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DŘEVĚŇÁČEK
ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

červen 2022

Vítání nových občánků obce Dřevěnice

V sobotu 4. 6. 2022 v 9,30 hodin
proběhne na obecním úřadě v zasedací místnosti vítání nových občánků
obce. V letošním roce jich přivítáme sedm.

ZÁVODY
NA KOLOBĚŽKÁCH A ODRÁŽEDLECH
CESTA ZA POKLADEM

U příležitosti Mezinárodního dne dětí proběhnou dne 5. 6. 2022 v Dřevěnici závody
na koloběžkách a odrážedlech, na které bude navazovat cesta za pokladem.

Sraz 5. 6. 2022 v 9:00 hod. u „skladováku“ na nové cestě.
Přihlášky možné pouze předem do
do 31.5.2022 na tel.: 721 231 094.
Občerstvení zajištěno v penzionu U Militkých!!!
Upozorňujeme občany, že 5. 6. 2022 bude nová cesta uzavřena pro motorovou dopravu
v celé délce od 8:00 do cca 12:00 hod.
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Nové výběrové řízení
Obec měla z minulého roku vysoutěženou další zakázku na chodník od kontejnerů k domu
Maxiánových a cestu za vývařovnou k nově postaveným domům. Na jaře jsme vítěznou firmu
oslovili s tím, že budou moci zřejmě na podzim začít stavět. Dostali jsme odpověď, jakou teď
dostává spousta obcí i měst. Za současné situace není možné postavit oba objekty za loni
vysoutěžené ceny. Firma proto odstoupila od smlouvy z ekonomických důvodů. Nárůst cen
materiálu je v současné době markantní. Zastupitelstvo obce proto na svém jednání dne 9.5.
rozhodlo o vypsání nového výběrového řízení.

130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Dřevěnici
Za krásného a slunečného počasí se v sobotu 7.5.2022 v areálu TJ SOKOL Dřevěnice
uskutečnilo v rámci oslav 130. výročí založení místního sboru okrskové cvičení v požárním
sportu. Cvičení se zúčastnilo 7 týmů mužů a 1 družstvo žen ( Železnice), které tak mělo již
předem zajištěno ve své kategorii celkové vítězství. Chyběli pouze Kyje, které vzhledem k
malé členské základně (pouze pět členů) a vysokému věku, již několik let nesoutěží.
Omluvena byla Soběraz, kde měli objednaný jeřáb na brigádu výstavby nové zbrojnice.
Plánovaný začátek ve 13,00 hodin byl vzhledem k pozdnímu příjezdu družstva z Valdic, z
důvodu dopolední pohárové soutěže s dětmi, asi o 30 minut opožděn.
Po nástupu a rozlosování začalo na přilehlé
louce za areálem vlastní cvičení za
hlasitého povzbuzování nejen týmů, ale i
některých diváků, kteří se sešli v hojném
počtu. Domácí tým po prvním pokusu
dosáhl velice slušného času 29,29 sekund,
což zajišťovalo průběžné šesté místo.
Druhý pokus začal ještě nadějněji. Voda
byla nasáta velmi rychle, ale bohužel se na
levém proudu nepodařilo včas připojit
proudnici na hadici a tak byl tento pokus
neplatný. I přes tento dílčí neúspěch patří
celému týmu naše poděkování. Družstvo
nastoupilo v tomto složení: Josef Buben,
Miloš Munzar, Antonín Suchý, Marek
Spudich, Jan Chaloupka, Tomáš Rychna a
Jiří Knot. Nutno dodat, že i když poslední tři
jmenovaní měli hasičské „nádobíčko“
teprve počtvrté v ruce, tak se zhostili svého
úkolu velmi dobře. Na dodržování pravidel
a na hladký průběh soutěže dohlížel hlavní rozhodčí Pavel Šídlo se svým pomocníkem.
Po skončení soutěže bylo provedeno vyhodnocení. Výsledky vyhlašovali a diplomy, poháry a
pamětní medaile předávali okrskový starosta Luboš Kabelák a starosta místního sboru
Jaromír Militký, který zároveň poděkoval všem týmům za korektní vystupování. Pro úplnost
uvádíme konečné pořadí . Ženy: 1. místo Železnice, čas 40,03.
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Muži : 1. místo Valdice B, čas 18,62, 2. Železnice 19,72, 3. Zámezí 23,31, 4. Cidlina 25,71, 5.
Radim 28,37, 6. Dřevěnice 29,29, 7. Valdice A – dva neplatné pokusy.
Následovala volná zábava, kde kulturní vyžití obstarala hudební skupina REFLEX. Po
rozpačitém a trochu vlažném začátku se letní parket pod stanem zcela zaplnil a nevychladl až
do samého konce.
Po celý den bylo podáváno tuhé i
tekuté občerstvení, o které se v
kioscích postarali: Jitka Militká,
Bohunka Pittnerová, Eva Militká,
Nikola Militká, Jaromír Munzar, Aleš
Dufek a výborné klobásky i chutné
steaky na grilu kouzlili Petr Buben,
Miloš Jirka a Antonín Suchý.
Hasiči touto cestou děkují všem,
kteří pomohli tuto vydařenou akci
zajistit, divákům za návštěvu, SOKOLU za zapůjčení technického zázemí a obecnímu úřadu,
který nám na tyto oslavy zakoupil nové cvičební oblečení. Ještě jednou díky všem.
Za výbor SDH: A.D.

