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: 1/2017
Počet obyvatel: 608 (podle evidence obyvatel)
V uplynulých a následujících dnech oslavili nebo oslaví někteří naši spoluobčané svá životní
jubilea.
v únoru
v březnu
v dubnu
p. Božena Chmelová
p. Jana Hořejší
p. Karel Dušek st.
p. Jiří Jira
sl. Petra Olahová
p. Antonín Běhan
p. Věra Králíčková
p. Jozef Balga
p. Martin Doležal
p. Zdeněk Vápeník
p. Miloslava Maršounová
p. Michal Koníček
p. Josef Řimnáč
p. Václav Studnička
p. Eva Píšová
p. Josef Machýček
p. Karel Rojka
p. Zdeněk Zeithám
p. Vladimír Blažek
p. Tomáš Hudec
p. Ingrid Neundorfová
p. Adéla Bočková
p. Karel Adam
p. Vlastimil Boček
p. Vlasta Vrajová
p. Antonín Olah
p. Jan Lehký
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí,
úspěchů a spokojenosti.

Zapište si do kalendáře:
18.2.2017 – dětské maškarní veselí v kulturním domě v Horní Pěně od 14:00 hodin
18.2.2017 – pěší pouť do kostela v Horní Pěně k oslavě našeho blahoslaveného rodáka
Bedřicha Bachsteina. Od 15:00 bude, za varhanního doprovodu, sloužena sváteční mše svatá
4.3.2017 – masopustní maškarní průvod v Horní Pěně
11.3.2017 – masopustní maškarní zábava v kulturním domě v Horní Pěně
1.4.2017 – mezinárodní fotbalové utkání Horní Pěna - Reingers

21.4.- 23.4.2017 – burza „Blešák“ v kulturním domě v Horní Pěně
30.4.2017 – Dětský lampionový průvod na hřiště a „pálení čarodějnic“.
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.
xxxxxxxxx
Kanalizace
K 15. únoru bylo připojeno na kanalizaci v Horní Pěně pouze 357 obyvatel, což je stále
nedostatečný počet. Apelujeme na nepřipojené spoluobčany, aby připojení neodkládali a
připojili se v co možná nejkratší době. Z poslední doby máme neblahé zkušenosti s velkým
nešvarem, kdy si někteří zjednoduší život tím, že septik nenechají vyvézt odbornou firmou,
ale přečerpají jeho obsah do nové kanalizace. Tím ovšem v podstatě odstaví čistírnu z provozu
a trvá delší dobu, než vyčištěná odpadní voda opět splňuje předepsané parametry.
Do ČOV se tak mimo jiné dostává i velké množství kalů, které následně musíme z ČOV vyvézt
za značných finančních nákladů na ČOV v J. Hradci. Toto vše se nám negativně projeví
v kalkulaci ceny stočného, kterou začneme platit ihned po ukončení zkušebního provozu.
Takže můžeme poděkovat několika šetřílkům, za které následně zaplatíme víc než bychom
mohli.
Šetřílci však také nemusí až tak ušetřit, protože nevíme, jakým dokladem (fakturou) prokáží,
jak naložili s obsahem zrušeného septiku nebo domovní čističky při kontrole vodoprávního
úřadu. Vodoprávní úřad však umí takovouto činnost „ocenit“.
xxxxxxxxx
Ptačí chřipka
NAŘÍZENÍM STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ze dne 7. února, v souvislosti s výskytem
nebezpečné nákazy virem ptačí chřipky, bylo pro část naší obce stanoveno ochranné pásmo a
zbytek katastrálních území obce spadá do pásma dozoru.
V přísnějším, tedy ochranném pásmu, bylo provedeno sčítání drůbeže a důrazně doporučeno
chovatelům omezit možnost přístupu volně žijících vodních ptáků, kteří nemoc rozšiřují,
k chované drůbeži.
Dne 14. února bylo vydáno nové NAŘÍZENÍ, které mění Vymezení ochranného pásma a pásma
dozoru v katastrálním území Malíkov. Nově většina zastavěného území této místní části obce
přechází z ochranného pásma do pásma dozoru. V ochranném pásmu zůstávají pouze
nemovitosti mezi silnicemi vedoucími na Novou Ves a na Horní Pěnu, tedy čísla popisná 3, 6, 8,
9, 11, 67 a chatová kolonie čísla evidenční 1, 2, 3, 4 a 5. Dále pak nemovitosti čísla popisná 47,
48 a 79.
Podrobně je vše popsáno v Nařízení, které je vyvěšeno na úřední desce obce.

Současně byly v obou místních částech obce rozmístěny velké popelnice o objemu 240 litrů
barvy hnědé nebo zelené, označené nápisem: „VPŽP 2. kategorie – Není určeno ke krmení
zvířat“. Tyto popelnice jsou určeny k bezpečnému uložení uhynulých ptáků, pocházejících
z chovů a volně žijících ptáků, pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem.
Uhynulé ptáky je do těchto popelnic nutno odkládat v igelitových pytlích.
Umístění těchto popelnic: H. Pěna - na zahradě OÚ a u ČOV; Malíkov – proti domu pana Žáčka
u plotu a u stanoviště tříděného odpadu v dolní části obce.
Na konci tohoto časopisu je přiložen leták Státní veterinární správy s informacemi pro
veřejnost o ptačí chřipce.

