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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

duben 2018

Odvoz nadměrného
ěrného a nebezpečného
nebezpe
odpadu 9. a 10.. dubna
V obci proběhne sběr
ěr nebezpečného
nebezpe
a nadměrného odpadu 9.. a 10. dubna. Na
parkoviště u obce bude dovezen kontejner, do kterého můžete
ůžete nadměrný
nadm
odpad
odkládat. Nesmí tam přijít
řijít pneumatiky,
pneumatiky elektroodpad. Nebezpečný
čný odpad odkládejte
od pondělí 9. dubna na parkoviště
parkovišt ke straně na dlažbu, Technické
echnické služby jej 10.
dubna naloží a odvezou.

Sběrr železného šrotu a elektroodpadu
e
14. dubna
V sobotu 14.. dubna od 9,00 hodin provedou hasiči
hasi sběr železného
šrotu a elektroodpadu. Nepřipravujte
Nepřipravujte k odvozu prosím bojlery a
průtokové ohřívače,
e, které hasiči
hasi nebudou odvážet.

Úklid obce 12. dubna
Prosíme Vás o pomoc při
p jarním úklidu, který by měl
mě proběhnout od
cca 16,30 hodin ve
v čtvrtek 12.. dubna. Pro všechny pomocníky bude
bud
na hřišti připraveno občerstvení,
ob
jako poděkování
kování za pomoc.

Informace o jednání ohledně silnice v „Lázeňské“
ňské“ ulici
by nic neřešilo,
šilo, protože tato silnice
má špatný podklad a netrvalo by
dlouho a obec by musela vynaložit
velké náklady na její další
rekonstrukci. Na tomto jednání
bylo domluveno, že obec vstoupí
znovu do jednání se Správou silnic
KHK a pokusí se vyjednat lepší
podmínky,
ky, pokud by měla tuto
silnici převzít do svého vlastnictví.
Obec objednala u firmy Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o. projekt na
výstavbu chodníku
chodník
s vyřešením
odtoku vody v této části obce.
Projekt bude stát 60 500 Kč a měl
by být hotový do 28.2.2019. Potom
Po
bude požádáno o stavební povolení
a po jeho vydání by se mohlo začít
stavět. Výstavba chodníku
chodník by měla
částečně pomoci s odvodem vody
z této silnice.

Ze strany Správy silnic KrálovéhraKrálovéhra
deckého kraje přišel návrh na
bezúplatný převod této silnice a
pozemků pod silnicí v délce 1177 m
na obec Dřevěnici za těchto
podmínek: Pokud obecní zastupitelstvo schválí převod na obec,
obec
bude sepsána Smlouva
mlouva o smlouvě
budoucí na převod vlastnického
práva k pozemní komunikaci. Bylo
navrženo, že bude vyrovnán
podklad na této silnici a bude
položen asfaltový koberec v síle 5
cm. Na základě tohoto dopisu
dopis ze
dne 28.2. byli pozváni obyvatelé
z této části obce na jednání
zastupitelstva obce, které se konalo
dne 14.3.2018. Přítomní upozornili
na to, že oprava, kterou navrhuje
správa silnic, je pouze kosmetická.
Opravit vozovku jenom v síle 5 cm
1

Uzavírka silnice 2.4. až 24.6.2018
Silnice III. třídy
ř
č. 2861 v úseku Valdice – Studeňany bude z důvodu
dů
rekonstrukce
komunikace od 2.4. 2018 do 24.6.2018 uzavřena obousměrně. Dle rozhodnutí MěÚ
M
Jičín
ín je tato stanovená doba maximální a nesmí být překročena.
p
čena. Autobusová doprava
pravidelných linek bude upravena. Bude zajištěn pouze bezpečný
ný průchod
pr
chodců.
Objížďka za uzavřený
řený úsek silnice bude vedena obousměrně
obousmě ě přes
řes Valdice, odbočka
odbo
Těšín, Soběraz
raz a Radim. Délka uzavírky je 2 km. Délka objížďky
objíž
je 7 km.
Rekonstrukci silnice provede firma Colas CZ, a.s.

Exkurze do Svijanského pivovaru
Sbor dobrovolných hasičů pořádá
řádá dne 13.4. exkurzi do
Svijanského pivovaru. Sraz v 15.45 hod u zastávky
autobusu. Přihlášky
ihlášky u Jaromíra Militkého nebo Aleše
Dufka. Autobus i vstup do pivovaru hradí SDH.

Prodej pozemků ve vlastnictví obce
Obec prodává malé pozemky,
pozemky které má ve svém vlastnictví v chatové osadě u
rybníka Hlíza. Tyto pozemky přímo navazují na jednotlivé objekty,
objekty které jsou zde
postavené. Cena je 45 Kč/m2, jedná
je
se o tyto parcely - KN 109/8,
09/8, 108/14, 275/14,
275/23, 275/24, 277/3
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V obci chybí prostor, kde by se mohly konat zábavy, poslední smeč a různé další větší
akce a oslavy. Penzion U Militkých je pěkný, máme kam chodit posedět, ale není tam velký
sál. Na hřišti máme také slušné zázemí, ale opět tam není velký sál. Mělo by se začít
uvažovat o výstavbě nějakého zařízení, které by tyto podmínky splňovalo. Máme kam
chodit na pivo, ale nemáme místo, kde by se mohly konat akce, na které přichází větší
počet lidí. Zatím se vše pořádá v hospodě v Radimi U Růže.. Tam ale nepřijde tolik
tol lidí, kolik
by přišlo, kdyby bylo toto zařízení v obci. Z podnětu Sokolů byla
yla ustanovena „pracovní
„
komise“, kde jsou tři zástupci z řad Sokolů a tři zástupci obce, aby se poradili a připravili
možná návrh, jak tuto situaci řešit.
řešit

Ohlédnutí za měsícem…….
Sokolský maškarní bál se konal
v Radimi v hostinci U Růže.
Růže Sešlo se
opět dost masek, hrála skupina
WOKO a byla bohatá tombola.
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Na rybníku Hlíza
hokeje.

bruslili tátové s dcerami. Konal se také zápas dívčího
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54. ročník Dětského karnevalu v Dřevěnici

Přejeme Vám hezké
ezké velikonoční svátky

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta
ístostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
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STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
601 395 386
736 279 726
723 354 315
Internetové stránky obce: www.drevenice.org

