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zpravodaj obce Dřevěnice

květen 2020

Květnové akce v naší obci:
Odvoz nadměrného a nebezpečného odpadu 11. a 12. května
V obci proběhne sběr nebezpečného a nadměrného odpadu 11. a 12. května. Na
parkovišti u obce bude připraven kontejner, do kterého můžete nadměrný odpad
odkládat. Pokud bude zcela naplněn, necháme přivézt další kontejner. Nesmí tam
přijít pneumatiky a elektroodpad. Nebezpečný odpad odkládejte od pondělí 11.
května na parkoviště ke straně na dlažbu, Technické služby Jičín jej 12. května
naloží a odvezou.

Sběr železného šrotu a elektroodpadu bude v sobotu 30. května od 9.00 hodin.

Stavba dětského hřiště začala...
Počasí nám dlouhou dobu přeje, aktuální situace
už trochu méně, ale přesto jsme konečně zahájili
výstavbu dětského hřiště ve Dřevěnici, na které
děti už dlouhou dobu čekají. Na podzim došlo
k vytyčení pozemku, zasázení javorů a teď nás
čekaly terénní úpravy, vytahání kořenů, demolice
prastarých „kadibudek“ a vytyčení jednotlivých
herních prvků. Toto se ukázalo ne zrovna jako
jednoduchý úkol, protože jsme se těsně před
bagrováním dozvěděli, že možná přes tento
pozemek vede telefonní kabel. Po bleskovém
vytyčení se to potvrdilo. A protože vede skoro
v celé délce středem pozemku a pozemek je
poměrně úzký, komplikovalo to rozmístění
jednotlivých prvků, resp. vytyčení jednotlivých
děr k vybagrování a následné betonáži kotvení.
Musely být dodrženy správné vzdálenosti
z důvodu ochranných a bezpečnostních zón. Ale
podařilo se. Takže 20.4. to všechno vypuklo. Celý
týden
několik
dobrovolníků
pomáhalo
s rozměřováním, demolicí, montáží jednotlivých
konstrukcí a pan Paulů s technikou připravil terén a vyvrtal jednotlivé díry. V sobotu 25.4.
pak proběhla zatím největší brigádnická akce „Hřiště“ – betonování sloupů pro věžovou
sestavu se skluzavkou, zabetonování cca 80 m obrubníků a 2 pružinových houpadel. Sluníčko
vykouklo až k večeru, jinak celý den foukal poměrně silný vítr, takže dopolední teplá káva a
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k tomu něco sladkého na zub všechny potěšila. Miloš
Kuželka, který sám přiložil velkou měrou ruku k dílu,
stihl připravit i chutný oběd, a proto jsme až do

večerních hodin měli dostatek sil,
abychom zpracovali 8 m3 betonu.
Čeká nás usazení zbývajících herních
prvků, úprava dopadových ploch,
finální terénní úpravy a montáž
oplocení. Všem, kteří pomáhali, moc
děkujeme a děkujeme i těm, kteří
pomoc
nabídli,
ale
vzhledem
k současné situaci jsme ji zatím nemohli využít. Kdo by chtěl s výstavbou dětského hřiště dále
pomoci, kontaktujte prosím Báru Veberovou na tel. 721 231 094. Kvůli koordinaci
jednotlivých činností a zároveň počtu lidí je nutné se domluvit předem.

Akce z minulého měsíce:

Nový chodník
V dubnu se v obci vybudoval další chodník,
tentokrát v Lázeňské ulici. Bohužel je postaven pouze v části této ulice, protože
nedošlo k dohodě s některými vlastníky
sousedních pozemků. Oproti projektu byly
přidány dvě další šachty, které by měly
odvádět vodu ze silnice. Až k hranicím
chodníku
byl
doplněn
nový
asfalt a bylo
zde vysazeno
celkem 84 kusů
keřů.

Nový a původní stav…..
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Ostatní informace:
Obec bude podávat žádost na Ministerstvo životního prostředí o dotaci na
kompostéry. Ty by měly být, pokud dotace dopadne, rozděleny mezi obyvatele
obce, kteří o ně žádali na začátku letošního roku.

Obec vypíše výběrové řízení na dodavatele další části chodníku v obci. Tentokrát
by se měl budovat chodník od stavajících kontejnerů u bývalé mlékárny směrem
k Maxiánovým. Obec bude žádat opět o dodaci na tuto novou část.

