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duben 2005
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace. Transparentní informování o činnosti
obecního úřadu patří k hlavním prioritám naší
práce. Kdybyste snad v této tiskovině nenašli
odpovědi na otázky, které Vás v souvislosti s
činností obecního úřadu napadají, prosíme
nezdráhejte se s nimi obrátit přímo na nás. Naší
povinností je podávat každému občanu veškeré
dostupné informace a těmto povinnostem jsme
připraveni plně dostát.
Filip Klíma – starosta obce

Přistavení velkého kontejneru
Velký kontejner na odpadky bude přistaven v pátek
22.4. do prostoru před hospodou a po jeho naplnění
bude přemístěn do prostoru za mostkem přes potok
naproti odbočce do sídliště Na Výsluní.

Tříděný odpad
Po více než ročním provozu sběru tříděného odpadu
prostřednictvím kontejnerů v prostoru za můstkem
přes potok naproti odbočce do sídliště Na Výsluní
lze konstatovat, že třídění odpadu a jeho sběr se těší
značné oblibě mezi občany. V případě kontejneru na
papír docházelo dokonce v průběhu zimy k jeho
opakovanému přeplňování, a proto byl pro sběr
papíru přidán další kontejner. Množství tříděného
odpadu je projevem kulturní a ekologické úrovně
obyvatel a naše obec je vždy připravena tuto úroveň
v případě potřeby zvyšovat přidáváním dalších
kontejnerů.

Železná neděle
Na víkend 7.-8. května jsme ve spolupráci s našimi
Dobrovolnými hasiči opět naplánovali akci v
minulosti tak častou, ale v poslední době takřka
zapomenutou – Železnou neděli. V každé chalupě
se postupně hromadí různé harampádí, vč.
železného šrotu. V sobotu 8.5. mohou občané
nepotřebný železný šrot, který jim doma překáží,
vyndat před dům a naši hasiči jej v neděli svezou na
hromadu do prostoru za dětským hřištěm, odkud si
ho už odveze auto Sběrných surovin. Peníze za
prodej šrotu půjdou do rozpočtu našeho Sboru
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dobrovolných hasičů. Pro letošní rok je navíc
zároveň možné se během této akce zbavit
nebezpečných odpadů jako jsou např. lednice, nebo
automobilové akumulátory. V případě, že takovýto
odpad vyndáte před dům, hasiči ho odvezou spolu
se šrotem a obec zajistí jeho bezpečnou likvidaci.

Veřejně prospěšné práce
Od začátku dubna obdržela naše obec opět dotaci
od úřadu práce pro vytvoření dvou pracovních míst
na Veřejně prospěšné práce. Jedno místo již bylo
obsazeno ostřílenou matadorkou pí Rücklovou a
druhé bude obsazeno v nejbližších dnech.
Pracovníci se opět budou starat o čistotu obce a
údržbu obecního majetku, hlavně lesů, kterých má
naše obec po loňské restituci na 25 hektarů.

Čarodějnice
Stavění máje a pálení čarodějnic se postupně již
stává v naší obci tradicí a tak i letos naši
Dobrovolní hasiči 30.dubna pořádají stejnou akci na
stejném místě jako vloni, tj. v prostoru dětského
hřiště. Celá akce započne stavěním máje v 19 hod.
Hranice se bude zapalovat ve 20 hod. Všichni jsou
srdečně zváni. Pivo i nealko bude zajištěno.
Vezměte si vlastní vuřty a půlitry. Těšíme se.

Vítání prázdnin a kácení máje
Tak jako každoročně uspořádáme i letos v naší obci
pro děti Vítání prázdnin spojené s kácením máje.
Celá akce proběhne letos až začátkem července,
konkrétně na svátek sv. Cyrila a Metoděje v úterý
5.7. odpoledne od 13 hodin v prostoru dětského
hřiště. Na programu jsou odpolední soutěže, dětská
diskotéka, kácení máje, večerní pečení vuřtů a
možná že budou padat i bombóny z nebe.
Celá akce se pořádá za aktivní účastí řady
dobrovolných organizátorů, vč. členů naší
organizace Dobrovolných hasičů. Sponzorsky se
zapojili též dolnopěnští podnikatelé.
Těšíme se na hojnou účast dětí i rodičů ze širokého
okolí.
Zároveň žádáme případné další dobrovolníky, kteří
by nám chtěli s organizací pomoci, aby se
neostýchali přihlásit. Lidí není nikdy dost.

