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zpravodaj obce Dřevěnice

prosinec 2015

Územní plán obce Dřevěnice
Naše obec má od 23. 12. 2011 platný územní plán. Dle zákona č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon) - je povinnost obce předložit zastupitelům nejpozději do 4 let od
vydání územního plánu a poté pravidelně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování
územního plánu v uplynulém období. Tuto zprávu pro nás zpracuje MěÚ Jičín, odbor
územního plánování. Ve spolupráci s obcí se popíší veškeré změny, které vznikly za
dané období a do zprávy se také zapracují případné nové požadavky obce nebo
občanů. Na základě této zprávy potom obec objedná u zpracovatelské firmy změnu
územního plánu. Pokud máte nějaké připomínky, požadavky nebo náměty
k územnímu plánu, předložte je prosím písemně na obec do 15. 12. 2015.
ZPÍVÁNÍ U ROZSVÍCENÉHO VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Srdečně zveme všechny místní i přespolní na
letošní rozsvěcení vánočního stromečku, které se uskuteční
v pátek 4. 12. 2015 od 18.00 hodin. Po rozsvícení
vánočního stromečku zazpívají vánoční písničky a koledy žáci
a učitelé ze Základní umělecké školy Melodie z Hořic. Děti
obdrží malou pozornost, pro všechny bude připraven teplý čaj
a drobné pohoštění. Přibližně v 18.30 hodin začne jako
každoročně ohňostroj. Děti, vezměte si rozsvícené lampionky.
Všechny také zveme na následné posezení ve vyhřáté
klubovně. Chtěli bychom poprosit některé maminky a babičky,
aby jako v loňském roce, přinesly drobné pohoštění, které bude
poté připraveno pro všechny přítomné. Moc Vám dopředu
děkujeme!

Vánoční posezení s důchodci
Obecní úřad zve všechny důchodce na každoroční vánoční posezení, které se
uskuteční v klubovně na hřišti v úterý 15. 12. 2015 od 17,00 hodin. Je pro Vás
připravena slavnostní večeře a písničky Vám zahraje a zazpívá pan Stanislav Švanda.
ADVENTNÍ ČTENÍ
Vánoce otevírají lidská srdce a umožňují nám projevit lásku a vzájemnou sounáležitost.
Vyvolávají v nás představy a vzpomínky. Toto kouzlo se k nám rok co rok vrací.
Přijměte prosím pozvání na Adventní čtení v poslední adventní neděli 20. 12. 2015,
16:00 hodin v hostinci u Militkých.
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Zájezd do divadla
Obecní úřad pořádá 13. 2. 2016 zájezd do Divadla Radka Brzobohatého do Prahy na divadelní hru
Tančírna. Divadlo bude od 15,00 hodin, odjezd z Dřevěnice je zatím plánován na cca 12,30 hodin.
Obecní úřad zaplatí autobus do Prahy a uhradí každému větší část ze vstupného, které činí 690 Kč.
Zájemci si budou moci zakoupit lístek za 300 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat a případně již také
zakoupit - třeba jako vánoční dárek - o úředních hodinách v pondělí nebo ve středu na obecním úřadě
od 18. Listopadu 2015.
Světově proslulá divadelní hra Tančírna vznikla téměř před 30 lety v pařížské divadelní společnosti
Le Théatre du Campagnol. Tento námět byl později zpracován italským režisérem Scolou, na známý
film Tančírna. Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, aby
zapomněli na starosti každodenního života. Z osamělých duší se stávají páry, z lidí, včera si ještě
cizích, partneři nebo milenci. Kolem se řítí dějiny, píše se historie našeho národa, jen v tančírně
osamělí tanečníci zůstávají v každé době pořád stejní – se svou touhou, nesmělostí i nesplněným
snem.
Hrají: Karel Hábl, Jan Révai, Petr Vágner, Ondřej Brzobohatý, Petr Oliva, Michal Roneš, Antonín
Hardt, Miroslav Hrabě, Jiří Chvalovský, Petr Semerád, Vojtěch Hájek, Přemysl Pálek, Hana
Gregorová, Vanda Károlyi, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Vladimíra Striežencová, Irena
Máchová, Kateřina Velebová, Pavla Procházková.

