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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

březen 2017

Sokolský sportovní karneval
Letošní sportovní karneval se koná v sobotu 25. února od 20,00 hodin
v hostinci U Růže v Radimi. Masky mají jako vždy vstup zdarma, k tanci
budou hrát Šukovi.
Autobus Vás odveze do Radimi v 19,30 hodin, kdy vyjíždí z Dolánek, další
zastávka je na stávající autobusové zastávce a poslední na Větrově.
V případě potřeby se otočí, aby odvezl všechny, kteří budou mít o odvoz
zájem. Zpátky se opět dostanete autobusem v 1,00 hodinu nebo 2,00 hodiny.

Masopust
Masopust začíná na Tři krále a trvá do masopustního úterý. Je to svátek pohyblivý, takže
každý rok probíhá různě dlouhou dobu a končí jiným datumem. Délka masopustu totiž záleží
na termínu Velikonoc, od kterých se odpočítává 40 dnů. V tomto období se lidé veselili,
konaly se zabíjačky, bály a zábavy, ale to se děje v dnešní době také. Vyvrcholení oslav
masopustu bylo úterý, kdy se uskutečnil průvod masek. Ty obcházely s hudbou všechny
domy v obci a v průvodu nesměla nikdy chybět maškara medvěda, koně a barevného
Masopusta. Muzikanti hráli u každého domu a paní domu si zatancovala s medvědem. Věřilo
se, že jeho síla přejde na tanečnici a také do celého stavení. Maškary dostaly občerstvení a
vše se muselo také zapít. Večer se vyrazilo tancovat do hospody, kam masky přišly hned
potom, co obešly celou obec. Zábava končila přesně o půlnoci. Po masopustním úterý
následovala Popeleční středa a ta byla začátkem čtyřicetidenního půstu, který trval až do
Velikonoc. O Popeleční středě chodili dříve lidé do kostela a tam jim farář udělal na čelo
šedý, popelavý křížek, proto ten název. V letošním roce, podle této tradice, připadá konec
masopustu na úterý 7. března a Popeleční středa na 8. března.
Masopust u Militkých
Pokud si chcete pochutnat na zabíjačkových specialitách, přijďte v pátek 24.
února od 16,00 hodin na Masopust k Militkým. Od 17,00 hodin bude hrát pro
všechny pan Švanda. Místa si můžete také předem objednat na tel. 724 189 966.

53. ročník Dětského karnevalu
Letos se uskuteční v sobotu 11. března od 14,00 hodin v klubovně na hřišti.
Vyhláška č. 1/2017 o volném pohybu psů
Obec vydala závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Dřevěnice. Vyhláška platí od února letošního roku. Psi by se měli
pohybovat po obci na vodítku, aby se nikdo nemusel bát, že potká statného vlčáka bez
dozoru, nebo jiného hafana. Pokud si pořizujeme pejsky, měli bychom mít take na paměti, že
by neměli obtěžovat ostatní lidi v obci. K vydání této vyhlášky jsme přistoupili po množících se
stížnostech, které obec obdržela.
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Barevný minivolejbal v Dřevěnici
Malé info o turnaji v Lomnici. Bohužel i nás potkala chřipka a na turnaj
jsme odjížděli v malé skupince. První družstvo žlutých reprezentovala
Julie Schlöglová a Aneta Lochmanová.
Děvčata se poprala ve skupině o postup a
ve finále skončila na třetím místě. Nebojte
holčičky, příště už ty čiperky porazíte. Po
obědě najelo družstvo modrých ve složení
Eliška a Natálka Luksovy, Pavla Čeřovská a
Adam Schlögl. Jsme v této skupině
nováčkem, přesto se nám podařilo postoupit
ze třetí skupiny z prvního místa. To byl pro
nás opravdu veliký úspěch. Ve finále jsme
narazili na další dva dřevěnické týmy pod
vedením Jirky Šimánka. Postavili jsme se statečně a nějaké body si
uhráli. Bohužel, na velký volejbal nám naše tělocvična opravdu nestačí a tak doufáme, že se
na příští zimu povede ve středu hned po škole zajistit tělocvičnu v Jičíně a začneme trénovat
se vším, co k tomu patří a ten náš strop to nebude. Turnaj byl moc fajn a doufejme 23.4. v
Jičíně už nastoupí i marodi. Miminka, jsem na vás moc pyšná za to, co jste dokázala za tak
krátkou dobu. Vaše trenérka

Poděkování všem rodičům, že s námi jezdí a věnují nám
svůj volný čas a nenechají se umluvit, když se nám
nechce.
Fotky jsou z letního turnaje v Dřevěnici, bohužel nemáme
snímky všech „reprezentantů naší obce“, ty přineseme
v některém z dalších vydání Dřevěňáčku.

Rybí hody u Militkých
V sobotu 18. března od 12,00 hodin, tentokrát z mořských ryb.
Oznámení o výkonu topografických prací v obci pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017
ZABAGED® je zkratka názvu Základní báze geografických dat České republiky. Až do března bude
probíhat plánované terénní topografické šetření pro aktualizaci dat ZABAGED®, které budou
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provádět pracovníci zeměměřického úřadu (dále jen ZU). Oprávnění ke vstupu do prostorů a k
provádění topografických prací prokážou zaměstnanci ZÚ speciálním služebním průkazem ZÚ. Toto
šetření se netýká jenom Dřevěnice, ale bude probíhat v dalších 34 obcích nebo v jejich částech.
Statistický úřad - Životní podmínky 2017
Toto šetření o životních podmínkách domácností v České republice provádí statistický úřad od 4.2.
do 28.5.2017. Smyslem tohoto zjišťování je získávat srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci
v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a
materiální chudoby. Šetření se uskuteční v celé České republice v 11 460 domácnostech. Všechny
tyto domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Pracovníci se
budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňuje k šetření.

