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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

únor- březen 2019

Zvaní na sportovní karneval a průvod masek
V sobotu 9. února prošel obcí průvod masek a proběhlo zvaní na sportovní karneval.
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Sportovní karneval
V hostinci U Růže v Radimi proběhl Sportovní karneval TJ Sokola Dřevěnice. Sál „praskal
ve švech“ a tak některé masky musely sedět i ve výčepu.

Pozvánka na Dětský karneval
Letošní karneval se uskuteční v klubovně na hřišti
3. března od 14,00 hodin
Všichni jsou srdečně zváni
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Beseda s hasičským záchranářem 9.3.2019

Spolek dobrovolných hasičů ve spolupráci s OÚ Dřevěnice zve všechny
občany obce na přednášku a besedu s hasičským záchranářem p. Romanem
Šídlem. Chcete-li se dozvědět, jak se chovat při dopravní nehodě,
poskytnout první pomoc a mnoho dalších důležitých informací přijďte dne
9.3. 2019 v 18,00 hod. do hospůdky k Militkým.

Nová cesta v obci
V loňském roce byla vybudována nová cesta okolo Tauchmanových a Luksových. Celá
cesta stála obec 1 744 693 Kč a obec ji hradila ze svého rozpočtu. Dotaci na tuto akci
jsme neobdrželi. Na jaře budou ještě provedeny dodělávky, které nebylo možné
v listopadu, kvůli zhoršenému počasí dodělat. V části, kde navazuje nově postavená cesta
na silnici III. třídy se po dešti dělají kaluže. Toto bude na jaře opraveno.

Cesta na Větrově
Obec požádala na Ministerstvu pro místní rozvoj v únoru letošního roku o dotace na
rekonstrukci části cesty v intravilánu na Větrově. Při stavbě nebo rekonstrukci cesty
v obci je obvykle součástí také výsadba nové zeleně. Bude doplněn pás keřů podél plotu a
na podzim se vysadí dvě nové lípy v kopci nad rybníkem Hlíza a doplní se pevnou lavičkou.
Je to krásné místo, je zde výhled do celého kraje a je škoda jej nevyužít.

Z plánovaného místa je krásný výhled na hrad
Kumburk, Tužín, na rybník Hlíza a na Radim a
její kostel.
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Informace o projektu na chodník v Lázeňské ulici

V současné době se dokončuje projekt na chodník v Lázeňské ulici. Projekt je složitější
vzhledem k dešťové vodě, která nemá kam odtékat, protože byly při výstavbě domů zrušeny
propustky, které vodu odváděly až do potoka. Ale pan projektant se s tím nějak
popasuje. Obec následně požádá o stavební povolení a do konce června budeme žádat o
dotace na tuto výstavbu. Součástí dotace musí být také studie proveditelnosti, kterou musí
nechat obec zpracovat u odborné firmy. Jsou to další náklady, ale bez této studie bychom
nemohli o dotace žádat.
Obdržení dotací na další cestu v obci

Obec obdržela dotace na výstavbu cesty v honu luk vedle firmy Plastoma od
silnice III. třídy směrem k vodnímu toku Tužínka a sportovnímu areálu. Výstavba
by měla začít v dubnu letošního roku, součástí výstavby bude také vysazení 5
kusů ovocných stromů.

Stále také pokračují práce na rekonstrukci starých garáží, které obec
odkoupila. Práce se trochu posunuly a kolemjdoucí nyní již vidí na této
budově novou střechu. Do baráku přestalo po mnoha letech zatékat…………

Upozornění…..
V lese nad chatami nad rybníkem si začal někdo dělat skládku bioodpadu. Obec má místo,
kam se má bioodpad vozit a většina z nás má také u domu kompost, kam by bylo možné toto
uložit a nedělat nepořádek v okolí obce. To však není nic proti jednomu majiteli chalupy
v naší obci, který má nejen plnou popelnici, ale zbývající odpad nahází k popelnici a toto
zátiší pak pozorují všichni, co chodí okolo několik dní. Když přijedou popeláři, binec okolo
popelnice neodvezou. Majitel nahází vše do popelnice, hned ji má zase plnou a další odpad
opět nahází okolo. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že kdo třídí odpad, tak má popelnici
buď poloprázdnou nebo mu skutečně na 14 dnů plně stačí. Obec již zaslala dopis, kde byl
majitel upozorněn na to, že pokud nechce třídit odpad, jako to dělají všichni z obce, tak si
může na obci zakoupit černé pytle s nápisem TS Jičín. Do nich potom může odpad naházet a
ten bude odvezen a nemusí tak jeho nepořádek hyzdit naší obec. Odpověď na dopis nepřišla
žádná, vlastně přišla….. U popelnice je už zase bordel.