Odstávka na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
V souvislosti se schválením novel zákonů o občanských průkazech a cestovních dokladech
upozorňujeme občany, že v období od 28. 12. 2015 do 3. 1. 2016, by mělo dojít k odstávce na
oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů. Pokud budou příslušné novely schváleny,
nebude možné v tomto období požádat o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji ani o cestovní
pas. Zároveň nebude možné si tyto doklady vyzvednout. Odstávka však ještě nebyla potvrzena
příslušným orgánem Ministerstva vnitra. Touto informací se odbor správních agend Městského
úřadu v Jičíně snaží předejít případným nedorozuměním a problémům, které by v této souvislosti
mohly některým žadatelům nastat.

Lesní noviny
Přípravy na zimu
Mráz není zatím velký, ale nedovolí otálet. V lese se připravuje každý po svém. Kdo to má určeno, ten uletěl
před hladem a zimou na křídlech. Kdo tu zůstal, snaží se naplnit si komory a připravit si zásoby potravy.
V tomto čísle se zaměříme na pár hlodavců. Zvlášť horlivě tahají zásoby hraboši. Mnozí z nich si vyhrabali
zimní doupata pod kupami listí, sena či slámy. K doupěti vede pět nebo šest cestiček, každá ke zvláštnímu
vchodu. Pod zemí je ložnice o několik komor. V zimě se hraboši ukládají k spánku jen za nejtužších mrazů.
Proto si dělají velké zásoby zrní. V některých doupatech může být čtyři až pět kilogramů zrní.
Veverka si udělala komoru ve svém kulatém hnízdě. Tam má uloženy lískové oříšky a šišky. Kromě toho si
nasbírala houby – klouzky a kozáky. Napíchá si je na strom na olámané větvičky a suší si je tak do zásoby.
Nanosí jich hodně a tak se někdy stane, že vám v zimě spadne v lese na hlavu sušená houba. To jen veverka
zapomněla, na jakou větev si ji schovala.

hraboš
polní

veverka
obecná
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Doplňte
plody
ořešák královský
dub letní
jírovec maďal
buk lesní

Výroční schůze SDH Dřevěnice se koná dne 12. 12. 2015 v 19 .00 hodin Na Rychtě.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
Zveme všechny děti v sobotu 5. 12. 2015 do klubovny na hřišti na Mikulášskou
nadílku. Mikuláš a čerti přijdou mezi 17:30-18:00 hodinou, přijďte prosím včas.
Uvidíme, koho čerti letos odnesou (pro rodiče – noste nadílku jako v předešlém
roce na Obecní úřad v úředních hodinách, v sobotu bude předána Vašim dětem).

Česko zpívá koledy – 9. 12. 2015 v 17:30 v tělocvičně.
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
krásná vánoční skladba
Jakub Jan Ryba je autorem jedné z u nás nejhranějších vánočních skladeb – České mše vánoční. Každý rok
tuto radostnou skladbu slyšíme v době adventu odevšad. Napadlo vás někdy, jak radostný byl životní osud
autora tohoto díla a jak na ně pohlížel on sám? Nuže, přečtěte si o tom malé vánoční povídání – povídání o
neveselém osudu člověka, který o tolik převyšoval své současníky. Jakub Jan Ryba byl především poslušný
syn. Jeho otec, vzdělaný a muzikantsky založený venkovský kantor, o synově nadání k hudbě dobře věděl a
snažil se ho rozvíjet a kultivovat. Sám Ryba na toto období ne vždy s radostí vzpomínal. Například, když
složil, někdy v devíti letech, své první Salve, tak jeho otec tento hymnus okomentoval nějak takto: “Hm,
dobré, ale trochu dlouhé.” a nemilosrdně seškrtal synovu skladbu dle svých představ. Když pak bylo toto
zmrzačené torzo skladby poprvé veřejně provedeno, tak sice všichni vyjadřovali uznání mladičkému
skladateli, ale jen on věděl, že to není ta skladba, do které dal celé své vřelé a dychtící srdce.
Válka krutě zasáhla všechny. Napoleonské války se sice nějak přímo osobně a tragicky nedotkly Rybovy

