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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

červen 2021

Obec má naplánováno rozšíření ČOV. Rozpočet na tuto akci je celkem 5 896 020 Kč bez DPH.
Požádali jsme o dotaci Královéhradecký kraj. Nyní jsme obdrželi informaci, že z kraje
dostaneme na tuto akci dotaci 975 000 Kč. Zbytek tedy budeme muset zaplatit z obecního
rozpočtu. Firma Stavoka Kosice, a.s., která byla vybrána při výběrovém řízení, začne vše
budovat na jaře 2022 a koncem roku by měla být tato akce hotova.
Za vývařovnou, v místech kde probíhá výstavba rodinných domů byla zrealizována další
akce, tentokrát se jedná o nové veřejné osvětlení, na kterém jsou umístěna již úsporná
ekologická světla. Nyní je zde již hotových nebo ve výstavbě celkem 5 rodinných domů.
Obec podala žádost o dotaci na MMR z podprogramu 8210 A – Podpora obnovy místních
komunikací na rekonstrukci obecní cesty, která k těmto domům vede. V minulých dnech
jsme obdrželi informaci, že z důvodu velkého množství žádostí jsme nebyli vybráni. O získání
dotace se opět pokusíme v letošní podzimní výzvě.

Informace k postupu prací na rybníku Hlíza
Ze vzdušného líce hráze byla sejmuta orniční vrstva, z návodního líce bylo odstraněno
původní opevnění a po vybudování tůně pro obojživelníky byla
celá nádrž vypuštěna.
V současné době je bagrována
stoka od tůně v zátoce až po
požerák, čímž dochází k odvodňování sedimentu v tomto prostoru
stavby. Sediment těžený z nádrže
je již odvážen do prostoru
dočasné deponie. Pokud bude
pěkné počasí, tak se bude také
vyvážet stoka podél hráze, opět
na dočasnou deponii.

Kanalizace není odpadkový koš!!
V minulých dnech díky neukázněným spoluobčanům opět došlo ke zničení
jednoho a poškození druhého záložního čerpadla v čerpací šachtě u hřiště
vlhčenými ubrousky a dámskými vložkami. Obec stálo vyčištění šachty a
oprava čerpadel několik desítek tisíc korun jenom proto, že je někdo líný
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vyhodit odpad do koše a raději ho pohodlně spláchne do záchodu.
Do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností a firem. Kanalizace
je určena k odvádění odpadních vod – tj. vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny,
užívání toalety, úklidu a mytí nádobí.
Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, tím problém s odpadem
nezmizí, ale teprve začíná!
Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými přispíváme k blahodárnému životu potkanů, a
to ani po jejich rozmělnění v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení
kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za
následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Co
taková skutečnost může v nemovitosti napáchat je snad každému zcela zřejmé. Skutečností
je, že používání drtičů domovního odpadu způsobuje vážné problémy nejen s odvedením
odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toku. Z
tohoto důvodu je používání drtičů výslovně zakázáno.
Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené
ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. V nich
jsou kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi
polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb ve vodě
nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit
čerpadla v čerpacích šachtách odpadních vod, což se stalo v posledním případě. Jejich
následná nefunkčnost může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů napojených
nemovitostí. Pokud přece jen takový materiál projde celým procesem v čistírně odpadních
vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku v odpadu, produkovaném čistírnou odpadních vod a je
třeba jej na náklady nás všech také jako součást odpadu zlikvidovat.
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných
látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají výrazný negativní vliv na
biologické procesy čištění odpadních vod. Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla,
tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v
čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky.
Tedy do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět:
biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů, tuky – fritovací oleje, motorové
oleje, veškeré hygienické potřeby, chemikálie a další nebezpečné látky a léky. (Dušan Vrabec)
Dále bychom chtěli opět občany obce poprosit, aby nenechávali pytle s odpadem povalovat
u kontejnerů a papírové obaly od spotřebičů prosíme vhazujte do modrého kontejneru
pouze sešlapané nebo rozřezané. Jinak zaberou velký objem kontejneru, jako se to občas
děje. Potom tam skladujeme vzduch a ne papírový odpad. Do kontejnerů, ani vedle nich také
nepatří žádný stavební materiál, jako je suť, dlaždičky, cihly a podobně. Pokud renovujete
třeba koupelnu, musíte vše odvézt do sběrného dvora, protože starý sprchový kout u
kontejnerů žádnou parádu neudělá.
V obci i v okolí se po příkopech občas povalují různé odpadky, jako jsou papírové kapesníčky,
roušky, obaly od sušenek, bonbónů, od cigaret a podobně, které musí někdo jiný sebrat a
dát tam, kam patří. Nepořádek si tak děláme sami sobě, prosíme proto o ohleduplnost.
Různé odpadky se rozkládají různou dobu. Navíc i stejný materiál se může rozkládat mnohem
kratší či mnohem delší dobu, protože záleží na místě, kde odpadek leží. Nejvíce záleží na
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vlhkosti, slunečním světle a přístupu vzduchu. U organických materiálů také na existenci
rozkladačů, tedy organismů, které se odpadem živí nebo v něm žijí. Přesto existuje celá řada
odpadků, která se rozkládá velmi dlouhou dobu nebo dokonce nikdy. Následující tabulka
ukazuje průměrnou dobu rozkladu odpadku, když se válí na povrchu lesní půdy (mimo zimní
období)
Druh odpadu
ohryzek jablka, hrušky
papír
šlupka od banánu
šlupka od pomeranče
vlněná ponožka
krabice od nápoje bez hliníkové fólie (kefíry,
čerstvá mléka)
nedopalek cigarety s filtrem
plechovka
igelitový sáček či taška
žvýkačka
plastový kelímek
PET láhev, plastová láhev
alobal nebo tetra-pak s hliníkovou fólií
jednorázové pleny
sklo
polystyren
struny do sekačky
Zdroj: https://eprehledy.cz

