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V následujících dvou měsících oslaví svá životní jubilea někteří naši spoluobčané.
V měsíci prosinci 2014:
V měsíci lednu 2015:
p. Tomáš Paluska
sl. Aneta Kostková
p. Bohumila Brožová
p. Roman Fencl
p. Marie Nápravníková
p. Milena Knoflíčková
p. Jana Slavíková
p. Jana Kotrbatá
p. Irena Šamanová
p. Dana Hochmanová
p. Eva Bednářová
p. Karel Prinz st.
p. Jiřina Smržová
p. Jaroslav Šťástka
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně
zdraví, úspěchů a spokojenosti.
zastupitelstvo obce
xxxxxxxxx
Vážení spoluobčané,
jistě jste všichni zaznamenali, jakou proměnu prodělala v letošním roce naše mateřská škola.
Budova školy byla zrekonstruována za podpory Obce Horní Pěna na základě získané státní
dotace. Ve škole byla kompletně vyměněna okna, dveře, budova byla celkově zateplena a
získala novou střechu. Tyto funkční opravy podtrhla nová barevná fasáda. Jasné barvy a

dětské motivy na stěnách budovy, změnily nejen pohled na školu, ale i celkový pohled na naší
obec. Ať už se podíváte při svých vycházkách z kteréhokoliv vyvýšeného místa nad obcí,
upoutá Vás zcela jistě právě budova školky. Nás učitelky velice těší, když děti při našich
vycházkách ukazují, odkud všude vidí naši školku. Nejen nám zaměstnancům, ale hlavně dětem
se „nová“ školka velice líbí.
Rekonstrukce byla zahájena v červenci a trvala do začátku října letošního roku. Do konce
srpna byly dokončeny veškeré práce uvnitř budovy tak, aby provoz školy mohl být zahájen
1. září. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obci Horní Pěně a stavební firmě pana Kostky,
kteří se podíleli na tom, že byl provoz včas zahájen. Náš dík patří také rodičům dětí za jejich
trpělivost a shovívavost s některými omezeními, které museli v průběhu rekonstrukce
podstoupit. Snad s námi budete souhlasit v tom, že celkový výsledek rekonstrukce stál za ta,
mnohdy nepříjemná omezení.
Zcela jistě je příjemné, když můžeme být s dětmi v hezké budově, do které už neprší a
nefouká. Naším hlavním cílem je, aby se děti v naší mateřské škole cítily šťastné
a spokojené. Také proto se snažíme k našim běžným školním aktivitám zařazovat stále nové,
které jsou jistě vítané nejen dětmi, ale i rodiči. Děti mají možnost navštěvovat v mateřské
škole hned několik zájmových kroužků – hudebně-dramatický, výtvarný, hru na flétnu, šachový
kroužek a angličtinu hrou. Jezdíme s dětmi do plaveckého bazénu, účastníme se kurzů
dopravní výuky spojené s využitím dopravního hřiště v Domě dětí v Jindřichově Hradci. Ve
škole nás navštěvují různé divadelní a hudební společnosti s krátkými vystoupeními pro děti, v
říjnu měly děti možnost shlédnout ukázku práce policejních psovodů. Nezapomínáme ani na
spolupráci s 1. základní školou v Jindřichově Hradci, do které po ukončení docházky v
mateřské škole dochází většina dětí z Horní Pěny.
Jednou z akcí, kterou škola pořádá nejen pro děti, ale i pro rodiče a veřejnost je dnes již
tradiční podzimní výtvarná dílna. Letos se konala 27. září a pojali jsme ji jako den otevřených
dveří „nové“ školky. Mohli jste si prohlédnout celou budovu školy, na školní zahradě byl pro
děti připraven skákací hrad, ke zhlédnutí byla výstava plodů podzimu. Děti si mohly společně s
rodiči vyrobit různé netradiční podzimní dekorace a pochutnat si na drobném občerstvení.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomohli tuto akci uspořádat.
Velice nás těší, že s námi spolupracují i rodiče dětí, děkujeme paní Tunkové, paní Kolářové a
paní Mikulíkové, že nám pomohly zajistit krásné tvořivé činnosti pro děti i rodiče, paní
Blábolilové a paní Vičarové za věcné sponzorské dary a paní Hiklové za finanční příspěvek
dětem na mikulášské balíčky.
V současné době připravujeme spolu s dětmi Čertovské vystoupení, které se bude konat 4. 12.
v 17:00 hodin v sále místního kulturního domu a začátkem února tradiční maškarní bál
pro děti z Horní Pěny i okolí.
Rádi bychom vás všechny srdečně pozvali.
Za kolektiv mateřské školy
Hana Koudelková
xxxxxxxxx
Kalendář akcí na měsíce prosinec 2014 a leden 2015:
4.12.2014
5.12.2014

