Dolnopěnský občasník
Leden 2013
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.
Masopustní průvod
V sobotu 2.2.2013 projde naší obcí masopustní
průvod. Masky, které se zúčastní Masopustního
průvodu, mají sraz v 8.00 hod v Hospůdce u
Bílků. Průvod zahájí pan starosta tím, že masky
oficiálně pustí do obce. Průvod by pak měl cca v
9.00 hod vyrazit křížem krážem vesnicí. Podle
tradice je Masopust obdobím mezi dvěma půsty,
proto by si měl každý dopřát dostatek jídla, pití a
zábavy. Hoduje se na zabijačkách, smaží se
koblihy, boží milosti… Masopustní veselí není
povinné. Kdo bude chtít, může se do průvodu
přidat nebo masky pohostit před svým domem.

Hudební večer v kapli
V pátek 8.2. od 18.hodin se uskuteční v kapli
Nejsv. Srdce Páně hudební večer, na kterém
vystoupí:
Karolína Klímová – zpěv
Jana Broukalová - klávesy
HAKUNA MATATA - Dětský rytmický
orchestr z J.Hradce a K.Řečice pod vedením
Romana „Vacka“ Urbana - Hra na bubínky,
dřívka, tamburíny, chrastidla, vytleskávání …
Vstupné: děti zdarma, dospělí dobrovolné

www.dolnipena.cz

Boží milosti
SLADKOST Z DÁVNÝCH DOB
Starodávné a přitom jednoduché pečivo
připravované při slavnostních
příležitostech..
Je brzy hotové a nebudete stačit smažit.
Ingredience
150g mouky pšeničné hladké, 40g másla,
50 g zakysané smetany, 1 vejce, 30g
cukru krupice, 30 ml rumu tuzemského,
olej na smažení, cukr moučka s vanilkou
na obalení, skořice mletá
Postup
Ze všech surovin zpracujte měkké těsto,
které nechte asi půl hodiny uležet v
lednici zabalené v mikroténovém sáčku.
Poté na pomoučeném válu těsto
rozválejte na tenký plát a pak ho složte
na třikrát nebo čtyřikrát a opět
rozválejte. To prot,o aby trochu listovalo
a dělalo lépe puchýře při smažení. Z těsta
vyváleného na sílu stébla vykrajujte
rádlem požadované tvary a ty pak
smažte v rozpáleném tuku. Během
smažení se těsto různě nafukuje a
puchýřuje což je žádoucí.
Ještě teplé boží milosti cukrujte
skořicovým nebo moučkovým cukrem s
vanilkou
Variace a možnosti
Z těsta se na různých místech
vykrajovaly určené tvary, například
proužky se třemi otvory či zářezy na
znamení Boží trojjedinosti. Nebo se
všelijak proplétaly proříznuté proužky a
podobně.

