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Sázení stromů
strom u rybníku Hlíza v Dřevěnici
Jak již mnozí z Vás zaregistrovali, probíhají terénní úpravy k připravované
p ipravované výsadbě
výsadb ovocných
stromů u rybníka Hlíza. Došlo k pokácení již starých a nemocných švestek a špendlíků,
špendlík
vyčištění
ní plochy od náletů,
náletů kořenů, kamenů a
bohužel i odpadkůů (plast, sklo, suť,
konzervy, pneumatiky...). Za přispění
p
Nadace ČEZ
EZ z programu STROMY bude
vysázeno 6 ks švestek, 10 ks hrušní, 20 ks
jabloní a 12 ks třešní. Dále vysadíme 3 lípy
na kopci nad Hlízou, kde bude umístěna
umíst
i
lavička.
ka. Liniovou výsadbu podporuje
Nadace ČEZ už od roku 2011. Hlásí se k ní
řada obcí, které si uvědomují,
ědomují, že stromy jsou
důležitým
ležitým prvkem okolní krajiny. Častou
volbou jsou zejména ovocné stromy, které
budou sázeny i u nás.

Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle
ísle Dřevěňáčku,
Dřevěň
správní
rada Nadace
Nad
ČEZ schválila poskytnutí nadačního
čního příspěvku
p
na
výsadbu stromořadí
stromo
u rybníku Hlíza v Dřevěnici
nici v částce
č
100 000 Kč.

Zastupitelstvo obce Dřevě
řevěnice Vás zve na akci

ZASAĎ SI SVŮJ STROM
aneb pojďme si zkrášlit okolí naší obce
Sázet se bude v sobotu 19. října 2019
Sraz bude ve 14.00 hod. u odbočky
odbo
k rybníku.

Za vaší aktivní pomoci a spolupráce budou vysázeny nové ovocné stromy a tři
t lípy. Lopaty,
rýče, hrábě,, gumáky vemte s sebou! Díry na stromky budou přichystány.
ichystány. Na místě
míst bude
připraven čaj a svařák
ák na zahřátí
zahř a po ukončení akce na vás čeká občerstvení
čerstvení na hřišti.
h
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Posvícení v Dřevěnici a dětský den
Dřevěničtí se opět s chutí pustili do posvícenského veselí, tentokrát o týden dříve, aby vyhověli těm, kteří se
těšili i na Jičín – město pohádky. Celý den se na hřišti něco dělo a nic s tím neudělalo ani chladné počasí a
pár kapek z několika přeháněk. Už od 10.00
místní muži hráli s mladým béčkem ze Dvora
Králové a bez velké námahy mu na cestu domů
přibalilo dvě prohry 0:3. Ale pozor:tenhle tým
bude za pár let dobrý, už teď jsou na slušné
technické úrovni, chybí ale zkušenosti a taktická
vyzrálost. Ještě před polednem se dalo
dohromady sedm dvojic na klasické debly, byly to
převážně smíšené dvojice a všichni si zahráli do
sytosti – šest zápasů na dva hrané sety. Výsledky
nejsou to nejpodstatnější, důležitější byl sám
sport. Ale pro pořádek: nejlepší byli Radka
Koláčná a Šimon Rovný. Po celý den pak Jana
Kaiserová organizovala soustředění nejmladších
volejbalistů v kategoriích barevného minivolejbalu. Děti se učí základní pohybové dovednosti a taky míčovou
techniku – dobrá akce ! Jen jsme ji mohli časově
trochu lépe skloubit s dětským dnem, který následoval
odpoledne. Přes dvacet dětí (ty si mohly dát vyzdobit
své tvářičky od Elišky Chaloupecké a Katky Mullerové)
soutěžilo s velkým zápalem v převážně atletických
disciplínách a všichni se dočkali diplomu a drobných
cen. Večer se tančilo a zpívalo – pod velkokapacitním
stanem ve sportovním areálu se vystřídalo na sto
spokojených návštěvníků. Ti si - a to už od deseti hodin
– pochutnávali na tradičních zabíjačkových
pochoutkách, nemohl chybět ovar, guláš, řízky,
„prdelačka“ či jitrnice, prejt a tlačenka. Ještě teď se
mi sbíhají sliny… A kdo chtěl klasické posvícenské
koláče, dočkal se taky. Místní děvčata i pár chlapů za
pípou a v kuchyni se postaralo o spokojenost všech. A
tak se už těšíme na posvícení 2020. (V.Nidrle.)
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Zprávičky ze ZŠ a MŠ Radim
V novém školním roce 2019/2020 došlo k velkým změnám. Novou paní ředitelkou se stala Mgr. Radka
Koláčná, novou paní učitelkou se stala Mgr. Kateřina Babíková, stálicemi zůstali paní vychovatelka
Renata Suchá a pan asistent Jiří Brož. Ve školce se děti také seznámily s novými paními učitelkami a
to, s paní učitelkou Dagmar Kociňákovou a Janou Chocholoušovou. Od října nastoupí do školky
asistentka paní Tereza Klamrtová. Ve školce je od září 26 dětí, ve škole 21 dětí. Naše škola je
zapojena do projektu Evropské unie- Zkvalitnění výuky na ZŠ a MŠ Radim a Barevný minivolejbal do
škol. Pevně doufám, že si děti ve školce i škole na nové paní učitelky zvyknou a stávající školní rok
bude pro nás pro všechny velmi podnětný a obohacující.
Ze ZŠ a MŠ Radim přejeme krásné podzimní dny R.K.

