Dolnopěnský občasník
Informace Obecního úřadu

Červen 2012
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.

Přistavení velkého kontejneru
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny
o víkendu 30.6.-1.7.2012. 1ks na plochu vedle
dětského hřiště, 1ks za mostkem přes potok
naproti odbočce do sídliště Na Výsluní a 1ks na
sídlišti U Lesa. V minulých letech se vyskytly
problémy s nebezpečným odpadem, jako jsou
lednice a akumulátory. Žádáme občany, aby tento
nebezpečný odpad neházeli do kontejneru.
Do kontejneru patří: nábytek, koberce,
linoleum, matrace, vany, dřezy, zahradní
hadice
Do kontejneru nepatří: stavební suť, stavební
materiály, pneumatiky, zahradní odpad a
nebezpečný odpad jako např. lednice, televizory,
akumulátory, zářivky, žárovky, elektronika,
dehtová lepenka, léky, oleje, plechovky od barev
apod.

Jahodobraní 16.6.2012 od 16hod
Po loňském úspěchu se v obci opět uskuteční
kulturní akce Jahodobraní. Přijďte se pobavit a
zasoutěžit si nebo jen povzbudit další soutěžící.
Akce se bude konat na ploše vedle dětského
hřiště. Od 16hod budou probíhat soutěže v
pojídání jahodových knedlíků a od 20hod začne
taneční zábava s kapelou KLARET. Celou akci
pomáhá uspořádat místní Sbor dobrovolných
hasičů a parta dobrovolníků z obce. Jahody do
soutěže dodává firma NOUZA. Pro nejudatnější
jedlíky v jednotlivých kategoriích budou
připraveny zajímavé ceny. Vstupné na akci
od 20hod je 70Kč.

Dětský den - předběžně 8.9.2012
Letos bude oslava dne dětí v obci posunuta na
začátek měsíce září. Tudíž takové sváteční
společné rozloučení s prázdninami. Celá akce
proběhne od 14 hodin v prostoru dětského hřiště.
Na programu budou soutěže a dětská diskotéka...

www.dolnipena.cz
Těšíme se na hojnou účast dětí i rodičů. Rodiče a
starší sourozenci jsou samozřejmě vítáni i jako
organizátoři jednotlivých soutěží.

Psí vyhláška
Na konci loňského roku Obecní zastupitelstvo
schválilo vyhlášku o volném pohybu psů a
poplatcích za psa. Znění těchto vyhlášek najdete
na internetových stránkách obce v sekci Obecní
úřad - Obecně závazné vyhlášky. V rámci
spokojeného soužití majitelů a nemajitelů psů,
dodržujme, prosím, zákaz volného pobíhání psů
na veřejném prostranství a zákaz znečišťování
veřejných ploch. Obec v průběhu měsíce června
zajistí rozestavění 3 odpadkových košů určených
pro vhazování psích exkrementů. Koše budou
označeny. Na každého psa, za kterého jste
uhradili roční poplatek, dostanete od obce 2
balení (tj.100ks) sáčků na psí exkrementy.
Vyzvedávat si je můžete na Obecním úřadě v
rámci úředních hodin v pondělí od 18,00 do 19,00
hod.

Tříděný odpad
Kontejnery a popelnice na tříděný odpad - papír,
plast, sklo - jsou umístěny na 4 místech v obci:
1/ u kaple vedle autobusové zastávky
2/ v prostoru za mostkem přes potok naproti
odbočce do sídliště Na Výsluní
3/ směrem na H.Žďár před zatáčkou u mostku
4/ na Sídlišti U Lesa

Internet - www.dolnipena.cz
Na webových stránkách obce najdete nejen
dokumenty vyvěšované na úřední desce, ale také
plánované akce a informace z aktuálního dění v
obci. Na stránky jsme doplnili fotogalerii z
jednotlivých akcí, jako např. loňské Jahodobraní
a Dětský den, letošní setkání rodáků. Pokud máte
nějaké zajímavé fotografie ze života obce a
chcete se o ně podělit s ostatními, můžete je
zasílat na obecní mail obecni.urad@dolnipena.cz
Podnikatelé v obci, kteří chtějí mít svoji firmu na
web stránkách, mohou kontakty a údaje poslat
elektronicky nebo donést osobně.

