Dolnopěnský občasník
Květen 2017
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.

Železná neděle
7. května 2017 zajišťuje SDH Dolní Pěna a
Obec Dolní Pěna železnou neděli a sběr
elektroodpadu. Nechť občané dají nepotřebný
kovový odpad a nerozmontovaný elektroodpad
(nepotřebné elektrospotřebiče, jako jsou např.
pračky, elektrobojlery, ledničky, mikrovlnky,
monitory, počítače apod.) před dům, kde ho
během neděle dobrovolní hasiči vyzvednou a
spolu s Obecním úřadem zajistí jeho likvidaci.

www.dolnipena.cz

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!

Kontejner na objemný odpad
Ve dnech 5.5. – 7.5. budou v obci přistaveny
kontejnery na objemný odpad.
Místa přistavení:
- lokalita U Lesa,
- kontejnerové stání u sídl. Na Výsluní
- betonová plocha u dětského hřiště
Odvoz kontejneru zajišťuje firma AVE v po 8.5.
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..
Nádoba na nebezpečný odpad
U kontejneru bude speciální nádoba na odložení
nebezpečného odpadu: plechovky a ostatní
nádoby od barev, rozpouštědel, pesticidů, léků,
kyselin, průmysl.olejů, lepidel apod.

Jahodobraní
V sobotu 17. června ve 14.00 hodin startuje
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 tradiční soutěže jedlíků
v kategoriích děti, mládež, ženy a muži.
Večer od 20.00 hodin zahraje k tanci a poslechu
pod širým nebem kapela Klaret – Strážský výběr.

Pétanque
V sobotu 13.5.2017 se na hřišti v Dolní Pěně
koná 6.ročník turnaje dvojic v pétanque „Dolní
Pěna Open“. Více informací na plakátech.

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

Obecní úřad Dolní Pěna

