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Rekonstrukce silnice Valdice – Dřevěnice
Proti slibům, že rekonstrukce silnice od Valdic k Dřevěnici proběhne v letošním roce, jak
nám bylo z Královéhradeckého kraje přislíbeno, dochází k těmto změnám: Od 7. srpna 2017
bude uzavírka silnice od křížku na kraji obce (u domu Jiránkových) ke křižovatce „V
Cikánech“ (u odbočky na Úlibice). Od 4. září 2017 bude uzavírka silnice od křižovatky „V
Cikánech“ až na konec obce Studeňany u posledního domu. Další část silnice se letos dělat
nebude. Tak snad příští rok……
Sekání trávy v obci
Děkujeme všem, kteří si sekají trávu před svými ploty a nenechávají tato místa zarůst, jako
někteří, kterým to je jedno.

Minivolejbal
V letošním roce se stali chlapci Sokola
Dřevěnice přeborníky Královéhradeckého
kraje v modrém minivolejbalu, celoroční
dlouhodobé soutěže se účastnilo 35 týmů.
Hráli M.Šimánek, V.Barochovský, O.Arabasz, F.Danys, Š.Rovný. Mimo to vyhráli
celoroční okresní soutěž, turnaj v Hradci
Králové, v Týništi nad Orlicí, ve Všestarech
a festivalový krajský turnaj ve Dřevěnici.
V šestkovém volejbalu mladších žáků ve
společném přeboru Královéhradeckého
kraje a Pardubického kraje skončil tým
chlapců na 7. místě. Hráli M.Šimánek,
V.Barochovský, O.Arabasz, F.Danys, Š.Rovný, R.Kulhánek, M.Kraus,M.Holman, A.Kopáček, J.Čech, Š.Rovná.

Upozornění
Na místo v polích k čarodějnicím na „Větrově“, kde se mohou odkládat větve, keře a dříví se nesmí
v žádném případě vozit starý nábytek, plasty, sádrokarton, sklo, suť a podobně!!! Na dalším místě se
odkládá pouze tráva. Neházejte tam proto žádné větve. Pokud už jedete s odpadem k čarodějnicím,
tak by bylo dobré dojet až tam, a neházet to k plotu hned u prvního domu u odbočky. Naposledy
majitel pozemku uklízel pytel s odpadem a ostříhané květiny a keře a poslední úlovek byl o kousek dál
u pozemku jiného vlastníka – rámy od oken. Kdopak asi měnil v okolí stará okna za nová? Jistě jste si
také všimli, že u kontejnerů u bývalé mlékárny se objevilo větší množství pneumatik. Opět to musí
obec zaplatit u technických služeb a nechat vše odvézt, aby nebyl nepořádek po obci. Je to stejné,
jako když zde někteří odkládají černé, neoznačené pytle, případně zde nechají elektroodpad, přestože
mají možnost ho nechat odvézt každý rok při sběru, který pořádají hasiči. Technické služby odvezou
bez problémů pouze černé pytle s označení TS Jičín. Nechápeme, které čuně se může takto chovat.
Všem slušným lidem děkujeme, že třídí odpad a nechovají se jako někteří jedinci.
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Konec sezóny červen 2017
Po návratu ze školy v přírodě jsme se zúčastnili závěrečného turnaje minivolejbalu v Dřevěnici.
V kategorii „žlutých“ jsme měli tříčlenné družstvo v kterém se
střídali benjamínci našeho oddílu (Terezka, Vojta a Bára). V
„oranžových“ jsme měli dvě družstva: Veronika a Anetka, jež
letos v této kategorii hrály celou sezónu a poměrně úspěšně.
Julie a Šimon teprve zkouší a myslím velmi dobře. Na hře je
vidět, že začínáme volejbalově přemýšlet, koukáme na
postavení soupeře a navzájem se vykrýváme. Snažíme se na
každém turnaji nacvičit jednotlivé prvky a daří se. Modrý
volejbal (Eliška, Natálka, Adam) jsou již ostřílení a mezi
zkušenějšími se neztratí. Tady nám trochu chybí alespoň jeden
hráč pro možné střídání. Sezonu jsme uzavřeli turnajem
„rodiče a děti“ a výkony rodičů byly opravdu skvělé a všichni se moc snažili. Bylo to milé
odpoledne. Každá dvojice obdržela za svůj výkon cenu a všichni jsme si opekli buřtíky. Potkáme se
na malém soustředění 1. až 3. září 2017. Tak užívejte prázdnin a nelenošte. Vaše trenérka Jana

Oprava cesty k rybníku Hlíza
Jak jste si možná někteří všimli, na cestě k rybníku
Hlíza, která se opravovala před cca 3 lety vznikají
různé trhliny. Rekonstrukce cesty stála milion korun
a zaplatil ji Státní pozemkový úřad. Obec tyto
závady reklamovala a firma COLAS CZ, a.s. Hradec
Králové následně odpověděla a na nic se
nevymlouvala: Na základě reklamačního dopisu na
výše uvedené stavbě byla provedena pochůzka na
místě. Byly identifikovány souvislejší úseky
s deformacemi asfaltového krytu, kterým v krajích

prorůstá vegetace. Dále se zde vyskytují dvě místa
s podélnými trhlinami. Zhotovitel reklamaci uznává a
navrhuje následující způsob odstranění. V první fázi
bude provedena chemická likvidace prorůstající
vegetace postřikem Roundup. Po minimálně 14
dnech bude provedeno mechanické odstranění
vzniklých výstupků. Následně budou kraje souvisle
zatřeny asfaltovou emulzí a zadrceny kamenivem
frakce 2/4. Trhliny budou ošetřeny trvale pružnou
zálivkou. Závady budou odstraněny do 30.9.2017.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

Po roce znovu došlo ke kolapsu ČOV pravděpodobně opět díky chemikáliím z vyčištěného bazénu.
Pokud nedojde k jejímu „nastartování“ bude muset být celá vyvezena a bude navezen živý kal
z jiné ČOV. Náklady s tím spojené se mohou promítnout do výše stočného v příštím roce.
Čištění komínů ve dnech 14.9 a 17.9.2017
Pokud si chcete nechat vyčistit komín u svého domu nebo chalupy, můžete si tuto službu objednat
na obecním úřadě o úředních hodinách nebo zavolat na níže uvedená telefonní čísla.

64. Volejbalová Dřevěnice
Letos bude v termínu 5. a 6. srpna a 12. a 13. srpna 2017
Pokud chcete pomoci, brigády jsou na hřišti každý den od
18,00 hodin. Kdo má zájem pomáhat při turnajích, můžete
se přihlásit u Luboše Krause nebo Zdeňka Kopeckého.
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 Kuželková
723 354 315
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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