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zpravodaj obce Dřevěnice

listopad 2019

Listopadové akce v naší obci:

Cesta za dýní
Cesta za dýní se bude konat v sobotu 2.11.2019 od 17,00 hodin. Průvod
s lampionky půjde
jde od penzionu Militkých. Na hřišti
išti bude na děti
dě čekat stezka
odvahy, na jejímž konci obdrží každý malý dáreček.
dáre
Všichni jste srdečně
srde
zváni!

Sázení javorů v sobotu 9.11.2019 od 9.00 hodin
Kromě nových stromů u rybníka Hlíza bychom chtěli také vysadit
další stromy, které by rozdělily
rozd lily velký hon napravo u cesty, která
vede k čarodějnicím na Větrově.
V
Jámy pro sázení stromů se vyhloubí opět pomocí bagru. Na nákladním
autě budou v sobotu přiváženy
př
čerstvě vytažené javory, které se budou
hned sázet. Z auta je přímo
př
do připravené jámy přenese bagr, který
bude také na místě.
ě. Každý strom bude opatřen
opat
chráničkou
čkou proti okusu
zvěří a bude ukotven ke kůlu.
k
Chtěli
li bychom, aby bylo okolí naší obce
hezké a doufáme, že nám pomůžete,
pom žete, jako se sázením ovocných
ovocnýc
stromů
ů u rybníka Hlíza. Občerstvení
erstvení pro pomáhající bude opět
op
zajištěno.
ěno. Dopředu
Dopř
děkujeme za pomoc

Odvoz nebezpečného
nebezpe
odpadu
V pondělí dne 11. listopadu proběhne sběr nebezpečného odpadu, který odkládejte na
parkoviště u obce ke straně na dlažbu – zbytky čisticích prostředků, herbicidů, ředidel,
barev, laků, olejů, repelentů, atd. Technické služby Jičín odpad v úterý 12. listopadu
dopoledne naloží a odvezou.
ou. Některé z nebezpečných odpadů je možné recyklovat. Jiné se
recyklovat nedají, nebo dokonce nesmějí, a musejí se spálit ve spalovnách nebezpečných
odpadů. Popřípadě jinak odborně likvidovat. V žádném případě sem nepatří staré koberce,
azbest nebo dokonce
e záchodová mísa jako tomu bylo letos na jaře.
Odvoz nadměrného odpadu
Sběr nadměrného odpadu proběhne v pondělí 11. listopadu.. Na parkoviště u obce bude
dovezen kontejner, do kterého můžete tento odpad odkládat. Nesmí tam přijít
pneumatiky a elektroodpad! Pokud bude kontejner plný, obec objedná ještě jeden.
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Zpívání u rozsvíceného vánočního stromu
stromu
23. listopadu 2018 od 18,00 hodin na hřišti
Vánoční písničky
ky zazpívají děti
dě ze ZUŠ Jičín, bude připraveno
ipraveno pohoštění
pohoště a ohňostroj.
Prosíme maminky a babičky,
babič
aby přinesly trochu cukroví nebo něco
ěco slaného na zub
zub,
co bude spolu s teplým čajem
čaje připraveno venku u klubovny pro zúčastně
častněné.
Děkujeme Vám za ochotu.

Akce z minulého měsíce:

