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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

září 2022

Posvícení v Dřevěnici a dětský den
TJ Sokol Dřevěnice Vás všechny srdečně zve
v sobotu 17. září 2022 do sportovního areálu
Od 10.00 hodin proběhnou mistrovská utkání mužů a žen ve volejbale.
Muži: TJ Sokol Dřevěnice – TJ Sokol Chleny
Ženy : TJ Sokol Dřevěnice – Volejbalový klub Dvůr Králové
Občerstvení je zajištěno, zabíjačkové speciality, odpoledne dětský den,
od 17.00 hodin zábava s hudbou – Pavel Šejn.
Volby do zastupitelstva - pátek 23. září a sobotu 24. září.
Každé čtyři roky se konají volby do zastupitelstev obcí. Volit své zástupce mohou občané obce
za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj.
24.09.2022, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu.
Letos budeme
do sedmičlenného zastupitelstva volit tyto kandidáty: Ing. Josef
Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Jaromír Militký, Radka Stránská, Štěpán Sutner, Bc.
Barbora Veberová, Mgr. Dušan Vrabec.

Volby do Senátu - pátek 23. září a sobotu 24. září – I. kolo.
První kolo volby do horní komory Parlamentu proběhne ve stejném termínu jako volby do
zastupitelstva obce. Funkční období senátora trvá šest let a letos budeme vybírat senátora i za
volební obvod Jičín. Pokud nebude po prvním kole znám vítěz, proběhne druhé kolo ve dnech
30. září a 1. října 2022.

Informace o postupu prací na rybníku Hlíza

Stav prací k 3.8.2022
Byl kompletně dokončen sdružený objekt, kromě osazení vodočetné latě, načepování
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kamenořezů a dodání dluží. Dluže budou dubové s osazeným kováním. Začalo také
zahutnění hráze v místě sdruženého objektu. Po dosypání hráze bude ještě vybudováno
schodiště.

Stav prací k 17.8.2022
Byl dopřesněn kamenný zához u sdruženého objektu. Končí dosypání hráze. V případě
nedostatku vhodné zeminy pod plání komunikace bude chybějící zemina vytěžena ze dna
nádrže. Cesta přes hráz by měla být dokončena v měsíci září.

Informace o postupu prací na ČOV

Nádrž ČOV byla vybetonovaná a začala probíhat zkouška vodotěsnosti. K 17.8. byla
dokončena zkouška vodotěsnosti této nové dosazovací nádrže ČOV. V polovině září bude
nová nádrž osazena novou technologií čištění od společnosti Fortex. Ze stávající nádrže bude
odčerpán kal, následně bude odstraněna část původní technologie a nádrž bude sloužit k
provzdušňování odpadních vod. Provzdušněná voda bude poté přečerpávána do nové nádrže
k dalšímu čištění. Po vystrojení bude ČOV celá opláštěna a zastřešena.

Začátkem října dojde k otevření nových opravených úseků silnice
od Špice k Dřevěnici a od Dřevěnice k Radimi a dále přes Radim.
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Zřízení Z-Boxu
Zastupitelstvo na svém srpnovém jednání schválilo podání žádosti o zřízení Z-BOXu
Z
v obci
Dřevěnice. Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny. Cena doručení zásilky je stejná jako na
kamenná výdejní místa. Z- BOX je otevřený 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Výdej zásilky je
bezkontaktní na základě aplikace v mobilním telefonu. Obci nevzniknou provozem Z-BOXu
Z
žádné
náklady, jelikož spotřebovává minimum elektrické energie a je napájen solárními panely. O výsledku
žádosti a případném umístění Z-BOXu
BOXu vás budeme informovat v některém z příštích čísel Dřevěňáčku.

