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Úvodník
Chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný.
Letošní májové počasí je požehnáním pro les, pole i
zahradu. Přidáme-li polevení čínského viru, díky čemuž
můžeme takový luxus jako třeba posedět na zahrádce
restaurace, s omezeními se účastnit kulturních akcí a po
obci chodit bez zakrytých úst, konečně přichází dobré zprávy. A další přidávají páni starosta a
místostarosta ve svých příspěvcích. Přízeň či nepřízeň počasí sice nemůžeme ovlivnit, ale
mnohé další ano. Není tedy špatné vědomí, že vlastní osud, ale i dění v obci či péči o životní
prostředí máme společně ve vlastních rukou.
P. Š.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tentokrát se zaměřím na to zcela nejaktuálnější, a to jest bezesporu zprovoznění nového
kanalizačního systému v naší obci. V první polovině tohoto týdne provádí společnost Kanal
Serv s.r.o. opravy zjištěných netěsností potrubí a šachet za použití technologie, která
nevyžaduje výkopové práce. Pokud se podaří vše podle plánu, proběhne ve čtvrtek 20.5. místní
šetření k vodoprávnímu řízení ve věci povolení, resp. zahájení zkušebního provozu. V případě,
že bude rozhodnutí odboru životního prostředí v této věci kladné, měl by být provoz zahájen
začátkem června. O této skutečnosti vás budeme informovat prostřednictvím dopisu, ve
kterém budou popsány podmínky a postup pro napojení domovního splaškového odpadu.
Smlouvu o připojení bude řešit provozovatel ČEVAK a.s., informace je tedy možné získat i na
provozovně této společnosti v Jindřichově Hradci. Samotné fyzické napojení je v zásadě na
vlastnících nemovitostí, nicméně se pokoušíme zajistit nějaké kontakty na firmy, které budou
schopny tyto práce na základě objednávky provést. Jak už jsem se zmiňoval před časem, pro
optimální funkčnost čistírny je potřebné co nejrychlejší zprovoznění domovních přípojek v co
nejkratším časovém úseku. Některé nedodělky, jako je například nový povrch hlavní
komunikace nebo odlehčovací komora č. 2 z jednotné kanalizace pod „Výsluním“, budou
řešeny již za probíhajícího zkušebního provozu. Doufejme, že se výše uvedené předpoklady
naplní a během léta bude převážná většina domovních přípojek v provozu tak, by cca roční
zkušební provoz vedl k úspěšnému kolaudačnímu řízení v průběhu roku 2022. Přeji vám všem
pevné zdraví a stále veselou mysl!!!!
Milan Jiruška, starosta obce

Slovo místostarosty
1. Les-výsadba: v minulých týdnech byla postavena první cca 0,5 hektaru velká oplocenka a
vysazeno několik tisíc stromků. Další cca 1 ha nás čeká připravit, oplotit a vysadit do konce
roku. Prostředky vydělané prodejem dřeva investujeme zpět do lesa a jeho zvelebení. Dík také
všem, kteří samovýrobou pomohli alespoň trochu k úklidu a likvidaci kůrovcové kalamity v
obecním lese. Dostat všech cca 23 hektarů lesa do uspokojivého stavu nám i přesto tímto
způsobem bude trvat ještě několik let.
2. Technika: Jak jsem avizoval v minulém čísle, převzali jsme novou techniku, a to sekací traktor
Kubota GR 1600 III a svahový mulčovač Barbieri XROT 70 PRO. Oba stroje jsou již v nasazení.
3. Cca před dvěma týdny byl připraven tenisový kurt. Při dodržení zákonných opatření je
možné jej využívat po dohodě na telefonu 602 612 024. Tento bude používán stejně jako v
roce minulém. Cena činí jako v roce předešlém 100,-Kč za hodinu provozu. Hřiště na volejbal
bude již také brzy hotové.
4. Žádost o prostředky na sázení stromků z nadace Škoda stromky byla schválena a na náš účet
doputuje částka necelých 70000,-Kč. Stromy a keře budou vysázeny na podzim, kdy bude k
dispozici větší výběr sazenic a bude větší šance, že se všechny sazenice ujmou.
5. Díky členům SDH D. Pěna za sběr železného šrotu, kterého se od vás vybralo 1800 kg.
Elektrospotřebičů se sebralo několik desítek, tyto budou na náklady obce zlikvidovány.
Díky za jakékoliv vaše podněty pro zvelebení obce D. Pěna.
Rešl Ondřej, místostarosta obce

Aktuality
28. května. v 19:00 se naše obecní kaple Nejsvětějšího Srdce Páně připojí k Noci kostelů 2021.
Na programu bude přednáška MgA. Ivany Havlíčkové o restaurování drobných sakrálních
památek v Dolní Pěně a přednáška Petra Šulce o sakrálních památkách v Dolní a Horní Pěně a
jindřichohradeckém pohraničí. Bude-li kdokoliv chtít přispět k programu nebo se na něm jinak
podílet, např. hudebním vystoupením, neváhejte kontaktovat organizátora akce P. Šulce (tel.
602 959 505 nebo mail níže pod čarou).
12. června v 11:00 den po svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se v obecní kapli uskuteční
poutní mše.
Při obou akcích bude nutné dodržovat aktuální epidemiologická opatření.
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