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zpravodaj obce Dřevěnice

říjen 2015

Sběr nebezpečného odpadu
V naší obci proběhne sběr nebezpečného odpadu, který od neděle 18. října 2015 můžete odkládat na
parkovišti u obecního úřadu ve vymezeném prostoru. V úterý 20. října 2015 pak tento odpad odvezou
technické služby. Jedná se například o tyto předměty, prostředky a různé výrobky, které se po ukončení svojí
životnosti mohou tímto nebezpečným odpadem stát:
Čistící prostředky – pro sanitární techniku, leštěnky na nábytek, prací a bělicí prostředky, chemikálie na provoz
a údržbu bazénů
Automobilové prostředky – motorové oleje, autobaterie, čističe karburátorů, brzdové a převodové kapaliny,
nemrznoucí směsi
Zahradnické potřeby – herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla
Domácnost – prostředky pro deratizaci, spreje, repelenty, oleje, tuky
Domácí dílny – lepidla, tmely, barvy, laky a jejich odstraňovače, fotochemikálie, ředidla, rozpouštědla
Elektrická zařízení – zářivky, výbojky (v tomto termínu se nesbírají chladničky, mrazáky, obrazovky)
Ostatní – přenosné baterie, rtuťnaté teploměry
Pokud výše uvedené dáváte do popelnic, může to ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků, kteří s tímto
odpadem nakládají (popeláři, pracovníci skládky). Dále to znehodnotí složení komunálního odpadu z hlediska
dalšího možného využití a může to také ohrozit kvalitu podzemních vod, ovzduší a půdy v případě nesprávného
nakládání s odpadem. Z rozbitých teploměrů nebo z některých zářivek se může uvolnit rtuť – jeden
z nejtoxičtějších kovů a zbytky ředidel, barev a jiných hořlavých látek bývají častou příčinou požárů na
skládkách.

Sběr nadměrného odpadu
Na parkovišti u obecního úřadu bude přistaven od 19. října do 20. října 2015 kontejner, do kterého mohou
občané obce uložit nadměrný odpad, který není možné dát do klasických popelnic, jako je starý nábytek,
koberce atd. Nepatří sem ale v žádném případě elektrospotřebiče a pneumatiky.

Oznámení o obnově katastrálního operátu v obci Dřevěnice
Katastrální úřad v Jičíně oznamuje, že proběhne nové mapování zastavěné části obce Dřevěnice.
Předběžně je tato akce plánována v termínu od konce listopadu 2015 do konce července 2016.
Od roku 2012 je zde ukončena komplexní pozemková úprava, která řešila pozemky mimo území obce.
Nyní bude doměřena celá obec a napojí se tak na již vyhotovenou digitální katastrální mapu (DKM).
Bude ustanovena komise, která projde celou obec a bude jednat s jednotlivými vlastníky, kteří budou
o tomto šetření informováni dopisem 30 dnů před jeho uskutečněním. S komisí, která projde celou
obec, bude chodit také zástupce obce. Po dohodě s jednotlivými vlastníky se označí hranice plotů,
budov atd. a poté tyto označené a odsouhlasené hranice zaměří geodeti, kteří nakonec vypracují
novou DKM, která bude napojena na již stávající DKM, která vznikla po vyhotovení komplexní
pozemkové úpravy. Celá nová DKM mapa bude po vyhotovení ještě vystavena na obci k veřejnému
nahlédnutí a vlastníci se budou moci v dané lhůtě k této mapě vyjádřit a mít případné připomínky.
Prosíme proto všechny občany, aby umožnili vstup komise na své pozemky, aby se mohla vypracovat
nová mapa celé obce.
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Veřejné osvětlení v obci
Obec nechala zpracovat projektovou dokumentaci na další tři místa, kde bude doplněno
veřejné osvětlení v obci. Jedná se o ty části, kde jsou vybudovány nové domy nebo se jejich
výstavba připravuje. Obec se bude snažit získat dotaci na realizaci veřejného osvětlení v těchto
místech:
1. Ulice Buda, nahoře na kopci směrem k nově postaveným třem domům.
2. K domu Luksových a k pozemkům nad nimi, kde se výstavba připravuje.
3. Ke skladováku, kde výstavba domů nyní probíhá.

