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Někteří naši spoluobčané oslavili nebo v nejbližších dnech
červen
červenec
p. Hana Baumannová
p. Petra Charvátová
p. Petr Dvořák
p. František Koranda
p. Josef Dvořák
p. Oldřich Jedlička
p. Milada Plánková
p. Jiřina Švíková
p. Jana Deutschová
p. Anna Dvořáková
p. Věra Kožíšková
p. Šárka Popprová
p. Martin Roh
p. Milan Loskot
p. Marie Dvořáková
p. Jana Votavová
p. Jiří Chalupa
p. Oldřich Jantač nejst.
p. Marie Rychetská

oslaví svá životní jubilea.
srpen
p. Helena Mejtská
p. Dana Petrů
p. Dana Šanderová
p. Stanislava Pfauserová
p. Martin Plánka
p. Marie Lehká

září
p. Vladimír Šaman
p. Lenka Jiráčková
p. Miloslava Kožíšková
p. Věra Veselá
p. Pavel Oravec
p. Miloslav Drbal
p. Zdeněk Plánka
p. Zuzana Lojková
p. Marie Blažková
sl. Nikola Kudrfalcová
p. Jindřich Kalvas
p. Milan Turín
sl. Martina Apltauerová
p. Bohuslava Smékalová
p. Jozef Boháč
p. Jindřich Florián
p. Anna Hiklová
p. Radim Hložek

listopad
p. Jana Plucarová
p. Anna Cernatová
p. Jaroslav Lehký
p. Romana Kodymová
p. František Píša
p. Kamila Strachotová
p. Valerie Levandovská
p. Rudolf Bartůšek

říjen
p. Tomáš Fiala
p. Karel Filípek st.
sl. Dagmar Balgová
p. Jakub Roh
p. Jarmila Plucarová
p. Jiří Hirš
p. Helena Moudrá
p. Pavlína Křiklánová
p. Josef Šašek
p. Iva Dušková
p. Ilona Fialová

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu,
pohody, štěstí a úspěchů.
xxxxxxxxxxx
Akce plánované na nejbližší dobu:
1. V sobotu 20.9.2014 se v Horní Pěně uskuteční tradiční sběr železného šrotu.
Začátek akce je v 9:00 hodin. O sběr železného šrotu v Malíkově se postarají
malíkovští hasiči (tak jako každý rok si termín svozu určí a zveřejní sami).
Současně v tento den proběhne v obou našich obcích i sběr elektropřístrojů a
nebezpečného odpadu (prázdné obaly od barev nebo obaly se zbytky těchto látek, ředidel,
laků, olejů, různých chemikálií, štětce od barev apod.).
2. Rovněž na sobotu 20.9.2014 je do Horní Pěny objednán Stanislav Švajner, mistr
kominický z J.Hradce. Jako tradičně bude doprovázen starostou obce. Vyjdeme, jako
vždy, krátce po 8. hodině. Ti z vás, kdo máte zájem o návštěvu kominíka, nahlaste svůj
požadavek na OÚ, a to nejpozději do pátku 19.9..
3. V sobotu 27.9.2014 se uskuteční u kostela od 10:00 hodin Michalské slavnosti
zakončené posezením s country kapelou. Zároveň pořádá mateřská škola od 9:00 do
12:00 hodin Den otevřených dveří s podzimní dílnou.
4. Ve dnech 10. a 11.10.2014 se uskuteční volby do obecního zastupitelstva a v
termínech 10. a 11.10.2014 a 17. a 18.10.2014 proběhnou volby do Senátu.
5. Ve dnech 24.-26.10.2014 uspořádáme v kulturním domě opět již 11. blešák podzimní burzu všeho možného.
xxxxxxxxxx
Vážení spoluobčané,
abych uvedl na pravou míru jisté "zaručené informace", které po obci občas kolují, dovolím si
Vás informovat o podstatě nedávno ukončeného soudního sporu mezi obcí Horní Pěna
a bývalým starostou ing. Jiřím Rejtharem:
V roce 2005 požádal ing. Rejthar o prodej obecních pozemků, které má dlouhodobě oploceny.
Jednalo se o pozemky, které z části tvoří jeho dvůr a zahradu. Podotýkám, že tyto pozemky
měl a má ing. Rejthar zaploceny již několik desítek let, užíval je bez jakéhokoliv nájemního
vztahu, tedy bezplatně. Proti jeho žádosti nemělo tehdejší zastupitelstvo žádných námitek a
ing. Rejthar dostal od tehdejších zastupitelů úkol nechat zpracovat geometrický plán (GP),
kterým budou předmětné části parcel odděleny a současně tak bude určena přesná výměra
prodávaných pozemků. Ing. Rejthar objednal zaměření u jindřichohradeckého sdružení
geodetů GEOS a nechal na náklady obce zhotovit GP, ve kterém hranice kupovaných pozemků
však již nebyly zachovány tak, jak byly a jsou oploceny a zastupitelstvem schváleny, ale nové
hranice byly zaměřeny až těsně na štítovou zeď holírny, kde se nachází vchod do této budovy,
čímž obci v podstatě znemožnil přístup do této nemovitosti. Z druhé strany, od potoka, jeho
oplocení končí u zdi přístavku, tzv. uhelny, která je pevně spojena s holírnou. Tato uhelna vždy
tvořila a stále tvoří příslušenství k budově holírny, sloužila jako sklad na uhlí pro vytápění
někdejší provozovny holičství. Ing. Rejthar však v GP obec připravil i o pozemek pod touto
přístavbou tím, že nechal hranici jím kupovaného pozemku zaměřit opět až na zeď holírny. Pro