Přibližná doba rozkladu
16 dní
4 měsíce
5 měsíců
1 rok
1,5 roku
7 let
15 let
15 let
25 let (nové ekologické tašky se samorozkládacím
degradabilním plastem 1 rok)
50 let
70 let
100 let
100 let
250 let
tisíce let (ale možná nikdy)
desetitisíce let (ale možná nikdy)
pravděpodobně nikdy (nové bio struny do 10 let)

Evropská Unie sdružuje mládež EU a Arménie
Na konci května se v hlavním městě
Jerevanu v Arménii na týden sešlo
30 účastníků projektu Evropské
Unie, Erasmus +. Mezi nimi také
dvě zástupkyně ČR z Dřevěnice.
Cílem projektu DIGITAL YOUTH
bylo
mezikulturní
sblížení,
angličtina jako společný jazyk,
poznání tamního života a také
společná práce na krátkých
filmových dokumentech. Projektu
se zúčastnili zástupci ČR, Ukrajiny,
Polska, Itálie, Iráku a skupinka
studentů z Arménie.
Mladá generace napříč kontinentem využívá stále častěji ke
svému projevu digitální technolo3

gie: toto téma bylo pojítkem mezi účastníky. Společnou prací a vzděláváním v audiovizuální
tvorbě ve smíšených skupinkách jsme dostali prostor ke sblížení. Aktivní semináře na téma
stereotypy kultur a předsudky nám umožnily poznat se navzájem, najít rozdíly mezi
kulturami a cestu jak spolupracovat. Získali jsme tak jedinečnou možnost nahlídnout do
denního života Arménců a oni zase poznat mladé Evropany. Díky projektu jsme poznali
jedinečnou zemi, která v současné době bojuje ve válečném stavu s okolními zeměmi o
udržení vlastní identity a státu. Národ, který byl několik let součástí zemí sovětského bloku,
je nyní na rozcestí. Evropská unie vkládá mnoho prostředků do společné práce a budování
vztahů s cílem uvést Arménii jako novou kandidátskou zemi do EU. V současné době např.
plně financuje městskou hromadnou dopravu v Jerevanu. Aktuálně zároveň probíhá vojenský
tlak od sousedních států Ázerbájdžánu a Turecka, které zaútočily na podzim loňského roku
v regionu Náhorního Karabachu. Válečný stav trvá dodnes a přítomnost arménsko-ruských
vojáků v ulicích je na denním pořádku…..
Děkuji za přečtení tohoto článku. Zájemcům mohu natočené dokumenty představit a pro
všechny na závěr uvádím otázku: Je Arménie součástí Evropy a stane se kandidátskou zemí
pro vstup do EU? (Helena Bláhová)