Čertovská besídka Mateřské školy v kulturním domě od 17.00 hod.
Po obci Horní Pěna budou chodit Mikuláš a čerti. Zájemci si je mohou pro
své potomky objednat na telefonním čísle 721 212 446 nebo 606 209 229

10.12.2014
14.12.2014

19.12.2014

24.12.2014
25.12.2014
28.12.2014

10.1.2015

V Horní Pěně proběhne zpívání u kostela a v Malíkově zpívání u kaple
od 18.00 hod., zpěvníčky budou k dispozici
V kapli v Malíkově se koná od 16.00 hodin koncert žáků ZUŠ v J. Hradci,
návštěvníci koncertu mohou přinést na ochutnávku cukroví, osadní výbor
zajistí vánoční punč
V kostele v Horní Pěně se koná adventní koncert pěveckého sboru Smetana
z J. Hradce. Po koncertu můžete zůstat na kus řeči s vánočkou a vánočním
punčem
V kostele v Horní Pěně se bude od 15.00 hodin konat půlnoční se zpěvem
vánočních koled
V hasičárně v Malíkově proběhne tradiční turnaj ve Člověče, nezlob se.
Začátek v 19.00 hodin.
Zveme vás na besedu s fotografiemi „Jeruzalém – po stopách biblických
událostí“, která se koná v malém sále kulturního domu v Horní Pěně od
15.00 hodin.
Od 20.00 hodin začíná v kulturním domě v Horní Pěně tradiční Hasičský
bál, na který jste srdečně zváni
xxxxxxxxx

Loučení s fotbalovou sezónou
V sobotu 15. listopadu 2014 proběhlo na hřišti u rybníka Dřevo loučení s fotbalovým rokem
2014.
Počasí nám přálo a díky obětavosti a úsilí pořadatelů se i přes smolnou prohru našeho týmu
akce vyvedla nadmíru dobře. Pro hráče, skalní i vlažnější fanoušky našeho fotbalového týmu
bylo připraveno příjemné zázemí s občerstvením.
Loučení se zúčastnilo přes 120 občanů z blízkého i širšího okolí a bezmála 50 dětí.
Pro děti byly připraveny různé soutěže a atrakce včetně skákacího hradu s "lepící" stěnou,
odkud často pomohla přilepeným nešťastníkům pouze silná a pohotová paže Miloše Kupky nebo
jeho manželky Jitky.
Již se těšíme na novou sezónu!
Mgr. Monika Hrdinová
xxxxxxxxx
Malování vánočních perníčků
Vánoce jsou přede dveřmi a vánoční stromek by mohl být ozdobený třeba tradičními
malovanými perníčky. A tak jsme se rozhodli požádat paní Mílu Knoflíčkovou, aby zájemce
naučila tuhle krásnou starou techniku. Paní ředitelka Jedličková a paní Jana Švíková nám
umožnily upéct ve školní kuchyni perníčky a vydatně nám pomohly a v sobotu odpoledne jsme
v kulturním domě přivítali spoustu zájemců – dospělých i dětí, kteří si přišli namalovat vánoční
perníková zvířátka, hvězdičky, svícny a další zajímavé perníčky různobarevnými polevami. A
z některých se vyklubali opravdoví mistři.

