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DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

červen 2016

Upozornění
Prosíme všechny, kteří vozí bioodpad na Větrov na místo k čarodějnicím, aby zde dodržovali pořádek.
Větve, keře a další dřevo patří na místo nejblíže k cestě. V žádném případě sem nedávejte seno, trávu a
plevel. To patří o kousek dál na další vyhrazené místo. Všechen bioodpad dávejte na hromadu,
nenechávejte to prosím roztahané po okolí, jako se to dnes běžně děje.
Dále znovu upozorňujeme na to, že u kontejnerů na křižovatce u bývalé sýrárny se opětovně objevují
poházené věci v okolí. Neustále musíme tato místa uklízet. U kontejnerů se povalovaly lyže, které tam
vůbec nepatří, naplněné plastové pytle bez označení, a teď někdo předělával koupelnu, takže se u
kontejnerů povaluje vanička od sprchového kouta, trubky, kbelíky se sutí a sklem. Někdo si doma udělal
pořádek a na pozemku obce udělal svinčík. Však on to někdo uklidí! Všechno co tam přivezete, patří do
kontejnerů, nemělo by se proto nic povalovat vedle a hyzdit
celé okolí. Z Technických služeb Jičín přišlo upozornění, že
nepořádek vedle kontejnerů nebudou odklízet a pokud se bude
opakovat, že v kontejnerech nebude správný tříděný odpad,
kontejner nám už nevyvezou. Obec proto uvažuje o tom, že
k těmto kontejnerům umístí fotopast, která nám snad pomůže
najít toho čuníka, který v těchto místech dělá nepořádek.
Opakovaně Vás proto prosíme o udržování pořádku. Děkujeme
Vám za pochopení.
Větrov

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Náves
Dolánky

PODĚKOVÁNÍ:Zároveň ale chceme poděkovat těm občanům obce a některým chatařům a
chalupářům, kteří pomáhají obci s úklidem příkopů podél silničního tělesa a dalších přilehlých pozemků
před svými ploty. Příkopy podél silnice nejsou majetkem obce, jsou v majetku Královéhradeckého kraje
a Správa a údržba silnic seká tyto příkopy pouze v částech mimo obec. V současné době nemáme
nikoho, kdo by úklid v obci prováděl, tak se snažíme uklidit alespoň některé části obce, jako například u
autobusové zastávky nebo u domů starších občanů, kteří se už samozřejmě nemohou o tyto části
starat. Opravdu si moc vážíme všech, kterým není lhostejné, jak naše obec vypadá a nenechávají
zarostlá místa podél svých plotů bez povšimnutí s dodatkem: „To není moje, ať se postará někdo
jiný“. Ještě jednou všem lidem, kteří nám pomáhají, velice děkujeme!

MUDr. Vladimír Klos dne 7. července 2016 NEBUDE v Radimi ordinovat!
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Další nová cesta v obci
Dne 30. 5. 2016 byla zahájena rekonstrukce povrchu místní komunikace na pozemku KN 723/1 od
Hlaváčových k Munzarovým v délce 100m. Rekonstrukce spočívala v odbagrování povrchu do hloubky
40 cm, navezení štěrku, zhutnění a pokládce živičného povrchu. Stavbu prováděla firma Colas CZ a.s.,
která nabídla nejnižší cenu a to 431.142,- Kč vč. DPH. Na rekonstrukci obec obdržela dotaci
z Královéhradeckého kraje ve výši 200.000,- Kč.

Muzikál Eliška Kateřina Smiřická
Obecní úřad zajistil na tento muzikál 25 vstupenek na balkoně v první a v druhé řadě.
Představení se bude konat 12. 9. 2016 od 18.00 hodin v Masarykově divadle v Jičíně.
Pokud budete mít zájem, přihlaste se do 10. července 2016 na obecním úřadě nebo na telefonu u Báry
Kuželkové - 723 354 315. Lístek stojí 120 Kč a obec část vstupného opět všem uhradí. Muzikál byl připraven
podle skutečné historické postavy Elišky Kateřiny Smiřické, která svého času nechala jičínský zámek
vyhodit do vzduchu. Vznikl na základě námětu Jaroslavy Komárkové, ředitelky místní ZUŠ a zároveň
dirigentky symfonického orchestru. Scénář napsala spisovatelka a scenáristka Martina Komárková (shodná
příjmení jsou čistě náhodná), hudbu zkomponoval pedagog a skladatel Otakar Kovář a režie se ujala
tanečnice a choreografka Erna Březinová. Tento projekt vznikal téměř dva roky. Co ho dělá ojedinělým?
Počet účastníků a to výhradně žáků školy ve věku od 5 do 21 let. Na jevišti je ve dvouhodinovém představení
kromě pěti hlavních postav na 90 dětí tanečního a literárně dramatického oboru a pěvecký sbor čítající 26
dětí. Počet žáků symfonického orchestru, který bude hrát v představeních naživo, má 54 dětí. Výtvarnou
scénu a kulisy tvoří na 50 žáků výtvarného oboru. Všechny účinkující postavy jsou kostýmované a orchestr
bude hrát v orchestřišti pod úrovní hlediště.

Barevný minivolebal
Dne 18. června 2016 se uskutečnil v našem sportovním areálu Festival Mládežnického volejbalu “ PRO ŽACTVO
A MINIŽACTVO 2016“. Zúčastnily se ho oddíly z okresu Jičín + divoká karta pro týmy Lomnice nad Popelkou.
První tři týmy v každé kategorii dostaly přebornické medaile, bonboniéry, hráči a hráčky všech 64 týmů pak
účastnickou medaili, diplom a sladkou pozornost. Turnaj se odehrál na čtrnácti minikurtech, rozhodčí
zajišťoval TJ Sokol Dřevěnice, řízení soutěží rovněž. Celkem se sehrálo 202 utkání po 8 minutách. Po celý den
byl v provozu dobře zásobený kiosek. Těsně před závěrem narušila turnaj krátká a vydatná přeháňka, turnaj
byl ale dohrán. Oranžový: (23 týmů) I. místo Eliška Luksová a Kristina Holcová, II. místo Adam Schlögl a Natálka Luksová, 5. místo Pavla Čeřovská a Tereza Holcová, žlutý: (14 týmů) 8. místo Julie Schlöglová a Natálka
Víchová, 10. místo Terezka Stejskalová a Vojta Bajer a
Verča Bajerová, modrý: (14 týmů) I. místo Ondra Arabasz a
Šimon Rovný a Michal Holman, II. místo Marek Šimánek a
Filip Danys a Štěpánka Rovná. V pondělí 27. 6. 2016 budou
mít dřevěnické děti poslední trénink a rozloučení se
sezónou s opékáním buřtů hned po tréninku.

PŘEJEME Vám krásné
prázdniny a šťastnou dovolenou.
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 , redakce email:drevenacek@email.cz
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