Dolnopěněnský
měsíčník
13. květen 2019

Úvodník
Slavné májové dny
Květen jest měsíc s báječnou pověstí. Máchův lásky čas. Ten
letošní, chladnější a deštivější, přichází po suchém a teplém
dubnu. Vrtochy počasí nám připomínají, v jak křehkém žijeme
světě. I přes májový déšť je velký deficit vody, v posledních letech dramaticky ubývá hmyzu (a
obratlovců, kteří se jím živí). To kvůli necitlivým zásahům do krajiny a jejímu intenzivnímu
hospodářskému využití. Ubývá navíc půdních mikroorganismů, na které je navázán život stromů a
kvalita lesa, ale i polních a lučních rostlin a schopnost půdy absorbovat vodu.
Zdá se, že jak se chováme ke krajině, souvisí i s tím, jak se chováme k sobě navzájem. V květnu
si připomínáme konec 2. světové války. Po květnovém povstání nás sovětská a americká armáda
osvobodily od německé okupace, která byla existenčním ohrožením našeho národa. Míru se však
nedočkala více jak třímilionová menšina českých Němců. Převážně ženy, děti a starší muži (většina
mladých mužů se ještě, pokud přežili, nevrátila z války, do které museli narukovat) se stali obětí msty
ze strany české většiny, tzv. divokého odsunu. Přímými aktéry májového a červnového násilí V Pěně
a okolních obcích nebyli až na výjimky místní, ale partyzáni pod vedením plukovníka Hobzy,
pochybné existence, které za okupace nevynikali statečností a vojáci Rudé armády. Výsledkem bylo
znásilňování žen, vraždění osob obviněných z nacismu bez soudu (často nevinných, jako například
starosta Draxler z Horního Žďáru), rabování majetku odsunutých, který propadl státu. Desítky obětí
divokého odsunu jsou zahrabané na okrajích polí a v lesích od Dolní Pěny přes Dobrou Vodu až po
zaniklé obce při hranici s Rakouskem.
Zlo má bratříčky, říká židovské přísloví. Na počátku před válkou se mnoho z našich německých
spoluobčanů nechalo zmanipulovat Hitlerem, aby většina z nich během války ze svého omylu
vystřízlivěla. Následovala msta vítězů, bezpráví, které vydláždilo cestu komunistické totalitě. A jak
přišli o domov a majetek čeští Němci, tak přišli o majetek po roce 1948 jejich čeští sousedé. Mizerné
hospodaření v krajině, způsobené hamižností a sobeckou lhostejností, je i důsledkem událostí před
tři čtvrtě stoletím.
Co dělat? Pěstovat dobré mezilidské vztahy, jak níže píše pan starosta. A třebas na našich
zahradách mít méně dlažby, aby se voda mohla vsáknout, stromy a více přírodních trávníků s
bylinami a sem tam plevelem, což dělá dobře hmyzu a dalším tvorům.
Petr Šulc

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
už Karel Hynek Mácha věděl, že májové dny jsou časem lásky. A já věřím, že opravdu jsou, a to ve
všech jejích významech. Tedy i ve smyslu porozumění, přátelství, dohody a společného soužití.
V tomto kontextu považuji v rámci naší obce za velmi důležité dobré sousedské vztahy, které nás
jistě mohou těšit i v ostatních ročních obdobích. A protože jsem se dozvěděl o několika drobných
„konfliktech“, dovolím si napsat těchto pár vět. Náš svět přece nekončí u vrátek naší zahrady a není
utvářen pouze našimi jednotlivými osobními zájmy. Věřím a vnímám, že většina z nás tuto
skutečnost chápe a cítí potřebu vzájemného respektu a tolerance. Například obyčejný pozdrav
s úsměvem na tváři při nedělní procházce je nejzákladnějším vyjádřením slušnosti a úcty. Važme si
tedy prosím každého dne, do kterého se probouzíme a vnímejme ostatní kolem sebe jako dobré
sousedy, kteří náš život neotravují, ale naopak doplňují jeho podstatu. Zkusme naše občasné
vzájemné potíže řešit s dobrou vůlí a hledejme v sobě to lepší, co nám pomůže překonat někdy
„nepřekonatelné“ spory. A nebuďme lhostejní ke starostem a bolestem svého okolí. Nikdo z nás totiž
netuší, jestli už zítra nebudeme muset zazvonit u vedlejšího domu, protože si zrovna sami, s tou svou
starostí, už neporadíme. Přeji vám všem nádherné májové dny a stále veselou mysl! ☺
Milan Jiruška, starosta obce

Aktuality
Uzavírka komunikace v obci
Z důvodu budování kanalizace v obci je od 6. 5. 2019 do 9. 8. 2019 uzavřen průjezd Dolní Pěnou.
Objízdná trasa pro veškerá vozidla vedena v obou směrech z Dolní Pěny přes Horní Pěnu, J. Hradec a
Horní Žďár zpět do Dolní Pěny po silnicích III/14848, II/128, I/34 a místních komunikacích Jindřichova
Hradce a Dolní pěny.
Autobusy linkové dopravy (školní autobus) projíždí uzavírkou.
Dolní Pěna open
18. 5. Dolní Pěna open - otevřený turnaj dvojic v pétanque (rodinné týmy mohou hrát ve trojicích),
prezentace od 10:15, přihlášky na adrese dp.petanque@seznam.cz nebo na tel. 777 345 749 (Martin
Voldán). Občerstvení zajištěno.
Volby do evropského parlamentu
24. a 25. 5. proběhnou v rámci celé EU volby do Evropského parlamentu. V ČR volíme 21 zástupců.
V českém volebním systému hlasují voliči pro 1 kandidátku a mohou udělit max. 2 preferenční hlasy.
Jahodobraní
15. 6. Jahodobraní se soutěžemi a hudební zábavou od 13:00 na hřišti, večer hraje JIP band a hosté.
Občerstvení zajištěno.
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