Dolnopěnský občasník
Září 2013
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a
doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné
informace.

Kontejner na objemný odpad
V pondělí
7.10.2013 bude přistaven

www.dolnipena.cz

Zrušení místa na zahradní odpad
Na žádost majitele pozemku upozorňujeme
všechny obyvatele Dolní Pěny, že již není možno
vyvážet zahradní odpad na plochu, která byla
k tomuto účelu dočasně využívána.

velkoobjemový kontejner na objemný odpad na
ploše u stanoviště na tříděný odpad (přes potok
naproti odbočce do sídliště Na Výsluní). Odvoz
kontejneru zajistí 8.10.2013 společnost AVE.
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, dehtová lepenka, léky,
oleje, plechovky od barev apod..

Tříděný odpad
Děkujeme všem za kladný přístup k třídění
odpadu.
Stávající čtyři stanoviště na tříděný odpad
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
byla v červnu rozšířena o stanoviště
u staré hospody – žlutý a modrý kontejner.

Pro letošní rok je již nutno odpad ze zahrádky
zužitkovat na vlastním pozemku nebo využít
sběrného místa na skládce Fedrpuš. O řešení na
příští sezonu Vás budeme včas informovat.

Vánoční koncert v kapli
Letošní vánoční koncert v kapli Nejsv.Srdce Páně
je naplánován na pátek 20.12. od 18.hodin.
Vystoupí vokální skupina FUERTES z Jindřichova
Hradce pod vedením Martiny Kučerové.
Všichni jsou srdečně zváni.

Úspěšný dětský den
V sobotu 7.9. proběhl v Dolní Pěně dětský den.
Věříme, že ke spokojenosti všech dětských i
dospělých účastníků (přestože od rodičů padly
připomínky ohledně velkého množství bonbonů a
lízátek  ). Děti absolvovaly několik zajímavých
disciplín, za které byly odměněny sladkostmi.
Po úspěšném zdolání všech úkolů si vyzvedly
medaili a diplom.

V průběhu odpoledne se děti občerstvily točenou
malinovkou a zasytily opečeným špekáčkem.
Překvapením a velkým zážitkem pro děti byla
přítomnost koníků z farmy Jindřiš, na kterých se
mohly svézt.
Děkujeme všem dobrovolníkům a hasičům za
pomoc při organizaci celého dne a trpělivost,
kterou věnovali jednotlivým soutěžícím.
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