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zpravodaj obce Dřevěnice

červenec 2020

Červencové akce v naší obci:
Bioodpad
Po rozhodnutí zastupitelstva je zatím možné odvážet pouze posekanou trávu na
stejné místo jako nyní, zatím do cca 20. srpna 2020. Ostatní zbytky po
navážených větvích a podobně se budou nyní doklízet. Toto místo bude poté
sloužit k umístění materiálu pro stavbu polní cesty. Dle příslibu pozemkového
úřadu by měla stavba proběhnout na podzim letošního roku.

Kontejnery – změna jejich umístění
Jelikož se neustále potýkáme s nepořádkem okolo kontejnerových stání a už ani
Technické služby města Jičína tento nepořádek nechtějí tolerovat a odvážet,
rozhodlo zastupitelstvo takto:
Všechny kontejnery budou postupně svezeny na jedno místo u nově opravených
garáží, kde je nainstalována kamera. Vjezd na toto místo bude zabezpečen vraty,
která budou zavřena a občané obce dostanou klíč od branky. Nebude již poté
možné, aby se u nás stavovali řemeslníci a odkládali do kontejnerů zbytky ze staveb
nebo ze svého podnikání, když si předtím nechali za odvoz zaplatit a místo do
sběrného dvora to pohodí k nám do kontejnerů nebo do jejich okolí. Občané si potom
oprávněně stěžovali, že kontejnery jsou během pár dnů plné a oni nemají svůj odpad
kam uložit. Navíc kamerový systém by měl odhalit případné nepravosti. Potom
bychom věděli, že nepořádek u kontejnerů si děláme skutečně sami, protože nikdo
jiný tam mít přístup nebude. Předpokládáme, že všichni máme zájem, aby to bylo u
nás hezké, a proto nebudeme půjčovat klíče od branky někomu, kdo tady nebydlí,
ale pouze si potřebuje uklidit nepořádek.

Členská schůze TJ Sokola Dřevěnice, z.s.
bude v pátek 17. července v klubovně na hřišti od 19,00 hodin

Dřevěnický Rykot
Tým pořadatelů z Fit Club Jičín na 18. července 2020 připravuje již 15. ročník amatérského
terénního triatlonu – Dřevěnický Rykot. Na akci jsou zváni jak samotní sportovci, tak jejich
fanoušci, kteří vždy vytvoří při této akci velmi příjemnou a pohodovou atmosféru. Závodníci
se na startovní čáru postaví ve 14. hodin a budou je čekat již tradiční distance: 400 metrů
plavání, 21 km terénem na kole a 4 km běhu po lesních cestách i necestách. Zazávodit si
mohou i děti. Jejich tratě jsou o dost kratší a jejich klání začne ve 12 hodin.
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Přihlásit do závodu se můžete na internetových stánkách www.rykot.cz nebo na místě v den
konání závodu. Po doběhnutí závodníků je pro Vás připraveno občerstvení a slavnostní
vyhlášení vítězů v hlavních i netradičních kategoriích.
Letošní ročník má zázemí opět umístěno na volejbalových kurtech v Dřevěnici, kde bude
možné po ukončení sportovního zápolení posedět a zhodnotit svoje výsledky. Více informací
najdete na http://www.rykot.cz/

Akce z minulého měsíce:
Obec objednala v červnu nový mulčovač na sekání trávy, který pomůže
s lepším udržování pořádku v obci.
Dětské hřiště
V červnu obec obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj e-mail, ve kterém byla informace,
že obec zřejmě obdrží část dotací na dětské hřiště. Zatím to je ale pouze příslib! Dotaci jsme
nejprve v minulém roce vůbec nedostali. Nyní se situace možná změní. Tento dopis prý
obdrželi všichni náhradníci. Byli jsme zařazeni na 317. místo mezi náhradníky. Pokud část
dotací nakonec obec dostane, tak bychom nakoupili další komponenty na hřiště pro starší
děti. Více informací budeme mít v září.

Nádoba na olej
U nově opravených garáží přibyla nádoba na použité potravinářské oleje. Dávat je tam
můžete pouze v uzavřených nádobách, nesmí se nic vylévat dovnitř. Do této nádoby se
nesmí dávat žádné průmyslové oleje ze sekaček, z auta a podobně.
Na stejném místě je také popelnice, do které můžete vyhazovat použité plechovky.

Ostatní informace:

Jelikož dost dlouho pršelo, tak se některé senoseče posunuly
do konce června. Jestli se správně seno obrací a neplýtvá se
s ním, to bedlivě sledují někteří občané naší obce.
A je to tak správně, kontrola musí být. Tady jsou v pozici
inspektorů Štěpán Veber a Rozárka Bubnová.

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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