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Prosinec 2014
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.

Blíží se Mikuláš
V pátek 5.prosince navečer se obecní čerti opět
chystají na pochůzku po Dolní Pěně. Kdo budete
mít zájem o návštěvu Mikuláše, anděla a čertů
přímo doma, nezapomeňte si ji včas zamluvit.

www.dolnipena.cz

Domácí kompostéry
V minulém Občasníku jsme zmínili informaci, že
se naše obec zapojila do projektu na snížení
množství biologicky rozložitelného komunálního
odpadu ve směsném komunálním odpadu
„Domácí kompostování v Jihočeském kraji“.
Předpokládaný termín dodání kompostérů byl
měsíc listopad. Bohužel se tak nestalo a dodání
kompostérů bylo opět odsunuto. Jak jsme byli
informováni od SMOJK, který celou akci zajišťuje,
kompostéry budou s největší pravděpodobností
dodány v únoru - březnu 2015. Až budeme znát
přesný termín dodávky, budeme Vás včas o
podmínkách zapůjčení kompostérů informovat.

Přejeme Vám úspěšný a poklidný závěr roku,
Šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do
nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti

Obecní úřad Dolní Pěna

Vánoční koncert v kapli
V sobotu 20.prosince od 18.hodin proběhne
v kapli Nejsvětějšího srdce páně vánoční koncert.
Vystoupí mezzosopranistka Martina Kučerová a
vokální soubor FUERTES z Jindřichova Hradce.
K zahřátí bude připraven tradiční vánoční punč.
Všichni jsou srdečně zváni.

Psaní adventní
Představme si naši vesnici v době předmoderní, tedy bez elektřiny, a tím i
bez televize, internetu, reprodukované hudby. V listopadu bývají dny
šedivé, rychle se krátí a noci delší a delší. V prosinci pak je ještě hůře,
zvláště když krajinu neprosvětlí sníh. V předkřesťanských dobách se naši
předci tohoto času k smrti báli. Noc delší a delší a s ní zima a smrt. Dodnes
jsou v předvánočních obyčejích patrné pohanské rituály, které měly
přivolat slunovrat.
Rituály vystřídal advent. Čtyři týdny očekávání narození Spasitele. Čtyři
týdny krátkých dní a dlouhých nocí, na jejichž konci jsou nejkrásnější svátky
v roce. A ač mnohdy zapomínáme na duchovní rozměr adventu a
vánočních svátku, stále je zde poselství společné všem, křesťanům i
nevěřícím: narodilo se miminko, nový život, dny se dlouží a tma ustupuje
světlu.
Naši předci v oněch časech bez elektřiny drželi pospolu daleko více, než my
dnes – dlouhé večery patřily vyprávění, hudba se neposlouchala, ale
provozovala. Nerozdělovala je jednoduchá pasivní zábava televize a
internetu, spojovalo je silnější pouto, než sociální sítě. Částečně i proto, že
společně se mnohem snáze vzdoruje nepohodě. My dnes nemusíme
sentimentálně plakat nad starými časy, či nad nimi mávnout rukou jak nad
starým haraburdím. Stačí jen nezapomenout na staré dobré sousedství,
které bývá ve vsi vždy silnější než ve městě.
Místem takového setkání může být každoroční adventní koncert v kapli,
dveře domu otevřené pro přátele, sousedské posezení v hospodě…
Pokojný závěr roku a krásné vánoční svátky Vám přeje zastupitelstvo obce
Dolní Pěna.
Petr Šulc