Dětské hřiště v Dřevěnici
Obec znovu požádala o dotaci na výstavbu dětského hřiště, tentokrát ČEZ. Obdrželi jsme toto vyjádření:
Dovolte, abychom Vás informovali o rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ, které se týká žádosti o nadační
příspěvek s názvem „Oranžové dětské hřiště v Dřevěnici“. Vaši žádost jsme předložili správní radě, která se
rozhodla, po prostudování všech obdržených žádostí, jí nevyhovět. Důvody rozhodnutí správní rada Nadace
ČEZ nesděluje.
Takže obec neuspěla ani u druhé žádosti
o dotace. Zastupitelé se proto rozhodli,
že se hřiště postaví bez dotací. Nechali
jsme si zpracovat rozpočet na jednotlivé
hrací komponety, ale tentokrát bez
montážních prací a bez lanové dráhy,
která měla stát přes sto tisíc. Firma nám
poslala rozpočet na cca 285 tisíc, který
níže uvádíme. K této částce je nutné
započítat ještě výstavbu oplocení okolo
dětského hřiště a podkladovou vrstvu
pod dětský hrad. Veškeré montážní
práce by byly provedeny svépomocí.
Celková částka by se tak mohla vyšplhat na cca 350 až 370 tisíc, což je pro obec velká položka.
Rozhodli jsme proto požádat nejprve firmy a podnikatele v obci o peněžní příspěvek na tuto akci, který by
obec převzala na základě darovací smlouvy. Do této chvíle máme na dětské hřiště v Dřevěnici přislíbeno od
podnikatelů a firem cca 140 tisíc Kč.
Pokud by někdo další z obyvatel obce chtěl přispět na výstavbu dětského hřiště formou daru obci, byli
bychom velice rádi. Chtěli bychom také poprosit tatínky a případně i dědečky o pomoc při usazování
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jednotlivých hracích prvků podle přesného návodu, který obec obdrží. Hřiště by se budovalo na jaře 2020
v dubnu a květnu, podle počasí.

Cenová nabídka herních prvků
celkem Kč
Universal-trojvěžová. čtyřboká (v.p. 161 500,00 21,00do 1.5m. celokovová. hnědá)
166 102,75
9.,00
Trojhrazda (v.p. do 1.5m. 11 500,00 21,00 celokovová. hnědá)
11 827,75
2 415,00
Houpadlo na pružině - Motorka (v.p. 11 500,00 21,00 do 1m. celokovový/ HDPE. modrá)
11 827,75
2 415,00
HP-080K-10 Houpadlo na pružině - Medvěd (v.p. 12 100,00 21,00 do 1m. celokovový/HDPE)
12 444,85
2 541,00
Vahadlová houpačka (čtyřmístná. 16 500,00 21,00 v.p. do 1m. celokovová. hnědá)
16 970,25
3 465,00
Řetězová trojhoupačka Hnízdo 46 600,00 21,00 (nosná konstrukce, 1x sed. Hnízdo. v.p. do 1m. celokovová.
hnědá)
47 928,10
Houpačkový závěs (nerezový A2. 530,00 21,00 pro sedátko Normal. Baby)
445,20
Sedátko Normal (včetně řetězů, 1 300,00 21,00 v.p.1,0m)
Paleta EUR-EPAL, 120x080

