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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

září 2017

Tělovýchovná jednota Sokol Dřevěnice Vás srdečně zve na tradiční posvícení,
které se bude konat v sobotu 16.9.2017 ve sportovním areálu
Program:
10.00 hodin

14.30 hodin
17.00 hodin

Malý turnaj v minivolejbale (Dřevěnice, Radim)
Mistrovské utkání mužů: Dřevěnice - Třebechovice pod Orebem
Mistrovské utkání žen : Dřevěnice - Lánov
Dětský den, sportovní soutěže a hry
Posvícenská zábava – hraje WOKO z Liberce

Po celý den se budou na hřišti prodávat zabíjačkové speciality, jste srdečně zváni!

Čištění komínů
V pátek 15.9. a v neděli 17.9. bude provedeno čištění komínů u domů a chalup. Pokud si
ještě někdo chcete tuto službu objednat, zavolejte na obecní úřad.

Oprava silnice
V současné době probíhá rekonstrukce
krátkodobá, zato úplná uzavírka tohoto
cesty od Dřevěnice až na konec
kruhového objezdu. Směr od Hradce
Studeňan. Aby toho nebylo málo, tak
Králové
by
měl
být
naprosto
zároveň se také opravuje kruhový
neprůjezdný ze soboty 16.9. od 10 hodin
objezd v Úlibicích. Řidiči, kteří to tady
do neděle 17.9. do 12 hodin. Zároveň je
znají, jezdí opět přes Dřevěnici, protože
ale v novinách poznámka, že tento plán
nechtějí čekat v kolonách, které se
se ještě může změnit. Tak snad veškeré
ohledně opravy kruhového objezdu tvoří.
opravy brzy skončí.
Dle zprávy v novinách je plánovaná

Nová mapa celého katastrálního území obce
V loňském roce začal Katastrální úřad v Jičíně připravovat novou mapu části obce. Probíhalo šetření a
následné zaměření části obce. S jednotlivými vlastníky byla tato náročná akce projednávána, byly
upřesňovány hranice jednotlivých pozemků. Nyní by měla vzniknou nová přehledná mapa obce,
která byla zatím pouze v části, kde již byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy v roce
2012.Budeme mít tak novou mapu v celém katastrálním území.

Od 1.11.2017 do 14.11.2017 bude na obecním úřadě vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální
operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (nová mapa části obce). Jedná
se o tu část obce, kde neprobíhaly komplexní pozemkové úpravy.
Dne 3.11.2017 bude od 9,00 hodin do 16,00 hodin přítomen v budově obecního úřadu
zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat
zaměstnanec obce. V případě, že nebude schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho
vlastnictví, bude možné po předchozí telefonické dohodě na čísle katastru 493 547 320 nahlédnout
do obnoveného katastrálního operátu (nové mapy) na katastrálním pracovišti v Jičíně. Mapa bude
na obecním úřadě k nahlédnutí o úředních hodinách a po telefonické domluvě na čísle obce
723 354 315 i v jinou dohodnutou dobu.
Zároveň je možné do tohoto katastrálního operátu (nové mapy) po dobu jeho vyložení nahlédnout i
na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na této adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
Vlastníci nemovitostí se dále upozorňují na tyto skutečnosti:
•
•
•
•

Vznikem této nové mapy části obce nejsou dotčena vlastnická práva ani jiná práva
k nemovitostem jednotlivých vlastníků, kteří mají svůj majetek zapsán v katastru nemovitostí.
Výměry jednotlivých parcel jsou evidovány s přesností danou metodami, kterými byla
zjištěna. Zpřesněním výměry nejsou dotčeny žádné právní vztahy k pozemku.
Vlastníci budou moci během vyložení této nové mapy na obci a také ve lhůtě 15 dnů ode dne,
kdy skončilo vyložení, podat námitky proti obsahu této mapy. Případné dotazy a
nesrovnalosti by se ale měly vyřešit právě při vyložení mapy.
Katastrální úřad vyhlásí platnost nové mapy dnem 30.11.2017.Dnem vyhlášení platnosti
nové mapy se dosavadní mapa části obce stává neplatnou a nadále se bude používat již
nová mapa, která bude navazovat na již hotovou část, která vznikla při komplexních
pozemkových úpravách.

Zájezd do divadla na představení Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
Jedná se o komedii, která popisuje, že i mladí a krásní lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice
a rozmazlená čivava svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí.
Neděle 10.12.2017 od 14,00 hodin, cena vstupenky je 500 Kč, po slevě od obce 250 Kč, zdarma
bude také doprava autobusem. Vstupenky si můžete zakoupit na obci o úředních hodinách.
Divadlo Studio DVA se nachází v budově Paláce Fénix, která je v horní části Václavského náměstí.
Divadlo sídlí ve velkoryse řešených prostorách bývalého premiérového kina. Bylo nově upraveno
jeviště, hlediště bylo osazeno novými pohodlnými sedačkami, v sále i ve foyer byly položeny nové
podlahové krytiny a scéna byla vybavena novým zvukovým a světelným parkem, odpovídajícím
nejmodernějším technickým požadavkům. Divadlo Studio DVA bylo slavnostně otevřeno 18. září
2013. Celková kapacita divadla je 610 míst.

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 stránky obce: www.drevenice.org

