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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

září 2018

Tělovýchovná jednota Sokol Dřevěnice z.s.
Vás srdečně zve na tradiční posvícení, které se bude
konat v sobotu 15.9.2018 ve sportovním areálu
Program:
10.00 hodin

Malý turnaj v minivolejbale
Mistrovské utkání mužů: So Dřevěnice - VK Hronov
Mistrovské utkání žen : So Dřevěnice - So Bílá Třemešná
Pro zájemce turnaj v deblech (po dohrání utkání)

14.30 hodin

Dětský den, sportovní soutěže a hry

17.00 hodin

Posvícenská zábava – hraje Pavel Šejn

Po celý den se budou na hřišti prodávat zabíjačkové speciality.

Plastové zahradní
z
kompostéry
Obecní úřad tímto oznámením zjišťuje
zájem obyvatel o bezplatný odběr
zahradních kompostérů v příštím roce.
roce
Výdaje za nákup nových kompostérů by se
částečně zaplatily z dotace a zbytek by
uhradila obec. Občané by jee poté obdrželi
proti podpisu zdarma. Kompostéry by byly
plastové o objemu cca 900 l nebo 1400 l .
Kompostéry rychle
ychle přeměňují odpad na

kompost díky optimalizovanému větracívětrací
mu systému. Snadno se plní a také je
snadné rovněž odebírání hotového
kompostu. Kompostéry se montují bez
použití nářadí. Slouží pro skladování
bioodpadu. Bioodpad je organická (v
půdě rozložitelná) hmota,
hmota která v sobě
váže spousty živin, které můžeme ve
formě kompostu navracet do půdy.

Co všechno se dá kompostovat?
Vše co je vhodné ke kompostování - tráva,
plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové
sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin,
piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů,
hlína z květináčů, spadané ovoce,
ovo
zbytky
pečiva i vařených jídel, skořápky z vajíček a
ořechů, lepenka, papírové kapesníky,

ubrousky, zvadlé květiny, zemina z
květináčů, posekaná tráva, větvičky,
plevel, podestýlka a trus domácích zvířat,
piliny, popel ze dřeva, stará zemina, peří,
chlupy,
upy, vlasy, jedlý olej (v menším
množství a nasáknutý do savého ubrousku
nebo pilin).
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Mezi bioodpad nepatří (není vhodné ke kompostování):
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje,
ny a všechny další bioologicky nerozlonerozlo
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkreexkr
žitelné odpady.
menty masožravých zvířat, znečištěné pilipili
Prosíme proto všechny, kteří by měli o tyto
kompostéry zájem, aby se dostavili o
úředních hodinách na obecní úřad a zapsali
se do seznamu žadatelů. Můžete také
zavolat. Potřebujeme nyní zjistit, zda by byl
mezi občany o tyto kompostéry vůbec
zájem, a zda má obec začít jednat a
zjišťovat možnosti dotací. Na obrázku je
jeden druh pro Vaši představu, ale na trhu
je velké množství těchto plastových
plasto
kompostéru a také více dodavatelů.
dodavatelů

Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 5. a 6. října se budou konat komunální volby. Do obálky,
kterou obdržíte ve volební místnosti,
místnosti můžete vhodit libovolný
počet lístků, nejvíce však sedm, protože takový je počet členů
zastupitelstva obce Dřevěnice. Pokud dáte lístků méně, nebo
sedm lístků, je Váš hlas platný. Pokud dáte osm lístků, je Vaše
volba neplatná.

Ministerstvo financí vydalo nový Cenový věstník, který má platnost od 1.9.2018. Všichni
dopravci, kteří provozují veřejnou dopravu by měli od 1.9.2018 účtovat lidem starším 65
let pouze 25 % obyčejného jízdného.
jízdného To samé se týká žáků a studentů.
Dětské hřiště v Dřevěnici
Obec Dřevěnice nechala připravit projekt na dětské hřiště, které by mohlo
m
být příští rok
vybudováno za kurty číslo 7 a 8. Obec je malá, ale rozrůstáme se o nové malé občánky.
Byl zpracován geometrický plán, který jasně vymezil,
vymez kde by mělo toto dětské hřiště být.
V navrženém místě jsou pozemky
pozem Sokola a obce a z těchto pozemků se musí oddělit část
pro hřiště. Tento geometrický plán jsme předali 23.8.2018 na Městský úřad do Jičína na
stavební úřad a územní plánování spolu s žádostí
tí o souhlasné stanovisko s dělením
parcel. Teprve po kladném vyjádření těchto úřadů bude moci obec odkoupit od Sokola
Sokol
za symbolickou 1 Kč část jejich pozemku.
pozemku Celé hřiště musí ležet na pozemcích obce, což
je základní podmínka pro získání dotací. Obec bude žádat o dotace v posledním čtvrtletí
tohoto roku. V tuto chvíli je projekt připraven pro děti v předškolním a školním věku.
Celkový rozpočet na tuto akci je cca 560 000 Kč. Tak velkou částku by obec bez dotací
nemohla ze svého rozpočtu uvolnit.
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Pokud vše dobře dopadne, a dotaci na vybudování dětského hřiště obec získá, mohli
bychom v budoucnu začít uvažovat o jeho rozšíření. Mohly by zde být zabudovány další
komponenty, na kterých by si mohli zacvičit i rodiče nebo prarodiče, kteří by přišli
s dětmi na hřiště, protože i oni si někdy chtějí hrát…….
Pro Vaši představu zde uvádíme část z připraveného projektu na nové dětské hřiště
v Dřevěnici, na které bude obec žádat o dotace na jeho výstavbu. Kurty ve sportovním
areálu jsou zde zakresleny pouze orientačně!

