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Právě čtete sté číslo Dřevěňáčku. Poprvé byl vydán v únoru 2010 za starostování Josefa
Hlaváče. Nápad, že bychom mohli vydávat v obci nějaký „občastník“, měla první Helena
Kuželková. Měl se jmenovat Dřevěňák, ale Luboš Krausu řekl, že je lepší Dřevěňáček, tak mu
to už zůstalo. Hlavičku navrhl pan František Polák a ta taky zůstala doteď. Až na některé
výjimky- (třeba o prázdninách), se snažíme, aby vycházel každý měsíc. Nejprve byl pouze
v tištěné podobě, později ho začali lidé dostávat také do svých e-mailových schránek a od
začátku je zveřejňován také na internetových stránkách obce. Snažíme se Vám přinášet
v Dřevěňáčku informace z akcí, které se u nás pořádají, pozvánky na tyto akce a také co
všechno se připravuje na obecním úřadě, u Sokolů nebo u hasičů. Pokud máte nápady, co by
šlo zlepšit nebo jaké další informace do Dřevěňáčku doplnit, ozvěte se nám prosím nebo
přijďte přímo na obecní úřad o úředních hodinách.

Vítání občánků
Letošní vítání občánků proběhlo v sobotu 22. června v zasedací místnosti obecního úřadu
v Dřevěnici. Letos jsme přivítali pět nových malých občánků – máme dva Štěpány, Nikolku,
Jolanku a Alfréda. Všem přítomným zahrála na flétnu a klávesy a zazpívala Barunka
Sutnerová.

Podání žádosti o dotaci
Obec podala v červnu žádost o dotaci na výstavbu chodníku v Lázeňské ulici – v její části od
Barochovských k Voborníkovým v délce 190 m. Původní záměr byl vybudovat chodník v celé
ulici. V zadní části se nám nepodařilo získat souhlas jednoho vlastníka pozemku s trasou
dešťové kanalizace. Budeme muset nechat předělat projekt a o dotaci se pokusíme požádat
v příštích letech.
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Schválená dotace na cestu
Obec obdržela informaci z Ministerstva pro místní rozvoj, že naše žádost o dotaci na
rekonstrukci cesty směrem k čarodějnicím (část cesty v intravilánu o délce 88 m), byla
schválena. Obec by tak měla obdržet na tuto rekonstrukci celkem cca 564 tisíc Kč. Tato
dotace je také podmíněna novou výsadbou zeleně. Na podzim budou vysazeny dvě
kontejnerové lípy na vrchu kopce Hlíza a toto místo by mělo být opatřeno také lavičkou,
protože je zde krásný výhled do okolí. U rekonstruované cesty budou potom vysazeny keře.
Další projekty, které obec připravuje
V současné době pro obec připravuje projekční firma projekt na budoucí výstavbu chodníku
na Větrově a dole pod kopcem od kontejnerů směrem k domu Maxiánových. Další projekt se
připravuje na rekonstrukci cesty okolo vývařovny dozadu ke stavebním pozemkům. Tyto
projekty musíme mít spolu se stavebním povolením, abychom byli připraveni v případě
vyhlášení dalších dotačních titulů.
Rekonstrukce bývalých starých garáží
Budova bývalých starých garáží přestala dělat po několika desetiletích ostudu uvnitř obce.
Obec tuto budovu odkoupila ve špatném technickém stavu a snaží se jí opravit. Je zde
kompletní nová střecha, žlaby, budova dostala nový bílý kabát a byl vyklizen veškerý
nepořádek, který se v této budově skladoval po mnoho let.

