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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

leden 2021

Lednové akce v naší obci:
Tříkrálová sbírka
Žádné společenské akce se vzhledem k současné situaci
nemohly uskutečnit. Jediná výjimka byla u Tříkrálové sbírky, ale
i zde se muselo hodně improvizovat. Sbírka proběhla úplně
jinak, než jak se uskutečňovala v posledních letech, jak jsme si
to všichni pamatovali. Vzhledem ke zhoršení situace ohledně
pandemie nemoci covid19 koledníci letos nevyšli. Kdo chtěl
přispět na tuto sbírku, mohl poslat finanční dar na účet
Tříkrálové sbírky nebo poslat dárcovskou SMS, případně mohl
dát peníze na obecním úřadě do připravené kasičky nebo
v hostinci U Militkých. Všem, kteří přispěli na dobrou věc,
děkujeme. Kolik se vybralo, zveřejníme v únorovém čísle.

Akce z minulého měsíce:
Mikulášská nadílka
V sobotu 5.12. prošli obcí Mikuláš, čerti a
anděl. Zavítali do dvanácti domácnosti. Čerti
zúčtovali se zlobivci a Mikuláš s andělem
odměnili všechny hodné i napravené děti.
Ještě týden před Mikulášem nebylo jasné, jak
mikulášská nadílka bude moci vůbec
proběhnout. Nakonec se povedlo zorganizovat vše v souladu s vládními nařízeními.
Předchozí roky probíhala mikulašská nadílka v
klubovně na hřišti. Překvapivě se většině
zúčastněných líbilo víc, že Mikuláš přišel k nim
domů. Doufáme, že se nám podaří tuto
obnovenou tradici zrealizovat i příští rok.
Děkujeme Pepovi Bubnovi, Tondovi Suchému,
Adamovi a Milanovi Schlöglovým, bez kterých
by k nám tyto kouzelné bytosti nezavítaly.

Ostatní informace:
Poplatky na rok 2021:
Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům přistoupilo zastupitelstvo obce k navýšení cen u poplatků.

Cena za odvoz odpadu se zvyšuje na 570,- Kč /osoba/ rok; rekreační objekt/rok
Poplatek za psa je ve stejné výši jako v loňském roce 100,- Kč za každého jedince
Stočné zůstává ve stejné výši jako v loňském roce 34,50 Kč/m3
Vodné se zvyšuje na 24,55 Kč/m3
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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.
1. Potvrzené dotace
Kompostéry
Obec obdržela dotace na nákup kompostérů, následně proto vypsala výběrové řízení na dodavatele
těchto kompostérů. Chceme pro občany objednat kvalitní kompostéry, které vydrží a nezničí se
během několika málo let. Co se týče velikosti, tak kompostéry budou vybrány podle toho, jak si je
občané předběžně objednávali na jaře loňského roku.

2. Hotové projekty, ukončená výběrová řízení, podané žádosti o dotace
Rekonstrukce cesty Na Chmelnici (za vývařovnou)
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele a v listopadu byla vybrána firma M-Silnice, která nabídla
cenu za rekonstrukci této cesty 1 847 190 Kč včetně DPH. Obec požádala o dotace na Ministerstvu
pro místní rozvoj a budeme čekat, jak bude naše žádost vyřízena. Pokud bychom dotaci obdrželi,
začalo by se stavět v roce 2021.

Výstavba nové části chodníku Pod Kopcem (od kontejnerů směrem k domu Maxiánových)
I zde je ukončeno výběrové řízení na dodavatele, opět byla vybrána nabídka firmy M-Silnice a cena
bude za tuto akci 527 389 Kč včetně DPH. Zde jsme požádali o dotaci Královéhradecký kraj. Pokud
bude naše žádost vyřízena kladně, začne se také stavět v letošním roce.

Nové veřejné osvětlení Na Chmelnici (za vývařovnou)
V letošním roce bude vybudováno nové veřejné osvětlení v části, kde se nyní staví nové domy.
Dodavatelem bude firma Rydval - elektro Lomnice nad Popelkou a osvětlení bude stát 356 256 Kč
včetně DPH. Dotace na tyto akce vypsány nejsou, obec bude vše financovat ze svého rozpočtu.

