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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

září 2016

Ohlédnutí za 63. ročníkem Volejbalové Dřevěnice
Letos to byla pohoda – hodně zájemců o 63.
ročník turnaje, krásná volejbalové zápolení,
tomu odpovídající pohoda, ideální počasí. Za
celé čtyři dny

neřešil „velín“ či „mozkový trust turnaje“
umístěný tradičně v boudě ani jeden protest a to
se odehrálo téměř 700 zápasů! Neovlivnili to
jen poloprofesionální rozhodčí (tedy ti, kteří ve Dřevěnici bojovali o zařazení na extraligové listiny), ale i ti ostatní sudí, kteří
k nám jezdí desítky let.
Technici to letos měli o něco snazší, nebylo třeba tolik kropit. Přesto ale jejich šéf Aleš Dufek zajistil vše bezchybně.
Zejména příprava „televizního kurtu“ na finále elitní soutěže mužů, což obnáší převoz tribun z ostatních kurtů, jejich
bleskurychlé sestavení a instalování reklamních panelů, to byl koncert dirigovaný právě Alešem.

Vážení spoluobčané,
po počátečních problémech čistírna odpadních vod fungovala bez problémů a vyžádala si
minimální údržbu. V červnu letošního roku však náhle došlo k jejímu kolapsu a zahubení
bakterií, nutných k činnosti. Obsluha od té doby musí denně dojíždět a snaží se chod ČOV
uvést do původního stavu za pomoci roztoků, ale zatím bezvýsledně. Podle prvních informací
by měla být havárie pravděpodobně způsobena vypuštěnou bazénovou vodou.

K přesnému

zjištění příčiny havárie byly odebrány vzorky z ČOV a zaslány na rozbor. Každopádně kolaps
byl způsoben neukázněností některého ze spoluobčanů a doplatí na to všichni zvýšením ceny
stočného, neboť měsíční náklady na uvedení ČOV do původního stavu činí 20.000,- Kč.

Rekonstrukce silnice od Valdic k obci Dřevěnice a další část přes obec k silnici I/16
Obec Dřevěnice požádala v červnu letošního roku o informaci, kdy bude provedena rekonstrukce silnice
z Valdic do Dřevěnice a následně přes obec Dřevěnice směrem k hlavní silnici k části Na Špici. Ze SÚS
Královéhradeckého kraje jsme obdrželi tuto odpověď:
Stavební akce pod názvem „III/2861 Valdice - Studeňany – Dřevěnice“ byla, co se týče projekčních prací na
samotné stavbě, připravena v roce 2014 k podání žádosti o stavební povolení se zamýšlenou realizací v roce
2015. Při následném vyřizování souhlasů k záborům dotčených pozemků formou smluv o právu provést
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stavbu se akce zdržela a tím pádem nebyla zařazena do realizace v roce 2015, jak bylo plánováno. Potřebné
souhlasy byly po komplikovaném vyjednáván s dotčenými vlastníky vyřízeny až na podzim roku 2015. Žádost
o stavební povolení byla po aktualizaci a přípravě všech potřebných dokumentů podána dne 9.3.2016.
Předpokládáme, že stavební řízení bude ukončeno stavebním povolením v srpnu 2016. Akce byla proto
zařazena do plánu realizace na rok 2017. Ze SÚS Královéhradeckého kraje jsme dále obdrželi informaci, že
pokračování akce přes obec Dřevěnice až k silnici I/16 se v tuto chvíli neprojektuje a není provedena
diagnostika. Dále jsme byli informováni, že příprava této stavební akce se bude moci zahájit až po schválení
objednávky stavební akce na pokyn jejího vypracování Královéhradeckým krajem. Na základě této informace
proto obec podala 4.8.2016 žádost, aby bylo pokračování akce přes obec Dřevěnice až k silnici I/16 zařazeno
do plánu Královéhradeckého kraje a aby byl vydán pokyn ke schválení objednávky na tuto stavební akci. O
případné odpovědi z kraje Vás budeme opět informovat. Dále upozorňujeme, že poslední objížďka přes obec
bude dle našich informací v termínech od 19. 9. až do 7. 11. 2016, což se na kvalitě této silnice jistě dále
projeví.

V sobotu 17. září 2016 zve TJ Sokol Dřevěnice na POSVÍCENÍ, které se bude
konat na místním hřišti.
-dopoledne zápasy

od 10:00 hodin barevný minivolejbal
zápas mužů TJ Sokol Dřevěnice - Spartak Rokytnice
-od 14:00 dětský den
-od 18:00 hraje k tanci a poslechu Šejn

Mistrovské zápasy mužů a žen: rozpis
Muži: 3. 9.
17. 9.
24. 9.
1. 10.

Dřevěnice - Sokol Bílá Třemešná
Dřevěnice - Spartak Rokytnice
Dřevěnice - VK Hronov
Dřevěnice - TJ Semily

ženy:

10. 9. Dřevěnice - Harant Pecka
24. 9. Dřevěnice TJ Lánov
1. 10. Dřevěnice - Orel Studenec

–

OBJÍŽĎKA PŘES DŘEVĚNICI
Od 19. 9. 2016 do 7. 11. 2016 bude přes Dřevěnici
vedena jednosměrná objízdná trasa pro kamionovou
dopravu kvůli rekonstrukci povrchu silnice Jičín Valdice. Objížďka povede ze silnice I/16 do
"Lázeňské" a dále na "Větrov" do Studeňan a do
Valdic.

KOMINÍK

objednat se můžete v termínu:
Dřevěnice: 16. a 18. 9. 2016

V případě, že vám termín nevyhovuje, pak termín pro Radim 23., 24., 25. 9.
Objednávejte u B. Kuželkové tel: 723 354 315, nebo osobně na Obecním úřadu.
Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
Starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
Místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
Administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková

STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
601 395 386
 736 279 726
723 354 315

Email obce:ou.drevenice@tiscali.cz Internetové stránky obce:www.drevenice.org ,
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