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zpravodaj obce Dřevěnice

prosinec 2019

Zpívání u rozsvíceného vánočního stromu
strom
23. listopadu 2018 od 18,00 hodin na hřišti
Vánoční písničky zazpívají děti ze ZUŠ Jičín,
bude připraveno pohoštění a ohňostroj.
ohň
Prosíme maminky a babičky,
babi
aby přinesly
inesly trochu cukroví nebo něco
slaného na zub,
zub co bude spolu s teplým čajem připraveno
př
venku u
klubovny pro zúčastněné. Děkujeme Vám za ochotu

Prosincové akce v naší obci:

Mikulášská nadílka
Mikuláš s andělem
andě
a čerty se přijede
ijede podívat na všechny hodné děti
d do
klubovny do Dřevěnice
D
5.12.2019 v 17,00 hodin a určitě
urč jim přinese
nějaké hezké dárečky…...
Rodičee prosíme, aby napsali u dárků
dárk jméno a krátký popis, co který chlape
chlapeček nebo
holčička
ka umí nebo co by si dděti měly zlepšit. Mikuláš má těch dětí
ětí v Dřevěnici čím
dál víc, a není v jeho silách si všechno o nich pamatovat. Dárky můžete
m
mů
nechat na
obecním úřadě do 4.12. do 18,00 hodin, kde si je potom čerti
erti vyzvednou
vyzvednou……

Vánoční posezení s důchodci
se bude konat 10.. prosince 2019
201 od 17,00 hodin
u Militkých v penzionu.
penzionu
Bude připraveno pohoštění a hudba
Těšíme se na Vás, přijďte se pobavit

Česko zpívá koledy
Letos se bude zpívat 11. prosince
od 18,00 hodin v klubovně na hřišti
s Bárou a Radkou.
Přijďte dřív, začíná se přesně v šest!
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Akce z minulého měsíce:

Sázení javorů v honu orné půdy
V sobotu 9.11. jsme sázeli javory. Předcházelo tomu vytyčení hranic pozemku a rozměření
míst, kde budou stromy zasazeny. V pátek jsme
nechali připravit jámy pro stromy a také navézt větší
část javorů. Bylo hezké počasí, a když se vyhloubily
jámy, tak jsme zjistili, že půda je ve větší hloubce
úplně suchá, přestože asi před třemi dny pršelo.
V sobotu jsme od devíti hodin začali sázet javory.
V noci z pátku na sobotu ale začalo pršet a déšť
pokračoval i ráno. Chvíli jsme uvažovali, jestli sázení
nepřesunout na odpoledne, ale bylo to zbytečné,
protože pršelo celý den. Od devíti hodin se začali
scházet nadšenci na sázení stromů. Jinak se ani nedali nazvat, protože pole se

změnilo v bahno, byla zima a voda byla všude. Sešlo se nás celkem třináct. Čtyři „holky“ a
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devět „kluků“. Nejstarším byl pan Mizera, který tentokrát zastupoval chataře a chalupáře.
Malý bagr zahrnoval připravené stromy, potom se lopatou a rýčem upravil povrch okolo
nově nasazeného stromu, přidělala chránička, zatloukl kůl a strom se přivázal. Celkem bylo
připraveno 61 jam pro stromy, nakonec jsme v deštivém a chladném počasí nasázeli 47
javorů. Víc jsme nestihli, protože nás bylo jenom třináct. Snad se stromy ujmou, protože šly ze
země do země a budou dobře růst. U Jičína na poli
se bagrem vytáhly, převezly na korbě nákladního
auta a znovu se pomocí bagru usazovaly do
připravených jam. Pro brigádníky byl připraven
horký čaj, kdo měl chuť, tak si jej dochutil rumem.
K čaji byly připraveny dva druhy medovníku, dál
minerálky a pivo a po skončení celé akce byla
přivezena várnice s gulášovou polévkou a čerstvý
chléb. Jedli jsme v tranzitu, kde byly umístěny dvě
lavičky a stůl a každý byl rád, že je brigáda u konce
a může se jít domů ohřát a dát vyprat totálně
zablácené věci a vyčistit si boty obalené bahnem.
Závěrem chceme moc poděkovat všem, kteří si v sobotu udělali čas, nekoukali na špatné
počasí, a přišli pomoc se sázením stromů. Moc si toho vážíme. V pondělí 11. 11 se trochu
vylepšilo počasí, tak se dosázelo posledních čtrnáct javorů, takže nakonec jich je 61.