konečné schválení prodeje předložil zastupitelstvu kopii geometrického plánu, na které byly
barevně znázorněny pozemky, které byly ve vlastnictví ing. Rejtara a pozemky, u kterých
žádal o prodej. Na této kopii bylo zřejmé, že vchod do holírny zůstane zachován, stejně tak že
zůstane zachována i uhelna, jako příslušenství k holírně.
Tímto ing. Rejthar tehdy přítomné zastupitele (Rudolf Žáček, Hana Veselá a ing. Karel Dušek)
uvedl v omyl. V té době bylo v naší obci ustanoveno 7 členné zastupitelstvo, takže přítomnost
4 zastupitelů (starosta je rovněž členem zastupitelstva) byla dostatečná pro
usnášeníschopnost.
Na předloženém dokumentu jsme nenašli nic závadného, a tak byl takto prodej schválen.
Vypracováním kupní smlouvy pověřil starosta tehdejšího advokáta JUDr. Klímu z J. Hradce.
Ing. Rejthar nemohl za obec smlouvu podepsat, neboť se jednalo o vyřizování jeho osobní
záležitosti, tudíž kupní smlouvu jsem podepisoval já, jako místostarosta obce.
Před podpisem jsem provedl formální kontrolu smlouvy, avšak geometrický plán, který byl
přiložen na konci smlouvy, už jsem nijak detailně nezkoumal. Vycházel jsem z toho, že GP,
který mi ing. Rejthar, prostřednictvím JUDr. Klímy, předkládá se smlouvou, je totožný s GP,
který nám byl předložen na zasedání obecního zastupitelstva, neboť na první pohled nebyl
rozdíl patrný a nemohl jsem předpokládat nečestný úmysl ze strany tehdejšího starosty.
Prodej se tedy uskutečnil a ing. Rejthar, jako nový vlastník, byl zapsán do katastru
nemovitostí. Po několika letech, při následném pronájmu budovy holírny, byl zjištěn nesoulad
zákresu budovy (rozměry budovy) v katastrální mapě se skutečností v terénu. Nájemce
budovy paní Kulhavá požádala obec o souhlas s vyrovnáním betonových dlaždic před vchodem
do holírny s tím, že si tyto práce provede na vlastní náklady. Za několik málo dní přišla paní
Kulhavá na Obecní úřad znovu se sdělením, že její činnosti přihlížel ing. Rejthar a ten jí řekl,
že pozemek je jeho, ale ať ty dlaždice klidně srovná, že mu to nevadí. Po tomto sdělení jsme
porovnali rozměry budovy v katastrální mapě s rozměry budovy ve skutečnosti a přišli jsme na
výše uvedený nesoulad. Takže obec vlastnila nemovitost bez přístupu a bez příslušenství uhelny, tedy za tohoto stavu nemovitost téměř bezcennou.
V této situaci jsme si nevěděli rady, jak záležitost řešit. Požádali jsme proto advokáta JUDr.
Drahotu o právní poradu, jak postupovat. Po prostudování dokumentů nám JUDr. Drahota
sdělil, že jedinou cestou je podání žaloby na neplatnost kupní smlouvy. Tímto úkonem jsme
JUDr. Drahotu pověřili.
Absolvoval jsem, coby starosta obce, celkem 4 předsoudní jednání u Okresního soudu v J.
Hradci, která vedl samosoudce Mgr. Vejtasa. Po celou dobu samosoudce obě strany sporu
nabádal ke smírnému řešení, ovšem ing. Rejthar nikdy žádné z navržených smírných řešení ze
strany obce nepřijal. Navíc začal ing. Rejthar před soudem tvrdit, že uhelna je jeho
vlastnictví, že ji v roce 1964 sám na své vlastní náklady postavil! (Pamětníci se shodují, že toto
tvrzení je zcela nepravdivé). Jelikož tedy všechny pokusy o smír selhaly, rozhodlo
zastupitelstvo obce podat žádost o zahájení soudního projednání. Dne 29.8.2013 vynesl
Okresní soud v J. Hradci rozsudek, ve kterém určil, že pozemky převedené kupní smlouvou ze
dne 21.6.2006, jsou vlastnictvím obce, neboť kupní smlouva je absolutně neplatná, a to i z toho
důvodu, že nebyla po úplném vypracování předložena starostou obce k odsouhlasení obecnímu
zastupitelstvu. Mohu pouze spekulovat o tom, že se tak stalo z toho důvodu, aby obecní
zastupitelstvo při podrobnější kontrole, nezjistilo rozdíl v GP, který byl součástí smlouvy proti
GP předloženému zastupitelstvu při žádosti o odkoupení pozemku.
Proti tomuto rozsudku se ing. Rejthar odvolal ke Krajskému soudu v Č. Budějovicích. Na svém
jednání dne 30.7.2014 Krajský soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v J. Hradci, když

