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Úvodník
A je to tady zas. Jen největší škarohlídi by si po jarním
uzavření země mysleli, že se ona divná doba bude
opakovat. Že opět dojde k umrtvení společnosti. Že děti se
nebudou moci plnohodnotně vzdělávat. Že mnozí
podnikatelé, živnostníci a zaměstnanci se ocitnou kvůli
plošným opatřením v existenčním ohrožení. Že opět vláda zakáže jít do galerie, na koncert,
na fotbal či obyčejně do hospody. Že ministr zdravotnictví bude navrhovat zákaz pohřbívání
do země. Že zatímco na jaře jsme se dokázali semknout, nyní jsme rozděleni a mnozí
přestávají věřit našemu státu. Jedni berou epidemii vážně, druzí ji zlehčují, jiní začínají
podléhat nejrůznějším konspiracím. Portugalský nositel Nobelovy ceny za literaturu José
Saramago vydal před 25 lety román Slepota. Infekce způsobující slepotu zasáhne celou
společnost. Lidé přijdou o zrak, základní nástroj orientace ve světě. A se šířením nemoci
začnou míti navrh vypočítavost, bezcitnost, schopnost páchat zlé věci. Těžké časy lépe
zvládne společnost, v níž si lidé důvěřují a drží pohromadě. Umění má schopnost
předpovídat doposud skryté proudy. Věřme, že v případě Saramagova románu zůstane jen u
znepokojující fikce.
V říjnovém čísle naleznete Slovo starosty, informace o aktuálním dění a článek od paní
Albrechtové ze ZOO Na Hrádečku.
Petr Šulc.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
téměř přesně před rokem jsem zmínil čtvrtinu volebního období současného zastupitelstva
naší obce, ale pocitově ten čas vůbec nevnímám jako celých dvanáct měsíců. Naše hektická
doba dokáže v tomto smyslu až nepříjemně zrychlit život, a našinec má občas pocit, že vše
splývá v jednom nekonečném divadelním kusu, ve kterém se bez scénáře střídají komediální
i dramatická dějství. Nicméně polovina našeho angažmá „na prknech“ obce Dolní Pěna je
minulostí. A já chci věřit, že alespoň někteří z vás, vnímají naše působení jako smysluplné a
prospěšné pro všechny, kteří se zde rozhodli společně žít.
V každém případě vás mohu ubezpečit, že veškerá naše snaha a práce pro obec, je
motivována cílem zlepšit či zpříjemnit prostředí, ve kterém z podstatné části trávíme svůj

čas. A mohu, zcela jistě za sebe, ale jsem přesvědčen, že i za ostatní zastupitele, slíbit
stejný kurz i ve druhé polovině našeho mandátu, pokud nám to fyzické a duševní zdraví
umožní. Jistě je možné namítnout, že ne vše se nám daří dokonale. Avšak chci ubezpečit,
že to, co je v našich silách a schopnostech, s ohledem na další pracovní a všechny ostatní
povinnosti děláme, jak nejlépe dokážeme. A mimo jiné, vy se za dva roky sami znovu
rozhodnete, kdo za vás má spravovat váš díl vaší obce. Berte prosím předešlou větu jako
pouhé konstatování s vírou, že se v rozhodném čase dočkáte silné výzvy prostřednictvím
budoucích volebních kandidátek. Mimochodem, před nedávnem jsem kupříkladu vyslechl
požadavek na větší nebo možná dokonalejší informovanost občanů o činnosti zastupitelstva.
Za mne říkám, že jsem přesvědčen o mnohem lepším stavu v této věci, než
v dobách minulých. Domnívám se, že je to spíše o větším zájmu každého z vás, dostupná
data získat, ať už na stránkách obce, elektronické úřední desce, ve vývěsce před úřadem či
na facebooku. Stejně tak si myslím, že v případě zájmu, já i pan místostarosta, poskytujeme
všechny dostupné a vědomé informace v rámci našich gescí. A pokud nevíme sami, a to se
zcela logicky může stát, dokážeme vám povětšinou alespoň poradit, kam se s příslušným
problémem obrátit. Nečekejte od nás prosím servírování věcí veřejných na stříbrném
podnose až do domu. A to ani prostřednictvím tohoto měsíčníku, který je primárně určen k
poněkud jinému druhu komunikace s občany tak, jak to bylo s šéfredaktorem Petrem Šulcem
domluveno, a jak to také z povahy většiny textů vyplývá. Samozřejmě vás občas o některých
faktických záležitostech zpravujeme, ale určitě není v současnosti v našich silách udělat
z tohoto periodika plnohodnotnou informační platformu. V této souvislosti považuji také za
velmi důležité, nespokojit se s informacemi, které se k vám dostanou prostřednictvím
řekněme......“hospodských debat či sousedských názorů“.........jak jsem se sám přesvědčil,
nezřídka jsou motivovány zcela jinými cíli, než snahou o poskytnutí objektivních faktů.
Na závěr vám chci, v této poněkud složité době, popřát pohodový a klidný podzim,
samozřejmě pevné zdraví a jako vždy.............stále veselou mysl!!!!
Milan Jiruška, starosta obce

