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V následujících měsících oslavili či oslaví svá životní jubilea někteří naši spoluobčané.
v září
p. Miloslava Kožíšková
p. Mária Balgová
p. Karel Dvořák
p. Dagmar Hudcová
p. Jana Dvořáková
p. Petr Matějíček
p. Jindřich Kalvas
p. Miloslav Chmel
p. Zdeněk Jakl ml.
p. Petr Vraj
p. Marie Maršíková

v říjnu
p. Růžena Šťástková
p. Věra Turínová
p. Dana Maňourová
p. Karel Filípek st.
p. Jarmila Plucarová
p. Vojtěch Šrámek
p. Anežka Albrechtová
p. Radek Kolář

v listopadu
p. Miroslava Jirková
p. Lenka Růžičková
p. Irena Štěchová
p. Marika Pospíšilová
p. Hana Rychetská
p. Jaroslav Kudla

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

Nový školní rok
Prázdniny utekly jako voda a je čas přivítat nový školní rok. Každoročně se všichni
zaměstnanci mateřské školy snaží k 1. září vytvořit pro děti co nejestetičtější a
nepodnětnější prostředí. Nejinak tomu bylo i o letošních letních prázdninách. Budova
mateřské školy byla částečně vymalována a vyzdobena jak dětskými výtvory, tak i
výtvarnou kreativitou všech paní učitelek. Velké úklidové práce proběhly i na školní
zahradě. Pracovníci obecního úřadu obnovili nátěr všech herních prvků a postarali se o
úpravu travnaté i vydlážděné plochy zahrady. Velké poděkování patří místním hasičům

- panu Milanu Veselému a panu Jiřímu Kalvasovi, kteří odstranili nehezké skvrny na
nové fasádě mateřské školy. Ty tam na jaře vytvořily vlaštovky, hnané usilovnou pílí
vybudovat si na co nejméně přístupných místech hnízda. Na měsíc srpen byla
naplánovaná celková rekonstrukce dětské umývárny a přilehlého sociálního zařízení,
proběhnout měla i pokládka nového linolea na schodišti do prvního patra. Těšili jsme
se, že děti 1. září přivítáme novou koupelnou a novým vstupním schodištěm. Vybrané
stavební firmy však nedodržely smluvní podmínky a rekonstrukce se protáhla do
prvního týdne v září. Velmi nás tato skutečnost mrzí, ale s nespolehlivostí a liknavostí
se velmi těžko bojuje. Přesto jsme udělali maximum, abychom děti po prázdninách
přivítali v hezkém prostředí, moc jsme se na ně těšili a doufáme, že společně
prožijeme rok plný her, tvořivosti, zážitků a tak i trochu společného učení.
Hana Jedličková, ředitelka MŠ
xxxxxxxxx
V sobotu 12.9.2015 se u rybníka Dřevo uskuteční akce „Loučení s létem“. Začátek je
v 15:00 hodin. Zábava, hudba, občerstvení pro malé i velké návštěvníky – vše zajištěno.
V pondělí 21.9,2015 od 19 hodin se opět zahajuje cvičení s Hankou. Cvičit budeme
každé pondělí a čtvrtek od 19 do 20 hodin
V sobotu 26.9.2015 se uskuteční u kostela od 10:00 hodin Michalské slavnosti
(řemesla, dárkové předměty, „Trnky-Brnky“, středověké tance, občarstvení a
posezení) zakončené posezením s country kapelou. Zároveň pořádá mateřská škola od
9:00 do 12:00 hodin Den otevřených dveří s podzimní dílnou.
V sobotu 3.10.2015 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 2.10.. Navštívíme pouze ty domácnosti, které projeví
zájem.
V sobotu 10.10.2015 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.).
Ve dnech 23.10. – 25.10. 2015 (PÁ-NE) proběhne tradiční „Blešák“ (burza všeho
možného v kulturním domě. V pátek 23.10. od 16.00 do 20.00, v sobotu od 9.00 do
16.00 a v neděli od 9.00 do 12.00. Můžete přinést cokoli, co projde dveřmi kulturáku.

xxxxxxxxx

Třídění odpadů se vyplácí
Na základě smluv s odběrateli jsme vyčíslili náklady, které naše obec zaplatí za
likvidaci jednotlivých druhů odpadů. Nejdražší je pro nás likvidace odpadu z popelnic,
které má k dispozici každá naše domácnost. V tomto případě zaplatíme za likvidaci
2,52 Kč/kg.
Pokud odpad třídíme, pak za likvidaci tříděného odpadu, který se odkládá do nám všem
známých barevných kontejnerů, zaplatíme průměrně 1,82 Kč/kg. Za biologicky
rozložitelný odpad, na jehož likvidaci jsou určeny velké ocelové zelené kontejnery,
platíme 0,30 Kč/kg.
Vysypeme-li tedy 10 kg shnilého ovoce do běžné popelnice, zaplatíme za likvidaci
tohoto množství cca 25,-Kč, dáme-li tento odpad do výše zmíněných plechových
velkoobjemových kontejnerů, zaplatíme pouze 3,-Kč. Úspora je více než zřejmá.
Tímto způsobem ušetříme cca 22,-Kč. Třiďte odpad, má to smysl !
Skutečnost, že většina našich obyvatel to myslí s tříděním vážně, se projevila v 1.
pololetí letošního roku, kdy kontejnery na tříděný odpad byly pravidelně zcela
zaplněny. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke zvýšení počtu kontejnerů na stávajících
stanovištích a současně ke zřízení nových trvalých kontejnerových míst.
Nově zřízená místa:
Naproti hospodě U Jaryka, vedle Kampeličky
U protipožární nádrže, u mostku k Drbalům
Děkujeme vám všem, kteří jste se již zapojili do systému třídění odpadů a prosíme
vás, přesvědčte ty, kteří ještě váhají.