Nálada byla výborná plná pracovního zaujetí, chvílemi skoro nebylo kam sednout, ale všichni
nakonec odcházeli se svými perníčkovými výtvory velmi spokojení.
Děkujeme všem účastníkům a také všem, kdo pomohli při přípravě a organizaci akce.
RNDr. Hana Andrejchová, Ing. Eva Píšová
xxxxxxxxx
A ještě něco o perníčcích
Byly moc dobré a tak přidávám ještě jeden recept, který se hodí na
talíře,figurky,pantoflíčky,mikuláše,svícny....(moc při pečení nenabydou,jsou déle tužší,slouží
spíše k dekoraci než k jídlu. Musí se déle vyčkat než změknou
PERNIK SE SODOU
1 kg hl.mouky, 5 celých vajec, 35 dkg práškového cukru, citr. kůra, 1/4 kg medu, 2 lžíce kakaa,
15 dkg měkkého tuku, perníkové koření, 1 lžička sody
Těsto zpracujeme a nejméně hodinu necháme odpočinout v lednici. Tvary na plechu potřeme
žloutkem s vodou.
POLEVA
25 dkg práškového cukru ředíme po lžičkách citronovou šťávou a vodou a vymícháme do hladka
nejlépe šlehačem.
Místo vody můžeme po částech přidat bílky-poleva je lesklejší.(+ bílek)
Poleva nehrudkovatí pokud přidáme trochu citronové polevy v prášku od Oetkera nebo Vitany.
Perníky jsou lesklejší pokud je při pečení pomažeme octovou vodou (na hrnek vody 1 lžička
octa).
KORNOUT
Pečící papír stříháme na obdélníky 10 x 20 cm a tvoříme kornouty na zdobení.
Milena Knoflíčková
xxxxxxxxx
Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v Horní Pěně
V říjnu letošního roku jsme obdrželi dotaci od Ministerstva zemědělství ČR na výstavbu
splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v Horní Pěně. Stavba bude zahájena ještě letos,
počátkem prosince, začínat se bude od místa budoucí čistírny odpadních vod (na spodním
konci obce) výstavbou hlavního kanalizačního řadu s postupem prací směrem proti toku potoka.
Zhotovitelem stavby je vítěz výběrového řízení – I. Kamenická stavební a obchodní firma
s.r.o..
V první polovině měsíce ledna 2015 se uskuteční veřejná schůze občanů Horní Pěny, na které
budou přítomni zástupci zhotovitele, projektant, stavební dozor, zástupce MěÚ v J. Hradci,
odboru životního prostředí a zástupci obce. Na této schůzi budete seznámeni s podrobnostmi
a podmínkami výstavby přípojek k Vašim nemovitostem. Přesný termín konání veřejné schůze
bude včas zveřejněn prostřednictvím obecního rozhlasu a doručením písemných pozvánek do
poštovní schránky.
xxxxxxxxx

Sběr použitých stolních olejů a tuků
Vzhledem k blížícím se Vánocům a s nimi spojenou tradicí přípravy smaženého kapra
připomínáme, že v nedávné jsme nechali umístit v Horní Pěně u obchodu SD Jednota sběrnou
nádobu - plastovou popelnici 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.
Využívejte, prosím, této možnosti a nevylévejte použité oleje a tuky do kanalizace.
xxxxxxxxx
Možnost úhrady poplatků prostřednictvím běžného účtu
Obecní úřad dává pro rok 2015 občanům opět možnost uhradit místní poplatky bezhotovostně
na běžný účet obce Horní Pěna.
Číslo běžného účtu obce je 257796227/0300.
Do položky Variabilní symbol uveďte, prosím, číslo popisné. Do položky Předmět uveďte
jméno, druh poplatku a počet osob, za které byl poplatek uhrazen.
Známka na odvoz odpadu Vám bude vydána po připsání úhrady na běžný účet obce.
Vzhledem k tomu, že všechny platby jsou dohledatelné, není třeba se obávat, že Vaše platba
bude připsána někomu jinému.
Místní poplatky můžete samozřejmě nadále hradit v hotovosti přímo do pokladny Obce Horní
Pěna.
Výše místních poplatků pro rok 2015
Druh poplatku
Výše poplatku pro rok 2015
Poplatek za odvoz pevného domovního odpadu za 1 osobu
450,- Kč
s trvalým bydlištěm v obci Horní Pěna
Poplatek za odvoz pevného domovního odpadu za rekreační
500,- Kč
objekt
Poplatek za odvoz odpadu pro podnikatele
1 600,- Kč
Poplatek z chovu psů za jedno chované zvíře
200,- Kč
Pytel na odpadky je možno také zakoupit na obecním úřadě, cena pro rok 2015
je 60,- Kč za 1 pytel, včetně DPH.
Marta Hiršová, účetní OÚ
xxxxxxxxx
Vážení spoluobčané, u příležitosti blížících se vánočních svátků a konce roku 2014, vám
přeji jménem svým, i jménem všech členů zastupitelstva obce, klidné a ničím nerušené
prožití Vánoc a do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ing. Karel Dušek, starosta obce