Provoz kurtu

Kronika

Rádi bychom letos pokračovali v provozování
našeho tenisového kurtu. Chceme navázat na
systém zavedený v loňském roce a věříme, že zájem
o hru bude dále stoupat.
Pro tento rok jsme pro využívání kurtu stanovili
následující pravidla:
1. Kurt je uzamčen a zájemce o hru si může klíče
od kurtu vyzvednout u některého z následujících
lidí, nejlépe po předchozí telefonické domluvě:
-Martin Hejlíček, Dolní Pěna 108 (nový dům na
konci vjezdové ulice do sídliště Na Výsluní) tel:
602409007
-Ivan Kuchyňka, Dolní Pěna 51 (od návsi 5. dům
po pravé straně směrem na Žďár s pěknou
skalkou) tel: 776166083
-Filip Klíma, Dolní Pěna 16 (modrozelený dům
na návsi naproti kostelu) tel. 777870914,
384388385
-Petr Nouza, Dolní Pěna 2 (dům vpravo vedle
hospody) tel. 777159129
2.Za použití kurtu se bude platit poplatek 20 Kč za
hod. Takto vybrané peníze budou obci sloužit ke
hrazení nákladů spojených s provozem kurtu
(vápenec na čáry, antuka, opravy sítě apod.)
3.Každý hráč je povinen kurt odevzdat ve stejném
stavu, v jakém ho převzal, to znamená, že musí po
sobě kurt urovnat sítí, případně uválcovat, uklidit
lajnovačku a ostatní drobné vybavení do buňky,
zapsat se do sešitu evidence použití kurtu a kurt i
buňku uzamknout a vrátit klíč.

Po delším strastiplném hledání plném slepých
uliček a falešných předsevzetí se nám podařilo
sehnat pro naši obec kronikáře. Tuto funkci přislíbil
zastávat p. Večeřa, který bydlí v sídlišti na výsluní a
často ho můžeme potkat jak se prochází po naší
obci a pozoruje cvrkot. Vedení kroniky je službou
obce pro naše potomky a zrcadlem pro nás samé. Je
až překvapivé jak rychle zapadají všemožné
záslužné činy neprávem v zapomnění a je naší
povinností proti tomu bojovat. Takováto práce
zřídka dojde ocenění dříve než za několik generací,
ale o to je záslužnější. Popřejme p. Večeřovi v jeho
práci hodně zdaru. Děkujeme.

Placení poplatků za odpady
Obecní úřad v letošním roce opět vybírá poplatky
za likvidaci odpadů. Ačkoli většina poplatníků již
svou povinnost splnila, stále ještě evidujeme
několik neplatičů, hlavně z řad zahrádkářů.
Pro ty, kteří nám ještě poplatek nezaplatili,
uvádíme, že sazba poplatku je 400 Kč a platí se za
každého v obci trvale žijícího obyvatele a za každý
rekreační objekt.
Dále upozorňujeme, že v letošním roce máme
mnohem lepší evidenci neplatičů než v loňském
roce a nezaplacené poplatky tedy můžeme velmi
snadno podchytit a vymáhat. Zároveň sdělujeme, že
naše tolerance k pozdně zaplaceným poplatkům
skončí na konci dubna a začátkem května pošleme
všem neplatičům platební výměr na poplatek
zvýšený o 50% tak, jak nám to zákon umožňuje.
Doporučujeme tedy všem neplatičům, aby svým
povinnostem dostáli ještě před koncem dubna.

Internet
Naše obec opět získala cenu za druhé místo v
krajském kole soutěže Zlatý erb o nejlepší obecní
internetové stránky. Autorkou našich obecních
webových stránek je pí Marta Gyselová, členka
obecního zastupitelstva. Stránky mají adresu
www.dolnipena.cz a naleznete na nich informace ze
života obce, práce obecního úřadu, zápisy z jednání
zastupitelstva, obrázky obce, kroniku apod. Na
stránkách je možno si též zaregistrovat svou emailovou adresu pro zasílání různých informací,
jako jsou zprávy z obce, pozvánky na jednání
zastupitelstva, nebo tento občasník v elektronické
podobě. Zaregistrujte se.
Obecní úřad Dolní Pěna

