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Říjnové akce v naší obci:
Sběr železného šrotu a elektroodpadu bude v sobotu 24. října od 8,00 hodin
Nechte tento odpad u svých vjezdů k domům a chalupám. Odvoz provedou
místní hasiči a nebudou odvážet bojlery a průtokové ohřívače.

Ukládání odpadu ze zahrady se plánuje do 24.10.2020
Do této doby můžete odvážet větve ze stromů a keřů na vyhrazené místo u
rybníka Hlíza. Poté budou navezené větve spáleny a celé místo uklizeno.

Pokračující výstavba nové polní cesty
V současné době stále probíhá výstavba polní cesty od
silnice na Větrově, která končí u další silnice
v Lázeňské ulici. Od čarodějnic směrem ke skladováku
je již připraven podklad na novou část cesty, kde dosud
byla pouze mez mezi jednotlivými hony orné půdy.
V této části také proběhl archeologický průzkum,
který neodhalil žádné nálezy, proto nebyla stavba
pozastavena a pokračovala po týdnu dál. Koncem října
by měl být položen v celé délce živičný povrch a
upraveny jednotlivé vjezdy na pole. Následně budou
vysazeny nové stromy.
Celkem to bude 95
kusů hrušní a švestek.
Bude také přesazeno
šest stávajících mladých stromů. To jsou čtyři třešně a
dvě švestky, které překážejí při stavbě nové cesty.
Stromy po dohodě firma PORR převeze s velkým balem
k rybníku Hlíza, kde budou znovu zasazeny. Budeme tak
mít víc možností je často zalévat, aby se znovu uchytily.
Dále by měl být uklizen malý remíz uprostřed polí mezi
místem od čarodějnic ke skladováku, okolo kterého
půjde nová cesta. Celou výstavbu cesty financuje Státní
pozemkový úřad a měla by stát cca 14 000 000 Kč.
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Sázení stromů
Obec požádala o dotace na výsadbu stromů uvnitř obce. Jedná se o místo u studny
dole pod kopcem u roubenek a dál by se stromy měly sázet u autobusové zastávky.
Projekt je v pořádku a zaregistrován, nyní čekáme, jak naše žádost o dotace
dopadne. Mělo by být vysazeno celkem 22 kusů stromů.
Další žádost jsme podali na sázení stromů v okolí obce – doplnění javorové aleje
uvnitř honů o 13 kusů, ta byla vysázena vloni na podzim a doplnění o pás keřů –
celkem 60 kusů. U další cesty na okraji obce by měly být vysazeny třešně, celkem
10 kusů. I zde byla žádost přijata a čekáme na výsledek, protože kontejnerované
stromy jsou drahé. Chceme proto využít možnosti dotací.
Pokud dotace dopadnou v náš prospěch, měly by se stromy sázet ještě tento
podzim. Zřejmě na přelomu října a listopadu. O případném termínu nové výsadby
Vás budeme informovat.

Akce z minulého měsíce:
Dřevěnické posvícení a dětský den
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V sobotu 5.9. se po volejbalovém turnaji mužů
a žen rozvoněla vůně řízků... Dřevěnické
posvícení mohlo začít. Již v čase oběda se na
kurtech mnozí sešli, aby ochutnali prejt, řízky i
tlačenku a opět se setkali. Od 15ti hodin se
konal dětský den pod vedením Lucky
Tauchmannové. Krátký déšť přerušil dětské
soutěžení, a tak byl čas na oblíbené malování na
obličej a barvení vlasů. Děti závodily ve
sportovních disciplínách a těšily se na hezké
odměny. Starší, volejbalově zdatné děti se pod
vedením Jirky Šimánka utkaly v turnaji
smíšených družstev. Zvítězil tým kapitána Vítka
Barochovského. Od 17ti hodin zpříjemnila
posezení kapela WOKO, zkrátka posvícení jak
má být. H.B.