Volejbalová Dřevěnice
V roce 2023 oslaví Volejbalová Dřevěnice 70. ročník! a Tělovýchovná jednota Sokol Dřevěnice bude
slavit neuvěřitelných 100 let! Pokračujeme
Po
ve vzpomínání s lidmi,, kteří naší sportovní historii
pomáhali tvořit a stále jsou tváří největšího
ne
volejbalového turnaje v ČR.
Tentokrát to bude Zdeněk Kopecký, který je přes padesát let člen výboru TJ Sokol Dřevěnice a
v podstatě dobrovolný správce rozsáhlého sportovního areálu TJ. Srdcař, na kterého je naprosté
spolehnutí. Občas taky „zabrblá“,
á“, to když ti ostatní Dřevěňáci nejsou tak pracovití jako on. Oba
synové hráli za místní klub osm let druhou mužskou volejbalovou ligu, starší Zdeněk je stávajícím
předsedou okresního volejbalového svazu, žena Alena nepočítanou řádku let šéfuje místním ženám a
dívkám pracujícím v kiosku.
Zdeňka se ptá současný ředitel Volejbalové Dřevěnice Václav Nidrle:
Nidrle
Zdeňku, jsi ročník 1947, teoreticky tedy můžeš pamatovat první ročník Volejbalové Dřevěnice v roce
1954. Je to tak ?
Byl jsem tehdy čerstvý školák ale na hřišti jsem při turnaji byl a volejbal se mi zalíbil tak, že se mu
v různých formách (hráč, trenér, rozhodčí, funkcionář) věnuji až do dnešních dnů.
Tehdy se hrálo na čtyřech kurtech a přijelo 6 týmů.
Ano, bylo to tak. Přes pochybnosti všech, včetně tehdejšího
tehdejšího místního národního výboru, který
Sokolům přidělil pozemek uprostřed obce před hospodou Na Rychtě, to byl start v budoucnu
slavného sportovního podniku. Tady právě v letech 1953 a 1954 byly vybudovány první čtyři kurty
a mohlo se hrát jak „mistrovsky“,
„mistrovsky“, tak pořádat turnaje. A pak už to postupně narůstalo jak počtem
týmů, tak jejich kvalitou. S tím ruku v ruce samozřejmě musel postupovat i rozvoj areálu, další
kurty, klubovna, sociální zázemí, rozhlas, osvětlení či kurty na plážový volejbal.
Kurtů přibývalo,
alo, počet startujících družstev si to v podstatě „vyžádal“, v roce 1973 jsme se dostali
na stávající počet deset. Vybudovala se ale i klubovna, která byla zásadním způsobem přestavěna
v letech 2003-04, a je v ní i ubytovna pro 14 lidí. V roce 2002 jsme dokončili
končili i dva beachové kurty,
na kterých jsme zhruba osm sezon pořádali i republikové soutěže. Pak jsme ale tak trochu nestačili
tlaku specializovaných „beachových“ klubů, které si ty nejzajímavější turnaje dokázaly v termínové
listině zajistit pro sebe, a tak v současné době kurty slouží hlavně při volejbalových soustředěních.
Ale ještě zpět. Důležitou věcí bylo osvětlní, které umožnilo dohrávat soutěže až hluboko přes
půlnoc. Pamatuji ročník, kdy se finále národních lig mužů dohrávalo v půl třetí v noci a hned v osm
hodin ráno se pokračovalo dalšími kategoriemi. Osvětlené máme čtyři kurty pro docela regulérní
hru, další jeden pro hru tak trochu světlem limitovanou. Máme také mobilní tribuny, které
používáme hlavně při přenosech České televize z elitní třídy mužů.
Dřevěnice není jen Volejbalovou Dřevěnicí, ale pořádá i řadu dalších sportovních akcí…
Je pravdou, že se snažíme vyhovět mnoha zájemců, kteří k nám do Dřevěnice směrují své soutěže.
Asi nejdéle k nám přijíždějí postižení sportovci, kteří v rámci hnutí
utí Speciálních olympiád hrají
přehazovanou, letos tu byli již po šestadvacáté. Dlouho sem jezdili volejbalisté sdružení v Asociaci
sportu pro všechny, policie České republiky, pořádali jsme volejbal vesnických a zemědělských
týmů včetně republikové olympiády
olympi
v roce 1979, doma tady byla žákovská Dřevěnice. Fenoménem
poslední doby se ale stal barevný minivolejbal a my se mu poctivě věnujeme už od jeho začátků.
Musíme se pochlubit, že například letos u nás na festivalovém turnaji krajského volejbalového
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svazu nastoupilo ve čtyřech kategoriích (žlutý, oranžový, červený a modrý), celkem 88 družstev a
na patnácti minikurtech bylo odehráno skoro neuvěřitelných 280 zápasů. Naše zařízení využívají
třeba i volejbalové celebrity, Lubomír Staněk tady každoročně organizuje tři běhy svého kempu, na
soustředění sem v závěru prázdnin jezdí i Dansport Praha, řízený Danielem Dvořákem.
A teď Tě ještě poprosím o současný stav ve sportovním areálu TJ Sokola Dřevěnice.
Z novinek posledních let si návštěvníci určitě všimnou nové asfaltové komunikace přes celý areál a
krásného dětského hřiště. Máme i zcela nový rozvod vody pro kropení kurtů i kiosky. Zásadním
způsobem máme rekonstruovaný sklad potravin, abychom vyhověli požadavkům hygieny, nový
kiosek, který slouží zejména k prodeji nealko nápojů. V minulém týdnu jsme výrazně
zmodernizovali také ozvučení areálu.
Těšíš se na každou Volejbalovou Dřevěnici ?
Těším se – ale jsem i trochu nervozní, aby vše klaplo. Až ale dorazí moji staří kamarádi hlavně z řad
rozhodčích či volejbalových veteránů, všechno ze mne spadne a budu si Volejbalovou Dřevěnici
zase užívat.

