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zpravodaj obce Dřevěnice

září 2019

Tělovýchovná jednota Sokol Dřevěnice,
Dřevěnice z.s.
Vás srdečně
srde
zve v sobotu 7.9.2019 na

Posvícení v Dřevěnici
D
a dětský den,
které se bude konat ve sportovním areálu v Dřevěnici.
D
Letošní akce se koná za podpory MAS Brána do Českého ráje, z.s.

10.00 hodin

Malý turnaj v minivolejbale žactva
Mistrovské utkání mužů: So Dřevěnice - VK Dvůr Králové
Mistrovské utkání žen : So Dřevěnice - Smiřice
Pro zájemce turnaj v deblech (po dohrání utkání)

14.30 hodin
17.00 hodin

Dětský den, sportovní soutěže a hry
Posvícenská zábava – hraje WOKO

Po celý den se budou na hřišti prodávat zabíjačkové speciality.
Výsadba stromořadí u rybníku Hlíza v Dřevěnici
Máme připravený projekt na ozelenění části cesty podél kopce u rybníka Hlíza. Do kopce budou
vysazeny kontejnerované ovocné stromy, ostatní by zřejmě neměly vůbec šanci v těchto horkých
letech přežít. Požádali jsme o dotaci na tuto výsadbu v dotačním programu, který vypsal ČEZ.
V červnu jsme dostali od ČEZu toto vyjádření:
Správní rada Nadace ČEZ schválila
schvá
poskytnutí nadačního příspě
říspěvku vaší žádosti
s názvem Výsadba stromořadí u rybníku Hlíza v Dřevěnici
D
v grantovém řízení Stromy
2019 v částce 100000 Kč.
Jednou z podmínek dotace, kterou jsme nyní obdrželi, je i spolupráce lidí z obce,
obce a taky dětí, při
vysazování stromů a při jejich zalévání v dalším roce, aby rostly dál a neuschly. Celkem zde bude
vysazeno 50 nových stromů - vysokokmenů.
vysokokmenů Z toho 48 ovocných – hrušky, švestky, třešně a jabloně a
na vršku kopce budou dvě lípy s lavičkou. Doufáme proto,, že si to hlavně mladší ročníky vezmou za své
a pomohou nám při výsadbě a další péči v následujících letech. Stromy sázíme přeci pro sebe, a také
hlavně pro své děti a vnuky, abychom to měli v okolí Dřevěnice pěkné. Chtěli bychom ozelenit krajinu,
kde jsou většinou jenom lány polí. Pole jsou vyprahlá, nikde žádný stín, zoufale chybí remízy, původní
ovocná stromořadí, která byla v okolí obce, jsou již zaniklá. Pokud jdete procházkou,
procházkou není se u cest
pomalu kde schovat ve stínu před pálícím sluncem. Věříme, že většině z nás, co tady žijeme, není
lhostejné, jak to u nás vypadá a pomůžeme
pom
podle svých možností.
Výsadba proběhne
hne o víkendu v říjnu 2019, přesný
esný termín bude uveden v dalším čísle.
Chceme tak sázet další stromy každý rok, vždy na podzim, protože je daleko větší šance, že strom
přežije a přispěje tak k lepšímu životnímu prostředí nás všech. Máme vytypované
pované lokality, kde by se
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stromy daly vysadit. Jsou také vypsané dotační tituly na výsadbu nových stromů. Bylo by proto škoda
nabízené peníze nevyužít a nepožádat o dotaci, protože kontejnerované stromy na výsadbu jsou
poměrně drahé.
Zatím jsme v minulých letech sázeli javory u ČOV – všechny rostou a velká sucha je nezahubila.
Jednalo se ale o kontejnerované stromy a sázeli jsme je na podzim a prakticky do bahna a vody,
tenkrát ještě v Dřevěnici pršelo. U cesty směrem k čarodějnicím jsme před několika lety vysadili také
na podzim celkem sedm vysokokmenů třešní, byly to ale stromy prostokořené, nebyly kontejnerované.
Dvě třešně nepřežily, ale není to zřejmě následkem sucha, spíše to vypadá na nějakého hryzce nebo
jiného škůdce, který je zespodu ohlodal. Nyní se zřejmě úspěšně pustil i do třetího stromu, ale
zbývající měly letos první úrodu třešní. Tak jsme je asi bohužel zasadili přímo do jeho teritoria. Na
druhé straně cesty jsme vysadili pět švestek. Bylo to na jaře, bylo velké teplo, nebyly kontejnerované,
a tak přežily pouze tři, které ale rostou.
Na jaře se také sázelo stromořadí habrů od Dřevěnice do Radimi.
Stromy byly sice s balem, ale možná, než se zasadily, tak byly
někde na sluníčku. I přes zalévání jak ze strany obce Dřevěnice, tak
sousední Radimi, stromy živoří. V části katastru Dřevěnice jsou
celkem dobré, ale v části radimské jich několik nenávratně uschlo.
O druhu stromů ale rozhodovala SÚS, protože se jedná o jejich
pozemek a také kupovali stromy. Takže stromů okolo cest a polí je
stále strašně málo, proto chceme tuto skutečnost změnit.
U letos nově vybudované cesty směrem k hřišti, je vysazeno pět
nových třešní. I přes zalévání to vypadá, že budeme muset dvě třešně vysadit na podzim znovu,
protože sucho je nyní skutečně veliké a tak dvě uschly.
A ještě perlička na závěr. Podle zápisu z kroniky z roku 1935 bylo v Dřevěnici napočítáno celkem
1482 ks jabloní, 358 ks hrušní, 1244 ks třešní, 21 ks višní, 4453 ks švestek, 67 ks slív a 108 ks ořechů,
takže máme co dohánět. Naši předkové byli osvícení, globální oteplování jim nic neříkalo, ale
věděli, že stromy přináší užitek pro všechny. Měli bychom si z nich v dnešní době vzít příklad.