2 180,42
2 674,10
968,00

Balení

5 723,30

Přeprava
0,00
Cena celkem bez DPH
Celkem DPH

5 493,40
234 827,00
49 313,67

Celkem Kč

284 140,67

66. VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE
ještě se zpětně vracíme k letošnímu turnaji, pomáhala i spousta
dětí, některé zapisovaly, větší děti už hrály, a ty nejmenší se teprve
otrkávaly a sledovaly starší kamarády…….
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Soustředění v Dřevěnici
V týdnu od 12. 8. do 16. 8. absolvovaly
jičínské volejbalistky soustředění na kurtech v
Dřevěnici pod vedením trenéra Petra Špicara a
trenérky Radky Koláčné. Trénujících svěřenců
bylo celkem 30, k holkám se přidalo i pár
kluků hrající za Sokol Dřevěnice. Starší
žákyně, kadetky i juniorky spaly ve stanech,
hygienické zázemí poskytl místní Sokol, za
což jim patří velký dík. Velký tréninkový
výdej byl doplněn výborným jídlem od pana

Kuželky. Holky trénovaly třikrát denně,
zkoušely herní činnosti jednotlivce a herní
cvičení. Předposlední den měly večerní turnaj
a vyzkoušely si, jak se hraje“ pod světly“.
Tento sportovně strávený týden bude jistě
patřit k těm, na který se nezapomíná - holky si
to nadmíru užily, mají skvělou partu a to si
myslím, že je nejvíc, co může v kolektivním
sportu být. R.K.

Nová čekárna na autobusové zastávce
Obec má novou čekárnu, kterou zhotovil Jaromír Militký s Alešem Dufkem a sestavil jí Jaromír
Militký s Pavlem Svobodou. Ještě ji čeká oplechování střechy, které by mělo být hotové do zimy
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Kanalizace není odpadkový koš!!!!
Vážení občané,
připojení na sítě veřejné infrastruktury je dnes standartní záležitost. Naučili jsme se
nejen vodovod, kanalizaci, přívod plynu, elektriky, ale i kabelovou televizi a internet
považovat za samozřejmost a mnohdy si bez přípojek na tyto sítě nedovedeme představit život.
Ale tyto sítě tu máme teprve několik let či desetiletí a naši předkové uměli žít i bez nich. Máme
je tedy považovat za zbytečný luxus?
Zajisté ne. Doba pokročila, vybavenost v 21. století je jednoduše jinde a minimálně
některé z těchto sítí jsou dnes pro život naprosto nepostradatelné. Jejich bezproblémový
provoz ovšem vyžaduje i jistá pravidla, především pro koncového uživatele.
Kanalizace v obci Dřevěnice byla vybudována teprve nedávno a s ní i čistírna
odpadních vod. Je dobré vědět, že tuto velmi důležitou a komfortní síť veřejné infrastruktury
stále ještě nemají i mnohem větší obce, než jsou Dřevěnice. Jsem přesvědčen, že vybudování a
existence právě této sítě je silným plusovým bodem pro rodiny, které se rozhodly
v Dřevěnicích postavit domy a usadit natrvalo. Těch v posledních letech opravdu není málo a
mají zásadní pozitivní vliv na rozvoj obce.
A právě kanalizace má pro svůj provoz jasně dané podmínky, které jsou zakotveny
v Kanalizačním řádu. Ten také, kromě jiného určuje, co do kanalizace patří a co nikoliv.
Bohužel, mnozí se tímto neřídí a do kanalizace spláchnou kde co. Ať už to jsou různé
chemikálie, které čistírně pracující na biologickém principu opravdu nesvědčí nebo různé
pevné – nerozložitelné látky, které ucpávají čerpadla. „Fenoménem“ poslední doby jsou
vlhčené ubrousky, které se namotají na oběžná kola čerpadel a na míchadlo umístěné
v čistírně odpadních vod. Obsluha pak několikrát týdně toto musí ručně vyčistit a znovu uvést
do provozu. To, že to někdo musí opravdu manuálně udělat a čistit takto zanesená čerpadla či
míchadlo, je věc jedna. Druhou je skutečnost, že pokud taková součást čistírny nepracuje
z důvodu ucpání, má to devastující vliv na chod celé čistírny. Celá záležitost došla tak daleko,
že vrstva těchto ubrousků (a jiných různých hygienických potřeb) znemožňovala správné
provzdušnění aktivační komory a bakterie, tolik potřebné pro správný chod čistírny, postupně
pochcípaly. Po vyčerpání nádrže aktivace jsme zjistili, že na dně byla v některých místech i 30
cm silná vrstva těchto ubrousků aj. Mimochodem, bylo by mylné si myslet, že tyto ubrousky a
další hygienické potřeby, jsou vyrobené z papíru. Nikoliv, jsou převážně z plastu. Je jasné, že
takto čistírna odpadních vod fungovat nebude.
Prosím tedy všechny občany, nesplachujte tento odpad do kanalizace, biologická
čistírna odpadních vod si s ním opravdu neporadí, nehledě na to, že se tím dopouštíte
porušení kanalizačního řádu. A ještě jeden neblahý dopad tato činnost má: Proces čištění,
odvoz na ekologickou likvidaci, návoz čerstvého aktivního kalu i znovu zprovoznění
čistírny, stojí nemalé finanční prostředky, které bude nutné zohlednit v kalkulaci stočného
na příští rok (pro představu, kompletní vývoz čistírny přijde cca na 40 000,- Kč). Jinými
slovy, splachování komunálního odpadu do kanalizace bude koncového zákazníka něco
stát. Začít musí každý u sebe, i když uznávám, že princip kolektivní viny je pro ukázněné
nespravedlivý. Kanalizace není odpadkový koš a malá změna v chování za ušetřené náklady
jistě stojí. Nebo ne?
Martin Jakubec, provozní technik vodovodů a kanalizací fi. Stavoka Kosice a.s.
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Dotace na chodník
Obec obdržela dotaci na výstavbu chodníku v části Lázeňská ve výši 1 150 000 Kč. Nyní bude
vypsáno výběrové řízení,, ve kterém se vybere firma, která chodník postaví. Výstavba
V
by
mohla začít zřejmě na podzim roku 2020.

