90

D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

srpen 2018

Pitná voda pro Dřevěnici
V pitné vodě v Dřevěnici se při kontrole kvality vody objevil Alachlor ESA. Je to
herbicid, který byl široce používán, nejvíc v pozdních bramborách a řepce. V roce
2014 byla ukončena jeho registrace, takže postupně mizí, ale ESA metabolity se
vyskytují ve většině povrchových a některých zdrojích podzemních vod. Dle protokolu
p
o zkoušce vody č.2793/18 má být norma výskytu tohoto herbicidu 1,0 µg/l, avšak
v naší vodě je hodnota 1,66 µg/l. V protokolu je ale také uvedeno, že může být
v rozboru 30% nepřesnost. Toto obec konzultovala s paní Irenou Kalouskovou, která
pro obec zajišťuje veškeré rozbory a s panem Ing. Břetislavem Krňávkem Ph.D., který
kter
je projektantem a znalcem v tomto oboru a pro obec navrhne účinné zařízení.
Dle vyjádření Ing. Krňávka Ph.D. na
na odstranění většiny pesticidních látek a jejich
metabolitů se v poslední době doplňuje technologie úpraven o filtraci na
granulovaném aktivním
aktivním uhlí (GAU). Účinnost této filtrace se ale velmi liší podle typu
materiálu.
Obec se dále bude snažit o vyhlášení II. stupně ochranného pásma okolo zdroje pitné
vody pro Dřevěnici. Všechny tyto náklady na odstranění uvedeného problému, které
nebudou malé, bude muset hradit obec. V současné době jednáme s panem Ing.
Krňávkem Ph.D., jak jsme již výše uvedli, a podle jeho pokynů se budeme snažit tento
problém vyřešit.

Královéhradecký hejtman vyhlásil 25.7.2018 pro celé území Královéhradeckého kraje
OBDOBÍ MIMOŘ
MOŘÁDNÝCH
ÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
z důvodů velkého sucha a teplého počasí.
po
Zakazuje se mimo jiné: kouření
ření, rozdělávání nebo
udržování otevřeného ohněě na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního
pozemku, rozdělávání
lávání a udržování otevřeného
otev
ohně v přírodním prostředí,
ředí, táboření na lesních
pozemcích a ve volné přírodě
ř
ě mimo vyhrazená místa,
místa odhazování hořících
řících nebo doutnajících
předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
p
spalování odpadů
ů a dalších ho
hořlavých látek
na volném prostranství, jakož i jejich hromadění
hromad
v blízkosti lesních porostů,
ů, polí s obilovinami a
pícninami, vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká
motorových vozidel, která jsou určena
ur
k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel
vlastníků nemovitostí umístěných
ěných na lesních pozemcích).
Rekonstrukce cesty v Dřevěnici
Firma Colas, a.s. Hradec Králové od 8. srpna provádí rekonstrukci další cesty v obci,
obci tentokrát okolo
domu Tauchmanových a Luksových. Hotovo by mělo být do konce srpna.
Výstavba nové části vodovodu a kanalizace
V úvozu za vývařovnou bude firma Roman Hrdlička budovat kanalizaci a vodovod ke stavebním
pozemkům, které jsou ve vlastnictví obce. Výstavba začne také od 8.. srpna a hotovo by mělo být na
přelomu září a října. Obě akce budou mít vliv na chod obce, bude zde projíždět větší množství
nákladních aut, prosíme proto všechny o trpělivost.
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Čištění komínů
Ještě jednou upozorňujeme, že pokud si budete chtít nechat u svého domu nebo chalupy vyčistit
komín, můžete se zaregistrovat na obecním úřadě na den, který Vám bude vyhovovat. Čištění
komínů proběhne opět v září – v pátek 14.9. 2018 a v neděli 16.9.2018.

Hasiči zachraňovali život
V červnu proběhla v naší obci velká akce na záchranu
života, kterou zřejmě zaregistrovali pouze obyvatelé
z nejbližšího okolí. Na jednu z velkých lip u Penzionu
U Militkých vylezl kocour. To by nebylo nic divného,
kdyby taky uměl ten nešťastník slézt dolů. Tak seděl na
stromě a řval o pomoc. Když u Hlaváčů a u Militkých
zjistili, že je na stromě kocour, tak mu přistavili
hliníkový žebřík, aby se po něm dostal dolů. Kocour ale
nic nepochopil. Tak mu tam Bohouš Bajeru přistavěl
dřevěný žebřík, ale kocour opět neslezl. Už tam seděl
dva dny. Na strom se mu tedy dopravilo jídlo a voda –
to se tam dostalo pomocí plošiny na bagru. Kocour se
posilnil, ale seděl na stromě dál a usilovně mňoukal.
Další den byli zavoláni hasiči s prosbou o záchranu
kocoura. Ti však sdělili, že
mohou přijet až na výzvu
od pana veterináře. Tak se
musel zavolal pan doktor,
který přijel, podíval se na
nešťastného kocoura a poté zavolal hasiče. Oznámil jim, že je
kocour v ohrožení života, aby ho přijeli zachránit. Když hasiči
přijeli tak kocour nebyl vidět, ale ani slyšet. Vypadalo to, že snad
konečně slezl sám. Dva hasiči tedy vylezli do stromu a hledali
ho, ale kocour ani nemuk. Další z hasičů si lehl na záda pod
strom, a za pomocí dalekohledu nakonec vystresovaného
kocoura vypátral. Pak už následovala rychlá akce. Kocoura
nahnali na jednu větev, ke které přistavili výsuvnou plošinu, a už
ho měli. Této záchrané akce se celkem zúčastnilo sedm hasičů a
dva požární vozy (cisterna + výsuvná plošina). Hned jak se kocour dostal po několika dnech
na pevnou zem, tak okamžitě zdrhnul. Tudíž se ani nezjistilo, jestli to byl kocour nebo kočka
a kde bydlí. Tak jestli se někomu z obce vrátil chlupatý miláček až po několika dnech, tak v té
době seděl na stromě u Militkých a mňoukal o pomoc.
Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková

STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
601 395 386
736 279 726
723 354 315
Internetové stránky obce: www.drevenice.org

Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
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