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Úvodník
Milí čtenáři,
novinářské pravidlo praví umisťovat podstatné informace
na začátek. A protože náš měsíčník má přinášet zejména
informace důležité pro občany, je úvodník stručný a hlavní
prostor patří informacím o nejdůležitější investiční akci
naší obce, kanalizaci, o níž níže informuje pan staro
starosta.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Prázdniny letošního roku jsou navždy minulostí, a přesto, že byly ze známých důvodů pro
většinu z nás poněkud jiné, než bývá zvykem, doufám, že jste si je užili. Většina školou
povinných se vrací do lavic, a tak jim přeji, aby ten nový školní rok byl úspěšný, a pokud
možno, trval bez „covidových“ výluk až do června.
A teď několik důležitých informací k dění v naší obci. Podle posledního sdělení dodavatele
stavby kanalizace a ČOV, bude dílo předáno do zkušebního provoz
provozu
u v průběhu října. A
protože nám nezbývá, než z poskytnutých dat vycházet, přiblížil se okamžik připojování
domovních kanalizací do nového systému. Po dohodě se společností ECO CB s.r.o. bude
možné, resp. velmi důležité, zrealizovat připojení v průběhu listopadu
topadu tak, aby byla v co
nejkratším období kapacita nové ČOV efektivně využita. Tato podmínka je nezbytná ke
správnému fungování celého systému. Žádám vás tedy, abyste se na tuto skutečnost
připravili, a ať už svépomocí, či na základě objednávky u dodavat
dodavatele,
ele, v průběhu listopadu
domovní odpady do kanalizační sítě připojili. Upozorňuji, že do přípojky musí být svedeny
pouze splaškové vody, žádné dešťové či povrchové apod.!!! Jak si m
možná někteří
pamatujete, firma ECO CB s.r.o. nabízela realizaci přípojky jijižž před zahájením stavby. Pro
tuto možnost uvádím tel. čísla, na která se můžete případně obracet a dohodnout si termín a
cenu – p. Pavel Beneš 792 301 609, p. Zbyněk Lerch 601 565 748.
Spouštění kanalizace je v současnosti bezpochyby to nejaktuálnější tém
téma, ale také se
intenzivně snažíme dospět k výstavbě cyklostezky Fruko – Kohout. Nicméně stále nemáme
pravomocné rozhodnutí ke stavebnímu povolení. Chci věřit, že se podaří vše dotáhnout do
zdárného konce tak, abychom mohli v příštím roce začít stezku využívat.
využí
Momentálně
věnujeme úsilí především k zajištění financování celého projektu.
Přeji všem pohodové září a…………stále veselou mysl! ☺
Milan Jiruška,
iruška, starosta obce
Akce Rozloučení s létem , která s
se
e uskutečnila 29. 08. 2020 se vydařila tímto děkujeme
SDH D.Pěna
Pěna a aktivním Dolnopěňákům za její uspořádání. Všem sponzorům děkujeme
za poskytnuté dary.

Ohlédnutí za jarem a létem
22. září nastane podzimní rovnodennost a čeká nás půlrok kratších dnů a delších nocí.
V nejstarších kulturách byly hlavními milníky během roku letní a zimní slunovrat a jarní a
podzimní rovnodennost. Čtyři body, v nichž jsou dny buď nejkratší a nejdelší v případě
slunovratů či stejně dlouhé u rovnodenností. Křesťanství pak od raného středověku
doplňovalo přírodní cyklus koloběhem nedělí a svátků, přičemž ty nejdůležitější Vánoce,
Velikonoce a Letnice, svátky mariánské, svatojánské, či svatováclavský svátek v Čechách se
slunovraty a rovnodennostmi souvisely. Svátky pak dodávaly roku pevný řád. Ten v moderní
době postupně doplnil sled pracovních dní, dovolených a prázdnin. Vše se jevilo normální,
jasné a předvídatelné.
Letošní léto je vlastně též normální: teplotně mírně nadprůměrné (oproti předešlým horkým
se však zdálo chladné) a srážkově bohaté. Deště načas zažehnaly sucho a letní uvolnění
přerušilo jarní paralýzu země způsobenou vládní reakcí na epidemii viru z Číny.
Společenský útlum se nám v Pěně alespoň trochu podařilo prolomit rozloučením s létem na
konci srpna, kdy se odpoledne veselily děti a zvečera do noci dospělí. Poděkování zaslouží
všichni, kdo pomohli s jeho přípravou: pan místostarosta, pracovník údržby obce, aktivní
rodiče a prarodiče a členové SDH Dolní Pěna. Vždyť i obyčejná obecní akce napomáhá
utužit vztahy a povědomí příslušnosti k místu, kde žiji. Opět se ukázalo, jak důležití jsou pro
zdravou obec aktivní občané a spolky. Že nestačí pouze u voleb dát voleným zástupcům
bianko šek na čtyři roky. I sebelepší politik zmůže bez aktivních občanů málo a ten špatný
umí občanské pasivity s chutí zneužít. Mysleme na to třeba při říjnových krajských a
senátních volbách nebo se zajímejme o směřování obce, ať se jedná o investiční akce,
zájem o veřejný prostor nebo probíhající změnu územního plánu. Pomáhejme tak voleným
zástupcům s nelehkou správou obce.
Ale zpět k počasí, oblíbenému to předmětu každé konverzace. Vycházet budeme ze zdrojů
ČHMÚ. Průměrná teplota za léto 2020 (červen – srpen) na území ČR byla 17,6 °C, což je
o 0,6 °C více než normál v letech 1981 – 2010. Měsíce červen a červenec byly teplotně
normální, srpen teplotně nadnormální. Léto 2020 tak bylo dle průměrné sezonní teploty
o poznání chladnější než tři léta předchozí (2017 – 18,5 °C, 2018 – 19,3 °C, 2019 – 19,5 °C).
V letním období (červen – srpen 2020) spadlo v průměru na území republiky 322 mm srážek,
což představuje 130 % normálu 1981 – 2010. Jde tak o šesté nejdeštivější léto v období od
roku 1961. Za posledních 10 let (od roku 2010) byl letní úhrn srážek vyšší pouze v roce
2010, kdy na našem území spadlo průměrně 342 mm srážek. Více jak 160 % srážkového
normálu 1981-2010 spadlo letos v létě v krajích Vysočina a v kraji Pardubickém. Méně než
100 % normálu představoval srážkový úhrn v Ústeckém a Libereckém kraji. Průměrná
červnová teplota v jižních Čechách byla 15,7˚C, o 0,4 ˚C nad dlouhodobým normálem. V
kraji napršelo průměrně 171 mm srážek, 201% nad normálem, vysoké procento však
ovlivnily vysoké úhrny v Novohradských Horách a na Šumavě. Průměrná délka slunečního
svitu byla 168 hod., což je pod dlouhodobým průměrem, v Jindřichově Hradci jen 158 hod.
Červenec a srpen byly srážkově a teplotně normální, sluneční svit byl nad dlouhodobým
průměrem. Srážkové úhrny pro Dolní Pěnu doplníme v dalším čísle.
Petr Šulc
Informace:
Koncem měsíce září a začátkem října se chystá rozšíření kontejnerového stání, a to u
Hospody u Vytisky a pod Výsluním. V nejbližších dnech se přesune z důvodu výše
jmenovaných rozšíření kontejner na oblečení na kontejnerové stanoviště u mostku.
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