Rozšíření ČOV
Obec požádala o dotaci na rozšíření ČOV Královéhradecký kraj, protože Ministerstvo životního
prostředí naši žádost o dotaci zamítlo. Výběrové řízení na dodavatele rozšíření ČOV již proběhlo a
byla vybrána firma Stavoka Kosice. Vysoutěžená částka na tuto akci je 5 896 019 Kč bez DPH. Pokud
dotaci z kraje obdržíme, začalo by se stavět opět ještě v letošním roce.

Ozelenění obce u roubenek a u autobusové zastávky
Máme přípravený projekt na ozelenění místa u roubenek dole pod
kopcem a u autobusové zastávky. Stromy se měly sázet již na podzim
loňského roku, ale naše žádost o dotaci, kterou jsme podali na
Ministerstvo životního prostředí nebyla vůbec projednána, vzhledem
k situaci, která je v celém našem státě. Takže i zde zatím čekáme, zda
se situace zlepší a úředníci zase začnou všechny žádosti, která tam mají
procházet a vyřizovat. Pokud dotaci nedostaneme, vysadíme zde
postupně stromy také a hradit je potom bude obec.
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3. Nově objednané projekty, které budou po vyhotovení a vyřízeném
stavebním povolení připraveny na realizaci pro další období
Projekt na cestu Na Chmelnici (odbočka z cesty za vývařovnou)
V loňském roce dokončila projekt firma Agroprojekce Litomyšl, obec nyní požádala o stavební
povolení na Městském úřadě v Jičíně na odboru dopravy.

Projekt na úpravnu vody u obecního vrtu
Jak jsme Vás již dříve informovali, 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 normy má být výskyt u tohoto herbicidu 1,0
µg/l, avšak v naší vodě je hodnota vyšší. Ne o moc, ale je.
Celou věc jsme konzultovali s Ing. Břetislavem Krňávkem Ph.D., který je znalcem v tomto oboru. Nyní
nám účinné zařízení, které zajistí odstranění tohoto problému, navrhne firma FER&MAN Technology
spol. s.r.o. Projektant je Ing. Čuba. Projekt bude stát 182 000 Kč bez DPH a na jaře má být hotový.
Obec bude poté žádat o stavební povolení a následně o dotace na tuto realizaci, která by měla
problém vyřešit.

Projekt na další část chodníku v Lázeňské ulici
Agroprojekce Litomyšl zpracovala projekt na výstavbu chodníku v Lázeňské. V loňském roce byla ale
bohužel postavena jenom část, protože jeden z vlastníků pozemku nesouhlasil, aby potrubí na
odvádění vody z druhé části ulice šlo přes jeho pozemek. Projektant proto musí již hotový projekt na
druhou část chodníku předělat. Oprava projektu by měla být hotová do poloviny letošního roku a
obec bude poté podávat žádost o stavební povolení. Následně budeme čekat na nové dotace,
abychom mohli tuto část – od domu Barochovských až po nově postavenou cestu vybudovat. Jedná
se o cca 210 m dalšího chodníku.

Projekt na další obecní cestu
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma
Agroprojekce Litomyšl, která zpracuje do
konce tohoto roku projekt na cestu od
silnice okolo Tauchmanových a Šimánkových, dál podél doleních chat a končit
bude u hráze rybníka Hlíza. Následně bude opět požádáno o stavební povolení a
potom budeme čekat na další dotační
titul, protože cesta je dlouhá cca 440 m a
nebude to levná záležitost, aby se stavěla
bez dotací. Projekt bude stát 203 280 Kč
včetně DPH.