rodiny, ale jejich bitvy způsobily, že válečné výdaje přivedly roku 1811 rakouskou monarchii ke státnímu
bankrotu. Peníze neměly žádnou hodnotu a veškeré Rybovy příjmy už nedokázaly zajistit rodině ani dost jídla.
Dovedete si představit, jak mu asi muselo být, když nechtěl dospívajícím, nadaným synům Josefu Arnoštovi,
Vilémovi a Václavovi odříci vzdělání .
Tajemství Rybovy smrti. Co přesně bylo tou poslední kapkou, jíž pohár života Jakuba Jana Ryby přetekl přes

okraj, a on se rozhodl vzít si život, se můžeme jen dohadovat. Lze vystopovat jednu zajímavou souvislost. V
příbramském archivu se mezi dokumenty pocházejícími ze starorožmitálské fary nachází nenápadný v
němčině psaný zápis o předběžném rozpočtu k opravě kostelních varhan, datovaný 7. dubna 1815, tedy den
před Rybovou smrtí. Z tohoto dokumentu vyplývá, že se konala, v přítomnosti rožmitálského kantora Ryby,
faráře Česaného a plzeňského varhanáře Nolliho, prohlídka varhan, které byly shledány ve velmi špatném
stavu a úplně rozladěné. (Mimochodem, na tyto varhany Ryba o dvacet let dříve osobně poprvé hrál svou
Českou mši vánoční.)
Mohly za to varhany? Varhanář požadoval za opravu na tehdejší poměry značný obnos – celých 170 zlatých.

Vzhledem k tomu, že v účetních knihách fary ve Starém Rožmitále se nenašel z té doby žádný zápis o
takovém výdaji za opravu varhan, je nanejvýš pravděpodobné, že z opravy sešlo. Zda byla pro Rybu,
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disponujícího absolutním hudebním sluchem, představa, že by měl další léta hrát na falešně znějící
nástroj, natolik frustrující, že se rozhodl ukončit svůj život, nevíme. Víme jen, že odešel ráno 8.
dubna 1815 do lesa na vrch Štěrbinu a tam si břitvou, kterou si přinesl v kapse, otevřel žíly. Říká se,
že Ryba jako sebevrah nesměl být pohřben do posvěcené půdy starorožmitálského hřbitova. Nejspíše
to nebude celá pravda. Dle farních záznamů nebyl v té době Ryba jediný, kdo si vzal život. Ale
zřejmě byl jediný, koho jeho současníci za tento čin odsoudili k pohřbení mimo místa pro své mrtvé,
ale až na daleký a dávno nepoužívaný morový hřbitov. Za činem Jakuba Jana Ryby bylo vědomé a
svobodné rozhodnutí člověka, který v mnoha ohledech převyšoval své současníky a doufal, že ho
pochopí až budoucí generace. A v tom se nemýlil.
Mocní se mění, lidský genius je věčný. Dnes už mnoho nevíme o tom, kteří vlivní a mocní zasáhli

nepříznivě do Rybova života. Ani neznáme jména těch, kteří se zasloužili o jeho špatný psychický
stav vedoucí k jeho smrti. Ba ani nemáme jasno v tom, kdo se nejvíce zasloužil o to, že nesměl mít
řádný pohřeb do vysvěcené půdy. Dnes, kdy uplynulo dvě sta let od jeho smrti, ale víme, kdo byl
Jakub Jan Ryba a všichni známe jeho mši začínající slovy: “Hej, mistře!”, která prosvětluje svou
radostnou melodií každé Vánoce. Autor se smutným osudem rozdává radost i dvě století po smrti, a
zatímco jeho “mocní” současníci vládnoucí osudy mnoha lidí upadli v zapomnění, tak Rybovo dílo
žije dá

VŠEM OBČANŮM PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
Starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
601 395 386
Místostarosta obce: Ludmila Lukavcová  736 279 726
Administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková 723 354 315

STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.

Email obce:ou.drevenice@tiscali.cz Internetové stránky obce:www.drevenice.org
Redakce email:drevenacek@email.cz
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