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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

březen 2022

Opravy silnice III. třídy budou pokračovat i v letošním roce!
V radě Královéhradeckého kraje byl schválen výběr
společnosti EUROVIA CS, a.s. pro rekonstrukci silnice
„III/2864 Radim - Dřevěnice“. Jde o silnici III/2864 v úseku
od začátku obce Radim po křižovatku s III/2861, tedy k
začátku obce Dřevěnice – ke křížku, a následně až od
konce obce Dřevěnice po křižovatku s I/16 Na Špici. Přes
obec Dřevěnice se v letošním roce dělat nic nebude.
V obci Radim půjde o sanace okrajů vozovky, rozfrézování
krytu, provedení recyklace za studena s přidáním
cementového a asfaltového pojiva a položení nového dvouvrstvého asfaltobetonového krytu
se zachováním stávající nivelety. Součástí rekonstrukce bude výměna betonových obrub u
stávajících chodníků a výměna uličních vpustí. V úsecích mimo obce dojde k provedení sanací
okrajů vozovky, rozfrézování krytu, provedení recyklace za studena s přidáním cementového
a asfaltového pojiva a položení nového krytu. Dále budou pročištěny příkopy.
Ve lhůtě pro podání nabídek bylo doručeno 5 nabídek. EUROVIA učinila nejnižší nabídku
částkou 24.244.200,00 Kč (bez DPH), druhá nejnižší byla 26 700 000 Kč.
Harmonogram prací bude znám až po podpisu smlouvy, vzhledem ke komplexnosti
rekonstrukce bude třeba i uzavírka, tedy jako to bylo směrem na Soběraz. (KHK R.Cogan)

Divadlo Palace - Svatba bez obřadu 14.5.2022
Obec objednala vstupenky do divadla na sobotu 14.5.2022 od 15,00 hodin. Divadlo Palace je
u Václavského náměstí. Cena za vstupenku je 250 Kč. Máme lístky od druhé do sedmé řady a
již nyní si je můžete koupit o úředních hodinách na obecním úřadě. Obec zároveň zajistí
autobus, který by odjížděl z Dřevěnice v cca 12,00 hodin. Přesný čas odjezdu bude ještě
upřesněn.
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Svatba bez obřadu je komedie francouzských autorů, kterými jsou Jean Girault a Jacques
Vilfrid. Bez obřadu se nemůžete vdát. To si myslel leckterý z aktérů francouzské situační
komedie, než vstoupil do hry mladý, sympatický a nad poměry výřečný pojišťovací agent, než
odcestoval razantní a trochu nervózní milionář Leonard se svou půvabnou éterickou
manželkou za obchodem do Paříže, než se jejich syn vrátil z brazilských pralesů a především:
než zůstaly rodinné akcie v rukou manželky a rodinné sídlo v rukou dcery.
Tato komedie byla v roce 1963 zfilmována pod názvem Pouic Pouic s Louis de Funesem
a Mireille Darcovou v hlavních rolích.
Hrají:
Patricia Hana Kusnjerová / Kristýna Kociánová / Betka Stanková
Lulu Adéla Gondíková / Mahulena Bočanová
Xanthia Ivana Andrlová / Olga "Háta" Želenská
Simon Václav Jiráček / Filip Tomsa
Leonard Pavel Nečas / Martin Sobotka
Antoine Juraj Bernáth / Roman Štolpa
Charles Petr Gelnar / Marcel Vašinka
Paul Lukáš Pečenka / Jaroslav Slánský

Památky v naší obci, které jsou ve vlastnictví obce Dřevěnice
Památník padlých v I. světové válce 1914 -1918 byl umístěn
v Dřevěnici 4. září 1921 na památku obětem I. světové války.
Památník zhotovil Josef Frýba z Vojic a stál celkem 10 000
korun. Přispěla na něj obec, ochotníci z výtěžku divadelního
představení, pomníkový fond a hasičský sbor. Byla ještě
provedena sbírka při odhalení pomníku a zbytek částky se
zaplatil z dalších menších sbírek. Na přední straně je uveden
letopočet 1914 -1918 a nápis: Těm, kteří životy i štěstí svých
rodin svobodě naši obětovali. Jména padlých v I. světové válce
jsou napsána na zadní straně. Možná to někomu přijde divné,
ale v roce 1921 byl památník umístěn tak, že se chodilo okolo
něho, protože zde bylo volné prostranství. V roce 2011 byla
provedena základní oprava památníku.
V letošním roce požádala obec o dotaci na konečnou úpravu Památníku padlých v I. světové
válce u sportovního areálu. Dotace vypsalo Ministerstvo obrany. Celkové náklady budou přes
200 000 Kč, jelikož v současné době stouply ceny materiálu, který bude na revitalizaci použit.
Zda bude naše žádost kladně vyřízena a obdržíme dotaci, se dozvíme až v druhé polovině
tohoto roku.
Po obdržení dotace by měly být provedeny tyto práce: vyčištění pomníku, revize tmelových
vysprávek, revize spárování, barevná retuš, závěrečné povrchové ošetření pomníku. Terénní
úpravy do vzdálenosti cca 1 m od základu pomníku, odstranění betonových obrubníků,
dosazení kamenných obrubníků, pokládka kamenné štípané kostky 16 m2, zhotovení nových
kovových řetězů a jejich barevný nátěr kovářskou černí.
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Kamenný kříž z roku 1862 je postavený na rozcestí do části
obce Dolánky. Je zajímavý tím, že informace o tom, kdo jej
původně zaplatil, o veškerých opravách, a také o tom, kdo
tyto opravy v dřívějších dobách financoval, byly vytesány
do podstavce kříže.
Na přední straně je nápis: Já jsem cesta pravda a život a dále
je zde napsáno: Kříž tento vyzdvižen nákladem Kloze a jeho
manželky Doroty L.P. 1862. Na levém boku je další nápis,
který uvádí, kdo se podílel na opravách: Obnoven od Josefa
a Františky Kučerovy r. 1891 a Opraven od Josefa a Barbory
Kučerovy r. 1909 Na pravém boku je potom vytesána
informace, kdo dílo zhotovil a opravoval: Zhotovil F. Styblo
a Č. Jon. z Oujezda Podhor. Op. V. Šinkman z Jičína. Poslední
opravu financovala Obec Dřevěnice v roce 2015.

