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Úvodník
Milí čtenáři,
po dvouleté přestávce můžeme otisknout v měsíčníku
pozvánku na pálení čarodějnic, možná nejveselejší
společenskou událost v obci. Stavba hranice a vztyčení
máje jsou znamením, že definitivně přichází jaro. K tomu se koncem dubna přidají samci žab
ve všech rybnících, mokřadech a loužích v katastru obce, kteří vypuzujíce vzduch z hrdelních
vaků přes hlasivky naplňují jarní noci nezaměnitelným zvukovým doprovodem. Zde si dovolí
autor úvodníku požádat ty občany, kteří rádi vyváží zahradní odpad místo do kontej
kontejnerů do
mokřin v polích za obcí, aby tak nečinili, protože tím obojživelníkům, z nichž někteří mohou
být chráněni, ubírají životní prostor. Zároveň nastává doba migrace žab a pěněnští žabáci
rádi putují přes asfaltku na Kohout. Pomalá a ohleduplná jízda jjich
ich může mnoho zachránit.
Avšak zpět pálení čarodějnic. Noc před 1. májem, na který dříve připadal svátek apoštolů sv.
Filipa a sv. Jakuba, nazýváme filipojakubskou. Církev významnými svátky často překrývala
některý z pohanských předkřesťanských obyčejů, v našem případě rituály vyhánění dobytka
na pastvu, jejichž součástí bylo pálení ohňů spojených s rituální očistou.
Věřme tedy, že i nás paprsky přicházejícího jara očistí od tíhy těžkých časů a že se
budeme vesele setkávat jedno
jedno, zda u ohně, na zahrádkách
ch obou pěněnských hospod či po
sousedsku na našich zahradách.
P. Š.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
velikonoční prodloužený víkend, který jsme před několika dny prožili, není pouze
nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale i pomyslným vstupem do jarního období.
Příroda se po zimě probouzí a nastává znovu čas prací, více či méně oblíbených, na našich
zahradách
dách a příbytcích. Přeji vám, ať se dílo daří a síla jarního slunce přinese očekávanou

úrodu, nebo jen potěšení z dokonale střižených trávníků, ale i aktivní odpočinek a pohodu do
vašich duší.
Chci znovu připomenout povinnost připojení ke splaškové kanalizaci těm, kterým to
umožňuje poloha jejich nemovitosti. Konec dubna je za dveřmi a já věřím, že každý z vás
udělal vše pro to, aby termín dodržel a obec tak mohla zdárně a včas dokončit celý projekt, i
ve vztahu k finanční dotaci od MZe. Nechci potřebné kroky pro zprovoznění přípojky opět
připomínat, ale pokud se snad najde ještě někdo, kdo neví, jak postupovat, nechť se obrátí
na provozovatele, společnost ČEVAK a.s.
Očekávanou cyklostezku bychom rádi, jak jsem avizoval v lednu, realizovali v průběhu
tohoto roku. V rámci vyhlášeného dotačního titulu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury)
jsme požádali o finanční příspěvek. Pochopitelně lze jen těžko predikovat to, zda bude naše
žádost posouzena kladně. Nicméně zastupitelstvo obce schválilo realizaci stezky i bez
případné dotace, tedy z vlastních finančních zdrojů. Doufám, že se nám podaří získat
vhodného dodavatele stavby tak, abychom práce dokončili do konce léta. Momentálně
připravujeme podklady pro výběrové řízení na zhotovitele.
V závěru chci všechny požádat, aby dodržovali pravidla pro nakládání s tříděným odpadem.
Stará sekačka nebo části nábytku opravdu na obcí vyhrazená místa nepatří. Využijte prosím
pro podobné účely kontejner, který bude, dle informace od pana místostarosty, k dispozici v
obci v průběhu května, nebo lze, za příslušný poplatek, využít sběrný dvůr v J. Hradci.
Přeji všem stále veselou mysl!!!
Milan Jiruška, starosta obce

Slovo místostarosty
Práce provedené v rámci údržby obce za poslední období: výsadba živého plotu z habrů u
potoka pod Výsluním, drobná individuální výsadba stromů v lese, pálení a úklid po
kůrovcové těžbě a polomech, pálení a úklid lesa pro přípravu podzimní výsadby lesa,
připojení obecních budov na kanalizaci.
V druhé polovině května bude přistaven na panelovou plochu v místě pálení čarodějnic
velkoobjemový kontejner pro likvidaci většího odpadu z vašich nemovitostí. Bližší informace
o termínu a o tom co do kontejneru patří, vám poskytneme před přistavením kontejneru.
Sledujte stránky obce www.dolnipena.cz, facebook obce, nebo se přihlaste do mobilního
rozhlasu.
Ondřej Rešl, místostarosta obce

Aktuality
30. 4. v podvečerních hodinách se u hřiště uskuteční pálení čarodějnic a stavění máje.
Hranice vzplane za soumraku. Občerstvení s čepovanými nápoji a malý oheň pro děti k
opékání buřtů budou zajištěny. Děkujeme SDH Dolní Pěna a zaměstnancům obce za přípravu
akce.
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