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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

červenec 2022

Vítání nových občánků obce Dřevěnice
V sobotu 4. června jsme přivítali další nové občánky do naší obce.
Letos to bylo šest chlapečků a jedna holčička Anetka. Kluci se jmenují
Felix, Jakub, Eduard, Matyáš, Vilém a David.
Děti dostaly kromě zlatého přívěsku také hračku včelích medvídků a
holčička panenku. Pro každou maminku byla připravena růže. Milé
hudební vystoupení připravila Barunka Sutnerová.

Výlet pro děti i dospělé do Mirakula 2. července 2022
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí
pořádá zájezd do Mirakula a na tankodrom do Milovic. Doprava i vstup budou zdarma.
Odjezd je v 9,30 hodin od bývalé sýrárny, příjezd je plánován na 18,00 hodin. Vezměte
svoje děti nebo vnoučata, a můžete s nimi v Mirakulu strávit pěkný den.
Přihlášky u pana Jaromíra Militkého na telefonu 602 190 299 do 25. července.

Premiéra Dřevěnické kolečkiády se vydařila.
Děti její průběh ocenily sborovým „Hurá!“
Jak nejlépe oslavit Den dětí? V Dřevěnici samozřejmě sportem a dobrou zábavou! V neděli
5. června se na novém asfaltovém okruhu U skladováku uskutečnil za krásného
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slunečného počasí první ročník „Dřevěnické kolečkiády a cesty za pokladem“. Premiérový
ročník přilákal 34 malých závodníků od jednoho roku až do sedmi let.
Kolečka se zde roztočila různá. Někteří zvolili koloběžky, jiní odrážedla a čtyři nejmenší
účastníci absolvovali trať v kočárku. Cílem nebylo vyhrát, ale užít si radost z pohybu na
čerstvém vzduchu ve společnosti kamarádů a dojet do cíle. Děti startovaly v rámci
bezpečnosti po dvojicích. Představily se různé styly jízdy – někdo zvolil rozvážné tempo, jiný
vyrazil hned od startu jako blesk. Starší děti zvládly zdolat trasu samostatně, ty menší
s drobnou podporou rodičů. Plné sportovní nasazení vedlo jen k pár odřeným kolenům, ale
všichni závodníci byli stateční a nikdo předčasně nevzdal.
V cíli však program zdaleka
nekončil. Naopak – začínala tam
totiž cesta za pokladem. Všichni
účastníci obdrželi hrací kartu
s obrázky jedenácti míst v obci, na
kterých mohl být potenciálně ukrytý
poklad. Přibližně jeden a půl
kilometru dlouhá trasa začínající
nedaleko posedu po nové cestě až
k hlavní silnici skrývala deset
stanovišť. Úkolem bylo například
trefit šiškou zajíce, najít se
zavázanýma
očima
pískajícího
rodiče, uspořádat rodinné vazby ve
zvířecí říši, uhasit oheň pomocí
vodou naplněné injekční stříkačky a v neposlední řadě projet se v ohradě u Militkých na koni.
Jízdu na koňském hřbetu si většina dětí vyzkoušela poprvé v životě a tento úkol plnily s
velkým nadšením.
Na každém stanovišti byl připravený jeden organizátor, který po splnění úkolu ukázal dítěti

obrázek místa, které může z hrací karty škrtnout. Děti vzorně
spolupracovaly, radily si a pomáhaly, takže po splnění posledního úkolu
měly všechny přeškrtané obrázky – kromě zvoničky u Militkých. Právě tam
na ně čekal u velké dřevěné truhly strážce pokladu. Po otevření truhly byly
všechny děti nadšené, protože se dočkaly zasloužené odměny v podobě čepice, pastelek,
slunečních brýlí, plastové lahve na pití se znakem Dřevěnice i nanuka. Osazenstvo penzionu u
Militkých navíc připravilo pro všechny malé i velké aktéry výborné občerstvení, polévku a
jahody. Na závěr proběhlo vyhlášení nejlepších – tedy všech. Každý účastník byl dekorován
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zlatou čokoládovou medailí a na památku obdržel originální účastnický diplom. Závěrem
slavnostního vyhlášení děti ocenily sborovým „Hurá!“, jak moc se jim akce líbila.
S přípravou a technickým zabezpečením pomáhalo dvacet místních dospěláků a velkých dětí.
Všem těmto patří veliký dík. Už teď se těšíme na druhý ročník Dřevěnické kolečkiády příští
rok v červnu!