Využití sportovišť v obci

Obecní kronika

Blíží se období prázdnin a dovolených, proto
jsme připravili krátké shrnutí možnosti využití a
pravidel užívání obecních sportovních ploch

V zapisování důležitých údajů a proběhlých
událostí pokračuje i v letošním roce paní Šulcová.
Děkujeme.

Tenisový kurt
Pravidla provozu tenisového kurtu Dolní Pěna
1. Kurt je uzamčen a zájemce o hru si může klíče
od kurtu vyzvednout v domě č.p. 56 (naproti
Hospůdce u Bílků), nebo po předchozí
telefonické domluvě bude zájemci kurt odemčen.
telefon: 777 345 749.
2. Za použití kurtu se účtuje poplatek 70 Kč za
hodinu.
3. Každý uživatel kurtu je povinen udržovat na
kurtu pořádek, zejména se vyvarovat činností,
které by poškozovaly kurt, síť, oplocení nebo
další vybavení kurtu.
4. Dále je třeba, aby hráči měli odpovídající obuv
(sportovní boty s co nejhladší podrážkou).
5. Po skončení hry je každý uživatel povinen kurt
urovnat sítí nebo koštětem.
6. Toalety je možno navštívit v některé z blízkých
hospod na návsi, kde je i možnost občerstvení.
Předem děkujeme hráčům za dodržování těchto
pravidel.
Dětské hřiště
Využití dětského hřiště v obci není časově
omezeno ani zpoplatněno, ale jak z jeho názvu
vyplývá, je určeno pro DĚTI. Mládež a dospělí
mohou využít ostatní sportovní plochy
v sousedství, tj.
Fotbalové a nohejbalové hřiště
Využití plochy na míčové hry je taktéž zdarma.
Obecně pro užívání sportovišť v obci platí
aneb činnosti zakázané:
- házet předměty jakéhokoli druhu na hrací
plochy či do prostor pro návštěvníky
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
a jakkoliv znečisťovat hřiště a jeho okolí
- věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal,
nohejbal, fotbalové branky, brány a oplocení
areálu
- ničit zeleň a veškeré zařízení sportovního
areálu
- vodění psů, koček a jiných zvířat na tenisový
kurt, do prostoru dětského hřiště a ostatních
sportovních ploch
Pobyt na dětském hřišti a ostatních sportovních
plochách je na vlastní nebezpečí uživatele, proto
mají být mladší děti vždy v doprovodu rodičů
nebo jiné dospělé osoby.

Okénko starosty
Vážení spoluobčané,
chci Vás informovat o několika málo událostech
a skutečnostech.
V březnu bylo na moji žádost pokáceno několik
stromů kolem potoka a u zahrádek u Kmínků.
Pokácené stromy byly pečlivě vybrány a
vyhodnoceny jako rizikové a to z důvodu jejich
vnitřní hniloby a tím hrozících pádů - zlomení.
Věřím, že i pro Vás (nejen pro majitele blízkých
zahrádek ), je důležitá bezpečnost.
V minulém roce byl aktualizován
protipovodňový plán obce Dolní Pěna a bylo
shledáno několik nedostatků, především u
zahrádek a to z důvodu výsadby stromků a
okrasné zeleně kolem Pěnenského potoka. Tuto
záležitost budeme jednotlivě řešit v průběhu roku.
Z obecních lesů bylo v roce 2011 prodáno 223
m3 palivového dřeva pro 21 rodin, v roce 2012 to
je 225 m3 pro 26 rodin. Stav obecních lesů se
zlepšil natolik, že napříště bude vytvořen
pořadník pro odběr paliva. Poptávka už letos
byla větší než množství paliva k prodeji
určenému.
Žádám tímto všechny, kteří vozí posečenou
trávu ze svých zahrádek na rampu u dětského
hřiště, aby ji využili ke kompostování nebo
odvezli na místo ke skládce určené. Děkuji.
Pravděpodobně ještě letos bude vybudováno
napojení obecního vodovodu na vodovod DSO
Hamr a to z důvodu zvyšující se ceny vodného.
Vodné je na letošní rok nakonec stejné jako loni,
ale průběh veškerých jednání a podpis smlouvy se
protáhl až do dnešních dní. Na tuto akci se
budeme snažit získat dotaci.
Dolní Pěna má k dnešnímu dni 305 obyvatel.
Martin Matoušek
starosta obce
Přejeme Vám slunečné a pohodové léto
Obecní úřad Dolní Pěna