Aktuality
Kanalizace a ČOV
V září jsem o kanalizaci psal informace, které se opírají o tvrzení dodavatele stavby. Ty jsou,
dle mého názoru, v současné době podstatné. Další relevantní sdělení, např. ohledně ceny
stočného, zatím nelze poskytnout. Teď jsme ve fázi zahájení předání do zkušebního
provozu, ale stále zbývá vyřešit několik nedodělků a také např. celou ekonomickou bilanci
díla. V tomto okamžiku určitě nemá smysl sdělovat domněnky a úvahy. Doposud tedy
nemáme na stole kompletní data a přesné požadavky ohledně zprovoznění domovních
přípojek, které již nicméně lze stavebně připravovat.
Předpokládám, že budoucí
provozovatel kanalizační sítě, společnost ČEVAK, zpracuje v dohledné době podmínky pro
připojení do systému, které budeme následně schopni uceleně komunikovat směrem k
občanům. A to bude samozřejmě možné v případě potřeby udělat i mimo měsíčník, a
pravděpodobně se tak i stane. Zatím stále platí, co bylo napsáno v září. Avšak z časového
hlediska je spuštění primárně v rukou dodavatele, společnosti ECO CB. Uvidíme, zda se jim
podaří dotáhnout vše včas dle plánu.
Milan Jiruška, starosta obce

Změna územního plánu
V současné době probíhá změna územního plánu obce. Na posledním jednání
zastupitelstva byla většinou hlasů odsouhlasena Zpráva o realizaci územního plánu obce
Dolní Pěna vypracovaná Odborem územního plánování MÚ J. Hradec. Schválení zprávy je
podmínkou, aby pověřený projektant zpracoval změnu územního plánu, který poté bude
předmětem veřejného projednání. Zpráva navrhuje zrušení některých podmínek ve
stávajícím územním plánu, mj. aby usnadnila zastavitelnost některých ploch.
P.Š.
Informace místostarosty
Rádi bychom informovali občany, že jsme upravili ceny za prodej dřeva.
Nové ceny za dřevo platné od října 2020:
● Dřevo hotové na odvozovém místě v lese 400,-Kč/m3 (Plnometr) v délkách od 2 do 4
metrů.
● Samovýroba 50.-Kč/Prostorový metr skládaný.
● Štípané dřevo 500,-Kč/Prostorový metr skládaný.
Jak si již možná někteří z Vás všimli, chystáme v příštích týdnech rozšíření kontejnerových
stání u hospody U Vytisky. Zde bude stání krom klasických nádob na papír, plast a sklo
rozšířeno o nádoby na plechovky a rostlinný olej. U stání pod Výsluním dojde k rozšíření
o nádoby na plast a papír. Věřím, že tím budeme nadále pokračovat v dobrém trendu třídění
a kapacita bude dostačující. I přesto bych rád apeloval na nepořádné občany, aby do nádob
vhazovali pouze to, co je předepsané (jako pomocník Vám slouží informační tabule na
každém stanovišti).
Chtěl bych poděkovat našim pracovníkům za perfektně zvládnutou práci při údržbě obce
v sezóně. Nyní se budeme krom běžné podzimní údržby obce koncentrovat také na přípravu
lesních porostů na sázení, které by mělo započít na jaře 2021. V případě podnětů pro
vylepšení prostředí v obci mě prosím neváhejte kontaktovat.
Rešl Ondřej, místostarosta +420 608 907 500
Doplnění meteorologických informací z minulého čísla
V květnu, červnu, červenci a srpnu napršelo 68,5; 189; 76,5 a 94, mm srážek, celkově tedy
za 4 teplé měsíce 428 mm srážek, což je 428 l na m2. Za informace děkuji panu Petru
Nouzovi.