veškeré pokusy obce o smír byly opět neúspěšné. Obec v rámci smíru navrhovala ing.
Rejtharovi, aby si ponechal veškeré pozemky, které má oploceny, a které se nacházejí pod
garáží, za předpokladu, že uhradí náklady s oddělením jeho pozemků od pozemků patřících
obci k zajištění přístupu do budovy obce. Za účelem dosažení smíru bylo jednání u krajského
soudu odročeno a uskutečnila se schůzka v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Drahoty, kde byla
ing. Rejtharovi celá záležitost podrobně vysvětlena, avšak i tento pokus zůstal bezvýsledný a
Krajský soud následně ve věci rozhodl tak, že rozhodnutí Okresního soudu bylo potvrzeno a
ing. Rejtharovi bylo nařízeno uhradit náklady řízení před Krajským soudem. Těchto nákladů
mohl být ing. Rejthar ušetřen, pokud by byl ochoten uzavřít smír a pokud by se neodvolával do
rozhodnutí Okresního soudu.
V průběhu oněch zmíněných čtyř předsoudních jednání u Ok.soudu, na kterých se hledalo
smírné řešení, podal ing. Rejthar ještě podnět na MěÚ v J. Hradci, týkající se závadnosti
žumpy, patřící k budově bývalé holírny.
Ing. Rejthar tvrdil, že do této žumpy má zaústěný přepad ze své studny a právě tímto
přepadem se mu prý vrací fekálie do jeho studny a tím dochází k znečišťování vody v jeho
studni. Na základě tohoto podnětu svolal v dubnu 2013 odbor výstavby místní šetření. Na
místním šetření byla přítomna ing. Michálková (MěÚ J.H. odbor živ.prostředí), paní Špilauerová
(MěÚ J.H. odbor výstavby), ing. Rejthar, J. Kubát (místostarosta obce) a ing. Dušek (starosta
obce). Na místě samém bylo zjištěno, že žumpa je z 1/3 až 1/2 zaplněná sedimentem a nelze
tedy v tuto chvíli potvrdit ani vyvrátit tvrzení ing. Rejthara. Obec byla požádána o doložení
certifikátu o nepropustnosti jímky. Tento certifikát obec nevlastní, neboť předmětná žumpa
byla vybudována před cca 40 lety, proto bylo konstatováno, že žumpa nevyhovuje současným
požadavkům na nepropustnost. Na místě bylo domluveno, že obec zajistí prostřednictvím
společnosti ČEVAK a.s. vyvezení sedimentu a vyčištění žumpy a tato bude ihned poté
odstavena z provozu. O tomto byl pořízen písemný zápis, který všichni zúčastnění na místě
podepsali. Následující den byla žumpa firmou ČEVAK a.s. vyčerpána a vyčištěna tlakovou
vodou. Bylo zjištěno, že do žumpy je zaústěno pouze odpadní potrubí z holírny, žumpa má
betonové dno, je cca 1,5 m hluboká, tvoří ji 3 betonové skruže a nemá žádný odtok. Ze studny
ing. Rejthara do této žumpy žádný přepad zaústěn není a nikdy nebyl. Tvrzení ing. Rejthara je
tedy nepravdivé. Předmětná žumpa je od studny ing. Rejthara vzdálena cca 13 m a výškově je
v terénu umístěna níže, než studna. Paradoxem je, že vlastní žumpa ing. Rejthara, která je
kapacitně několikanásobně objemnější než žumpa u holírny, je od jeho studny vzdálena pouze
cca 8 m a obě leží ve stejné úrovni. Ing. Rejthar tvrdil, že jeho jímka splňuje kritéria těsnosti,
nicméně na požádání ing. Michálkové nebyl schopen certifikát o těsnosti předložit. Ing.
Rejthar nepředložil ani protokoly o rozborech vody ze studny, ze kterých by bylo patrné, zda
voda ve studni byla vůbec někdy pitná a kdy došlo ke zhoršení kvality vody.
Dalším paradoxem je skutečnost, že žumpa, na níž si ing. Rejthar nyní stěžuje, byla
vybudována Místním národním výborem Horní Pěna cca před 40 roky, v době, kdy předsedou
MNV Horní Pěna byl jeho otec, který bydlel ve stejném domě, ve kterém nyní žije ing.
Rejthar. Tedy po celou tuto dlouhou dobu žumpa nikomu nevadila, nikomu vodu
neznehodnocovala, až do doby, kdy obec začala řešit s ing. Rejtharem výše popsaný spor.
Z tohoto by bylo možno se domnívat, že tento podnět ing. Rejthara byl veden s
jediným úmyslem – znemožnit obci užívání budovy holírny.
Ing. Karel Dušek, starosta obce