Socha Nejsvětější Trojice z roku 1896. Je umístěna v zatáčce
u zahrady paní Šimánkové. Na přední straně je nápis Tři jsou
kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec Slovo a Duch svatý a
Ti tři jedno jsou. Dole je ještě informace zřejmě o autorovi
sochy J. Vašata z Hořic. Na zadní straně je potom přesný
datum 27.5.1896. K vzniku sochy se pojí také trochu smutný
příběh. Socha byla postavena z fundusu Johanky Kudrové. Ta
byla chudá a žila sama. Ve stáří zdědila po své sestřenici
veliké dědictví. Její sestřenice byla harfenistka a vdala se ve
Vídni. Když zemřela, tak po ní Johanka zdědila 30 000
zlatých. Johanka neuměla číst ani psát a najednou se
objevilo mnoho lidí, kteří se jí chtěli starat o dědictví a mít ji
najednou u sebe ubytovanou. Ale ona žila i nadále velice
skromně. Koupila si pouze vlastní postel. Ještě za svého
života si nechala vytesat pomník na hrob v Radimi. Příbuzní
tuto desku měli osadit na její hrob po její smrti. Ale žádný
z nich to nikdy neudělal. Poslední oprava byla v roce 2004.

Ve vlastnictví obce Dřevěnice jsou také tyto čtyři objekty,
které byly v minulých letech vyhlášeny jako státem
chráněné kulturní památky.
Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1705. Stojí na
křižovatce, u autobusové zastávky vedle firmy Plastoma. Na přední
straně je nápis Sv. Jene Nepomucký čest chraň vždycky. V minulosti
byla dvakrát poškozena a zase opravena. Poslední oprava proběhla
v roce 2013.
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Socha sv. Václava z roku 1735 je u silnice naproti sloupu se
sochou Panenky Marie. Na podstavci je nápis Svatý Václave, náš
dobrý patrone, ochraňuj od zlého a mír popřej v žití svatého
pokoje. I tato památka byla několikrát poškozena. Bylo to v letech
1848, 1891 a 1929. Informace o těchto opravách jsou vytesány do
podstavce pomníku. Poslední oprava této památky proběhla
v roce 2010.

Kamenný kříž z roku 1876 je na konci obce u silnice směrem na
Radim. Na přední straně je nahoře nápis Ejhle znamení Boha živého!
Zjev:7,2. A pod ním Smrti kříže důkaz lásky jisté podal jsi nám milý Jezu
Kriste. V nás těž rozněl lásky plamen. K tobě Synu Boží Amen. Na zadní
straně je potom vytesaná poznámka zn. O. Mencl z Vojic. Tato
památka byla opravena v roce 2013.

Sloup se sochou Panenky Marie – Vítězné z roku 1626. Tato
socha byla původně umístěna v kopci nad vesnicí. V roce 1986 ji
vandalové zničili, opravena byla v roce 1988 a nové umístění našla
přímo v obci. Je v kopci pod penzionem U Militkých, naproti soše
sv. Václava, na druhé straně silnice. Nápis zde není žádný. Obec ji
nechala zrestaurovat v roce 2012.

Obec Dřevěnice má hotový územní plán
obce. Jedná se o změnu č. 2

Nadále platí zákaz chůze po hrázi rybníka,
protože hrozí nebezpečí úrazu.

Výroční členská schůze TJ Sokola
Dřevěnice se bude konat v pátek
18. března od 19.00 hodin
v klubovně na hřišti.

Na středisku MAVE v Dřevěnici
začíná prodej čerstvých vajíček.

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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