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Úvodník
Milý čtenáři,
zářijový měsíčník vychází v čase podzimní rovnodennosti. Tu v Čechách ohraničují svátky dvou českých
patronů: sv. Ludmily (od jejíž smrti právě uplynulo 1100 let) a jejího vnuka sv. Václava. Kněžna Ludmila je
spolu s manželem knížetem Bořivojem první historicky doloženou Češkou, kterou známe jménem. Za což
může kromě jejího muže i moravský arcibiskup sv. Metoděj, od něhož přijala jako dospělá křest. A přijetí
křesťanství tehdy znamenalo též přihlášení k civilizaci s literaturou, státem, psanými zákony a dalšími
vymoženostmi, které jsou dnes pro nás samozřejmé. Ludmila prožila nelehký, avšak naplněný život –
nejspíše šťastné manželství ukončila brzká Bořivojova smrt, po níž dokázala za v Evropě dramatických
časů počínajícího 10. století udržet moc pro své nezletilé syny, aby se poté oba stali českými knížaty. Syny
přežila a v noci z 15. na 16. září 921 byla zavražděna na Tetíně na popud snachy Drahomíry, matky sv.
Václava. Vraždou vyvrcholil rodinný a politický spor mezi Ludmilou a Drahomírou (ano, Ludmila je též první
českou političkou). V základních obrysech, které rámují touha po moci a mezilidské vztahy, se spor znovu
opakoval ráno 28. září 935, kdy knížete Václava zavraždili ve Staré Boleslavi družiníci jeho bratra
Boleslava.
Násilné řešení konfliktů nám přijde pro raný středověk běžné, leč je tomu podobně jako v dnešních
zprávách, kdy zprávou je vyšinutí z normálu, zatímco běžné věci zpravodajství pomíjí. Raný středověk byl
sice drsnou a násilnou dobou, ale většina sporů a konfliktů se nejprve řešila jako dnes jednáním. V
Čechách 9. a počínajícího 10. stol. máme zprávy o sněmovním poli, shromaždišti, kde kmen Čechů řešil
své záležitosti. A tehdejší politika se točila i kolem toho, zda řešit věci společně či nechat veškerou moc
vládnoucí rodině, tedy knížeti. V pozměněné podobě se celá věc opakuje i nyní jako spor o občanskou
společnost. Bývalý i dnešní prezident zastávají názor, že vláda má mandát na 4 roky a po tu dobu jí do
vládnutí nemá nikdo co mluvit. Extrémem je pak představa současného premiéra, že stát, obec či
společnost lze řídit jako firmu (a zkušenost pak ukazuje, že podnikatelé nemusí nutně být obecně
prospěšnými politiky). Naopak T.G.M. či V. Havel byli přesvědčení, že je prospěšné, když se na věcech
veřejných kromě volených zástupců aktivně podílí i občané či spolky. Zdá se, že lépe fungují společnosti a
komunity, kde platí to druhé, což je doložitelné např. dobrými příklady z některých obcí či vysokou kvalitou
života v dobře fungujících demokraciích. K nalezení rovnováhy mezi oběma postoji je třeba důvěry,
otevřenosti a uměřených aktivních občanů, což je v dnešní polarizované společnosti vzácnost.
Ale dosti psaní. Od rovnodennosti do Vánoc bude noc delší a delší. Trefné připomenutí faktu, že dnes
můžeme být sebevětšími borci, ale zítra může být vše jinak. Ludmila s Václavem to dobře věděli a dokázali
přejít z časnosti do věčnosti. Proto se dnes vracíme k nim a ne k světu jejich vrahů.
Petr Šulc

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Letošní prázdninové období je za námi, a tak bych vám rád popřál příjemný zbytek léta, a po dovolených,
úspěšný návrat do zaměstnání či ke studiu. Zároveň také doufám, že poslední čtvrtletí tohoto roku
prožijeme ve větší pohodě než to minulé, a to především v souvislosti s Covidem-19. Mějte tedy pevné
zdraví, a ať se vám vše daří dle vašich představ.
Zastupitelstvo na posledním jednání schválilo v rámci výběrového řízení zhotovitele pro opravu centrální
komunikace ve správě SÚS a také pro rekonstrukci místní komunikace pod jahodovým polem. Obě akce,
pokud půjde vše podle plánu, budou realizovány v průběhu října a listopadu 2021. Město Jindřichův Hradec
bude na konci září znovu projednávat možné řešení sporu s majitelem parkoviště u společnosti FRUKO –
SCHULZ. Tato kauza fakticky blokuje vydání stavebního povolení pro cyklostezku směrem na Kohout.
Uvidíme, zda se podaří nalézt východisko ze současné situace a otevřou se nám pomyslné dveře
k realizaci tohoto projektu.
Ještě několik informací ke kanalizaci. Znovu opakuji, že systém je v provozu a majitelé jednotlivých
nemovitostí jsou povinni své domovní splaškové kanalizace připojit. Vše bylo před časem vysvětleno
v dopise od společnosti ČEVAK a.s., která je provozovatelem v naší obci. Text byl distribuován do
poštovních schránek a zveřejněn na webových stránkách obce. Nicméně, v případě jakýchkoliv dotazů se
obraťte na obchodní oddělení uvedené společnosti, kde vám příslušní pracovníci vysvětlí správný postup
pro napojení. Samozřejmě jsem též k dispozici a rád zodpovím vaše případné dotazy v rámci informací,
kterými disponuji. Probíhající bezvýkopové opravy nátoku balastních vod do systému budou pokračovat
v říjnu 2021, avšak nemají žádný vliv na možnost, respektive povinnost připojení jednotlivých domácností a
budou prováděny za provozu systému. Nenechte se tedy prosím ovlivnit různými nepodloženými „obecními
informacemi“, aby v případě pochybností se neváhejte dotazovat u zmíněných zdrojů. Vyhnete se tak
zcela jistě nepodloženým spekulacím, které se neopírají o reálná fakta. Také připomínám stanovené
stočné ve výši 47,27Kč/m3, které bylo schváleno pro období roku 2021 a bude s nejvyšší
pravděpodobností platit i pro následující rok 2022.
Přeji všem krásný podzim a stále veselou mysl!!!
Milan Jiruška, starosta obce

Aktuality
●

25. září budou v Horní Pěně Michalské slavnosti, které zahájí v 10 hodin poutní mše, následovat
budou tržiště a folklorní, divadelní a hudební vystoupení.

●

Dle informace odboru územního plánování v J. Hradci, bude pravděpodobně během příštího týdne
na úřední desce vyvěšena Veřejná vyhláška k navrhované změně č.1 územního plánu obce Dolní
Pěna a zároveň stanoven termín veřejného projednávání.
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