Oprava křížku v Dolánkách
Jak jsme Vás již informovali, obec požádala o dotace na opravu křížku, který je v současné době ve špatném
stavu. Z ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi v srpnu oznámení, že naše žádost byla kladně vyřízena.
Oprava tak bude provedena do konce tohoto roku. Bude opraven pomník, ozdobná mříž okolo křížku a na své
místo se také vrátí kovová lampa, po které na křížku zbylo jenom torzo. Oprava bude stát 81 554 Kč, obec
zaplatí 24 467 Kč, zbývající část bude pokryta dotací.

Rekonstrukce cesty v Dolánkách
Dne 15. září 2015 začala plánovaná rekonstrukce cesty v Dolánkách společností Colas CZ. Cesta byla
vybagrována do hloubky cca 40 cm, byla natažena geotextilie, proveden zásyp kamenivem a budou následovat
další konstrukční vrstvy kamene nebo recyklovaného asfaltu. Vrchní vrstva bude asfaltová. Zároveň došlo
k přetrubnění části potoka od chalupy pana Zemánka k domu pana Bímy, neboť staré betonové trubky byly již
poškozené a voda jimi prosakovala. Na několika místech budou v cestě odvodňovací žlaby a po krajích
obrubníky tak, aby byla svedena dešťová voda do kanálových vpustí a případný přívalový déšť neohrožoval
přilehlé domy, jako tomu bylo např. na počátku června roku 2013. Odtěžená šotolina byla využita na opravu
lesní cesty na Budech a na zlepšení přístupové cesty k pozemkům nad Luksovými. Kompletní rekonstrukce by
měla být hotova podle smlouvy o dílo do 30.10.2015, ale je předpoklad, že to bude dříve. Cena podle smlouvy
o dílo by měla činit 1.049.761,- Kč z toho 600.000,- Kč je dotace Královéhradeckého kraje.

REKONTRUKCE
CESTY
Další foto
ze stavby cest
naleznete
v samostatném
V DOLÁNKÁCH
e-mailu.
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Výkup padaných jablek U Odvárků v Radimi
Cena 2Kč /kg Každý den od 17.00 hodin do 19.00 hodin

CO JE 72 HODIN?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po čtvrté. Kdykoliv během
těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí
do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho
úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.
Letošní motto zní: „Zasaď strom třeba se starostou…“ a tak se letos budou především sázet
stromy. A proč sázet strom právě se starostou? Cílem projektu je také podpořit vztahy s radnicí
v místech, kde fungují oddíly, skupiny a další dětské organizace. Věříme, že posílení vztahů s radnicí
je prvním krokem ke spokojenému fungování. No a uznejte sami, když budete kopat jámu pro strom
s panem starostou … nebude to prima? Kde není starosta, může pomoci sportovec, policista,
youtuber, herec, novinář, babička, zkrátka kdokoliv, kdo bude mít chuť.
Do projektu je samozřejmě možné se zapojit i jakkoliv jinak.
Například vymyslet úklidovou akci, zazpívat seniorům, či
natřít autobusovou zastávku. Nápadů je mnoho a ne vždy
se k nějakému kroku rozhoupeme, projekt 72 hodin je
vhodnou příležitostí, jak udělat to, na co se už dlouho
chystáte …

Pokud máte zájem o účast na této akci, sejdeme se
v sobotu 10.10.2015 v 15:00 hodin na Větrově u
odbočky k remízku! Náš projekt je přihlášen pod názvem „
Pro budoucnost“ a je pořádán hlavně pro děti s rodiči,
kteří již před dvěma lety společně vysázeli javory okolo
ČOV. Zveme tak i ostatní občany, kterým není naše
budoucnost lhostejná. Tentokrát to bude výsadba třešní.
Byli bychom rádi, kdyby se akce zúčastnilo co nejvíce dětí
i dospělých. Na závěr proběhne opékání buřtíků na hřišti.

