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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

březen 2021

Začíná dlouhé roky plánovaná rekonstrukce rybníku Hlíza
Na základě ukončených komplexních pozemkových úprav požádala obec Dřevěnice Státní
pozemkový úřad o projektovou dokumentaci na rekonstrukci rybníku Hlíza a jeho následnou
realizaci. Projekt nechal pozemkový úřad zhotovit v roce 2018. Koncem roku 2020 nám bylo
sděleno, že pozemkový úřad dostal přislíbené finanční prostředky na tuto rekonstrukci.
Celou akci bude ze svého rozpočtu financovat pozemkový úřad, protože obec by na tak
nákladnou akci neměla vůbec
finanční prostředky. V březnu
začne pomalé vypouštění
rybníku. Po jeho vypuštění
bude provedeno v letních
měsících odstranění mnohaletého sedimentu. Pro přístup
do nádrže bude zřízen
dočasný sjezd z betonových
panelů. Po ukončení prací
bude dočasný sjezd odstraněn. Sedimenty se budou těžit
od vrchní části nádrže.

Dále dojde k odstranění:
• opevnění odtoku z betonových dílců
• bezpečnostního přelivu včetně klenutého mostu
• betonové stabilizační zdi
• požeráku včetně přístupu a odtokového potrubí
• stávající opevnění 2 řady betonových panelů
• nouzového přelivu, betonových dílců a kamenů
• panelové plochy a betonových schodů s ocelovým zábradlím
Nové objekty:
Bude vybudován nový sdružený objekt a nové schody do rybníku, tyto konstrukce jsou
navrženy jako betonové. Sdružený objekt umožní lépe manipulovat s vodní hladinou a
v případě povodňových stavů bude vodu bezpečně odvádět dále do toku. Podrobnosti
budování sdruženého objektu zde neuvádíme, protože se v tomto případě jedná o velice
složitý popis, kterému rozumí většinou pouze odborníci. Vše máme podrobně popsáno v
projektu, který má obec k dispozici od pozemkového úřadu.
Hráz rybníku:
Je navrženo rozšíření hráze z důvodu rekonstrukce vozovky v koruně hráze. Po ukončení
prací bude hráz na vzdušném svahu ohumusována a oseta vhodnou travní směsí. Koruna
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hráze bude tvořena z asfaltobetonu a bude plynule navazovat na rekonstruovanou cestu k
rybníku. Krajnice cesty na návodní straně bude tvořena opevněním z netříděného lomového
kamene. Krajnice na vzdušné straně hráze bude z asfaltového recyklátu. Bude zde umístěna
dopravní značka s povolenou rychlostí 20 km. Bylo by dobré toto doporučení dodržovat. Po
dobu rekonstrukce rybníku s hrází nebude v některém časovém úseku přejezd přes hráz
možný.
Zeleň okolo rybníku:
Dojde k pokácení stromů, hlavně na hrázi rybníku a dále podél břehu. Bude se jednat o
stromy, které překážejí budoucí výstavbě nového sdruženého objektu a dále o stromy, které
jsou silně nakloněné nad vodní hladinou nebo jsou v severní části rybníku při nátoku. Část
kácení proběhne nyní v březnu. Obec odstraňuje také pás náletových keřů podél rybníku na
straně od kempu za polem orné půdy. Zjistili jsme, že pod množstvím náletových keřů se
ukrývá skládka plastů, skla a jiných věcí, které sem určitě nepatří. Po odstranění letitých
náletů dojde k uklizení celého prostoru a odvezení skládky. Do podzimu bude tato část
zarovnána a kořeny odstraněny. Podél rybníku bude vyset travnatý pás, po kterém se bude
moci v budoucnu chodit a nad ním obec vysadí další stromy. V projektu na rekonstrukci
rybníku je navíc uvedeno, že za pokácené stromy bude u rybníku vysazeno dalších pět olší a
deset lip srdčitých. Obvod kmínku bude 10-12 cm s kořenovým balem, stromy budou
opatřeny kůlem a oplůtkem z lesnického pletiva vysokého 160 cm. Po dobu 5 let od
provedení náhradní výsadby bude vysazeným dřevinám zajištěna následná péče spočívající
zejména v jejich dostatečné zálivce v období sucha. V případě úhynu dřeviny bude tato
uhynulá dřevina za stejných podmínek bezodkladně nahrazena novou dřevinou stejných
parametrů.
Obec se o vysazené stromy stará, protože péče o stromy nekončí pouze jejich vysazením, ale
důležitá je hlavně zálivka v letním období. Během tří let bylo v okolí obce u nových cest, u
rybníku, u dětského hřiště i v místě rozdělení honů vysazeno celkem 260 ks stromů. Další
stromy se budou sázet letos na podzim. Některé uvnitř obce, další u rybníku a zbytek u nově
postavené cesty na Větrově, kde se doplní řada loňských vysazených ovocných stromů. Obec
preferuje více ovocné stromy, jako to bylo u cest dříve. Nedojde proto k tomu, že se něco
pokácí nebo odstraní bez adekvátní náhrady.

