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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

listopad, prosinec 2016

Zpívání u rozsvíceného vánočního stromečku – 3.12.2016
Všechny srdečně zveme na letošní rozsvícení vánočního stromečku,
které se bude konat v sobotu 3.12.2016 od 18,00 hodin. Děti, vezměte
si sebou rozsvícené lampionky a další světýlka. Chceme touto cestou
poprosit maminky a babičky, pokud mohou, aby jako každoročně
přinesly trochu cukroví nebo jiný pamlsek, který bude u teplého čaje
připraven venku pro zúčastněné. Děkujeme předem
Program: Vánoční písničky a koledy zazpívají děti ze školy v Radimi
Ohňostroj
Občerstvení v klubovně zajištěno

Mikulášská nadílka pro děti – 5.12.2016
Mikuláš s andělem a čerty přijede do klubovny do Dřevěnice v pondělí 5.12.2016 v 18,00
hodin. Rodiče mohou dárky pro své děti přinést na obecní úřad týden před touto akcí o
úředních hodinách, případně je přinést přímo na místo.

Česko zpívá koledy – 14.12.2016
Ve středu 14.12.2016 od 18,00 hodin zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče, přijďte si
zazpívat do tělocvičny na obecní úřad koledy. Organizaci této akce bude mít na starosti,
stejně jako v loňském roce, Jitka Barochovská.

Výroční valná hromada SDH v Dřevěnici
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Dřevěnici se koná
v Penzionu U Militkých v sobotu 17.12.2016 od 19,00 hodin

Vánoční posezení s důchodci – 19.12.2016
Na tradiční Vánoční posezení s důchodci Vás zveme v pondělí 19.12.2016 od 17,00
hodin do klubovny na hřišti. Je pro Vás připravena slavnostní večeře a pro všechny
zahraje a zazpívá pan Stanislav Švanda.

Vánoční čtení u Militkých – 20.12.2016
Vánoční čtení u Militkých se bude konat v úterý 20.12.2016 od 17,00 hodin.
Přijďte si na chvíli odpočinout od vánočního spěchu, posedět se sousedy, dát si
svařák a poslechnout letošní vánoční čtení.

Malá vodní nádrž v Dolánkách
Obec v letošním roce na jaře podala žádost o dotaci na rekonstrukci malé vodní nádrže
v Dolánkách na Ministerstvo zemědělství ČR. V listopadu jsme obdrželi kladné vyřízení této
žádosti a obec obdrží na tuto akci dotace. Kompletní oprava začne na jaře 2017 a v obci tak
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přibude další upravené místo. Ve výběrovém řízení, které proběhlo na jaře, se posuzovaly
nabídky celkem 5ti firem. Toto jsou cenové nabídky přihlášených firem:
•STAVOKA Kosice a.s.
347 197,40 Kč
•Luděk Paulů
443 820,43 Kč
•NADOZ s.r.o.
479 097,00 Kč
•OBIS s.r.o.
483 530,00 Kč
•VODOEKOSTAV s.r.o.
544 330,00 Kč

Poslední smeč
pořádá TJ Sokol Dřevěnice v sobotu 26.12. 2016 od 18,00 hodin v hostinci U Růže v Radimi

Program rozvoje obce Dřevěnice na rok 2017 až 2021
Obec v současné době připravuje nový Program rozvoje obce (dále jen PRO) Dřevěnice na rok
2017 až 2021. V něm se stanoví plán rozvoje obce pro další období, na jehož základě bude mít
obec možnost efektivně využívat finanční zdroje obce, ale zejména prostředky z různých
dotačních titulů. Při tvorbě tohoto nového PRO využíváme podklady z Rozvojového
strategického dokumentu obce, který byl zpracován na roky 2011 až 2016. Dále to jsou
podklady z Územního plánu obce a zároveň chceme do tohoto nového PRO dát i návrhy a
představy občanů o dalším rozvoji obce v budoucnu. Prosíme Vás proto, pokud máte návrh,
co by se mělo do budoucna v naší obci zlepšit, postavit, zasadit a podobně, abyste nám tyto
podněty dali písemně na obecní úřad, případně přišli o úředních hodinách na obec. Za každý
návrh a nápad od Vás budeme rádi. PRO se nedělá jenom pro obec, dělá se pro nás všechny.

Rozsvícení vánočního stromečku v Radimi
Rozsvícení vánočního stromečku se uskuteční v pátek 25.12.2016 od 16,00 hodin. Od místního
hostince půjde průvod se světýlky a anděly. Od 17,00 hodin hraje a zpívá
Táboranka a děti z místní školy. Je připraveno občerstvení a ohňostroj.
Možnost objednání….
Pokud máte zájem, je možné si objednat v Penzionu u Militkých na svátky bramborový nebo
vlašský salát na telefonu 724 189 966 u Jitky Militké. Tuto pochoutku si budete moci objednat
i v jiné dny, nejenom o svátcích. Cena bramborového salátu je 9,- Kč za 100 g a vlašského
salátu 10,- Kč za 100 g.
Poničené okolí okolo křížku na konci obce
Po opravě křížku na konci obce směrem na Radim, vybudovali hasiči okolo této památky nízkou ohradu
z trámků a jsou tam také zasazené růžičky. Ta ohrada se možná někomu nelíbila, ale 12. listopadu
zřejmě zachránila křížek. Nějaký velice šikovný traktorista nebo někdo s náklaďákem – podle
obrovských kolejí - se okolo otáčel tak, že toto ohrazení zničil a poškodil i část růží, ale ty přežijí. Přitom
okolo je místa dost, ale jak píšeme, byl to šikula a hned v tichosti pěkně ujel.

Obecní úřad přeje všem lidem v obci krásné vánoční svátky a hlavně zdraví v roce 2017.
Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD. STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
Mgr. Dušan Vrabec 601 395 386 starosta obce
Ludmila Lukavcová 736 279 726 místostarosta obce

2

