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Vážení spoluobčané,
Dne 16. října byl položen asfaltový povrch cesty v Dolánkách a zbývá provést dokončovací práce.
Když se připravovala rekonstrukce cesty, počítal jsem s tím, že uslyším z mnoha stran – starosta si
dělá cestu domů. Cesta se dělá ke všem, kdo v Dolánkách žijí, protože se na nás v minulosti trochu
zapomnělo. Asi je to tím, že jsme na kraji obce a nejsme tolik vidět.
Přibližně před deseti lety jsem se jako obyvatel Dřevěnice, žijící v místní části Dolánky, dotazoval
jednoho z tehdejších zastupitelů, zda by se nemohlo něco udělat s cestou, alespoň dovézt štěrk. Bylo
mi řečeno, že do Dolánek se už nikdy nic investovat nebude!!! V lednu roku 2009 jsem prosil
telefonicky opět toho samého zastupitele, zda by mohl někdo prohrnout zasněženou cestu, když byla
protažena zbývající část obce. Odpověděl mi, že je to zbytečné a nikdo tam stejně nebydlí, což mě
zarazilo. Nakonec byla cesta prohrnutá. Do Dolánek se, pokud si vzpomínám při mém věku čtyřiceti
let, naposledy dovezl štěrk přibližně v roce 1983, když se zatrubňovala část místního potoka. Jinak
nám nezbývalo, než si 250 metrů obecní cesty opravovat z vlastních prostředků a svépomocí buď
stavební sutí, starými taškami nebo asfaltovou drtí zakoupenou z vlastních peněz. Když zapršelo, tak
jsme chodili trávou vedle cesty, abychom nechodili několika centimetrovým blátem nebo kalužemi.
V létě nám život zpříjemňoval všudypřítomný prach. O rozbitých dílech náprav auta nemá smysl
hovořit.
Když se podařilo sehnat v roce 2014 dotaci 600.000,- Kč z Královéhradeckého kraje na opravu cesty,
bylo to příjemné, to nezastírám. Jinak by k opravě nedošlo. Při rekonstrukci bylo odbagrováno cca 30
cm do hloubky, natažena geotextile, přivezen tříděný kámen a navrch položen asfalt. Při tom byla
přetrubněna i část potoka, která byla naposledy opravována ve 30. letech minulého století. Za
osmdesát let se trubky různě pohnuly a voda pod nimi podtékala a netekla do požární nádrže v
Dolánkách. Navíc byly trubky zanesené a při přívalových deštích nebo při tání sněhu hrozilo jejich
ucpání. Při rekonstrukci se počítalo i s tím, aby byla dešťová voda z cesty odváděna do potoka. Proto
byla asfaltová vrstva vyspádována směrem k potoku a k původním kanálovým vpustem. Navíc byly
vytvořeny nové kanálové vpusti a příčné odvodňovací žlaby. V kritických místech byly přidány
obrubníky. Vše po zkušenostech z přívalových dešťů
z června 2013.
Do budoucna plánujeme mimo jiné opravy všech místních
komunikací, další výstavbu chodníků, ale pouze za
přispění dotací.
Na závěr bych chtěl spoluobčany i rekreanty poprosit, aby
vodu ze svých bazénů nevypouštěli do splaškové kanalizace,
přestože bazén napustili pravděpodobně z obecního
vodovodu. Vodu vypouštějte do dešťové (staré) kanalizace
nebo si ji nechte odvézt.
Došlo ke kolapsu čistírny odpadních vod!!!
Dušan Vrabec
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„VEČER S HOLBOU“
Se koná v hospodě na Rychtě dne 23. 10. 2015 od 19:00 hodin.
Na harmoniku hraje Josef Pepíno
Přírodovědný kroužek
Pro děti, které mají rádi přírodu: sejdeme se v sobotu 24. 10. 2015 v 15:00
hodin u Obecního úřadu. Teple se oblečte, půjdeme do lesa. Návrat je
plánován v 16:30 hodin.

RYBÍ HODY

CESTA ZA DÝNÍ

Konají se v hospůdce u Militkých dne
31. 10. 2015 od 12:00 hodin. Přijďte si
pochutnat na rybích specialitách.

Sraz v sobotu 31. 10. v 18:00 u křížku na
Větrově. Opékání buřtů na hřišti. Pro děti
buřty připraveny. S sebou lampičky nebo
lampiónky.

Rozsvěcení vánočního stromečku v Radimi
27. 11. 2015 od 17:00 hodin
Poslední smeč
Pořádá TJ Sokol Dřevěnice pro své členy a pomáhající při turnajích
v hospodě na Rychtě dne 28. 11. 2015 od 18:00 hodin

72 hodin: V sobotu 10. 10. 2015 se podařilo v rámci celostátní akce „72 hodin“ vysázet
ne cestě k remízku na Větrově šest vysokokmenných třešní druhu Karešovka a Kardia.
Přesto, že foukal silný studený vítr a sluníčko se schovalo za mraky, jsme za pomoci dětí
stromy řádně vsadili, prolili vodou a opatřili kůly a pletivem proti okusu zvěří. Dvacet
nových keřů se také vysázelo naproti autobusové zastávce, aby se doplnila mezera
v živém plotu. Závěrečným opékáním buřtíků na hřišti jsme završili sázení a doufáme,
že přece jen trochu zaprší a stromky a keře se bez problémů ujmou. Tak se nám podaří
vždy každý rok vysázet nové stromy na místech, kde dříve rostly přirozeně aleje. Všem
zúčastněným za pomoc děkujeme.
Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
Starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
601 395 386
Místostarosta obce: Ludmila Lukavcová  736 279 726
Administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková 723 354 315

STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.

Email obce:ou.drevenice@tiscali.cz Internetové stránky obce:www.drevenice.org
Redakce email:drevenacek@email.cz
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