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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

únor 2018

Tradiční průvod
vod maškar projde naší obcí 17. února
odpoledne a bude opětt zvát na sokolský maškarní bál.

Sokolský maškarní bál
24.2.2018 od 20,00 hodin v hostinci „U Růže“
R
Hraje skupina WOKO, masky mají vstup zdarma
je zajištěn odjezd v 19,30 hodin - začátek
z
z Dolánek
zpět bude odvoz upřesněn
ěn na pozvánkách

Dřevěnické maminky
Naše obec se v posledních letech rozrůstá o nové malé občánky, tak doufáme, že tento trend bude
pokračovat i v dalších letech a přibudou další volejbalisté a volejbalistky.
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Obec požádá začátkem února o dotace
z Královéhradeckého kraje. Chtěli bychom
opravit starou cestu okolo Tauchmanových
a Luksových. Projekt máme hotový,
vybrali jsme již také dodavatele, firmu
COLAS, a.s. Pokud obdržíme dotaci je
rekonstrukce plánovaná na letošní podzim,
cena za tuto akci je 1 493 826 Kč.

Máme také hotový projekt na cestu
z Větrova k čarodějnicím a dál ke
skladováku a konec cesty je v Lázeňské
ulici. Malou část 88 m bude muset uhradit
obec Dřevěnice, protože tato část je
v intravilánu obce. Zbytek této dlouhé
cesty bude hradit Státní pozemkový úřad.
Výstavba je plánovaná na rok 2019.

Základní umělecká škola v Jičíně Vás zve na druhý autorský muzikál, tentokrát Stvoření světa.
Zvláštní pozvání všem z Dřevěnice přijměte od Andělky Šemberové (Bláhové), která v muzikálu
ztvární hlavní roli Evy. Andělka vystoupí na slavnostní premiéře a dále 3.dubna a 5.dubna vždy
v 18hodin. V dopoledních představeních bude Andělka pouze 27.3. od 10ti hodin.
Muzikál v podání ZUŠ je ojedinělým projektem, do kterého jsou
zapojena všechna oddělení, tedy výtvarné (kulisy), taneční,
hudební i dramatické. Výkony herců – zpěváků podpoří
čtyřiapadesátičlenný dětský muzikálový orchestr s dirigentkou
Jaroslavou Komárkovou a na scéně tak bude účinkovat 190 dětí.
Hudbu složil Otakar Kovář, scénář napsala Martina Komárková.
Muzikál Stvoření světa představí sedm postav se sólovými zpěvy:
Pánaboha, Prázdnotu, Lilith, Adama, Evu a dvojici andělů. Žijeme
v audiovizuální době, a proto muzikál získá podobu laterny
magiky. Kulisy tedy budou multimediální, budou promítány skrze
LED obrazovku a divadelní scéna bude volně navazovat a
vystupovat z digitálního obrazu. Muzikál bude spojením
netradičních kulis, píle žáků i pedagogů ZUŠ a původní hudby Otakara Kováře. Představení
v profesionálním provedení dětských aktérů má předpoklad nevšedního kulturního zážitku. Premiéra
muzikálu se uskuteční 28.března 2018 v Masarykově divadle v Jičíně od 19ti hodin. Další
představení pro veřejnost 29.března a 3.dubna vždy v 18hodin. Představení pro školy 26.-29.3. a 3.4.4. od 10ti hodin. Vstupenky již v prodeji v divadle nebo infocentru Jičín.

