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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

červen 2017

Odpověď na petici „Za opravu havarijního stavu silnice III. třídy v kat. úz. Dřevěnice“
Obec obdržela odpověď na petici, kterou jsme zaslali v dubnu letošního roku panu Mgr. Červíčkovi,
který je 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje. Celý dopis je uveden také na stránkách
obce. V dopise je mimo jiné uvedeno následující: Stav obou silnic, které jsme v petici požadovali
opravit je hodnocen jako havarijní. S ohledem na dopravní důležitost je silnice, která prochází obcí
Dřevěnice vedena v kategorii „B“. Silnice v „Lázeňské“ je vedena v kategorii „C“.
Silnice od Valdic na začátek obce Dřevěnice ke křížku má být podle plánu zrekonstruována do konce
tohoto roku. V současné době probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace a vykonavatele
autorského dozoru na silnici od Těšína – přes Soběraz, Radim, Dřevěnici až Na Špici. V rámci této akce
dojde k částečnému rozšíření této silnice, k pokládce nového živičného krytu a k zřízení nových
příkopů. Ve zbývající trase dojde krom pokládky živičného krytu k rekonstrukci opěrných zdí a mostu,
úpravě krajnic, výměně propustků, osazení nového dopravního značení atd. Konkrétní termíny, do
kdy má být tento projekt hotový, ani kdy dojde k případné realizaci, zde uvedeny nebyly. Pouze bylo
v odpovědi uvedeno, že zpracovatel projektové dokumentace má být pravděpodobně vybrán do
konce dubna. Co se týče „Lázeňské ulice, zde podle dopisu kraj v nejbližší době nepřipravuje kroky
vedoucí k celkové rekonstrukci této silnice. Kraj bude pouze zajišťovat běžnou údržbu, jako je
výsprava výtluků. Na závěr dopisu Mgr. Červíček uvedl, že stav silnic je pravidelně 1x měsíčně
monitorován při běžných prohlídkách silnic a zjištěné závady jsou odstraňovány. Nechceme
polemizovat o tom, zda se toto skutečně děje, ale děkujeme za odpověď na naši petici…….

