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zpravodaj obce Dřevěnice

listopad- prosinec 2020

Listopadové a prosincové akce v naší obci:
V listopadu byla ukončena výstavba a rekonstrukce polní cesty. Celá akce
stála celkem cca 14 500 000 Kč, realizovala ji firma PORR a celou ji hradil
Státní pozemkový úřad. Délka cesty je přes 1,5 km. Bylo zde vysazeno 95
kusů hrušní a švestek.
Výstavba nové polní cesty- původní stav a současný stav
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Zpívání u rozsvíceného vánočního stromečku, Poslední smeč ani Vánoční
posezení s důchodci se letos vzhledem k současné situaci nebude konat.
Hasiči koncem listopadu rozsvítí vánoční stromeček a všichni důchodci obdrží
dárek, který jim předají zástupci obce.

Akce z minulého měsíce:
Výsadba nových stromů v okolí obce
Letos bylo vysazeno v listopadu 95 kusů
ovocných stromů u nové cesty, to zajistila
odborná firma. V říjnu jsme vysázeli ještě 13
kusů javorů, kterými se doplnila dlouhá řada
v poli vedle nové zrekonstruované cesty až
k silnici. Javory se zde sázeli v loňském roce, ale
část jich ještě chyběla. Pod dráty vysokého
vedení nemohly být velké stromy, letos jsme tam
proto vysadili pouze nízké stromky arónií,
celkem 9 kusů. Pořádně se všechno ještě zalilo a
nově vysazené stromy javorů i malé stromečky
arónií budou muset být ještě ostříhány. Podél
stromů se bude sekat tráva, tak by zde měla být
cesta pro pěší.
Žádné další stromy letos již nebudeme sázet,
protože nyní není možné, aby přišlo na akci víc
lidí. Ale i tak bylo letos vysazeno opět v okolí
obce přes sto stromů. Ještě na poslední chvíli
jsme stihli vysadit keře u nově postavené cesty do části vysokého svahu. Další sázení
necháme až na jaro a hlavně na podzim příštího roku. Chceme, aby zase mohly přijít i
děti se svými rodiči. Abychom po práci mohli jít všichni na hřiště opéct špekáčky, dát si
pivo, posedět se známými. Tak snad to bude příští rok už jako dřív a tahle blbá doba
přejde…

Zamítnutá žádost o dotaci
Obec požádala v loňském roce o dotaci na rozšíření ČOV na ministerstvu
životního prostředí. Přišla nám
odpověď e-mailem, že naše žádost byla
zamítnuta. Stále ale ještě nemáme písemné zamítnutí z ministerstva, které
potřebujeme doložit na Královéhradeký kraj, kde budeme žádat o dotaci nyní.
Součástí žádosti o dotaci na kraj musí být totiž písemná informace, že jsme o
dotace žádali jinde, ale nebylo nám vyhověno.

2

Informace k dětskému hřišti

Na MMR mají všechny potřebné doklady
a obdržíme proto dotaci. Nově budovaná lanovka byla součástí původního
projektu, na který jsme žádali o dotaci. Na
pozemek, kde je vybudována první část
hřiště, se nevešla z důvodu telekomunikačního vedení, které tímto pozemkem
vede. Rozvržení herních prvků muselo být
z tohoto důvodu upraveno. Proto je
lanovka
umístěna
na
sousedním
pozemku.

Ostatní informace:

Oranžová popelnice je na olej a zelená na kovový odpad.
Nedávejte to prosíme obráceně!! Děkujeme Vám

Celý podzim byly na každém sloupku plotu u domu
Lemberkových v Lázeňské ulici vystaveny krásné barevné
dýně z jejich sklizně. Vchod u branky tady hlídala pěkná
keramická kočka.

3

U Hůlků mají pět nádherných
chlupatých koťat, která už chytají myši.
Koťata by už ale nutně potřebovala
nové páníčky. Jestli někdo bude chtít
krásné kotě, zavolejte Filipovi nebo
Lucce, budou rádi. Jinak všech pět
koťat u nich zůstane bydlet i s kočkou a
se starým kocourem, který tohle
všechno zavinil….. tel. 777 583 696

Vážení spoluobčané,
prosíme Vás o dodržování všech mimořádných opatření, která byla vydána vládou na
podporu zastavení šíření nemoci Covid-19 v našem státě. Pokud budeme všichni
dodržovat nařízení a nebudeme vymýšlet jak je obejít, tak by se mělo opět podařit
tuto pandemii zabrzdit. Buďme ohleduplní k ostatním a hlavně disciplinovaní a
zodpovědní. Noste roušky, dodržujte rozestupy a používejte na ruce desinfekční
prostředky. Současná situace je vážná a neměli bychom ji podcenit!
Obecní úřad Dřevěnice funguje v běžném režimu - úřední hodiny v pondělí 15:00 18:00 hod. a ve středu 15:00 - 19:00 hod. Navštěvujte úřad prosím pouze v nutných
případech, ostatní komunikace bude vedena buď telefonicky, písemně, nebo
elektronicky. Do budovy vstupujte prosím jednotlivě s ochranou dýchacích cest.
V případě potřeby jakékoliv pomoci nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme Vám krásné vánoční
svátky a hodně zdraví a pohody
v celém příštím roce. Nenechme
si současnou situací tyto svátky
zkazit. Příští rok bude určitě
lepší, než ten letošní…...

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

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