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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

červen, červenec 2018

Informace k volbám do zastupitelstva obce v říjnu 2018
Ve dnech 5. - 6. října 2018 proběhnou v České republice volby do 1/3 senátu a do zastupitelstev obcí,
k nimž v odkazech naleznete potřebné informace.
http://www.mvcr.cz/clanek/kandidatura-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2018.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/kandidatura-volebni-strany-typu-nezavisly-kandidat-a-sdruzeninezavislych-kandidatu-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci.aspx
V přílohách jsou ke stažení další informace a formuláře nutné ke kandidatuře jak nezávislého
kandidáta, tak sdružení nezávislých kandidátů. Vyplněné dokumenty je třeba osobně (nezávislý
kandidát) nebo prostřednictvím zmocněnce (sdružení nezávislých kandidátů, pol. strana) doručit na
Městský úřad v Jičíně, odbor správních agend (budova ARIS) do 31.7.2018 do 16:00 hod.

Vítání nových občánků
Letos jsme přivítali do naší obce dalších pět malých občánků. Tři holčičky – Zuzanku,
Rozárku, Natálku a dva kluky – Tomáška a Tadeáška. Vítání občánků se uskutečnilo 2. června
za krásného počasí v zasedací místnosti na obecním úřadě. Každá z maminek dostala jako
poděkování růži, a pro každé z dětí byl připraven dárek. Kromě knížky, také plyšový včelí
medvídek z Večerníčku, který hraje písničky a zlatý přívěsek s měsíčním znamením. Na obci je
CD, ze kterého si můžete stáhnout fotky z této akce, které udělal profesionální fotograf.

UPOZORNĚNÍ - na obec přišel dopis od ČEZ Distribuce, a.s., který níže uvádíme.
V poslední době se stále častěji setkáváme s případy, kdy se někteří jedinci vydávají za naše
zaměstnance a lstivým způsobem naše klienty obelhávají s cílem získat vlastní prospěch. Rádi bychom
Vás požádali o pomoc při informování obyvatel Vašeho úřadu s naším postupem a ochránili tak Vaše
obyvatele před praktikami těchto lidí.
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Jako distributor elektrické energie nevybíráme žádnou hotovost, nepotřebujme od klientů na místě
žádné doklady. Do objektu či na nemovitosti vstupují naši zaměstnanci jen k účelům definovaným
v energetickém zákoně např. z důvodu oprav a revize našeho zařízení, odečtu elektroměrů apod. Naši
zaměstnanci mají u sebe vždy služební průkaz s fotografií a jeho identitu lze ověřit na bezplatné
poruchové lince 800 850 860.

Festival barevného minivolejbalu 16.6.2018
Obec Dřevěnice měla letos pouze tři družstva, dvě oranžová a
jedno modré. Družstva oranžových se umístila na čtvrtém a pátém
místě. Modří skončili šestí, když podlehli v posledním zápase
děvčatům z Jičína. Tímto není sezóna uzavřena, protože 23.6. od
9,00 hodin se koná v Dřevěnici turnaj rodičů s dětmi. Hrajeme jak
žlutý, oranžový i modrý volejbal. Mohou se přihlásit i další zájemci
na hřišti v Dřevěnici.

Doplnění veřejného osvětlení v obci
V letošním roce nechala obec opravit veřejné osvětlení u rybníka Hlíza -u dolení řady chat. V lokalitě
„U skladováku“ bylo vybudováno v květnu úplně nové osvětlení až k nově postavenému domu podél
obecní cesty. Poslední nová část veřejného osvětlení se bude letos dělat v lokalitě „ Buda“, nahoře na
kopci pod lesem. Dle sdělení firmy by vše mělo být hotové v červenci.
Pololetní členská schůze TJ Sokola Dřevěnice se koná 20. července od 19,30 hodin v klubovně na
hřišti. Letošní jubilejní 65. Volejbalová Dřevěnice se uskuteční dne 4., 5., 11. a 12. srpna 2018
pod patronací předsedy ČOV a s finanční podporou Královéhradeckého kraje.
Čištění komínů
Pokud si budete chtít nechat u svého domu nebo chalupy vyčistit komín, můžete se už od července
zaregistrovat na obecním úřadě na den, který Vám bude vyhovovat. Čištění komínů proběhne opět
v září – v pátek 14.9. 2018 a v neděli 16.9.2018.

Přejeme Vám krásné prožití prázdnin, dovolených a celého letošního léta!
Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
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STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
601 395 386
736 279 726
723 354 315
Internetové stránky obce: www.drevenice.org

