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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

květen 2022

130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Dřevěnici
Jak jsme již upozornili v minulém vydání, chceme touto cestou pozvat všechny příznivce hasičského
sportu v sobotu 7. května 2022 do areálu TJ Sokola Dřevěnice,kde se v rámci oslav 130. výročí
založení sboru uskuteční okrskové cvičení. Začátek akce je plánován od 13.00 hodin nástupem
zúčastněných družstev, kde po krátkém zahájení bude provedeno losování. Samotná soutěž v
požárním útoku (bez štafet) proběhne na louce za hřištěm, kde každé družstvo bude mít k dispozici
dva pokusy a konečné pořadí určí lepší dosažený čas. Předpokládaný konec soutěže je asi v 16.00
hodin, kde po vyhlášení výsledků, předání cen a pamětních listů bude následovat od 17.00 hodin na
letním parketu zábava s hudbou REFLEX. Zároveň pro vás máme připraveno občerstvení v tuhém i
tekutém stavu.
Přijďte proto povzbudit a zafandit našim borcům v nelehké konkurenci a nebo jen tak se sousedsky
pobavit. Těšíme se na vás. Za výbor SDH Dřevěnice Aleš Dufek

Úprava veřejného prostranství
Určitě jste si všimli, že došlo k úpravě prostranství
u opravených garáží, kde jsou uloženy kontejnery
na sklo, papír, plasty, textil, oleje a drobný železný
šrot.
Toto místo bylo oploceno a doplněno zámkovou
dlažbou podél cesty ke garážím. Na tomto místě
jsou nyní všechny kontejnery přehledně srovnány.
Prosíme všechny občany, aby zde nenechávali
pohozené odpadky u kontejnerů a udržovali zde
pořádek.

Chtěli bychom tímto poprosit všechny občany naší obce, chataře a chalupáře, aby
udržovali v obci pořádek a pomohli nám s úklidem obce tím, že si posekají před svými ploty
trávu. Pozemek podél silnice (příkop, krajnice) není ve vlastnictví obce, ale i tak jsme se je
snažili v posledních letech udržovat. Pán, který se nám o tyto práce staral je v současné
době nemocný a nemůže proto nastoupit. Máme nyní dvě zaměstnankyně – ženy, které
budou za každou pomoc se sekáním rády. Děkujeme Vám
Divadelní představení - Svatba bez obřadu 14.5.2022
Obec objednala vstupenky do divadla na sobotu 14.5.2022 od 15,00 hodin. Divadlo Palace je u
Václavského náměstí. Cena za vstupenku je 250 Kč. Máme ještě hodně volných lístků, které si
můžete koupit o úředních hodinách na obecním úřadě. Obec zároveň zajistí autobus, který by
odjížděl z Dřevěnice v cca 12,00 hodin. Přesný čas odjezdu bude ještě upřesněn.

Informace o postupu prací na rozšíření ČOV
Zde práce započaly již v březnu a pokračují zatím dle harmonogramu. Stavbu provádí firma
Stavoka a.s. Kosice. Podrobnější informace Vám přineseme v červnovém vydání.
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Informace o postupu prací na rybníku Hlíza
Práce na rybníku byly započaty opět v dubnu. Byla
úplně dokončena průcestná hrázka, která oddělila
zadní zátoku směrem k Tužínu. Strana rybníka, kde
byla dříve pláž je zarovnána až k laviččce u rybníku a
oseta travním semenem. Nátok do rybníka a pata
levého břehu byla opevněna lomovým kamenem.
Na dalších dvou místech v zátoce byl svah také
opevněn
ve vodorysu lomovým kamenem.
V současné době je překopána hlavní hráz a začala
probíhat stavba sdruženého výpustného objektu.
Došlo k upravení harmonogramu prací. Podle
původního harmonogramu měly být práce na
výpustném objektu hotovy do konce června. Firma
ale oznámila, že sdružený objekt bude vzhledem
k náročnosti prací hotový až v srpnu letošního roku.
Zástupce dodavatelské firmy zároveň navrhl změnu
provedení záhlaví bezpečnostního přelivu. Jedná se
o to, že by mohla být vyměněna ocelová půlená
trubka za žulový kamenořez. Tento návrh byl zaslán
projektantovi, který s navrženým řešením souhlasí.
Po dobu provádění prací na hrázi není možné přes
hráz přecházet a platí zákaz vstupu na staveniště,
hrozí nebezpečí úrazu. (fotodokumentace je
z posledního kontrolního dne)

Pálení čarodějnic
Po dvou letech půstu se opět konaly na hřišti čarodějnice. Děti si
nejprve ozdobily hezkou májku, kterou jejich tatínci a dědové
následně postavili u vchodu do sportovního areálu. Následně si
mohly složit puzzle, vybarvit omalovánky, hádat hádanky, či závodit
ve slalomu na
koštěti. Přítomní si
opékali buřtíky na
ohýnku. Na vatře
čekala
trpělivě
čarodějnice
na
podpálení. Počasí
nám letos přálo.
Komu bylo večer chladno, mohl zůstat v klubovně,
ostatní poseděli u ohýnku při kytaře a zpěvu. Sešlo se velké množství lidí a hlavně dětí všeho věku.
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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