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Úvodník
Milí čtenáři,
neděje se nic. Krajinu sevřel mráz a umrzlá půda dovoluje
chodit mimo cesty daleko do krajiny. A když se vyhrne na
rybníce hřiště, lze bruslit. A když se prošlápne stopa, lze
běhat na běžkách. Tedy když někdo vyhrne a někdo
prošlápne,, o čemž píše ve svém článku paní Habánová. Potkáváme se tak kvůli epidemii
spíše za vsí v krajině než vsi, na sousedských setkáních nebo večer v hospodě. A k potkání
patří pozdrav. Doma se snažíme od maličk
malička
a učit děti, že se ve vsi lidé zdraví. Mnohé sice v
určitém období v určitém čase dospívání pozdravu vyhýbají, protože se stydí. Ale některé
nepozdraví, protože to neumí, stejně jako se pozdravit nenaučili i někteří dospělí. Přitom
pozdrav otevírá cestu ke vztahu a vztahy jsou v dnešní vyšinuté době tak důležité. Poprvé
jsem si to uvědomil, na výletech v Bavorsku, kde jsem se vždycky cítil dobře: je to
jednoduché, mimo anonymitu města, venku v krajině se všichni zdraví. Christ Gott nebo čao.
Ale zpět k nicnedití.
dití. O víkendu, jež je za námi, v normálních časech chodily po vsi
maškary. Neb letos připadá Popeleční středa a s ní začátek dlouhého čtyřicetidenního
předvelikonočního půstu na 17. února. A před půstem byl masopust, tedy je do úterka. Ale
bez maškar, bezz veselení a bez pití a hodování. Tradice masopustního průvodu je jedna
z těch, které se lidem v Dolní Pěně podařilo obnovit (první písemné zmínky o masopustu
jsou v Čechách spojené s přemyslovským dvorem ve 13. stol., ale zvyk je daleko starší).
Stačí několik
kolik málo šikovných a akčních lidí a dobrá věc je na světě. A ač nebývají maškary
ve všech domech vítány, připomeňme si obchůzku maškar, harmoniku a buben, legraci a
pohoštění dobrotami a nápoji na předzahrádkách alespoň v tomto úvodníku. A doufejme, že
ažž mrazy povolí, budeme se moci postupně vracet do normálního světa, do kterého patří i ty
maškary.
Další číslo měsíčníku s aktuálními informacemi od pana starosty vyjde na začátku
března.
P.Š.

Zima s netvory a lyžníky
Po třech suchých zimách tu máme ko
konečně
nečně tu pravou Ladovskou. Spousta sněhu, zamrzlé
rybníky, ledovaté silnice a děti, které aspoň na chvíli zapomněly na nekonečné počítačové
hry a bobují, bruslí a řádí, kde se dá.

U domů jsou kupy odházeného sněhu, který tam čeká na odtání. Na Vysočině, jsme
z těch kup dělali u domů ledové sochy, sněhuláky, malá iglú a vůbec cokoliv, co se dá ze
sněhu udělat, a předháněli se v originálnosti. Byla to radost obejít pak všechny výtvory,
nechat se inspirovat a hlavně jsme se krásně zabavili a měli i jiná témata k hovoru než
takovou tu sousedskou klasiku. No a samozřejmě děti kuly pikle, co komu s jeho výtvorem
provedou.
Máte doma malého netvora (net+tvor = netvor), který hned po distančce přepne na
oblíbenou hru a ven ho dostanete bez použití násilí za cenu totálního mentálního vyčerpání?
Třeba může být práce se sněhem cesta, ačkoliv pro ty skalní…
Zima otevřela krajinu k dlouhým procházkám po zasněžených polích, kudy v létě
neprojdeme, hned od domu mohou vyjet běžkaři po spoustě vlastními silami vyjetých nebo
upravených stop.
Každý, kdo udělá první stopu, ví, že je to v hlubokém sněhu fakt fuška, o to víc zamrzí,
když se ze stopy stane pěšina pěkně hluboko prošláplá těmi, kteří běžkám neholdují.
Běžkování po takové cestě je utrpení a ubírá běžkařům radost s krásného sportu, který jsme
si 3 roky nemohli užít. A při tom chůze ve stopě je minimálně stejně namáhavá jako mimo ni.
Buďme k sobě prosím ohleduplní, běžkaři většinou jezdí mimo vyšlapané cesty a pěší si užijí
výlet po zasněžené krajině i mimo běžkařskou stopu.
Zima má být se sněhem a mrazem, protože jak říká pranostika: „Zima měkká, doktor
čeká.“ Doufejme tedy, že i letos nás ještě zima potěší svou bílou peřinou, která vykouzlí
úsměv na tvářích nejen nejmenším. A taky, aby tato zima nebyla mimořádná a my budeme
moct uspořádat pro naše nejmenší klasické párkové závody.
Krásné zimní časy ve zdraví a pohodě!
Helena Habánová

Aktuality
Zejména starší občané, kteří kvůli epidemii potřebují pomoci např. s přihlášením k očkování,
nákupy v karanténě a podobně, se mohou obracet na kontaktní osobu Sboru dobrovolných
hasičů Dolní Pěna: Petr Šulc, tel. 602 959 505
Výstavba kanalizace: stavba čeká na dokončení, v současné době se nelze připojovat, o
změnách bude obec občany včas informovat.
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