CESTA ZA DÝNÍ 31.10.2015
 SRAZ ÚČASTNÍKŮ V 18:00 HOD. U KŘÍŽKU
NA VĚTROVĚ, SEBOU SI VEZMĚTE
LAMPIČKU A BUŘTÍKA NA OPÉKAČKU

Vzhledem k letošnímu suchu se téměř
neurodila žádná dýně. Proto si v klubovně
na hřišti vyrobíme společně alespoň
papírovou.
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PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
 Pro všechny děti, které zajímá příroda a život v ní se připravuje přírodovědný kroužek, který
se bude prolínat s výtvarnými činnostmi z přírodních materiálů.
 Konat se bude nepravidelně, po následné dohodě, pravděpodobně některý víkendový den
alespoň jednou až dvakrát do měsíce.
 Pokud máte o kroužek pro své děti zájem, ozvěte se prosím na tel. čísle: 731 460 103,
adresa: chrtkova.le@seznam.cz, drevenacek@mail.cz.
 Rády se s vašimi dětmi uvidíme třeba i při zimní stopované.

Stavba a dokončení silnice – 2. díl: přesný opis z kroniky:
Výnosem zemského úřadu v Praze ze dne 19. září 1934 čj. 129/30 , povolena dotace na stavbu silnice
vyminečně ve výměře 60 % nákladu až do výše 150 000,- kč za určitých podmínek. Současně však
nebyla schválena stavba silnice této v réžii obce.
Dne 29. Října 1934 podána nová žádost k zemskému úřadu by povoleno obci stavbu prováděti ve
své režii, neb aby stavbou pověřen byl okresní úřad.
Rozpočet na stavbu silnice činí 255 000,- kč. Osobním zákrokem byl pan přísedící Crha požádán by
v náš prospěch zakročil a přimluvil se , což také učinil a podpisem oznámil.
Podána žádost, za povolení zápůčky na stavbu silnice ve výši 60 000,- kč.
Přípisem okresního úřadu ze dne 2. ledna 1935, bylo zděleno že zemský úřad výnosem ze dne 19.
prosince 1934 č.120/82 žádosti, obce ohledně stavby silnice v režii vlastní neb okresní nevyhovuje,
z důvodů zkušenosti z poslední doby jsou tomuto způsobů velice nepříznivé a režijní práce okresu
v přítomné době nejsou vhodné, jelikož se musí věnovati dozoru jiných staveb silničních, uložil by
stavba byla zadána veřejnou soutěží.
4. ledna 1935 podána okresnímu úřadu v Jičíně nová žádost, by provedl stavbu silnice v své režii.
4. ledna 1935 podána žádost prostřednictvím okresního úřadu k ministerstvu sociální péče v Praze za
státní příspěvek na nouzové práce, při stavbě silnice.
23. ledna 1935 došlo zamítavé vyřízení od okresního úřadu, že se žádosti obce, by okres stavbu
silnice prováděl, nevyhovuje a poukazuje by stavba zadaná byla staviteli.
Poplatníci obce Stavu podali stížnost k okresnímu úřadu v Jičíně, proti zamýšlené stavbě silnice,
z důvodů nevýhodnosti a žádají by naše obec dříve postavila potřebnější silnici ku Stavu. Stížnost po
vyšetření okresním úřadem jako bezdůvodná ze dne 4. března 1935 zamítnuta. Jelikož stěžovatelé přes
zamítavé rozhodnutí podali stížnost k zemskému úřadu v Praze, požádán dopisem pan přísedící Crha,
v němž mu bylo zděleno z jakého důvodu se to dělá, jen aby se práce stěžovala, on zakročil v náš
prospěch, tu byl jejich ničím neodůvodněný spíše osobní protest zamítnut. Jelikož ministerstvo sociální
péče žádost obce o státní příspěvek nevyhovělo, učiněn 2x osobní zákrok obce u pana poslance Jana
Dubického, by ve věci uvedené ve prospěch obce zakročil a přimluvil se by příspěvek co největší byl
povolen.
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
Email obce:ou.drevenice@tiscali.cz
Internetové stránky obce:www.drevenice.org
Redakce email:drevenacek@email.cz
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STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.

