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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky poslední letošní číslo Ohlasů od Dřeva. Svým způsobem to
bude číslo jiné, než jste vídali v minulosti. Rádi bychom zde pravidelně dávali prostor všem
obecním spolkům a sdružením. Zároveň Vás chceme informovat o důležitých událostech,
které se v našich obcích staly, o současném dění a o věcech, které jsou plánovány.
Jednou z největších událostí, která se letos do fungování obce zapsala, byly říjnové
komunální volby. Tyto volby přinesly nové zastupitelstvo a následně i nové vedení obce.
Ve funkci starosty jsem po dlouhých letech nahradil pana Karla Duška. Mou pravou rukou
se stal Vladimír Hrdina coby místostarosta, který navazuje na práci pana Jaroslava Kubáta
a paní Hany Veselé.
Rád bych využil této příležitosti k tomu, abych bývalému zastupitelstvu obce poděkoval
za odvedenou práci a zároveň popřál tomu novému hodně elánu a sil do náročné práce,
která je před námi.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední předvánoční číslo zpravodaje, si dovoluji za
celé zastupitelstvo obce na závěr tohoto krátkého úvodníku popřát i Vám, vážení
spoluobčané, krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v roce budoucím.
Vladimír Šaman, starosta

Nové zastupitelstvo doplňují zastupitelé:
Josef Balga, Petr Dvořák, Hana Jedličková, Václav Pešek, Ing. Eva Píšová, David Veselý,
Rudolf Žáček
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Informace z úřadu:
Na ustavujícím zasedání byly zvoleny výbory:
Finanční výbor
Předseda: Václav Pešek
Členové: Josef Balga, Rudolf Žáček
Kontrolní výbor
Předseda: Ing. Eva Píšová
Členové: Hana Jedličková, Petr Dvořák
Na prvním řádném zasedání byl zřízen kulturní výbor, na jehož členy se můžete
obracet v oblasti kultury a sportu:
Předseda: David Veselý
Členové: Eva Píšová, Monika Hrdinová, Miloš Kupka, Petra Kolářová, Hana Andrejchová,
Hana Veselá
A dále osadní výbor, na jehož členy se můžete obracet v záležitostech týkajících se
Malíkova nad Nežárkou:
Předseda: Rudolf Žáček
Členové: Pavla Havelková, Václav Čekal, Hana Stráníková, Petr Perla
Místní poplatky pro rok 2019
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 2019
450,- Kč