Stav v průběhu rekonstrukce

Současný stav

Ale ne všechno se nám daří …….
Obec Dřevěnice požádala v loňském roce o dotaci na výstavbu dětského hřiště u
sportovního areálu u Ministerstva pro místní rozvoj. Dne 19.6. byly zveřejněny výsledky
žádostí o dotaci. V tomto dotačním programu byl ale obrovský přetlak, celkem bylo podáno
991 žádostí a bylo uspokojeno jen 137. Naše žádost byla zařazena mezi náhradní
projekty na 317 místo. Ačkoliv se proslýchá, že budou do dotačního titulu ještě dodatečně
dány nějaké peníze, naše šance že se na nás dostane, jsou zřejmě nulové.
Nyní se pokusíme požádat o dotace přes dotační program Oranžová hřiště, který vyhlásil
ČEZ, ale i zde zřejmě bude veliký převis, protože stejný nápad budou mít zřejmě i ostatní
obce, které neuspěly.
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Vyjádření TJ Sokol Dřevěnice: Trocha rozpaků z přistání parašutistů
Již 24. ročník svých republikových her absolvovali v Dřevěnici závodníci a klienti
z jednotlivých ústavů. Opět hráli přehazovanou, opět se bavili při diskotéce a večerním
ohňostroji. A představte si!! Jednomu
pánovi z Dřevěnice vadilo to, že
pořadatelé pro účastníky turnaje
zajistili seskok dvanácti parašutistů,
par
který doprovodil pilot letadla –
populární „Anduly“ – několikerým
přeletem nad sportovním areálem. A
místnímu stěžovateli to vadilo tak
silně, že dokonce volal přímo na letiště
do Vokšic……
Škoda, že jste pane seděl doma a
nepřišel přímo do sportovního areálu,
abyste si vychutnal nadšení účastníků turnaje, ale také přítomných dětí z Dřevěnice, nad
touto akcí. Někdy totiž stačí přijít se na všechno podívat, než si začít stěžovat.
Postižení lidé na světě moc radosti nemají, a i takováto „drobnost“ je dokáže přiblížit těm

„zdravým“.. A riziko, kterého se údajně pilot dopustil? To necháváme
necháváme na jeho profesionalitě,
protože určitě nešel „přes
přes čáru“
čáru a naopak připravil
ipravil všem přítomným hezký zážitek. Na závěr
bychom chtěli upozornit, že tito lidé jsou velice přátelští, milí a slušně vychovaní, což jistě
potvrdí všichni místní pořadatelé. Po jejich odjezdu nebylo vůbec nutné uklízet areál, protože
po nich nikdy nezůstanou žádné poházené kelímky, papíry a jiný nepořádek. Možná bychom
si někteří měli z nich vzít příklad, jak se mají
ma lidé k sobě vzájemně chovat……

V červnu
ervnu se na hřišti
hř
uskutečnil rozlučkový
kový turnaj se sezónou. Turnaj rodičů
rodi a
dětí
tí v minivolejbale
minivole bale se opravdu moc povedl. Hrálo se ve dvou skupinách.
Starší si zkusili deblíky a nebylo to na začátku
za átku tak snadné. Postupem času se
zlepšovali a přicházeli
př
deblům na chuť.. A mladší bojovali se svými rodiči
rodi
jako lvi, už se nám podařilo
poda ilo zapojit do hry odbití spodem a bagr. Maminky
nám napekly a nám všem to moc chutnalo. S pozdravem Jana
Jana K.
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Další akce v Dřevěnici ve sportovním areálu, které se konaly v červnu.
Festival volejbalu v Dřevěnici na závěr sezony byl
posledním turnajem v tomto školním roce. Bohužel
pozdní datum se podepsalo na počtu družstev. Někteří
rodiče nám odvezli naše malé volejbalisty na
dovolenou. Začalo se v pátek 21.6. kdy se hrál čtyřkový
volejbal. Naše družstvo bylo pouze ve třech. Ze začátku
byl na hřišti trochu zmatek, ale postupně Adam, Eliška
a Pavla přišli na to jak se postavit a vykrýt neobsazené
místo a obsadili šesté místo. V šestkovém volejbale byli
pátí. Druhý den bylo barevné mini. V červeném
volejbale jsme měli 3 družstva. Nejlepší a to na třetím
místě byly Veverky Julča s Bárou na sedmém místě
Dřeváci Matěj a Vojta a osmé místo Červíci Anetka a
Terka. Prázdniny máme volné a soustředění máme
první víkend v září (6.9.-8.9.2019). Protože jsme
přihlásili jedno družstvo do modrého volejbalu apeluji
na rodiče, že tento víkend patří jen volejbalu. Díky a
pěkné prázdniny, sejdeme se na turnajích Jana Kaiserová.

