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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

květen 2019

Čarodějnice
Srdečně Vás zveme na již tradiční pálení čarodějnic na hřišti.
30.dubna 2019 od 17,00 hodin
Čeká Vás stavění a zdobení májky,
pro děti budou na hřišti připravené hry.
Vezměte si špekáčky na opékání.

První letošní akce ve sportovním areálu
Dne 6.4. se konal Krajský přebor orientačního běhu. Účast byla veliká a přispělo k tomu i
velice dobré počasí. Prostranství, které se při turnajích používá pro nástupy družstev,
bylo při této akci zcela zaplněno účastníky orientačního běhu.

Akce ve sportovním areálu v květnu 2019 v Dřevěnici
19.5. Festival barevného minivolejbalu
29.5. Okres školy – barevný minivolebal (modrý)
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V květnu se konají volby do Evropského parlamentu, opět půjdeme volit své zástupce.
Hledáme posilu do volební komise. Pokud máte zájem stát se členem volební komise, ozvěte
se nám prosím na telefon 723 354 315
Barevný minivolejbal
V letošním roce stále hrajeme barevný
minivolejbal. Ten je rozdělený do čtyř kategorií
– žlutý, oranžový, červený a modrý. Děti hrají v
kategorii oranžových a vzhledem k věku, se
většina již posunula do červených barev. Hraje
se ve dvojicích, kde už dávají podání spodem
nebo odbitím prsty obouruč vrchem, musí si
nahrát (můžou i s pinknutím nad sebe) a
odehrát přes síť. Od ledna se už odehrálo
několik turnajů v hale. Naposledy to byl turnaj
7.dubna 2019 v Jičíně. V červených barvách se
zúčastnilo 19 družstev. Na 15. místě se umístily Terka Mikulová a Verča Bajerová, na 14.
místě Matěj Plaňanský a Vojta Kraus a na 6. místě Barča Sutnerová a Julča Schlöglová. Za
oranžový tým se zúčastnilo 15 týmů a hrály Klárka Vrabcová spolu s Adélkou Novákovou z
Radimi, které se umístily na pěkném 2. místě. Chyběly Anetka Lochmanová a Zdenička
Barochovská. Momentálně nás čekají turnaje již venku na kurtech a to v Radimi 18. května
2019 a nakonec u nás v Dřevěnici dne 22.6.2019.

Šestkový volejbal
Přihlásili jsme také šestkový volejbal
družstvo Dřevěnice - Radim. Protože v této
kategorii máme hodně dětí, tak máme
družstva dvě. Na prvním turnaji v Jičíně
jedno družstvo obsadilo 2. místo a druhé
teprve sbírá zkušenosti. V Lomnici nad
Popelkou si naše družstva v šestkovém
volejbale nevedla špatně. Jedno družstvo
se umístilo na 5. místě a druhé si dokonce
odvezlo zasloužené vítězství.
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Další turnaj se konal v sobotu 13.dubna 2019 v Nové Pace. Zúčastnilo se 6 družstev.
Tentokrát se jedno družstvo
umístilo na 3. místě a druhé na 5.
místě. Hrají ve složení:
Eliška a Natálka Luksová, Bára
Říhová, Pavla Čeřovská, Radek
Kulhánek, Adam Schlögl,
Schlög
Vítek
Barochovský, Kuba Ježek, Natálka
Karbanová, Veronika Bajanová,
Lucie Drahoňovská, Vanda Tříšková,
Majda Křelinová, Anička Dědková,
Marie Křížová. Přejeme dětem
úspěchy
spěchy ve volejbale a přijďte se na
ně podívat. (Lucka T.)

Další nová cesta v obci
V dubnu
bnu byla postavena nová cesta od silnice III. třídy směrem ke sportovnímu areálu.
areálu
Obec na ní obdržela 100% dotaci. Součástí cesty je také pět ovocných stromů – v tomto
případě třešní
třešn Kordia.

