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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

únor 2021

Únorové akce v naší obci:
Žádné akce se v únoru nekonají
z důvodu současné situace okolo
covidu. Po mnoha letech tak obcí
neprošel průvod masek, které zvaly
na sokolský bál. Ten se konal vždy
koncem února. Ale měli jsme po
delší době zase krásnou zimu. Jak
v únoru, tak i v lednu. Mnoho
běžkařů využilo zasněžené pláně
okolo obce. Kdo nelyžoval, tak měl
k dispozici vyhrnuté cesty okolo
obce k procházkám.

Bruslení na rybníce Hlíza
Zimní dny přinesly dětem oblíbené radovánky nejen na sněhu, ale také na rybníce. V lednu jsme se
vydávali na běžkotoulky kolem vesnice a bobovali na kopci Hlíza u nového stromořadí nad rybníkem s
nádherným výhledem do kraje. Mrazivé noční i denní teploty pak přinesly „nejen“ dětem povyražení
díky zamrzlému rybníku hlíza. Tloušťka ledu byla naměřena 18cm a po
celé ploše rybníka vznikly cestičky a plochy na hokej, hry na bruslích i
pokusy o krasobluslařské prvky. Všichni příchozí si našli svůj soukromý
plácek. H.B.

Akce z minulého měsíce:
Při Tříkrálové sbírce se v obci Dřevěnice
vybralo celkem 4 900 Kč. Obrázky jsou
z ledna letošního roku.
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Ostatní informace:
Kompostéry
Zastupitelstvo obce vybralo dodavatele na kompostéry. Jak jsme Vás již v
minulém vydání Dřevěňáčku informovali, obdržela obec dotace. Do konce dubna
by měly být kompostéry ve třech velikostech dodány. Jednotlivé typy si občané
nahlásili v minulém roce. Součástí dodávky bude i speciální kontejner na odkládání
použitého textilu. Celková částka na tuto akci činí 600 523 Kč, dotace od státu
je 85%. Kompostéry by se měly vydávat proti podpisu od května.

Chodník na Větrově
Obec nechala upravit již zpracovaný
projekt na výstavbu chodníku Na Větrově.
Projekt
zpracovala
Agroprojekce
Litomyšl. Bylo ale nutné tento projekt
v některých částech přepracovat a
rozdělit na dvě části.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo přihlášení do dotačního programu na Údržbu a obnovu
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Chtěli jsme nechat upravit okolí památníku
padlých v I. světové válce u hřiště. Dotace se mohly podávat od 1. do 19. února. Když jsme
ale 9. února chtěli žádost o dotaci podat, tak jsme zjistili, že 1. února 2021 byl z důvodu
vyčerpání alokované částky příjem žádostí ukončen.
To znamená, že finanční prostředky na tento dotační program byly vyčerpány již první den!
Tak si připravený projekt na úpravu okolí památníku musíme uložit a budeme „vyhlížet“ další
dotační titul. Příště raději žádost podáme hned první den, kdy to bude možné.

Prosba: Na obecním úřadě se nám množí stížnosti
od lidí, kteří využívají obecní cesty v okolí Dřevěnice
k procházkám se svými dětmi nebo vnoučaty.
Stěžují si, že jsou tyto cesty lemovány koňskými
koblihami. Chtěli bychom touto cestou proto
poprosit vlastníky koní a hlavně jezdce na koních,
aby po sobě uklízeli. Koně jsou krásná zvířata a za
tento stav nemohou, to je na těch, kdo se na nich
projíždí. Prosíme proto o pochopení, vzájemnou
slušnost a nápravu tohoto stavu. Děkujeme Vám.
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Olympijský běh Dřevěnice, středa 23.6. 2021 areál volejbalových kurtů

