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Úvodník
Milí čtenáři,
pomalu končí máj, lásky čas, mariánský měsíc, tedy
květen, měsíc považovaný za nejkrásnější čas v roce. Pro
naše předky byl mariánským měsícem, časem naplněným
pobožnostmi k Panně Marii, tedy časem upřímně prožívané a veskrze pozitivní mariánské
zbožnosti. A onu krásu a hloubku května nějak pozitivně prožíváme i my, i když jinak, přes
hezké počasí, dlouhé dny, zahrádky a přírod
přírodu.
Květen je ale i měsícem dramatických událostí našich moderních dějin. V květnu 1938
po připojení Rakouska k říši úspěšně proběhla částečná mobilizace čs. armády proti
nacistickému Německu.
ěmecku. Avšak došlo též k radikalizaci českých Němců (tedy i části těch
těch, kteří
žili v Dolní a Horní Pěně), kdy prohitlerovská Sudetoněmecká strana získala v komunálních
volbách 1,3 milionu hlasů, téměř devadesát procent v oblastech s převahou německého
osídlení. A nikdo z těch, kdo se v Československu postavili na stranu zla, netušil, že přijde
válka a že na půl milionu mužů z řad českých Němců padne převážně na východní frontě. A
že o sedm let později, v květnu 1945 začne odsun, který definitivně ukončí tragédii největší
národnostní menšiny žijící po staletí v našich zemích.
27. května 1942 zlikvidovali českoslovenští parašutisté Reinharda Heydricha, aby
o dvacet jedna dní později po hrdinském boji nalezli smrt v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Praze. Hitlerův oblíbenec Heydrich byl jeden ze strůjců vyvraždění evropských Židů, a
kdyby se naplnily jeho záměry s českým národem, těžko bychom dnes četli tento měsíčník.
Parašutisté svým činem pomohli obnovit Československo
Československo: Británie v reakci na likvidaci
Heydricha anulovala Mnichovskou dohodu (Heydrich byl nejvýše postaveným na
nacistou
zabitým v době války).
Leitmotivem oněch dní a událostí je měsíc zasvěcený Panně Marii. Modlili se k ní Češi
stejně jako čeští Němci. A je jí zasvěcená ukrajinská Mariupol, město, jehož se nyní v květnu
definitivně zmocnili Rusové. A není pochyb, že k Matce Boží se modlilo nemálo obránců i
okupantů a že muži, kteří do posledního dechu bojovali v podzemí mariupolské ocelárny,
budou pro Ukrajince stejnými hrdiny, jakými jsou pro nás výsadkáři, kteří padli v kryptě
kostela na Karlově náměstí.

I naše doba je svým způsobem přelomová a plná dramat. Dramat, která se stejně jako
před polovinou 20. století dotýkají naší vísky. Pak se ukazuje, jak důležitá je statečnost,
vlastenectví a síla sounáležitosti. To díky nim si můžeme užívat krásného a půvabného
května.
Petr Šulc

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tentokrát jenom několik aktuálních informací. Dne 28.6.2022 v 16hod. se koná v kulturním
domě v obci Horní Pěna opakované veřejné projednávání upraveného návrhu změny č.1
Územního plánu obce Dolní Pěna. Předmětem úprav návrhu je změna zastavitelnosti území
Z01 a Z18 a vymezení koridoru pro zdvojení vedení E20. Podrobné informace jsou k dispozici
na úřední desce obce nebo u pořizovatele (Ing. Vozábalová, Odbor výstavby a územního
plánování MěÚ J. Hradec).
Do konce měsíce dubna se přes opakované výzvy nepřipojilo do splaškové kanalizace
několik nemovitostí, kterým to systém umožňuje. Další postup v těchto případech řeší
provozovatel společnost ČEVAK a.s., respektive Odbor životního prostředí v J. Hradci.
V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele stezky podél silnice II/128 Jiráskovo
předměstí – Kohout tak, abychom mohli zahájit samotnou realizaci v průběhu června 2022.
O případné finanční dotaci od SFDI nebylo doposud rozhodnuto.
Ve spolupráci s firmou WAY Project s.r.o. připravujeme podklady k vybudování chodníku
podél hlavní komunikace v obci a nové autobusové zastávky u dětského hřiště pod sídlištěm
„U lesa“.
Přeji všem stále veselou mysl!!!
Milan Jiruška, starosta obce

Aktuality
Dolnopěněnská pouť
V sobotu 25. 6. 2022 v 11 hodin se bude v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně konat poutní mše
svatá.
Veřejné projednávání upravené Změny č. 1 Územního plánu Dolní Pěna
28. 6. 2022 v 16 hod. v kulturním domě v Horní Pěně.
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