Výběrové řízení na dodavatele na chodník v Lázeňské proběhlo 6.11.2019. Dodavatelem
bude firma M- Silnice a výstavba chodníku by měla proběhnout v příštím roce.

Nová cesta na Větrově
S přispěním prostředků ze státního rozpočtu ČR z
programu Ministerstva pro místní rozvoj se nám
podařilo vybudovat další novou cestu v obci. Celkem
tato cesta stála 833 604 Kč a dotace od MMR činila
567 490 Kč. Dodavatelem byla firma M- Silnice a
cestu vybudovala v rekordně krátké době.
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Od listopadu probíhá pravidelné cvičení s dětmi………

Každý čtvrtek od 16 hod. budeme cvičit v tělocvičně v budově obecního úřadu. První
hodina už proběhla a děti si ji užily. Učily se nové básničky ke cvičení, vyzkoušely opičí
dráhu" - ta děti bavila nejvíc, závodily a nechyběly ani overbally. Protože jim to všem
moc pěkně šlo, čekala na ně na konci sladká odměna. Takže maminky, tatínkové,
babičky nebo dědečkové, nezapomeňte dětem zabalit bačkůrky nebo tenisky, pití a něco
malého na zub (po sportu vždycky vyhládne) a přijďte s dětmi na cvičení. Těší se na vás
Radka Stránská

Byly vydány tyto nové obecně závazné vyhlášky.
Jejich přesné znění je na úřední desce obce a na internetových stránkách obce.
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Dřevěnice. Od 1. ledna bude v obci u opravených garáží nově umístěn
kontejner na železo a nádoba na jedlé tuky a oleje.
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. Od 1. ledna bude
zvýšen poplatek ze psů z 50 Kč na 100 Kč
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška obce Dřevěnice č. 5/2019, o zabezpečení, udržování veřejného
pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení vzhledu obce
Zároveň se na základě Obecně závazné vyhlášky obce Dřevěnice č. 4/2019, ruší tyto obecně
závazné vyhlášky:
a) vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne
5.
ledna 2011
b) vyhláška č. 1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Dřevěnice, ze dne 18. ledna. 2017.
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Ostatní informace:
Celkový počet vysazených stromů v okolí Dřevěnice v roce 2019 je celkem 130 kusů.
• U hřiště bylo vysazeno celkem 12 ks javorů také 4 ks habrů u volejbalových kurtů.
• V honu u cesty k čarodějnicím byly také vysazeny javory, celkem 61 ks.
• Na kopci u rybníka Hlíza byly vysazeny 3 ks lip.
Všech těchto 77 stromů - javory, habry i lípy - získala obec zadarmo od pana Vratislava
Kříže z Radimi. Obec zaplatila firmu, která tyto stromy vytahala, odvezla a znovu pomohla
pomocí bargu zasadit. Za stromy jsme neplatili nic a panu Křížovi tímto velice děkujeme.
Sázely se poměrně velké stromy, a proto s jistotou nevíme, jaká bude úspěšnost při jejich
dalším růstu. Jedno je ale jisté, budou se muset celý příští rok zalévat, protože nás zřejmě
bude čekat další horké léto, jako tomu je už několik let.
•