Výsadba nových stromů uvnitř obce u roubenek a autobusové zastávky:
V loňském roce jsme podali žádost o
dotaci na MŽP na výsadbu stromů
uvnitř obce. Naše žádost byla schválena
a výsadba tak bude moci proběhnout
zřejmě začátkem dubna. V tuto chvíli ale
platí určitá omezení v pohybu lidí a
nevíme jak dlouho budou trvat. Není
proto nyní jasné, jak by mohla brigáda
se sázením stromů probíhat. Za každou
pomoc budeme rádi a datum výsadby
oznámíme přes internet.
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Likvidace větví ze stromů a keřů
V březnu, po celý měsíc duben a ještě do 10. května bude možné odvážet větve ze stromů
nebo z keřů opět k rybníku Hlíza. Navezené větve se zde budou průběžně likvidovat, aby
nevznikla velká hromada. Nesmí se sem vozit pařezy ze stromů, to si musí občané odvézt
na skládku a zaplatit potom skládkovné.

Likvidace trávy
Zatím to není ještě aktuální, ale až začne růst tráva, tak se bude moci začít odvážet na
místo u čarodějnic, jako se vozila doposud. Byla zde vybudována zpevněná plocha, aby se
zde mohla otočit auta. Trávu proto dávejte až za tuto zpevněnou plochu. Upozorňujeme,
že pouze trávu a případně listí, květiny a podobně. Nepatří sem žádné větve!!!

Odvoz nebezpečného a nadměrného odpadu 25.4. – 26.4.2021
V předstihu obec oznamuje, že na duben je opět plánován sběr nebezpečného odpadu,
který se bude odkládat na parkoviště u obecního úřadu ke straně na dlažbu – zbytky
čisticích prostředků, herbicidů, ředidel, barev, laků, olejů, repelentů, atd. Technické služby
Jičín odpad potom následně naloží a odvezou. Některé z nebezpečných odpadů je možné
recyklovat. Jiné se recyklovat nedají, nebo dokonce nesmějí, a musejí se spálit ve spalovnách
nebezpečných odpadů. Popřípadě jinak odborně likvidovat.
Nebezpečný odpad zde budou občané odkládat od 25. do 26. dubna a v úterý 27. dubna
technické služby vše odvezou.

Odvoz nadměrného odpadu 26.4.2021
Proběhne také sběr nadměrného odpadu. Na parkoviště u obce bude dovezen kontejner, do
kterého můžete tento odpad odkládat. Nesmí tam přijít pneumatiky a elektroodpad! Pokud
bude kontejner 26. dubna plný, obec objedná na druhý den ještě jeden.

Sběr železného šrotu a elektroodpadu
Sběr železného šrotu a elektroodpadu provedou v dubnu místní hasiči. Nebudou odvážet
bojlery a průtokové ohřívače. Přesný termín, kdy bude sběr proveden, oznámíme
v dubnovém vydání Dřevěňáčku!
Prosíme, abyste více dbali na kvalitu tříděného odpadu! Do popelnice na jedlý olej určitě
nepatří obaly od oleje ve spreji a už vůbec ne komunální odpad!!

Ještě jednou upozorňujeme, že na celém území České republiky bude přistoupeno ke sčítání
lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na
sobotu 27. března 2021.
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Přístup na dětské hřiště u sportovního areálu
V současné době je trochu ztížený přístup na dětské hřiště, cesta je silně podmáčená. Tato
situace se opakuje na jaře a na podzim. Obec o tomto problému ví a bude ho řešit souběžně
s tím, jak budou probíhat opravy cesty a rozvodu vody ve sportovním areálu, který bude
financovat TJ Sokol Dřevěnice. Obec potom naváže na hotovou cestu v areálu a provede
zpevnění části cesty až k brance k dětskému hřišti.

Informace o obchvatu Jičína
Poslední etapa prací na severovýchodní části jičínského obchvatu, který propojí Robousy
s Valdicemi, bude zahájena do konce března. Bude provedena pokládka dvou asfaltových
vrstev na vozovku, dokončí se svislé a vodorovné značení a provedou se ještě další drobné
úpravy. Dopravní koridor v délce 3,5 km začíná na kruhové křižovatce u Robous. Dál
pokračuje na Valdice a před Těšínem se napojí na novou kruhovou křižovatku na silnici II.
třídy, směr Lomnice nad Popelkou. Výstavba byla zahájena na podzim 2018. Náklad na tuto
stavbu byl 209 milionů s DPH. Začátkem května by tak měla být stavba předána.
(zkráceno a převzato z Jičínského deníku z 13.3.2021)

Doufáme, že nákladní auta začnou konečně jezdit po obchvatu a přestanou si zkracovat
cestu před Dřevěnici, Radim a Soběraz. A snad také brzy začne oprava této silnice, která je
nyní opravdu v hrozném stavu.

Přejeme Vám, pokud možno hezké prožití velikonočních svátků.
V této době nevíme, jak budou probíhat, jaká budou omezení. Současnou situaci si před
dvěma lety nedovedl nikdo z nás ani ve snu představit. Tak si můžeme jenom přát, aby
tento čas už brzy skončil a mohli jsme se zase setkávat bez omezení se svojí rodinou, se
svými kamarády a známými.

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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