Chválíme
Předposlední prázdninový víkend uspořádala Obec Horní Pěna na hřišti u rybníka Loučení s
prázdninami. Počasí nám sice vůbec nepřálo, ale děti, které si přišly zasoutěžit byly určitě
spokojené. Velký dík za příspěvek k programu Loučení patří mladým dobrovolným hasičům
Miloši Holcovi, Jakubu Rohovi, Jakubu Küschallovi a Tomáši Kotrbovi. Mladí hasiči předvedli
práci s hasičskou stříkačkou a pod jejich vedením si děti zkusily srážet plechovky stříkáním
proudem vody. Mladí hasiči pak pomáhali dětem s opékáním špekáčků. I za tuto pomoc jim
patří dík.
xxxxxxxxxx
Novinka ve sběru odpadu
V nedávné době byla společností AVE CZ, na žádost obce, umístěna v Horní Pěně u obchodu
SD Jednota sběrná nádoba (plastová popelnice zelené barvy o objemu 240 litrů) pro sběr
použitých rostlinných i živočišných potravinářských olejů a tuků z domácností v plastových
obalech (nejvhodnějším obalem pro tyto účely je PET láhev, do které slijete použitý olej nebo
tuk, pevně uzavřete víčkem a vhodíte otvorem do sběrné nádoby). Obsluhu nádoby zajišťuje
společnost AVE CZ a následně takto shromážděný odpad předává firmě EKO-PF s.r.o.
z Č.Budějovic k přečištění a další recyklaci s využitím v průmyslu. Využívejte, prosím, tohoto
sběru a nevylévejte použité oleje a tuky do kanalizace.
V brzké době bude stejná nádoba umístěna i v Malíkově u hasičárny.
xxxxxxxxxx
Oprava pěněnské hasičárny
V letošním roce byla provedena oprava a barevný nátěr fasády na průčelí a štítových zdí
budovy pěněnské hasičské zbrojnice. Celá akce byla provedena svépomocí několika obětavých
členů SDH, kteří práce provedli zcela nezištně, ve svém volném čase. Potřebný materiál byl
nakoupen z rozpočtu obce, neboť obec je vlastníkem budovy. Jednalo se o nákup jádrové
omítky, štuk, penetrace, fasádní barvy, barvy na nátěr dřevěných oken a malířských potřeb.
Celkově vynaložené náklady tak činí cca 22.000,-Kč. Všem, kteří se na této akci podíleli,
děkujeme.
xxxxxxxxxx
Dětské hřiště
V srpnu letošního roku byly na obecním pozemku před bytovým domem čp. 64 v Horní Pěně
instalovány dětské herní prvky. Na tuto akci jsme, v rámci Mikroregionu Jindřichohradeckozápad (jemuž naše obec předsedá), získali dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 70%
nákladů. O tuto dotaci jsme požádali v říjnu 2013. Celkové náklady na herní prvky činí
202.244,-Kč. Z rozpočtu obce bude vynaloženo 30%, tj. 60.673,-Kč. Poskytnutá dotace se
týká pouze dodání a instalace herních prvků. Jelikož dodavatelská firma neprovedla instalaci
některých prvků dostatečně kvalitně, nebyla plocha hřiště zatím převzata, a to až do doby
zjednání nápravy.
V průběhu září bude ještě na náklady obce plocha upravena, oplocena a budou dodány lavičky
pro posezení a odpadkové koše.
xxxxxxxxxx

