Ohlasy od Dřeva
neperiodický zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou
stránky obce: www.hornipena.cz
registrace u Ministerstva kultury ČR, odbor médií a audiovize v r. 2007 pod evidenčním číslem MK ČR E 18057

číslo: 2/2016
Počet obyvatel: 589 (podle evidence obyvatel)
V těchto dnech a v nejbližších měsících oslavili nebo oslaví někteří naši spoluobčané svá
životní jubilea.
v srpnu:
v září:
p. Helena Mejtská
p. Miloslava Kožíšková
p. Zuzana Hlinecká
p. Ernest Baláž
p. Hana Dvořáková
p. Tomáš Albrecht
p. Václav Míchal ml.
p. Mária Balgová
p. Stanislava Pfauserová
p. Miloš Holec
p. Milan Chmel
p. Jindřich Kalvas
p. Marek Slavík
p. Jana Charvátová
p. Simona Čekalová
p. Miloslav Maňour
p. Klára Jantačová
p. Marie Lehká
p. Hana Dušková
v říjnu:
p. Jan Dvořák
p. Miloš Kupka
p. Karel Filípek st.
p. Jarmila Plucarová
p. Bořek Slezáček
p. Jaroslava Válečková
p. Josef Šaman
p. Jindřiška Regásková

v listopadu
p. Václav Čekal
p. Stanislav Plucar
p. Jan Jůna
p. Josef Růžička
p. Hana Koubková
p. Oldřich Jantač st.
p. Evžen Jira
p. Anna Pauková
p. Josef Stráník

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a
úspěchů a mnoho dalších spokojených let.
xxxxxxxxx

Zapište si do kalendáře:
3.9.

Na dolním rybníku na Kačležské ulici se od 9:00 uskuteční dětské rybářské
závody.

10.9.

Na hřišti u rybníka Dřevo proběhne od 13:00 zábavné odpoledne pro děti –
Loučení s létem

17.9.

10:00 – 11:00 Den otevřených dveří na naší čističce odpadních vod.
Z bezpečnostních důvodů není tato akce vhodná pro malé děti.

24.9.

Pořádáme 10. ročník Michalských slavností s tržištěm a kulturním programem
od 10:00 hodin bude sloužena slavnostní poutní mše. Zpěv v průběhu mše
doprovodí varhany.
Od 9:00 do 12:00 proběhne v mateřské škole tradiční podzimní dílna.

26.9.

V kulturním domě opět zahajuje cvičení s Hankou

14.-16.10.

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

15.10.

Přijde kominík (viz podrobnosti níže).

15.10.

Sběr železa, elektroodpadu a nebezpečného odpadu (viz podrobnosti níže).

14.-16.10.

Budou v obou našich obcích, na obvyklých místech, přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad. Kontejnery budou přístupné v Malíkově nepřetržitě,
v Horní Pěně pak v PÁ od 15:00 do 18:00 hodin, v SO a NE od 10:00 do 12:00
hodin.
xxxxx

V sobotu 15.10.2016 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.).
xxxxx
Rovněž na sobotu 15.10.2016 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 14.10.. Navštívíme pouze ty domácnosti,
které projeví zájem.

SDH Horní Pěna
Stejně jako minulý rok se i letos v Horní Pěně konala hasičská soutěž. V sobotu
23. 7. 2016 se na fotbalovém hřišti u rybníka Dřevo shromáždilo 12 hasičských
družstev, aby zabojovala o pohár starosty obce. Soutěž byla dvoukolová a každý tým
tak měl šanci popřípadě opravit svůj předchozí výkon. Ukázalo se, že tento způsob se
stal prospěšným i pro domácí družstvo, které bylo stejně jako jindřichohradečtí
v prvním kole diskvalifikováno. Na prvním místě se umístil SDH Vydří, druhou příčku
obsadili hasiči z Roseče a naši chlapci obhájili loňské třetí místo. Domácí družstvo
bylo v tomto složení poprvé viděno na loňské soutěži, která byla uspořádána k 70.
výročí založení sboru. Od této doby hasiči pravidelně trénují a aktivně se účastní
soutěží v okolních obcích.
Nejmladším zúčastněným hasičským družstvem byli hasiči z Hamru, kteří
předvedli divákům dvě ukázky, zásah při letecké havárii spojený s nálezem a likvidací
nebezpečného chemického materiálu a zásah při povodních se záchranou tonoucího.
Večer proběhlo i zábavné představení aquabell rovněž z této obce.
Hosté se mohli občerstvit přímo u stánku našich hasičů. Výdělek ze soutěže
bude použit částečně na modernizaci vybavení, ale také k pořádání akcí jako je
hasičský ples, setkání důchodců, soutěž v požárním útoku, či letos nově konané dětské
rybářské závody.
Celou soutěž uváděl pan Michal Žoudlík, poháry předal starosta obce Ing. Karel
Dušek a starosta SDH Vladimír Šaman. Večerem nás provázela kapela Univerzál a i
přes nepřízeň nočního počasí se zábava vydařila a perfektně zakončila celý den.
Děkujeme sponzorům a všem, kteří se na této akci podíleli.
xxxxx
Všechny bychom chtěli pozvat na 1. ročník dětských rybářských závodů, které se
budou konat 3.9.2016 od 9 hodin v Horní Pěně na spodním rybníčku v „Kačležské
ulici“. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech.
SDH Horní Pěna