Zájezd do Divadla Broadway v Praze dne 17.6.2017
Obecní úřad pořádá zájezd na divadelní představení muzikálu Mýdlový princ, které se bude konat v
sobotu 17. června 2017 od 14,00 hodin. Obec uhradí dopravu autobusem a část vstupného.
Vstupenky stojí 699 Kč, po slevě od obce budou stát 350 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit od
března na obecním úřadě o úředních hodinách.
MÝDLOVÝ PRINC v Divadle Broadway - muzikál s největšími hity Václava Neckáře.
Muzikálem Mýdlový princ provázejí známé hity Václava Neckáře, který v muzikálu hraje jednu z
klíčových postav. Zazní tak například hity Čaroděj Dobroděj, Ša-la-la-la-la-la-li, Nejsem gladiátor,
Svatovítský chrám, Odejdu, Půlnoční, Hej, pane zajíci!, Lékořice, Pár dnů prázdnin, Já dovedu lhát,
Kdo vchází do tvých snů, má lásko, Dr. Dam di Dam, Mýdlový princ a další.
Děj celého příběhu je zasazen do současnosti a zavede diváky mezi amatérské herce v malebném
prostředí Šumavy. MÝDLOVÝ PRINC je muzikálová komedie s nejlepšími písničkami Václava Neckáře.
Na místě dnes stávajícího Divadla Broadway, které se nachází v centru města Prahy bylo v minulých
letech provozováno kino Sevastopol. Divadlo je vybaveno špičkovou moderní zvukovou a světelnou
technologií, která byla vybrána a osazena tak, aby svou širokou využitelností vyhovovala potřebám
nejen muzikálových projektů.
Program rozvoje obce na rok 2017 až 2021
Obec má zpracovaný nový Program rozvoje obce (PRO) na roky 2017 až 2021. K nahlédnutí je na
internetových stránkách obce, případně přímo na obci. Jsou zde popsané všechny aktivity, které by
obec chtěla, za předpokladu že získá dotace, v těchto letech realizovat.
Vlastivědné muzeum v Železnici pořádá výstavu ke 130. výročí od narození malířky a grafičky,
rodačky ze Studeňan Anny Mackové. Pokud máte zájem, výstava potrvá do 3.3.2017, otevírací
doba je středa až pátek – 9,00 - 11,30 hodin a 13,00 -16,30 hodin.
Ohlédnutí za měsícem……….

Při Tříkrálové sbírce se letos vybralo v naší obci 4582 Kč
Letošní leden byl ve znamení mrazů, které jsme už dlouho nezažili a byl také
nejstudenější za posledních 77 let a čtvrtý nejstudenější za 200 let, co se měří
teplota v pražském Klementinu. Prostě mrzlo až praštělo. Dlouhodobý normál
je přitom minus 2,8 stupně. Průměrná teplota v lednu byla mínus 7 stupňů.
Ale bylo hůř, v roce 1779 byla průměrná teplota minus 9,3 stupně, v roce
1838 mínus 9,2 stupně a v roce 1940 mínus 8,8 stupně. V Dřevěnici jsme
naměřili letos v lednu mínus 19,5 stupňů na Větrově, ale možná někdo z obce
naměřil ještě větší mráz. Lyžařům ale letošní leden přál. Po pláních okolo obce
jsou vyježděné tratě, kde se proháněla spousta nadšených běžkařů. Radost jim
občas zkazil některý z chodců nebo jezdců na koni, který jim tyto stopy poničil.
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Hasičský ples
Letošní hasičský ples se konal
v hospodě Na Rychtě, ale
hasiči se hned z kraje museli
vypořádat s problémy, které
se zde neplánovaně vyskytly.
A aby toho nebylo málo, tak v
podvečer před plesem vypadl
v celé Dřevěnici ještě proud a
oprava
probíhala
docela
dlouho. Hrála hudba WOKO
z Liberce
a
přišlo
také
poměrně dost lidí. Byl to určitě
jeden z nejhezčích plesů, jaký
hasiči kdy měli. Je to pro ně
velké zadostiučinění, protože
tolik problémů s přípravou asi
hned tak nikdo neměl. Za tu
práci, kterou s tím měli, si
zasloužili, aby se ples povedl, a to se také stalo.
Na internetu byla tato zpráva: Specialita února tohoto roku se už v našem životě nebude
opakovat! Tento únor má totiž 4 neděle, 4 pondělí, 4 úterý, 4 středy, 4 čtvrtky, 4 pátky a 4
soboty. Toto se stane pouze jednou za 823 roků. Tak to může někdo odkontrolovat.

Zvaní na Sokolský karneval
V sobotu 18. února prošel naší obcí opět průvod maškar a proběhlo zvaní na Sokolský karneval. Pro
všechny bylo připraveno pohoštění v domech a chalupách. Je to hezká tradice a malé děti, které nyní
chodí v průvodu, ji snad budou v budoucnu dál udržovat, až budou velké.
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Úvodní focení po přípravě na hřišti v klubovně je hotovo, tak nastupovat a jedeme…..

5

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
601 395 386
obce:ou.drevenice@tiscali.cz

STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
736 279 726Email
Internetové stránky obce:www.drevenice.org
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