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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

leden 2019

Poplatky v roce 2019
Na začátku nového roku pro Vás máme dobrou zprávu, poplatky za odpad zůstávají ve stejné výši
jako minulý rok, ačkoliv jsou náklady za odvoz vyšší. Rozdíl v ceně bude dotovat obec. Kolik budete
platit za vodné a stočné zjistíte po obdržení příslušné faktury z obecního úřadu.
poplatky
popelnice
za pejska
vodné
stočné

rok 2018
530 Kč/rok
50 Kč/rok
25 Kč/m3
36 Kč/m3

číslo účtu, kam můžete zaslat peníze
2914576339/0800 u České spořitelny
2914576339/0800 u České spořitelny
19-2914576339/0800 u České spořitelny
19-2914576339/0800 u České spořitelny

Pro zajímavost uvádíme informaci, kolik obec zaplatila a obdržela za odpady v roce 2017 (rok 2018
ještě nemáme uzavřený). Za odvoz plastů jsme zaplatili 49.085,39 Kč, za sklo 6.119,72 Kč, za papír
31.614,31, za odvoz popelnic 120.575 Kč, za pronájem kontejnerů 5.760 Kč. Od EKO KOMu jsme
dostali na odměnách za třídění odpadů 59.694 Kč.

Hasičský ples
se bude konat 19.1.2019 v Radimi, v hostinci U Růže
od 20,00 hodin, hraje skupina WOKO
Rekonstrukce silnice III. třídy
Obec obdržela odpověď na dopis z října minulého roku, kdy jsme žádali o informaci, jak
probíhá projektová příprava na rekonstrukci silnice Těšín – Soběraz – Radim – Dřevěnice –
Špice. V odpovědi je uvedeno, že se zpracovává projektová dokumentace a realizace této
stavby je plánována až po výstavbě obchvatu Jičína. Tolik ve zkratce…….
V novinách 2.1.2019 jsme objevili zprávu o tom, že se Jičín dočká obchvatu, který by měl
navazovat na takzvanou krkonošskou magistrálu z Nové Paky až do Špindlerova Mlýna. Ta se
plánuje už od roku 1948 (to není překlep, to bylo v novinách). Právě rok 2019 má být klíčový.
Začne se budovat obchvat u obce Robousy a východním směrem obejde Jičína a Valdice. Za
nimi se pak napojí na stávající silnici. Na začátku a na konci budou kruhové objezdy. Obchvat
má být dlouhý 3,5 km. Kdy ho ale dostaví, není v novinách uvedeno. Teprve poté přijde na
řadu oprava naší silnice. Před tím, je ale rekonstrukce silnice Těšín – Soběraz – Radim. My
jsme až v druhé etapě. Tak uvidíme, jak nám už nyní rozbitá silnice ještě dlouho vydrží……….

Obec požádala v prosinci 2018 o dotaci na výstavbu dětského hřiště u sportovního
areálu v Dřevěnici. Na jaře tohoto roku snad budeme vědět nějaké další informace,
zda dotaci obec obdrží.

Zvaní na sportovní karneval a průvod masek bude 9. února od 13,00 hodin
Sportovní karneval bude 16. února od 20,00 hodin
Dětský karneval je plánován na 3. března od 14,00 hodin.

Termíny oznamujeme dopředu, abyste si mohli naplánovat případné dovolené nebo hory a podobně.

Vánoční posezení s důchodci se poprvé konalo v penzionu U Militkých. Přišlo poměrně dost lidí
a k dobré náladě přispěl i muzikant pan Švanda. Promítaly se staré krátké snímky o Dřevěnici,
přítomným také zahrály Karolína a Jolanka Stránských krátké skladby a koledy, následovala
večeře a všichni obdrželi malý dárek.

Výzva
Obec Dřevěnice nemá v současné době kronikáře/řku, jestli by měl někdo ze
spoluobčanů o tuto činnost zájem, kontaktujte, prosím, obecní úřad, kde
bychom sdělili podrobnosti, popř. můžete nakouknout do kronik z let
minulých. Byla by škoda, kdyby nebylo v budoucnosti do čeho zpětně
nahlížet…
Tříkrálová sbírka
V sobotu 5.1.2019 se naše obec zapojila do Tříkrálové sbírky. Dětí, které chtějí koledovat stále
přibývá, letos šly už tři skupiny. Do zapečetěných pokladniček vybraly celkovou částku Kč 11.429,- za
což všem, kteří přispěli, děkujeme. Peníze jsou pak přerozděleny těm, kteří pomoc potřebují, a jak
nás ráno na faře p. Reilek informoval, zůstávají v regionu.
Smysl sbírky není pouze ve vybírání peněz. Je také o osobním kontaktu s lidmi. Je to o tom, že k Vám
přijdou lidé a popřejí Vám hezký nový rok. "...štěstí, zdraví vinšujeme Vám..." se zpívá v tříkrálové
koledě. A věřte, že když to koledníci zpívají, myslí to doopravdy.
Dětem se sobotní dopoledne líbilo a drobné sladkosti, které při koledování dostávaly, jim jako
zázrakem léčily unavené a promáčené nohy.

zleva Eliška, Jolanka, Zdenička, Šimon, Kája, Johanka, Verča, Violka, Kačka, Julča (Johanka a Kačka byly
posily z Jičína)

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

