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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

leden 2022

Tříkrálová sbírka v Dřevěnici
Letos prošli Dřevěnici tři
tříkrálové skupiny. Ale
měli jsme jednu specialitu, místo tří králů
chodili tentokrát králové
čtyři. Přihlásilo se víc
dětí, tak jsme rádi, že se
zapojily, obešly obec a

přály štěstí, zdraví, dlouhá léta a rozdávaly radost
ostatním. Zároveň chceme všem, kteří přispěli,
poděkovat za vstřícnost a ochotu pomáhat jiným.
Kolik se letos v obci vybralo na dobročinné účely při
letošní sbírce zveřejníme v únoru.

Hasiči informují:
Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci se výbor SDH na svém posledním jednání
rozhodl o zrušení tradičního plesu, který se měl konat 22. ledna 2022 v Radimi. Rozhodli jsme
se proto využít tento termín jako náhradní pro uskutečnění výroční Valné hromady, která měla
původní termín 10. prosince 2021. Na tuto akci obdrží ještě všichni členové písemnou
pozvánku. Tak snad alespoň toto vyjde. Za výbor SDH Aleš Dufek

Další hotový projekt na cestu

Žádost o dotaci

Obec obdržela hotový projekt na cestu od
silnice okolo domu Tauchamových a
Šimánkových k hrázi rybníku Hlíza. Nyní
budeme žádat o stavební povolení na tuto
akci. Pokud stavební povolení dostaneme,
tak se pokusíme na podzim 2022 požádat o
dotace. Bez nich to nepůjde, protože
rozpočet je cca 3,5 milionu korun.

Obec Dřevěnice požádala o dotaci na
rekonstrukci cesty od vývařovny na
Ministerstvu pro místní rozvoj. Dále jsme
požádali o dotaci Královéhradecký kraj na
výstavbu chodníku od kontejnerů u garáží
směrem k domu Maxiánových. Budeme
proto čekat, zda s žádostmi uspějeme a
budeme moci na podzim začít budovat.

Rozšíření čističky odpadních vod
Firma, která vyhrála výběrové řízení by měla převzít staveniště v březnu a začít s výstavbou,
která by měla být hotová do konce tohoto roku.
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Informace k postupu prací na rybníku Hlíza
Práce byly ukončeny v prosinci a začnou na jaře, hned jak to počasí dovolí. V plánu je začít
práce v měsíci březnu. Na hrázi jsou nyní umístěny výstražné tabule, které upozorňují, že se
přes hráz nemá chodit, hrozí nebezpečí úrazu a v tuto chvíli se zde jedná o staveniště. Prosíme
proto o dodržování těchto bezpečnostních opatření.
Asi ze dvou třetin je hotová menší
průcestná hrázka, která v budoucnu
oddělí zátoku směrem k Tužínu. Nátok
u rybníka a pata levého břehu je
opevněna
lomovým
kamenem.
Stávající nájezdy do rybníka budou na
jaře upraveny na pozvolné přechody
do nádrže. Před požerák byla usazena
kari síť, která bude sloužit jako
provizorní česle proti ucpání požeráku. Zástupce dodavatele bude po
dobu přerušení prací pravidelně kontrolovat stav požeráku a odstraňovat naplaveniny.
Nemělo by proto dojít k ucpání požeráku. Tomu bude bránit i průcestná hrázka.
Na podzim došlo také k vyčištění pozemku, který těsně přiléhal k rybníku Hlíza. Byly zde
prořezány staré, poškozené olše a byl urovnán terén a rozhrnuta zemina, která zde byla
z minulých let navezena. V tuto chvíli se tak otevřel další prostor, z kterého bude přístupný
rybník, protože dříve zde rostly stromy jeden přes druhý, celé území bylo zarostlé kopřivami
a vlastně neprůchodné. Zároveň byly vykáceny některé poškozené a přestárlé stromy podél
břehu. V zimních měsících bude ještě odstraněno asi cca 6 ks stromů z břehu rybníka z druhé
strany. Na jaře zde budou vysazeny nové stromy, bude se jednat o lípy a olše a celkem to bude
15 ks stromů.
Tímto bychom také chtěli poděkovat všem, kteří pomáhali s odstraněním náletů keřů,
přerostlých, poškozených nebo nemocných stromů na břehu rybníku Hlíza.

Poplatky za rok 2022
Cena za odvoz odpadu 600 Kč /osoba rok nebo rekreační objekt/rok
Poplatek za psa 100,- Kč za 1 psa
Stočné 39.10 Kč/m3 včetně DPH
Vodné 28,10 Kč/m3 včetně DPH
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 na obecním úřadu, nebo na účet č. 19-2914576339/0800.

Prosíme, abyste nezaměňovali čísla účtů.

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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