Koranda ml.
p. Gabriela Bočková
p. Pavel Kudrfalec
p. Hana Andrejchová
p. Miroslav Veselý st.
p. Marie Skořepová
p. Josef Koníček st.
p. Jan Charvát

v dubnu
p. Jan Andrejch
p. Tomáš Vojta
p. Jiří Boček
p. Marcela Míchalová
p. Josef Růžička
p. Roman Stokláska
p. Anna Boháčová
sl. Michaela Deutschová
p. Ingrid Neundorfová
p. Robin Fiala
p. Jiří Sýkora ml.
p. Roxana Šašková

v květnu
p. Václav Míchal
p. Dagmar Kapustová
p. David Kalous
p. Petra Kolářová
p. Marie Šašková
p. Martina Gruberová
p. Alena Dvořáková
p. Petruše Kalvasová
p. Jana Šeflová
p. Marta Skořepová
p. Veronika Licehamrová
p. Marie Růžičková
p. Irena Šamanová
sl. Radka Olahová
p. Josef Koníček ml.
p. Martin Prokeš

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu,
pohody, štěstí a úspěchů.
xxxxxxxxxxx

Poděkování:
Zastupitelstvo obce Horní Pěna tímto děkuje jednomu z našich spoluobčanů za významný
finanční dar ve výši 100.000,-Kč, který je určen na rozšíření vodovodní sítě.
Na přání dárce nezveřejňujeme jeho jméno.

Novinky z obce:
Kanalizace:
V současné době stále probíhá výběrové řízení na dodavatele kanalizace pro Horní Pěnu.
Do výběrového řízení se přihlásilo 8 uchazečů. Úspěšný výběr dodavatele je podmínkou
Ministerstva zemědělství ČR pro přidělení dotace na výstavbu kanalizace.

Mateřská školka:
V nedávné době byla schválena naše žádost o dotaci na kompletní zateplení naší školky.
Současně zastupitelstvo obce schválilo zadání výběrového řízení na dodavatele prací.
Předpokládáme, že se hlavní práce uskuteční letos o prázdninách.

Novinky z mateřské školky:
 sobota 12. 4. od 9,00 do 12,00 tradiční velikonoční dílna pro malé i velké
návštěvníky
 čtvrtek 24. 4. od 13,00 do 17,00 zápis dětí do MŠ na školní rok 2014/2015
 čtvrtek 19. 6. od 15,30 hodin Zahradní slavnost v MŠ

Zapište si do kalendáře:
Zveme vás na každoroční burzu všeho možného, která proběhne v kulturním domě.
V pátek 11.4. příjem a prodej od 16.00 do 20.00,
v sobotu 12.4. příjem a prodej od 9.00 do 16.00
v neděli 13.4. prodej od 9.00 do 12.00, výdej věcí a výplata peněz od 14.00 do 15.00

V sobotu 12.dubna 2014 bude v Horní Pěně probíhat tradiční sběr starého železa a
elektroodpadu. Železný šrot a elektropřístroje k likvidaci dejte před své domy ráno
nejpozději do 9:00 hodin, aby vše mohlo být odvezeno. S odvozem začnou naši hasiči v 9:00
hodin. V Malíkově nad Nežárkou proběhne v tento den pouze sběr elektroodpadu. Sběr železa
se zde uskuteční v režii malíkovských hasičů, kteří termín oznámí dodatečně.

V pátek 18. dubna 2014 se sejdeme od 17:00 hod. v malém sálku kulturního domu na dalším
předvelikonočním Hlavičkování. Posedíme, ochutnáme různé velikonoční specialitky, a hlavně si
popovídáme a zastavíme se v předvelikonočním shonu. Nápoje jsou zajištěny, k ochutnání
můžete přinést svoje velikonoční i jiné specialitky. Uvítáme i ukázky velikonočních kraslic
z Vaší dílny.

Ve středu 30.4.2014 jako každoročně vyjde ve 20 hodin od mateřské školky lampionový
průvod, který projde vsí až k rybníku, kde hasiči již tradičně zapálí hranici a zahájí tak oslavu
filipojakubské noci. Děti si budou moci opéct buřty a jako každoročně, i letos na ně bude
čekat podvečerní dobrodružství zakončené sladkou odměnou.
Takže vyrobte nebo zakupte lampion a samozřejmě nechte provést technickou kontrolu svých
košťat, ti pokročilejší technickou kontrolu vysavačů a připravte se na velký let!

V pátek 16.května 2014 od 19 hodin a v sobotu 17.května od 18 hodin sehrají naši
ochotníci pohádkové divadelní představení „Tři zlaté zuby děda Vševěda“ ve velkém sále
kulturního domu v Horní Pěně. Pozor na začátky představení !!!

V pátek 23.5.2014 od 18 hodin se uskuteční Noc kostelů
Mimo obvyklého kulturního programu bude při komentované prohlídce výjimečně možno vidět i
liturgické předměty, které nejsou nyní v kostele běžně k dostupné. Podrobný program bude
vyvěšen na vývěsce kostela.

Tradiční Setkání seniorů obou našich obcí, které pořádá Obec Horní Pěna spolu s SDH Horní
Pěna, se uskuteční 21.6.2014 v sále kulturního domu v Horní Pěně. K tanci a poslechu bude hrát
Kamenická 4-ka. Začátek akce bude 16:00 hodin.
S krátkým kulturním programem vystoupí i děti z místní mateřské školy.

Ze sportu
Rozpis domácích utkání našich fotbalistů:





Sobota 19.4.2014
Sobota 3.5.2014
Sobota 17.5.2014
Sobota 31.5.2014

od 17:00 hodin
od 17:00 hodin
od 17:00 hodin
od 17:00 hodin

H.Pěna - Staré Město pod Landštejnem
H.Pěna – Popelín
H.Pěna – Nová Bystřice „ B “
H.Pěna – Kunžak

Přijďte podpořit naše chlapce !