Zateplení budovy MŠ
V letošním roce jsme konečně uspěli v získání dotace od Státního fondu životního prostředí
ČR, z Operačního programu životní prostředí, na snížení energetické náročnosti budovy naší
mateřské školy. Jde o kompletní zateplení střech a plášťů obou budov, včetně výměny všech
venkovních oken a dveří. Ve výběrovém řízení, které pro obec organizovala Stavební poradna
s.r.o. z Českých Budějovic, zvítězila se svojí cenovou nabídkou jindřichohradecká stavební
firma KOSTKA JH s.r.o.. Celkové náklady činí 4.266.000,-Kč včetně DPH. Z rozpočtu obce
bude hrazena částka ve výši 1.008.475,-Kč včetně DPH. Zbývající část celkových nákladů je
pokryta dotací.
Abychom vysvětlili, proč realizujeme tuto akci právě v letošním (volebním) roce, jak nám
někteří naši oponenti vytýkají, uvádíme následující časový přehled jednotlivých kroků, které
nutně realizaci předcházely:
Na konci roku 2009 jsme objednali u společnosti Windoor CZ s.r.o. zhotovení
projektové dokumentace na snížení energetické náročnosti naší mateřské školy pro podání
žádosti o dotaci do tehdejšího programu „Zelená úsporám“. V červnu 2010 bylo vydáno
stavební povolení a v červenci byla podána žádost o dotaci. V listopadu 2010 Státní fond
životního prostředí ČR naší žádost akceptoval. Z důvodu nedostatku financí rozhodlo
Ministerstvo životního prostředí ČR v květnu roku 2011, že z programu „Zelená úsporám“
budou vyloučeny všechny veřejné budovy (tedy i naše MŠ) a podpořeny budou pouze projekty
fyzických osob na zateplení rodinných a panelových domů. V roce 2012 nebyla pro změnu
žádná dotace na zateplování veřejných budov vůbec vypsána.
Na jaře 2013 jsme obdrželi informaci o tom, že v druhé polovině roku 2013 bude možné znovu
požádat o dotaci na zateplení MŠ do nového dotačního programu. Abychom však mohli žádost
podat a měli šanci uspět, bylo nutné aktualizovat stávající 3 roky starou projektovou
dokumentaci. Projekt byl aktualizován v červnu 2013. Začátkem července 2013 jsme obdrželi
od stavebního odboru souhlas s provedením stavebních úprav. V srpnu téhož roku byla
zpracována a podána žádost o dotaci. V lednu 2014 byla naše žádost akceptována.
S předstihem, již v březnu, rozhodlo zastupitelstvo obce o uzavření smlouvy se společností
Stavební poradna s.r.o., Č. Budějovice na realizaci výběrového řízení pro výběr dodavatele
prací. Na konci dubna 2014 jsme obdrželi závazné rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto akci.
Výběrové řízení bylo vypsáno v květnu 2014, výběr dodavatele byl proveden, po splnění všech
zákonných lhůt, na konci června. Smlouva se zhotovitelem byla podepsána 1.7.2014 a následně
bylo předáno staveniště.
xxxxxxxxxx
Výstavba kanalizace a ČOV Horní Pěna
V loňském roce jsme opět podali žádost o dotaci na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV.
Tentokrát byl pro obec naší velikosti určen program Ministerstva zemědělství. Aby naše
žádost mohla být dále vyřizována, bylo nutné provést výběrové řízení na dodavatele stavby.
Toto výběrové řízení bylo zahájeno v říjnu loňského roku, ukončeno bylo po uplynutí všech
zákonných lhůt na konci června letošního roku. Vybrána byla firma 1. Kamenická stavební a
obchodní s.r.o..
Dne 8.9.2014 jsme obdrželi od MZe závazný příslib financování celé akce se zahájením
realizace ještě v roce 2014. Na základě tohoto dokumentu již můžeme v současné době
přistoupit k zajištění bankovního úvěru a vyřizování žádosti na kofinancování akce z rozpočtu
kraje.