500,- Kč
1 600,- Kč
200,- Kč

Obec dává pro rok 2019 občanům opět možnost uhradit místní poplatky
bezhotovostně na běžný účet obce Horní Pěna. Číslo účtu obce je 257796227/0300.
Do položky Variabilní symbol uveďte 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 i nadále hradit v
hotovosti přímo do pokladny obce Horní Pěna.
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Přehled kulturních a společenských akcí
2. 12. 2018 (neděle) od 13:00 Stavění betlému u kaple v Malíkově nad Nežárkou
4. 12. 2018 (úterý) od 17:00 Čertovské vystoupení dětí MŠ v kulturním domě
5. 12. 2018 (středa) od 17:00 Čertovský rej v Horní Pěně
7. 12. 2018 (pátek) od 17:00 Mikuláš, anděl a čerti
12. 12. 2018 (středa) od 18:00 Akce Česko zpívá koledy před kostelem sv. Michaela
v Horní Pěně a před kaplí v Malíkově nad Nežárkou, zdobení vánočního stromu v Horní
Pěně
15. 12. 2018 (sobota) od 9:00 do 12:00 Vánoční tvořivá dílna v MŠ
15. 12.2018 (sobota) od 17:00 Adventní koncert v Malíkově nad Nežárkou
18. 12. 2018 (úterý) od 18:00 Adventní koncert sboru 2. základní školy z Jindřichova
Hradce v kostele sv. Michaela
24. 12. 2018 (pondělí) od 17:00 Půlnoční mše v kostele sv. Michaela
25. 12. 2018 (úterý) od 19:00 Turnaj ve hře Člověče nezlob se v hasičské zbrojnici
v Malíkově nad Nežárkou
29. 12. 2018 (pátek) od 20:00 Myslivecký ples v kulturním domě
4. 1. 2019 (pátek) od 19:00 Představení divadelního souboru Jirásek O Mrazíkovi
v kulturním domě
5. 1. 2019 (sobota) od 19:00 Představení divadelního souboru Jirásek O Mrazíkovi
v kulturním domě
11. 1. 2019 (pátek) od 20:00 Ples SDH v kulturním domě
18. 1. 2019 (pátek) od 18:00 Výroční valná hromada členů SDH v kulturním domě
Dovolujeme si Vás upozornit, že v pátek 7. prosince 2018 bude v obci tradičně chodit
Mikuláš, anděl a čerti. V případě zájmu o jejich návštěvu prosím zavolejte na tel. číslo: 725
571 072.
Tradiční Čertovský rej v Horní Pěně se uskuteční 5. 12. 2018, začátek průvodu bude v
17.00 hodin na obvyklém místě.
Po projití trasy jako v loňském roce budou připraveny soutěže, občerstvení pro děti i
dospělé a možná přijde i Mikuláš s andělem.
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SDH Horní Pěna
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších akcích, které v posledních měsících
pořádal sbor dobrovolných hasičů, a o těch, kterých byli hasiči součástí. Následně bychom
Vás chtěli pozvat na události, které budeme pořádat i v následujících měsících.
Michalské slavnosti
Jak už se stalo tradicí, tak i letos se na konci září v naší obci konaly Michalské
slavnosti, které zaštiťuje obec Horní Pěna. Každý rok jsou naši členové nedílnou součástí
této akce. Podílíme se jak na pořadatelské činnosti, tak druhým rokem zajišťujeme
občerstvení.

Letošní ročník se vezl ve znamení hned několika novinek. Tou hlavní byla kapela.
Malá řečická kapela nám hrála od poledních až do podvečerních hodin a zajistila nám jak
oživení mezi jednotlivými vystoupeními, tak podvečerní zábavu. Další novinkou bylo
vystoupení malých i dospělých hasičů z obce Hamr, se kterými máme velmi dobré
zkušenosti a vztahy z hasičských soutěží. Malí hasiči předvedli ukázku hašení lesního
požáru a záchranu osob.
Děkujeme všem pořadatelům, obci Horní Pěna a dalším zúčastněným za další vydařený
ročník této akce.
Sběr železa, elektro odpadu a nebezpečných látek
Každý rok na podzim pořádáme sběr železa, elektro odpadu a nebezpečných látek
v obci Horní Pěna a sběr elektro odpadu a nebezpečných látek v obci Malíkov nad
Nežárkou. I letos se nashromáždilo velké množství zmíněného odpadu a my jsme rádi, že
nám pomáháte tímto směrem udržet pořádek v našich obcích.
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Výlov hasičských rybníků
Další akcí bylo lovení rybníčka na Kačlezské ulici a rybníka Kačleháčku a s tím
spojený prodej ryb u hospody U Jaryka.