Následující zpráva je zkráceně převzata ze stránek MŽP:
Česko potřebuje 10 milionů stromů. Ty by měly pomoci zmírnit dopady stále intenzivnějšího sucha,
půdní eroze, ztráty povrchových i podzemních vod nebo přehřívání měst. Nadace Partnerství s
ministrem Brabcem připravují iniciativu, jak dostat stromy do krajiny a měst. V celé České republice
by se mělo vysázet deset milionů stromů.
„Stojíme před možná největší výzvou v dějinách lidstva. Naším úkolem je připravit krajinu na změnu
klimatu a vše, co s tím souvisí. A strom patří k těm nejúčinnějším nástrojům, které mají lidé k
dispozici,” vysvětluje ředitel Nadace Partnerství důvody vzniku iniciativy. Ta má za cíl spojit města,
veřejný i firemní sektor, spolky i vlastníky půdy. „Výsadba stromů a zeleně ve městech i ve volné
krajině je velmi účinným nástrojem, jak zadržovat vodu tam, kde ji potřebujeme. Vedle toho ale umí
ochlazovat naše města nebo zlepšovat kvalitu ovzduší, stejně jako pomáhají zpomalovat erozi půdy
díky tomu, jak člení bloky orné půdy na menší celky. Zkrátka stromy jsou jedním z hlavních léků na
nemocnou krajinu, která potřebuje pomoct,” podotýká ministr životního prostředí.
Co dokáže deset milionů stromů?
• Pomůže ochladit přibližně 200 kilometrů čtverečných až o tři stupně
• Odvede denně stejnou práci jako čtyřicet milionů klimatizačních jednotek
• Denně vypaří deset miliard hektolitrů vody
• Vytvoří denní zásobu kyslíku pro 30 milionů lidí

Dřevěnický rykot
20. července se konal 14. ročník terénního triatlonu Dřevěnický rykot. Pořadatelem je Fit klub Jičín v
čele s Alešem Bílkem. Krásné počasí, odhodlání zdolat dřevěnické lesy a radost ze sportu přilákalo do
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letošního ročníku 75 závodníků v hlavní kategorii a také 12 dětí. Po 400m plavání na rybníku Hlíza se
závodníci vydali na kole na Kumburk a zpět, v závěru závodu zdolali ještě 4km běžeckou trasu.

66. VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE
Bylo to hektické, bylo to ale pěkné! Dřevěničtí pořadatelé si prošli zkouškou „ohněm“ (přesněji
zkouškou „deštěm“) a obstáli. První víkend přinesl krásný volejbal a dramatickou sobotní koncovku,
kdy se nedalo dělat nic jiného, než soutěže mládeže i veteránů dostřihat …

V neděli se povedla elita mužů i žen, pánové sehráli výborné finále mezi
Holztermem Dřevěnice a Procarosou, sestřih
zápasu pořízený Českou televizí je k dispozici na
webu Sokola Dřevěnice. V dresu těsně
poražených nastoupil i domácí Pavel Švandrlík a
přes velké hecování od místního komentátora i
od zcela zaplněných tribun neznervózněl a podal
dobrý výkon. Zlí jazykové konstatovali, že jen
flaška do mozkového centra turnaje, do „boudy“,
chyběla k tomu, aby byl vyhlášen nejlepším hráčem 66. ročníku …
Dámy hrály finále hned po té a kupodivu –
letos pořadatele CHVÁLILI ! To je snad
(přes pochvaly hejmnata kraje Dr. Štěpána
a předsedy českého volejbalového svazu Mgr. Pakosty) to největší
vyznamenání, které se domácím dostalo. Děvčata si užila také
zaplněných tribun a nemusela hrát v Radimi (tohle vyšlo kvůli
nižšímu počtu týmů tak nějak samo…).
Svoji zaslouženou chvilku slávy si užili i tři jubilanti místní TJ, které
dekoroval Marek Pakosta rovněž před plnými a tleskajícími
tribunami. Luboš Kraus už téměř pokořil osmdesátku a dostal medaili Českého volejbalového svazu
Vladimíra Spirita, Olda Lukavec se vypořádal se sedmdesátkou a převzal plaketu České unie sportu a
„mladík“ Aleš Dufek, kterému je teprve záviděníhodných šedesát, pak uznání České unie sportu.
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Druhý víkend byl rovněž hektický. Ve Dřevěnici
praktický celý červenec ani nekáplo ale svatý Petr
spustil stavidla až v srpnu. Sobota začala co se týče
počasí nenápadně, ale v poledne to začalo kapat a
kapat a kapat. A vydrželo to skoro až do tmy.
Pořadatelé ale bojovali a bojovali a bojovali. Hry
schopných kurtů ubývalo, pomohla i možnost
jezdit do Radimi. Ale pořadatelé nakonec a
vydatné pomoci ukázněných a situaci chápajících
hráčů všechno ustáli. Ve 22.59 (prakticky na
minutu stejně) skončili jak muži, tak ženy v krásné
atmosféře, kdy na kurtech přihlíželo na 500 lidí
(tančit šli až potom …). Neděle to už byla
„brnkačka“ – krásné, doslova volejbalové
počasí, spokojení hráči a kvalitní boje.
Borci a borkyně (jestli lze takovéto slovo
použít) sebrali poslední síly – od pátku ty
síly rychle ubývaly – a předvedli, že
ankutový volejbal má své nepopiratelné
kouzlo. Těsně po sedmé večerní bylo
dobojováno.
Výsledky
nejsou
to
nejpodstatnější a můžete se je dozvědět
také na webu Sokola Dřevěnice,
důležitější je konstatování, že na již 66.
ročník turnaje dorazilo 215 týmů všech

věkových i výkonnostních kategorií, což představuje více než
1700 volejbalistů. A v drtivé většině spokojených! A o to
Dřevěňákům jde v první řadě. (Zapsal Václav Nidrle, sportovní
ředitel turnaje)

Čištění komínů
Pokud si budete chtít u svého domu nebo chalupy nechat vyčistit komín, můžete se přihlásit na obecním úřadě
nebo na čísle 721231094 na den, který Vám bude vyhovovat. Čištění komínů proběhne opět v září – v pátek
13.9. 2018 a v neděli 15.9.2019.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
dne 26.8. 2019 od 7,00 hodin do 13,30 hodin
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
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
Internetové stránky obce: www.drevenice.org

Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
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