Ostatní informace:
Cvičení s dětmi začíná!
Po nucené pouze začalo cvičení dětí s rodiči.
Scházíme se každý čtvrtek od 16,00 hodin
v tělocvičně na obecním úřadě. Děti opět čeká
překážková dráha, pohybové hry s básničkami,
závody a cvičení s overbally. Na cvičení prosím
nezapomeňte dětem zabalit boty na přezutí a
pití.

Informace k dětskému hřišti
Je určitá pravděpodobnost, že získáme dotaci na
dětské hřiště. Z toho důvodu proběhlo poptávkové
řízení na rozšíření dětského hřiště o lanovou dráhu
pro děti, která bude umístěna na sousedním
pozemku.

Cesta v Lázeňské ulici
Na základě stížností některých obyvatel z Lázeňské ulice jsme zaslali dopis na Správu
silnic KHK. V dopise bylo uvedeno, že obec již v roce 2017 žádala o opravu nerovné
silnice v Lázeňské ulici. Upozorňovali jsme na její zhoršený stav a nerovnosti. V letošním
roce se v délce 190 m postavil nový chodník, který zlepšil bezpečnost chodců, ale ani
čtyři nové vpusti zabudované u okraje chodníku nemohly zajistit odtok vody z celého
tohoto úseku, protože zde není rovný terén. V dopise obec žádala o vyrovnání propadlé
komunikace a její vyspádování ke kanálovým vpustím.
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Obec obdržela dopis od Mgr. Červíčka, 1. náměstka hejtmana KHK, kde je mimo jiné
uvedeno: místně příslušný inspektor silniční sítě dne 31.8. navštívil po nočním dešti
předmětné místo a pořídil fotodokumentaci. Přestože v noci pršelo, na silnici nikde voda
nebyla v takovém rozsahu, jako na Vaší fotodokumentaci. Tam je s největší
pravděpodobností zachycen přívalový déšť, při kterém jsou extrémní srážky
několikanásobné oproti normálu. Nicméně nezastíráme, že by zde menší kaluže nebyly.
Souhlasíme s tvrzením, že povrch silnice je zde velmi nerovný a odvod vod
problematický. Došli jsme proto k závěru, že předmětný úsek silnice III/2863 (podél
nově vybudovaného chodníku) v délce 190 m bude zařazen do plánu souvislých výsprav na
rok 2021. Znamená to, že v této části silnice bude provedeno odfrézování stávajícího
živičného krytu v šířce cca 2,70 m a položení krytu nového, tak aby voda odtékala do
stávajících vpustí. Jsme přesvědčeni, že uvedená oprava problémy s odvodem
povrchových vod vyřeší, bude tím zajištěn odpovídající konfort pro pěší a zamezí se tak
dalším škodám na majetku.

Projekt na další chodník v obci
Máme hotový projekt na výstavbu chodníku dole pod kopcem. Od místa, kde jsou kontejnery,
okolo domu Maxiánových. Obec má nyní i stavební povolení a budeme žádat o dotaci.
Rybník Hlíza
Státní pozemkový úřad nechal zpracovat projekt na rekonstrukci rybníku Hlíza. Je hotové i
stavební povolení. Jedná se o odbahnění, opravu stávající hráze, nové výpustní zařízení,
rekonstrukci cesty po hrázi a údržbu a doplnění zeleně. Pokud obdrží SPÚ v příštím roce
na tuto akci dostatek finančních prostředků, rybník by byl vypuštěn na jaře 2021 a poté by
byly zahájeny přípravné a stavební práce, jejichž dokončení se předpokládá zjara 2022.

Výsledky voleb v obci Dřevěnice:
1. Koalice ODS, STAN,VČ 40,00%, 2. Ano 2011 19,00%, 3. Pirátská strana 10,00%
Vzhledem k současné situaci se letos nebude pro děti pořádat akce Cesta za dýní.
Na závěr Vás prosíme o dodržování všech opatření, která byla vydána vládou na
podporu zastavení koronaviru v našem státě. Buďme ohleduplní k ostatním a hlavně
disciplinovaní a zodpovědní. Současná situace je vážná a neměli bychom ji podcenit!
Přejeme Vám v této době hlavně hodně zdraví, to je teď to nejdůležitější.
Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Veberová
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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