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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

květen 2015

Rekonstrukce cesty v Dolánkách
V letošním roce bude rekonstruován povrch cesty v Dolánkách podle projektové
dokumentace zadané u spol. Agroprojekce Litomyšl s.r.o. Na rekonstrukci cesty získala obec
dotaci z Královéhradeckého kraje ve výši 600.000,- Kč. Začátkem května bude vybrána
dodavatelská společnost. Předpokládaná doba rekonstrukce bude cca 8 týdnů.

Výměna stávajícího veřejného osvětlení v obci
Dřevěnice na poskytnutí dotací byla již
Naše obec požádala v letošním roce
Královéhradecký kraj o dotaci z Programu
podepsána a výměna osvětlení proběhne
obnovy venkova (POV) na podporu
zřejmě v měsíci květnu až červnu. Výměnu
občanské vybavenosti. Obec splnila všesvětel provede firma Elektro Rydval,
Lomnice nad Popelkou. Obec plánuje
chny požadavky, které byly nutné k tomu,
vybudovat nové osvětlení také na Budách
aby byla zařazena mezi obce, které se o
a k obecním pozemkům nad Luksovými a u
dotace mohou ucházet – dosáhli jsme na
„skladováku“, kde v současné době propotřebný počet bodů. Výměna stávajícího
bíhá výstavba nových domů a veřejné
veřejného osvětlení v obci, celkem 43 kusů
osvětlení dosud chybí. Bude zpracována
světel bude stát 118 096 Kč. Obec obdrprojektová dokumentace,ale samotné
žela dotaci ve výši 59 000 Kč, zbývající část
vybudování nového osvětlení bude záviset
bude financována z rozpočtu obce. Smlouna dotacích.
va mezi Královéhradeckým krajem a obcí

Poděkování
Obecní úřad děkuje všem, kteří přišli ve čtvrtek 16. dubna na brigádu
a pomohli uklidit naši obec. Velice si toho vážíme.
Úterý 31.března 2015
Překvapení, které jsme nečekali. Sněhu napadlo více než za celou zimu. Aprílové
počasí však jarním sněhulákům nepřálo!

Na letošek vychází placení hrobů. Jedná se o částku 300 Kč a je na dobu 5 let. Uvedené
poplatky prosíme zaplaťte do konce dubna 2015 na obecním úřadě Radim v úředních
hodinách nebo je můžete zaslat na účet obecního úřadu 43-5108600297/0100, do zprávy
uveďte své jméno a příjmení.
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Třídění odpadu
V obci jsou tři sběrná místa, kde můžeme třídit domovní odpad, ale jenom na jednom místě u
bývalé mlékárny, kde je mimo jiné i kontejner na textil je stále neuvěřitelný nepořádek. Okolo
poházené pytle, papíry a plasty se uklidí a během pár dnů je obrázek stejný. Nyní je zde pohozená
i dětská tříkolka, to skutečně do žádného z kontejnerů nepatří. Opakovaně proto prosíme, pokud
je plný kontejner, nenechávejte odpad pohozený v okolí kontejnerů. Kdo jede okolo, a vidí ten
nepořádek, tak si musí udělat o naší obci dost nelichotivý obrázek.
Našel se zaběhnutý (nebo odložený?) pejsek
Našla se fenka křížence hladkosrstého jezevčíka, barva světle hnědá až rezavá, stáří cca 1 rok.
Pejsek byl nalezen 31.3.2015 na kraji Dřevěnice směrem na Radim (u křížku), bez obojku,
vyhublý, zmrzlý a bázlivý. Dočasně našel domov u Jiránkových v Dřevěnici č.p. 73. Telefon
702 133 001, 493 557 048

Pozvánka na čarodějnice
Zveme Vás 30.dubna 2015 v 17:00 hodin na stavění májky k Pomníku padlých.
Následně se bude konat hromadný sraz všech čarodějnic na hřišti.
Nejlepší čarodějnice dostane odměnu
Pro ty, kteří neodletí: do kapsy buřta. Opékačka zajištěna.

