Dolnopěnský občasník
Květen 2013
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.

Pétanque
V sobotu 18.5.2013 se na hřišti v Dolní Pěně
od 11hod koná otevřený turnaj v Pétanque. Pro
přihlášené hráče je prezence již od 10:15hod.

Dětské rybářské závody
V sobotu 29.6.2013 od 13hod se na rybníku
u sportovní plochy uskuteční rybářské závody
v kategoriích: 0-9 let a 9-15 let. Info a přihlášky
na tel. 721 625 922.

Tříděný odpad – přeplněné nádoby
Protože se rychle plní svozové nádoby na tříděný
odpad, Obec rozšíří plochy pro kontejnery a
zajistí další sběrné nádoby. Přesto bychom měli
všichni využívat prostoru v popelnici co nejvíce:

www.dolnipena.cz

Jahodobraní
V sobotu 22.6.2013

zveme srdečně všechny
na 3.ročník Jahodobraní. Akce se bude konat
opět na ploše vedle dětského hřiště. Od 16hod
budou probíhat soutěže v pojídání jahodových
knedlíků v kategoriích ženy, muži, mládež a děti.
Pro nejudatnější jedlíky v jednotlivých
kategoriích jsou připraveny zajímavé ceny.
Od 20hod bude k tanci a poslechu hrát kapela
KLARET – Strážský výběr. Vstupné na akci od
20hod je 80Kč. Celou akci pomáhá uspořádat
místní Sbor dobrovolných hasičů a parta
dobrovolníků z obce. Jahody do soutěže dodává
firma pana Nouzy.
V průběhu odpoledne bude pro děti, ale i pro
zájemce z řad dospělých, připravena ukázka
vytáčení medu. A pokud bude příznivé počasí
pro včelky, můžeme se těšit i na ně. Zajišťuje
místní včelařská farma pana Šímy.

 Krabice rozebereme a sešlápneme
 PET lahve a kartony od nápojů
sešlápneme
 Pěnový polystyren vhazujeme v menších
kusech
Děkujeme, že třídíte
Obecní úřad Dolní Pěna
ANKETA:
Jak časově omezit hluk v obci? (regulovat veškeré práce spojené s užíváním zařízení a
přístrojů způsobujících hluk nad 65 dB, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů, stavebních strojů, atd.)
Pracovní dny …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Soboty

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Neděle a svátky ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vadí Vám ohňostroje v obci a jaký čas byste jim vymezili?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zelený odpad – poklad na zahrádce
Domácí kompostování představuje efektivní
způsob využití biologicky rozložitelných odpadů
z domácností. Kompostovat touto cestou lze
široké spektrum materiálů, včetně zbytků z
kuchyně a zahrady.
Více než třetinu odpadků v každé domácnosti
tvoří takzvané zelené odpady: zbytky z kuchyně,
posekaná tráva či ořezané větve, pytlíky od čaje a
podobně. Obvykle končí v koši, v popelnici na
směsný komunální odpad a nakonec na skládce.
Přitom mohou sloužit jako skvělá surovina pro
založení kompostu, který zpětně využijeme
k obohacení půdy pro pěstování květin, rostlin a
zeleniny na zahrádce, ale také rostlin
pokojových.
Příprava kompostu
Nejdříve musíme zvážit, kolik odpadu budeme
kompostovat. Pro domácnost s malou zahrádkou
postačí kompostér ze dřeva o rozměrech
základny zhruba 1,1 krát 1,1 metru a výšky 1
metr, nebo plastový kontejner o velikosti 650 až
800 litrů, který zakoupíme v zahrádkářských
potřebách. Pro větší zahradu si opatříme
kompostér větších rozměrů, například 2 krát 1,5
metru, nebo velký plastový kontejner s kapacitou
až 1 500 litrů.
Umístění kompostéru
Dalším důležitým krokem je výběr správného
místa. Kompostér by měl stát na nezpevněné
půdě, nikoli například na betonu: právě z půdy se
do hromady našich odpadků nastěhují důležité
mikroorganismy, které ji postupně přemění na
kompost. Nesmí také být někde, kam praží celý
den slunce, protože by zbytečně vysychal.

Založení kompostu
Na dno dáme drobné větvičky, které pomohou
kompost provzdušňovat. Na ně už můžeme
hromadit veškerý bioodpad.
Pokud do kompostéru budete najednou dávat
větší množství materiálu, jako je tráva nebo
zbytky ze zeleniny, je dobré odpad promíchat s
trochou půdy, třeba ze záhonku, a to v poměru
asi deset dílů trávy a jeden díl půdy, a proložit
drobnými větvičkami nebo slámou. Sníží se tak
riziko, že kompost začne zapáchat. S půdou se
totiž do kompostu dostanou i mikroorganismy a
drobní živočichové, kteří by jinak do většího
množství stejného materiálu pronikali jen
s obtížemi.
Kompost musíme alespoň jednou, ale nejlépe
dvakrát za rok překopat. Lépe se tak provzdušní a
homogenizuje. Překopáváme většinou na jaře a
na podzim. Totéž je potřeba udělat, pokud
zapáchá nebo když do něj přidáváme větší
množství materiálu najednou.
Do kompostu patří:
zbytky ovoce, zeleniny a květin
čajové sáčky, káva
skořápky z ořechů a vajíček
tráva, listí, stonky a drobnější větve
znečištěný papír (čistý papír je lepší recyklovat)
hnůj domácích zvířat a drůbeží trus
třísky, piliny, kůra, kousky dřeva a dřevěný popel
Do kompostu nepatří:
zbytky masa, kosti, tuky
popel z uhlí, cigaret, sáčky z vysavačů
chemicky ošetřené materiály
barvy, ředidla, léky, čistící prostředky, chemikálie
plasty, porcelán, sklo, časopisy a lesklý papír
V článku využito textu http://csop01olomouc.webnode.cz

Anketní lístky vhazujte do schránky na Obecním úřadu nebo posílejte emailem na adresu
obecni.urad@dolnipena.cz do 31.5.2013
Za vyplnění předem děkujeme
Obecní úřad Dolní Pěna

