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DŘEVĚŇÁČEK
EVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

srpen 2022

Vydařený výlet pro děti i dospělé do Milovic
Na sobotu 2. 7. naplánoval Sbor dobrovolných hasičů Dřevěnice ve spolupráci s obcí výlet na
tankodrom a do parku Mirakulum v Milovicích. Nebyli jsme si jisti, zda je první prázdninový
víkend vhodně zvolený termín, ale počáteční obavy se záhy rozplynuly. Kapacita autobusu se
zcela naplnila. Vyrazili jsme s veselou náladou v 9:30 od sýrárny ve Dřevěnici do Milovic.
První kroky nás zavedly na tankodrom, jehož celková rozloha činí přibližně 200 hektarů. Část
zabírají offroadové tratě a na části jsou ke zhlédnutí vojenské základny včetně přístupného
podzemí, střelnice a přes 30 kusů vojenské a offroadové techniky a vozidel. Kolem poledne
pole
nás zavezl vláček po úzkokolejné trati do zábavně naučného parku Mirakulum. Zde byl
příjemným překvapením výrazně menší počet návštěvníků. Děti i dospělí si užili množství
nápaditých herních prvků, jako obří trampolíny a houpačky, prolézačky, lanová centra,
ce
podzemní chodby a vodní svět. Část naší výpravy si v odpoledních hodinách vyzkoušela jízdu
bojovým vozem pěchoty. V půl páté jel poslední vláček z Mirakula. Tím jsme se pomalu
přesunuli zpět na tankodrom a k autobusu. Den jsme zakončili grilováním a doplněním
pitného režimu ve Dřevěnici v penzionu u Militkých. Velký dík za celkovou organizaci a
zajištění vstupů patří místnímu SDH v čele s Jaromírem Militkým. Autobusovou dopravu
zajistil Milan Schlögl.

