Dolnopěnský občasník
Květen 2016
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.

www.dolnipena.cz

Kontejner na objemný odpad

V sobotu 18. června ve 14.00 hodin startuje

Ve dnech 27.5. – 29.5. budou v obci přistaveny
kontejnery na objemný odpad.
Místa přistavení:
- lokalita U Lesa,
- kontejnerové stání u sídl. Na Výsluní
- betonová plocha u dětského hřiště

další ročník soutěžního klání s večerní hudební
zábavou. Všichni milovníci jahod a zábavy jsou
srdečně zváni. Akce se bude konat na ploše vedle
dětského hřiště.
Odpoledne proběhnou soutěže v pojídání
jahodových knedlíků a jahodového koláče bez
pomoci rukou. Soutěžit se bude v kategoriích
děti, mládež, ženy a muži. Pro nejudatnější
jedlíky jsou připraveny zajímavé ceny.
Večer od 20.00 hodin zahraje k tanci a poslechu
pod širým nebem kapela Second Service Band.

Odvoz kontejneru zajišťuje firma AVE v po 30.5.
Do kontejneru patří: nábytek, dveře, koberce,
textilie, linoleum, matrace, vany, dřezy, wc mísy,
umyvadla, sportovní náčiní, zahradní hadice
apod.
Do kontejneru nepatří: stavební suť, železný
šrot, zahradní odpad a nebezpečný odpad jako
např. lednice, televizory, akumulátory, zářivky,
žárovky, elektronika, dehtová lepenka, léky,
oleje, plechovky od barev apod..

Jahodobraní

Zelený odpad ze zahrad
V obci jsou umístěny dva velkoobjemové
kontejnery na sběr bioodpadu rostlinného
původu. Najdete je na stejném místě jako
v loňském roce: na betonové ploše u dětského
hřiště a pod duby u cesty ke kapličce.
Patří sem: tráva, zbytky okrasných květin, listí,
kořeny a listy zeleniny, části větví z prořezávky
stromů a keřů (posekané, nastříhané nebo
zpracované štěpkovačem).
Nepatří sem: celé větve, květináče, odpad z
kuchyně, stavební suť, papír, plasty, guma,
železo a samozřejmě veškerý nebezpečný
odpad!

Blahopřejeme
Všem, kdo v nejbližší době oslavil nebo oslaví
životní jubileum přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti do dalších let.

V blízkosti lokality „Na výsluní“ se začaly
objevovat nepovolené skládky odpadu ze zahrad.
Proto vyzýváme hříšníky k využívání přistavených
kontejnerů určených k tomuto odpadu.
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