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V následujících měsících oslavil či oslaví svá životní jubilea někteří naši spoluobčané.
v květnu
p. Martina Kačerová
p. Martin Lehký
p. Ctibor Balga
p. Ladislav Votava
p. Vlasta Michelová
p. Vít Stejskal
p. Veronika Licehamrová

v červnu
p. Luboš Hložek
p. Jan Štěch
p. Lenka Vojtová
p. Václav Švíka
p. Věra Kožíšková
p. Karel Koudelka ml.
p. Josef Charvát
p. Marie Dvořáková

v červenci
p. Jana Šeflová
p. Zdeněk Kalvas
p. Anna Dvořáková
p. Michaela Sýkorová
p. Miroslav Nápravník
p. Ivana Olahová
p. Lenka Šašková
p. Martin Lašťovka
p. Oldřich Jantač nejst.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme k jejich životním výročím a do dalších let
přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a štěstí.
Zastupitelstvo obce
xxxxxxxxx

Nádoby na sběr drobného kovového odpadu

Vážení spoluobčané,
v nedávné době byly v obou našich obcích umístěny nádoby pro sběr drobného
kovového odpadu. Jedná se o plastové popelnice červené barvy, které jsou umístěny
na stanovištích kontejnerů pro sběr tříděného odpadu.
Drobným kovovým odpadem jsou např.: plechovky od nápojů, plechovky od krmení
pro domácí mazlíčky, plechovky od konzerv, zavařovací víčka, hřebíky, šrouby,
atd. - prostě veškeré drobné kovové předměty, bez ohledu na to, z jakého kovu
jsou vyrobeny.

Obsluha těchto nádob bude průběžně prováděna našimi zaměstnanci, neboť celý
proces sběru tohoto odpadu je v režii Obce. Sebraný drobný kovový odpad bude dále
našimi zaměstnanci roztříděn a poté předáván některé ze specializovaných firem, se
kterou Obec uzavře smlouvu. Povinnost třídit kovový odpad je obcím dána novelou
zákona o odpadech, která vstoupila v platnost dnem 1.1.2015.
Prosíme, využívejte této možnosti a již neodkládejte uvedené předměty do popelnic na
směsný komunální odpad.
xxxxxxxxx

Kontejner na sběr nepotřebného textilu, oděvů, obuvi a hraček

Po dohodě s městy a obcemi, soukromými organizacemi a institucemi rozmísťuje
společnost TextilEco a.s. kontejnery na sběr oděvů, obuvi a hraček tak, aby každý
jednotlivý kontejner byl spádový pro cca 500-600 obyvatel. Společnost TextilEco a.s.,
zajišťuje na svoje vlastní náklady veškerý servis spojený s pořízením kontejnerů,
vyprazdňováním, úklidem, údržbou kontejnerů a odvozem sesbíraných oděvů do
třídírny v Boskovicích. Frekvence vyprazdňování probíhá v závislosti na naplnění
každého jednotlivého kontejneru v přibližných intervalech jednou za týden svozovými
automobily do celkové hmotnosti 3,5 t.
V Horní Pěně byl instalován 1 kontejner, který je umístěn na stanovišti nádob na
tříděný odpad v lokalitě pod sídlištěm, u rybníčka, poblíž čp. 100 (Jantačovi).
Do kontejneru patří:
VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ
TEXTIL, PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ, atd..
Do kontejneru nepatří:
MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZEMINOU A ROPNÝMI LÁTKAMI ZNEČIŠTĚNÉ ODĚVY,
PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY LÁTEK.
Prosíme, využívejte této možnosti a již neodkládejte uvedené předměty do popelnic na
směsný komunální odpad.
Informace pro občany Malíkova n./Než.: Od občanů Malíkova bude uvedený odpad
odvážen do kontejneru v H.Pěně prostřednictvím zaměstnanců obce, a to po
předchozím osobním či telefonickém oznámení na Obecní úřad v H.Pěně.
xxxxxxxxx

Kontejnery na sběr bioodpadu
Do těchto kontejnerů lze odkládat posečenou trávu, plevel, listí, větve o
průměru do 10 cm, ovoce, zeleninu, slupky od brambor, jablek, banánů ... .
Nelze zde odkládat stavební suť, kuchyňské zbytky živočišného
původu, uhynulá zvířata, plasty či jiné druhy komunálního odpadu.

V Horní Pěně jsou umístěny 2 kontejnery, a to pod sídlištěm u stanoviště
kontejnerů na tříděný odpad, poblíž Koudelků rybníčka a u potoka pod
bývalou školou. V Malíkově je umístěn 1 kontejner u příjezdové cesty
k truhlárně Tilia.
Kontejnery jsou kovové o objemu 15 m3, zelené barvy. Vlastníkem a
provozovatelem je zemědělská společnost ing. Petra Nouzy z Dolní Pěny.
Kontejnery budou dle potřeby průběžně vyváženy.
Xxxxxxxxx

Zapište si do kalendáře:
16.5.2015
Od 17:00 se bude konat v sále kulturního domu v Horní Pěně
tradiční setkání seniorů Horní Pěna a Malíkova.
29.5.2015
Vždy od 19.00 hod. sehrají členové divadelního souboru „Jirásek“
a
v sále
kulturního
domu
divadelní
představení
podle
30.5.2015
humoristického románu Karla Poláčka „Bylo nás pět“. Vstupné 50,Kč, děti a vojsko 30,- Kč.
30.5.2015
Od 13:00 bude slavnostně zahájena dětským dnem návštěvnická
sezóna 2015 v Zooparku na Hrádečku (manželé Albrechtovi).
Pořadatelé připravili bohatý program (skákací hrad, hudba,
soutěže, komentované prohlídky, grilování a další).
19.6.2015
V 17:00 hodin v malém sále kulturního domu můžete navštívit kurz
jednoduchých oprav knih a učebnic. Je určeno pro děti i dospělé,
s sebou si vezměte 1 – 2 poškozené knihy určené k opravě.
24.7.2015
Od 17:00 hodin v kulturním domě „Povídání s vizážistkou“ spolu
s praktickými návody a ukázkami líčení a kosmetiky.
11.7.2015
Na hřišti u rybníka se budou konat oslavy 70 let existence HDS
v Horní Pěně. Přijďte se pobavit s doprovodem hudby a
s občerstvením.
xxxxxxxxx
Připomínka redakčního skřítka Andýska:
Začíná doba horka, léto, vlahé večery přímo lákají k posezení s přáteli, ke grilování
doplněnému sklenkou lahodného moku a zpěvem národních či jiných písní. Jsou to
takové „voňavé polštářky“ pod bolavou hlavu v dobách horších. Užijme si jich!
Jen při bujarém veselí vzpomeňme na to, že v 02.00 hodin a blíže k ránu někteří
sousedé by již raději holdovali spánku než hlučnému veselí a že jsou mezi námi i
takoví, kteří i o víkendu musí v časných hodinách ranních vstávat a spěchat do práce
pro blaho nás ostatních. A proto po hodině půlnoční písně pějte v tóninách tichých a
rozprávějte piano pianissimo. Sousedé vám to jistě vděčně oplatí stejným způsobem.
Krásné léto přeje redakce!