Výroční valná hromada SDH
Výroční valná hromada se koná 18. 1. 2019 v kulturním domě od 18. hodin. Všichni
členové jsou srdečně zváni.
Ples dobrovolných hasičů
Rádi bychom Vás pozvali na hasičský ples, který se bude konat v pátek 11. ledna
2019 ve velkém sále kulturního domu v Horní Pěně. Po velmi dobrých ohlasech
z loňského plesu i letos zahraje kapela CRASH. Začátek plesu bude ve 20 hodin a
vstupné bude 100,- Kč.
Na samotný závěr Vám chceme moc poděkovat za veškerou přízeň a podporu
dobrovolných hasičů a popřát klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok!
Za SDH Horní Pěna
David Veselý, DiS.
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Myslivecký spolek Hájky Horní Pěna
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vám sdělit pár informací z dění v Mysliveckém spolku Hájky Horní Pěna z.s.
V podzimním období pořádal náš myslivecký spolek několik akcí.
Svatohubertská mše
Konala se již druhá Svatohubertská mše, a to 27. 10. 2018 v kostele sv. Michaela
v Horní Pěně, k uctění patrona myslivců svatého Huberta. Tuto mši celebroval otec
František, pod kterého hornopěněnská farnost spadá. Mši doprovázeli jihočeští trubači,
kteří si s sebou přivezli i více než dvacetičlenný pěvecký sbor. Před začátkem mše i po
jejím skončení trubači předvedli ukázky mysliveckých signálů. Na této akci se sešli přátelé
myslivosti a myslivci nejen z místního spolku, ale i z blízkého okolí.
Chtěli bychom tímto poděkovat obci Horní Pěna za finanční příspěvek na tuto akci a
zároveň Vás zveme na třetí Svatohubertskou mši, která se bude konat 26. 10. 2019.
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Podzimní hon na drobnou zvěř
Další akcí myslivců byl podzimní hon na drobnou zvěř, který se konal 10. 11. 2018
v okolí Horní Pěny.
Ráno jsme se sešli v hospodě u Jaryka, kde proběhla nezbytná kontrola loveckých
lístků, zbrojních průkazů a ostatních dokladů. Poté jsme se vypravili do revíru, kde jsme
ulovili celkem 75 ks bažantů, 6 ks kohoutů bažanta královského, 83 ks kachen, 5 ks zajíce
a 1 lišku.
Večer na poslední leči byl králem honu vyhlášen náš kamarád Vladimír Kadlec
z Jindřichova Hradce, který ulovil 2 kohouty bažanta královského.
Myslivecký ples
Další a poslední akcí v letošním roce bude tradiční myslivecký ples konaný 29. 12.
2018. Začátek plesu bude ve 20. hodin, vstupné je 100 Kč. Připravena bude bohatá
myslivecká tombola a k tanci nám zahraje Malá muzika z Pelhřimova, která nám hrála i
předloni. Na tuto akci zveme širokou veřejnost.

