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Srpnové akce v naší obci:
67. Volejbalová Dřevěnice letos nebude!!
Bohužel - hygienická situace, doporučení obecního úřadu a také obavy pořadatelů
rozhodly, že se letošní Volejbalová Dřevěnice hrát nebude. Škoda - ale zdravíčko je v
tuhle chvíli přednější. Veřme, že si volejbalu na proslavených kurtech v Dřevěnici
užijeme v příštích letech ještě dost a dost. (Za TJ Sokol Dřevěnice V. Nidrle)

A ještě jedno vyjádření k výše uvedené akci…..
Poprvé po 67 letech budou dřevěnické volejbalové kurty o prvních dvou srpnových
víkendech prázdné, neuslyšíme křik a pozvbuzování, v pátek a v sobotu nebude až do noci
znít hlasitá hudba po celé naší obci. Možná si někteří obyvatelé oddychnou, budou mít svůj
klid.
V pátek 24. července bylo na výborové schůzi TJ Sokol definitivně rozhodnuto o tom, že
letošní volejbalové turnaje se konat nebudou. Bylo tak rozhodnuto téměř jednomyslně, a to
rozhodnutí bylo velice pochopitelné a rozumné vzhledem ke stávající zhoršené
epidemologické situaci. Zdraví a ochrana našich občanů musí stát nade všechny hodnoty a
nikdy je nemůže vyvážit nějaká sportovní či kulturní akce.
Přesto mě osobně trochu hlodá pocit smutku, že to rozhodnutí bylo až příliš jednoduché pro
mnoho lidí zde, že spousta lidí už dávno před vyhrocením situace byla pro zrušení turnaje.
Moc bych si přál, aby to byl jen můj osobní pocit, že ty důvody jsou opravdu jen a pouze
racionální, a že jen já a pár mých blízkých chce s hloupým donkichotským nadšením bojovat s
větrnými mlýny, proti nimž se bránit nelze.
Je tomu 11 let (vůbec se mi tomu nechce věřit), co jsme se s rodinou nastěhovali do
Dřevěnice. Od samého počátku mám pocit hrdosti, že mohu bydlet právě ve vesnici, která se
proslavila něčím, co je známé v podstatě po celé naší zemi i v zemích okolních. Tím nemyslím
ani ne tak volejbal, sport jako takový, ale to ohromné nadšení místních dobrovolníků pro věc,
která vesnici spojuje. O to víc jsem vděčný za to, že jsem, jakožto náplava a ještě k tomu
nevolejbalista, byl přijat do výboru TJ Sokol, který o turnajích a dalších sportovních akcí
rozhoduje. Pokládám to za velkou čest a spoluodpovědnost za ohromnou historii, kterou si je
třeba nejen hýčkat, ale především zajistit, aby měla pokračování do budoucnosti. Tuto
odpovědnost cítí i moje rodina a všichni věříme, že to v tom můžeme nějak pomoci.
Odměnou je nám třeba plná louka stanů a postupně se probouzející sobotní volejbalové
ráno, odměnou jsou nám ohlasy volejbalistů, kteří k nám jezdí dlouhá léta nebo obdivné
komentáře těch, co k nám zavítali poprvé, odměnou jsou nám děkovné dopisy či ohlasy na
Facebooku, a odměnou nám je i poslední nedělní večer, když kurty pomalu osiří a sedneme si
na skleničku my sami, tady z vesnice, všichni unavení z dlouhých náročných dní, ale štastni a
s pocitem dobře vykonané práce, že jsme to zase dokázali.
Tyhle pocity mi letos budou chybět. Možná i proto jsem se rozhodnul k napsání tohoto
článku. Protože bych si moc přál, abych ty pocity měl zase za rok a abych měl také pocit, že
to vnímáme všichni stejně. Že jsme hrdi sami na sebe, co tu společně zvládáme, že za to
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budeme bojovat, protože je to právě Volejbalová Dřevěnice, co dělá naší obec tak
mimořádnou: nadšení dobrovolníků, kteří se prací pro společný cíl stmelují jako úžasný tým,
ve kterém nechybí zábava, humor, recese. Díky volejbalu víme, že se můžeme jeden na
druhého spolehnout.
Tak pojďme do toho za rok všichni, s o to větším úsilím a nadšením, když nám to ta potvora
Covid letos pokazila. Díky všem, kdo to vnímají stejně. Máme být na co hrdi. (Tomáš Bláha)

Akce z minulého měsíce:
Lavička na Hlíze
Po posekání trávy na kopci Hlíza u rybníka se u třech lip nahoře umístila další
plánovaná lavička na odpočinek pro pocestné. Je zde krásný výhled do širokého
okolí, proto vystoupat až nahoru
stojí určitě za to.

