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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

červen 2015

Poslední dubnový
ový den byl opět ve znamení hledání košťat. Oslava čarodějnic je u nás spojená se
stavěním májky. Tak tomu bylo i letos. Májka byla vzorně připravena členy SDH a tak nezbylo nic
jiného, než ji ozdobit. Toho se ujaly všechny čarodějnice, které na hřiště toho
toho večera přišly. Zdobení
krepovými papíry chvilku trvalo, ale výsledek byl perfektní. Samotné stavby májky se ujali místní
tatínkové a za podpory obecenstva a umačkaných palců ( to aby nepraskla), se ji podařilo postavit již
tradičně u Pomníku padlých. Pakk nastal čas soustředit všechny čarodějnice a vyhodnotit tu nejhezčí.
Se šestou hodinou večerní vše vyvrcholilo, kdy jiskra zažehla hromadu roští a čarodějnice na jejím
vrcholu za plápolání ohně zmizela. Byla jediná. Ostatní,
Ostatní včetně rodinných příslušníků,
příslušníků si raději na
menším ohni opekli buřtíka. Počasí nám nic nezkazilo a všichni v dobré náladě odcházeli z klubovny
v pozdních večerních hodinách. Škoda, že k ránu zapršelo – krepový papír to nemá rád!

Sběr elektroodpadu
Lednice, mrazáky
9 ks
Pračky, myčky
3 ks
Televize, poč.
č. monitory 11 ks

Malé spotřebiče – vak
4 ks
(100x80x50cm – tiskárny, rádia, konvice,
vrtačky, vysavače,
če, fény, př
přímotopy)
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Upozornění! Prosíme
rosíme všechny, kteří nezaplatili poplatek za komunální
odpad nebo za psa, aby tak učinili v co nejkratší době,, buď na účet obce
2914576339/0800 u České spořitelny nebo přímo na obecním
ob
úřadě v
úředních hodinách. Platba měla být provedena do konce dubna 2015.
Poplatek za komunální odpad je 485 Kč na osobu a za psaa 50 Kč/rok.
V dubnu kdosi z obce vypustil neznámou látku do kanalizace a ČOV
zkolabovala. Jelikož se na problém přišlo se zpožděním, nebylo již možné odebrat vzorky, aby
se zjistil původce. Takovým
vým jednáním se prodražuje provoz kanalizace. Tyto zvýšené náklady
by mohly příští rok zvýšit ceny stočného.

Třídění odpadů
Kvůli nedostatečné kapacitě kontejnerů na tříděný odpad u bývalé sýrárny, si pronajala obec
od TS Jičín další dva. Máme zde celkem 3 na plast, 3 na papír 2 na sklo a 1 na textil. Zároveň
jednáme s firmou EKO-KOM
KOM o bezplatném pronájmu kontejnerů.
kontejnerů. Proto nyní
nyn doufáme, že se
zde již nebude objevovat nepořádek,
nepořádek jako se to dělo dosud. Pokud do kontejnerů vyhazujete
objemnější předměty jako např. kartonové krabice, tak je prosím rozřežte nebo roztrhejte,
aby se vešlo do kontejnerů více papíru. Plastové lahve před vyhozením
hozením sešlápněte, pokud je
tam hodíte uzavřené, tak se skladuje hlavně vzduch a kontejner je brzy plný.
V Dolánkách, kde jsou sběrné kontejnery u odbočky na Buda se pravidelně objevují skleněné
skleněn
lahve, přestože tam žádný kontejner
kon
na sklo není. Jedná se pouze o lenost a pohodlnost
některých jedinců dovést sklo do příslušného kontejneru,
kontejneru, protože láhve se zde objevují
pravidelně v neděli. Je to stylem „ hodím to tam, však on to někdo za mne uklidí“.
Dále prosíme všechny spoluobčany,
spoluobčany aby na pozemku KN 1119 na Větrově neskládkovali
pneumatiky, plasty, starý nábytek, nebezpečný odpad, kovy, živočišný odpad, sádrokarton
nebo cihly, čímž dochází k porušování vyhlášky obce Dřevěnice. Tento materiál můžete
odvézt do Technických služeb v Jičíně, případně na skládku v Popovicích. Prostor slouží
výhradně ke skládkování bioodpadu (větve,
(
keře a části dřeva) a vedle tohoto místa se může
ukládat posekaná tráva z obce. Hned na začátek cesty, která vede k tomuto místu,
místu obec
umístila závoru, která není opatřena zámkem. Až pojedete s bioodpadem, závoru sundejte a
při zpáteční cestě ji zase vraťte na původní místo. Doufáme, že toto opatření alespoň trochu
odradí ty, kteří k nám jezdí skládkovat nepořádek ze sousedních obcí. Jak
Jak jsme již několikrát
upozorňovali, toto místo slouží pouze pro občany obce Dřevěnice, není to skládka pro Radim.

