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zpravodaj obce Dřevěnice

leden 2020

Lednové akce v naší obci:
V sobotu 4.1.2020 u nás v obci proběhla Tříkrálová
sbírka. Počasí nám celkem přálo a tak se 3 skupiny
králů vydaly koledovat. Králové šíří poselství radosti
a požehnání všem, které navštíví. Julča, Eliška a
Zdenička spolu s Lídou Lukavcovou vyrazily do
Lázeňské, Šimon, Eliáš a Anička se s Jitkou Militkou
vydali směr Větrov a Jolča, Kája a Nela s Radkou
Stránskou navštívily Dolánky.
y. Tuto trojici rozšířil
teprve tříletý "králíček" Kubík. Děkujeme všem,
kteří tuto charitativní akci podpořili. Děti měly
velkou radost, že se zapečetěné kasičky plnily a byly
taky moc rády za dobroty, které skoro u každého
domu za své zpívání dostaly.
Tříkrálová sbírka slaví 20 let své celorepublikové
existence. Za tu dobu se sbírka stala celospocelospo
lečenskou událostí, která přináší všem zúčastněním radost, a především ukazuje sílu
lidské solidarity. Desetitisíce koledníků a dárců tak společně dělají náš svět lepším.
Díky vybraným finančním prostředkům pomáháme spolu s vámi těm,
m, kteří si sami pomoci
nemohou. Děkujeme.

Anička a malý Kubík se
z fotky někam
zatoulali…….

V týdnu od 13.1. se budou kácet tři nemocné jasany u roubenek, kde bydlí Stránských,
Stránský
Mikešovi a další. Následně budou pařezy vyfrézovány. V této době je zde zakázáno
zakázá
parkovat!!! Auta si musíte nechat na svých zahradách!
zahradách Nevíme přesně, kdy firma přijede.
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V sobotu 18. ledna od 20.00 hodin, se
v restauraci „U Růže“ v Radimi koná

tradiční Hasičský ples.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina WOKO.

Všichni budete včas a osobně pozváni našimi
osvědčenými dvojicemi. Již teď se těšíme se na vaši účast.

Akce z minulého měsíce:
Zpívání u rozsvíceného vánočního stromečku
Rozsvěcování bylo letos koncem listopadu. Na
špičce stromečku přibyla nová hvězda. Nejvíce
práce se stromkem měl Jarda Militký a Aleš
Dufek. Po zazpívání koled dostaly všechny děti
malý dárek v podobě čokoládového adventního
kalendáře, aby se jim lépe čekalo na Ježíška. U
klubovny bylo připraveno pohoštění, které upekly
maminky a babičky. Každý mohl ochutnat a také
si nalít teplý čaj a svařák z termosek. Svařáku se
mimochodem vypilo asi 17 litrů. Po ohňostroji
mohli přítomní ještě posedět v teple v klubovně,
kde se čepovalo pivo a limonády. Jarča
Erlebachová a Alena Kopecká, jako obvykle obsluhovaly v kuchyňce, kde si každý mohl ještě
zakoupit něco na zub. Pivo točil Aleš Dufku. Tomáš Kuželka a Zdeněk Kopecký připravili stan
a Pepa Barachovský měl na starosti ozvučení a také odpálení závěrečného ohňostroje.
Všem, kteří pomáhali s přípravou a také těm, co přinesli něco dobrého na pohoštění pro
ostatní moc děkujeme.
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Mikulášská nadílka
Dne 5.12. k nám do klubovny zavítal Mikuláš s andělem a
čerty. Většina dětí zazpívala nebo zarecitovala nějakou
básničku, byly moc šikovné a na příště připravíme i mikrofon,
aby i rodiče a prarodiče, kteří se přišli podívat, mohli výkony
dětiček ocenit. Mikuláš věděl, kdo je hodný, kdo pomáhá
mamince, nezlobí brášku nebo sestřičku, taky věděl, kdo z dětí
si neuklízí hračky nebo občas neposlouchá, kdo hraje hodně na
počítači, kdo už umí číst a psát. I když nějaká slzička (hlavně u
těch nejmenších) ukápla, nakonec se u všech dětí objevil úsměv
a převládla radost z dárečků, které jim anděl nadělil. Ti
odvážnější si dokonce sáhli na ocas čerta a vyfotili se. Za
organizaci děkujeme Janě Kaiserové.

Vánoční posezení s důchodci
Již podruhé se dne 10.12. v penzionu u Militkých konalo vánoční posezení s důchodci. Sál byl
plný a jako v minulých letech zahrál k poslechu p. Švanda (doufejme, že příště to bude i k
tanci) a několik skladeb přednesly Jolanka a Kája Stránských, které ještě u zpívání koled
podpořila Barča Sutnerová. Přítomní si mohli procvičit paměť ve vědomostním testu, který
byl z oblasti filmů, večerníčků, hudby, ale nechyběly ani otázky ze sportu, literatury nebo
našich dějin. Ze všech odpovědí pak děvčata vylosovala 3 výherce, kteří získali lahev dobrého
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vína. Za vynikající bramborový salát a řízky děkujeme Jitce Militké. Nakonec každý obdržel
malý dárek v podobě andílka, kterého pro přítomné vyrobili Kája a Jolanka Stránských,
Verča a Vojta Bajerovi a trochu jim při tom pomáhaly Bára Veberová a Radka Stránská.