ZOO Na Hrádečku
Vážení spoluobčané,
v krátkosti bychom rádi shrnuli letošní návštěvnickou sezonu v zoologické zahradě Na
Hrádečku. V tomto roce jsme zaznamenali enormní nárůst v počtu návštěvníků. Tento fakt
přisuzujeme tomu, že se lidé báli vycestovat za hranice a navštěvovali tak turistické cíle
v České republice. Nejen my jsme však s takovouto sezonou nepočítali a byli jsme
zaskočeni.
Vzhledem k výše zmiňovanému nám vznikla komplikace spojená především s parkováním
návštěvníků. Dopravu jsme se snažili řídit pomocí pracovníků zoo, avšak v prvních dnech ani
to nestačilo. Po jednání s úřady jsme v první polovině srpna nechali instalovat přechodné
značení zakazující stání pod zoologickou zahradou. K tomuto kroku jsme přistoupili kvůli

tomu, že návštěvníci parkovali v úseku mezi obcemi Horní a Dolní Pěna a silnice se kvůli
tomu stávala nepřehlednou. Pro příští rok vyjednáváme pozemek v obci Horní Pěna, který
by měl sloužit jako odstavné parkoviště a díky němuž předejdeme letošnímu scénáři.
Rádi bychom se omluvili především těm, kdož žijí v těsné blízkosti zoo a během sezony jsme
jim působili nepříjemnosti způsobené nevhodně parkujícími návštěvníky. Jako jednu z omluv
berte prosím volné vstupenky, které jsou přílohou občasníku.
Dále bychom rádi nabídli možnost prioritního přihlášení na velmi oblíbené příměstské
tábory v zoo pro naše malé spoluobčany z Horní Pěny, Dolní Pěny a Malíkova. Jedná se
buďto
o jednodenní (600 Kč), či pětidenní termíny (2500 kč). Tato vzdělávací akce je určena pro
děti ve věku od 6 do 13 let. Níže jsou vypsány termíny, ze kterých můžete vybírat. Pro
platné
přihlášení
je
však
nutné
provést
rezervaci
přes
náš
email:
zoonahradecku@seznam.cz a to NEJPOZDĚJI do konce listopadu, následně budou termíny
zveřejněny pro širokou veřejnost a nejsme schopni zaručit volná místa pro naše
spoluobčany/sousedy. Pokud byste měli další dotazy, tak se na nás neváhejte obrátit
telefonicky
na:
732 353 340.
Více
informací
o příměstských táborech naleznete i na našem webu www.zoonahradecku.cz.
Na závěr bychom vám rádi poděkovali za trpělivost, kterou jste s námi v letošním roce měli.
Též vám přejeme, ať zbytek roku prožijete hlavně ve zdraví a v blízkosti nejbližších.
V příštím roce se budeme těšit na vaši návštěvu!
Termíny příměstských táborů:
7.7. 2021,
12.7. – 16.7. 2021,
28.7. 2021,
4.8. 2021,
9.8. – 13.8. 2021,
25.8. 2021.
Za ZOO Romana Albrechtová
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