Oprava silnice v obci
Obec napsala na Královéhradecký
lovéhradecký kraj a Správu a údržbu silnic Královéhradeckého kraje
dopisy, ve kterém žádala o spravení poničených krajnic na silnici v obci. Asi za 14 dnů přišla
tato odpověď: „Vaše připomínky jsme předali k vyřízení SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
která na základě dlouhodobé smlouvy s krajem zajišťuje údržbu a opravy krajské silniční sítě.
Podle předběžných informací uvedené firmy bude do konce měsíce června 2015 provedena
běžná údržba odpovídající možnostem a významu komunikace“.Čekali
komunikace“.Čekali jsme, že se provede
prove
oprava zničených krajnic, ale v současné době jsou pouze zality živicí největší výmoly a
oprava je zřejmě u konce.
Další problém se objevil u opěrné zdi a mostu přes Tužínský potok naproti domu
Pittnerových, neboť opěrné zdi se bortí. Vodní tok patří Lesům
Lesům ČR a silnice patří
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Královéhradeckému kraji a správcem je SÚS KHK. Obeslali jsme obě organizace, a dostali
jsme odpověď, že tato zeď není jejich. Obec bude muset proto učinit další právní kroky
k určení vlastnictví.
Obec nechala vyhotovit informační tabulku, která bude umístěna u rybníka Hlíza, neboť je
vyhláškou 2/2014 v těchto místech zákaz stanování a rozdělávání ohňů.
ohň V loňském roce se
nepovolené táboření okolo rybníka rozmohlo a zůstával zde nepořádek.
nepořádek Doufáme, že budou
návštěvníci a rybáři zákaz respektovat.
respektovat. Namátkově se bude dodržování vyhlášky kontrolovat.
kontrolovat

Hasiči informují :
V sobotu 23. 5. 2015 se za pěkného a slunečného počasí v areálu SOKOLA a na přilehlé louce
konalo Okrskové kolo soutěže hasičů ve štafetě a požárním útoku. Cvičení se zúčastnilo 7 týmů
mužů, 1 družstvo žen (Železnice) a 1 smíšené družstvo dorostu (2 chlapci a 5 dívek také ze ŽelezŽelez
nice). Chyběli pouze Kyje, které vzhledem k malé členské základně (pouze sedm členů) a vyššímu
věku již několik let nesoutěží. Novinkou u nás bylo nainstalování elektronické časomíry, kterou
nám zapůjčili a při soutěži obsluhovali zástupci z Valdic. Plánovaný začátek
ačátek ve 13,00 hodin byl
vzhledem k připomínkám hlavního rozhodčího s rozmístěním překážek na štafetové dráze o 45
minut opožděn. Po nástupu a rozlosování začalo vlastní cvičení za hlasitého povzbuzování nejen
týmů, ale i některých diváků, kteří se sešli v poměrně hojném počtu a to i přespolních. Domácí
tým po průběžném šestém místě ve štafetě zabojoval, a ačkoliv útok nebyl zrovna ideální,
v součtu obou časů (štafeta a útok), obsadil krásné čtvrté místo, těsně za medailovými příčkami.
Družstvo nastoupilo v tomto složení: Martin a Daniel Dolanský, Miloš Munzar, Luboš Stejskal,
Antonín Suchý, Jan Kopecký a Míra Malaník.
Po skončení soutěže bylo provedeno vyhodnocení celé soutěže. Výsledky vyhlašovali a diplomy
předávali okrskový velitel Vladimír Tomeš a velitel místního sboru Jaromír Militký. Jaké bylo
konečné pořadí ?
Ženy: 1. místo Železnice

