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

Nové dětské hřiště
V prvním zářijovém týdnu „vyrostlo“ na
zatravněné ploše u kapličky nové dětské hřiště.
Hrací prvky a prolézačky jsou určeny pro děti od
3 do 12let. Plocha bude postupně doplňována o
lavičky, odpadkové koše, stojan na kola,
informační tabule.

Domácí kompostéry
Obec Dolní Pěna se zapojila do projektu „Domácí
kompostování v Jihočeském kraji“. Cílem
projektu je snížení množství biologicky
rozložitelného komunálního odpadu ve směsném
komunálním odpadu. Kompostéry pořídí Svaz
měst a obcí Jihočeského kraje a jednotlivé obce
je budou na svém území distribuovat občanům.
Předpokládaný termín dodání kompostérů je
měsíc listopad. Bohužel došlo ke skluzu při
schvalování celého projektu a místo slíbeného
dodání na jaře 2014 budou dodány až na podzim.
V letošním roce tak využijeme kompostéry už
spíše na listí. Na trávu až v roce příštím. O
termínu distribuce a podmínkách zapůjčení
kompostérů Vás budeme také včas informovat.

Kontejner pro použitý textil a hračky
Na kontejnerovém stání u Výsluní přibyl bílý
kontejner na použitý textil a hračky. Do
kontejneru lze vhazovat nejen textil pro
charitativní využití, ale i již dále nepoužitelný
textil včetně roztrhaných hadrů, záclon, tašek i
batohů. Dále i boty a veškeré dětské hračky
včetně plastových. Dodržujte , prosím, pokyny
uvedené na kontejneru. Kontejner je v naší obci
zatím přistaven na měsíční zkoušku.

Sběrná nádoba E-Box
V průběhu měsíce září bude v prostorách
Obecního úřadu umístěna nádoba společnosti
ASEKOL na sběr drobného elektrozařízení (např.
mobil, kalkulačka, drobné počítačové vybavení,
fotoaparát, CD a MP3 přehrávač ) jejíž součástí

bude i oddělený box na malé baterie a
akumulátory. O umístění a podmínkách provozu
budeme včas informovat na úřední desce
Obecního úřadu.

Komunální volby 2014
V termínu 10. a 11. října 2014 se konají volby do
zastupitelstev obcí. Volební místnost v Dolní
Pěně bude opět na Obecním úřadu.

Dětský den v Dolní Pěně
V sobotu 6.9.2014 v obci proběhlo zábavné
rozloučení s prázdninami. Pro děti byla
připravena
spousta
zajímavých disciplín
(starých i nových), po
jejichž
zdolání
si
vyzvedly zasloužené
odměny a opekly
špekáčky. Věříme, že děti i rodiče si celé
odpoledne pořádně užili. Děkujeme všem
dobrovolníkům a místním hasičům za pomoc při
přípravě soutěží a organizaci celého odpoledne a
ještě jednou děkujeme profesionálním hasičům
z J.Hradce za ukázku zásahové techniky.
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