Nový objekt ve sportovním areálu

Sokolové se každý rok snaží něco ve svém sportovním areálu vylepšit. Letos zde byl vybudován
krásný nový stánek, který byl perfektně vybaven i uvnitř. Nahradil nevyhovující malou buňku, kde
se v minulých letech čepovalo ovocné pivo a limonády. Dokončen byl přesně dva dny před
zahájením Volejbalové Dřevěnice. Největší díl práce na novém stánku odpracoval Pepa Hlaváč,
který s myšlenkou vybudovat nové zázemí pro nápoje přišel jako první, a také hned začal
s přípravami. Svařil konstrukci budoucího stánku a s kompletním
dokončením mu potom
pomáhali další kamarádi. Během celého turnaje stánek perfektně sloužil všem hráčům i
návštěvníkům, a toto vylepšení bylo z jejich strany velice kladně hodnoceno. Všem, kteří přiložili
ruku k dílu a s jejich přispěním byl tento krásný stánek vybudován, patří velké poděkování.

207 týmů za dva víkendy, kvalitní volejbal, skvělá zábava a obětaví pořadatelé.
Taková byla 69. Volejbalová Dřevěnice.
První víkend jsme měli možnost na dřevěnických kurtech vidět 95 družstev. Velmi příje-mným
překvapením v hlavní kategorii byl výkon “mladých pušek”, reprezentantů U20 hrajících pod názvem
Třešňozbroj Horní Třešňovec. Mladíci až do finále neprohráli žádný zápas a mají skalp i obou loňských
finalistů a hlavních favoritů týmů Holztherm a Rumídků. Ve finále, ač opět vyrovnaném, to ale na
Holztherm nestačilo a tým Holztherm si z Dřevěnice odvezl již třetí vítězství za sebou. Nejlepším
hráčem byl zvolen Jindřích Kuchař z Holzthermu, jinak hráč extraligové Příbrami.
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Ligové týmy žen nastoupily v počtu 18 týmů. Ve finále kvalitně obsazené ligové soutěže žen se sešly
hned dva týmy vítězek z loňského ročníku. Jak je to možné? Dobiholky vyhrály vloni stejnou soutěž,
děvčata z Dreamteamu Bratislava potom volnou soutěž druhého víkendu.V krásném a velice
vyrovnaném finále nakonec zvítězily Dobiholky a obhájily tak loňské vítězství. Nejlepší hráčkou byla
zvolena Jolana Macalík z vítězného týmu.
Možná ještě více nás potěšil nárůst družstev v juniorských
kategoriích; dorostenci dali dohromady hned 19 týmů,
dorostenek bylo 11. Nejúspěšnejší byli mladí hráči z
Liberce, kteří ovládli obě mládežnické kategorie. Obě
veteránské kategorie mužů nad 40 a nad 50 let nabídly
také důstojně obsazené a hlavně kvalitní soutěže.
Absolutní rekord v počtu vítězství za sebou pokořil tým
Pivovar Svijany, který vyhrál už po šesté za sebou, z
vítězství kategorie 40+ se radoval tým Panda. Senioři
Sokola Dřevěnice obsadili páté místo. Svou sňůru vítězství
na Volejbalové Dřevěnici protáhl i “seniorský” tým žen Pozdní sběr v pětičlenné soutěži.Volejbalové
dění na kurtu číslo 5 sledovaly po většinu nedělního programu kamery Českého volejbalového svazu a
vše bylo zaznamenáno na stremu volej.tv. Záznam finálového utkání dáme brzy k dispozici. Navštívil
nás také štáb České televize, natočil reportáž do “Branek,bodů,vteřin” a také do Volejbalového
magazínu a do pořadu Sport v regionech. Průběh soutěží jsme také díky nové aplikaci mohli sledovat
online, to se budeme nadále snažit vylepšovat.
