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Únorové akce v naší obci:

Sportovní karneval
TJ Sokola Dřevěnice
Dne 22. února od 20,00 hod.
v hospodě U Růže
hrají Šukovi
masky mají vstup zdarma
V sobotu 15. února projde obcí
maškarní průvod, který bude
na karneval všechny zvát.

Akce z minulého měsíce:
Hasičský bál
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Letošní bál v Radimi se dřevěnickým
hasičům povedl. Přišlo
řišlo hodně
hodn lidí, hudba
hezky hrála a přítomní
řítomní se určitě dobře bavili.
Jednou z hlavních cen byl i tento krásný
dort, který vyrobila Iva Dufková. Někteří
hasiči z Dřevěnice
nice ale chyběli!
chybě

V sobotu 18.1.2020 hrály děti
ěti modrý
volejbal na okresním turnaji v
Lomnici nad Popelkou. Dřevěnici
Dř
reprezentovaly 2 družstva ve složení
Vojta Kraus, Anetka Lochmanová,
Julča Schlöglová, Barča
ča Sutnerová,
Verčaa Bajerová a Terka Mikulová. Za
své výkony si všichni zasloužili
sladkou odměnu. (M.B.)
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Během Tříkrálové
íkrálové sbírky letos dřevěnické děti vykoledovaly celkem 9 396 Kč.
K Všem lidem
z obce, kteříí na tuto dobrou věc
vě přispěli a nebyli lhostejní ke koledníkům
ům moc děkujeme.
d

Obec nechala odstranit odborodbor
nou firmou pařezy,
pař
které zbyly
po loňském
ňském kácení stromů
strom
v obci. Poslední
slední stromy, které se
na obecním pozemku kácely,
kácely
byly tři
ři jasany dole pod kopcem
u studny. Nová výsadba stromů
strom
proběhne
ěhne na podzim letošního
roku. Několik
ěkolik stromů
strom
bude
vysázeno i u pásu chodníku u
nové čekárny. Na podzim tam
bylo vysazen
zeno zatím několik
keřů růžově kvetoucích
k
vaigelií.

Ostatní informace:

Dětský karneval se bude konat
7. března 2020 od 14,00 hodin v klubovně na hřišti.
Letos se koná již 56. ročník. To znamená, že děti, které se
zúčastnily prvních ročníků,
ročníků jsou nyní již většino
ou v důchodu.

kompostér pro domácnosti
Upozornění - nákup kompostérů
Obec Dřevěnice
nice by se mohla přihlásit
p
(pokud
bude splňovat
ovat kritéria dotačního
dotač
titulu), do
dotační
ní výzvy, která bude podporovat nákup
plastových
kompostérůů
pro
domácnosti.
Prakticky by to bylo tak, že občané
obč
by obdrželi
plastový kompostér od obce ZDARMA proti
podpisu. Část
ást ceny za kompostéry by pokryla
dotace, zbytek by zaplatila obec. Na dům by
připadal
ipadal jeden kompostér a jeho velikost by se
řídila
ídila také podle velikosti zahrady, která k domu
přísluší. Například
íklad by se objednaly kompostéry o
velikosti 900 m3, 1400 m3 a 2000 m3. Přes dotace
chceme jít proto, abychom koupili kvalitnější
kvalitn
kompostéry, protože levné kompostéry mohou
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dříve vlivem počasí zkřehnout, plast popraská a dobrý záměr tak doslova velmi brzy končí v
nádobě na odpad (v lepším případě v té na plasty).
Kompostováním zbytků zeleniny, ovoce a dalších přírodních odpadů se vytvoří kvalitní
humus, který můžete využít ke hnojení stromů, květin a dalších rostlin. Kompostéry mají
speciálně navrženým systémem otvorů, díky kterému se v nádobě vytvoří ideální prostředí pro
rozklad přírodního odpadu. Optimální cirkulace vzduchu kompostéru zajistí vznik kvalitního
humusu bohatého na výživné látky v mnohem kratší době, než je tomu u běžných zahradních
kompostů. S plastovým kompostérem se také vyhnete nepříjemným pachům a spoustě
létajícího hmyzu. Kompostovat můžete téměř jakýkoliv přírodní kuchyňský a zahradní
odpad - zbytky ovoce a zeleniny, sedliny z kávy a čaje, vaječné skořápky, drcené větve,
piliny, zvadlé listí a trávu, zbytky jídel, kořeny rostlin, atd……...
Výhodou kompostérů je také to, že jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a nevyžadují
žádnou údržbu. Dále mají velké násypné a vybírací otvory, díky kterým můžete odpady
pohodlně ukládat a jednoduše nabírat úrodný humus. Jsou tam i minimální nároky na
prostor – kompostér uskladníte v rohu zahrady nebo kůlně. Montáž kompostéru je
jednoduchá – všechny díly a spojovací prvky kompostéru dostanete v jednom balení.
Prosíme Vás proto, abyste do konce února přišli na obecní úřad o úředních
hodinách a objednali si kompostér, který byste v případě, že obec obdrží dotaci
chtěli získat. Můžete také zavolat na telefonní číslo 723 354 315 nebo
736 279 726. Pokud se přihlásí k odběru kompostérů více jak polovina
domácností, obec o tuto dotaci požádá.

