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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

únor 2022

Obecní úřad oznamuje, že pokud chce
někdo novou popelnici na směsný
odpad, je možné ji v současné době
zakoupit přímo na obecním úřadě za
cenu 817 Kč.

Při tříkrálové sbírce se v Dřevěnici
vybralo celkem 13 270 Kč.

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí….
Tohle staré české přísloví sedí na několik málo lidí z naší obce, kteří stále
nerespektují informace ani prosby obce, že se do toalet NESMÍ házet vlhčené
ubrousky. Opakovaně došlo k poruše a zaseknutí čerpadel z části obce od
Dolánek k hřišti. Částečně bylo poničeno a zaseknuto i čerpadlo přímo před
ČOV. Naprostá většina lidí bere jako samozřejmost, že vlhčené ubrousky do
toalet nepatří, ale pár jedinců si s tím hlavu nedělá. Vlhčené ubrousky jsou
vlastně plastový výrobek, který je v přírodě nerozložitelný. Náklady na
současnou opravu čerpadel jsou v řádu desítek tisíc korun. Ty se bohužel
tentokrát promítnou i do ceny stočného v dalším roce, protože se jedná o
opakované poničení čerpadel!!!! Obec tak hradí škody, ke kterým by nemuselo
vůbec dojít, kdyby se všichni chovali zodpovědně. Tyto peníze mohla obec
využít skutečně lépe.
Informace k postupu prací na rybníku Hlíza
Práce jsou přes zimní měsíce zastaveny. Začnou znovu v březnu. Na hrázi jsou umístěny
výstražné tabule, které upozorňují, že se přes hráz nemá chodit. Prosíme Vás o dodržování
tohoto nařízení, protože hrozí nebezpečí úrazu. Děkujeme
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Volejbal
Výborně si vedou naši junioři v letošním společném krajském přeboru kadetů a juniorů
Pardubického a Královéhradeckého kraje. V neúplné tabulce, dvě kola před koncem, jsou na
prvním místě. Zatím v celé soutěži ztratili pouze dva sety. V posledním mistrovském utkání,
hraném po dlouhé pauze, vlivem covidových opatření, zvítězili v Litomyšli dvakrát 3:0.
Naši hráči se prosazují na hostování i v oddílech hrajících vyšší soutěže. Radek Kulhánek je
oporou prvoligového týmu juniorů Dvora Králové nad Labem. Marek Šimánek a Jáchym
Janouch hrají v základní sestavě extraligového týmu kadetů Dukly Liberec. Náš bývalý hráč
Ondra Arabasz, který u nás hostuje, hraje extraligu kadetů a juniorů ve Slavii Hradec Králové.
(J.Šimánek)

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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