Nově postavená cesta
Od loňského podzimu máme k dispozici novou polní cestu, kterou většina z nás hojně využívá
k procházkám, děti zde jezdí na kole, kolečkových bruslích a sportovci na kolečkových lyžích nebo zde
běhají. Chtěli bychom touto cestou poprosit pejskaře, aby po svých miláčcích uklidili hovínka, která
občas tuto cestu lemují. Stačí je jenom „zkopnout“ do příkopu, tam už nikomu vadit nebudou a nikdo
si je tak neodnese domů na podrážce svých bot. Občas uklízíme odhozené krabičky od cigaret, či
zbytky ze silvestrovského odpalování. A možná i plný popelník z auta by bylo dobré vysypat u domu do
popelnice a ne na této cestě. Máme nové hezké místo, které můžeme všichni využívat, tak si ho
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nemusíme zdobit odpadky. Na jaře budou u této cesty zabudovány tři lavičky, aby bylo možné i
posedět a podívat se v klidu po okolí. Pokud se nám podaří, tak bychom zde chtěli ještě zabudovat
dřevěné panely, kde by byly uvedeny informace o obci a podobně. Cestu lemuje celkem 95 kusů nově
vysazených ovocných stromů. Jsou to tyto druhy:
Hrušeň Wiliamsova je letní odrůda s velkými žlutočervenými plody.
Hrušeň Hardyho máslovka - Beurré Hardy stará podzimní, až raně zimní hrušeň s aromatickými
plody. Pochází z Francie, plody jsou velké, kuželovité.
Hrušeň Konference zimní hruška, sklízí se v září, dozrává v říjnu vydrží do listopadu.
Hrušeň Clappova sklízí se od poloviny srpna.
Hrušeň Charneuxská Stará odrůda pocházející z Belgie. Plody jsou středně velké, mají protáhlý tvar.
Slupka je zelenavá, později nádherně žlutá s mírným červeným líčkem. Lidový název je také Fíkovka.
Hrušeň Beech Hill odrůda okrasné hrušně s pyramidální korunou a bílými květy.
Švestka domácí je středně pozdní odrůda. Plody jsou velmi šťavnaté a sladké, dozrávají v září.
Švestka Čačanská raná plody švestky jsou velké, elipsovité, modré barvy.
Švestka Čačanská rodná fialově modré plody se sklízí koncem srpna nebo začátkem září a chuťově se
vyrovnají Domácí švestce, jsou vynikající, takže je lze použít i na pálení a jiné kuchyňské využití.
Althanova renklóda je středně raná cizosprašná renklóda vyšlechtěná v ČR. Růst je bujný, koruna
široce kulovitá. Plody jsou renklódy (ryngle), velké (35-45 g), kulaté, slupka je fialově načervenalá.
Na začátku cesty směrem od Větrova byly na podzim vysazeny ve svahu keře Korunatky, která patří
mezi nízké půdopokryvné keře, které v krátkém čase dokáží pokrýt velkou plochu. Má světlezelené
drobné ozubené lístky, které na podzim pěkně vybarvují. Kvete malými bílými květy, které se podobají
tavolníku a tento keř přitahuje motýly a včely.
A úplně na závěr chceme poprosit všechny, kteří zde jezdí
svými auty, aby přizpůsobili rychlost stavu této vozovky a
dávali pozor na chodce a hlavně na děti. Z obou stran je
navíc značka s vyznačenou rychlostí 30 km. V lednu napadl
konečně sníh a cesta se tak dál užívá, protože vyhrnování
sněhu nám zajišťuje pan Kříž z Radimi. Máme tak i v zimním
období cestu nejen na procházky, ale také běžkaři získali
pěknou trasu na svoje sportovní aktivity. Bohužel při
prvním sněhu auta rozjezdila na několika místech krajnice a
dostala se i za ně, do míst, kde byla na podzim vyseta tráva
a zarovnán terén. Na jaře tak budeme muset znovu dosít
trávu a terén v těchto místech urovnat.

Stavební řízení I. ETAPA opravy silnice
Bylo zahájeno stavební řízení na opravu silnice III/2864 v
úseku, který vede mezi obcemi Těšín - Soběraz -Radim Dřevěnice a dále silnice III/2861 mezi obcí Dřevěnice a
křižovatky se silnicí I/16 Na Špici. V tomto úseku se
vyskytuje větší množství poruch, jako vyjeté koleje, trhliny a
poruchy obrusné vrstvy, což mohou jistě všichni řidiči, kteří
tady jezdí, dosvědčit. Projektová dokumentace na I. etapu
oprav je hotová a byla tak předložena Městskému úřadu
odboru dopravy v Jičíně se žádostí o vydání stavebního
povolení na tuto stavbu. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska do 18.2.2021. Po
uplynutí tohoto termínu bude vydáno rozhodnutí.
Úřední hodiny na obci:
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Veberová
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz

PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD. 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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