Zadní řada z leva: Jan Militký, Antonín Suchý, Josef Buben, Aleš Dufek, Jaromír Militký, Miloš
Munzar
Spodní řada z leva: Marek Spudich, Tomáš Rychna, Jan Chaloupka, Jiří Knot.
Na fotu chybí: Petr Buben, David Pittner

3

Informace o postupu prací na rybníku Hlíza

Proběhl výkop hráze pro nový
sdružený objekt. Je hotový
výkop základu pro zeď
výtokového čela na konci
Benešových rámů. Základová
spára je dostatečně tvrdá,
v této hloubce se již objevují
kameny. Podkladní beton se pokládal na suchou základovou spáru. Je také vyvázána
armatura kašny a pracuje se na armatuře protiprůsakového žebra. Dodavatel předložil návrh
změny záhlaví bezpečnostního přelivu. Dojde k výměně ocelové půlené trubky za žulový
kamenořez. Změna již byla odsouhlasena autorským dozorem. Na staveniště platí dál zákaz
chození, hrozí nebezpečí úrazu.

V minulém čísle jsme Vás informovali o tom, že došlo k úpravě prostranství, kde jsou
umístěny kontejnery. Byla zde vybudována zámková dlažba a všechny kontejnery byly
srovnány podél cesty. Zároveň jsme napsali také tuto prosbu: Prosíme všechny občany, aby
zde nenechávali pohozené odpadky u kontejnerů a udržovali zde pořádek. A to je výsledek…
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Sokolové informují
Jménem TJ Sokol Dřevěnice bychom rádi pozvali přihlížející a fanoušky kvalitních sportovních
výkonů na následující události. Jsme rádi, že vesnice opět ožívá sportovními akcemi pro
místní, i dojíždějící a berme to jako příležitost se opět sejít a udržovat milé sousedské vztahy.

29.5. Barevný minivolejbal – krajské kolo
11. -12.6. Národní turnaj ČHSO v přehazované
19.6. Barevný minivolejbal – okresní kolo
22.6. Olympijský běh
22. 6. Olympijský běh Rozeběhni se a Pomáhej Pohybem!
Olympijský běh pořádaný v Dřevěnici získává na oblibě. V tuto chvíli máme již přihlášené
závodníky jak na dětské trasy, tak na hlavní 5km závod pro dospělé. Běžecký závod se bude u
nás konat již druhým rokem a těší nás, že běžce přijede podpořit i sportovní osobnost z řad
olympioniků. Do konce května je ještě příležitost zakoupit zvýhodněné startovné na webu:
https://www.olympijskybeh.cz/zavody/drevenice-2022.
Pro letošní ročník jsme vzhledem k úpravám
na rybníku Hlíza vybrali novou trasu, která
povede přes Dolánky lesem na chatami a zpět
k hlavní silnici ze které se běžci napojí na nový
asfaltový okruh.
Registrace probíhají pouze online do 12.
června, na místě již nebude možné se
přihlásit. S každou registrací přispíváte České
olympijské nadaci. Dětské startovné jen za 30
Kč! Již tradiční program otevřeme v 16:30
závodem nejmenší kategorie. Hlavní závod
bude odstartován v 18 hodin. Těší nás, že i v
letošním roce dostane každý příchozí
závodník dárek od sponzorů a medaili v cíli.
Na vítěze čekají hodnotné ceny.
CO JE VYJÍMEČNÉ, JE NEZAPOMENUTELNÉ.
ŽIJEME, ABYCHOM MĚLI NA CO VZPOMÍNAT,
ŘÍKAJÍ OLYMPIONICI.
Kontrola spalinových cest
I letos si můžete objednat vyčištění komínů u vašich domů nebo chat a chalup. Pan kominík
přijede v termínu 8. září a 9. září 2022. Termín, který vám vyhovuje si můžete již nyní
zamluvit na obecním úřadě telefonicky nebo o úředních hodinách. Zpráva o kontrole čištění
spalinové cesty bude stát 500 Kč.
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Informace o postupu prací na rozšíření ČOV
V průběhu dubna letošního
roku započaly práce na
intenzifikaci ČOV spočívající
v přistavění nové železobetonové dosazovací nádrže a
osazení účinnější technologií
čištění. Stávající ČOV bude
doplněna o novou dosazovací
nádrž rozměrů 3,6 m x 3,6 m,
hloubka bude 5,2 m. Stávající
technologie bude odstraněna
a původní nádrž bude sloužit
jako dosazovací. Nová nádrž
bude osazena novou technologií. Intenzifikace ČOV umožní navýšení kapacity na 360 EO (ekvivalentních osob) a tedy
připojení dalších novostaveb na kanalizaci. Aktuálně jsou zaražena bednění a vyhlouben
základ pro železobetonovou konstrukci. Následovat bude zhotovení železobetonové nádrže,
osazení technologií a opláštění. Rozpočet intenzifikace ČOV činí 5.896.0019,20 Kč. Obec na
investici obdržela dotaci z Královéhradeckého kraje ve výši 20% z ceny. Stavební práce
provádí spol. STAVOKA Kosice a.s. a technologii vyrobí společnost FORTEX-AGS a.s.
Turnaj v nohejbalu 1. ročník

Nohejbal je míčový kolektivní sport pocházející z Československa. V neděli 22.5. jsme v tomto
duchu uspořádali 1. nohebalový turnaj trojic v areálu Sokola Dřevěnice, kdy nastoupilo
celkem 12 týmů . Otevřený turnaj přilákal tříčlenná družstva z okolí. Akci podpořil sponzorsky
pivovar Jungberg z Hořic a místní firma SH Cargo, a proto nechyběla bojovná atmosféra o
vítězné umístění s atraktivními cenami. Pěknou práci s míčem předvedlo i místní družstvo
s názvem 2+1, které postavil Jakub Ježek. Na prvním místě se umístil Zajíččci, kteří měli ve
svém týmu slečnu. Věříme, že turnaj v příštím roce zopakujeme. (H.B.)
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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