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

Velikonoční koncert v kapli
V sobotu 30.3.2013 od 18,30 hodin se
uskuteční v kapli Nejsv. Srdce Páně koncert
smíšeného pěveckého sboru z J.Hradce
YMCA JAKOUBEK.
Zveme všechny příznivce hudby a zpěvu.

www.dolnipena.cz

Čarodějnice
V úterý 30.4.2013 proběhne v prostorách
dětského hřiště každoroční pálení čarodějnic.
Akci pořádají a na bezpečnost dohlížejí
dolnopěnští hasiči. Celá akce započne
stavěním máje a následně se bude zapalovat
hranice s čarodějnicí. Všichni jsou srdečně
zváni, vlastní buřty na opékání s sebou,
prodej piva a nealko zajištěn.

Železná sobota
V sobotu 6.4.2013 od 9,00 hod členové
Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Pěně
organizují v rámci jarního úklidu sběr
veškerého kovového šrotu – Železnou
sobotu. Každý, kdo má doma železný odpad,
může ho během sobotního rána připravit
před svůj dům k naložení. Během dne hasiči
odpad vyzvednou a odvezou. Šrot ke svozu
připravujte až v sobotu ráno po sedmé
hodině.

Elektroodpad
Zároveň se železným šrotem v sobotu 6.4.
mají obyvatelé obce možnost shromáždit
před svým domem také nerozmontovaný
elektroodpad z domácnosti - malé i velké
domácí elektrospotřebiče ( jako jsou např.
pračky, elektrobojlery, ledničky, mikrovlnky,
monitory, počítače apod.….). Svoz taktéž
zajistí SDH Dolní Pěna.
Likvidace elektroodpadu bude zajištěna
společností AVE.

Děkujeme místním dobrovolným hasičům
za přípravu a organizaci jednotlivých akcí.
Příjemný začátek jara přeje
Obecní úřad Dolní Pěna

Sbor dobrovolných hasičů D.Pěna

disciplínu

přijímá nové členy

zdatnost se zdatností technickou. Hasiči z Dolní

kombinující
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a

fyzickou

Pěny dosahovali v minulosti na poli soutěží
Nejlépe se žije v těch obcích, kde lidé drží
pohromadě,

kde

tvoří

skutečnou

obec.

cenných

úspěchů,

dnes

se

však

potýkají

s nedostatkem mladých členů.

V minulosti hrály důležitou roli ve městech i na
venkově spolky a spolkový život – organizovaly
společenské akce, profesní aktivity, zábavu i
dobročinnost a sousedskou výpomoc. A činily
občany do značné míry nezávislé na politicích.
Centrem života každé vesnice byly škola, kostel,
hospoda a dobrovolní hasiči, ve větších obcích se
přidával okrašlovací spolek, ochotníci a další. U
nás v Dolní Pěně škola není, kaple je odsvěcená,
hospody máme dvě, starou a novou, ale kdo
chodí do jedné nechodí už zpravidla do druhé (a
pak mnozí občané ctnostně nevysedávají v
žádné), malé děti mají hřiště a větší děti nic.

Sbor dobrovolných hasičů, ve zkratce SDH,
existoval v Dolní Pěně již před druhou světovou
válkou, jeho činnost byla však násilně přetržena
odsunem německy mluvících obyvatel na jaře a
v létě r. 1945. Po obnově samostatné obce byl
v r. 1991 založen i SDH Dolní Pěna jako sdružení
provádějící činnosti v oblasti protipožární obrany
a ostatní záchranné práce. SDH však hraje i
důležitou roli v obecním životě – organizuje a
pálení

čarodějnic,

nových členů, který se uskuteční
v sobotu

6. dubna 2013

v 8 hodin

před hasičskou zbrojnicí (ta je součástí budovy
obecního úřadu). Na jaro též připravujeme
hasičský den, popřípadě se zájemci mohou hlásit
zástupci velitele SDH Dolní Pěna Petru Šulcovi na
e-mail petr.sulc@sos-jh.cz. či telefon 602959505.
Chcete hasit ohně, zachraňovat spoluobčany ze
spárů živlů, být prospěšní obci a stát se členy
kamarádské party, jste muž či žena, udržíte
hadici? Vstupte k dobrovolným hasičům!

Zbývají nám dobrovolní hasiči.

připravuje

Proto jsme se rozhodli uspořádat nábor

pomáhá

při

dětském dni či jahodobraní, podílí se brigádně na
údržbě obce. V moderní době se dobrovolní
hasiči věnují i sportovním aktivitám a práci
s mládeží, jejichž vrcholem jsou hasičské soutěže,
které představují zcela samostatnou sportovní

Petr Šulc, SDH Dolní Pěna