Další kulturní památka v obci?
Z Ministerstva kultury přišlo vyjádření, že
ohledně Kapličky se sochou sv. Jana
Nepomuckého bylo zahájeno řízení o
prohlášení za kulturní památku. Obec byla
vyzvána, aby se pokud bude chtít seznámit
seznámi
ještě před vydáním rozhodnutí s podklady,

které jsou pro tuto akci na ministerstvu
uloženy. Podklady které má,
m
vyhodnotilo
ministerstvo jako důvodné k tomu, aby byla
Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého
zařazena mezi kulturní památky.

Uzavírka silnice „II/286 Jičín,
Jič
Robousy-Valdice“ z důvodu
vodu montáže nadjezdu přes
p
stávající komunikaci III/2861 bude v termínu 26. 9. - 31. 10. 2019. Během uzavírky
bude na autobusových linkách, které zde jezdí vydán výlukový jízdní řád. Zastávka
Radim,Studeňany bude přesunuta
řesunuta ke křižovatce
k ižovatce silnic III/2861 a III/2862.

Cesta za dýní
Cesta za dýní se bude konat v sobotu 2.11.2019 od
17,00 hodin. Na hřišti
řišti bude na děti
d čekat stezka
odvahy, na jejímž konci obdrží každý malý
dáreček. Všichni jste srdečně
srdeč ě zváni

Od 1. ledna 2020 zavádí novela veterinárního zákona povinnost nechat
svého psa označit
ozna čipem. Čipování
ipování bude stát cca 600 Kč.
Kč Pokud jej mít
nebude, hrozí majiteli vysoká pokuta.

Prosíme všechny občany, a tím myslíme i ty víkendové, o důsledné třídění odpadů. S tím, že
plast patří do plastu, papír do papíru, sklo do skla (ne keramika,
keramika, auto sklo, zrcadla). Špatným
tříděním odpadu se vystavujeme zatížení vlastních výdajů. Důležité je určitě sešlapování PET
lahví a rozřezávání kartonů, abychom neplnili kontejnery vzduchem. Upozorňujeme, že platí
zákaz odkládání (i již tříděného odpadu
odpad v pytlích) kolem kontejnerů.

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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