Velikonoční turnaj žen ve stolním tenisu
Letošní velikonoční neděli se po sedmileté odmlce znovu podařilo zorganizovat turnaj žen ve
stolním tenisu. Organizátorka Jana Kaiserová vsadila na prověřenou aktivitu a sázka se vyplatila.
Přihlásilo se dvanáct žen a deset z nich se opravdu zúčastnilo. Turnaj se konal v tělocvičně na
Obecním úřadě. Rozlosováním do dvou skupin začalo urputné klání mezi ženami. S úsměvem na
tváři a maximálním nasazením v soutěži jsme se probojovaly až do konce. Výsledky turnaje umístění: 1.- Kateřina Schlőglová, 2.- Gabriela Mlejnková, 3.-Barbora Kuželková, 4.- Jana
Kaiserová, 5.- Michaela Bajerová, 6.- Kateřina Šimánková, 7.- Zdena Hlaváčová, 8.- Eliška
Krausová, 9.- Lenka Chrtková, 10.- Terezie Chrtková.
Protože se všechna utkání hrála ve velmi přátelském
duchu, rozhodly jsme se uspořádat pro ženy od září
tréninky. Určeny jsou již i data, vždy to budou soboty:
26.9.,24.10.,21.11.,19.12.,23.1.2016,20.2.2016,19.3.2016.
Vždy od 14:00 hodin. Pro zpestření vánočního maratonu
bude uspořádán Vánoční turnaj v termínu 27.12.2015.
Později bude upřesněn čas a místo, př. změna data.
Doufáme, že se přihlásí i další.
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Historie zvonu Dřevěnice – 2. Díl
Zmínka druhá – kniha II.str.77-78, rok 1942 – Snímání zvonů. – „PŘESNÝ OPIS Z KRONIKY“
„Dne 17. března 1942. Odvážení zvonů k válečným účelům. Všechny zvony od váhy 10 kg výše,
musely se sundati ze svých zvonic, nesměly se poškoditi, byly shromažďovány odborníky, zdali
jsou dobré zvonoviny, který byl špatnější putoval zpět na své staré místo, ostatní se odvezly do
Jičína na nádraží, kam je dále odvezly a co se s nimi stalo, žádný neví. Náš zvon měl stihnouti týž
osud, již jsme jej sundali, zvážili, zvonek však byl lehký, vážil pouze 7,5 kg. S velikou radostí jsme
jej zase zavěsili na jeho staré místo, by nadále sloužil svému účelu. Na zvoničku byl původně
zavěšen jako nový dne 12. února 1918 za starosty Aloise Vágenknechta, již zvonek onen koupil
pro obec Stavskou, tamnější občané jej nechtěli, zdál se jim pro jejich rozlehlou obec malým.
Zvonek nabídl starostovi zdejšímu ke koupi a vymínil sobě až on neb jeho manželka zemřou, že
jim zde s oním zvonkem zazvoní poslední hodinka, což se jím uskutečnilo.
Starý zvonek již za Rakouska byl vzat na válečné účely a rozlit, vážil as 45 kg, byl ulit a koupen
v roce 1848, měl velice pěkný hlas, daleko slyšitelný. K velikému počtu našich občanů doprovodil,
svým melodickým hlasem, na poslední cestě, odkud není návratu. V roce 1917 byl sundán, rozbit
a odvezen. Co láska dala, zloba lidská zničila. Na zvonku byl vyryt obraz sv.Václava na koni, okolo
písmo – Svatý Václave oroduj za nás -. Mnoho a mnoho starých svědků slávy a utrpení vzalo
těmito dvěma hroznými válkami za své a bylo rozlito, použilo se na ničení lidstva. Dříve svým
kovovým hlasem svolávali věřící do chrámu k modlitbě, nyní byly vzati, rozbiti a v jiné formě
roznášely zkázu a smrt lidstvu. Jaký to výsměch dnešní tak pokročilé době. Zvony naše nám vzali a
ti jedenkráte odzvoní té německé nadutosti. Nic nezůstává zapoměno.“

Lesní noviny–

konečně se příroda probudila. Pokud vyřešíte křížovku, v tajence,

najdete zvíře žijící v lese. - Zkuste si vzpomenout, jaká znáte hospodářská zvířata!

N

P

je mlsný jako…
dává nám vlnu…
naparuje se jako…
chytá myši
přítel člověka
mládě krávy
zobe zrní
chováme je pro mléko

Naši malí přátelé, skvělí hubitelé škodlivého hmyzu – ptáčci zpěváčci – hledají příbytky, kde by mohli
vysedět mladé. A proto vy, mladí čtenáři, přichystejte vhodné byty. Tam, kde stromu odpadla shnilá
větev, vzniká dutina. Ta se dá snadno vyhloubit a proměnit v hnízdo. Stejně snadno se dá udělat
hnízdo i ve ztrouchnivělých kmenech starých stromů. Do takových děr se rádi nastěhují sýkorky,
černohlávci a jiní ptáčci hnízdící v pařezech. Pro ptáčky hnízdící v křoví stačí dobře svázat větve
keřů. Někdy úplně stačí poprosit tatínka nebo dědečka, aby vám pomohli vyrobit ptačí budku, kterou
zavěsíte v koruně stromu.
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Akce na hřišti v květnu 2015
22.5.
26.5.
29.5.
31.5.

Okresní kolo škol (šestkový volejbal mixy)
Krajské kolo škol (šestkový volejbal mixy)
Okresní kolo minivolejbal modrý – chlapci a dívky
Krajský barevný minivolejbal - chlapci a dívky

SPANÍ V TĚLOCVI
LOCVIČN
LOCVI NĚ pro děti
d ti
KDY? SOBOTA – 30.5.2015
KDE? TĚLOCVI
LOCVIČNA
LOCVI NA
V KOLIK? 18:00 hod.
CO S SEBOU? KARIMATKU, SPACÁK, PITÍ ( popř.snídani),
pop .snídani), HYGIENICKÉ
HYGIENICKÉ.
IENICKÉ. POTŘEBY,
POT EBY,
DOBROU NÁLADU A CHUŤ
CHU SE SMÁT
Pokud nebude termín vyhovovat, změna
zm na po dohodě
dohod s rodiči
rodi i možn
možná.
žná.

Pro fyzické osoby zajišťujeme služby týkající se
návrhu a realizace zahrad, ale také údržby
stávající vegetace. Dále vyhotovujeme odborné
posudky na vzrostlé stromy, jehož součástí je
zhodnocení zdravotní stavu a provozní
bezpečnosti stromu, posudky slouží jako podklad
pro další ošetření stromu.
Obchodní zástupce: Hana Klímová Dis.,
tel:+420702147673; email:klimova@arboplan.cz

Pravidelné aktivity: minivolejbal: středa -17:00, pátek -17:00, neděle - 17:00
dětský stolní tenis : sobota – 16:30
cvičení rodičů s dětmi ke květnu 2015 končí.
Tajenka z č.60 – SAVCI
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 Kuželková
723 354 315
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
Internetové stránky obce: www.drevenice.org
Redakce email:drevenacek@email.cz
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