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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

říjen 2021

Sázíme stromy pro budoucnost – 23.10.2021 od 9,30 hodin

V sobotu 23. října od 9,30 hodin budeme sázet padesát stromů u nově postavené cesty.
Změnili jsme nakonec termín a z odpoledních hodin jsme sázení přesunuli na dopolední čas.
Prosíme Vás, přijďte pomoc se sázením, abychom si zase trochu zkrášlili okolí této cesty a
napomohli tak do budoucna lepšímu životnímu prostředí. Jámy pro sázení stromů budou
připraveny dopředu. Ke každému nově vysazenému stromu bude připevněn jeden kůl a
stromy budou chráněny bambusovými chráničkami proti okusu od zajíců a srnek. Budeme
sázet ovocné stromy – třešně, moravské sladko-plodé jeřáby a možná i několik jabloní. Sadbu
koupíme v zahradnictví v Hořicích. Dopředu všem, kteří přiloží ruce k dílu moc děkujeme.

Obec Dřevěnice a TJ Sokol Dřevěnice Vás zvou

PUTOVÁNÍ ZA DÝNÍ
Proběhne za každého počasí 6.11.2021 od 17:00 hod
Vycházet budeme od penzionu U Militkých
Program:

Lampionový průvod na hřiště
Strašidelná stezka pro odvážné
Opékání buřtů (budou k dispozici)
Občerstvení na hřišti
Těšíme se na vaši účast

Informace k postupu prací na rybníku Hlíza
Do konce měsíce září bylo dle sdělení stavbyvedoucího vyvezeno cca 24 600 m3 sedimentu,
to je cca 1650 nákladních aut. Vše bylo vyvezeno na sousední velký hon orné půdy. Až k Radimi
byly vyskládány hromady „krtičin“, které byly následně rozhrnuty. Zemědělská společnost celé
pole uvláčela a firma měla za úkol ještě vše projít a sebrat případné kameny.
Je kompletně dokončen základ pro hrázku, která oddělí zátoku. Nyní se čeká na dovoz kamenů
požadované velikosti, které původně nasmlouvaný kamenolom nedodal. Zpracovatelská
firma si bude tyto kameny nakonec vozit sama z kamenolomu Libořice.
Započnou práce na hutnění a zpevňování hráze a demolice mostku u bezpečnostního přelivu.
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Vítání občánků

Letos jsme přivítali celkem devět malých
občánků, protože v loňském roce žádné
vítání nemohlo být z důvodu covidu. Hned
při úvodním přivítání se malé děti začaly
bavit a bylo hned jasné, kdo bude mít
v povídání navrch. Zástupci obce to vzali
s humorem a doufáme, že i všichni
přítomní. Děti byly roztomilé a prostě si
zrovna v tuto chvíli chtěly popovídat. O
krátké hudební vystoupení se postarala
Bára Sutnerová a každý nový občánek
obdržel drobný dárek.

Výsledky voleb do Sněmovny parlamentu ČR ve volebním okrsku Dřevěnice

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 - 41 hlasů, ANO 2011 - 39 hlasů, PIRÁTI a STAROSTOVÉ - 26 hlasů,
Svoboda a přímá demokracie - 19 hlasů, PŘÍSAHA - občanské hnutí R. Šlachty - 11 hlasů, Česká strana
sociálně demokratická - 5 hlasů, Komunistická strana Čech a Moravy - 6 hlasů, Trikolora Svobodní
Soukromníci - 2 hlasy a Hnutí prameny, Strana zelených, VOLNÝ blok a Otevřeme Česko normálnímu
životu - každá strana po 1 hlasu.
Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 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
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STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.

Internetové stránky obce: www.drevenice.org