Dále se sázely již jenom ovocné stromy. U nově postavené cesty u Plastomy bylo
vysazeno 5 ks třešní Kordia. Je to pozdní tmavá chrupka s velkými šťavnatými plody.
• U rybníka bylo vysazeno 48 ks ovocných stromů. Byly to tyto druhy, jejichž popis jsme
převzali z internetu:
Hrušeň Wiliamsova je letní odrůda s velkými žlutočervenými plody.
Hrušeň Hardyho máslovka je podzimní hruška se sladkými a šťavnatými plody.
Švestka Gabrovská je vhodná k pálení i k přímému konzumu. Je tolerantní vůči šarce. Je to
pozdní pravá švestka, velmi kvalitní odrůda.
Švestka domácí 'Hauszwetsche' nebo-li Švestka pravá je středně pozdní odrůda.. Plody jsou
velmi šťavnaté a sladké. Dozrává podle lokality od poloviny do konce září.
Grávštýnské jablko je podzimní odrůda vynikající chuti. Pochází z Dánska, kde byla známá
již v 18. století. Patří k nejchutnějším podzimním odrůdám. Zraje v polovině září.
Jablko Matčino. Jde o jednu ze starých odrůd jabloní pocházející z Ameriky. Plody má
středně velké, sklízí se v polovině září.
Jablko Parmena zlatá neboli lidově 'Zlatá reneta' je stará zimní odrůda. Pravděpodobně
anglického původu z roku 1510. V minulosti velmi často vysazovaná, později méně.
Jablko Topaz, jeho plody jsou řazeny mezi odrůdy zimních jablek, sklízí se v říjnu, dozrává v
prosinci, skladovatelné jsou do dubna.
Třešeň Stella je středně raná chrupka. Plody jsou velké velikosti, tmavě červené barvy,
výborné chuti. Zraje od července.
Třešeň Burlat je polochrupka, plody jsou šťavnaté a vhodné pro přímý konzum. Dozrává na
konci června.
Třešeň Samba zraje v druhé polovině června. Plod je velký, s dlouhou stopkou, atraktivní,
šťavnatý, ledvinového tvaru, barva zářivě červená.
Třešeň Karešova je raná, tmavá srdcovka. Plody jsou středně velké, šťavnaté, sladce navinulé
chuti. Plody zrají v polovině června.

Telefonní budka v naší obci se bude rušit k 1.1.2020.
Demontáž bude probíhat během roku 2020 v několika etapách (demontáž telefonního
automatu a následně zrušení hovorny).
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Příspěvky
ěvky dřevěnických
dř
dětí, které chodí do školy v Radimi…..
Radimi
Dne 25.10.2019 jsme v rámci vlastivědné
dné výuky sázeli květiny.
kv
Byly
skupinky podle ročníků.
ro
Všem s tím pomáhala paní Frýbová.
Zapsal: Vojta Bajer

Akce v sousední Radimi
Rozsvěcení vánočního stromu v Radimi se přesouvá z pátku na neděli 24.11.
Dřevěné Vánoce – výstava na obci se koná od 7.12 do 13.12
Vánoční koncert v kostele sv. Jiří dne 8.12. od 17,00
,00 hodin

A máme tady bohužel znovu rubriku: Dřevěnické …………..
Obec zajistila kontejner pro velkoobjemový odpad na 11.
listopad s tím, že pokud bude kontejner naplněn, tak bude
další přivezen 12. listopadu,
u, což se také stalo.
stalo Stejně ale
některá prasátka z naší obce si uklízela podle svého,
svého tak
jak jsou stále zvyklá a nečekala,
ekala, až budou kontejnery
připraveny. Sedací souprava s nábytkem se hodila na
n
čarodějnice, křeslo se dalo k opraveným garážím,
záchodová mísa také. Ale vrcholem byl skutečný
skute
čuník,
který z pondělka na úterý, přestože byly u obecního úřadu
přistaveny kontejnery
ontejnery na odpad naházel bordel zase ke
kontejnerům
m u opravených garáží, zřejmě
zř
je už tak
naučený a dělá
lá mu to dobře
dobř hyzdit okolí ostatním. No přeci svůj
ůj binec nepoveze až
k obecnímu úřadu, ale pěkně
ě ě v šeru to vyhodí jinde……
Přestože většina lidí z naší obce pomáhá s úklidem, nedělá nepořádek
řádek po obci, pomáhá i při
p
brigádách, abychom to v naší obci měli
m hezké, tak stačí pár ččuníků,
ů, kterým to je jedno.
Bordel jim nevadí, zřejmě
ř
ě se jim líbí házet svoje věci,
v
které již nepotřebují
řebují ke kontejnerům,
kontejner
k čarodějnicícm a podobně.
ě. Vědí,
Vě že tu prasečinu po nich zase někdo
ěkdo uklidí.

V sobotu 4. ledna 2020 proběhne
prob
v naší obci Tříkrálová
říkrálová sbírka
Přejeme Vám všem krásné vánoční
ční svátky
a zdraví a pohodu v novém roce 2020

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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