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: 4/2016

Počet obyvatel: 603 (podle evidence obyvatel)
V nejbližších měsících oslaví svá životní jubilea někteří naši spoluobčané:
v lednu 2017:
v únoru 2017:
p. Vlasta Jaklová
p. Božena Chmelová
p. Václav Apltauer
p. Jiří Jira
p. Jaroslava Dvořáková
p. Věra Králíčková
p. Miroslav Veselý ml.
p. Zdeněk Vápeník
p. Jiřina Smržová
p. Josef Řimnáč
p. Jana Straková
p. Josef Machýček
p. Jaroslav Šťástka
p. Vladimír Blažek
v březnu 2017:
p. Jana Hořejší
sl. Petra Olahová
p. Jozef Balga
p. Miloslava Maršounová
p. Václav Studnička
p. Karel Rojka

p. Tomáš Hudec
p. Adéla Bočková
p. Vlastimil Boček
p. Antonín Olah
p. Jan Lehký

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
klidu a úspěchů a mnoho dalších spokojených let.
xxxxxxxxx
Zapište si do prosincového a lednového kalendáře:
14.12.2016 – v 17:30. vyjde od školky zvonečkový průvod ke kostelu a v 18:00 hodin si
společně zazpíváme vánoční koledy u kostela v rámci programu Česko zpívá koledy
16.12.2016 – si přijďte poslechnout Adventní koncert v kostele v Horní Pěně od 19:00
hodin, účinkuje pěvecký sbor Smetana
17.12.2016 – organizujeme v kulturním domě kurz vyrábění vánočních ozdob z perníku a z
vizovického těsta od 14:00 do 17:00 hodin
18.12.2016 – přijďte do kaple v Malíkově nad Nežárkou na Adventní koncert, který začíná
od 16:00 hodin. Účinkují děti ze ZUŠ v J. Hradci pod vedením p. učitele Josefa Stráníka
24.12.2016 – vás zveme v 17:00 hodin na „Půlnoční mši“ do kostela Sv. Michaela Archanděla
v Horní Pěně. Po mši si můžete odnést „Betlémské světlo“

25.12.2016 – na Hod Boží vánoční od 14:00 hodin, bude Otec František sloužit sváteční
mši svatou v našem kostele
25.12.2016 – proběhne 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

„Půlnoční mše“
Po několika letech kdy jsme na „Půlnoční“ byli bez kněze, dochází letos ke změně. Od 17:00
hodin bude slavnostní mši svatou sloužit Otec František.
Mše sv. bude slavnostní za zpěvu koled stejných, jako jsme si zpívali sami v předchozích
letech. Zpěvníčky budou opět pro Vás připraveny v lavicích tak, jak jste zvyklí.
Po skončení mše svaté si budete moci odnést z našeho farního chrámu Svatého Archanděla
Michaela „Betlémské“ světlo.

Možnost úhrady poplatků prostřednictvím běžného účtu
Obecní úřad dává pro rok 2017 občanům opět možnost uhradit místní poplatky bezhotovostně
na běžný účet obce Horní Pěna.
Číslo běžného účtu obce je
257796227/0300.
Do položky Variabilní symbol uveďte, prosím, číslo popisné.
Do položky Předmět uveďte jméno, druh poplatku a počet osob, za které byl poplatek
uhrazen.
Známka na odvoz odpadu Vám bude vydána po připsání úhrady na běžný účet obce.
Vzhledem k tomu, že všechny platby jsou dohledatelné, není třeba se obávat, že Vaše platba
bude připsána někomu jinému.
Místní poplatky můžete samozřejmě nadále hradit i v hotovosti přímo do pokladny na OÚ
Horní Pěna.

Druh poplatku
Poplatek za odvoz domovního odpadu
za 1 osobu s trvalým bydlištěm v obci
Poplatek za odvoz domovního odpadu
za rekreační objekt, domek nebo
bytovou jednotku, ve kterých není
k trvalému pobytu nikdo hlášen
Poplatek za odvoz odpadu pro
podnikatele
Poplatek z chovu psů za jedno chované
zvíře

Výše poplatku v Kč pro rok 2017
450,00

500,00

1 600,00
200,00

Oznámení o změně ceny vodného pro rok 2017
S účinností od 1.1.2017 dojde po několika letech k navýšení ceny vodného o 0,34 Kč za m3.
Celková cena tedy bude činit 39,54 Kč za m3.

Vážení spoluobčané, u příležitosti blížících se vánočních
svátků a konce roku 2016, Vám přeji jménem svým, i jménem
všech členů zastupitelstva obce, klidné a ničím nerušené
prožití Vánoc a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí a
pohody.
Ing. Karel Dušek, starosta

Veselé vánoce

a šťastný nový rok !