Na finálovém okresním turnaji mládeže, zvítězili v kategorii
čtyřkového i šestkového volejbalu hoši Dřevěnice i přesto, že nebyli
kompletní, čtyřky vyhráli Marek Šimánek a Jáchym Janouch, v
šestkách je doplnil Filip Danys a Šimon Rovný.

Další akce ve sportovním areálu v červenci a srpnu 2019
19.7. – Pololetní členská schůze TJ Sokol Dřevěnice
20.7. – Rykot - triatlon
3.8. a 4.8. – 1. víkend 66.ročníku Volejbalové Dřevěnice
10.8. a 11.8. – 2. víkend 66.ročníku Volejbalové Dřevěnice
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V dubnovém Dřevěňáčku byla uvedena prosba o omezení sekání o víkendu. Byla to ale
pouze prosba, ne žádné nařízení nebo vyhláška. Kdo jezdí do Dřevěnice o víkendu nebo je
hodně pracovně vytížen během týdne, tak se o svoji zahradu musí postarat skutečně pouze
pouz
o víkendu a ostatní proto prosíme o pochopení.
pochopení. Někdy se to prostě uklidit musí…..

Čištění komínů
Pokud si budete chtít u svého domu nebo chalupy nechat vyčistit
istit komín, mů
můžete
se přihlásit na obecním úřadě
řadě nebo na telefonu číslo 721231094 na den, který
Vám bude vyhovovat. Čištění
Č ění komín
komínů proběhne opět v září – v pátek 13.9. 2018 a v
neděli 15.9.2019.
Borec nakonec,
aneb „Za Dřevěnici krásnější“………….
“………….
Je v pořádku, když lidé z obce opravují a vylepšují své
domy a chalupy. Horší je, že když dělají novou koupelnu,
tak suť, záchodovou mísu a starý sprchový kout i
s dlaždičkami vyhodí ke kontejnerům, aby jejich
nepořádek, jako obvykle, uklidil někdo jiný……..
jiný…
Než vyšlo toto číslo, přibylo na místo ještě přední sklo
z auta, staré koberce a například zastřihovač živých
plotů…….
Upozorňujeme stavitele, že do kontejnerů nepatří obaly
ze stavebních materiálů, ty by se měly odvézt do
sběrného dvora. Necpěte to do kontejnerů v obci, ostatní
obyvatelé potom nemají kam odpad ukládat, protože
kontejnery jsou během týdne beznadějně přeplněné.

Zároveň připomínáme,
ipomínáme, abyste dohlédli na Vaše psí milá
miláčky.
čky. Množí se stížnosti
k chování některých
kterých majitel
majitelů psů, kteří na ně stále
ále nedávají pozor.
pozor Nemají je na
vodítku nebo psi nemají košík a potom obtěžují
obt žují ostatní obyvatele naší obce.
Může
že dojít i k pokousání někoho
n
z obce nebo projíždějícího
jícího cyklisty
cyklisty. A nejhorší
by bylo, kdyby se cílem útoku stalo malé dítě.
dít . Jakékoliv napadení psem
p
by už
definitivně přestala
estala být legrace a majitel
majitelé by z této situace měli veliký problém!

Úřední
ední hodiny na obecním úřadě
ú
budou v červenci
ervenci omezeny z důvodu čerpání
dovolených. V pondělí
ělí 15. a 22. července nebudou úřední
ední hodiny a ve středu
st
17. a 24. července
ervence budou úřední
úřední hodiny pouze od 17,00 hodin do 19,00 hodin.
Úřední hodiny na obci:
PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta
ístostarosta obce: Ludmila Lukavcová
Lukavco
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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