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Úvodník
Milí čtenáři,
dubnový měsíčník vychází v pašijovém týdnu, posledním týdnu
před Velikonocemi. Začíná Květnou nedělí, kdy Ježíš, vítán davy,
vstoupil do Jeruzaléma a vrcholí nedělí Vzkříšení. Mezi těmito
dny zažil muž, jenž zásadně zformoval evropskou civilizaci, od
svých bližních dvě krajnosti. Byl nekriticky obdivován, aby v pátek po pěti dnech umíral na kříži se
dvěma zločinci po boku. Navíc smrtí, jež byla v antickém světě určena těm nejhorším vyvrhelům.
Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem křesťanské civilizace. V moderní době nám ale tyto svátky
unikají mezi prsty - příliš nechápeme jejich paradoxní tajemství, stejně jako zvláštní prolínání
pravěkých pohanských zvyků s racionálním řádem křesťanství. Možná nám vadí blízkost smrti, která
je v nich obsažena. Proto jsou dnes až druhé za Vánoci, jež jsou narozením dítěte obecně
srozumitelné. Jakápak smrt a těžko uvěřitelné vzkříšení. Ale ten, kdo si vzpomene na Velký pátek ve
tři odpoledne, kdy Kristus umíral na kříži, určitě nahlédne, jakou naději nám Velikonoce dávají. Život
překonal smrt, láska zlo. A pondělní pohanská pomlázka je tečkou za těmi vážnými svátky.
Petr Šulc

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jelikož byla počátkem dubna oficiálně zahájena výstavba splaškové kanalizace a ČOV v naší obci, rád
bych se ještě tohoto tématu dotknul v několika větách. Děkuji všem, kteří se zúčastnili informační
schůze. Myslím, že byla poměrně užitečná, a to hovořím i za sebe. Jak se ukázalo, nebyla doposud
informovanost o celé akci příliš vysoká a vyskytlo se i několik nedořešených záležitostí. Chci věřit, že
se nám ve spolupráci s vámi podaří převážnou většinu nemovitostí v obci do nového systému
připojit, ale bezesporu to vyžaduje váš aktivní zájem a jistou míru součinnosti. Při této příležitosti
musím zmínit fakt, že ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, vyplývá povinnost
připojení do systému splaškové kanalizace, tedy samozřejmě v případě, pokud jsou splaškové vody
produkovány a místo připojení je technicky dostupné. Po uvedení celého díla do provozu, již nebude
možné z tohoto důvodu používat domovní čistírny či vyvážet stávající jímky. Tato skutečnost se týká i
rekreačních objektů. Při nedodržení tohoto nařízení bohužel hrozí finanční postih. Ale pevně doufám,
že každý, kdo bude mít možnost se do nového kanalizačního systému napojit, tuto rád využije. I
přesto, že to znamená pro většinu z nás jistou ekonomickou zátěž, je podle mého názoru toto řešení
do budoucna tím nejlepším možným. Prosím vás tedy, zjistěte si včas podmínky řešení napojení vaší
nemovitosti tak, aby nedošlo ke zbytečným komplikacím při následné realizaci přípojky. Informace
jsou dostupné na telefonních číslech uvedených na webových stránkách obce.
Přeji vám požehnané Velikonoce a stále veselou mysl!

Milan Jiruška, starosta obce

Memorial Luboše Svačiny
6. 4. se ve Staré hospodě pana Vytisky konal 5. ročník pingpongového turnaje. Tentokrát se hrál jako
memoriál Luboše Svačiny. Důležitější než výsledky a pořadí bylo, že se účastníci opět pěkně zapotili,
pobavili a tentokrát zavzpomínali na kamaráda Luboše, který už bohužel hrát nemohl.
Michal Bartoš

Aktuality
Nová posila údržby obce
Jak si již někteří z vás všimli, nastoupil od 1. 4. do trvalého pracovního poměru pracovníka údržby
obce pan Libor Novák. Po týdnu vykonané práce musím jeho i Pavla Bílka (který ho brigádně
podporuje) za viditelné zvelebení obce pochválit. V případě vašich námětů ke zvelebení obecního
prostranství jejich rukama nás neváhejte kontaktovat na obecních e-mailech info@dolnipena.cz,
obecni.urad@dolnipena.cz , popřípadě na mém tel. čísle 608 907 500.
Ondřej Rešl, místostarosta obce
Pálení čarodějnic
30. 4. v podvečer bude u hřiště tradiční stavění máje a pálení čarodějnic, tentokráte kvůli stavbě
kanalizace ve skromnějším provedení. Hranice se zapaluje ve 20 hodin. Pořádá SDH Dolní Pěna a
obec Dolní Pěna.
Železná neděle
5. 5. v dopoledních hodinách provede SDH Dolní Pěna sběr kovového a nebezpečného el. odpadu
(lednice, mrazáky, televize a pod.) Kdo se chce zbavit výše uvedených věcí, tedy kovových předmětů
a velkých elektrospotřebičů, nechť je připraví na dobře přístupné místo před dům k silnici.
9. ročník turnaje v pétanque
18. 05. se na hřišti bude konat již 9. ročník tradičního turnaje v pétanque (podrobnosti na webu
obce)
Jahodobraní
15. 6. od 13 hodin na hřišti (podrobnosti na plakátech a obecním webu).
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