Závěrem mi dovolte popřát jménem všech hornopěněnských myslivců Vám všem
veselé, spokojené Vánoce a šťastny Nový rok.
Za Myslivecký spolek Hájky Horní Pěna z.s.
Jaroslav Turín, myslivecký hospodář
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Mateřská škola Horní Pěna
K obci Horní Pěna neodmyslitelně patří místní Mateřská škola, kde se o spokojený
pobyt dětí v MŠ starají její zaměstnanci a všichni se snaží o to, aby si děti domů odnášely
zajímavé zážitky, obohacené četností pestrých aktivit. Jakými proměnami a jak náročnými
rekonstrukcemi si naše školka prošla v období nejbližší minulosti je všeobecně známo. V
letošním roce přišla na řadu školní kuchyně, která byla vybavena nerezovým nábytkem a
novou lednicí.
Při akcích, které pořádáme nejen pro naše děti, ale i pro širokou veřejnost, jsme
velmi rádi za jejich účast. V letošním roce mateřská škola zorganizovala tradiční dětský
maškarní karneval. Také děti pomohly přivítat do života nové občánky obce. Nezapomněli
jsme ani na seniory, pro které jsme s dětmi připravili vystoupení. Závěr školního roku bývá
jako každoročně v duchu loučení s budoucími školáky, a to tradiční „ Zahradní slavností“.
Tentokrát nám sice nepřálo počasí, ale děti byly velmi statečné a vše stoprocentně
zvládly.
Čertovské vystoupení
V letošním školním roce se s dětmi budeme snažit potěšit rodiče a jejich nejbližší
příbuzné nikoli vánočním, ale čertovským vystoupením v místním kulturním domě, které se
bude konat v úterý 4. 12. 2018 od 17. hodin. Děti odvedly opravdu velký kus práce hlavně
při jeho nacvičování. My jim za jejich snahu děkujeme a srdečně zveme všechny občany.
Vánoční dílna
Do našich akcí zařazujeme i den otevřených dveří spojený s tvůrčími dílnami.
Každý rok se jedná o podzimní a velikonoční tématiku. Tentokrát jsme podzimní tvořivou
dílnu, pořádanou pravidelně v době „Michalských slavností“, zaměnily za dílnu ve
vánočním duchu a tím i posunuly dobu její realizace, a to na 15. prosince 2018. Rodiče s
dětmi si mohou vyrobit rozličné vánoční dekorace. Zveme také ostatní občany a děti, kteří
mají chuť naladit se do vánoční atmosféry tvořivými činnostmi.
Pak už nám zbývá jen několik dní do nejočekávanějších svátků v roce, a to do
Vánoc. Nejenže s dětmi připravíme malé dárečky pro rodiče, kdy se učíme někoho
obdarovat, také dětem přiblížíme některé vánoční tradice, ale hlavně se společně MOC
těšíme na dárky. Ježíšek dětem nadělí spoustu dárečků pod stromeček. Ve třídě „
Rybiček“ bude ještě více štědrý – nadělí jim nový nábytek. A nám, zaměstnancům, nadělí
nejvíc, a to pohled do rozzářených dětských očí.

Hana Jedličková, ředitelka
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TJ Sokol Horní Pěna
Dobrá reprezentace naší obce
Říká se, že dobrá je za tři a přesně tak si stojí naši fotbalisté v okresní soutěži po
podzimní části ročníku 2018/2019.
Podařilo se nám omladit tým hráči, kteří bydlí v Horní Pěně a hráli od žáčků vyšší
soutěže. Tato filosofie začíná přinášet své ovoce. Zlepšil se herní projev mužstva a přišly i
výsledky. V podzimní části náš tým zvítězil v pěti zápasech z osmi a přidal ještě jednu
remízu. Díky tomu je v tabulce před Horní Pěnou pouze Chlum u Třeboně, který ještě v
nedávné době hrál krajský přebor a Žďár, který před sezónou s podporou obce nakoupil
hráče za statisíce korun, aby mohl postoupit minimálně o dvě soutěže výše. Přitom je o
pouhé tři body před naším týmem.
Občerstvení na jarních zápasech
Chtěli bychom poděkovat divákům, kteří chodí na domácí zápasy. Dokonce někteří
s námi jezdí i na hřiště soupeřů. Pro jejich zlepšení zážitku z fotbalu jsme se rozhodli, že v
jarní části zajistíme při domácích zápasech pro fotbal typické pivo a klobásy.
Všem našim podporovatelům a příznivcům přejeme příjemné prožití zbytku roku a
mnoho zdraví v roce 2019.
Výbor SK Horní Pěna

