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Slovo starosty
Vážení Spoluobčané,
již více jak rok žijeme v poněkud jiném světě, který má dnes
často zcela jistě velmi daleko k tomu, abychom se těšili z dříve
běžných radostí obyčejných dnů. Náš přirozený společenský
život prakticky zmizel a strach o vlastní zdraví se u mnoha z nás
stává tou nejsilnější emocí, která vytrvale masíruje naše vědomí
a zcela logicky tak ovlivňuje i naše postoje a chování. Všemožné
restrikce a nařízení nám vymezují mentální i fyzický prostor. A
mnohým z nás připadají současné pokusy o řešení boje se zákeřným nep
nepřítelem
řítelem poněkud zmatečné,
neúčinné a často tvrdě dopadající na naši ekonomickou situaci. Diskuzí je na téma „covid“ mnoho a
názorů asi ještě více. To mne osobně však příliš netrápí, protože tací my lidé prostě jsme. Jenom si
myslím, že nám ten dnešní multi
multimediální
mediální a globalizovaný svět nabízí možná až příliš velké množství
různých informací, a je velmi těžké se v nich orientovat. Necítím ani v nejmenším potřebu přispívat
svým vlastním názorem, ale dovolím si jednu velkou prosbu. Každý z nás sice může celou situaci
s
vidět
jinak, nicméně např. stav a počet pacientů v nemocnicích momentálně hovoří dost jasně. A proto vás
prosím, buďme k sobě ohleduplní, a dodržujme, v rámci možností a s rozumem, aktuální nařízení.
Respektujme se navzájem, nehněvejme se na sebe a odpouštějme si. Přece tady spolu žijeme, ať už
s covidem nebo bez něj.
Ještě několik informací ke kanalizaci. Věc ohledně doposud nedokončené stavby byla předána
právnímu zástupci, který se ještě pokouší se zhotovitelem jednat ohledně nesplněných požadavků ze
strany obce, plynoucích ze Smlouvy o dílo. V tomto okamžiku nemáme konečné právní stanovisko,
ale v zásadě existují jen dvě možnosti. Buď se se společností ECO CB s.r.o. dohodneme na splnění
našich nároků, nebo budeme nuceni odstoupit od smlouvy a dílo dokončit s někým jiným. Případné
odstoupení od smlouvy, resp. její nedodržení, bude mít pravděpodobně i právní dopady, a to
zejména v podobě možných finančních postihů. Nicméně našim současným cílem je samozřejmě
především zahájení zkušebního provozu, a tto,
o, pokud to bude možné, do konce května 2021.
Přeji všem pevné zdraví a stále veselou mysl!
Milan Jiruška, Starosta obce

Obec rok poté
Je tomu rok, co se musíme vypořádávat s epidemií čínského viru. Tisíce mrtvých, děti bez možnosti
plnohodnotného
hodnotného vzdělání, zdravotnictví na pokraji sil, obří zadlužení, mnoho spoluobčanů a firem ve
vážných existenčních problémech. A jako obecní zastupitel si musím položit otázku, jak si v
uplynulém období vedla naše obec
obec.Obce se soudržnou komunitou občanů, dobře řízené a s kvalitní
infrastrukturou (odpovídající jejich velikosti a poloze) mohou selhání na centrální úrovni alespoň
trochu vyvážit.
Zásadní v uplynulém období bylo a je 1) dokončení kanalizace a 2) vyvolání změny územního
plánu. Obě akce mají být završeny v tomto roce. Dále obec usiluje o cyklostezku, vypořádává se
s kůrovcovou kalamitou
u v obecních lesích a zajišťuje provozní záležitosti, jako např. údržbu obce.