Druhý víkend 69.ročníku největšího volejbalového turnaje v ČR opět potvrdil, že svatý Petr má buď
rád volejbal nebo Dřevěnici anebo platí obojí. Předpovědní mapy a radary nevěstily nic dobrého,
připravovali jsme se na deštivou sobotu, ovšem ranní déšť ustal přesně v 8 hodin, což nám v podstatě
pomohlo nakropit kurty přesně tak, jak jsme to potřebovali. Jako zázrakem se všechny mraky
rozplynuly na cestě k Dřevěnici, ačkoliv pršelo všude kolem. Jemný deštík potkal jen finalisty mužské
soutěže, ale to neodradilo ani hráče ani četné obecenstvo.
Sobotní ženská i mužská soutěž byla téměř stejně obsazena, 33 týmů žen a 32 týmů mužů se snadno
rozdělilo do 8 skupin po čtyřech, aby si každý z týmů zahrál minimálně tři zápasy na dva vítězné sety.
Obě soutěže nabídli velmi kvalitní volejbal; mužská soutěž vyvrcholila krásným finále mezi týmy
Umakart a Šmakec ze spinu, za který hráli borci jako Adam Zajíček či Matyáš Démar. Nakonec trochu
překvapivě zvítězil Umakart. V soutěži žen jsme viděli několik týmů v obměněných sestavách z
prvního víkendu, vítězství nakonec slavil tým “Dnes popáté”. Finálové zápasy probíhaly v krásných
kulisách umělého osvětlení, o večerní zábavu až do ranních hodin se pak starala nejen kapela Mr
Stanyol, ale především sami volejbalisté i naši místní.
Do oblíbené soutěže mixů vstoupilo 47 týmů. Nechyběli favorité z loňských ročníků včetně obhájců
titulu. Lidová tvořivost se opět podepsala pod názvy týmů, které často skrývaly reprezentanty či
extraligové hráče, za SK Telč A hrál po roce opět Jan Štokr, za tým Šmakec si zahrál Matyáš
Démar, Irskou smršt posílil kapitán české volejbalové
reprezentace Adam Zajíček. Potěšeni jsme byli i hojnou a
kvalitní účastí mladých hráčů, věříme, že je to příslib do
dalších ročníků. Soutěž smíšených týmů byla ohromně
vyrovnaná; mnozí z favoritů a výborných týmů s
extraligovými hráči skončili těsně pod nejlepší šestkou, v
semifinálové skupině rozhodoval jen těsný poměr míčů.
Ve velmi kvalitní konkurenci a smršti krásného volejbalu
zvítězilo družstvo Irská smršť.
Velkou pochvalu od všech účastníků sklidili pořadatelé,
naše obec se ukázala v tom nejlepším možném světle. Díky všem, ženám na stáncích, kterým směna
začínala v 6 ráno a končila ve 4 ráno druhého dne, technické četě zajišťující připravené kurty od
časného rána do pozdních večerních hodin, mladým zapisovatelkám i zapisovatelům, pořadatelům
zajišťujícím zásobování a chod celého areálu; celý tento ansámbl tvořený převážně z místních lidí
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pracuje bez nároků na jakýkoli honorář, pouze za stravenky na jídlo a pití. Dobrovolnost a nadšení pro
společnou věc jsou i po 69 letech hlavním krédem Volejbalové Dřevěnice.
Všechny, kdo s turnaji pomáhali, zveme na posvíceni 17.září a také na tradiční Poslední smeč
26.listopadu v hostinci v Radimi, kde chceme tradičně popřát jubilantům a odměnit všechny obětavé
ženy na stáncích. My se už teď všichni moc těšíme na příští, jubilejní 70.ročník, spojený s oslavami
100 let TJ Sokol Dřevěnice. Budeme rádi za veškeré podněty a návrhy k vylepšení na příští rok,
napište je na e-mail volejbalova.drevenice@seznam.cz
Tomáš Bláha, tajemík TJ Sokol Dřevěnice