Dorost: 1. místo Železnice

Muži : 1. místo Valdice (postup do okresního kola v Jičíně)
2. Radim, 3. Soběraz, 4. Dřevěnice,
Dřevěnice, 5. Cidlina, 6. Zámezí, 7. Železnice
Po celou dobu sportovního klání bylo podáváno tuhé i tekuté občerstvení. O plné žaludky se
v kioskách postarali: Bohunka Pittnerová, Renata Šafránková, Jaromír Munzar, Nikol Hanušová a
výborné klobásky z udírny
dírny kouzlili Marek Spudich, Petr Buben a Vlastík Dolanský.
Výbor SDH děkuje všem za návštěvu, pořadatelům a obsluze za zajištění soutěže a SOKOLU za
zapůjčení technického zázemí.
Již teď se těšíme na shledání s vámi na příští akci – „O Dřevěnickou jitrnici,“
nici,“ která se uskuteční v
sobotu 22. 8. 2015, opět na hřišti SOKOLA.
Za SDH: Aleš Dufek
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Historie zvonů Dřevěnice – 3. Díl
kniha II. – str. 193 – 194, rok 1945, přesný
p
opis z kroniky
Byla to těžká
žká rána, když Ně
Němci
mci rozhlásili, že se musí odevzdati kostelní i z malých
zvoniček zvony. Se slzami v očích se s nimi na vsích loučili
čili ob
občané. Od zvonic
putovaly zvony na shromaždiště.
shromaždišt V protektorátě byla taková shromaždišt
shromaždiště dvě.
V moravské Ostravěě pro zvony z Moravy a v Praze pro zvony z Čech. Ale i zvony
moravské po očíslování
íslování putovaly do Prahy,
Pra
zde v ohraděě na bř
břehu Vltavy se sešly
všichni důstojní svědkové
ědkové zašlých dnů.
dn Byly to dlouhé řady tisíců zvonů. Dvanáct a
půl tisíce zvonů z celého protektorátu. Malé i velké, středověké
st
středov
i pozdější.
Ornamentální výzdoba reliéfu prozrazovala každé jednotlivosti
jednotlivosti umění
um
a radost
umění
ní dávno zapomenutých mistr
mistrů litců. Ti, co měli
li na starosti shromaždišt
shromaždiště zvonů,
dělali
lali co mohli, aby zachránili co nejvíce zvonů.
zvon . Zachránilo se 2184 zvon
zvonů.
Zachránili také vzácné ojedinělé
ojedin lé zvony, které zakopali do země v ohradě. Na 400
vzácných soch ukryli před
řed slídivými zraky Němců.
N
Téměř
ěř 10 tisíc zvon
zvonů naložili na
ohromné dopravní čluny, které m
měly
ly zvony dopraviti po Vltavě a Labi do cínových
hutí v Hamburku. Naši odborníci budou žádati, kdyby snad veškeré zvony byly
rozlity, abychom
chom dostali náhradu. Zvony a sochy, které jsou v pražském skladišti
mají přijít do dvou měsíců
ěsíců do svých domovských míst. Až se najdou všechny zvony,
které jsou někde v Německu,
ěmecku, budou dopraveny zp
zpětt po Labi zase domů,
dom aby znovu
z věží
ží lahodily. Ty velké i ty malé, staré i nové, evangelické i katolické, aby své
hlasy slévaly v jediný, který zazní jako hřímavé
h ímavé volání všech mrtvých pokolení
k žijícím, minulosti i přítomnosti,
řítomnosti, jako burcování činům, k práci pro krásnou lepší
budoucnost nás všech.