Na hřiště jsou navrženy tyto komponenty:
Dětský hrad, trojhrazda(v.p. 1,5 m), lanovka sloupová, nástupiště k lanové dráze,
houpadlo na pružině-MEDVĚD, řetězová trojhoupačka (v.p. 1 m), houpadlo na pružiněMOTORKA, vahadlová čtyřhoupačka, lavičky, informační tabule včetně provozního řádu.
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Rekonstrukce cesty v Dřevěnici a výstavba nové části vodovodu a kanalizace
Jak jste si již někteří všimli, práce na těchto dvou akcích v srpnu nakonec nezačaly. Obě firmy
dodělávají předchozí zakázky. Nastoupit by měly v září, což snad bude konečný termín. Obě
akce budou mít tedy měsíční zpoždění. Vybudování nového osvětlení v části obce „Buda“
nahoře na kopci pod lesem má také zpoždění. Firma Rydval Lomnice nad Popelkou přislíbila,
že práce začnou v polovině září.
Čištění komínů u domů a chalup proběhne v pátek 14.9. 2018 a v neděli 16.9.2018.
Žádost obce o dotaci na rekonstrukci cesty
Obec požádala začátkem června o dotaci na rekonstrukci cesty v louce pod silnicí v Lázeňské
ulici, vedle Plastomy. Cesta končí u mostku přes vodní tok Tužínka a nyní se jedná o
travnatou nezpevněnou cestu. Potřebné náležitosti k žádosti jsme splnili. Informaci, zda dotaci
obdržíme, bychom měli získat začátkem příštího roku. Jednalo by se o 100% dotaci, protože
tato cesta byla projektována v rámci komplexních pozemkových úprav. Pokud dotaci
získáme, bude zde postavena cesta v prvním pololetí příštího roku. Povrch by byl živičný a
bylo by zde vysazeno cca 10 ovocných stromů – třešní a hrušní. Celkový rozpočet na tuto akci
je cca 990 000 Kč a tuto cestu by stavěla firma Colas, Hradec Králové, která vyhrála
výběrové řízení.
Rekonstrukce staré budovy
Obec dále vybrala koncem června dodavatele na opravu budovy u kontejnerového stání
uprostřed obce. Jedná se o bývalé garáže a sklady, které užíval Alimpex a nyní jsou ve velmi
špatném stavu. Oprava budovy by měla začít zřejmě v listopadu tohoto roku. Bude odstraněna
stará krytiny a snížena výška budovy. Celá budova dostane novou střechu, okapy a uvnitř
budou vybudovány nové rozvody elektřiny. Na konci rekonstrukce získá tato budova také
novou omítku. Okolo bude plot, který ji oddělí od ostatních objektů v areálu bývalé
mlékárny. Opravu bude provádět firma pana Fialy ze Šárovcovy Lhoty. Celková částka na
opravu je cca 2 000 000 Kč. Od Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotaci na tuto akci ve
výši 607 200 Kč.
Rekonstrukce další cesty
V srpnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele na akci, kterou plánujeme na příští rok. Jedná
se o rekonstrukci cesty nahoře na „Větrově|“. Je to ta část cesty, která je mezi ploty domů a
jezdí se po ní k čarodějnicím. Jak jsme Vás již informovali, rekonstrukci této části musí platit
obec, protože je v intravilánu. Zbývající délku k čarodějnicím, a její pokračování dál okolo
skladováku až k silnici III. třídy, bude stavět a také hradit Státní pozemkový úřad. Obec na
rekonstrukci té části, kterou bude hradit sama, vybrala firmu Colas, Hradec Králové.
Rekonstrukce bude stát cca 850 000 Kč. Cesta bude rozšířena, aby těžká technika, která po ní
jezdí, již nezajížděla do nezpevněné části, jako to je nyní a bude zde nový živičný povrch.
Celková rekonstrukce této části by měla být hotová v prvním pololetí příštího roku.
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
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz

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