původní stav

vysazené třešně

nová cesta

Poděkování…….
I naše obec se zapojila do celorepublikové akce - Ukliďme svět, ukliďme
ďme Česko.
Č
V sobotu
6.4. nám všem počasí přálo.
řálo. Nabádalo k výlet
výletům,
m, práci na zahrádce nebo k odpolední káv
kávě
na terase.
Pro místní hasiče
hasič to vlastně byla druhá šichta, dopoledne totiž sváželi železný
šrot. Mnozí obyvatelé také přišli
př
fandit (popř. občerstvovat) běžce,
ěžce, kteří
kteř zde dopoledne
závodili.
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Polovina naší obce se v sobotu aktivně zapojila, a
to část Dolánky. Parta místních se dohodla, že
uklidí krom jiného cestu úvozem k Čertíkovi a na
úklid se vrhla již několikrát v týdnu, protože pouze
sobotní odpoledne by určitě nestačilo. A rozdíl je
určitě znát.
V Dřevěnici (části) bohužel nebyla účast velká.
Sobotní termín mnohým nevyhovoval a někteří se
dopředu omluvili. Je pravda, že většina obyvatel
udržuje a pravidelně uklízí veřejné prostranství
před svým domem, zahradou, za což všem, kteří
tak činí, děkujeme. Ale je spousta míst, která
přímo před něčím domem nejsou. Například
příjezdové komunikace, kde je v příkopech
nepořádek díky neukázněným řidičům téměř
neustále. Dále se musely ostříhat keře a stromy
před antukovými kurty a pořezal nálety v úvozu za
Lukavcovými. Skoro jako boj s větrnými mlýny se
může zdát úklid kolem kontejnerů u bývalé
sýrárny. Ale v sobotu bylo i na tomto místě
uklizeno. Tři malé slečny si vzaly do parády cestu kolem slepičárny a rybníku a odpadky
naplnily velký černý pytel. Měly i jeden nečekaný
zážitek, zblízka viděly srnu, bohužel ležela uhynulá v
areálu slepičárny.
Někteří věděli, že v sobotu, kdy byl oficiální úklidový
den, nebudou doma, tak si "předbrigádničili" již v týdnu úklid listí pod penzionem u Militkých, zametení
chodníků, ostříhání keříků...
Větví, listí a jiného bioodpadu nebylo k odvezení málo
(cesty, památníky, ČOV, prostory kolem veřejných
studen) Děkujeme všem velkým i malým traktoristům a
jejich pravým rukám - totiž nakladačům, že všechnu tu
objemnou hmotu zvládli naložit a odvézt na ofic. místo
ke spálení.
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Občerstvení na hřišti
išti se pro malou ú
účast sice nekonalo, ale úklidové čety nepřišly
nep
zkrátka.
Slaná, sladká i tekutá tečka
čka nakonec byla.
Moc děkujeme všem, kteří
ří se zapojili. (Radka S.)

Ještě trochu celorepublikové statistiky:
Přes 65 000 dobrovolníků během víkendu sesbíralo 1 120 tun odpadů na 2 273 místech v celé
České republice. Naše příroda i města a obce během víkendu 6.-7.
6. 7. dubna opět o něco
prokoukla, a to díky dobrovolníkům, kteří uklízeli snad v každém koutě České republiky.
„Podle údajů které máme k dispozici, se o víkendu konalo 2 273 úklidových akcí,
akc do kterých se
zapojilo na 65 000 dobrovolníků.
Tolik dobrovolníků v České republice v jeden víkend ještě nikdy v historii neuklízelo.
neuklízelo Naším
cílem není donekonečna uklízet nepořádek po druhých, proto se snažíme stále více zaměřovat
na osvětu a prevenci vzniku odpadů.
Organizátoři akce děkují všem účastníkům, a pokud jste mezi nimi nebyli, nevadí. „Pomozte
nám alespoň udržet Česko čisté tím, že budete předcházet vzniku zbytečných odpadů,
především jednorázových plastů. A pokud plánujete hodně dopředu, dejte
dej si do kalendáře
datum Celosvětového úklidového dne – 21. září 2019“,
“, vyzývají pořadatelé.

Stojí za zamyšlení, zda pro to nemůže každý z nás, alespoň trochu udělat…………………
Největší nepořádek dělají stále plasty, které jsou všude a jejich rozložení v přírodě trvá
neuvěřitelně dlouho. Každý rohlík, který si koupíme v obchodě, nám dají do
mikrotenového sáčku. Můžeme si spočítat, kolik sáčků se nám takto nashromáždí
v každé rodině za měsíc. Alespoň malá pomoc pro životní prostředí je možná, pokud si
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pořídíme sáčky na pečivo ze speciální průhledné látky, aby u pokladny poznali, co si
kupujeme. Tyto sáčky se dají dobře vyprat a mohou nám sloužit spoustu let. Mohli
bychom tak malinko přispět se zlepšení současného zoufalého stavu, který se týče
zamoření našeho životního prostředí plasty jak na zemi, tak v mořích a oceánech.
Téměř polovina plastů, které dnes existují, byla vyrobena za posledních 15 let. (zdroj:
National Geographic, červen 2018).