Fotky z akce jsou k nahlédnutí na facebookových stránkách obce. Kdo má zájem o jejich
zaslání přes úschovnu, napište na ou.drevenice@tiscali.cz.

Kolečkiáda jinak aneb Co si rozhodně zaslouží potlesk
To, že Dřevěnice se dokáže semknout a spolupracovat, když je třeba, se samozřejmě ví.
Jednou jsou to volejbalové turnaje a další sportovní akce, jindy brigády při sázení stromů či
úklidu a třeba – jednou za mnoho let – také srazy rodáků. Čerstvý důkaz, jak krásně
zmobilizovat obyvatele obce, ukázal i první ročník Dřevěnické kolečkiády a cesty za pokladem
v rámci Dne dětí. Jako chalupář jsem při něm také přispěl „troškou do mlýna“ a zúčastnil
jsem se ho – bohužel, už pouze jako nesoutěžící aktér – se svými dvěma vnoučaty. Zážitky?
Super!
Co jsem však při samotné akci pozoroval a zaznamenal, si rozhodně zaslouží potlesk:
Tým obecního úřadu - Bára Veberová se s takřka neuvěřitelnou vitalitu a nadšením zhostila
produkčního zajištění celé akce (diplomy, hrací karty, ceny, soutěžní aktivity, tým
spolupracovníků…). Obec spolufinancovala ceny pro dětské účastníky a pan starosta ještě
osobně zajistil parádní fotodokumentaci.
Penzion u Militkých – za to, že umožnil dětem jízdu na koních a navzdory nabitému
pátečnímu i sobotnímu programu zabezpečil v neděli dopoledne
občerstvení.
Pomocníci při organizaci akce a poté i na trati – za to, jak vzorně
plnili role asistentů na stanovištích (zejména dvěma zajícům se
v tom horku musely pořádně pařit kožichy!), ale i všem dalším
„dospělákům“, kteří pomohli zdárnému průběhu dne.
Moc všem touto cestou děkuji za jejich nasazení, jehož výsledkem
bylo příjemné a zábavné dopoledne!
Vladimír Zemánek, Dřevěnice–Dolánky
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Informace o postupu prací na rybníku Hlíza
Jsou usazeny Benešovy rámy, vybetonován požerák a nátokové čelo u Benešových rámů.
Začalo bednění bezpečnostního přelivu. Byly osazeny zápory pro výkop vývaru. Betonáž
kašny bezpečnostního přelivu by měla být hotová v polovině června. Poté se budou na vrch
osazovat kamenořezy. Dále se bude bednit protimrazová a protiprůsaková ostruha.

Využívání rybníku Hlíza po jeho rekonstrukci
Na podzim by měla být ukončena nákladná rekonstrukce rybníku Hlíza. Zastupitelstvo
obce obdrželo návrh občanů obce, jak by se mohlo případně na rybníku hospodařit
v dalších letech. Níže je uveden návrh tak, jak jej předložil pan Štěpán Sutner:
V posledních třiceti letech došlo v rybníku k postupnému zhoršování kvality vody, k jeho
zabahnění a znemožnění jeho rekreačního využití pro veřejnost. Tato okolnost byla
způsobena zejména nevhodnou manipulací s vodou, kdy nebyla odpouštěna neokysličená
spodní voda a dále nevhodnou rybí osádkou, tj. nadměrným osazováním rybníka převážně
kaprovitými rybami.
S přihlédnutím k těmto okolnostem došlo zastupitelstvo obce k závěru, že je vhodné využít
stávající rekonstrukci a změnit uživatele rybníku se záměrem zajistit v rybníku čistou vodu,
mimo jiné umožňující koupání v letních horkých dnech tak, jak tomu bylo dříve. Proto dne
9.5.2022 zastupitelstvo obce odsouhlasilo v poměru 5:2 vypovězení nájemní smlouvy s MO
ČRS Jičín.
Spolek Hlíza bude složen převážně z místních občanů a v souladu se zájmy obce bude rybník
využívat k chovu omezeného množství ryb s pestrou druhovou skladbou. Na rybníku bude
zákaz hnojení, krmení, vnadění a chytání ryb s krmítkem. Dokud se ryby a jiní živočichové
nezabydlí v novém čistém vodním prostředí, nebude po dobu 2 až 3 let lov ryb umožněn.
Nový spolek bude mimo jiné pořádat nábor a výchovu malých rybářů a rybářek, aby i naše
děti získaly kladný vztah k přírodě a naučily se o ní pečovat.
Pokud se budete chtít podílet na rybářské činnosti, tak Vás rádi v našem spolku přivítáme.
Za zakládající členy Štěpán Sutner. Bližší informace můžete obdržet na tel. čísle 775 574 057
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Informace o postupu prací na rozšíření ČOV
Na staveništi bylo
provedeno pažení ze
štětovnic,
následně
byly provedeny výkopové práce pro novou
dosazovací nádrž. Byly
provedeny podkladní
vrstvy dle projektové
dokumentace. Následně bude proveden
podkladní beton a
budou zahájeny práce
na vázání výztuže dna
dosazovací nádrže.