Volejbalová Dřevěnice
Letos to bude 69. ročník, ale blíží se nám velké výročí. V roce 2023 oslaví Volejbalová Dřevěnice
70.ročník! a co víc, Tělovýchovná jednota Sokol Dřevěnice, od začátku spojená s volejbalem, bude
slavit neuvěřitelných 100 let! Pojďme tedy začít vzpomínat už teď. Chtěli bychom Vás v příštích
pří
měsících seznámit s lidmi, kteří naší sportovní historii pomáhali tvořit a stále jsou tváří největšího
volejbalového turnaje v ČR.
Začněme tím
m vůbec nejpovolanějším. Luboš Kraus, současný předseda TJ Sokola Dřevěnice a také
dlouholetý ředitel Volejbalové Dřevěnice (až do roku 2020), toho pamatuje opravdu hodně. Ve
výboru TJ působí přes šedesát (!) let a se svým oblíbeným spolkem zažil všechno – léta povedená i ta
horší, spoustu funkcionářů, tady byli většinou skvělí i hodně povedených akcí.
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S Lubošem si povídal současný ředitel Volejbalové Dřevěnice Václav Nidrle:
Luboši, co Tě stále ještě drží u práce ve výboru a ve vedení Volejbalové Dřevěnice ?
Já jsem v celém svém životě vsázel na partu, ať už to bylo při hře či při práci ve výboru TJ nebo při
zajišťování akcí na hřišti. A mohu říci, že mne ta parta za celý můj život málokdy zklamala. Myslím,
že jsem dokázal být se všemi více méně kamarád a proto mi nevadí předsedovat ještě ve věku 82
let, pokud mi členové důvěru dají …
Jak jsi právě teď řekl, je u nás parta nadšenců, dá se říci amatérských (pro-ože nehonorovaných)
profesionálů…
Ve Dřevěnici jsme vždycky těžili z toho, že jsme měli lidi jak na organizování velkých akcí, tak téměř
specialisty na styk s novinami, televizí či rozhlasem, umíme si poradit s různými pracemi na hřišti či
při údržbě technického zařízení. Vždy máme zastoupení v obecním zastupitelstvu, v Českém
volejbalovém svazu a to je velmi užitečné. Doufám, že to tak bude i nadále.
Jak se Tobě a samozřejmě celému vedení TJ daří udržovat a vylepšovat rozsáhlý majetek? (Pro
neznalé: jde o deset antukových kurtů, dva na plážový volejbal, řada staveb v areálu včetně funkční a
využívané klubovny s možností ubytování pro 14 osob)
Jedna věc je to, že zatím stále ještě máme dost ochotných rukou na tu veškerou manuální práci s
údržbou spojenou. Posledním důkazem je konstrukce stánku pro prodej nápojů či zásadní
rekonstrukce skladu. Druhá věc je, mít na tahle vylepšení prostředky. A tady patří dík všem našim
sponzorům, musím vyjmenovat Královéhradecký kraj, Českou unii sportu či jednotlivé firmy,
nejdéle to s námi vydržela Zemedělská společnost (dříve JZD) Radim, místní mlékařské závody
nebo bývalý Agrostroj a následně jeho jednotliví nástupci. Důležitá je i spolupráce s obcí Dřevěnice,
i tady jsme měli vždycky velmi dobrou materiální i morální podporu. Sponzorské firmy se ale mění,
mají třeba i v současné nelehké době ekonomické potíže, a tak musíme stále jednat, jednat a zase
jednat …
Ty jsi taková dobrá duše TJ, i když jsi rázný, tak nikoho nerozlobíš, dokážeš být tím, kdo dává lidi
dohromady. Mám pravdu ?
Tohle nevím tak úplně přesně … Ale já mám rád, když jdou lidi dohromady a řadu z nich – třeba i ty,
kteří se k nám přistěhovali, jsem ke spolupráci přesvědčil, chodí na brigády, pomáhají při turnaji ale
také rádi přijdou na Poslední sneč, kterou jako poděkování již přes padesát let pořádáme pro
všechny naše členy i pomáhající při zajišťování akcí.
Volejbalová Dřevěnice, to je pojem mezi volejbalisty všech věkových a výkonnostních kategorií. Proč
myslíš, že k nám všichni tak rádi jezdí?
Dřevěničtí vždy byli dobří hostitelé, kromě toho, že všem hráčům dokážou nabídnout kvalitní
zahrání přizpůsobené jejich věku i herní úrovni, je u nás dobré – i když nijak přepychové – zázemí s
možností kempování, pestrého a levného stravování i tradiční večerní zábavy. A kdo zažil třeba
půlnoční volejbalová finále za umělého osvětlení na diváky obsypaných kurtech, potvrdí, že
takovouhle atmosféry těžko někde jinde zažije .
Dřevěnice v příštím roce oslaví dvě nevšední jubilea, 70. ročník turnaje a dokonce sté výročí vzniku
tělovýchovné jednoty. Jak se Dřevěňáci na tyto akce chystají ?
Sedmdesátá Dřevěnice by měla být ještě o něco hezčí, než ty předchozí. Chceme mít v dokonalém
pořádku náš rozsáhlý areál, pokusíme se opět o patronát Českého olympijského výboru, požádáme
Český volejbalový svaz o pomoc při sjednání přímého televizního přenosu z finále elitní třídy mužů.
Každý startující tým si odveze pamětní plaketu. Ke 100 letům TJ nachystáme nějaký tiskový
materiál se shrnutím naší historie, uděláme výstavu fotek a všelijakých artefaktů. Plánujeme i
slavnostní schůzi s oceněním těch nejzasloužilejších a na ní bude asi to nejhezčí – posedíme,
zavzpomínáme …
Za pár dní kurty opět ožijí 69. Volejbalovou Dřevěnicí. Těšíš se ?
Samozřejmě, že se těším. Na pěkný volejbal, na spoustu hráčů, rozhodčích i bafuňářů, se kterými se
– někdy i řadu desetiletí – znám. Koukám ale i na stále varující čísla ohledně koronaviru a moc si
přeju, aby tahle neplecha na poslední chvíli nijak nezkomplikovala hladký průběh turnaje. Takže
jsem „ve střehu“, ale věřím, že i letošní ročník bude pěkný, bohatě navštívený a ekonomicky
alespoň neztrátový.
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Informace o postupu prací na rybníku Hlíza

Stav prací k 23. červnu 2022
Byly usazeny Benešovy rámy, vybetonován požerák a nátokové čelo u Benešových rámů. Byl také
vybetonován bezpečnostní přeliv a osazeny zápory pro výkop vývaru. Dále se vybetonovala
protimrazová ostruha.

Stav prací k 14. červenci 2022
Probíhaly práce na vývaru. Byl vyhlouben základ a na podkladní beton bylo zřízeno bednění
stabilizačního prahu bezpečnostního přelivu. Po odstranění bednění se bude provádět opevnění
vývaru záhozovým kamenem o hmotnosti minimálně 200 kg. A to ve dně i ve svazích. Do svahů bude
osazena průchodka pro patní drény. Dále se budou osazovat kamenořezy a vystrojovat požerák a
ostatní dokončovací práce na sdruženém objektu. Tyto práce by měly být, kromě lávky a schodiště,
dodělány do konce července.