Závod horských kol
V sobotu 5.6.2021 v Dřevěnici proběhl pátý závod horských kol seriálu CYKLO POINT CUP 2021,
jehož organizátorem je Fit Club Jičín, resp. Petr Kordík. Závodilo se na dvou připravených
okruzích podle kategorií v lesích obce Dřevěnice, paní Scholzové a po lesních cestách Lesů ČR.
Trať je postavena na starých cestách a pěšinách, které přímo sváděly k propojení. Některé úseky
bylo v průběhu letošní zimy potřeba vyčistit a následně na jaře postavit překážky tak, aby

zapadaly do přírody a co nejméně ji narušovaly. Za pomoci Cykloklubu Jičín, jehož členy je i
několik dřevěnických dětí se podařilo připravit náročnou moderní cross country trať plnou
technických pasáží a skoků. Atmosféra na trati byla naprosto úžasná a také ohlasy účastníků jsou
nadmíru pozitivní. V hlavním startu na pět okruhů se na čele vytvořila skupinka tvořená Danem
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Polmanem (UPRT), Zbyňkem
Růžičkou (Rohozec) a Matoušem Kozákem (Rohozec).
Tuto trojici stíhal Tomáš
Berger (Carla. Kupkolo) a
Vojta Vaníček (Bakako NP).
Z úvodní skupiny si smůlu
vybral favorit Matouš Kozák,
který přetrhl řetěz a tím
ulehčil cestu za vítezstvím
Danovi Polmanovi.
Druhý celkově skončil Zbyněk
Růžička a třetí místo bral
Tomáš Berger. V mládežnických startech si nejlépe vedl
Vojta Karásek, Jáchym Bohuňovský a Matyáš Podzimek (všichni z Cykloklubu Jičín). Masters
vyhrál Luboš Toman (Carla.Kupkolo) a juniorky Anna Benešová (Carla.Kupkolo). Pro neznalé vítěz
mužské kategorie Daniel Polman je novopacký cyklista, který mj. dojel v roce 2019 sedmý
v závodě RaceAcross America (RAAM) napříč USA v čase 10 dní, 19 hodin a 47 minut.
Níže jsou přehledně vítězové jednotlivých kategorií:
Chlapci ročník 2009 a mladší jeli 2 x 2,5 km– vítěz Jáchym Bohuňovský (Cykloklub Jičín)
Juniorky do 19-ti let jely 2 x 3,5 km – vítězka Anna Benešová (Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad
Labem)
Junioři ročník 2007-2008 jeli 2 x 3,5 km – vítěz Matyáš Podzimek (Cykloklub Jičín)
Junioři ročník 2004-2006 jeli 4 x 3,5 km – vítěz Vojtěch Karásek (Cykloklub Jičín)
Muži jeli 5 x 3,5 km – vítěz Dan Polman (Ultra Paka Racing Team)
Muži nad 50 let jeli 4 x 3,5 km – vítěz Luboš Toman (Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem)
Všem vlastníkům dotčených lesních pozemků děkujeme za vstřícnost při stavbě trati i při
pořádání akce a TJ Sokol Dřevěnice, z.s. za umožnění parkování sportovců. (Dušan Vrabec)

