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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

červenec 2021

Volejbalová Dřevěnice – kompletní program 68. ročníku
SOBOTA 31. ČERVENCE 2021

Kadeti a junioři: Družstva všech soutěží i neregistrovaní (narození po 1. 1. 2001) - od 8 hod
Kadetky a juniorky: Družstva všech soutěží i neregistrované (narozené po 1. 1. 2001) - od 8 hod
Muži I. A třída: Družstva extraligy a družstva divokých karet - od 11.00 hodin.
Muži IV. třída: Družstva veteránů nad 40 let (rok narození 1981 a dříve) - od 9.00 hodin.
Ženy III. třída: Družstva seniorek nad 40 let (rok narození 1981 a dříve) - od 9.00 hodin.
NEDĚLE 1. SRPNA 2021

Muži I. A třída: Družstva extraligy (pokračování) - od 9.00 hodin.
Ženy I. třída: Družstva extraligy, 1.
1 a 2. ligy - od 8.00 hodin.
Muži I. B třída: Družstva 1. a 2. ligy - od 8.00 hodin.
Muži V. třída: Družstva veteránů nad 50 let (rok narození 1971 a dříve) od 8.00 hodin.
SOBOTA 7. SRPNA 2021

Muži II. třída: Volná soutěž - od 8 hodin
Ženy II. třída: Volná soutěž - od 8 hodin
NEDĚLE 8. SRPNA 2021

Mixy: Smíšená družstva (4 muži + 2 ženy) - od 8.00 hodin.

Čištění komínů v termínu 10. a 11. září 2021
Zájemcii si mohou telefonicky nebo na obecním úřadu
ú
objednat vyčiště
čištění
komínů u svých domů,
ů, chat a chalup. Zpráva o kontrole a čištění
č ění
spalinové cesty bude stát cca 400 Kč. Čištění provede pan Jaromír
Žďánský - člen Společenstva
enstva kominíků
kominík ČR.

Silnice v Lázeňské ulici
V srpnu by měla proběhnout oprava silnice v Lázeňské ulici. Opravu provede SÚS a bude
pouze v části, kde je již nyní hotový chodník. Po ukončení prací by se tak již snad neměly
objevovat místa, kde se zdržuje
zdržuj po dešti velké množství vody.

Informace k postupu prací na rybníku Hlíza
Je kompletně
letně vystokovaný rybník zhruba v příčných profilech. Dno vypadá únosné a umožní
vyvážení sedimentu. Bylo zadáno zaměření tvrdého dna, tak jak je vystokováno. V návaznosti
na předešlé zaměření sedimentu bude provedena revize předpokládaného množství
sedimentu v nádrži. Státní pozemkový úřad obvolal zemědělské subjekty, aby se domluvil na
termínech, kdy bude sediment vyvážen na předem dohodnuté pozemky. Termín je domluven
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tak, aby po navezení a rozhrnutí sedimentu mohl zemědělský subjekt pole zorat a následně
zasít.
Ke 4.7. bylo na deponii u rybníka
vyvezeno 385 nákladních aut, což činí
cca 3000 m3 sedimentu. Byl rozšířen
prostor pro dosazovací tůň, která je
pravidelně čištěna.
Dále budou pokračovat přípravné práce
na rozšíření hráze rybníka. I nadále platí
zákaz chození osob po vybraném dnu
rybníka, hrozí nebezpečí úrazu.

Tornádo na Moravě
Jak jste jistě všichni zaznamenali, 24.
června 2021 zpustošilo tornádo obce
na Břeclavsku a Hodonínsku. Nejvíce
byly postiženy obce Lužice, Hrušky,
Mikulčice, Moravská Nová Ves a další.
Tornádo zničilo auta, stovky domů, z
nichž některé se musely strhnout celé.
Mnoho lidí bylo zraněno a několik jich
také bohužel zemřelo. Obrovské škody
jsou také na polích a vinicích v okolí.
Obec zakoupila zakrývací plachty
v celkové hodnotě 10.000,- Kč a někteří občané rovněž věnovali nepotřebné plachty.
Starosta vše odvezl královéhradeckým hasičům, kteří je s dalším materiálem přepravili do
postižených obcí.
Dešťová kanalizace

V současné době se dělá další část dešťové kanalizace od místa,
kde jsou umístěny kontejnery u nových garáží až nad dům pana
Maxiána. Obec bude následně na podzim žádat o dotaci na
výstavbu chodníku v tomto místě.

Úřední hodiny na obci:
PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Veberová
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz

601 395 386
 736 279 726
723 354 315
Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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