Opravený časový harmonogram prací
Předání a převzetí staveniště 27.4.2021
Zahájení stavebních prací 5.5.2021
Dokončení stavebních prací 15.9.2022
Předání a převzetí díla 30.9.2022
V červenci pokračovaly práce na sdruženém objektu.
V srpnu má být dokončení prací na sdruženém objektu, dále hutnění zemin na sdruženém
objektu, stavba komunikace přes hráz a terénní úpravy.
V září se budou dělat asfalty, finální terénní úpravy, geodetické práce, veškerá administrativa
a předání a převzetí díla.
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Nový chodník v obci
V červenci byl vybudován další nový chodník, který
v tomto úseku zvýší bezpečnost chodců. Navazuje na
již vybudovanou část a vede od místa, kde jsou
umístěny kontejnery a dál okolo domu Maxiánových.
Práci vyhotovila firma pana Paulů z Nové Paky. Jelikož
jsme na tuto akci opětovně neobdrželi dotaci, obec
se rozhodla tento chodník financovat celý ze svého
rozpočtu.

Občanská poradna Jičín
Občanská poradna Jičín, 17. Listopadu 861, 506 01 Jičín
(komunitní multifunkční centrum, vchod od autobusového nádraží 2. patro)
telefon: 736 472 676, e-mail: opjicin@ops.cz
Otvírací hodiny: PO – 8-18, ÚT ST 8-15. ČT 8-17.
Další informace na www.ops.cz a na FB.
Chatové poradenství na FB @ObcanskaporadnaOnline
Jaké problémy s námi můžete řešit?
Dluhy (exekuce, rozpočet, smluvní vztahy, osobní bankrot a oddlužení)
Rodina (rozvod, výživné, majetkové vypořádání, dědictví)
Bydlení (nájemné, nájemní smlouva, trvalé bydliště, sousedské vztahy)
Zaměstnání ( výpověď, vymáhání mzdy)
Spotřebitelství (reklamace, odstoupení od smlouvy, prodejní podvody)
Orientace v sociálním systému (dávky, sociální pojištění, sociální služby)
Pomoc obětem trestných činů (domácí násilí, trestní řízení, meditace)
Komu pomáháme?
BEZPLATNĚ pomáháme lidem, kteří se ocitli v TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI nebo jim taková
situace hrozí. Služba je určená těm, kteří si nemohou pomoci sami, například z důvodu věku,
zdravotních problémů, pro krizovou životní a sociální situaci, nedostatek informací nebo
dovedností.
Nač máte při využívání služby právo?
 Individuální přístup kvalifikovaných sociálních pracovníků
 Anonymitu a naší mlčenlivost
 Naši nestrannost a nezávislost
 Podání připomínek a stížností
Co nabídnout nemůžeme?
 Advokátní či finanční služby
 Převzetí zodpovědnosti za řešení
 Zázraky
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A ještě se musíme vrátit do června……..
Svatba v Dřevěnici

V sobotu 11. června se konala v Dřevěnici svatba Veroniky Jiránkové a Pavla Berného na
zahradě u jejich domu. Oddávající nepřijel z Jičína, jak je většinou zvykem, ale poprvé se
tohoto důležitého aktu ujal starosta obce Dřevěnice. Dle vyjádření svatebčanů se úkolu
zhostil na jedničku. Součástí svatby bylo také překvapení – seskok tří parašutistů. Každý
parašutista předal hned po seskoku nevěstě růži s blahopřáním. Později přijel osobně popřát
i kapitán letadla. Přejeme novomanželům hodně šťastných let.

Olympijský běh 22. června 2022
V Dřevěnici se letos již podruhé konal T-Mobile Olympijský běh - Dřevěnice. Jako první se
na trať vydaly nejmenší děti ročník 2019 až 2020. Celkem závodilo 41 dětí v pěti věkových
kategoriích. Pořadatele a závodníky
přijela podpořit také olympionička
Blanka
Paulů,
která
dříve
reprezentovala naši zem v běhu na
lyžích. Třikrát startovala na olympiádě
a pětkrát na mistrovství světa.
Zvítězila ve dvou závodech světového
poháru a vybojovala 16 titulů
mistryně republiky. Ta také všechny
vítěze dětských kategorií dekorovala
medailí a věříme, že tak v dětech
vytváříme lásku ke sportu a vzor pro jejich sportovní cíle. Na krásnou, ale poměrně
náročnou trasu se postavilo 30 mužů a žen. Skoro polovina trasy totiž vedla lesy nad
Dřevěnicí, protože okolo rybníku Hlíza nebylo možné běhat jako v loňském roce z důvodu
rekonstrukce hráze. Celá trasa byla dlouhá 5,3 km.
Gratulujeme všem vítězům.
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Obec Soběraz a SDH Soběraz
si Vás dovolují pozvat na

V. Sjezd rodáků a přátel obce Soběraz, který se bude konat 20. srpna 2022
při příležitosti 660 let od první písemné zmínky o obci

I letos si můžete objednat vyčištění komínů u vašich domů nebo chat a chalup.
Letošní termín je 8. a 9. září 2022.
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 Veberová
723 354 315
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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