OKÉNKO STAROSTY
UDÁLOSTI BĚHEM ROKU 2012
1. Během vegetačního klidu (listopad-březen) bylo
místním občanům umožněno zajistit si palivové
dřevo v obecních lesích
2. V lednu zahájeno jednání s DSO Vodovod Hamr
o možnosti připojení na jejich vodovod
3. Díky místním ochotníkům proběhl tradiční
MASOPUSTNÍ PRŮVOD obcí
4. V březnu proveden bezpečnostní prořez stromů
kolem Pěněnského potoka
5. Dohodnuta s SÚS J. Hradec oprava komunikace
Kohout – výtluky opraví SÚS na své náklady
6. K poslednímu březnu ukončil činnost na pozici
místostarosty i v ZO pan Michal Žoudlík a byla
zvolena místostarostkou paní Iveta Maxová –
(třetí místostarosta tohoto volebního období)
7. S pomocí hasičů SDH Dolní Pěna bylo zajištěno
dříví a následně stavění vatry na Čarodějnice
8. V dubnu byl díky panu Vytiskovi a dobrovolníky
zorganizován sraz rodáků z Dolní Pěny
9. SÚS J. Hradec bylo provedeno zpevnění břehu
v zatáčce u č. p. 60 a provedeno osazení sloupků –
z důvody ochrany krajnice
10. V květnu proběhl turnaj Petanque
11. V květnu Valná hromada DSO Vodovod Hamr
souhlasí s žádostí obce Dolní Pěna na připojení
obecního vodovodu na území obce Dolní Pěna na
vodovodní přivaděč Fedrpuš-ÚV Hamr dle
předloženého projektu pro územní řízení
12. Byl uspořádán Rybářský závod
13. V červnu jsme spolupořádali Jahodobraní
14. Vzhledem ke končící nájemní smlouvě požádal
pan Bílek o možnost prodloužení – byla vypsána
soutěž o pronájem, následně ZO schváleno
prodloužení smlouvy o 1 rok
15. MAS Třeboňsko – ZO Dolní Pěna schválilo
členství v MAS Třeboňsko a díky založení
Mikroregionu Jindřichohradecko – Jihozápad a
jeho přijetí do MAS Třeboňsko jsme
právoplatnými členy
16. Na žádost místních sportovců, byla provedena
rekonstrukce cca poloviny fotbalového hřiště
17. Budova OU – zpracován statický a energetický
posudek budovy č. p . 27
18. Bylo zjištěno, že Blábolilovi a Pouzarovi mají
objednanou firmu na úpravu a pokládku
asfaltového povrchu na komunikaci u č. p. 60 ,
byla urychleně provedena jednání, tak aby
zbývající část obecní komunikace byla také
opravena
19. V létě byl zajištěn svoz objemného odpadu třemi
velkoobjemovými kontejnery od firmy AVE

20. Byla zajištěna odborná revize vybavení dětského
hřiště a proveden regenerační nátěr dřevěné
konstrukce všech hraček na dětském hřišti
21. V září byl s pomocí dobrovolníků a SDH Dolní
Pěna uspořádán Dětský den
22. V červenci byla nalezena černá skládka
nebezpečného odpadu v obecním lese u H. Žďáru.
Díky této skládce a stále zjišťovaným krádežím
nejen obecního dřeva, byla zajištěna montáž brány
u vjezdu do lesa
23. Vzhledem k neústupnosti odboru živ. prostředí ve
věci požadavků na stavbu kompostárny, bylo ZO
rozhodnuto, že zde kompostárnu z finančních
důvodů nevybudujeme
24. Bylo provedeno místní šetření na komunikaci p. č.
892/9 a konstatováno, že jen odvodnění této
komunikace problém dešťové vody nevyřeší a je
navrhováno řešit toto komplexně i s majitelem
soukromé komunikace
25. Na žádost města J. Hradec je zadán požadavek na
projekt propojení J. Hradce a Dolní Pěny
cyklostezkou (cyklotrasou)
26. Vzhledem k problémům zejména v době jarního
tání sněhu, bylo dohodnuto, že práce na
zprůchodnění potrubí pod obecní komunikací na
Kohoutu provede SÚS J. Hradec jako
protihodnotu jejich využívání této části
komunikace
27. Zajištěno odbahnění obecního potoka u č. p. 59
28. Rozšíření parkoviště na Kohoutu z důvodu
zajištění bezpečného otáčení vozidel AVE při
svozu kom. odpadu z této lokality
29. Po dohodě s firmou Agro B provedeny meliorační
práce na jejich části pole a následně provedeno
zprůjezdnění obecní komunikace na Kohoutu
jejím odbagrováním bahnitého povrchu a
zpevněním štěrkovým podložím a instalací
drenážního potrubí napojením na potrubí Agro B
30. S pomocí místních hasičů a dobrovolníků
zajištěna vánoční výzdoba a Adventní koncert
31. Zajištěna projektová dokumentace a následně
územní řízení a stavební povolení na přípojku
obecního vodovodu na vodovod DSO Vodovod
Hamr
32. Na podzim provedena výsadba 1200 ks smrčků
v obecních lesích
33. Zajištěna výměna nefunkční odpadní roury na
dešťové vody pod obecní komunikací u hostince
pana Vytisky

Obecní úřad Dolní Pěna