Dotace na cestu Na Chmelnici
Obec Dřevěnice požádala v loňském roce o dotaci na rekonstrukci cesty od vývařovny,
směrem k nově postaveným rodinným domům, (lokalita Na Chmelnici). Zjistili jsme, že ani
v letošním roce nebyla naše žádost o dotaci kladně vyřízena. Jelikož se jedná o velmi
nákladnou akci, zkusí obec znovu požádat o dotaci koncem letošního roku.
Výstavba další části chodníku
V červnu letošního roku začně výstavba krátkého úseku chodníku od kontejnerů u nově
opravených garáží, podél domu Maxiánových. Ani zde nebyla obec v žádosti o dotace
úspěšná, ale v tomto případě bude obec tuto akci financovat ze svého rozpočtu. Jedná se o
úsek, který je nebezpečný a nový chodník tak zvýší bezpečnost chodců v této části obce.
Rekonstrukce silnice Špice - Radim
Práce na stavbě byly zahájeny 6.6.2022. Zhotovitel stavby je firma EUROVIA CS, a.s. Bylo
provedeno přechodné dopravní značení objízdných tras. Práce probíhají za úplné uzavírky po
úsecích dle stavebních objektů s tím, že jsou práce rozděleny tak, aby byl stálý přístup
k nemovitostem po trase. Pokládka asfaltových vrstev proběhne za úplné uzavírky. V tuto
chvíli se realizuje část od Špice na začátek obce Dřevěnice a od konce Dřevěnice směrem
k Radimi a stavba v tuto chvíli končí u hřbitova.
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Beseda s včelaři v radimské škole

Dne 1. června, v rámci dne dětí, uspořádala včelařská organizace Radim ve škole a školce v
Radimi včelařskou přednášku. Děti prožily moc pěkný den. Společně jsme si popovídali o
včelách a včelaření, děti měly možnost prohlédnout si názorné ukázky a modely, ale také živé
včelky v proskleném úlku a ochutnat plástečkový med. Na závěr dostaly malý dárek. S dětmi
a jejich skvělými a pro věc zapálenými učitelkami se nám to moc líbilo. Domluvili jsme se na
další spolupráci, konkrétně výtvarné soutěži, pro kterou máme připravené knižní odměny.
Děkujeme oběma obcím za finanční podporu naší organizace, díky které jsme mohli
realizovat tuto aktivitu.
Za Český svaz včelařů, ZO Radim Bohuslav Bajer, Petra Vošvrdová a Hana Válková
Festival barevného minivolejbalu 29. května
Krásná slunečná neděle patřila v Dřevěnici nejmladším volejbalistům, konal se tady další
turnaj krajské série Festival barevného minivolejbalu. A byla to pořádná porce, ve čtyřech

kategoriích (modří – 27 týmů, červení – 23
týmů, oranžoví – 21 týmů a žlutí – 17 týmů).
Celkem tedy nastoupilo 88 družstev ze 14
klubů kraje a sehrát bylo třeba 280 utkání na
patnácti mini-kurtech! V plném nasazení bylo 30 pořadatelů, kteří pískali,
řídili soutěž, moderovali průběh v rozhlase, upravovali kurty či makali v
kiosku. Zkušení pořadatelé si vedli výborně, a k velké spokojenosti všech
zúčastněných zaznělo poslední písknutí ve 13.30 hodin. Domácí závodníci nastoupili v týmu
modrých a obsadili 19. místo.
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Předturnajová schůze v pátek 22.července v klubovně na hřišti od 19,00 hodin
TJ Sokol Dřevěnice zve nejen všechny členy tělovýchovné jednoty, ale také všechny
dobrovolníky a zájemce o pomoc s pořádáním srpnových turnajů. Předturnajová schůze se
bude konat v pátek 22.července v budově klubovny TJ Sokol Dřevěnice. Před naší hlavní
sportovní událostí roku je potřeba, abychom se navzájem informovali o průběhu přípravných
prací a rozdělili si další činnosti. Budeme určitě vděčni za každou pomocnou ruku a podnětné
nápady, co máme dále vylepšovat.

