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Hry bez hranic "České Kanady" 20.5.2017
V sobotu 20.5.2017 od 14:00 hodin se na hřišti u rybníka Dřevo uskuteční 2.
ročník této soutěže. Připravena je odpolední a večerní zábava jak pro soutěžní týmy,
tak pro diváky. Do hry se mohou hlásit smíšené 6-ti členné týmy (zastoupené
minimálně 2 ženami) a dva náhradníci (muž a žena). Věková hranice účastníků je 15 let.
Zde je prozatímní seznam přihlášených týmů - SPOLEK PŘÁTEL HORNÍ-DOLNÍ,
SDH HOSPŘÍZ, SDH HORNÍ PĚNA, RODINNÝ TÝM Z JH, RYCHLÁ ROTA,
PĚNĚNSKÁ (J)ELITA, URGENŤÁCI 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.
Můžete se těšit na sportovně-dovednostně-zábavné disciplíny, ale i na večerní zábavu
přímo na fotbalovém hřišti u rybníka Dřevo. Letos je pro vás nově připraven i večer s
živou hudbou s DUO ECHOES. Můžete se těšit na výhry s překvapením. Občerstvení
bude zajištěno a myslím si, že uspokojí i ty nejmlsnější jazýčky. Celý den bude na
hřišti pro děti zajištěn VELKÝ skákací hrad.
Zde je malá ochutnávka názvů soutěží, které jsou připraveny, ale co se pod názvy
soutěží skrývá, zůstane tajemstvím:
- SLUNCE, SENO, JAHODY
- KAMARÁD DO DEŠTĚ
- CESTA DO HLUBIN ŠTUDÁKOVY DUŠE
- ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
- KOBRY A UŽOVKY
- SNĚŽENKY A MACHŘI
- NÁVRAT IDIOTA
- NEBOJSA
- HŘÍŠNÝ TANEC

- OKRESNÍ PŘEBOR
- ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
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 s DUO ECHOES
Srdečně Vás všechny zveme, přijďte podpořit soutěžní týmy a skvěle se pobavit!
Za celý přípravný tým
Bc. Veselá Hana
xxxxxxxxx
V nejbližších měsících oslavili či oslaví někteří naši spoluobčané svá životní jubilea.
v květnu
pí. Květuše Veselá
pí. Michaela Perlová
pí. Hana Jedličková
p. Vladimír Hrdina
p. Josef Balga ml.
pí. Iva Benedová
pí. Růžena Hudcová
pí. Hana Koudelková
pí. Jitka Longinová
p. Filip Šána

v červnu
pí. Andrea Paďourková
pí. Eva Plíšková
pí. Pavla Havelková
p. Jan Kejval
pí. Hana Řimnáčová
pí. Věra Kožíšková
p. Petr Plucar
pí. Martina Čapková
pí. Marie Dvořáková
p. Lubomír Plíšek
p. Michal Blažek
pí. Božena Krejčová
p. Josef Krejčí

v červenci
p. Petr Deutsch
pí. Michaela Gemmerich
p. Jiří Šašek
pí. Zdeňka Hloušková
p. Luboš Boháč
pí. Anna Krajčírová
p. Luděk Paďourek
pí. Dagmar Prinzová
pí. Bohuslava Prokešová
p. Michal Boček
pí. Dana Lehká
p. Jaroslav Prokeš
p. Oldřich Jantač nejst.
p. Tomáš Kvasnička

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme k jejich významným životním výročím a do
dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti.