Sázení stromů u rybníku Hlíza v Dřevěnici za podpory Nadace ČEZ

Jak jsme již informovali v minulém čísle, Obec Dřevěnice
nechala vykácet staré „špendlíky“ a švestky podél cesty
k rybníku Hlíza.
Následně zde byl urovnán terén.
Rozměřili
ili jsme místa, kde jsou nyní nové stromy vysazeny.
Vybrali jsme si na to jeden z mála dnů,
dn kdy letos pršelo, a
podle toho jsme také vypadali. Firma se svojí technikou
připravila
ipravila jámy pro výsadbu všech stromů.
strom Při tom jsme
zjistili, že v horní části kopce, kde jsou nyní vysazeny
hrušně,, není jednoduché vyhloubit jámy pro stromy. Vrták
narážel na veliké množství kamenů
kamen a nebyla zde žádná
úrodná půda,
da, pouze opuka a šotolina. Nakonec se musely jámy vyhloubit rypadlem a na toto
místo jsme také museli nechat
hat přivézt
p ivézt zeminu, protože by zde jinak stromy vůbec
v
nerostly.
Úplně nahořee na kopci Hlíza se vyhloubily bagrem tři
t i veliké jámy a byly sem přivezeny
p
tři
vzrostlé lípy.
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V sobotu 19. října 2019 jsme za krásného počasí
po así sázeli ovocné stromy. S výsadbou přišli
p
pomoc místní a také mladí lidé s dětmi, ale i někteří chataři od
rybníka. Jako první přišel
p išel a mezi posledními odcházel nejstarší
úč
účastník
letošního sázení pan Mráz, který nejen pomáhal sázet
sá
ovocné stromy, ale pomohl s ostatními i při
p kotvení kůlů a
př
ochranného pletiva u lip na kopci, když už dole bylo vše hotovo.
S
Skoro
každá rodina, která přišla,
išla, si mohla vybrat ten "svůj"
"sv
strom. Část ovocných stromů nasázeli zaměstnanci
ěstnanci školek Obora
Valdi a museli se poprat s náročným
Valdice
ným terénem na kopci Hlíza.
Nechybělo malé občerstvení. Přímo na místě byl připraven čaj,
Nechyb
svař a mufíny. Se zalévásvařák
ním nám hodně
hodn pomohl
p
pan
Kuželka, který udělal
velkou
radost
malým
dě
dětem,
když si mohly
sednout do traktoru.
Následně si každý, kdo přišel
řišel do klubovny na hřiště,
h
pochutnal na klobáse a podepsal se na Pamětní
Pam
list k
výsadbě stromořadí
adí u rybníka Hlíza a mohl pak
zhodnotit tuto vydařenou
enou akci nad dobrým mokem.
Doufáme, že už si za pár let každý z nás bude moct
o
ochutnat
nějakou tu třešeň,
švestku, jablíčko
jablí
či hrušku
a každé jaro se pokocháme rozkvetlými stromy. Protože stromů
strom v
krajin není nikdy dost, chystáme další sázení - tentokrát javorů
krajině
- na sobotu 9.11.2019. Tak těm našim právěě vysázeným přejme,
p
ať vyrostou do krásy! (R.S.)
Všem, kteří
kte pomohli se sázením stromů
ů moc děkujeme.
dě
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Začátek cesty k rybníku a vysazené hrušně v kopci

Nově osázená cesta k rybníku Hlíza a tři vysazené lípy na vrchu kopce
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Ostatní informace:

Zájezd na divadelní představení
ředstavení „ Plnou parou“ do Prahy
Obec Dřevěnice pořádá v sobotu 7. prosince zájezd do vánoční Prahy a do divadla PALACE na
komedii Plnou parou.
Odjezd bude cca v 13,00 hodin (bude ještě upřesněno).
upřesněno) Obec zajistí autobus, lístky si můžete
koupit nebo zamluvit na obecním úřadě za 300 a 250 Kč. Letos máme lístky na balkoně – třetí,
čtvrtá, pátá a šestá řada. Před divadelním představením si budete moci projít rozsvícenou
vánoční Prahu okolo Václavského náměstí, kde je také divadlo Palace. Nebude se proto autobusem přejíždět do
divadla, jako tomu bylo minulý rok.
Divadelní představení se koná od 19,00 hodin. Hrají: Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler, Jan Dolanský, Petra
Horvátová / Alena Doláková, Richard Trsťan.
Trsťan
A o čem je tato komedie? Ve zkratce: Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, tajná pracovní a milostná
schůzka, touha po dítě4 a potřeba sponzorského daru,
daru to jsou atrak4vní ingredience pro brilantní komedii plnou
záměn a zmatků, která ale končí laskavým smířením.
smířením
www.divadlopalace.cz/cz/rene-heinersdorff
heinersdorff-plnou-parou/305/

Další informace o připravovaném
p
dětském hřišti v Dřevě
řevěnici
Začaly první práce na výstavbě dětského hřiště.
Došlo k pokácení bříz za kurty 7 a 8, které
navazují na pozemek, kde bude hřiště na jaře
postaveno.
Jedna bříza byla uschlá, další
nakloněné a bylo nebezpečí, že by mohly
v budoucnu spadnout na hřiště a ohrozit tak
děti. Obec nechá odvrtat pařezy, které po
břízách zbyly. Nové stromy – červené a
panašované javory - byly vysazeny 17. října na
hranicích nového dětského hřiště a také podél
potoka na druhé straně od hřiště. Celkem to
bylo dvanáct javorů. U kurtu číslo 9 a 10 byly
vysazeny čtyři vzrostlé habry. Jelikož se jednalo
o velké stromy, musely být vytahány ze země a
nově vysazeny pomocí bagru a převezeny na
nákladním autě. Pokud se budou stromy pravidelně zalévat, tak by se měly
uchytit a v budoucnu poskytnout
tolik potřebný stín. Když se některý
ze stromů neujme, nový se vysadí
opět na podzim. Výsadba na jaře,
kvůli velkým teplotám, které jsou
poslední roky, by nebyla úspěšná.

