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Listopad 2012
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.
K občasníku je přiložen anketní list, v kterém Vás
žádáme o vyplnění údajů a vhození do schránky
na Obecním úřadu.

Blíží se Mikuláš
5.prosince odpoledne až navečer chystají obecní
čerti opět po roce pochůzku po Dolní Pěně. Aby
čerti nedělali ukvapené závěry a neoznačili
každého za hříšníka, bude je doprovázet
sv.Mikuláš. Kdo bude mít zájem o návštěvu
Mikuláše a čertů přímo doma, může si ji do konce
měsíce listopadu zamluvit.
Stačí do dopisní schránky na Obecním úřadu
vhodit kontakt s adresou a heslem ČERTI.

www.dolnipena.cz

Plochy u potoka
Žádáme o udržování pořádku a nevysazování
keřů v bezprostředním okolí potoka. Tyto pokyny
vyplývají z požadavků protipovodňového plánu
obce Dolní Pěna. V průběhu čtvrtého čtvrtletí
letošního roku a prvního čtvrtletí příštího roku
bude provedena Povodňová prohlídka ( § 72
vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů)
se správcem vodního toku. Zejména se bude
kontrolovat stav s důrazem na (závady) předměty v těsné blízkosti břehové hrany
(složené dříví, seno, tráva, větve, atd. – vše, co by
mohlo být strženo proudem vody a následně tím
zaneseny průtočné profily) a také „průchodnost“
pod lávkami k hladině potoka. Je nutné toto uvést
do pořádku a tento stav udržovat i v budoucnu.

Tříděný odpad
Děkujeme všem za kladný přístup k třídění
odpadu. V soutěži obcí jsme poskočili opět
o několik stupínků výše.
Díky těmto Vašim úspěchům v třídění odpadu
odsouhlasili zastupitelé obce ponechání poplatku
za odvoz komunálního odpadu na rok 2013 ve
stávající výši, tj. 500Kč za osobu na rok.
Harmonogram odvozu kontejnerů bude vyvěšen
u každého kontejnerového staveniště:
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/ v lokalitě U Lesa
Dolní Pěna má k dnešnímu dni 315 obyvatel.
Děkujeme Všem, kteří se v průběhu roku aktivně
zúčastňují a pomáhají při zajištění kulturních,
sportovních a společenských akcí, a Všem, kteří
pomáhají při úklidových pracích.

Vánoční koncert v kapli
V sobotu 22.prosince od 18.hodin proběhne
v kapli vánoční koncert. Pod vedením M.Vokáče
vystoupí pěvecký sbor jindřichohradeckého
gymnázia Zanoty. K zahřátí již tradičně poslouží
vánoční punč. Všichni jsou srdečně zváni.

Přejeme Vám úspěšný a poklidný závěr roku,
Šťastné a veselé prožití vánočních svátků a
do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti
Obecní úřad Dolní Pěna

Co patří do kontejneru na tříděný odpad?
SKLO – zelený kontejner
Pokud není v obci bílý kontejner určený pro bílé
sklo,
můžeme do zeleného kontejneru vhazovat sklo
bez ohledu na barvu. Sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit.
ANO Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat
barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit
do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo
z oken a ze dveří.
NE Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán.
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla.
PLAST – žlutý kontejner
V popelnici plasty zabírají nejvíc místa ze všech
odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění,
ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.
V některých městech a obcích se spolu
s plastovým odpadem třídí i nápojové kartony.
Záleží na podmínkách a technickém vybavení
třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat
nálepky na jednotlivých kontejnerech.
ANO Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a
další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem
vhazujeme v menších kusech
NE Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.
PAPÍR – modrý kontejner
ANO Vhodit sem můžeme například časopisy,
noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými
okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani
papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si
s nimi umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku
NE Do modrého kontejneru nepatří celé svazky
knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu
patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už

nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do
popelnice!
NÁPOJOVÉ KARTONY
známé jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují
se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy
označených nálepkou NÁPOJOVÉ KARTONY.
Záleží na tom, jak má obec systém sběru
nápojových kartonů nastavený – v Dolní Pěně
do žlutých kontejnerů na plasty.
ANO Pokud najdete tuto nálepku, pak sem patří
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných
výrobků, které je potřeba před vhozením do
kontejneru řádně sešlápnout

NE Nepatří sem „měkké" sáčky, například od
kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte
sem ani nápojové kartony obsahující zbytky
nápojů a potravin.
Využito informací uvedených na stránkách www.jaktridit.cz

PROSBA SPOLUOBČANŮM
Žádáme spoluobčany o dodržování pořádku okolo
sběrného místa. Pokud je již před termínem
odvozu tříděného odpadu vaše sběrné místo plné,
použijte, prosím, další ze čtyř sběrných míst v naší
obci, kde se jistě místo najde. Pokud tak neučiníte
a necháte stát váš odpad mimo sběrný kontejner,
není firma odvážející odpad povinná tento odvézt.
Poté zde odpad zůstává napospas povětrnostním
vlivům, v lepším případě ho některý z méně
lhostejných spoluobčanů uklidí po vyvezení do
prázdného kontejneru.
PET lahve a kartony od mléka vhazujte, prosím,
zmáčknuté. Papírové krabice rozložené, protože
ten kdo bude chtít třídit odpad po vás, bude muset
v případě nedostatku místa nerozebrané krabice
vyndat a rozložit, tak aby mohl vytřídit svůj
odpad. Poté jdou také lépe zavřít víka popelnic, tak
aby do nich nepršelo.
Děkujeme

