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: 3/2016

Počet obyvatel: 589 (podle evidence obyvatel)
V nejbližších měsících oslaví svá životní jubilea někteří naši spoluobčané:
v prosinci 2016:
v lednu 2017:
p. Marie Longinová
p. Vlasta Jaklová
p. Marie Nápravníková
p. Václav Apltauer
p. Veronika Plucarová
p. Jaroslava Dvořáková
p. Miroslav Veselý ml.
p. Jiřina Smržová
p. Jana Straková
p. Jaroslav Šťástka
Všem jim k životním jubileím srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí, klidu a úspěchů a mnoho dalších spokojených let.
xxxxxxxxx
Zapište si do kalendáře:
26.11.2016 – stavění betléma v Horní Pěně u kostela od 15:00 hodin
27.11.2016 – stavění betléma v Malíkově nad Nežárkou od 13:00 hodin
3.12.2016 – budou od 17:00 hodin chodit hodní čerti, návštěvu domácnosti s dárečkem je
potřeba předem objednat na tel. 721 212 446, nejpozději do 1.12.2016 17:00 hodin
5.12.2016 – čeká Horní Pěnu mezi 16:30 hod. a 17:30 hod. strašlivý čertovský rej,
v cca 18:15 navštíví stejný strašlivý čertovský rej i Malíkov nad Nežárkou
8.12.2016 – čertovská besídka mateřské školy v kulturním domě H. Pěna od 16:30 hodin
14.12.2016 – vánoční zpívání okolo betléma u kostela v H. Pěně
a u kaple v Malíkově nad Nežárkou oboje od 18:00 hodin
16.12.2016 – adventní koncert pěveckého souboru Smetana v kostele v Horní Pěně
od 19:00 hodin
17.12.2016 – kurz vyrábění vánočních ozdob z perníku a z vizovického těsta v kulturním
domě v Horní Pěně od 14:00 do 17:00 hodin
18.12.2016 – adventní koncert žáků ZUŠ v kapli v Malíkově nad Nežárkou od 16:00 hodin
25.12.2016 – turnaj v Člověče nezlob se v Hasičárně v Malíkově nad Nežárkou od 19:00
hodin. Kdo přijde, může hrát.
6.1.2017 – Hasičský ples od 20:00 hodin
14.1.2017 – výroční schůze SDH Horní Pěna
28.1.2017 – myslivecká Poslední leč v kulturním domě v Horní Pěně od 20:00 hodin

18.2.2017 – dětské maškarní veselí v kulturním domě v Horní Pěně od 14:00 hodin
4.3.2017 – masopustní maškarní průvod v Horní Pěně
11.3.2017 – masopustní maškarní zábava v kulturním domě v Horní Pěně
21.4.- 23.4.2017 – burza „Blešák“ v kulturním domě v Horní Pěně
20.5.2017 – Hry bez hranic II. ročník
1.7.2017 – fotbalový turnaj na hřišti u rybníka Dřevo
15.7.2017 – závody fantastických plavidel na rybníku Dřevo
29.7.2017 – hasičské závody na hřišti u rybníka Dřevo
2.9.2017 – rybářské závody pro děti
9.9.2017 – loučení s létem na hřišti u rybníka Dřevo
Všechny tyto akce i případné další budou včas předem oznámeny plakátky s podrobným
programem.
Kanalizace
k 21. listopadu bylo připojeno na kanalizaci v Horní Pěně pouze 331 obyvatel, což je
nedostatečný počet. Od 1. 7 2016 jsme zahájili roční zkušební provoz, který bude ukončen
k 30.6.2017. Po dobu zkušebního provozu máme povoleno vypouštění odpadních vod s mírně
zvýšenou hodnotou znečištění, než je možné vypustit v běžném provozu. Zároveň platíme
specialisty dodavatelské firmy, aby na provoz dohlíželi a pomohli čističku nastavit na správné
parametry. Toto je však možné pouze tehdy, jsou-li na čističku připojení všichni obyvatelé.
Proto je nutno připojit se co nejdříve na kanalizaci, aby byla čistička maximálně zatížena po
co nejdelší část zkušební doby. Navíc ti, kteří se letos nepřipojí, mohou stát před problémem,
jak prokáží legální likvidaci splaškových vod ze své domácnosti po té, co na konci roku skončí
výjimka z vypouštění splaškových vod do staré kanalizace a tím i do potoka.
Zkušenosti z provozu ČOV
Od spuštěné čističky 1.7.2016 byla uvedena do provozu první sekce ČOV, náběh proběhl
s drobnými odchylkami, ale během září se provoz stabilizoval. Odběr kontrolních vzorků
odtékající vody s velkou rezervou splnil stanovené limity. 15. listopadu jsme začali spouštět i
druhou linku. V současnosti jsou tedy v provozu obě linky. Z prvotního posouzení provozu se
zdá, že provoz je stabilní.
Zároveň si musíme povzdechnout, že se do kanalizace dostávají i věci, které do ní nepatří.
Naše pracovníky například překvapil plastový kbelík, který na ně z kanalizace vyskočil. Velmi
nemilou věcí je, že se do kanalizace vyhazují i nerezové kuchyňské drátěnky a vlhčené
ubrousky, které se následně v čističce namotávají do zařízení a obsluze dá velkou práci je ze
strojů odstranit, Je celkem zřejmé, že takovéto věci zařízení nadměrně opotřebovávají a
poškozují.
Protože se blíží svátky, které jsou často ve znamení velkého smažení, tak opět připomínáme,
že olej do kanálu nepatří. Použité kuchyňské tuky, je potřeba nalít do PET láhve, tuto zavřít
a odložit u prodejny COOP do zelené plastové popelnice, která je pro tuky určena.
Zprávy z farnosti
v současné době jsou v našem kostele slouženy mše s nedělní platností, každou sobotu od
16:30 hodin. Mše nyní slouží P. PhDr. ThLic. František Jindřich Holeček, OM.

Letošní poslední číslo Ohlasů od Dřeva bude vydáno těsně před Vánoci.