Ohlédnutí za volebním obdobím 2010 – 2014:
- Výstavba nové autobusové čekárny v H. Pěně
- Zahájení rozvozu obědů pro občany Malíkova
- Získání objektu bývalé truhlárny a garáží pro budoucí sběrný dvůr v H. Pěně od Agro-B s.r.o.
- Provedena výměna původního zkorodovaného vodovodního potrubí, včetně osazení vodoměrů
v bytovém domě H. Pěna 97
- Oprava štítu kulturního domu, navazujícího na čp. 36
- Výměna 3 ks původních nefunkčních akumulačních kamen v MŠ
- Nahrazení nefunkčního původního el. sporáku novým moderním konvektomatem v kuchyni MŠ
- Rozšíření veř. osvětlení v obou obcích a instalace úsporných LED a LVD svítidel
- Dokončení opravy kaple v Malíkově, provedení barevných nátěrů venkovních omítek, oprava a
nátěr oken a vstupních dveří, provedení vnitřní vápenné výmalby. V rámci této stavebně
rozsáhlé akce byly realizovány zásadní činnosti na statickém zajištění kaple v Malíkově, tj.
kompletní rozebrání věže, osazení ocelového nosníku pro založení nové věže, výstavba nové
věže, včetně dubové věžní stolice, osazení nové konstrukce střechy věže, následovaly nové
venkovní omítky, včetně štukatérských prací na celém objektu.
- Rozšíření sítě veřejného osvětlení a místního rozhlasu na výjezdu z H. Pěny do Malíkova
- Zrestaurování hlavního kříže na hřbitově v H. Pěně a kříže u místní komunikace při vjezdu do
Malíkova z H. Pěny (dotace z POV)
- Výměna oken v bytovém domě H. Pěna 97, včetně venkovních dveří do zahrady
- Částečná úprava vodovodních rozvodů v bytovém domě H. Pěna 97 z důvodu jejich častého
zamrzání v zimním období
- Po zkušenostech s velkými ztrátami vody v Malíkově, bylo v polovině roku, na náklady obce,
instalováno zařízení pro odečet hlavního vodoměru a dálkový přenos dat, díky kterému můžeme
sledovat stav odběru vody a ihned reagovat na případnou poruchu vodovodu v Malíkově (tímto
opatřením klesly ztráty vody v Malíkově z původních 50% na dnešní necelé 1%)
- Náhrada části zkorodovaného vodovodního řádu pro připojení čp. 5, 79 a 4 v H. Pěně
- Rozsáhlá oprava nefunkčního veřejného osvětlení na hřišti u rybníka Dřevo
- Stavba bezpečnostních přelivů na obecních rybnících na Kačležské ulici
- Nákup čelní radlice a sypače na obecní traktor pro zimní údržbu (dotace od SZIF)
- Provedení obnovy osvětlení tanečního sálu a přísálí v kulturním domě, výmalba sálu a přísálí,
nákup nové opony jeviště
- Oprava střechy na víceúčelové hale na hřišti
- Zrestaurování válečného hrobu z II. světové války na hřbitově v H. Pěně
- Výměna výpustního zařízení na návesním rybníku v Malíkově (nákup kbelu hradila obec, práce
provedli malíkovští hasiči)
- Zhotovení 2 nových kanalizačních vpustí v Malíkově
- Vybudování náhradních zdrojů vody pro H. Pěnu (zhotoveny 3 vrty, včetně posouzení
vydatnosti a kvality vody – dotace od OPŽP)
- Oprava a instalace mobiliáře (oltář, obrazy, lavice) do kaple v Malíkově + instalace osvětlení
interiéru kaple
- Nátěr plechové krytiny střechy márnice na hřbitově v H. Pěně, včetně opravy a nátěru
venkovních omítek
- Zrestaurování válečného hrobu z I. světové války na hřbitově v H. Pěně (dotace z POV)
- Oprava omítek a částí elektroinstalace v zadní části přízemí kulturního domu
- Oprava sklepních prostorů v bytových domech čp. 97 a 93 v H. Pěně

