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Úvodník
Vážení čtenáři,
březnové číslo měsíčníku věnujeme zásadnímu tématu
letošního roku v naší obci, a tím je budování kanalizace a
čistírny odpadních vod.
Samotná kanalizace je fascinující téma a stojí za to najít si
k němu pár informací – znaly ji už vyspělé starověké civilizace,
část té antického Říma se dochovala dodnes, avšak středověk na ni zapomněl. Velká evropská
města ji začala budovat až v průběhu 19. století po děsivých epidemiích cholery a tyfu. Neexistující
kanalizace v Litoměřicích stála život Karla Hynka Máchu. Dá se říci, že zlepšení hygienických
podmínek v evropských metropolích spolu s dostatkem potravin a moderní medicínou stojí na
počátku celosvětové populační exploze. S trochou nadsázky se výstavbou kanalizace Dolní Pěna
definitivně připojuje k vyspělému světu.
Minulý týden Popeleční středou začal dlouhý půst před Velikonocemi. V evropské tradici to byla
doba pokojného usebrání bez zábav a velkých společenských akcí. Tedy, milí čtenáři, po veselém
masopustu přichází pokojné předjaří.
P. Š.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tentokrát bych rád napsal pár slov o pořádku v naší obci. Palčivým problémem se mi zdá být
častokrát stav kolem kontejnerů na tříděný odpad. Můžeme, prosím, více dbát na využití místa
v nádobách. Nelze totiž neustále navyšovat kapacitu, a myslím, že to při troše dobré vůle není vůbec
potřeba. Osobně jsem několikrát přerovnával kartony a musím konstatovat, že někteří z nás, soudě
podle adres uvedených na štítcích, neoplývají zrovna snahou účelně určený prostor využít.
Uvědomme si, že kontejnery slouží všem občanům obce, a bylo by tedy na místě, mít tuto skutečnost
na paměti. S tím samozřejmě souvisí též pořádek kolem jednotlivých stání. Jistě není obtížně sebrat
ze země plastovou lahev nebo kus igelitu, který se „nedopatřením“ dostal mimo nádobu. Nikoho
přece nemůže těšit pohled na odpadky, povalující se kolem.
Druhou bolestí je bezpochyby značný výskyt psích exkrementů podél cest. Žádám ty, kterých se
to týká, aby důsledně sbírali dílka po svých čtyřnohých miláčcích. V průběhu jara umístíme v obci
další čtyři nádoby na psí výkaly, snad to tedy pomůže současnou situaci výrazně zlepšit. Dále
připomínám skutečnost, že obecní vyhláška řeší volný pohyb domácích zvířat v obci. Velmi nerad
bych přistupoval k postihům těch, kteří opakovaně nedbají tohoto nařízení. Už nás zde žije téměř 400
a opravdu nemůžeme doplácet na neukázněnost některých z nás.
Rád bych moc poděkoval všem, kteří se zúčastnili masopustního průvodu v sobotu 2. března, a
zároveň tomu, kdo maskám a muzikantům poskytl pohoštění na jejich „náročném“ putování vsí.
Štědré finanční dary byly účelně využity v hospůdce u Bílků a to co zbylo, se bude hodit při dalších
společných akcí. Věřím, že příští rok, bude průvod ještě početnější a žádné dveře nezůstanou
zavřené ☺.
Přeji vám krásné jarní dny a stále veselou mysl!
Milan Jiruška, starosta obce

Aktuality

Obec Dolní Pěna
zve všechny občany
na veřejnou schůzi k výstavbě
obecní kanalizace.
čtvrtek 14. 3. v 17:00
KD Horní Pěna
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