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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

prosinec 2018

Malé ohlédnutí
Sázení
ázení pamětní lípy proběhlo 9.11.2018, děti ji ozdobily stužkami s trikolorou, na housle
zahrál pan Ondřej Koláčný a všichni
si společně zazpívali píseň Ach
synku, synku, doma-lili jsi. Dětem
se určitě líbil lampionový průvod a
krásně osvícené hřiště, kde byly
pro děti připravené úkoly a pro
odvážlivce malá stezka odvahy.
Kdo měl hlad, mohl si opéct buřty
buřt
a pochutnat na nějaké dobrůtce,
kterou přineslyy místní maminky.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na organizaci. Při sázení pomáhali
omáhali
všichni – napříč generacemi…:-)
generacemi…:
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Informace ke třídění odpadu
Prosíme všechny občany, aby u kontejnerů na tříděný odpad nenechávali volně ležet pytle
s odpadem, když jsou kontejnery plné. Tento nepořádek je pak velkým lákadlem pro volně
pobíhající kočky a psy. Zároveň žádáme stavebníky, aby obaly od stavebních materiálů do
kontejnerů nevhazovali a odvezli je přímo do sběrného dvora. Několikrát byl kontejner plný
pouze igelitových obalů z cihel, a na běžný plastový odpad z domácností pak nezbývá místo.
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Papírové pytle po cementu také do kontejneru nepatří. V nedávné době někdo ke
kontejnerům odložil plechovou stěnu
st
k nadzemnímu bazénu, gumy od auta, v plastovém
pytli zeminu s drtí a bioodpadem a objevila se i televize. Často tam leží igelitky se stejným
odpadem – obaly od salátů, konzervy, zbytky jídla a plechovky od piva, to si asi „odkládají“
projíždějící řidiči. Těžko
ko by ale někdo z Nové Paky nebo z Jičína vezl do Dřevěnice televizi, aby
ji tady mohl odhodit.. To samé se týká plechového bazénu a pneumatik. Někdo ještě skutečně
nepochopil, že do kontejnerů patří pouze sklo, plasty a papír a okolí není k tomu, aby si tam
každý odhodil ostatní nepořádek. Vše, co do barevných kontejnerů nepatří, musí pak obec
opakovaně na své náklady likvidovat. Děkujeme všem, kteří třídí správně.

Objížďka přes Dřevěnici
Obec obdržela rozhodnutí od Královéhradeckého kraje, ve kterém je oznámeno, že přes naši
obec bude vedena objížďka – oboustranná přes Lázeňskou ulici a dál přes Větrov. Dále nám
bylo sděleno, že proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173, odst. 2 správního
řádu podat opravný prostředek. Objížďka
Objížď bude od 26.11.2018 do 20.12.2018.
20.12.2018 Opravovat se
bude cesta od Úlibic od hlavní silnice ke křižovatce „V cikánech“.

Česko zpívá koledy s deníkem
Přijďte ve středu 12. prosinec 2018 v 18:00
18:0
do tělocvičny na obci jako každý ro
ok
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Dřevěnická drobotina
………utíká
utíká to, a to doslova, teď už mají mamky co dělat, aby ty svoje neposedy pochytaly,
alespoň na malou chvilku kvůli focení.

Poslední lístky do divadla
Obec Dřevěnice pořádá v sobotu 1.12.2018 zájezd
zájezd na divadelní představení do Bránického
divadla na anglickou konverzační komedii - Běž za svou ženou. Pokud máte zájem, jsou
ještě poslední lístky na obci.. Lístek stojí 200 Kč,
Kč, doprava autobusem zajištěna.
zajištěna

Přejeme
jeme všem krásný adventní čas
č

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta
ístostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková

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

Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
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