Malé ohlédnutí…………..
V minulém čísle nám šotek zprávu někam schoval, tak informujeme zpětně. V
pátek 30.11.2018 proběhlo rozsvícení vánočního stromečku. Místní děti ve svém
volnu nacvičily s Radkou Stránskou a Bárou Veberovou na obecním úřadě několik
koled, které nám za doprovodu Káji Stránské na klávesy a Violky Bláhové na
flétnu v mrazivém počasí krásně zazpívaly. Moc se jim to povedlo a určitě je
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potěšilo, že se mnozí rodiče, babičky a dědečkové ke zpěvu přidali. Následoval
ohňostroj, který se všem líbil a i ty nejmenší děti ho sledovaly s údivem. Za
ozvučení děkujeme Jirkovi Krausovi. Přestože k nám Martin na bílém koni ten den
nepřijel, dorazil alespoň sněhulák, který rozdal dětem malé dárečky. Všichni si
také pochutnali na občerstvení, které připravily místní maminky a babičky.

Vánoční turnaj žen ve stolním tenise
Mezi vánočními svátky jsme uspořádali malý vánoční turnaj ve stolním tenise.
Účast nebyla zase tak veliká. I přes to, ti, kteří si udělali čas a přišli, byli určitě
spokojeni a všichni si pěkně zahráli. Dopoledne bylo určeno dětem, kterých se
zúčastnilo osm.
Umístění: 1. Adam Schlögl, 2. Anička Dědková, 3. Pavla Čeřovská, 4. Natálka
Luksová, 5. Jůlie Schlöglová, 6. Matěj Plaňanský, 7. Eliška Luksová, 8. Barča
Sutnerová
Odpoledne se sešly ženy Nebylo nás
mnoho, ale i my jsme si pěkně zahrály.
Sestava: Jitka Holzerová, Jana Foltová,
Katka Schlöglová a Lucka Tauchmanová.
Těšíme se na další turnaj a doufáme, že
se nás sejde zase trochu více. Předpokládáme, že by další turnaj mohl být na
Velikonoce. (Lucka)
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Prodej živých slepic a kohoutů
V areálu MAVE v Dřevěnici
nici od 25. února od 8,00 hod. do 13,00 hod.

Cena za kus je 60 Kč

Poznamenejte si dopředu
edu do kalendáře…………
kalendá
Městský úřad Jičín,
ín, odbor územního
územ
plánování a rozvoje města - jako pořizovatel
řizovatel územně plánovací
dokumentace obce Dřevěnice dle ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu ve znění
zn
pozdějších předpisů (dále jen „stavební
stavební zákon“),v
zákon
souladu
s ustanovením § 52 odst.1 stavebního zákona a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění oznamuje:

konání VEŘEJNÉHO projednání

NÁVRHU ZMĚNY
ĚNY č
č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘEV
ŘEVĚNICE
s odborným výkladem projektanta,
které se bude konat

dne 1. 4. 2019 od 1500hodin
v budově OBECNÍHO ÚŘADU
Ú
obce DŘEVĚNICEč.p.
č.p. 56
úplné znění
ění návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dřevě
řevěnice
bude vystaveno k veřejnému nahlédnutí
od 20. 2. 2019 do 8. 4. 2019

Odvoz nadměrného
ěrného a nebezpečného
nebezpe
odpadu 3. a 4. dubna
d
V obci proběhne sběr
ěr nebezpečného
nebezpeč
a nadměrného
rného odpadu. Na parkoviště
parkovišt u obce bude
dovezen kontejner, do kterého můžete
m
nadměrný
rný odpad odkládat. Nesmí tam přijít
p
pneumatiky, elektroodpad. Nebezpečný
Nebezpe ný odpad odkládejte 3. dubna na parkoviště
parkovišt u obce ke
straně na dlažbu,
bu, Technické služby jej 4. dubna naloží a odvezou. Co se týče
tý nadměrného
odpadu, pokud bude kontejner 3. dubna plný, obec objedná na druhý den ještě
ješt jeden.

Sběrr železného šrotu a elektroodpadu
V sobotu 6. dubna
na od 9,00 hodin provedou hasiči
hasi sběr železného šrotu
a elektroodpadu. Nepřipravujte
řipravujte k odvozu prosím bojlery a pr
průtokové
ohřívače, které hasičii nebudou odvážet.

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
ístostarosta 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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