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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

leden, únor 2017

Novela zákona o ochraně ovzduší
Jak jistě všichni víte, od 1. ledna vstoupila v platnost novela o ochraně ovzduší. Prosíme
proto, aby se spalovalo v kotlích pouze to, co tam opravdu patří! Toto upozornění se týká
pouze několika chalup a rodinných domů v obci, ze kterých po zatopení odchází spousta
smradlavého kouře z komínů. Prosíme tímto prvním upozorněním o nápravu, protože ničíte
životní prostředí nejen svým sousedům, ale i ostatním lidem v obci. Pokud nedojde
k zlepšení, vyzve obec majitele objektů, které dál zamořují své okolí, k předložení informace
o druhu kotle a jeho revizi. Dále upozorňujeme na další povinnost, která se týká komínů
a spalinových cest. Čištění lze provádět svépomocí, ale vždy 1x za rok musí ze zákona
provést kontrolu spalinových cest odborník. Obec již několik let objednává tuto službu u pana
kominíka Žďánského, který poslední kontrolu a vyčištění provedl v září 2016 pro všechny,
kteří si jej objednali, a tím tak splnili tuto zákonnou povinnost. Další majitelé chalup a
rodinných domů potom využívají služeb jiných odborníků, aby získali tento doklad o kontrole.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna se za velikého mrazu konala
Tříkrálová sbírka. Terezie Chrtková, která
všechno vzorně připravila, chodila s Verunkou
Bajerovou, Barunkou Sutnerovou a Markem
Chrtkem, kteří představovali Tři krále a pěkně
koledovali spolu s písničkou. Je to moc krásná
tradice a přispěním do kasičky tak lidé vyjadřují
svoji podporu s lidmi v nouzi. Ani letos se
nepodařilo ale obejít celou obec. Na příští rok
třeba seženeme někoho, kdo by byl ochotný
chodit s druhou skupinou dětí, protože jeden
z dobrovolníků musí být starší 15-ti let.
Děkujeme všem, kteří na tuto sbírku přispěli a
také Terezii a třem malým koledníkům, kteří
letos skutečně při koledování „vymrzli“.

Poplatky v roce 2017
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny jednotlivé poplatky za rok 2017, které můžete zaplatit na
obecním úřadě, případně je zaslat na níže uvedená čísla účtů. Kolik budete platit za vodné a stočné
zjistíte po obdržení příslušné faktury z obecního úřadu.
poplatky
rok 2017
číslo účtu, kam můžete zaslat peníze
popelnice
485 Kč/rok
2914576339/0800 u České spořitelny
za psa
50Kč/rok
2914576339/0800 u České spořitelny
vodné
25 Kč/m3
19-2914576339/0800 u České spořitelny
stočné
36 Kč/m3
19-2914576339/0800 u České spořitelny
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Žádáme všechny majitele psů, aby si své čtyřnohé miláčky hlídali a nepouštěli je volně pobíhat po
obci. Vzhledem k množícím se stížnostem, bude na lednovém zastupitelstvu projednán návrh
vyhlášky o volném pohybu psů.

Hasičský bál 28.1.2017
Letošní hasičský bál se bude konat v hostinci Na Rychtě od 20,00 hodin.

Zvaní na Sportovní maškarní karneval bude 18.2.2017.
Obcí opět půjde maškarní průvod s hudbou.
Sraz je ve 12,30 hodin v klubovně na hřišti.

Sportovní maškarní karneval se uskuteční 25.2.2017
Úklid sněhu v obci
Po několika letech k nám zase přišla pořádná zima. Silnici v obci
vyhrnuje Správa a údržba silnic, ale „Lázeňskou ulici“ musí
uklízet obec, přestože je zde vlastníkem Královéhradecký kraj.
Pan Kříž z Radimi zajišťuje vyhrnování sněhu pouze z cest,
které patří obci, a navíc ještě uklízí výše uvedenou Lázeňskou
ulici. Chceme Vás poprosit, pokud je kalamita v části České
republiky, tak není možné, aby ve Dřevěnici bylo vše perfektně
vyhrnuté. Prosíme Vás proto o pochopení, protože i silnice
nejsou při velkém sněžení vždy řádně udržovány a jsou
zledovatělé. Chodníky má v obci na starosti pan Pittner David.

Upozornění
Na rybníku Hlíza se utvořil led a objevili se na něm také první bruslaři. Chtěli bychom touto cestou
všechny upozornit, že led nemá ještě potřebnou tloušťku. Prosíme proto, o co největší opatrnost.

Sport nakonec……
Na Štěpána se pořádal volejbalový turnaj v Lomnici nad Popelkou, který vyhrálo naše družstvo mužů.
Turnaj ve stolním tenise žen se uskutečnil v pohodové náladě dne 30.12.2016 v tělocvičně na
obecním úřadě v Dřevěnici. Celkem se ho účastnilo 8 hráček. Vyhrála K. Schlöglová, druhá byla J.
Kaiserová a na třetím místě se umístila L. Tauchmanová.
Žáci v šestkovém volejbalu pod vedením J. Šimánka, kteří hrají v krajském přeboru, vyhráli svoji
skupinu v České Třebové a postoupili mezi čtyři nejlepší družstva Hradeckého a Pardubického kraje.
V modrém minivolejbale postoupili naši žáci do finále skupiny Královéhradeckého kraje.
Minižáci pod vedením J. Kaiserové se zúčastní turnaje v Lomnici nad Popelkou dne 20. 1. 2017

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
Email obce:ou.drevenice@tiscali.cz

Internetové stránky obce:www.drevenice.org
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