Hry bez hranic „České Kanady“ 2016
V sobotu 21.5.2016 jsme se v Horní Pěně na fotbalovém hřišti setkali při 1. ročníku
těchto her. Soutěžních týmů se zúčastnilo 10 - Políkno, Plavsko, SDH Dolní Žďár,
Horní Pěna, Rodinný tým JH+Světce, Malíkov nad Nežárkou, SDH Horní Pěna, SDH
Hospříz, Team Růžový panter a Medvědi. Přálo nám počasí a všichni si myslím celý den
skvěle užili. Velký dík patří všem organizátorům, pořadatelům, klanu Jantačů a spol. za
občerstvení, panu Michalu Žoudlíkovi za skvělé uvádění celého dne a zajištění hudby,
sportovcům za zapůjčení fotbalového hřiště a všem sponzorům, kteří se na akci
podíleli, fotografům, divákům, ale především soutěžícím týmům, které předvedly někdy
neuvěřitelné a super výkony! Přesně takto jsme si celou akci od začátku plánování
představovali - především se pobavit, a to se myslím povedlo. Ještě jednou VELKÝ DÍK
VŠEM a těšíme se na všechny v roce 2017!! Několik týmů si již zamlouvalo účast na 2.
ročníku Her bez hranic „České Kanady“ 2017, který se bude konat 20. května 2017.
Loučení s létem 2016 aneb „Pátrej s námi“
Tak jako v loňském roce i letos budeme rádi, když se všichni sejdeme 10.9.2016 od 13
hodin na fotbalovém hřišti u rybníka Dřevo při LOUČENÍ S LÉTEM 2016 aneb
"PÁTREJ S NÁMI". Pojďte se i vy společně s vašimi dětmi stát na chvíli detektivy a
v soutěžích vyluštit nejeden úkol. Rovněž je připraven VELKÝ skákací hrad, čokoládová
fontána ze které opět poteče čokoláda proudem, velká spousta bublin, odměny pro
děti a po ukončení soutěží překvapení... Těšit se můžete na skvělou zábavu, hudbu a
výborné občerstvení.

Kanalizace
Připojování:
Zprovozněním čističky odpadních vod končí naší obci povolení k vypouštění
splaškových vod do Pěněnského potoka. Čistička zatím běží ve zkušebním provozu,
který potrvá do 30.6.2017. Toto období slouží k nastavení technologie. V případě, že
na čističku není připojen dostatečný počet obyvatel, nemůže čistička správně
pracovat a není ji možno ve zkušebním provozu správně nastavit. Je proto nutné, aby
byly na kanalizaci co nejdříve přepojeny všechny nemovitosti, ke kterým je kanalizace
přivedena, a to nejpozději do konce tohoto roku.
Materiál k připojení:
Protože se objevují problémy s nákupem redukcí z obecní části přípojek na vlastní
přípojku, zajistila obec tyto redukce včetně příslušenství za 253,-Kč/1ks. Zájemci je
obdrží v kanceláři obce.
Co nepatří do kanalizace:
Do kanalizace v žádném případě nepatří zvlhčené ubrousky, které poškozují čerpadla

a ostatní mechanizmy čističky !!! Důrazně Vás žádáme, abyste tyto ubrousky odkládali
do popelnice se směsným odpadem a nesplachovali je do WC.
Dále Vás žádáme, abyste olej a tuk použitý na smažení, fritování a podobně, nalévali
doma do PET lahví a po naplnění lahve, tuto zaneste k obchodu JEDNOTA, kde je
vedle schodů zelená popelnice se zašroubovaným víkem, ve kterém je vhozový otvor
pro tyto láhve s olejem. Zde je místo kam je potřeba lahev odložit.
Taktéž není povoleno využívat drtiče kuchyňského odpadu a tento nadrcený odpad
splachovat do kanalizace.

Potok
Při kontrolní prohlídce potoka, konstatoval kontrolní orgán, že někteří naši
spoluobčané se nezákonně zbavují stavebního odpadu, kamenů a odpadů ze zahrádek
tím, že je sypou na břeh potoka. Břeh potoka se tak stává výrazně kolmější a snižuje
se tak průtočnost koryta. Při deštích je tento odpad dále splavován a uchycuje se
také na dně potoka. Takto se potok uměle zanáší a v případě povodňové situace, např.
při prudkých deštích, může voda vystoupit z koryta a poškodit okolní domy, které by
při normálním stavu koryta potoka nebyly ohroženy.
Žádáme tímto naše spoluobčany, aby od tohoto nezákonného jednání upustili.

Třídění odpadu
Třídění odpadu má smysl. Toto není jen plané tvrzení, ale je to pravda.
Na základě faktur za svoz komunálního odpadu 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 2,50 Kč/kg směsného odpadu.
Pokud odpad třídíme, pak za likvidaci tříděného odpadu, který se odkládá do nám všem
známých barevných kontejnerů, zaplatíme průměrně 1,80 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, nebo trávy 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.
Pokud se však projdete vesnicí ve čtvrtek odpoledne, zjistíte, že mnoho domácností
ani nevyndává popelnici k odvozu, protože důsledně třídí a směsný odpad je potom
minimální, takže stačí popelnici přistavit k odvozu jednou za čtrnáct dnů i později.
Najdou se však popelnice, které „přetékají“, víko se ani nedá zavřít a přitom z pod něj

vykukují např. PET láhve, tráva, oblečení atd.. Na první pohled je i z dálky patrné, že
tito naši spoluobčané se třídit odpad ani nenamáhají.
xxxxx

Druhé místo fotbalistů na turnaji v Reingers
Naši fotbalisté se 13. srpna zúčastnili mezinárodního fotbalového turnaje v Reingers.
Turnaj se konal na počest čtyřicátého výročí založení tamního sportovního klubu a
zúčastnilo se jej 11 fotbalových mužstev. Naši fotbalisté se probojovali až do finále,
kde našli svého jediného přemožitele a tak se umístili na vynikajícím 2. místě.
Při slavnostním vyhlašování výsledků tak převzali z rukou starosty Reingers, Andrease
Kozara, nádherný pohár.

