69

DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

duben 2016

VÝSADBA STROMŮ
Ve spolupráci s obcí Radim se plánuje výsadba stromů
ů podél silnice Dřevěnice – Radim. O
výsadbě stromů se domlouváme se zástupci SÚS v Jičíně již od října loňského roku. Žádali
jsme, aby měly přednost ovocné stromy, například švestky. V polovině března se o stavu
příprav informovala na SÚS starostka obce Radim a bylo jí řečeno, že v současné době se
vybírá vhodný druh stromů a že to zřejmě budou neovocné stromy, které nevyžadují takovou
údržbu, a že nám vše oznámí minimálně týden před plánovanou výsadbou. V současné době
jsou vytyčeny hranice pozemku, které
které patří k silničnímu tělesu. Musíme tedy čekat, protože
pozemek je silnic a ty také budou platit všechny stromy, kůly a chráničky, takže mají také
konečné slovo. Přesný termín výsadby bude zveřejněn co nejdříve na vývěskách, webových
stránkách, popř. zaslán
n na internetovou adresu, ale je možné, že se stromy nevyberou včas a
propásneme vhodný jarní termín na výsadbu a nakonec proběhne výsadba až na podzim.
Doufáme ale, že všechno dopadne dobře, a stromy se v dubnu vysadí. Věříme, že pomocí Vás
všech bude prostředí,
ostředí, ve kterém žijeme, zase o něco krásnější.

V sobotu dne 9. 4. 2016 proběhne v obci od 9.00 hodin sběr
železného šrotu a elektroodpadu.
Vše prosíme připravte a nechte za plotem, hasiči si to ráno odnesou. Nesbírají se bojlery.

Oprava zvoničky
čky u Militkých

Výstavba další cesty
v obci
Obec
Dřevěnice
řevěnice
obdržela
z Královéhradeckého kraje dotaci
200 tisíc Kč na rekonstrukci další
obecní cesty. Po cestě v Dolánkách
se vybuduje nová cesta nahoře
v kopci, okolo domu Hlaváčových
za Penzion U Militkých. Dodavatel
této stavby bude firma Colas a.s.,
která byla vybrána již v loňském
roce, ale čekali jsme na dotace.
Cesta bude zrekonstruována letos,
obec jednala s firmou s tím, že
nastoupí hned, jak bude mít první
volný termín.

Dále se opraví zvonička v kopci u Militkých. Obec si
nechala vypracovat několik
kolik nabídek na rekonstrukci této
zvoničky.
ky. Nabídnutá cena byla od cca 57 tisíc do cca 87 tisíc
Kč. Zvonička
ka bude komplet zrekonstruovaná do konce
června letošního roku. Bude udělán
ělán nový základ, nový
dřevěný
ný sloup a kryt celého vršku bude udělán
ud
z mědi, což
tuto opravu značně prodražuje, ale chceme, aby byla
zvonička
ka hezká a vydržela bez další údržby mnoho let. Obec
požádala o dotace z programu Ministerstva zemědělství,
zem
který by v případě schválení pokryl náklady na opravu ze
70%. Opravu provede firma Svarkov s.r.o. – Militký.

Večer
er s Holbou a harmoniká
harmonikářem
Pepinem v hostinci Na Rychtě
Rycht
14. 4. 2016 od 19.00 hodin
Přijďte si posedět,
ět, zazpívat a
hlavně
ě se pobavit!
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Barevný minivolejbal
Barevný minivolejbal hraje většina dětí z naší obce: Eliška Luksová, Natálka Luksová, Adam Schlögl,
Pavlína Čeřovská, Kristina Holcová, Tereza Holcová, Julie Schlöglová, Tereza Stejskalová, Filip Pittner,
Veronika Bajerová, Vojta Bajer, Zdenička Barochovská – hraje za Radim a Vítek Barochovský – hraje
také za Radim. Pravidelně se umísťujeme na předních místech. Závěrečný turnaj celé série bude
v Dřevěnici 18. 6. 2016. Doufám, že nás přijdete doma v Dřevěnici podpořit. (J.K)
Termíny domácích mistrovských zápasů žen a mužů v krajské soutěži, vždy od 10,00 hodin:
Ženy

30. 4. 2016 TJ Sokol Dřevěnice - TJ Sokol Bílá Třemešná C
14. 5. 2016 TJ Sokol Dřevěnice - Jiskra Jaroměr
28. 5. 2016 TJ Sokol Dřevěnice – TJ Sokol Bílá Třemešná B
11. 6. 2016 TJ Sokol Dřevěnice – TJ Harant Pecka – tento zápas bude zřejmě přeložen,
protože v tuto dobu je zde turnaj v přehazované.

Muži

14. 5. 2016 TJ Sokol Dřevěnice - TJ Sokol Bílá Třemešná
28. 5. 2016 TJ Sokol Dřevěnice – TJ Harant Pecka
18. 6. 2016 TJ Sokol Dřevěnice – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Krajské kolo barevného minivolejbalu proběhne 29.5.2016 také v Dřevěnici.

Trochu špatná zpráva nakonec…..

Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna
2016 proběhne na hřišti
opět pálení čarodějnic
od cca 17,30 hodin.
Přineste si sebou buřty
na opékání a dobrou
náladu.
Přijďte
se
pobavit se sousedy a
kamarády na hřiště.

Jak jistě všichni víte, první a druhý víkend v srpnu
se koná volejbalový turnaj. Zjistili jsme, že druhý
víkend (12.-14.8.2016) si pronajali kemp u rybníka
pořadatelé Motopártya budou zde pořádat svoji
akci od pátku do neděle. Pokoušeli jsme se
s pořadateli domluvit, aby svoji akci přesunuli na
jiný termín tak, aby nekolidovala s termínem
turnajů, ale bezvýsledně. Bohužel se tato akce
koná na soukromém pozemku a obec nemá
možnost nijak tuto akci omezit nebo dokonce
zakázat. Budeme se muset připravit na poměrně
hlučný víkend ze dvou stran. Obec požádala
Policii ČR o posílení hlídek v době konání obou
akcí a omezení vjezdu do obce a snížení rychlosti,
aby nedošlo k případné nehodě. O dopravních
omezeních budete včas informováni.

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD. STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
Starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
601 395 386
Místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
736 279 726
Administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková
723 354 315
Email obce:ou.drevenice@tiscali.cz Internetové stránky obce:www.drevenice.org
Redakce email:drevenacek@email.cz
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