V letošním roce přichází TJ Sokol Dřevěnice s novým sportovním počinem. Jde o rodinný běh
pod záštitou Českého olympijského výboru s názvem www.olympijskybeh.cz
Cílem naší aktivity je přinést pro naše místní dospělé, ale především děti možnost zasoutěžit
si formou běhu v okolí obce a být součástí rodiny olympijských běhů = podpořit myšlenku
oslavy mezinárodního Olympijského dne v ČR, šíření olympijských hodnot a myšlenek, které
ctíme.
Více informací: https://www.olympijskybeh.cz/zavody/drevenice-2021
Start, cíl i zázemí závodu se nachází na volejbalových kurtech. Registrace na místě není
možná. Je třeba se registrovat na stránkách organizátora www.olympijskybeh.cz, do 31.3. je
výhodnější startovné. Pro děti jen 30Kč! Každý účastník si odnese balíček s dárky od
sponzorů a jistě krásný sportovní zážitek.
Sledujte také facebook https://www.facebook.com/olympijskybeh21 a událost profilu
Volejbalová Dřevěnice https://www.facebook.com/events/717611605788067/
Očekáváme účast hlavně našich dětí, a proto jsme připravili 3 dětské tratě a zdatnější mládež
může také běžet 5km okruh pro dospělé.
TRASA PRO DOSPĚLÉ:
Pětikilometrový okruh je víceméně rovinatý; prudší stoupání čeká závodníky pouze na
začátku trati v délce zhruba půl kilometru. Trasa vás zavede do části obce Dolánky přes hráz
rybníku Hlíza kolem kempu a na zbrusu novou asfaltovou cestu o délce necelých 2 kilometrů
kolem části obce. Tuto asfaltku tvoří krásná rovinka a závodníci z ní seběhnou na tzv.
Lázeňskou třídu, ze které pak po další nové komunikaci už mohou závěrečným spurtem přes
Tužínský potok a okolo nového dětského hřiště odbočit zpět do areálu volejbalových kurtů.
DĚTSKÉ ZÁVODY:
Dětské závody proběhnou na třech trasách. Naše nejmenší ratolesti se proběhnou po rovince
přímo na volejbalovém areálu. Děti od 6 do 10 let si areál oběhnou po rovinaté trase v délce
zhruba 600 m, nejstarší dětskou kategorii 10-15 let bude čekat tříkilometrová trasa
využívající stejnou novou asfaltku, jako závod dospělých. Pokud se sejde dětí hodně, tak
kategorie ještě zúžíme věkově tak, aby si všichni řádně zazávodili se svými vrstevníky.
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PROGRAM:
16:30 start dětí v kategorii 0-5
0 let, 16:45 start dětí v kategorii 6-10
10 let, 17:00 start děti v
kategorii 11-15
15 let, 17:30 vyhlášení dětských kategorií,
kategorií 18:00 start hlavního závodu na 5 km
bude odstartován z éteru Českého rozhlasu
Vyhlášení hlavního závodu po doběhu, hodnotné ceny pro vítěze katogorií.
Závod se koná současně na cca 85ti místech v ČR a je pořádán místními organizacemi pro
obyvatele dané lokality s ohledem na zajištění místních hygienických opatření. V případě
nepříznivých epidemiologických podmínek se přesouvá na září. Běžci se přihlašují přes
registrační systém od 1. 2. – 14. 6.2021. Uvítáme také dobrovolníky pro pomoc s organizací
samotného závodu.
PROČ BÝT SOUČÁSTÍ OLYMPIJSKÉHO DNE?

• Společně rozhýbeme dospělé i děti po celé republice
• V roce 2021 budeme v Olympijský den slavit zároveň přesně 1 měsíc do OH v Tokiu
• Společně ctíme a dále šíříme hodnoty fair-play,
fair play, hrdost a radost z pohybu
• Je to možnost dát příležitost každému zvednout se a překonat sám sebe, motivovat ostatní
a mít radost z pohybu.
Tímto Vás všechny srdečně
ečně zve TJ Sokol Dřevěnice.

Obec přijme od 1. března ještě jednoho pracovníka na úklid obce, sekání trávy,
zalévání stromů a podobně. Bude to pan Kábrt. Od 1. dubna opět nastoupí ještě
pan Horvát, který u nás pracoval i v minulých letech.
Sčítání lidu, domů a bytů

Na celém území České republiky bude přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů.
bytů Rozhodným
okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Český
statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v příloze .
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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