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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

červen 2019

Vítání nových občánků v Dřevěnici
bude v sobotu 22.června 2019 od 10,30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
úřadu
Srdečně zveme nejen nové občánky
a jejich rodiče, ale i další příbuzné a kamarády.
kamarády

Akce ve sportovním areálu v červnu 2019
14.6 – 16.6. Národní finále ČHSO v přehazované pro mentálně postižené
postižen
22.6. Festival mládežnického volejbalu

Ohlédnutí nazpět…….
Pálení čarodějnic

30.4. odpoledne se děti
ěti sešly na hřišti,
h
aby ozdobily připravenou
ipravenou májku, kterou pro nás
přichystal Jaromír Militký.
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Poté si děti zasoutěžily, házely koštětem (svůj um předvedli i někteří tatínkové), skákaly v
pytlích, "prolétly" se na koštěti, proběhly si malou překážkovou dráhu a házely balónkem.
Sportovali i ti nejmenší. Za svoje
výkony si určitě zasloužili odměny malé čarodějnice, bublifuky a sladkosti,
které připravily Lucka Tauchmanová a
Radka Stránská.
Komu vyhládlo, mohl si tradičně opéct
špekáčky a občerstvit se nějakým tím
mokem. Pak už se pálily čarodějnice, a
my jsme na připravené hromadě
nakonec taky jednu měli.
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Pánové se následně ujali stavění
stavě májky, a i přes
es malinký zádrhel, se to nakonec podařilo.
poda
Určitě pomohly rady a tipy z řad přihlížejících
p
a finální kontrola usazení.

Zábava pokračovala, děti si vytvořily
vytvo
svoje soukromé ohýnky a soutěžily,
ěžily, kdo bude mít větší
v
plameny - samozřejměě pod nenápadným dozorem dospělých.
dosp lých. Komu se po setmění
setm
ještě
nechtělo domů, mohl se přesunout
řesunout do klubovny, kde bylo přece
p ece jen tepleji. Děkujeme
D
všem,
kteří se na akci podíleli.
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Volby do Evropského parlamentu
V letošních volbách došlo ke změně ve volební komisi. Pan František Polák přestal být členem
komise a ta byla doplněna o dalšího nového člena, pana Milana Berného. Předsedou komise
se stala Jarča Erlebachová.
Výsledky voleb v naší obci: Stupně vítězů obsadila ODS 26,13%, Ano 2011 13,63% a o třetí
místo se rozdělila Koalice STAN, TOP 09 a Česká pirátská strana s 12,50%. Ostatní strany již
obdržely malý počet hlasů. Volební účast byla u nás 43,41%.

Akce na hřišti v květnu
Dne 19.5. se u nás konal Krajský
festival barevného minivolejbalu.
A další týden, v neděli 26.5. se v
Dřevěnici konalo Krajské finále
modrého minivolejbalu. Účast
byla velmi dobrá. Od rána se hrálo
na šesti kurtech o celkové umístění
v této sezóně. Modrý volejbal se
hraje ve třech na půlce hřiště a
jsou v něm již všechny
volejbalové prvky. V tomto věku
je znát i roční rozdíl mezi hráči,
ale pěkné základy již byly znát. Na hřišti pomáhali
kluci od Jirky Šimánka a přišly i zástupkyně družstva
žen. Jako při každé akci na hřišti jsme poskytli všem sportovcům i jejich doprovodu
občerstvení ve stáncích na hřišti.
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Jak si vedla naše volejbalová družstva mužů a žen:
Muži
Muži
Muži
Muži

4.5.
11.5.
18.5.
1.6.

Pecka – Dřevěnice
Dřevěnice – Semily
Hronov – Dřevěnice
Třebechovice – Dřevěnice

0:3 a 1:3
3:1 a 3:2
2:3 a 0:3
0:3 a 0:3

Ženy
Ženy
Ženy
Ženy
Ženy

4.5.
11.5.
8.5.
2.6.
1.6.

Dřevěnice – Plotiště
Smiřice – Dřevěnice
Dřevěnice – Chlumec
Č. Třemešná – Dřevěnice
Dřevěnice – Lánov

0:3 a 3:2
3:0 a 3:0
3:1 a 0:3
1:3 a 3:2
1:3 a 1:3

A pár krásných obrázků na závěr……..

Křížek na konci obce směrem na Radim to má těžké. Každou chvíli přejede betonové obrubníky
nějaký šikovný řidič v traktoru nebo v autě a zničí co se dá. Pak hned ujede, to je jasné. Naposledy to
odnesly trámy, které oddělují záhon okrasných růží. Tak snad nám časem někdo nezničí i ten opravený
křížek……..
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Diplom o největší dřevěnické čuňátko zřejmě letos vyhraje majitel bazénu, který se nenamáhal jej
rozřezat a uložit do jednotlivých nádob na plasty, ale hodil ho vedle kontejnerů, ať se o úklid postará
obec, on už se s ním přece nadřel dost. Další borci přijedou ke kontejnerům, které praskají ve švech a
pytel s bordelem pohodí vedle, přece to neponesou zpátky domů nebo se naopak pokouší do
přeplněných kontejnerů nacpat další plasty. Marnost nad marnost……

Upozornění: Pán, který se nám stará o sekání zeleně v obci je v současné době ve stavu
nemocných. Prosíme Vás proto všechny o pomoc při úklidu obce – jedná se hlavně o posekání
příkopů u svých domů a chalup. Děkujeme Vám

Přejeme Vám krásné prožití
letošních prázdnin a dovolených,
hodně sluníčka a pěkných zážitků.

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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