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číslo: 3/2017
Počet obyvatel: 605 (podle evidence obyvatel)
V minulých měsících oslavili někteří naši občané svá životní jubilea. Dovolujeme si zpětně
blahopřát a dodatečně popřát pevné zdraví a mnoho radosti a úspěchů do dalších let.
v srpnu
p. Antonín Fencl
p. Helena Mejtská
p. Helena Plucarová
p. Jan Apltauer
p. Marta Jirová
p. Helena Loskotová
p. St. Pfauserová
p. Miloslav Fiala
p. Lenka Rejtharová
sl. Jana Švíková
p. Ivona Apltauerová
p. Irena Kolářová
p. Marie Lehká
p. Martin Koubek

v září
p. Karel Paukov
p. Miloslava Kožíšková
p. Mária Balgová
p. Miroslav Brož
p. Karel Masojídek
p. Jana Balgová
p. Jindřich Kalvas
p. Lukáš Křiklán

v říjnu
p. Milan Veselý
p. Oldřich Jantač nml.
p. Ludmila Zeithámová
p. Karel Filípek st.
p. Jiří Hochman
p. Vojtěch Brejžek
p. Milan Skořepa
p. Slav. Rejthar ml.
p. Stanislava Babická
p. Martin Maňour
p. Eva Smržová

v listopadu
p. Jiří Kalvas st.
p. Martin Bauman ml.
p. Tomáš Žáček
p. Luboš Filípek
p. Jaromír Mrkvička ml.
p. Karel Prinz ml.

Svá životní jubilea oslaví v následujících měsících také mnoho našich občanů. Samozřejmě i jim
srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví a do dalších let mnoho radostí, úspěchů, klidu a
spokojenosti.
v prosinci
p. Patrik Paukov
p. Hana Jantačová
p. Marie Nápravníková
p. Jaroslava Kejvalová
sl. Lucie Loskotová
p. Václav Pešek
p. Irena Tunková
p. Jaroslav Turín
p. Miroslav Kubát

Zapište si do kalendáře:
1.12.2017
19:00 hod.
2.12.2017

15:00 hod.

2.12.2017
3.12.2017
13.12.2017
24.12.2017
5.1.2018
27.1.2018
17.2.2018

16:30 hod.
13:00 hod.
18:00 hod.
17:00 hod.
20:00 hod.
20:00 hod.

v lednu
p. Františka Maťhová
p. Zdeněk Kačer
p. Jiří Straka
p. Drahoslava Kupková
p. Milada Kolářová
p. Věra Fittlová
p. Naděžda Legényová
p. Jiřina Smržová
p. Jaroslava Korandová
sl. Hana Marešová
p. Jaroslav Šťástka

v únoru
p. Hana Blísová
p. Ondřej Píša
p. Martin Jantač
p. Jiří Kolář
p. Jiří Rychetský

adventní koncert v kostele, pěvecký soubor Smetana,
Česká mše vánoční a české koledy
stavění betléma a zdobení vánočního stromku u kostela
v Horní Pěně
I. nedělní adventní mše svatá v kostele
stavění betléma a zdobení vánočního stromku v Malíkově
„Česko zpívá koledy“ – vánoční koledy u kostela
Půlnoční mše
hasičský ples v kulturním domě v Horní Pěně
myslivecký ples v kulturním domě v Horní Pěně
masopust – průvod masek
xxxxxxxxxxx

Slovo hasičů:
Hasičský ples, setkání seniorů a přátel obce, hasičské závody, rybářské závody, výlovy
hasičských rybníků a mnoho dalšího. To vše má za sebou SDH Horní Pěna v roce 2017.
SDH letos uspořádalo celkem čtyři velké akce pro veřejnost, jimiž byly: Hasičský ples,
Setkání seniorů a přátel obce, Hasičské závody a Rybářské závody pro děti. Všechny tyto akce
byly velmi úspěšné, proto je SDH plánuje zopakovat i v roce 2018. Mladí hasiči se zúčastnili
celkem pěti hasičských závodů, a to v Buku, Roseči, Jindřichově Hradci, Vydří a v poslední řadě

