Dolnopěněnský
měsíčník
24. ledna 2022

Úvodník
Milí čtenáři,
máte před sebou první Dolnopěněnský měsíčník v roce
2022. Snad nás čeká rok, kdy se opět vrátíme k
normálnímu životu a budou moci proběhnout všechny
akce, na něž jsme byli po léta zvyklí a které tvořily společenský život obce. První, jež nás
čeká, je masopust a průvod maškar. Konec masopustu letos připadá na 1. března, ale o
něm v článku níže.
Letos obec čeká několik důležitých událostí: rozhodne se o kontroverzní změně
územního plánu Dolní Pěny – ;po vypořádání námitek, které podali jednotliví občané a
zástupce veřejnosti, bude o změně územního plánu hlasovat obecní zastupitelstvo. Dále by
měl být ukončen zkušební provoz kanalizace a proběhnout její kolaudace. A konečně na
podzim se budou konat komunální volby do obecních zastupitelstev. Toto jsou události, které
budou na dlouho ovlivňovat život obce. Vše ostatní, například povede-li se ještě letos
realizovat cyklostezku na Kohout (o což vedení obce usiluje), bude vítanou třešničkou na
dortu.
P. Š.

Masopust
Masopust je období mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou. Ta letos připadá na 2.
března. Konec masopustu je pohyblivý a souvisí s určením data Velikonoc. Popeleční
středou začíná čtyřicetidenní půst (to proto, že 40 dnů se Kristus postil na poušti, než odešel
veřejně kázat), který končí Božím hodem velikonočním neboli Slavností Zmrtvýchvstání
Páně. Ta připadá na první neděli po prvním jarním úplňku. Slovo masopust je odvozené z
románského carne levare: maso odložit - odtud italský název carnevale - karneval.
Masopustní období bylo tradičně dobou zábav a plesů. Nejstarší zmínky o masopustu
v Čechách jsou ze 13. století a často si v nich církevní hodnostáři stěžují na obžerství,
nemravné chování a divoké řádění po hospodách. Masopustní zvyky mají počátky už
v předkřesťanském období a dobře je máme zdokumentované z antického světa, s oslavami
řeckého boha Dionýsa či jeho římského jmenovce Bakcha. Při dionýských slavnostech
padala všechna společenská tabu a noční průvod tančících žen i mužů bez rozdílu
společenského postavení se oddával nezřízené konzumaci vína, syrového masa, rozkoši a
často i násilí.

Už ze středověkých a raně novověkých Čech máme doložený hýřící průvod masek
vesnicí a krajinou, jež se ustálil na skupině tvořené medvědem se Židem, bábě s Turkem,
kobylí hlavě, rasovi a slaměném, přičemž nebylo zásadního rozdílu mezi masopustem
osídlených etnickými Čechy a českými Němci. Z doby renesance a baroka jsou spisy či
žákovské a měšťanské hry pranýřující masopustní nemravnosti a pitky, např. spis slánského
děkana Vavřince Rvačovského z Roudnice „pro hroznou lidstva na mravích zkaženost“ z r.
1580 s názvem Massopust: kniha o uvedení v pravou a Bohu milou pobožnost, skrz
kratochvilné o dvanácti synech Massopustových, patriarších pekelních, rozjímání, spasitelná
naučení dávající, proč se jejich tovaryšství všichni varovati mají či hra táborského děkana
Winklera Zrcadlo masopustu, v níž Smrt šípy pozabíjí nemravnou chasu hýřící v hospodě po
konci masopustu, uvedenou r. 1690.
Z německého prostředí víme od jazykovědce a etnografa Jacoba Grimma o divokém a
děsivém průvodu bohyně Holdy s vojskem duchů, které vedl stařec Eckhart s bílou holí,
v němž byli nedávno zemřelí na dvojnohých koních, přikovaných ke stolu, s hlavami visícími
u pasu či bezhlaví.
Všechny ty divé průvody od antiky přes Německo, Čechy až po ruskou Maslenici mají
jedno společné – v určený čas končí a vše se vrací do řádných a zaběhlých kolejí. A tak
v Čechách v hospodě o masopustním úterý před půlnocí zabalí basu do prostěradla jako do
rubáše, vynesou ji na dvůr, kde se s ní loučí, aby ve středu začal čtyřicetidenní
předvelikonoční půst. A na jeho konci již není v krajině zima, ale jaro.
Petr Šulc

Vážení spoluobčané,
velmi rád bych vám popřál dobrý rok 2022 i přesto, že podle vyjádření některých politiků či
ekonomů, má být poněkud „složitý“. Chci věřit, že se nám všem bude dařit, a že si dokážeme
vážit všech radostí, které nám život na tomto místě a v tomto čase nabízí. Přeji si, aby nás
každodenní starosti nezatěžovali víc, než je nezbytně nutné, a abychom uměli býti šťastní a
spokojení. A k tomu je jistě zapotřebí i pevné zdraví těla i duše, tak ať se vás drží pevně,
nejen tento rok!!!
Rád bych znovu požádal všechny, kteří mají možnost se připojit do splaškové kanalizace,
aby tak co nejdříve učinili. Samozřejmě, až to bude z hlediska klimatických podmínek
možné. Je to velmi důležité pro udržení finanční dotace a pro budoucí úspěšnou kolaudaci
systému, kterou musíme v tomto roce uskutečnit. Připomínám, že je potřeba se v této věci
obrátit na provozovatele, společnost ČEVAK a.s., a postupovat podle stanovených
podmínek pro připojení. V případě dotazů jsem samozřejmě též k dispozici.
Odbor dopravy města J. Hradec vydal opakovaně stavební povolení na plánovanou
cyklostezku. Pokud toto rozhodnutí nabude právní moci, budeme se snažit stavbu realizovat
ještě v tomto roce. Snad nám to především ekonomické podmínky umožní. Budeme
samozřejmě hledat i nějaký vhodný dotační titul, pokud bude v dohledné době k dispozici.
Přeji ještě jednou úspěšný rok 2022 a stále veselou mysl!!!!
Milan Jiruška
Starosta obce
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku
O Tříkrálové sbírce se v Dolní Pěně vybralo 11 640 Kč. Poděkování patří všem dárcům,
malým koledníkům Aničce Vobrové, Davídkovi Vobrovi a Bětce Šulcové, a zejména paní
Lucii Vobrové, která sbírku v obci zorganizovala. Koledníci pro chlad a rozlehlost obce
nestihli obejít všechny domy, tedy zase za rok.
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