Dolnopěnský občasník
Květen 2018
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.

www.dolnipena.cz

Pétanque
V sobotu 26.května od 10 hod se koná
8.ročník turnaje v pétanque „Dolní Pěna Open“.
Více informací viz pozvánka na druhé straně.

Kontejner na objemný odpad
Ve dnech 18.5. – 21.5. 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 21.5. ráno.
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, pneumatiky, dehtová
lepenka, léky, oleje, plechovky od barev apod..

Zelený odpad ze zahrad
V obci jsou opět umístěny dva velkoobjemové
kontejnery na sběr bioodpadu rostlinného
původu.
Najdete je: 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!

Jahodobraní
V sobotu 16. 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
místního sportovního areálu.
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.

Informace k akci Kanalizace a ČOV
Dne 30. 8. 2017 byla podána žádost obce Dolní
Pěna na Ministerstvo zemědělství o dotaci.
V listopadu bylo přijetí naší žádosti potvrzeno.
Postupně jsme dle pravidel dotačního programu
vypracovali a doložili další požadované
dokumenty. Bylo také vyhlášeno první kolo
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Bohužel
požadovaný počet cenových nabídek nebyl
doručen. Proto muselo být první kolo zrušeno a
vypsáno druhé kolo, které stále probíhá.

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

Obecní úřad Dolní Pěna

Pozvánka na Pétanque
Srdečně Vás zveme na již tradiční turnaj v Pétanque, jehož 8. ročník se uskuteční dne 26. 5. 2018 na
volejbalovém hřišti. Registrace týmů (dvojice, trojice) začíná v 10:00 hod., turnajem nás bude provázet
pan Pavel Hnilica, člen České asociace Pétanque klubů, který na úvod objasní pravidla hry a dohlédne na
její průběh. V průběhu dne budou připraveny i soutěže pro děti, které si hru mohou vyzkoušet.
Startovné je 100,-- Kč na osobu, v této částce má každý hráč započítáno občerstvení v podobě polévky,
párku a pečiva. Budou připraveny i nealkoholické nápoje, točené pivo a káva. Předpokládaný konec
turnaje je cca v 16:00 hod., kdy bude celý průběh vyhodnocen a bude vyhlášeno pořadí jednotlivých
týmů. Každý ze zúčastněných si odnese nějakou pozornost, ti nejlepší dostanou věcné ceny. Těšíme se
na Vaši účast a doufáme, že i pro Vás bude tento den příjemný.

Jedná se o čistě amatérský turnaj a jsou vítáni i začátečníci. Potřebné je se včas zaregistrovat na e-mail
dp.petanque@seznam.cz
Organizátoři akce