na domácí soutěži. Zúčastnili se i mnoha brigád, ať už se jedná o jarní a podzimní sběr
elektroodpadu, opravy výběhů pro dobytek nebo stavění stanů na soukromých i obecních akcích.
Dále proběhlo několik výlovů rybníků, a to konkrétně: Kačleháčku, rybníku na Kačležské ulici a
letos také po dlouhé době hasičské nádrže. Během výlovů se zároveň uskutečnil i tradiční
prodej ryb.
Rovněž se naši hasiči podíleli na přípravách akcí, které nejsou v přímé organizaci sboru.
Jedná se například o akce: Hry bez hranic České Kanady, Ukončení léta, Michalské slavnosti a
další. Je pro nás radost být součástí takovýchto událostí, a to buď jako organizátoři, soutěžící,
nebo zajišťovat občerstvení. Všem organizátorům těchto akcí děkujeme a přejeme hodně sil do
dalšího roku. Těšíme se na další spolupráci!
V roce 2017 bylo vyhlášeno několik výjezdů pro zásahové družstvo našeho sboru a to
např.: srpen 2017 - zprůjezdnění silnice č. 128 z Jindřichova Hradce na Novou Bystřici – padlý
strom při silném větru, říjen 2017 – opět odklízení následků silného větru a další.
Děkujeme především aktivním členům SDH, protože bez nich bychom tolik akcí v jednom
roce nezvládli. Aktivita našeho sboru se v mnoha stránkách výrazně zlepšila a právě díky
aktivním členům SDH jen kvete.
Také bychom rádi poděkovali především Obci Horní Pěna, dále všem sponzorům a hlavně
ženám, které nám pomáhají s občerstvením. Bez nich by naše akce nemohly být realizovatelné.
SDH děkuje i všem občanům Horní Pěny za podporu a přeje Vám do roku 2018 mnoho
štěstí a zdraví.
Zároveň bychom Vás rádi pozvali na hasičský ples, který se bude konat 5. 1. 2018.
za SDH Horní Pěna
Vladimír Šaman a David Veselý
xxxxxxxxxxx
Nabídka mateřské školy:
Vážení spoluobčané,
Chtěli bychom Vám nabídnout možnost odebírání jídel z místní jídelny v MŠ. Snažíme se vařit
dobrá domácí jídla z kvalitních surovin bez používání náhražek. Naši současní strávníci jsou s
kvalitou jídel spokojeni. Tuto službu mohou využít všichni občané, nejen občané důchodového
věku.
Oběd se skládá z polévky a hlavního chodu. Některé dny je součástí jídla také salát, nebo
kompot či ovoce. Cena oběda je zatím 50,-Kč. Vzhledem k neustálému navyšování cen potravin a
zvyšování cen energií, budeme nuceni cenu oběda zvýšit v průměru o cca 10%, a to od ledna
2018. Tento krok je nevyhnutelný vzhledem dění na našem trhu. Myslíme si ale, že 55,-Kč za
oběd je stále jednou z nejnižších nabízených cen na trhu. Odběr obědů je možný přímo v
budově MŠ od 10 hodin – do 11 hodin.
Další možností dodání oběda je dovoz na určené místo. Tuto službu Vám poskytujeme ve
spolupráci s Obcí Horní Pěna, která se nemalou částí podílí na pokrytí nákladů na dopravu.
Tento způsob dodání od ledna bude také mírně zpoplatněn. K obědu se přičtou 2,-Kč za dovoz,
cena oběda dovezeného až na určené místo tedy bude činit 57,-Kč.
Pro tento způsob dodávání je nutné mít dva jídlonosiče k prostřídání.
Popřemýšlejte zda by se Vám nehodilo trochu ušetřeného času, který by jste mohli strávit
jinde než u plotny.
V případě nejasností, potřeby informací, nebo zájmu o naše služby prosím volejte na
tel. 773 277 887 p. Mikulíková Svatava
tel. 607 545 052 p. Kolářová Petra
xxxxxxxxxxx

Místní poplatky v roce 2018
Druh poplatku
Poplatek za odvoz pevného domovního
odpadu za 1 osobu s trvalým bydlištěm v obci
Horní Pěna
Poplatek za odvoz pevného domovního
odpadu za rekreační objekt
Poplatek za odvoz odpadu pro podnikatele
Poplatek z chovu psů za jedno chované zvíře

Výše poplatku pro rok 2018
450,- Kč

500,- Kč
1 600,- Kč
200,- Kč

Obec dává pro rok 2018 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 v hotovosti přímo do pokladny Obce Horní
Pěna.
xxxxxxxxxxx

Obec Horní Pěna vás zve na
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Adventní koncert
v kostele sv. Michaela v Horní Pěně

v pátek 1.12.2017 v 19:00 hodin.
Českou mši vánoční a české koledy
uslyšíme v podání

pěveckého souboru "Smetana"
z Jindřichova Hradce.

Dále vás zveme

v sobotu 2.12.2017 v 15:00 hodin
na stavění betléma
a zdobení vánočního stromku
u kostela v Horní Pěně

v 16:30 hodin pak následuje mše svatá, během
níž bude žehnání adventních věnců v kostele sv.
Michaela archanděla

Nové zimní pohlednice našich obcí

Tyto pohlednice je možno zakoupit v kanceláři obce za 5,-Kč/kus.

Vážení spoluobčané, u příležitosti blížících se vánočních svátků
a konce roku 2017, Vám přeji jménem svým, i jménem všech
členů zastupitelstva obce, klidné a ničím nerušené prožití
Vánoc a do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí
a pohody.
Ing. Karel Dušek, starosta obce