Nesouhlas obce s objížďkou před Dřevěnici
Obec Dřevěnice obdržela rozhodnutí Městského úřadu v Jičíně, odboru dopravy ze dne 9.5.2017
s tím, že objížďka přes Dřevěnici se povoluje. V odůvodnění je uvedeno, že obec Dřevěnice nesouhlasí
s objízdnou trasou z důvodu špatného technického stavu silnice a nerespektování rychlosti 30
km/hod. K tomu odbor dopravy potvrzuje, že stavební stav silnic přes Dřevěnici není dobrý. K řízení o
uzavírce ale byly mimo jiné doloženy souhlasy majetkových správců dotčených komunikací a
podmínky zde dotčené Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace jsou převzaty
do podmínek tohoto povolení. Například jde o prohlídky objízdných tras před a po uzavírce a řešení
případných škod. Za těchto okolností není ze strany odboru dopravy důvod zpochybňovat objízdnou
trasu přes Dřevěnici. V letošním roce byla zástupcem dopravy několikrát tato trasa projeta. Dohled
nad dodržováním pravidel provozu je na straně policie, v řízení o uzavírce nelze porušení pravidel
provozu konkrétními řidiči řešit. Z těchto důvodů nebylo námitce o návrhu obce Dřevěnice vyhověno.
Případné odvolání nemá odkladný účinek. Celé rozhodnutí je na internetových stránkách obce.
Část silnice II/286, která se nyní opravuje je v úseku Jičín – Valdice a je součástí rekonstrukce silnice
II/2856 Jičín – Valdice – Železnice – hranice okresu Jičína a Semil. Opravená silnice do Valdic by
měla být podle tohoto rozhodnutí až koncem srpna, zřejmě 20.8.2017.
Spolupráce obce se Státním pozemkovým úřadem
V současné době se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci a částečně i na novou
výstavbu dvou cest. První část je od silnice na Větrově k „čarodějnicím“ - zde se bude jednat o
rekonstrukci stávající cesty. Následně na ní naváže výstavba nové cesty ke „skladováku“, která je nyní
zakreslena pouze na mapě, ale ve skutečnosti neexistuje. Od „skladováku“ bude zase probíhat
rekonstrukce stávající cesty až k silnici, která vede v Lázeňské. Celková délka této rekonstrukce a
částečně i nové výstavby je cca 1540 m. Jelikož byly v našem katastru již ukončeny komplexní
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pozemkové úpravy, Státní pozemkový úřad nechá vypracovat projektovou dokumentaci na cca 1455
m a obec zajistí projektovou dokumentaci v části, která je v intravilánu na cca 85 m, kde není možné
čerpat peníze přes Státní pozemkový úřad. Projektová dokumentace na obě tyto části by měla být
hotová do konce roku 2017. Po vydání stavebního povolení a vyřízení dotací by výstavbu a
rekonstrukci cest o délce cca 1455 m hradil Státní pozemkový úřad a obec zaplatí jenom rekonstrukci
cesty na cca 85 m. Tato malá část je v intravilánu obce od silnice na Větrově mezi ploty soukromých
zahrad. Bez pomoci Státního pozemkového úřadu by se rekonstrukce a výstavba těchto dvou cest
nemohla vůbec realizovat, protože konečná cena za tuto akci bude v řádech milionů. Součástí bude
i výsadba ovocných stromů, což budou hrušně a švestky a v menší míře třešně. Chceme, aby se do
krajiny opět vrátilo co nejvíce ovocných stromů, jako tomu bylo okolo Dřevěnice dříve. V katastru tak
získáme krásné nové cesty, které zpřístupní všechna pole okolo pro zemědělskou techniku,propojí dvě
části obce a budou také určitě využívány k procházkám, jízdám na kole nebo na kolečkových bruslích.
Ukradené zrcadlo

Na konci dubna si nějaký darebák všiml, že v zatáčce u Šimánkových je pěkné kulaté zrcadlo, díky
kterému se zde bezpečně odbočovalo. Tak ho v noci ukradl i s tyčí na kterém bylo umístěno. Doufáme,
že mu dobře poslouží. Informovali jsme o této situaci SÚS, která musela nainstalovat zrcadlo nové.
Dotace na opravu malé vodní nádrže v Dolánkách
Obec dostala rozhodnutí z Ministerstva zemědělství o přidělení dotace na opravu malé vodní nádrže
v Dolánkách, která tak z části pokryje náklady na tuto rekonstrukci. Obec obdrží 277 000 Kč a oprava
začne letos v září.

Ohlédnutí za měsícem……….