Obec nechala namontovat ke kontejnerům u bývalé mlékárny kameru, která
sleduje dění na tomto místě. Někteří provinilci si tak již museli svůj nepořádek,
který nepatřil do kontejnerů, odnést zpět.
Prosíme obyvatele naší obce, pokud by měli problém s kvalitou vody
(hodně chlorů a podobně), aby tuto věc nahlásili na obec nebo napsali e-mail.
Silnice – Těšín – Soběraz – Radim – Dřevěnice – Špice
Dne 20. ledna proběhla schůzka za přítomnosti zástupců obcí Radim, Soběraz, Dřevěnice,
projektantů, zástupců kraje, SÚS a některých vlastníků pozemků.
Rekonstrukce mostu u Pittnerových, naproti sportovnímu areálu bude řešena demolicí
původního mostu a jeho kompletní náhradou novým mostem. Dle zpracovaného
hydrologického posouzení na základě podkladů z ČHMÚ je současný mostní otvor
nevyhovující – bude navržen monolitický dvouotvorový rám se zachováním současné nivelety
vozovky. Součástí projektové dokumentace bude také nezbytná oprava vykloněné opěrné zdi
silnice vlevo nad korytem potoka na návodní straně mostu - přes most je nutné převést
jednostranný chodník. Vzhledem k návaznostem na chodník, který končí u Pittnerových a
opět začíná u bývalé hospody, požádala obec o propojení těchto dvou míst novým
chodníkem. Ten bude postavem současně při opravě silnice a mostu. Část chodníku v mostní
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konstrukci bude financovat kraj, zbývající část cca 30 m bude financovat obec. Při opravě
mostu bude nutné regulovat odtok vody z rybníku Hlíza, případné se bude muset řešit
naplnění rybníku na sníženou úroveň před rekonstrukcí zdi podél potoka a mostu.
Na konci obce směrem na „Špici“ je zárubní zeď, která byla vybudována v roce 1979
pravděpodobně náhradou za původní kamennou konstrukci zdi. Tato zeď prakticky tvoří
hranici mezi silničním pozemkem Královéhradeckého kraje a nad ní ležícími pozemky
soukromého vlastníka. Projektanti připraví podrobnější návrh opravy této zdi s případnou
částečnou náhradou nejpoškozenější části konstrukce zdi včetně orientačního odhadu
nákladů na realizaci zdi, který bude podkladem pro nové jednání s vlastníkem pozemku.
Obec dále informovala projektanty o výhledovém záměru realizace chodníků podél silnice
III/2861 v části obce Dolánky – na konci obce ve směru k I/16. K záměru ale nedisponuje
podklady a časově nelze určit termín realizace. V rámci předmětné PD Královéhradeckého
kraje nebude k tomuto záměru přihlíženo. Pokud bude obec chodník realizovat, je nutné
uvažovat s novým odvodněním silnice uličními vpusti a dešťovou kanalizaci, které půjde na
vrub obce.
V části obce bude do opravy silnice také zahrnuta výměna stávajícího zatrubněného příkopu
v délce asi 140 m, včetně výměny vpustí. Jedná se o úsek okolo domu Krausových v části
Dolánky.
Na této schůzce obec také předložila projektantům připravenou a projednanou projektovou
dokumentaci na nový chodník. Jedná se o dva úseky. První je úsek „Pod kopcem“ od
stávajících kontejnerů okolo domu Maxiánových. Druhý je nahoře na „Větrově“ na straně u
domu Kopeckých, Veverkových atd.. Tato druhá část plánovaného chodníku však narazila na
nutnost přeložky sítě Cetin, která by byla velmi nákladná. Zástupci KHK a projektanti silnice
poukázali na velké riziko zastavení stavby při realizaci chodníku z důvodu umístění obruby
chodníku nad vedením trasy plynovodu, které je sice v PD chodníku stanoviskem správce sítě
schválené, ale zároveň se souhlasné stanovisko odvolává na standardní normové požadavky
na odstupové vzdálenosti jiných konstrukcí od trasy plynovodu. (Zkráceno podle zápisu z jednání).
Na základě těchto informací zastupitelé obce nakonec rozhodli, že se chodník na „Větrově“
přesune na druhou stranu silnice. Na původně plánované straně potom budou při výstavbě
silnice osazeny betonové obrubníky, aby již nedocházelo k tomu, že auta zajíždí do
travnatého pásu a rozjíždí celou tuto stranu silnice. Za obrubníky bude doplněna zemina a
tato část bude oseta travou, případně zde může dojít k výsadbě okrasné zeleně.

Co se bude dít v únoru u sousedů v Radimi?
15.2. 2020 Dětský maškarní bál
29.2. 2020 Ples Hasičů Radim
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 Veberová
 723 354 315
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz

Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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