Vážení návštěvníci
vníci lesa, v sobotu dne 26.10.2019 probíhá v prostoru lesů
les Nová Paka
– Zlámaniny - Brdo – Jahodnice – Úbislavice - Dřevěnice – Stav - Tužín - Zboží
rozsáhlá celodenní naháňka
naháň
na divoká prasata. Z důvodu
vodu možného rizika při
p
kontaktu s divokými prasaty Vás zdvořile
zdvo ile prosíme, abyste v tento den omezili pohyb
v lese na nejnižší možnou míru, popřípadě
pop
do nějj pokud možno vůbec
vů
nevstupovali
(zejména pak se psy). Kolektiv
olektiv Mysliveckého spolku Jahodnice
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Na obecní úřad přišla v říjnu dvě
dv obsáhlá rozhodnutí z Ministerstva kultury, ve kterých
bylo mimo jiné uvedeno že:
Ministerstvo kultury prohlašuje kapličku se sochou sv. Jana Nepomuckého za
kulturní památku. Kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého představuje
významnou a hodnotnou památku regionálního charakteru. Stavba kaple je
řemeslnou prací lidové stavitelské tradice vzniklou díky zbožnosti a potřebě
tehdejší doby na zřízení drobného
drobného sakrálního prostoru. Skulptura světce podle
uvedené datace snad pochází z počátku 18. století (prozatím není zhotovení
sochy světce archivně ověřeno, může však být i kopií původní nedochované
sochy vzniklé v 19. století). Je však památkou umělecké, uměleckořemeslné
uměl
a
historické hodnoty, která přetrvala při své originalitě bez výraznější újmy do
dnešní doby. Dílo je kvalitně provedeno proškoleným sochařem - kameníkem.
Původnost sochy z r. 1705 by byla jistě hodnotná dobou vzniku. Tehdy nebyl
ještě dnešní světec Jan Nepomucký kanonizován (k této události došlo až 19. 3.
1729 papežem Benediktem XIII.). Fakt, že byla socha tohoto světce vztyčena o
mnoho let dříve, svědčí o hluboce zakořeněné tradici úcty k tomuto světci ve
zdejším kraji.
kraji
Současný stav: Kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého byla neodborně přetřena
nevhodnými barvami, které značně degradovaly celkový historický účin památky.
Nutno konstatovat, že zvolený nátěrový systém byl nevhodný pro finální ošetření objektů majících historické
hodnoty. Socha světce byla zanesena atmosférickými a jinými nečistotami, mechy, lišejníky a řasami. Lokálně
docházelo k oddělení zbytků novodobé polychromie. Celková rekonstrukce kapličky včetně restaurování sochy
světce sv. Jana Nepomuckého proběhla v letech 2014-2015
2014
zaa spolupráce pracovníků památkové péče.
Ministerstvo kultury prohlašuje kamenný kříž z roku 1876 v obci Dřevěnice za
kulturní památku. Kamenný kříž je dokladem kvalitního kamenosochařského díla
zahrnující v sobě významné kulturně historické hodnoty a je prací proškoleného
kameníka tvořící svá díla ve 2. polovině 19. století. Zdařilá
Zdařilá práce kamenného
krucifixu je zhotovená v novobarokním stylu s uplatněnými zlidovělými
sochařskými prvky a ve vesnickém prostředí se vyskytuje v takovéto dochované
kvalitě velmi zřídka. Představuje doklad religiozity obyvatel regionu na konci 19.
století.
letí. Památka byla umístěna na křižovatku cest a orientována svojí nápisovou
deskou umístěnou v nice východním směrem, s nápisovou promluvou k
obyvatelům obce.
Současný stav: Kamenný kříž byl odborně restaurován v letech 2014 - 2015 za
účasti pracovníků památkové
p
péče.

VÁNOČNÍ
ČNÍ POSEZENÍ S DŮCHODCI JE PLÁNOVÁNO
O NA 10. PROSINCE.
PODROBNOSTI UVEDEME V DALŠÍM ČÍSLE.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
ČNÍHO STROMU V SOUSEDNÍ RADIMI BUDE 22. LISTOPADU

Upozornění:
ní: Obec byla upozorněna
upozorn
TS Jičín,
ín, které vyvážejí odpad, že
v kontejnerech na plasty byly opakovaně
opakovan vyhozeny zbytky zvěře!!!
zvěř

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
ístostarosta 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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