Zatímco o důležitosti kanalizace netřeba psát, územní plán může kvalitu života v obci zásadně
ovlivnit, při chybném plánování i velmi negativně.
Obec vznikla ve středověku jako zemědělská údolní lánová vesnice a tvořila jeden celek s Horní
Pěnou, kde se nachází farní kostel a v minulosti též škola. Založením je dána dispozice obce podél
potoka s usedlostmi v řadě na terasách nad mělkým údolím a poli na severní a jižní straně obce.
Vesnice byla součástí zemědělského zázemí Jindřichova Hradce. Po roce 1945 v souvislosti s
odsunem českých Němců došlo k výměně většiny obyvatel a poklesu jejich počtu. Proměnila se i
ekonomická funkce, kdy obec přestala být uzavřenou zemědělskou komunitou, aby většina obyvatel
začala postupně dojíždět za prací do nedalekého města. Po pádu komunismu se obec osamostatnila
od H. Pěny. V posledních 15 letech narostl počet obyvatel téměř 3,5krát.Ze 114 v roce 2004 na 394 v
roce 2020. Většina obyvatel však nežije v zástavbě staré obce (před válkou v ní žilo 280 lidí), ale v
zástavbě nové, která se rozrostla do zemědělské krajiny. Infrastruktura vesnice se podstatně
nezměnila. Jedinou zásadní infrastrukturní akcí je probíhající výstavba kanalizace (nepočítáme-li
výstavu dětských hřišť a vyasfaltování cesty na Kohout) a zavedení rychlého internetového připojení
v režii soukromých poskytovatelů. Zatímco okolí obce zůstal zemědělský charakter, drtivá většina
obyvatel dojíždí oproti minulosti za prací mimo obec. Dějinné události ve 20. stol. a prudký nárůst
obyvatel v posledních letech vedly přirozeně ke značnému oslabení místní komunity (myslím tím
přirozenou soudržnost obyvatel obce). Dolní Pěna je v podstatě samosprávným satelitem okresního
města.
Epidemická opatření vlády omezila společenské kontakty. Pro nesoudržné komunity, v nichž
dobře nefunguje komunikace mezi obecními institucemi a občany, to může mít neblahé následky.
Může nám pomoci otevřená komunikace s občany, podpora spolkového a komunitního života a
promyšlený rozvoj obce. Realita je podle mého názoru taková: K formální komunikaci s občany slouží
mobilní rozhlas, Měsíčník, úřední deska, web obce, veřejná zasedání zastupitelstva atd.Svou váhu má
samozřejmě komunikace neformální, jež vyplývá z míry otevřenosti představitelů obce a ze zájmu
obyvatel o obecní dění. Kvalitu komunikace ponechám na čtenáři. Jediným oficiálním spolkem v obci
je Sbor dobrovolných hasičů. Jeho aktivita směrem k obci je v posledních dvou letech utlumená.
Charakter spolku mají též místní fotbalisté, nadšenci, kteří se jednou ročně schází na turnaji v
petanque a jiní, jejich aktivity však zásadně utlumila pandemie. Jako velký hendikep se ukazuje
chybějící zastřešená prostora ke komunitnímu scházení lidí, tedy velká společenská místnost či sál.
Prostory OÚ jsou pro tyto potřeby naprosto nevyhovující a místní hospody ji nemohou suplovat. Z
toho plynou velká omezení pro společenský a spolkový život, kulturní akce v chladné části roku a
samozřejmě též pro veřejná zasedání zastupitelstva
Zásadní infrastrukturní investicí je stavba kanalizace. Její zdržení ukazuje i na častý problém
větších staveb v ČR, daný složitou byrokracií a právními vztahy. Na majetkově-právní překážky naráží
stavba cyklostezky na Kohout, pro kterou již starosta získal stavební povolení.
Před rokem zastupitelstvo na popud starosty obce vyvolalo proces změny územního plánu.
Některé kroky (okolnosti vyvolání změny, vliv jednoho stavebního investora, procesní záležitosti)
považuji jako občan a zastupitel za problematické, ač vím, že můj postoj je v zastupitelstvu
menšinový. Je otázkou, zda otevření obce další výstavběve výrazně větší míře, než kterou umožňuje
stávající územní plán, přispěje ke zlepšení kvality života v obci.
Petr Šulc

Aktuality
O velikonočních svátcích 1., 2. a 3. dubna bude od 17 do 17:45 otevřená kaple s možností společného
čtení.
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