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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce

září 2021

Vítání nových občánků obce Dřevěnice

V sobotu 2. 10. 2021 v 9,30 hodin na obecním úřadě v zasedací místnosti.
Letos přivítáme devět nových malých občánků.

T- Mobile Olympijský běh
Ve středu 8.září se areál TJ Sokola Dřevěnice stal součástí sportovní události s cílem šířit
olympijskou myšlenku. T Mobile
Olympijský běh odstartoval
v Praze v oboře Hvězda herec
Václav Neužil a navázal tak na
legendárního
běžce
Emila
Zátopka, který si roli startéra
vyzkoušel hned při prvním
ročníku Olympijského běhu v
roce
1987
na
Strahově.
V Dřevěnici jsme sice měli o něco
skromnější účast, ale za to skvělé
nasazení
všech
závodníků.
Během odpoledne na dětských
ětských trasách areálem závodily děti v kategorii 0--3 roky, tam zvítězil
Hynek Sucharda. Nejvíce byla zastoupená
dětská kategorie ve věku 4-6
4
s vítězem
Lukášem Foltou, kategorie 7-9
7 let s vítězkou
Justýnou Suchardovou a kategorie 10-15
10
let
s vítězem
m Tomášem Vondrou.
V 18:00 odstartoval hlavní závod na 5km
kolem Dřevěnice, který přinesl závodníkům
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atraktivní trasu, krásné počasí a
skvělou atmosféru na trati.
V mužské
kategorii
zvítězil
Michal Vejvoda z Jičína s časem
20:30, na druhém místě Jakub
Novák z Nové paky, třetí místo
obhájil náš Michal Dovole,
kterému dýchal na záda Aleš
Bílek. Mezi ženami byly zvláště
oceněny juniorky, které zaběhly
trať v čase 23:26. Vítězkou zde
byla Vlasta Pospíšilová.
V letošním roce se závod uskutečnil na 89ti místech republiky a zúčastnilo se celkem 71 130
běžců. Tímto děkujeme všem příznivcům a těšíme se na další ročník, který je pravidelně
každý rok v červnu. V T- Mobile Olympijském běhu jde
především o to se hýbat a hlavně pro radost. (H.B.)

XXV. ročník Národního turnaje Českého hnutí speciálních olympiád v přehazované
O víkendu 10. - 12. září zaplnilo
Dřevěnické kurty po roční odmlce
sportovní klání speciální olympiády
v přehazované. Letos jsme přivítali
necelou stovku soutěžících z celé ČR.
Na kurtech byly k vidění nebývalé
sportovní emoce a zapálení pro hru
všech
zúčastněných.
Sportovci
s mentálním postižením vstupují ve
hře do uznávaných a oceňovaných
rolí závodníků a prožívají ojedinělý
pocit úspěchu a radosti. Dojmy ze
sportovního výkonu podpořila ukázka
seskoku parašutistů. (H.B.)
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Dětská hřiště v Dřevěnici

Od března 2020, tedy za rok a půl, jsme zvládli vybudovat ve Dřevěnici dvě hřiště. Jedno pro
menší děti s věží, houpačkami, hrazdami, klouzačkou a lanovkou. Druhé – workoutové je
určeno k rozvoji vytrvalosti a síly při cvičení převážně s vlastní vahou pro děti od šesti let a
pro dospělé.
Obě hřiště nás stála cca 800 tisíc
korun. Nebylo by možné je
realizovat bez dotace Ministerstva
pro místní rozvoj a finančních darů
od místních obyvatel a podnikatelů. V neposlední řadě bychom
je nevybudovali bez pomoci
dobrovolníků, kteří je při hodinách
brigád dokončili do finální podoby.
Všem, kteří přispěli finančně, či
vlastními silami, bychom chtěli
ještě jednou moc poděkovat.
Myslíme si, že tak pěkná hřiště, jaká
jsme společně vybudovali ve Dřevěnici
– obci s cca 260 obyvateli, by nám
mohla závidět i některá města.
Prosíme všechny uživatele, aby se při
hře i při cvičení chovali tak, aby nám co
nejdéle vydržela v takovém stavu, v
jakém jsou teď.
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Informace k postupu prací na rybníku Hlíza

V září bude ukončeno vyvážení sedimentu na okolní pozemky. Došlo k rozhrnutí celého
navezeného množství po poli a vše bude zaoráno. Byl dokončen základ pro dělící hrázku a
začalo se s jejím budováním. Práce se trochu zpozdily z důvodu, že nebylo dovezeno
požadované množství a velikost kamenů, které mají být v hrázce umístěny.
Dále by se měl dočistit nátok do rybníka, upravit břehy nádrže. Stávající výjezdy do rybníka
budou upraveny na pozvolný přechod z nádrže na břeh. Započnou také práce na patním
drénu a navážení hráze a měla by se také provést demolice mostku u bezpečnostního
přelivu.
Dojde ještě k pokácení některých přestárlých stromů nebo těch, které se hodně naklánějí
nad hladinu rybníka nebo jsou zasaženy nějakou chorobou. U dalších budou pouze ořezány
nejnižší větve a na jaře dojde k dosázení nových stromů okolo rybníka. Bude se jednat o lípy
a olše. Terén v okolí rybníka bude po ukončení prací zarovnán a oset trávou. Na jaře pak
budou pokračovat práce na hrázi a dojde k vybudování nové cesty přes hráz. Práce by měly
být ukončeny příští červen a hned začne napouštění. O prázdninách by se tak už lidé mohli
po mnoha letech v rybníku koupat a ne se brodit bahnem.