TRIATLON 18.7.2020

Opět po roce se sešli příznivci triatlonového
sportu na hrázi rybníku Hlíza. V dětské
kategorii startovalo 24 dětí ve věku 8-15 let,
které se zdárně popraly s nelehkou trasou
závodu. Šimon David Dobiáš, který se
umístil na třetím místě v dětské kategorii
chlapci do 15ti let měl dokonce tolik síly, že
se o hodinu později postavil na start
dospěláckého závodu a ve výsledném čase
překonal i mnoho zkušenějších.
Letošní ročník opět získal na kvalitě účastí
triatlonových es; na start své soupeře vyzval
český IRON MAN Petr Soukup. Divákům
předvedl bravurně zvládnuté plavání a
svižný průběh depem na boso. Po celý závod s přehledem plnil roli favorita a celkově
zvítězil s náskokem téměř 4 minut.
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Nejen otřelí triatlonisté se ovšem letos dostavili na start. Jeden z účastníků totiž ještě ráno
nevěděl, co na něj přichystali jeho kamarádi v rámci loučení se svobodou. V domnění, že
jdou na procházku do Prachovských skal s krátkou zastávkou na dřevěnických kurtech, se
v sobotu najednou ocitl na startu triatlonu. Ovšem zvládl celou trať s grácií, v kravatě a s
ověnčeným kolem. Hlavní organizátor Aleš Bílek byl i letos úspěšný a umístil se v první
desítce.

Všechny sportovce zveme také
věříme proběhne 6. září a
napovídá, nebude chybět.

na start City run Jičín, který
autorka článku, jak foto

VOLEJBALOVÝ KEMP LUBOMÍRA STAŇKA

V červenci ožily místní volejbalové kurty účastníky volejbalového kempu Lubomíra
Staňka. Kemp pro dospělé sice vzhledem k deštivému počasí začal prvními tréninky v hale,
ale užili jsme si i antuky. A to doslova! Trenéři nás totiž letos nešetřili a jeden celý trénink
věnovali technice dopadu “rybička” a obdobným kouskům. Parta 45ti účastníků se po 3
dny zdokonalovala ve volejbale pod vedením Lubomíra Staňka a trenérů Matěje Koloucha
a Dominika Ducháče. Teoretická příprava občas trvala až do časných ranních hodin, ale
tak to v téhle partě, kde nikdy nechybí dobrá nálada a recese, má být. (H. Bláhová)
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Ostatní informace:
Informace k plánované polní cestě HC1b a HC5
Nová polní cesta bude navazovat na krátkou, již zrekonstruovanou cestu o délce 89
m na Větrově. Zde byla investorem obec, protože tato část je v intravilánu obce a
cesta měla označení HC1a. Další část cesty pod označením HC1b a HC5 již bude
hradit Státní pozemkový úřad. Projekt na tuto cestu zpracovala firma OPTIMA
spol. s.r.o., projektová, inženýrská a stavební činnost, Vysoké Mýto. Projekt byl
zpracován dle souvisejících platných norem ČSN, které určují parametry polních
cest. Konstrukce vozovky byla navržen dle TP katalogu vozovek polních cest. Nová
cesta bude muset vydržet pojezdy těžké zemědělské techniky, traktorů, kombajnů,
nákladních aut s přívěsy a podobně.
Rekonstrukce cesty HC1b až k čarodějnicím bude v těchto parametrech: 3,5 m
jízdní pruh + oboustranná krajnice. Tato polní cesta je navržena jako jednopruhová
obousměrná s výhybnami, kde bude šíře cesty minimálně 6 m. Délka této části je 693
m. Stávající štěrkový kryt v části polní cesty bude v tloušce cca 100 mm odtěžen a
nahrazen novým netuhým krytem vozovky z asfaltového betonu v tloušce 110 mm.
Podkladní vrstvy v části stávající cesty budou vzhledem k dostatečné únosnosti
ponechány. V další části již bude polní cesta provedena v celém rozsahu v plné
konstrukci. Stejně bude postupováno i u výhyben. Celkem je v této části navrženo 11
hospodářských sjezdů. Délky sjezdů budou 6 m až 15 m, dle projektové
dokumentace. Jsou zde navrženy celkem tři výhybny v délkách 35 m. Vzdálenost
výhyben od sebe je maximálně 400 m. Je zde navrženo také celkem 6 trubních
propustků.
Od čarodějnic bude pokračovat směrem k malému remízu v poli a ke skladováku,
okolo domu pana Tauchmana, až k silnici v Lázeňské ulici druhá část cesty HC5. Bude
se jednat o novostavbu v délce 772 m. Šířka bude opět 3,5 m + krajnice. Stávající
nezpevněný kryt polní cesty, včetně podkladních vrstev bude odtěžen a nahrazen
novou konstrukcí vozovky v tloušce 480 mm, včetně úpravy podloží vápennou
stabilizací do hloubky 0,5 m. V této části jsou navrženy dvě výhybny v délkách 42 m
a 35 m. Je zde navrženo 6 hospodářských sjezdů. Délky sjezdů budou 5 m až 10 m.
V místě, kde bude cesta končit na silnici III tř. 2863 v Lázeňské ulici budou osazeny
tři ocelové svodnice do betonového lože. Důvodem osazení ocelových svodnic je
rychlejší odvedení srážkových vod z povrchu vozovky polní cesty v místě velkého
podélného sklonu vozovky, která klesá až k silnici III tř. 2863. V místě napojení
polní cesty s výše uvedenou silnicí bude doplněn příčný odvodňovací betonový žlab se
spádovým dnem a zabudovanou litinovou hranou. Pro odvedení srážkových vod bude
dále sloužit také pravostranný příkop v délce 111 m, který bude napojen na stávající
silniční příkop a bude proveden v celé délce se zpevněním dna příkopovými tvárnicemi
do lože betonu. Z důvodu plynulého napojení na tuto silnici je navrženo přefrézování
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pruhu stávající vozovky s doplněním obrusné vrstvy vozovky. Napojení cesty a silnice
tak zde bude úrovňové.
Podél rekonstruované cesty směrem k čarodějnicím vznikne z důvodu rozšíření cesty
požadavek na smýcení části dřevin, které zde nyní rostou. Budou pokáceny náletové
osiky, všechny staré švestky a také břízy a některé velké vrby, jejichž kořeny budou
z důvodu rozšíření cesty porušeny při stavbě a hrozilo by jejich vyvrácení. Mohly by
tak v budoucnu způsobit nehodu a ohrozit například chodce na této cestě. Některé
stromy jsou také v plánovaných místech, kde budou vybudovány nové sjezdy na pole.
Jako náhrada za tyto stromy bude podél cest vysazeno celkem 95 ks ovocných
dřevin. Budou to švestky a hrušně. Stromy budou sázeny zapěstované s balem
s obvodem kmene minimálně 10 až 12 cm, výška 1,60 m až 1,80 m. Součástí výsadby
bude ochrana těchto dřevin třemi kůly včetně obalení jutou a chráničkou proti okusu
zvěří. Výsadba bude provedena v podzimních měsících a provede ji odborná firma.
Švestky budou na podnoži myrobalán v doporučených odrůdách, které by měly
odolávat více chorobám: Čačanská, Lepotica, Gabrovská, Stanley, Toptaste atd.
Z hrušní jsou navrženy druhy Charnouská, Blanka, Isolda. V rámci dokončovacích
prací dojde nakonec k úpravě terénu a ploch dotčených stavbou zeminou a osetím
travním semenem.
U obou cest, kde je navržena rekonstrukce, ale i v části kde je navržena
novostavba cesty bude kryt vozovky, výhyben i sjezdů stejný. Bude zde živičný
povrch – asfaltový beton. Celková délka cesty od silnice na Větrově až k silnici
v Lázeňské tak bude 1 554 m. Jedná se o drahou záležitost, kterou by si obec
bez ukončených komplexních pozemkových úprav a Státního pozemkového úřadu
v Jičíně, který bude tuto stavbu financovat, nemohla vůbec dovolit. Konečná
částka, za kterou bude tato polní cesta vybudována, překračuje několikrát
rozpočet obce na celý rok. Práce by měly začít zřejmě na přelomu srpna a září
a do konce roku by měla být cesta i s výsadbou nových stromů hotova.

