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zpravodaj obce Dřevěnice

červen 2020

Červnové akce v naší obci:
Od 1. června je pro děti otevřeno nové dětské hřiště.
Tímto děkujeme všem, kteří jakoukoliv částkou
přispěli na nákup nových komponentů a také všem,
kteří se podíleli na výstavbě hřiště. Podrobné
informace přineseme v dalším čísle Dřevěňáčku.

Lavičky u rybníka
U rybníka Hlíza je od června zabudována nová
lavička, která je u nově vysazených stromů. Stavět
pomáhali také malý Tomáš a Štěpán. Druhá lavička
bude zabudována nahoře na kopci Hlíza u vysazených
lip. Pouze čekáme, až se celý kopec poseká, aby bylo
možné nahoru vyjet s lavičkou, která je poměrně těžká.
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Ostatní informace:
Dřevěničtí čuníci opět v akci! Tentokrát došla trpělivost Technickým službám v Jičíně.
Obec obdržela tento dopis:

Vážený pane starosto, jménem Technických služeb města
m
Jičína
ína se na Vás
obracíme s žádostí o součinnost
činnost v otázce svozu separovaného odpadu z Vaší
obce (papír, plast). V posledních týdnech se hromadí stížnosti ze strany našich
pracovníků, kteříí svoz zabezpečují.
zabezpeč
V prostorách kontejnerových stání dochází
ke kumulování značného
čného množství odpadu mimo vlastní kontejnery.
kontejnery Do této
doby se naši zaměstnanci
ěstnanci snažili nakládat i nepořádek
nepo
„naskladněný“
ěný“ mimo uvedené
kontejnery. Protože se však situace zhoršuje, žádáme Vás o zjednání nápravy. Dovolujeme si
Vás informovat, že pokud by se situace nezlepšila, budou naši pracovníci svážet pouze
kontejnery
nery a okolní odpad ponechaný volně
voln na zemi u kontejnerových stání neodvezou. Pevně
Pevn
věříme,
íme, že naši situaci chápete a pokusíte se vše vyřešit
vy
k oboustranné spokojenosti.

Upozornění!!!!
Na přelomu srpna a záříí letošního roku by m
měla začít výstavba nové polní
lní cesty, která bude
navazovat na nově vybudovanou cestu za Lukavcovými sm
směrem k čarodějnicím.
čarodě
Dál potom
povede okolo remízku v poli směrem
sm
ke skladováku a bude končit
čit u silnice v Lázeňské.
Investorem této cesty bude Státní pozemkový úřad.
ú
Z tohoto důvodu se od 1. července ruší
místo, kam občané
ané odváželi bioodpad a mohli zde také ukládat vvětve.
ětve. Bohužel sem byly
často naváženy i plasty, nábytek, dveře
dve z garáže, věci ze staveb domů
ů a podobn
podobně. V tomto
prostranství je nutné vše uklidit a připravit
p
na stavbu. Cesta bude částečně
ástečně do tohoto místa
zasahovat a zároveň bude toto místo sloužit k uskladnění
ní stavebního materiálu pro stavbu.
Podrobnosti budou uvedeny v dalším čísle Dřevěňáčku.

Festival barevného minivolejbalu
první letošní
tošní akce na hřišti se uskuteční v sobotu 20.6.
Úřední hodiny na poště v Radimi
Pondělí

11,00 hod. - 14,00 hod.

Úterý až pátek

13,30 hod. -16,30 hod.

Otevírací doba prodejny Jednoty v Radimi
Pondělí až uterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

– 15,00 hod.
- 12,00 hod.
– 16,00 hod.
– 16,30 hod.
– 10,00 hod.

polední pauza 12,30
polední pauza 12,30
polední pauza 12,30
polední pauza 12,30

hod.
hod.
hod.
hod.

–
–
–
–

13,30
13,30
13,30
13,30

hod.
hod.
hod.
hod.

Knihovna v Radimi
Úterý

12,00 hod. – 17,00 hod.

Nedělní mše v kostele v Radimi
Neděle

od 10,30 hod.

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Veberová
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz

STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
 601 395 386
 736 279 726
 723 354 315
Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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