Lesní noviny
Kdo má nejlepší obydlí ze všech?
Největší hnízdo má orel.. Je spleteno ze silných větví
v
a většinou
tšinou je na vysoké silné borovici.
Nejmenší hnízdo má zlatohlávek.
zlatohlávek Celý jeho domeček je velký jako dětská
ětská pěst
pě a on sám je menší
než vážka.
Nejdůmyslnější dům má krtek.
krtek Má tolik nouzových vchodů a východů,
ů, že domácího pána v jeho
doupěti nikdy nezastihneš.
Nejmistrněji udělané
lané obydlí má zobonoska (drobný brouček s dlouhým nosem). Sameček
Same
přehryže žilky březových
ezových listů,
listů a když žilky začnou vadnout, svine je do trubičky
trubi
a slepí slinou.
Samička
ka zobonoska snese do trubičkového
trubi
domku vajíčka.
Nejjednodušší hnízdo má kulík písečný
píse
a lelek. Kulík písečný
ný položí svá čtyři
č
vajíčka rovnou do
písku na břehu řeky
eky a lelek zase do jamky v suchém listí pod stromem. Ani jeden
je
ani druhý sice
stavbou domečku nedělali
ělali velké starosti.
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Nejkrásnější domek má budňáček větší. Uvine si hnízdečko na březové větévce, vyloží je
lišejníkem a tenkou březovou slupkou a pro ozdobu do něho vplete kousky pestrého papíru, který
najde.
Nejútulnější hnízdečko má mlynařík dlouhoocasý.
Tomuto ptáčku se také říká „sběračka“, poněvadž se
podobá kuchyňské sběračce. Jeho obydlí je uvnitř
vystláno chmýřím, peřím a srstí, zvenčí je opleteno
mechem a lišejníkem. Je celé kulaté jako tykev, i
vchod má kulatý, maličký a přesně uprostřed hnízda.
Nejpohodlnějšídomečky mají larvy chrostíků.
Chrostíci jsou okřídlený hmyz. Když usednou, složí
křídla na záda a přikryjí si jimi celé tělo. Jejich larvy však nemají křídla, jsou holé, a tak se nemají
čím přikrýt. Žijí na dně potoků a říček. Když larva najde větvičku nebo kousek rákosí – dlouhý
jako zápalka - , uplácá na něm trubičku ze zrnek písku a vleze si do ní zadečkem napřed. Žije si
tam velmi pohodlně: když se jí zachce, schová se celá do trubičky, klidně si tam spí a nikdo jí ani
nezpozoruje. A když má zase chuť, vystrčí přední nožky a leze po dně i s domečkem: vždyť je
úplně lehoučký.
Nejpodivuhodnější obydlí má vodouch. Napne si pod vodou mezi vodními rostlinami pavučinku
a pod ni si na svém chlupatém bříšku nanosí bublinky vzduchu. A tak si vodouch bydlí v domečku
ze vzduchu.

1.
M

2.

3.

4.

5.

6.

7.
1.Létají bez křídel, běhají bez nohou, plavou bez plachet.
2. V kterém ročním období kvete šeřík?
3. Kolik noh má pavouk?
4. Usušená tráva.
5. Bez něho není život!
6. Jehličnatý strom na horách.
7. Malá kočkovitá šelma.

N
T

Akce na hřišti v červnu 2015
6.6. 10. VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE ŽACTVA
12.6. Národní finále v přehazované pro mentálně postižené
13.6. Národní finále v přehazované pro mentálně postižené
14.6. Národní finále v přehazované pro mentálně postižené
Mistrovská utkání mužů a žen v krajských soutěžích – hraje se od 10.00 hodin
20.6. Dřevěnice - Hronov C (muži)
7.6. Dřevěnice – Studenec (ženy)
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Všem občanům přejeme krásné léto a dovolenou, dětem hezké
prázdniny.

Spaní v tělocvičně pro děti v pátek 29.5.2015
Sraz v 19:30 – 20:00 v tělocvičně, s sebou pití, snídani popř. pozdní večeři, karimatku, spacák,
baterku a úsměv.
Program: maňáskové divadlo, hry, poklad, pohádka na dobrou noc.

Pravidelné aktivity: minivolejbal: st.-17:00, pá-17:00, ne- 17:00, dětský stolní tenis : so – 16:30

Tajenka z č.61– KOROPTEV
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
Email obce:ou.drevenice@tiscali.cz
Internetové stránky obce:www.drevenice.org
Redakce email:drevenacek@email.cz
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STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.