Česko zpívá koledy
Dne 11.12. v 18,00 hod. jsme
si mohli v rámci projektu
Česko zpívá koledy zazpívat
známé koledy. Je to již
tradiční akce, při které se ve
stejný den a ve stejný čas
rozezní tisíce hlasů na
stovkách míst po celé zemi.
Sice nás nadšenců v klubovně
moc nebylo, ale zato dorazili
zpěváci všech věkových kategorií. Nejmladší účastník byl
Štěpánek Veber, poprvé si u
nás zazpívali koledy i od
Babíčků. Chlapeckou kategorii, jako jediný zástupce,
odvážně reprezentoval Filip
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Pittner. Nechybělo malé občerstvení
a dobrá nálada. Tak doufejme, že se
příští rok náš sbor rozroste.

Ostatní informace:
Jedná se o skutečně poslední slíbený termín…….?

Dne 17.12.2019 se uskutečnila pracovní schůzka starostů obcí Železnice, Soběraze,
Radimi a Dřevěnice. Přítomen byl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pan
Červíček a také ředitel Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje pan Brandejs.
Na této schůzce byl snad definitivně dohodnut termín rekonstrukce silnice Dřevěnice –
Těšín. Termín zahájení byl stanoven na jaro 2021. Po skončení dostavby Přeložky Jičín
– Robousy bude požádáno o úpravu dopravního značení omezující dopravu nad 12 t
na silnici Těšín – Dřevěnice.

Poplatky na rok 2020:
Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům přistoupilo zastupitelstvo obce k navýšení cen
poplatků.

Cena za odvoz odpadu se zvyšuje z 530,- Kč na 550,- Kč /osoba; rekreační
objekt/rok
I přes zvýšení poplatků musí obec doplácet z rozpočtu cca 30.000,- Kč. Množství
vyprodukovaného odpadu roste a neukázněnost obyvatel v jeho třídění se bohužel nezlepšuje.
Opětovně prosíme obyvatele, aby důkladně třídili odpad, vhazovali do kontejneru pouze
sešlápnuté pet lahve, rozřezané kartony i obaly od polystyrenu. A také aby pokud možno
vysypávali odpad z pytlů, ve kterých odpad přinesou přímo do kontejneru. Je zbytečné platit
za odvoz vzduchu. Nepatří sem také odpad ze staveb nových domů v obci.

Poplatek za psa se zvyšuje z 50,- Kč na 100,- Kč
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Co se týče stočného, i v tomto případě obec musí z důvodu neukázněnosti obyvatel doplácet
z obecního rozpočtu – cca 65.000,- Kč. V říjnovém Dřevěňáčku vyšel článek „ Kanalizace
není odpadkový koš!!!“. Přes opakující se upozorňování splachují někteří naši spoluobčané
vlhčené ubrousky a dámské hygienické potřeby stále do toalet. Tyto umělé výrobky se v ČOV
nerozpadnou jako toaletní papír a hromadí se v dosazovací nádrži. Tím dochází ke snížení
funkčnosti ČOV a následné kompletní čištění stojí obecní rozpočet desetitisíce korun navíc.
Uvedené zvýšené náklady na čištění ČOV hrazené z obecního rozpočtu se proto projeví i
v ceně stočného v roce 2021.

Stočné se zvyšuje z 36 Kč/m3 na 39,70 Kč/m3
Kolik budete platit za vodné a stočné zjistíte po obdržení příslušné faktury z obecního úřadu.
Od 1.5.2020 bude DPH u vodného a stočného sníženo z 15 % na 10 %. Faktury za první
pololetí 2020 obdržíte jako vždy v červenci a množství fakturované vody bude rozděleno
poměrnou částí 4:2 sazbou 15%:10%. Cena stočného bude 34,50 Kč/m3 bez DPH a vodného
21,74 Kč/m3 bez DPH.

Vodné zůstává ve výši 25 Kč/m3
Poplatky za psa a odvoz odpadů můžete uhradit na obecním úřadu o úředních hodinách, nebo
na účet č. 2914576339/0800.
Vodné a stočné můžete hradit taktéž na obecním úřadu, nebo na účet č. 19-2914576339/0800.

Plánované kulturní akce 2020
11.1.
18.1.
25.1.
15.2.
15.2.
22.2.
29.2.
7.3.

Ples obce a školy Radim
Ples Hasičů Dřevěnice
Ples Sokola Radim
Dětský maškarní Radim
Zvaní na Maškarní ples
Maškarní ples Dřevěnice
Ples Hasičů Radim
Dětský karneval Dřevěnice

Znovu upozorňujeme vlastníky pejsků na povinnost nechat své psí miláčky očipovat.
Jinak hrozí majitelům pokuta.
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 Veberová
 723 354 315
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz

Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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