Zpráva od Bajera Bohuslava, předsedy Základní org. Českého svazu včelařů Radim
První včelařský spolek na Jičínsku založili včelaři v Lomnici nad Popelkou. V roce 1914 byl
založen včelařský spolek pro Radim a okolí. U jeho zrodu stáli pánové: Jakub Andrle –
mlynář z Tužína, Oldřich Ševců – rolník ze Lháně a Jan Sedláček – rolník ze Studeňan. Po
dobu trvání naší základní organizace se vystřídalo mnoho činovníků a tak stojí za zmínku
vzpomenout na přítele Selingra Ft. Vindiše a z posledních let přítele Nidrleho, Podrazila a
Kořínka. Dnes stojím v čele jako předseda, přítel Kříž jako jednatel a přítel Novosvětský
jako pokladník.
Při založení tohoto spolku bylo v roce 1914 celkem 16 členů. V dnešní době máme 19
včelařů, kteří chovají 199 včelstev a tímto počtem jsme jedním z nejmenších včelařských
spolků na Jičínsku. Také věkový průměr členů není zrovna nízký. Mladí se do včelaření příliš
nehrnou. A důvody? Jsou i atraktivnější zájmy, ale určitě je zde i ekonomický důvod.
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Například pořízení nového úlu přijde na 1700 Kč a medomed stojí okolo 10 000 Kč. Tak i
začátek je pro nového včelaře těžký. Rádi přivítáme nové členy a pomůžeme jak radou, tak i
materiálně. Dříve se včely chovaly v brtvích, ve slaměných úlech. Dnes jsou úly většinou
dřevěné s rozebíratelným dílem, jsou buď uteplené polystyrénem nebo tenkostěnné. V dnešní
době plné plastů jsou snahy o výrobu plastových úlů a rámečků včetně příslušenství.
Včela je živý tvor, a tak i zde musíme řešit jejich zdravotní stav. Vyskytly se různé nákazy,
jako je mor včelího plodu a hniloba včelího plodu – při obojím výskytu se musí vše spálit a
včely utratit. Další nemoci jako varoa jsou léčitelné. Po posledním vytočení medu, což je
okolo půlky srpna, probíhá léčení včelstev pomocí odparných pásků a aerosolu. Vše je
sledováno Krajskou veterinární správou. Náš region není těmito likvidačními nákazami
postižen, ale jsou ustanovena ochranná pásma, kde se nesmí kočovat a přemisťovat včelstva.
České včelařství si zachovává známku vysoké kvality a český med je jak u nás, tak i na
světových trzích vysoko ceněn. Od toho jsou odvozovány i ceny medu. Pamatuji si, že když
jsem v roce 1978 začínal včelařit, byly výkupní ceny okolo 28 Kč. Dnes jsme s cenou medu
trochu jinde a je na každém z Vás zákazníků, aby si vybral toho svého včelaře a nechal si o
medu také něco povědět. Věřte, že každý z nás včelařů, který nechová včely komerčně ( to je
100 ks včelstev a více a farmy s 500 ks včelstev), nedělá včelaření pro peníze, ale z lásky
k těmto velice pro přírodu užitečným tvorům. Kdyby nebylo včel, zanikly by určité druhy
rostlin, protože včela je nejpřirozenější opylovač.
Uvádím ještě další produkty, jako je mateří kašička, propolis a pyl, který získává stále větší
popularitu, hlavně v lidovém léčitelství. Nelze opomenout ani včelí vosk, který se používá
v kosmetickém průmyslu a momentálně je ho na trhu nedostatek. Dále včelí jed, který se
používá na výrobu léčiv proti reumatismu. Takže vidíte, jak je včela užitečná nejen pro
přírodu, ale i pro člověka. Když Vás občas bodne, tak to je pro Vaše zdraví, ale ona sama
zemře.
Doufám, že i v budoucnu budeme získávat nové adepty pro tak krásný a užitečný koníček,
jako je včelaření. Není nic krásnějšího, než pozorovat včelku na květu nebo nasávat vůni
čerstvě vytočeného medu. B.Bajer

Ohlédnutí za měsícem………………
Při tříkrálové sbírce, která v naší obci proběhla 6.1.2018 chodily dvě skupiny dětí. Vybralo
se neuvěřitelných 8 385 Kč. Ještě jednou všem děkujeme, je to na dobrou věc!
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Na adresu Sokolů přišel v lednu tento vzkaz……..

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 Kuželková
723 354 315
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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