Poničená vývěska
Od 17. července máme poničenou novou vývěsku u
křižovatky. Někomu buď vypadla z auta velká nádoba
s barvou, kde jí bylo 15 kg nebo ji tam pohodil schválně.
V každém případě se pachatel v tichosti vytratil. Celá
vývěska je postříkána, stejně tak chodník a silnice.
V současné době se vývěska zkouší vyčistit, jde to ale
pomalu a těžko. Zřejmě se bude muset po vyčištění
znovu natřít. Je to bohužel i na nové plechové střeše u
této nástěnky. Podle hasičů, kteří přijeli na místo, aby
zjistili, jestli se nejedná o nějaký jed, jde o barvu, kterou
se označují fotbalová hřiště nebo barva na označování
silnic.
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No a hasiči přijeli o pár dnů později do Dřevěnice
opět. V pondělí 20. července dopoledne paní
Spudichová okopala a vyčistila všechny kytičky,
které pěstuje podél plotu své zahrady. Po obědě
pozvala kamarádky na odpolední kávičku. A
najednou velká rána, plot se prorazil a na její
zahradu se vysypala fůra ječmene. Část kytek
nebylo pod obilím vidět a i když se všechno
uklidilo, tak zřejmě kromě kytek a keřů zde příští
rok poroste i pěkný ječmen. Hlavní je, že nikdo
nešel po chodníku a nikomu se nic nestalo.
To je to nejdůležitější! Plot, chodník a zřejmě také
přívěs, který se převrátil, to vše se opraví a
náklady zaplatí pojišťovna.

Čištění komínů v termínu 11. a 12. září 2020
Zájemci si mohou telefonicky nebo na obecním úřadu objednat vyčištění komínů u svých
domů, chat a chalup. Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty bude stát 400 Kč.
Čištění provede pan Jaromír Žďánský - člen Společenstva kominíků ČR.
Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Veberová
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz

STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
 601 395 386
 736 279 726
 723 354 315
Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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