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Úvodník
Milí čtenáři,
v neděli 20. března byla jarní rovnodennost, a
tedy začalo astronomické jaro. V normálním
světě by se dalo lehko psát o zahradničení a
radovat se z uvolnění epidemiologických opatření. Jenomže Rusko rozpoutalo
válku, napadlo menší a slabší Ukrajinu a dopady války v podobě stovek tisíc
utečenců a růstu cen téměř všeho pociťujeme i my. Dějiny se neopakují, ale
můžeme pozorovat jisté paralely - ustupování západních demokracií zlu v
podobě nacistického Německa a komunistického Sovětského svazu vyústilo
ve zničení našeho Československa v letech 1938-39, a poté nastala katastrofa
v podobě 2.světové války. Tak jako se ve 30.letech v souvislosti se
španělskou občanskou válkou říkalo, že u Madridu se bojuje za Prahu, tak
dnes zcela jistě platí, že pomoc Ukrajině souvisí s udržením naší svobody. Za
měsíc nás čekají Velikonoce - poselstvím těchto svátků je vítězství života nad
smrtí. Naší povinností je ve stínu zničených ukrajinských měst a stovek tisíců
žen a dětí, které u nás hledají útočiště, pomáhat i za cenu, že se budeme
muset trochu uskromnit, ať už kvůli nepřímým dopadům války nebo pomoci
utečencům. Naše oběť je přitom minimální, naopak ta ukrajinská maximální.
Český stát a společnost a občané a mnohé obce se k pomoci postavili s
obdivuhodnou vervou, je jen na nás, aby nám nadšení vydrželo i poté, co
začne bolet.
V dubnu začnou zápisy do 1.třídy. Spádovou školou pro naši obec je ZŠ
J. Hradec I, Štítného 121. V souvislosti s probíhající změnou územního plánu
obce Dolní Pěna č.1 nebylo vyhověno námitkám zástupce veřejnosti a
vlastníkům pozemků v severní části obce. Konečné slovo budou mít
zastupitelé obce. 24. dubna je Velikonoční neděle.
Do konce dubna se musíme všichni připojit do obecní kanalizace.
Petr Šulc

Obludiště
Vážení Dolnopěňáci,
jaro se blíží a my už se začínáme v Obludišti připravovat na v pořadí čtvrtou
sezónu, která nám začíná 30. dubna víkendovým provozem.
Pro letošní rok připravujeme novinky, jejichž výrobu budete moci sledovat
během následujících pár týdnů při cestě kolem Obludiště. Kromě samotného
bludiště a atrakcí pro děti a dospělé před ním budeme rozšiřovat areál kolem
celého bludiště a nahoru k rybníku, kde je během léta skvělé koupání s čistou
vodou. Neváhejte a zajděte vyzkoušet vodu na vlastní kůži. Po koupačce si
k nám můžete zajít na jedno točené nebo si dát burger na hlad.
Z bludiště překvapivě zvládne vybloudit téměř úplná většina návštěvníků. Ti,
kteří mají problém dostat se ven, volají na SOS číslo a prosí o vyvedení. Dost
často to bývají rodiče s malými dětmi, které už chození fyzicky nezvládají.
Najdou se ale i takové děti, které se do bloudění tak nadchnou, že zoufalé
rodiče z bludiště nakonec vyvádí samy.S orientací v bludišti pomohou 3
vzrostlé stromy, vyhlídka v areálu a poschovávané obludy, které mají
návštěvníci za úkol najít. Dalším pomocníkem orientace v bludišti je mapka na
vstupence, kterou návštěvníci mohou a nemusí využít. Jako poslední
záchrana platí pravidlo pravé (nebo levé) ruky, které v delším časovém úseku
vyvede návštěvníky ven.
Bludiště je vysázeno z dvanácti tisíc kusů habru obecného. Tyto keře při své
listové ploše zvládnou denně vyrobit veliké množství kyslíku, což pro člověka
bloudícího mezi keři může být zdraví prospěšné pro celkové okysličení těla.
Kvůli nárůstu počtu návštěvníků jsme vloni rozšířili velikost parkoviště,
abychom zamezili parkování podél cesty na Kohouta. V nejvíce vypjatých
dnech máme také připraveno přetékací parkoviště, kde parkují auta, která se
už na hlavní parkoviště nevejdou.
Touto cestou bychom Vám rádi poděkovali za toleranci při zvýšeném
počtu aut v obci během letních měsíců a jako poděkování přidáváme volné
vstupenky, abyste si mohli přijít vyzkoušet bloudění na vlastní “nohy”.
Za Obludiště Karolina Klímová
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