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V březnu a dubnu oslavili svá jubilea někteří občané, kterým tímto ještě jednou zpětně
přejeme vše nejlepší a do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů!
v březnu
p. Karel Dvořák
p. Ludvík Dvořák ml.
p. Ivo Šenkýř
p. Marta Hiršová
p. Jozef Balga
p. Věra Šašková
p. Miroslav Lehký
sl. Šárka Bartůšková
p. Jiří Rejthar ml.
p. Jiří Rychetský

v dubnu
p. Stanislava Švíková
sl. Zuzana Kubátová
p. Dana Šrámková
sl. Barbora Kostková
sl. Lucie Chalupová
p. Nataša Cernatová
p. Jiří Šefl
p. Jan Hirš
p. Ingrid Neundorfová
p. Martina Rejtharová
xxxxxxxxx

Také v následujících měsících oslaví někteří naši občané svá životní jubilea. I jim k jejich
životním jubileím srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme také hodně zdraví,
úspěchů a spokojenosti!
v květnu
p. Růžena Hudcová
p. Veronika Licehamrová
p. Karel Filípek ml.
p. Ladislav Hikl
p. Karel Koudelka st.
p. Lukáš Rejthar

v červnu
p. Jitka Kupková
p. Martin Šašek
p. Karel Štěpán
p. Jan Patík
p. Ludmila Kalvasová
p. Věra Kožíšková
p. Marie Dvořáková
p. Zdeněk Jakl
xxxxxxxxx

v červenci
p. Eva Fenclová
p. Jana Strejčková
p. Petra Landkamerová
p. Hana Šenkýřová
sl. Lucie Votavová
p. Eva Hložková
p. Jiří Drbal
p. Oldřich Jantač nejst.

Zapište si do kalendáře:
14.5.

Naši hasiči spolu s Obcí Horní Pěna pořádají pravidelné setkání důchodců
v kulturním domě. Všichni důchodci jsou tímto srdečně zváni na zábavné
posezení s tancem, hudbou a občerstvením. Začátek akce je v 16:00 hodin.

19.5.

Od 18:00 hodin proběhne ve velkém sále kulturního domu v Horní Pěně veřejná
schůze k výstavbě kanalizačních přípojek. Svojí účast přislíbil projektant ing.
Růžička, vedoucí oddělení ochrany prostředí, ochr. ovzduší a vod při MěÚ v J.
Hradci ing. Nováková a zástupci provádějící firmy I. Kamenická stavební a
obchodní firma s.r.o..

21.5.

Hry bez hranic aneb soutěže obcí u rybníka Dřevo.

28.5.

V obci Horní Pěna bude od 9.00 proveden svoz železného odpadu a vyřazených
elektrospotřebičů. Jako vždy si veškerý tento odpad připravte do 9.00 hodin
před svoji nemovitost.
V Malíkově nad Nežárkou proběhne v tento den pouze svoz vyřazených
elektrospotřebičů. Svoz železného odpadu si místní hasiči provedou v jiném
termínu, který včas zveřejní.

3.6. a 4.6.

Pěněnští ochotníci Vás zvou na pohádkovou hru „Najde se lék pro Verunku?“
Začátek obou představení je v 19:00 hodin v sále kulturního domu v Horní
Pěně.

5.6.

Tradiční pouť na hřišti u rybníka Dřevo

10.6.až

Bude v Horní Pěně v areálu budoucího sběrného dvora (nad Autolakem) před

12.6.

bývalými garážemi ZD přistaven nákladní kontejner na velkoobjemový odpad.
Otevírací doba bude 10.6. od 15:00 do 19:00 hodin, 11.6. a 12.6. od 9:00 do
12:00 hodin.
V Malíkově nad Než. Bude v tutéž dobu stát kontejner na prostranství pod
Horním návesním rybníkem.

16.7.

Od pláže vyjedou na rybník opět netradiční plavidla k soutěžní plavbě. Závody
plavidel budou zahájeny ve 13:00 hodin. Přijďte si zasoutěžit se svým vlastním
plavidlem a hlavně přijďte fandit odvážným soutěžícím.

23.7.

Na hřišti u rybníka proběhne soutěž hasičů.

13.8.

Odstartuje v Malíkově další ročník cyklozávodu Malíkov Open.

3.9.

Na dolním rybníku na Kačležské ulici se uskuteční dětské rybářské závody.

24.9.

Pořádáme 10. ročník Michalských slavností s tržištěm a kulturním programem
od 10:00 hodin.
Od 9:00 do 12:00 proběhne v mateřské škole tradiční podzimní dílna.

14.-16.10.

Pořádáme další ročník oblíbeného „Blešáku“ v kulturním domě v Horní Pěně

Všechny akce budou předem plakátovány, včetně podrobností a časů.
xxxxxxx

Hry bez hranic "České Kanady" 21.5.2016
Jak utužit vztahy mezi sousedními obcemi? Zapojit se do "Her bez hranic České Kanady".
V sobotu 21.5.2016 bude od 14:00 hodin připravena odpolední a večerní zábava jak pro
soutěžní týmy, tak pro diváky. Můžete se těšit na sportovně-dovednostně-zábavné disciplíny,
ve kterých budou soutěžní týmy „zápolit“ o „Trofej pěněnského medvěda“. Do hry se mohou
hlásit smíšené 6-ti členné týmy (zastoupené minimálně 2 ženami) se smyslem pro humor.
Zde je prozatimní seznam přihlášených týmů - POLÍKNO, PLAVSKO, SDH DOLNÍ ŽĎÁR,
HORNÍ PĚNA, RODINNÝ TÝM-JH+SVĚTCE, MALÍKOV NAD NEŽÁRKOU, SDH HORNÍ
PĚNA, SDH HOSPŘÍZ a na další samozřejmě čekáme. Pokud máte ve svém okolí partu
nadšenců, kteří by se chtěli zúčastnit, mohou mě kontaktovat
na emailu: hana.vesel@centrum.cz.
Na všechny se budeme těšit i na večerní zábavě přímo na fotbalovém hřišti u rybníka Dřevo.
Občerstvení bude zajištěno a myslím si, že uspokojí i ty nemlsnější jazýčky.
Zde je malá ochutnávka názvů soutěží, které jsou připraveny do Her bez hranic "České
Kanady":
- ŠÍLENÁ RODINKA
- JAK UTOPIT DOKTORA MRÁČKA
- DISCOPŘÍBĚH
- CHYTRÁ HORÁKYNĚ
- ŘACHANDA
- ŠTAFLÍK A ŠPAGETKA
- VČELÍ MEDVÍDCI
Co se pod názvy soutěží skrývá, zůstane tajemstvím. Ti, kteří jsou přihlášeni, se mají na co
těšit a vy, co ještě váháte, tak se rychle rozhodněte, míst už je pomálu.
Program
14:00 hod. Prezentace týmů
14:30 hod. "Kreativní vystoupení" - představení týmů
15:00 hod. Začátek soutěží
18:00 hod. Konec soutěží
18:30 hod. Vyhlášení výsledků
19:00 hod. Večerní zábava
Plakát je ve výrobě a v blízké době bude zveřejněn

Srdečně Vás všechny zveme
Bc. Veselá Hana
xxxxxxx

