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Sázíme stromy pro budoucnost – 23.10.2021
V sobotu 23.10. dopoledne se sešli všichni, kteří chtěli pomoci se
sázením stromů a kterým není lhostejné, jak to v naší obci a jejím
okolí vypadá. Počasí nebylo moc hezké, ale
nepršelo a to bylo to nejdůležitější. Bylo pod
mrakem a docela zima, foukal vítr. Začali
jsme nahoře na Větrově a šli po cestě až ke
starému skladováku, kde se sázely poslední
stromy. Nakonec to bylo 42 kusů třešní a 10
kusů moravských sladkoplodých červených
jeřabin. Díry na sázení byly připraveny
dopředu, tak to šlo poměrně dobře. Na konci
byl ale každý rád, když si mohl nalít teplý čaj,
který jsme přivezli ve várnici. A někteří si nakonec přidali do čaje i
rum, protože zima byla opravdu velká. Koupili jsme také dva
medovníky, které se rozdělily mezi brigádníky. Úplně nakonec
jsme ještě všechny stromy zalili a při tom také sesbírali
nepořádek, který
byl okolo nové
cesty. V týdnu po
sázení se ještě
jednou vše prošlo, dosypala se
ještě hlína ke
stromům a znovu se zatloukly
kůly ke stromkům, které byly uvolněné po
zalití. Všem, kteří přiložili ruku k dílu a
pomohli, aby to bylo u naší nové obecní cesty hezčí, velice děkujeme. Moc si Vaší pomoci
vážíme!
Druhy třešní, které byly vysazeny:
Tamara – je to pozdní chrupka, která má velké plody. Třešně dozrávají koncem července až
začátkem srpna.
Burlat – byla vyšlechtěna ve Francii, je to raná tmavá polochrupka, zraje v polovině června.
Karešova– je tmavá srdcovka s kvalitními plody, zraje v polovině června.
Kordia – je středně pozdní chrupka s výbornými plody, zraje v polovině července.
Stella – pozdní tmavá chrupka, zraje v červenci.
Halka – pozdní tmavá chrupka, zraje v polovině července.
Moravský sladkoplodý červený jeřáb – plody na rozdíl od planých jeřabin nejsou nahořklé,
ale mají příjemnou sladkokyselou chuť. Plody se konzumují čerstvé, sušené, ve šťávách,
likérech, zavařeninách, čajích, užívají se také jako náhrada brusinek. Obsahují mnoho
cenných látek, užívají se i v léčitelství. Zrají od konce září do listopadu.
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Informace k postupu prací na rybníku Hlíza
Hráz na vzdušném líci je navezena a zhutněna a
to do úrovně stávající koruny hráze. Na návozní
líc hráze je navážen lomový kámen na jeho
opevnění. Byl rozebrán bezpečnostní přeliv,
který byl dočištěn až na rostlou zeminu a byly
odstraněny stávající kameny. Poté se sem
začala navážet a hutnit jílovitá zemina. Celá hráz
v místě bezpečnostního přelivu je v současné
době zhutněná.

Foto je z průběhu prací

Pozvánky na dvě akce u našich sousedů
v Radimi. Tradiční vánoční výstava letos na
obecním úřadě v Radimi dle našich informací
nebude.
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Obecní úřad Dřevěnice
Vás srdečně zve

na rozsvícení vánočního stromečku
4.12.2021 od 17.00
17
hodin na hřišti
zpívání koled, pohoštění, ohňostroj
Chtěli bychom touto cestou poprosit, tak jako každý rok, aby maminky a babičky přinesly
trochu cukroví nebo něco slaného, co bude připravené pro všechny venku před klubovnou
spolu s horkým čajem a svařákem.
svařákem Další občerstvení si potom budete moci zakoupit přímo
v klubovně na hřišti.

Vánoční posezení s důchodci
Vážení,
je nám to líto, ale ani letos nebudeme pořádat Vánoční posezení s důchodci. Počet
nakažených neustále stoupá a nechceme proto nic riskovat. Dárky máme pro všechny,
kterých se to týká připravené, a v prosinci Vám je předáme. Doufáme, že příští rok se celá
situace uklidní a že se s Vámi již sejdeme.

Mikulášská nadílka 5.12.2021
V neděli 5. prosince projde obcí Mikuláš s andělem a
čerty. Pokud máte zájem, aby zavítal i k vám domů,
zavolejte na telefon 721231094.
 U bývalé hospody v Dřevěnici nechala obec v listopadu zrekonstruovat další část chodníku,
který je v našem vlastnictví a byl ve špatném stavu.
 Obec Dřevěnice bude podávat žádost o dotaci na rekonstrukci cesty od vývařovny směrem
k nově postaveným domům na Ministerstvo pro místní rozvoj.
 Dále se budeme snažit získat dotace od Královéhradeckého kraje na výstavbu chodníku od
kontejnerů okolo Maxiánových. Pokud dotace dopadnou dobře, výstavba by začala na jaře
příštího roku.

3

Putování za dýní
V sobotu 6. listopadu se konalo Putování
za dýní. Ještě než padla tma, tak se sešli
pořadatelé, kteří připravili vše ve
sportovním areálu, ale taky podél cesty,
kterou měli účastníci nejprve jít. Všude
byly rozmístěné veliké malované láhve, ve
kterých svítily svíčky na cestu. Sraz byl už
za tmy, v 17 hodin před penzionem U
Militkých a sešlo se opravdu veliké
množství lidí. Cesta vedla od penzionu
podél nově postavených domů k vývařovně a teprve tam celý průvod byl chvíli na silnici III. třídy. Ale hned zase odbočil směrem ke
sportovnímu areálu po nové cestě,
která vede podél dětského hřiště až
ke klubovně. Pro všechny přítomné byl
připraven venku ve várnici teplý čaj a
svařák. V kuchyňce se smažily hranolky a kdo chtěl, tak si mohl na
ohýnku opéct špekáčky, které byly
také pro všechny k dispozici. Děti měly
za úkol projít na hřišti malou stezku
odvahy, která byla lemována svítícími
balónky. Akce se povedla, účast byla

opravdu veliká, přišly i některé děti ze sousedních
obcí. Všechny děti obdržely drobné dárečky a
sladkosti.

Česko zpívá koledy 8. prosince od 18,00 hodin
Letos se tato akce uskuteční již po jedenácté, loňský ročník byl kvůli coronaviru pouze on-line a lidé si
mohli zazpívat pouze ve svých domech. Předchozí ročníky zaplnily náměstí po celé republice. U nás
jsme se scházeli vždy v klubovně na hřišti, nebo na obecním úřadě. Letos opět bohužel nevíme, jaká
bude epidemiologická situace. Každé zastavení se je v předvánoční hektické době milé, a proto jsme
se rozhodli tuto akci nezrušit, pouze přesunout do venkovních prostor. Akce "ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY"
proběhne v naší obci dne 8.12.2021 od 18.00 hodin u rozsvíceného stromečku u Památníku padlých.
Přijďte prosím včas, abychom se v 18.00 mohli připojit na vlny Českého rozhlasu a společně si
zazpívat. Pro zahřátí připravíme něco teplého.
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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