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Úvodník
Milí čtenáři,
léto si žádá lehkých témat, alespoň to bývá v novinách
zvykem. Leč není na škodu zvyky občas porušovat a
nechcete-li si, letně naladění čtenáři, zatěžovat hlavy vážnými věcmi, můžete další řádky
rovnou přeskočit.
Jsou na konci června jistou úlevou znavených učitelských hlav školní výlety. Jednoho
takového, tedy vlastně projektového dne, jsem se nedávno účastnil. Děti z deštenské školy
se vypravily na kolech po okolních vesnicích, z nichž pochází, a ke každé si připravily
povídání. A jsa zastupitel, nemohl jsem si pomoci a srovnával naši Pěnu s vískami, jimiž jsme
projížděli. Co mají vždy společného: kapli a pomník padlým z 1. války (jen ten u nás je v
němčině), z něhož lze shledat děsivou skutečnost, že před 104 lety nebylo téměř ve vsi
rodiny, která neměla svého padlého. Pak obecní úřad a hospoda, u nás dokonce dvě.
Hasičskou zbrojnici, na Deštensku vždy velmi udržovanou. A pak jsou již rozdíly větší. Tím
nejmarkantnějším je obecní dům, obecní místnost, kulturák, a potom pergola, přístřešek,
zpravidla na hřišti, k venkovním akcím. Obecně místo setkávání. Toho u nás v Pěně není.
Tuto sobotu se konala pěněnská pouť, před několika lety obnovená tradice poutních mší
v obecní kapli ke svátku Nejsvětějšího Srdce Páně, jemuž je kaple zasvěcena. Bohoslužbu
vždy slouží pan probošt a letos v přímluvách žádal o mimo jiné o toto: Prosme za tuto obec,
za její minulé i přítomné obyvatele (…), za jejich svornost. A rozhlédnuv se, kdyby nepřišlo
několik dětí, měli by v kapli převahu přespolní poutníci. Vůbec zde nechci horovat za
návštěvu bohoslužeb, ale za onu svornost, soudržnost, společnou příslušnost k obci.
Například taková Březina - 85 domů, 124 obyvatel. O pouti kaple v obležení a na hojně
využívaném kulturním domě nápis Březiňáci sobě.
To nás je v Pěně už přes čtyři sta přihlášených, za posledních 15 let se počet obyvatel
více jak zdvojnásobil. Obec je čistá, úpravná, pár obecních akcí do roka taky máme, bude
cyklostezka. Ale jaksi to Dolnopěňáci sobě chybí. Neboť obecní svornost,fyzicky vyjádřená
opečovávaným místem setkávání, je často více než naditý rozpočet. Do příštích let se máme
co činit. Přeji krásné léto.
Petr Šulc

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a začátek prázdnin doslova za dveřmi. Je tedy zřejmé, že i přes
všechny trable a neveselé zprávy, které přináší současné dění, nejen na východě Evropy, se
jistě většina z nás těší na období dovolených, odpočinku a aktivit spojených s horkými a
slunečnými dny, které právě nastávají. Nebudu vás proto tentokrát zatěžovat informacemi,
tedy snad jen jedinou… cyklostezka Fruko – Kohout by měla být dle plánu dokončena v září
tohoto roku. Přeji vám všem příjemné letní týdny, dostatek chlazených nápojů a stále
veselou mysl!!!
Milan Jiruška, starosta obce

Aktuality
Dětský den
Dne 27.8. ve 13:00 pořádá Obec Dolní Pěna společně se Sborem dobrovolných hasičů Dolní
Pěna již tradiční rozloučení s létem. Zveme všechny děti na dětský den a rodiče na příjemné
posezení v podvečerních hodinách. Též uvítáme pomoc dobrovolníků, kteří se mohou
přihlásit na emailové adrese obecni.urad@dolnipena.cz.

Hlášení poruch kanalizace
Žádáme občany, aby v případě potřeby hlášení poruchy na systému splaškové kanalizace
nekontaktovali zástupce obce, ale provozovatele, tedy společnost Čevak a.s. na tel. 800 120
112.
Ondřej Rešl, místostarosta obce
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