- Zajištění vyčištění a dílčí opravy koryta potoka v součinnosti se správcem Pěněnského potoka
- Výstavba oplocení v horní části areálu budoucího sběrného dvora obce
- Zajištění dotace, včetně realizace zateplení mateřské školy
- Zajištění dotace, včetně realizace dětského hřiště v H.Pěně
- Každoroční pořádání společenských akcí jako je Vítání občánků, Setkání seniorů, Michalské
slavnosti, vánoční Cukrování a salátování, Vánoční koncert v kostele
xxxxxxxxxx
Likvidace biomasy v roce 2015
Počínaje vegetační sezónou 2015 bude likvidaci biomasy v obou našich obcích zajišťovat
zemědělská společnost ing. Petra Nouzy z Dolní Pěny, která tuto zužitkuje na své nově
vznikající kompostárně. Sběr biologického materiálu (tráva, listí, větve) bude řešeno 2
způsoby, a to formou přistavených nákladních kontejnerů a volným shromažďováním na
určených místech s následným odvozem, tak jako dosud. Veškeré podrobnosti budou včas
zveřejněny.
xxxxxxxxxx

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych Vás požádal o Vaší účast při komunálních
volbách, které se zanedlouho v našich obcích uskuteční.
Přeji Vám šťastnou ruku při volbě nových členů zastupitelstva obou našich obcí. Přeji nám
všem společně, aby se nové zastupitelstvo dokázalo shodnout na řešení zásadních
problémů, které se v každé obci vyskytují, a aby každý zvolený člen zastupitelstva
pracoval a jednal především ve prospěch obce.
Ing. Karel Dušek, starosta obce
xxxxxxxxxx

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU
PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:







×

noviny, časopisy, reklamní letáky,
kancelářský papír,
knihy, sešity,
krabice, lepenka, kartón,
papírové obaly (např. sáčky).

×
×

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír,
uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby.

SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:





×
×
×

láhve od nápojů,
skleněné nádoby,
skleněné střepy – tabulové sklo.

keramiku, porcelán,
zrcadla,
drátěné sklo a autosklo.

PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:



×
×






PET láhve od nápojů – prosím,
nezapomeňte je sešlápnout!
kelímky, igelitové sáčky, fólie,
výrobky a obaly z plastů,
polystyrén,
nápojové kartony (krabice od džusů,
mléka, vína, apod.)

novodurové trubky,
obaly od nebezpečných látek
(motorové oleje, chemikálie, barvy
apod.).