69. Volejbalová Dřevěnice – kompletní program
SOBOTA 6. SRPNA 2022
8.00 hodin:
Kadeti a junioři: Družstva všech soutěží i neregistrovaní (narození po 1.1.2002)
Kadetky a juniorky: Družstva všech soutěží i neregistrované (narozené po 1.1.2002)
9.00 hodin:
Muži IV. třída: Družstva veteránů nad 40 let (narození 1982 a dříve)
Ženy III. třída: Družstva seniorek nad 40 let (narozené 1982 a dříve)
11.00 hodin:
Muži 1. A třída: Družstva extraligy a družstva divokých karet
NEDĚLE 7. SRPNA 2022
8.00 hodin:
Muži 1. B třída : Družstva I. a II. ligy
Ženy I. třída : Družstva extraligy, I. a II. ligy
Muži V. třída : Družstva superveteránů nad 50 let (rok narození 1972 a dříve)
9.00 hodin:
Muži 1. A třída: pokračování soutěže
SOBOTA 13. SRPNA 2022
8.00 hodin:
Muži II. třída: Volná soutěž
Ženy II. třída: Volná soutěž
NEDĚLE 14. SRPNA 2022
8.00 hodin:
Mixy: Smíšená družstva (4 muži + 2 ženy)

Dřevěnický Rykot
Letos se uskuteční již 17. ročník amatérského terénního triatlonu – Dřevěnický Rykot , který
se bude konat 23. července 2022
Na startovní čáru se závodníci postaví ve 14 hod a bude je čekat již tradičně 400 metrů
plavání, 21 km terénem na kole a 4 km běhu po lesních cestách ( i necestách ).
Zazávodit budou moci opět i děti. Jejich tratě jsou o dost kratší a jejich závod začíná ve 12
hodin. Ani jedné disciplíny není moc , naopak žádné není málo. Po doběhnutí závodníků
proběhne slavnostní vyhlášení vítězů v hlavních i netradičních kategoriích . Letošní ročník má
zázemí opět umístěno na volejbalových kurtech v Dřevěnici. Více informací najdete
na http://www.rykot.cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/drevenickyrykot/
Někdo se ptá, proč Rykot, no prostě jen pospojujte věci, které potřebujete. Je to RYbník,
KOlo, Tenisky.
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Národní turnaj ČHSO
v přehazované
Druhý červnový víkend se konal
v Dřevěnici
již
26.
ročník
Národního turnaje Českého hnutí
speciálních
olympiád
v přehazované. Turnaj začal v sobotu
11. června slavnostním nástupem
všech družstev, a byl zahájen
prezidentkou ČHSO. Celkem zde
letos hrálo 15 družstev ve třech
skupinách po pěti. Počasí vyšlo
jako obvykle na jedničku. Celý
turnaj skončil v neděli 12. června
slavnostním vyhlášením vítězů.
Pořadatelé ze Žampachu byli
spokojeni s organizací turnaje, a
proto požádali zástupce TJ Sokola
Dřevěnice, aby mohli zase přijet
v příštím roce ve stejném termínu.

22. 6. Olympijský běh Rozeběhni se a Pomáhej Pohybem!
Běžecký závod se bude u nás konat již druhým rokem a těší nás, že běžce přijede podpořit i
sportovní osobnost z řad olympioniků. Pro letošní ročník jsme vzhledem k úpravám na
rybníku Hlíza vybrali novou trasu, která povede přes Dolánky lesem nad chatami a zpět
k hlavní silnici ze které se běžci napojí na nový asfaltový okruh.

Také letos si můžete objednat vyčištění komínů u vašich domů nebo chat a chalup.
Letošní termín je 8. a 9. září 2022 a můžete si jej zamluvit na obecním úřadě telefonicky
nebo osobně o úředních hodinách. Zpráva o kontrole čištění bude stát 500 Kč.

Přejeme Vám hezké prožití letošních letních prázdnin a dovolených.
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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