V severním tichomoří v oblasti tzv. Tichomořského odpadkového víru na rozloze 1,6
milionů km² pluje zhruba 79 tisíc tun plastů. (zdroj: Laurent Lebreton, 2018).
Lidstvo zamořilo oceány umělohmotnými odpadky do takové míry, že už tam ohrožují
samotný život. Od chvíle, co jsme před několika málo desetiletími objevili výhody plastů,
si ničíme ekosystém v oceánech. V prosinci se konal ekologickým summitem OSN
v Nairobi. Přes dvě stovky států, které se jej zúčastnily, nakonec podpořily pouze záměr
omezit znečišťování moří plasty. Podepsaly rezoluci, v níž se zavázaly sledovat množství
umělých hmot vyhazovaných do oceánů. Dokument je ale bohužel nezávazný. A navíc bez
harmonogramu, protože například USA si nepřály žádnou mezinárodní dohodu obsahující
konkrétní cíle. Po celém světě tvoří plasty 85 procent odpadků na plážích. UNEP varuje,
že při pokračování současného trendu bude v mořích za 33 let více plastů než ryb. Nyní
ročně v oceánech končí odhadem kolem osmi miliónů tun umělohmotných předmětů, jako
jsou lahve či obaly. Ty hubí mořský život a zpětně přes mořské produkty pronikají do
lidského potravního řetězce. Nejvíce plastového odpadu produkuje Čína, ta se ale jeho
objem snaží snížit. Vyzval také, aby vlády některé obaly zakázaly či předělaly. Problém
je urgentní a potřebuje řešit hned teď. Ke snaze omezit dopad plastového průmyslu na
životní prostředí se připojila i Evropská komise. Navrhla, aby do roku 2030 byly v EU
všechny plasty recyklovatelné, aby se výrazně snížilo využívání plastů k jednorázovému
užití a zakázalo se úmyslné používání mikroplastů – miniaturních částic plastů, které se
ze vzduchu, vody a potravin dostávají až do plic a na stůl lidí.Většina vzniká neřízeně –
postupným oddrolováním větších kusů plastů. Část se jich ale cíleně přidává například do
nátěrových barev či běžné kosmetiky. Agentura DPA upozornila na studii, podle níž už
mikroplasty pronikly i do mořské soli, kterou lidé jedí – a nejen do té běžné. Badatelé
z Univerzity v Oldenburgu je našli i v luxusní francouzské mořské soli, a to dokonce ve
větším množství, protože tento druh soli se ručně odebírá z jemné krusty, která vzniká
na povrchu odpařující se vody. V ní už jsou i mikroplastové částečky, které mají menší
hustotu než má voda. Výrobce za to nemůže. Je to výsledek našeho neobezřetného
zacházení s plasty.(zdroj: Novinky.cz - zkrácený článek Plasty v mořích hrozí planetární krizí).
Každý z nás by se měl zamyslet nad tím, co kupuje. I malá pomoc přispěje ke zlepšení
současného špatného stavu. Koupíme si plastová brčka na pití. Nápoj vypijeme za pár
minut, ale vyhozené plastové brčko nás v přírodě přežije. Igelitový sáček se rozloží za
zhruba 1000 let, a to ještě pouze při vhodných podmínkách. U jiných druhů plastu,
například u PET lahví, činí tato doba 100 let, a u polyethylenu (např. tvrdé lahvičky od
šampónů či od mycích prostředků) je to zhruba 500 let.
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Rozum zůstává stát…………..
Obec oznámila, že dne 1. dubna proběhne sběr nebezpečného odpadu. Jasně jsme uvedli, že
se jedná o zbytky čisticích prostředků, herbicidů, ředidel, barev, laků, olejů, repelentů, atd.
Někteří z nás zřejmě ještě neumí číst, protože u obecního úřadu se na tomto místě objevily
role koberců, lina, velké černé pytle plné nepořádku a jako třešnička na dortu záchodová
mísa. Přitom o dva dny později proběhl na stejném místě sběr velkoobjemového
odpadu…………
A ještě jedno poděkování na závěr……..

Děkujeme těm, kteří se opakovaně snaží, aby byl co největší bordel okolo kontejnerů.
Když jsou plné, tak se to nacpe okolo, v černých pytlích není ani vidět, co tam je za
poklady. Doma si nepořádek nenechají a u kontejnerů se jim to zřejmě velice líbí, proto
to narvou mezi kontejnery, za ně i všude okolo. Máme to v obci díky nim skutečně
hezké………….

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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