Loňská výsadba stromů
Minulý rok na podzim bylo vysázeno velké množství stromů
v okolí obce. Nejhezčí výsadba je u rybníka Hlíza, kde všechny
stromy zimu přežily, krásně rostou a některé již začínají
kvést. Jedinou starost ale dělá současné počasí, kdy neprší.
Vody v rybníku je dost, o ní není zatím nouze, ale musí se
dovézt ke stromům. Obec má multikáru, čerpadlo na vodu a
také plastovou nádrž na vodu. Je potřeba stromy v tomto
suchém období zalévat, nemůžeme je nechat zaschnout, byla
by to veliká škoda. Nahoru na kopec Hlíza se multikára s plnou
nádrží vody nedostane, tam nám pomáhají Miloš Kuželka a Pepa
Hlaváč se svými traktory.
Další výsadba je u hřiště, kde jsou javory, čtyři habry a pět
třešní u nové cesty. Poslední loňská výsadba je u cesty
k čarodějnicím v poli. Tam bylo vysazeno 61 javorů. Přestože
se je zajíci přes zimu snažili okousat, stromy zatím rostou, ale
teprve na podzim budeme vědět, kolik jich skutečně přežije.
V poli zatím zalévá javory Miloš Kuželka a pomoc přislíbili také
místní hasiči.
Chtěli bychom na podzim sázet
další stromy, ale nyní musíme
zvládnout
péči
o
loňskou
výsadbu, protože vysazením
stromů o ně péče nekončí. Na jaře se všechny zastřihly,
aby lépe rostly. Letos se
musíme soustředit na
pravidelné zalévání, protože voda
stromům chybí a
letošní jaro a léto bude zřejmě stejně suché, jako
v posledních letech. Závěrem chceme všem, kteří nám
nyní pomáhají poděkovat. Pokud nám můžete někdo další
při zalévání stromů pomoci, budeme moc rádi. Můžete
nám zavolat na tel.číslo 736 279 726
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Dřevěnice nemá jen volejbal, ale i lyžařského šampiona!
Dřevěnice už v minulosti vychovala několik
špičkových volejbalistů, kteří se stali
hvězdami extraligy, ale jen málokdo ví, že
aktuálně se může pyšnit také lyžařským
šampionem. Tomáše Vebera (pro méně
znalé – manžela Báry Kuželkové) často
potkáváme, jak okolí obce křižuje v rámci
tréninku v létě na kolečkových lyžích a
v zimě – pokud napadne sníh – také na
klasických běžkách. Právě lyžování se totiž
stalo životní láskou tohoto učitele
matematiky, zeměpisu a tělesné výchovy na Základní škole Poniklá. A v bílé stopě podává
na nejvyšší úrovni stále vynikající výkony.
Vítězné trofeje a místa na stupních
vítězů sbírá dlouhodobě a pravidelně po
celé České republice i v zahraničí. Jeho
úspěchy jsou skutečně úctyhodné, neboť
v šestačtyřiceti letech dokáže hravě
porážet soupeře o dvacet i více let
mladší! V únoru letošního roku se
například blýskl vítězstvím v Hervis
Jizerské 25, doprovodném závodu
Jizerské 50 pro elitní světové „laufaře“.
Skvělého úspěchu dosáhl rovněž za
hranicemi republiky v polských Jakuszycích na závodu BiegPiastow (zařazeném stejně jako
Jizerská 50 do seriálu Worldloppet), kde v silné mezinárodní konkurenci obsadil 2. místo.
Počátkem března navíc dovršil s 1152 body celkový triumf v absolutní klasifikaci (a
samozřejmě i ve své věkové kategorii 40–49 let) desátého ročníku prestižního seriálu
náročných běžeckých závodů ČUS Stopa pro život, jehož se zúčastnilo 3700 lyžařů z řad
profesionálů, nedávných reprezentantů, hobby běžkařů či amatérů z ČR i ze zahraničí.
Rozjížděl se zpočátku pozvolněji, když na úvodní Jilemnické 50 byl 4., na Karlově běhu už
3., ale v obou posledních dvou dějstvích dokázal zvítězit – na Šumavském skimaratonu a
společně s trutnovským družstvem Kasper–Swix Team i na Krkonošské 70.n
Tomáši Veberovi přejeme i letos hodně naježděných tréninkových kilometrů, pevné zdraví a
v závodech opět vítěznou formu!

Od středy 24.4.2020 budou na obecním úřadě v Radimi každou středu
od 18:00 hodin do 19:00 hodin uzavírány smlouvy na hrobová místa
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
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STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
 601 395 386
 736 279 726
 723 354 315
Internetové stránky obce: www.drevenice.org