TJ Sokol Dřevěnice představí v pátek 8. října 2021 od 19.30 hodin ve své klubovně
na hřišti povídání Aleny a Vaška Nidrlových o jejich pětitýdenním putování u
protinožců na Novém Zélandu s fotografiemi. Máte-li rádi exotiku, přijďte se
podívat!
Výbor TJ Sokol Dřevěnice
Nová cesta ve sportovním areálu
Nová asfaltová komunikace v areálu TJ Sokol Dřevěnice nahradila původní cestu, která byla
šotolinová a neměla zpevněné krajnice. Sokolové cestu financovali z vlastních zdrojů a
z dotace od Královéhradeckého kraje. Tato komunikace byla vybudována po vybrání
podkladu, položení štěrku a následně položení svrchní vrstvy asfaltu. Dále byly instalovány
obrubníky na obou stranách komunikace. Výsledné řešení zajistilo, že komunikace již není
prašná a po areálu se může pohybovat i těžká technika (například přenosové vozy České
televize, zásobování potravinami při akcích TJ Sokol a technika Zemědělské společnosti
Radim při sekání travnatých ploch). (V.N.)
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Posvícení a dětský sportovní den v Dřevěnici
V sobotu 18. září se konalo na hřišti tradiční posvícení. Hrál se volejbal,
ochutnávaly zabíjačkové speciality, jako prejt, jitrnice, prdelačka, ovar,
tlačenka a nakonec byly k dostání i výborné řízky.
Odpoledne se sešlo poměrně velké množství rodičů se svými dětmi, pro
které byly připraveny soutěže a různá sportovní klání. Počasí nebylo
úplně ideální, ale nepršelo a to bylo hlavní. Od pěti hodin pak na hřišti
hrála živá hudba, tak kdo chtěl, mohl si i zatancovat.

Výměna elektrických sloupů
U rybníka Hlíza je poměrně velký stavební ruch a v září tam po tři dny
ještě pracovali navíc montéři z ČEZu. Měli za úkol vyměnit staré
nevyhovující sloupy na nové. Někteří lidé z obce to zaznamenali,
protože po tři dny jsme byli ve větší části obce odříznuti od elektrické
energie. Vše je již hotovo, jsou odvezeny i staré sloupy, které byly
strženy dolů.

Lázeňská ulice – oprava silnice
V polovině září došlo také konečně na opravu části Lázeňské
ulice podél chodníku. Dle sdělení zástupců SÚS by měla být
cesta vyspádována tak, aby se zde již podle chodníku netvořily
kaluže a voda stékala do několika vybudovaných kanálů, které
vznikly při výstavbě chodníku. Tak první velký déšť by to měl
prověřit……
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Sázíme stromy pro budoucnost – 23.10.2021
V sobotu 23. října od 14,00
hodin odpoledne bychom
chtěli
opět
pokračovat
v sázení stromů v okolí obce.
Tentokrát by se měly stromy
dosazovat u nově postavené
cesty z loňského roku. Nyní
tam je vysazených 95 kusů
ovocných stromů a letos
v říjnu by tam mělo přibýt
dalších
padesát
kusů
ovocných stromů. Z větší
části by se mělo jednat o
několik druhů třešní a bude
zde vysazeno také pár
stromů moravského sladkoplodého jeřábu. Sadbu bude obec kupovat v Hořicích v zahradnictví pana Fikara.
Chtěli bychom proto poprosit rodiče a jejich děti, aby přišli se sázením pomoci. Podrobnosti
ještě zveřejníme v říjnovém čísle Dřevěňáčku. V minulých letech probíhalo sázení s dětmi již
několikrát, byli bychom proto rádi za pomoc i v letošním roce. Dopředu všem děkujeme.

Parlamentní volby
Parlamentní volby 2021 se budou konat v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října
od 8 do 14 hodin. U nás se bude jako obvykle volit na obecním úřadě.
V poslanecké sněmovně sedí 200 poslanců, kteří jsou voleni na období čtyř let poměrným
systémem a více či méně úspěšně nás poté zastupují.
Letos bude poprvé platit nový volební zákon a budou tak platit nová pravidla. Je nový
procentuální podíl, jenž musí subjekt získat, aby měl nárok na zastoupení v Poslanecké
sněmovně. Pro stranu nebo hnutí je stanovena hranice 5 %, 8 % (dříve 10 %) je pro
dvoučlenné koalice, 11 % (dříve 15 %) pro vícečlenné. Strany, hnutí a koalice, které
nedosáhly daného procenta, nepostupují do Sněmovny a nezískají žádný mandát.

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 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
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STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.

Internetové stránky obce: www.drevenice.org