Zapište si do kalendáře:
13.5.2017 – sběr železa, nepotřebného elektroodpadu a elektrospotřebičů a nebezpečného
odpadu (plechovky od barev, chemikálií, olejů,……..) . Odpad umístěte jako
obvykle před svoje nemovitosti, svoz začne v 9.00 hod.
20.5.2017 – Hry bez hranic II. ročník
4.6.2017 - tradiční pouť na hřišti u rybníka
9.6.2017 a 30.6.2017 od 19:30 hodin Divadelní představení spolku Jirásek – komedie
„Limonádový Joe“ vstupné děti 30,-Kč a dospělí 60,-Kč
1.7.2017 – mezinárodní fotbalový turnaj Horní Pěna x Reingers na hřišti u rybníka Dřevo
od 14.00 hod – nejprve zahájí utkáním starší muži, následně budou hrát ženy a na
konec přátelské utkání aktivních sportovců. Po sportu bude čas na zábavu, k tanci
a poslechu zahraje pan starosta a spol.
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
30.9.2017 – Michalské slavnosti
Zprávy z Mysliveckého spolku HÁJKY Horní Pěna
Myslivci z místního Mysliveckého spolku HÁJKY v měsíci březnu vysázeli alej ovocných
stromků na cestě z Malíkova nad Nežárkou do Nové vsi. Konkrétně mezi Krejčů lesem a
křížkem. Celkem bylo vysázeno do přírody 40 ks ovocných stromků. Náklady na stromky hradili
plně myslivci ze své pokladny. V příštích letech počítáme s podobnými akcemi.
Dále prosíme občany, aby při procházkách se svými psími miláčky používali převážně místa
(polní cesty, například tzv. dálnice), kde nehrozí pronásledování a honění zvěře.
Jarda Turín, myslivecký hospodář
Komunální odpad a co s ním
V současné době je nám zhruba jasno jak nakládat s komunálním odpadem. Doma máme
popelnice na směsný odpad, po vsi jsou rozmístěna hnízda s kontejnery na tříděný odpad,
máme v obci kontejnery na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, dvakrát ročně
svážíme železo i nebezpečný odpad a taktéž dvakrát za rok jsou přistaveny kontejnery na
velkoobjemový odpad. Takže se zdá, že vše nějak funguje a není co řešit. Ale...
Stále máme velké množství směsného odpadu, který je ukládán na skládku. Pro nás to do
nedaleké budoucnosti znamená, že se nám prudce zvýší ceny za uložený odpad – nyní, mimo
jiné, platíme poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce ve výši 500,-Kč za tunu,
zanedlouho tento poplatek stoupne na 2.000,-Kč za tunu. Kdo to zaplatí?
Pokud nesnížíme množství směsného komunálního odpadu v popelnicích tím, že budeme
důsledně třídit, pak toto navýšení zaplatíme všichni společně.
O třídění mluvíme dlouhou dobu, ale někteří to zřejmě neslyší a tříděním se nezabývají, o
čemž mimo jiné svědčí několik popelnic u domu jedné rodiny, nebo vyzvednuté druhé lístky
k nalepení na popelnici. Ti, kteří opravdu vážně třídí, většinou nepotřebují popelnice vyvézt i
několik týdnů, ale protože je vše sečteno dohromady, pak se zvýšené náklady na odvoz
směsného odpadu (toto způsobují ti, kteří netřídí odpady) promítnou na každého obyvatele.
Proto již některé obce (i u nás na Hradecku) začínají odpad svážet adresně, to znamená,
že popelnice jsou označeny čárovými kódy, které se při vyvážení načítají a účtují se přímo

tomu, komu popelnice patří. Podobně je to s tříděným odpadem, který si obyvatelé dávají do
průhledných pytlů, též označených čárovým kódem a za tyto pytle (podle váhy a druhu
vytříděného odpadu) naopak dostávají odměny. V tomto případě klesá významně množství
směsného odpadu a naopak roste množství vytříděného odpadu, za který dostaneme peníze.
To je cesta, jak se vypořádat se zvýšením poplatku za odpad ukládaný na skládku a nemuset
platit další peníze z rodinných rozpočtů za likvidaci komunálního odpadu.
Z tohoto důvodu jsme požádali společnost AVE, aby několik svozů popelnic u nás v obci
provedla samostatně, a při těchto svozech budeme také evidovat popelnice přistavené u
jednotlivých domů k vyvezení. Tímto způsobem si ověříme množství námi produkovaného
odpadu a rozsah třídění.
Čištění odpadních vod
Již téměř rok je v provozu naše nová splašková kanalizace a čistírna odpadních vod. Za tuto
dobu jsme posbírali i zkušenosti s provozem tohoto zařízení.
V současné době připravujeme smlouvy o odběru odpadních vod mezi obcí a obyvateli. Smlouvy
bychom měli v dohledné době rozesílat obyvatelům i podnikatelům v Horní Pěně.
Co nás velmi trápí, to je neodpovědnost některých spoluobčanů, kteří nedodržují žádné zásady
pro připojování nemovitosti ke splaškové kanalizaci. To že nám do čističky dorazil kbelík a
deka, jistě již víte, ale že doplouvají plastové příbory, kelímky od dětských svačinek a zvláště
pak vlhčené ubrousky, či poletující papírky od bonbonů (většinou hašlerky), jste možná ještě
neslyšeli. Všechny tyto věci mohou technologii poškodit a to pak znamená zvýšené náklady na
opravy zařízení, které se následně rozpočítávají do ceny stočného.
Také nás překvapilo, jak hustá voda z kanalizace na čistírnu čas od času přiteče, dle rozborů
vody, které necháváme provádět, se zdá, že se někdo občas, zbaví kalu ze svého septiku na
úkor ČOV. Ujišťuji Vás, že tento kal zase musíme za velké peníze z ČOV odčerpat a nechat
převézt k dalšímu zpracování. Je pravda, že občas se tento kal rozředí tím, že si někdo do
splaškové kanalizace pustil i okapy a dešťovou vodu ze zpevněných ploch. Jinak by nebylo
možné, aby při deštivém dni do ČOV nateklo 200m3 a v běžném dni okolo 60m3odpadních vod.
To pro nás znamená při dešti kontrolovat, odkud toto velké množství vody teče a pokud se
nám zdroj nepodaří zjistit, pak nezbyde, než nechat vhánět barevný plyn do kanalizace a dívat
se komu stoupá z okapů nebo z vpustí.
V evidenci máme ještě 34 nepřipojených obyvatel.