Obec Dřevěnice plánuje vítání nových občánků, které se uskuteční v září letošního
roku. Nových dětí u nás přibývá, tak další vítání bude na jaře 2022. Rodiče dětí, které
přivítáme do naší obce, dostanou na tuto akci písemnou pozvánku.
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Olympijský běh Dřevěnice, přesunut na 8.9.2021 - areál volejbalových kurtů
Akce se kvůli vládním omezením uskuteční v
náhradním termínu ve středu 8. září 2021.
Účastníci se tak potkají na startu přesně měsíc po
zakončení olympijských her v Tokiu. Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou už nyní
přihlásit na www.olympijskybeh.cz. Není možné se registrovat na místě. Registrace do všech
závodů probíhají na www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 250 Kč. Děti do 15 let běží v
rámci regionálních dětských závodů za symbolické startovné 30 Kč. Ukončení registrací pro
běžce na nový termín je 30.8.

Na obec přišel e-mail od pana Václava Vlka st. autora níže uvedené knihy.

Při práci na své nové knize „Život, boj a smrt pod sedmi vlajkami“- Češi a Slováci 1914-1920 jsem při
studování dokumentů, archiválií, deníků českých vojáků a legionářů nalezl na stránkách Národního
pedagogického musea „Seznam pomníků 1. světové války v obcích ČR“ a tudíž i informaci o pomníku
ve Vaší obci. Jejich celkový počet, tedy jeden tisíc pět set čtyřicet jedna (1541) mne velice příjemně
překvapil. A také to, že i po sto letech a po několika změnách režimů tyto památníky na naše vojáky
z dob 1. svět. války stále stojí. Obyvatelé obcí i jejich zástupci tedy na své rodáky nezapomněli. Což
podle mne ukazuje, že jsme lepší, než se nám mnozí snaží vnutit.
Znamená to, že je pravděpodobné, že i ve Vaší obci dodnes žijí potomci onoho milionu čtyřista tisíc
Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří narukovali do světové války. A z nichž dnes neuvěřitelných 140 000
padlo a 250 000 bylo vážně zraněno. Bohužel však se o nich ve školách prakticky už více než půl
století neučí, takže o nich ani jejich potomci mnoho nevědí. Třeba to, že čeští vojáci bojovali nejen
jako pěšáci, ale třeba i námořníci, že slavní kapitáni rakouských ponorek byli Češi, že české kanonýry
si dodnes dobře pamatují Italové. Naši dělostřelci v Rakouské armádě bojovali jako součást
Osmanských vojsk i na Sinaji při bojích o Suezský průplav, i jako „horští myslivci“ v Italských a
Slovinských Alpách ve výškách nad 2500 m n. m, a to na rakouské i italské straně, že našinci byli také
válečnými piloty na obou stranách fronty, že geniálně používali a sami vyráběli proslavené obrněné
vlaky jak na Sibiři, tak při osvobozování ČSR od Maďarů, atd., atd.
V Ruské armádě v tzv. České družině byly vytvořeny proslavené a obávané oddíly „čs. výzvědčíků“,
(cosi jako předchůdců slavných „commandos“) , které pak po jejich úspěších vytvářely z českých
vojáků také rakouská, ale francouzská i srbská armáda, a také čs. legie. V knize jsem pro lepší
autenticitu použil i necenzurované deníkové záznamy českých vojáků v rakouské armádě, i
dokumenty o vzniku legií a heroické „sibiřské anabázi“. Byl bych velice rád, kdybyste mohli dát nějak
na vědomí občanům obce, a hlavně potomkům těch, jejichž jména jsou na pomnících, že takováto
kniha, kde se mohou o našich předcích dozvědět více, existuje a byla napsána sice pro všechny, ale
hlavně pro ně. Protože mají být na co hrdi.
S pozdravem a s díky za péči o pomník našim padlým vojákům. Václav Vlk st. autor.
„ Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“ - George Santayana.
Kniha je v prodeji v distribuci Kosmas, www.kosmas.cz. za 359 Kč.

Obec Dřevěnice a její zastupitelé přejí všem lidem z obce, ale také
chatařům a chalupářům krásné a pohodové prožití letošních
prázdnin, dovolených a hlavně celého léta.
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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