Dolnopěnský občasník
Duben 2014

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

www.dolnipena.cz

Kontejner na objemný odpad
V červnu budou v obci (na místech
obvyklých) přistaveny kontejnery na objemný
odpad a nádoba na nebezpečný odpad.
Přesný termín bude včas oznámen.

Odpad ze zahrádek
Pro letošní sezonu bylo vymezeno nové místo
pro sběr odpadu ze zahrádek. Najdete jej za
obcí po levé straně směrem na Kohout.
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, papír, plasty, guma, železo a
samozřejmě veškerý nebezpečný odpad!

Odpadkové koše na psí exkrementy
V obci byly rozmístěny 3 odpadkové koše
s logem psa. Jsou určeny pro vhazování psích
exkrementů v igelitovém či jiném plastovém
sáčku. Uklízejme každý po svém psím
kamarádovi, ať neznepříjemňujeme život
v obci sousedům, obyvatelům domů u
veřejných prostranství, ale i všem ostatním,
kteří se vydají na procházku obcí.
Koneckonců nikdo nevíme, kdy si takový
nečekaný dárek „přineseme“ sami domů.

Čarodějnice
Jako každý rok proběhne i letos ve středu
30.4. v prostorách u dětského hřiště stavění
máje a pálení čarodějnic. Akci organizují a na
bezpečnost dohlížejí členové SDH Dolní Pěna.
Všichni jsou srdečně zváni, vlastní buřty na
opékání s sebou, prodej piva a nealko
zajištěn. Hasičům předem děkujeme.

Jahodobraní
14.června 2014 kulturní rodinné odpoledne
s večerní hudební zábavou. Upřesnění akce
bude včas na vývěsce, na plakátech a na
internetu obce. Těšíme se na hojnou účast.

Komunální odpad
Připomínáme: poplatek za svoz komunálního
odpadu na letošní rok je splatný nejpozději
do 30.4.2014.

Obecní úřad Dolní Pěna

OKÉNKO STAROSTY
UDÁLOSTI BĚHEM ROKU 2013
1. Odbagrování části svahu u č. p. 14
z důvodu zvýšení bezpečnosti na silnici
2. Odbagrování zaneseného koryta přítoku
do potoka kolem komunikace u kaple
3. Výsadba habru u kaple kolem potoka
4. Koncerty organizované obcí Dolní Pěna
5. Pořádání Jahodobraní
6. Pořádání turnaje Petanque
7. S pomocí hasičů SDH Dolní Pěna bylo
zajištěno dřevo na čarodějnice
8. Vybudována nová přípojka vodovodu
s pomocí 680 tisíc, které obec získala díky
dotaci z Jihočeského krajského grantu.
Vodovod je zkolaudovaný a v plném
provozu. Tímto jsme odpojeni od
vodovodního řádu z Horní Pěny.
9. Zvýšení kontejnerových stanovišť o 6 míst
10. Oprava – zpevnění a instalace drenáže do
komunikace kolem zahrádek ke kapličce
11. Oprava části obecní komunikace u
regulační stanice plynu EONu
12. Zadání projektové dokumentace na
komunikaci parc.č.892/9
13. Zpevnění části obecní komunikace
v zahrádkářské lokalitě na Kohoutu
14. Nákup nových protipožárních hadic SDH
Dolní Pěna
15. Pořádání letního turnaje v nohejbale
16. Bezpečnostní ořez stromů kolem
komunikace v lokalitě na Kohoutu a
kolem komunikace D. Pěna – H. Pěna
17. Byla provedena oprava položením
asfaltového povrchu na odbočce na
mostek
18. Zpevnění okrajů komunikace, zejména
zatáček z Kohoutu do obce Dolní Pěna
19. Zajištěna oprava poškozených prvků na
dětském hřišti

20. Zhotovení projektů na odbahnění
stávajícího rybníka a retenční nádrže nad
ním
21. Na žádost obyvatel obce instalována
lavička do autobusové čekárny
22. Bylo zažádáno o pracovní úvazek místního
občana, který byl v evidenci Úřadu práce,
pro úklid obecních ploch
23. Bylo umožněno místním občanům
zpracovat si palivové dřevo v obecních
lesích
24. Provedeno vyžínání kolem vysazovaných
sazenic stromků s podzimním ošetřením
před okusem zvěří
25. S pomocí místních hasičů a dobrovolníků
zajištěna vánoční výzdoba, postavení
Betlému a Adventní koncert

Děkujeme všem,
kteří pomáhali s organizováním akcí.
Obecní úřad Dolní Pěna