SDH Malíkov nad Nežárkou
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s akcemi, které pořádali, nebo kterých se
účastnili hasiči z Malíkova nad Nežárkou.
Na jaře jsme postavili a pokáceli Máj. V létě jsme se zúčastnili hasičské soutěže O
Pohár starosty obce v Horní Pěně.
Zveme Vás na tradiční stavění betléma před kaplí v Malíkově nad Nežárkou, které
se koná v neděli 2. 12. 2018 od 13. hodin a jehož se hasiči pravidelně účastní.
Další akcí, kterou chystáme, je každoroční turnaj ve hře Člověče nezlob se, který se
koná v úterý 25. 12. 2018 v hasičské zbrojnici v Malíkově nad Nežárkou od 19. hodin.
Všichni jste srdečně zváni.
SDH Malíkov nad Nežárkou Vám přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Vedení SDH Malíkov Nad Nežárkou
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Divadelní soubor Jirásek
V letošním roce divadelní soubor Jirásek uvedl představení známé ruské pohádky
O Mrazíkovi. Zájem diváků byl velký a kulturní dům byl zaplněn do posledních míst. Moc
nás to potěšilo.
Zanedlouho po uvedení se začali ozývat naši skalní fanoušci z okolních obcí, že by
divadelní představení také rádi shlédli. Že se k nim informace o tom, že se hrálo, buď
vůbec nedostala, nebo se pro velký zájem již do kulturního domu nedostali. Proto jsme se
rozhodli pohádku reprízovat.
Představení se bude konat 4. a 5. ledna 2019 od 19. hodin v kulturním domě.
Mrazík je pohádka, která nikdy neomrzí. Kdo na jaře představení nestihl, nebo
nemohl přijít, má možnost. A Vy, kteří jste už pohádku viděli, a líbila se Vám, budeme moc
rádi, když se přijdete podívat ještě jednou, tentokrát v lednové zimní atmosféře, která
k pohádce O Mrazíkovi neodmyslitelně patří.
Navíc každé divadelní představení bývá trošku jiné, něco se zapomene, něco se přidá a o
tom to je.
Osoby a obsazení:
Ivan - Michal Kolář
Nasťa - Klára Koudelková
Ježibaba - Petr Deutsch
Marfuša - Michaela Deutschová
Macecha - Petra Kolářová
Mrazík i loupežník Bác - Jan Klabouch
Ženich - Martin Sýkora
Vločky:

Vypravěčka - Michal Žoudlík
Tatínek - Roman Maršík
Hříbeček - Jiří Kalvas st.
Matka ženicha - Marta Bílkovská
Dívka1 - Monika Simandlova
Dívka2 - Renata Bednářová
Loupežík Bum a žebrák - Standa Šimon
Loupežník kapitán - David Kalous
Klavírní doprovod - Kateřina Koudelková
Nápověda:

Linda Kolářová

Ludmila Kalvasová

Eliška Mikulíková

Libuška Homolová

V Pěně se Mrazík nehraje poprvé. Už jednou ho nastudoval dětský divadelní soubor
pod vedením Ilony Fialové a Petry Kolářové. Bylo to velmi povedené představení. Děti si
diváky získaly svou přirozeností a roztomilostí. Ta už tedy nám dospělým chybí. Budeme
se tedy snažit být vtipní a zaujmout jinak.
Malou zajímavostí je, že v pohádce tehdy hrál šestiletý David Kalous, který se dnes
představí po téměř dvaceti letech ve stejné roli - loupežníka.
Přijďte se pobavit a odpočinout si po Vánočním shonu.
Petra Kolářová
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Jubilea
Svá životní jubilea oslaví v následujících měsících někteří naši občané. Všem srdečně
blahopřejeme, přejeme pevné zdraví a do dalších let mnoho radostí, úspěchů, klidu a
spokojenosti.
prosinec
p. Jakub Kalvas
p. Jiří Hudec
pí. Eva Lokvencová
p. Roman Maršík
p. Václav Longin
p. Martin Křiklán
pí. Jitka Lukavská

leden
pí. Romana Albrecht Lišková
pí. Michala Straková
pí. Lenka Drbalová
pí. Veronika Černá
pí. Lenka Kotrbatá
p. Martin Klusáček
pí. Jiřina Smržová
pí. Monika Trojáková
pí. Petra Kalvasová
pí. Jindřiška Giroud
p. Ludvík Dvořák st.
p. Jaroslav Šťástka
p. František Vedl

Počet občanů v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou je ke dni vydání 600.

Redakční informace:
Příspěvky do dalšího zpravodaje a žádosti o elektronické zasílání občasníku můžete
zasílat na adresu: ohlasy@horni-pena.cz
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