Pálení čarodějnic
Ve sportovním areálu se konalo
pálení čarodějnic. Pan Stejskal
udělal krásnou májku, která byla
postavena před areálem. Pro děti
byly připraveny soutěže, například
házení košťaty na určený cíl.
Nakonec se vyhodnotila nejlepší
maska, a všechny děti si pochutnaly
na dortu, který upekla paní
Sutnerová. Opékaly se buřtíky a na
velké vatře shořela posazená
čarodějnice.
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Vítání nových občánků
Po několika dlouhých letech se v naší obci konalo opět vítání nových občánků, které proběhlo
v sobotu 13. května v zasedací místnosti na obecním úřadě od 11 hodin. Celkem bylo přivítáno šest
dětí – Anička Suchá, Marek a Michal Šulcovi, Jakub Veber, Toník Bláha a Klárka Vrabcová. Rodiče
přivedli nejen malé oslavence, ale přišli také jejich starší sourozenci. Akci si nenechala ujít ani většina
babiček a dědů, kteří byli jistě pyšní na svá vnoučata a někteří dokonce už na pravnoučata. Po
úvodním uvítání přednesly básničky a zazpívaly krásné písničky Andělka Šemberová a Barunka
Sutnerová. Starosta obce poté přednesl slavnostní řeč. Po představení všech nových občánků byli
postupně rodiče vyzváni k podepsání se do pamětní knihy, která bude následně doplněna o
fotografie z akce. Do této knihy se také podepsala malá Klárka, která půjde po prázdninách do školy
a na zvaní tak čekala opravdu dlouho. Děti obdržely pamětní list, zlatý přívěsek s měsíčním
znamením. Nejvíce ale ocenily darovaného plyšového včelího medvídka, který umí zazpívat několik
písniček z populárního Večerníčku. Maminky dostaly za každé narozené děcko velkou červenou růži.
Následoval slavnostní přípitek a focení všech zúčastněných. Celou akci nechala obec nafotografovat
profesionálním fotografem a pro všechny bude k dispozici CD, ze kterého si mohou stáhnou fotky na
flešku. Další vítání nových občánků bude zase příští rok, zřejmě v květnu nebo červnu.

Okrskové cvičení hasičů
V rámci oslav 125. výročí založení SDH Dřevěnice
se v sobotu 20.května 2017, uskutečnilo okrskové
cvičení v požárním sportu. Za slušné podpory
diváků a větrného počasí se na louce za hřištěm
sešlo k soutěži šest družstev mužů a dvě družstva
žen. Po rozlosování se začalo štafetami na 4 x 100
metrů, kde naši borci neměli proti mladším a
"nadupanějším" soupeřům moc šancí a tak tuto
část absolvovali v poklidném tempu takzvaně "na
jistotu." V druhé části - požárním útoku - naše
družstvo zabojovalo a po tříleté odmlce a bez
tréninku docílilo velmi solidního času 30,32 vteřiny. A jak to nakonec dopadlo ? Po součtu obou časů
bylo následující pořadí: 1. místo získali muži z Valdic, 2. Železnice, 3. Zámezí, 4. Cidlina, 5. Radim a 6.
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domácí Dřevěnice. V soutěži žen před 2. Cidlinou zvítězila děvčata ze Železnice. Naše družstvo
nastoupilo ve složení - Josef Buben, Martin Dolanský, Miloš Munzar, David Pittner, Marek Spudich,
Antonín Suchý ml. a Antonín Suchý st. Po vyhlášení výsledků následovala volná zábava pod stanem s
hudební skupinou WOKO. O plné žaludky a suchá hrdla všech zúčastněných se vzorně postarala
obsluha stánků a grilu, za což jim patří velké poděkování. Zároveň děkujeme TJ SOKOL za půjčení
areálu a v neposlední řadě všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem tuto zdařilou akci pomohli připravit.

3.6.2017
3.6.2017
6.6.2017
9.6.2017
10.6.2017
11.6.2017
17.6.2017
17.6.2017
18.6.2017

Sportovní akce v areálu TJ Sokola Dřevěnice v červnu
TJ Sokol Dřevěnice – TJ Harant Pecka domácí
omácí mistrovské utkání mužů
TJ Sokol Dřevěnice – TJ Harant Pecka domácí
omácí mistrovské utkání žen
Kraj – modrý minivolejbal, chlapci a dívky
Národní finále ČHSO v přehazované pro mentálně postižené
Národní finále ČHSO v přehazované pro mentálně postižené
Národní finále ČHSO v přehazované pro mentálně postižené
TJ Sokol Dřevěnice – TJ Jiskra Hořice domácí
omácí mistrovské utkání mužů
TJ Sokol Dřevěnice – TJ Lánov domácí mistrovské utkání žen
Festival barevného minivolejbalu – okres

Krásné prázdniny a hezké prožití dovolených přeje všem obecní úřad

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
nternetové stránky obce:www.drevenice.org
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