Dřevěnický Rykot - Doma je doma
V sobotu 23. července se konal ve Dřevěnici sedmnáctý ročník amatérského terénního triatlonu,
který pořádá Aleš Bílek.
Za těch 17 let fungování se z něj stala srdcová záležitost pro milovníky triatlonu z Královéhradeckého
kraje i širšího okolí. Rykot není masová záležitost – průměrný počet závodníků se již léta pohybuje
okolo 70 lidí. Celá akce je provozována ve velmi neformálním rytmu. Závod má základnu v Dřevěnici
na volejbalových kurtech. Jistotou jsou vždy atraktivní tratě, spousta známých fanoušků po trati a
standardní souboj s jičínskými bajkery. Již v loňském roce byl závod z důvodu vypuštění rybníku Hlíza
výrazně poupraven, ale z pohledu diváka určitě k lepšímu. Největší změnou bylo zavedení 2,5 kratších
okruhů na místo jednoho velkého. Plavání se přesunulo na nejbližší možnou vodní plochu – rybník
Bonda v Radimi.
Kompletní zázemí zůstává na kurtech v Dřevěnici.
Plavání – Jeden obdélníkový okruh po levé ruce dlouhý cca 400m. Start z mělčiny.
Cyklistika – 20km bylo rozděleno do 2,5 okruhů s velice rozmanitým terénem. Nejprve se využilo
rovin v podobě polních cest, luk a silnice. Následovala druhá o poznání zajímavější část, která se
napojovala na Dřevěnické XC (značně ořezané o ty nejtěžší úseky), kde se svižně střídaly výjezdy se
sjezdy. Divák měl možnost závodníky vidět hned několikrát v průběhu cyklistiky, což vždy přidá na
atraktivitě. Závodníci zase mají informace o vývoji závodu.
Běh – Jeden čtyř kilometrový hodně poctivý terénní okruh. Mimo krátkého náběhu do lesa se celá
trať odehrává v lese a po měkkých cestičkách. Tato trať je opravdu synonymem terénního běhu.
Profil se rychle mění, a je pověstný strmým stoupáním z lomu, kde se běh u většiny závodníků mění
na chůzi, neboť po cyklistice si nikdo nemůže být jist stavem nohou.
Sečteno a podtrženo, krásný lokální časově nenáročný závod, výborný tvarohový závin a pivko
s flákotou masa v cíli. Další ročník snad již proběhne na rybníku Hlíza.
Stupně vítězů ženy:
1. Táňa Metelková, 2. Markéta Vávrová, 3. Alžběta Stunová
Stupně vítězů muži: 1. Petr Soukup, 2. Michal Francke, 3. Martin Pávek

"Uvař si svůj projekt participace mládeže - zapoj se do dění kolem sebe"
Na obec přišla pozvánka na praktický seminář, který se uskuteční 30. srpna 2022 od 10:00 do 14:00
hodin v prostorách Domu zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4 Praha 1 se zaměřením na
participaci mládeže - více informací je na https://www.dzs.cz/udalost/mladez-seminar-v-dzs-uvar-sisvuj-projekt-participace-mladeze-zapoj-se-do-deni-kolem-sebe
Projekty participace mládeže jsou
otevřeny mladým lidem se zájmem se smysluplně zapojit do občanské společnosti a vyjádřit svůj
názor. Projektový záměr může cílit do různých oblastí - sociální, hospodářské, kulturní, sportovní či
politické.
Můžete si objednat vyčištění komínů u vašich domů nebo chat a chalup ve dnech 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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