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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

duben 2021

Výsadba nových stromů uvnitř obce u roubenek a autobusové zastávky:
Tyto stromy byly vysazeny s podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.

Hned první den
po Velikonocích jsme uvnitř obce vysadili celkem 22
nových okrasných stromů. Stromy byly vybrány na
základě doporučení zahradnické firmy. Jelikož stále
ještě platil nouzový stav, nemohli jsme plánovat žádné
sázení s dětmi a jejich rodiči, jako jsme to dělali dřív.
Ráno v sedm hodin přivezla firma Agarden rostliny
s.r.o. z Bosně stromky. Pan Ing. Pěnička nám stromky
přímo na místě odborně ostříhal a začali jsme s jejich
sázením. Druhý dne se ještě ke kmínkům přidávaly kůly
a obsypávaly se kůrou. Jelikož byly stromky nasazeny
na jaře, budou je muset pracovníci, kteří se starají o
úklid obce, pravidelně zalévat, aby se přijmuly a dobře
rostly. Ještě na čas se do Dřevěnice vrátila opět zima a
vše zasypala sněhem.

U autobusové zastávky bylo zasazeno celkem 12
nových stromů:
7 ks habrů a 3 ks okrasných jabloní mezi chodníkem a plotem firmy Plastoma. Na druhé
straně jsou zasazeny dva solitéry. U vývěsní desky je to červený buk a u staré autobusové
zastávky je zasazen zlatý jilm.
U roubenek u studny bylo vysazeno celkem 10 nových stromů:
2 ks okrasných sakur Kanzan, 3 ks slivoně myrobalánu Nigra, 3 ks okrasných třešní Sakur a
2 ks okrasných jabloní.
Na podzim letošního roku plánujeme další výsadby, tentokrát doplnění ovocných stromů u nově
vybudované cesty v poli. Doufáme, že v té době už budeme moci sázet stromy i s dětmi a jejich rodiči
a potom posedět na hřišti, jak bylo dříve zvykem.
Další stromy by se měly vysazovat u rybníku Hlíza, ale zde musí být výsadba provedena až na konci
celé rekonstrukce, tak se zde vysazování stromů možná posune až na rok 2022.

Rekonstrukce silnice
Odbor dopravy vydal kladné stanovisko k zahájení rekonstrukce silnice z Těšína do Soběraze přes
Radim a Dřevěnici na křižovatku Na Špici. V rekonstruovaném úseku jsou vyjeté koleje, trhliny a
poruchy vrchního koberce. Renovace vozovky třetí třídy má být dokončena v prosinci roku 2023.
(převzato z Jičínského deníku ze dne 19.3.2021)

Sběr železného šrotu a elektroodpadu bude v sobotu 17.4.2021
Odvoz nebezpečného a nadměrného odpadu proběhne 26.4. – 27.4.2021
Až do 10. května bude možné odvážet větve ze stromů a keřů k rybníku.
Od května se bude odvážet pouze posekaná tráva na místo u čarodějnic.
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Čištění požární nádrže v části obce Dolánky
Velikonoční počasí přálo k vyčištění požární nádrže v
Dolánkách. Ač proběhla před několika málo lety celková
rekonstrukce, usadilo se v nádrži zhruba 50 cm bahna.
Vodu jsme odčerpali obecním čerpadlem, stěny očistili
proudem vody z hydrantu, bahno vybagroval pan Paulů,
dočištění jsme provedli ručně. Díky vydatným srážkám se
nádrž znovu naplnila za 3 dny. Do budoucna je potřeba
minimálně jednou ročně čistit odkalovací nádrž.
Kolektiv dobrovolníků z Dolánek. (Z.B.)

Výlov rybníka Hlíza
Dne 27. března proběhl výlov rybníka Hlíza v Dřevěnici. Celkem bylo sloveno 23 q ryb.

druh ryby počet ks počet q
Kapr
445
11,5
Candát
41
0,82
Sumec
24
1,2
Tolstolobik
11
1,5
Úhoř
43
0,4
Amur
31
0,9
Cejn
6,5
Cejn je bílá, plevelná malá ryba o velikosti
5 až 25 cm, tady rybáři přesný počet
neuvedli, mohlo se zde jednat až o 2 500
kusů malých rybiček.
Pokud chcete zasílat SMS upozornění, že je zavřený obchod v Radimi nebo že neordinuje pan
doktor, můžete o to požádat formou SMS na telefon paní starostky Stříbrné 731 409 498. Zadá si
vás do seznamu, a pokud bude nějaká změna, dostanete upozornění.
Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD. STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
601 395 386
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
 736 279 726
administrativa obce: Bc. Barbora Veberová
723 354 315
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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