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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

duben 2017

Odvoz nadměrného a nebezpečného odpadu 3. a 4. dubna
V obci proběhne sběr nebezpečného a nadměrného odpadu 3. a 4. dubna. Na parkoviště u
obecního úřadu bude přistaven kontejner, do kterého můžete nadměrný odpad odkládat, ale
nedávejte do kontejneru pneumatiky a elektroodpad. Nebezpečný odpad prosíme odkládejte
od pondělí 3. dubna na parkoviště ke straně na dlažbu, Technické služby Jičín jej 4. dubna
dopoledne naloží a odvezou.

Sběr železného šrotu a elektroodpadu 8. dubna
V sobotu 8. dubna od 9,00 hodin provedou hasiči sběr železného šrotu a elektroodpadu.
Připravte prosíme tyto věci za vrata, hasiči si vše ráno vyzvednou.

Úklid obce 11.dubna
Prosíme Vás o pomoc při jarním úklidu, který by měl proběhnout od cca 16,30 hodin v úterý
11. dubna. Pokud by pršelo, úklid by se přesunul na středu 12. dubna. Počasí nám zatím
vždy přálo, tak snad to bude i letos. Pro všechny pomocníky budou připraveny na hřišti
špekáčky na opečení na ohni a pivo a pro děti limonáda, jako poděkování za pomoc.

Příprava projektu na rekonstrukci cesty k Luksovým a k Prokůpkovým
Zastupitelstvo obce vybralo zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci další cesty v
obci. Projekt zpracuje firma Agroprojekce Litomyšl. Cena za tento projekt bude 64 130 Kč.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise žen se bude konat
v sobotu 14. dubna v tělocvičně na obecním úřadě od 14,00 hodin

Čarodějnice
Všechny zveme na letošní pálení Čarodějnic na hřišti.
V neděli 30. dubna od cca 17,00 hodin bude pro děti připravena májka, kterou si budou moci
ozdobit, než ji hasiči s pomocníky postaví u hřiště. Přineste si sebou špekáčky, které si jako
obvykle můžete opéci na ohýnku, který bude na hřišti připraven. Děti, které přijdou
převlečeny za čarodějnici, budou opět soutěžit o nejlepší masku.

Zájezd do Divadla Broadway v Praze dne 17.6.2017
Lístky si můžete vyzvednout na obecním úřadě o úředních hodinách. Cena lístku je 350 Kč.
PETICE
Děkujeme všem, kteří se podepsali pod petici za opravu silnice přes Dřevěnici až ke Špici.
Tuto petici budeme posílat na Královéhradecký kraj, snad se dočkáme opravy. Dle našeho
zjištění je hotový projekt na opravu cesty od Valdic ke křížku na rozcestí u Dřevěnice. Až se
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opraví cesta od Jičína až k Železnici, tak PRÝ tuto část opraví. Ale i další část této silnice je
rozbitá, proto se snažíme na její stav a potřebu opravy upozornit touto peticí.
Objížďka přes Dřevěnici bude v době, kdy se bude opravovat cesta k Jičínu, jedná se o část
v lipách a následně by měla oprava pokračovat směrem k Valdicím. Má skončit 10.května.
Čištění vodního koryta Tužínky
Lesy České republiky vyčistí část potoka Tužínka okolo hospody Na Rychtě směrem k mostku.
Žádost pro majitele koní
V současné době se objevují po Dřevěnici a v jeho okolí stále častěji jezdci na koních, kteří se
svými miláčky jezdí po obecních cestách, z nichž některé jsou dosud nezpevněné. Tyto cesty
jsou po zimě rozmáčené a koně je zničí tak, že jsou pro chodce neschůdné. Zůstávají zde
koňské koblihy, které má zřejmě uklidit obec, aby nebylo všude ……. Prosíme o ohleduplnost
majitelů koní, aby neničili nezpevněné úvozy, kde chodí lidé a uklízeli po sobě.
Zasílání Dřevěňáčku e-mailem
Pokud někdo nedostává Dřevěňáček internetem, pošlete nám svoji adresu s poznámkou, že chcete noviny
dostávat e-mailem na ou.drevenice@email.cz Internetová verze je barevná a rozšířená o více fotografií z akcí,
jinak je obsah stejný.

Ohlédnutí za měsícem……….

Sokolský sportovní karneval
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53. ročník Dětského karnevalu

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
601 395 386
Email obce:ou.drevenice@tiscali.cz

STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
736 279 726
Internetové stránky obce:www.drevenice.org
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