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zpravodaj obce Dřevěnice

březen 2020

Březnové akce v naší obci:

Dětský karneval se bude konat
7. března 2020 od 14,00 hodin
v klubovně na hřišti.
Výroční členská schůze TJ Sokola Dřevěnice se uskuteční
20.3.2020 od 18,00 hodin v klubovně na hřišti
Po schůzi v 19,30 hodin Václav Nidrle promítne fotky a videa z pobytu
na
a Novém Zélandu. Jsou zváni i ostatní zájemci, kteří nejsou členy Sokola.

Akce z minulého měsíce:
Týden před maškarním bálem prošel obcí průvod maškar, které zvaly na tento bál.
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Sokolský bál se jako obvykle povedl, opět bylo velké množství masek, které měly
vstup zdarma. Letos hráli k tanci Šukovi.

Ostatní informace:
Šotek zase po delší doběě řádil….
Omlouváme se za chybu v článku o kompostérech z minulého Dřevěň
řevěňáčku. Nejde o
kompostéry o velikosti 900 m3, 1400 m3 a 2000 m3, ale musí tam být samozřejmě
samoz
uvedeny
litry, to znamená 900 l, 1400 l a 2000 l.

Český
eský pohár kadetů
kadet
Český pohár kadetů
kadet dospěl do finálového turnaje, který se odehraje 14. a
15.3. v Hradci Králové. Naši kluci po třech
ech odehraných kolech v Praze,
Českých Budějovicích
Bud
a Kojetíně získali 33 bodů. Tím
ím si zajistili účast
ú
mezi osmi nejlepšími týmy. Znamená to, že v Českém
eském poháru skončí
skon
nejhůře
ůře osmí v republice, což je velký úspěch.
ch. Celkem bylo 18 týmů.
tým J.Š.

Žádosti o dotaci
•

Obec požádala v prosinci minulého roku Královéhradecký kraj o dotaci na nový
mulčovač,, který by ulehčil
ulehč práci se sekáním trávy v obci.

•

M
životního prostředí o dotaci na rozšíření
rozší
ČOV.
Obec požádala v lednu na Ministerstvu
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Něco málo o ZO ČSV
SV Radim
ZO ČSV Radim sdružuje včelař
čelaře z obcí Radim, Dřevěnice, Tužín, Lháň,
ň, Soběraz
Sobě
a Studeňany.
V naší ZO je organizováno 25 včelařů
vč
s 265 včelstvy. Nejvíce včelstev
elstev mají včelaři
vč
z Radimi a
to 132, Tužín 52, Lháň 31, Dřevěnice
Dř
22. Dne 25.1.2020 proběhla
hla u Militkých VČS,
V
kde
předseda
edseda Bajer zhodnotil uplynulý rok ZO Radim. Nejprve přivítal
p
všechny
přítomné
ítomné a delegáta OV ČSV Jičín, přítele
ítele Dlaba. Dále se zmínil
zmíni o
činnosti ZO v minulém roce. Výbor plnil úkoly zadané na nás
okresním OV ČSV Jičín.
ín. Okresní výbor organizuje pro včelaře
v
různé
přednášky,
řednášky, každý rok je pořádán
po
okresní včelař
čelařský den, kursy pro
začínající
čínající včelaře
v
e a chovatele matek. Další, již tradiční
tradi
akcí, bývá
setkání včelařů
v
s prodejní výstavou a programem na Hrádku u
Nechanic.
V loňském
ňském roce jsme oslavili již 105 výročí
výročí založení naší ZO. Ale
nejde vše tak lehce, jak se může
m že zdát. Trápí nás narůstající
nar
úhyny
včelstev
elstev po nakrmení na zimu, dále pančování
pan
í medu dodávaného do obchodních
řetězců různými
znými náhražkami, ale i nezaručenost
nezaru
kvalitních mezistěn.
ěn. Na druhou stranu
se daří přijímat
ijímat nové zájemce o tento koníček,
koní
jakým včelaření
ření je. V roce 2020 jsme
volili nový výbor ZO ve složení přítel
p
Bajer, přítel Kříž, přítelkyněě Válková, přítelkyně
p
Vošvrdová a přítel Beneš. V diskusi nás zástupce OV Jičín
ín seznámil s nákazovou
situací na okrese a konstatoval, že velice nebezpečná
nebezpe ná nákaza a to mor včel
v plodu, se
objevila u chovatele v Nové Pace. Tato nákaza nejde léčit a proto se veškerá včelstva
v
na stanovišti musí i s příslušenstvím
příslušenstvím spálit. Takže to je ve zkratce o naší ZO vše, přeji
p
úspěšný
šný rok 2020 a našim včelkám
v
co nejméně problémů s nákazami a naopak
příjemné podmínky k opilování vašich stromů
strom a zahrad. Zpracoval
val Bohuslav Bajer
To se povedlo……
U bývalé sýrárny je konečně
č ě po letech nová vývěska
na vylepování plakátů. Původní
ůvodní
výv
vývěska
už
dosloužila. Ještě jedna nová malá vývěska
výv
je nyní
umístěna u odbočky k rybníku na přání
p
místních
obyvatel.

Tohle teda ne…...
Koncem února opětt jeden „řidič“
„ř
rozjezdil okolí okolo
křížku a ujel. Měl však smůlu,
ůlu, protože tentokrát za ním jel
pan Hlaváč,, který ho odchytil až dole u křižovatky.
k
Zastavil ho, posadil do auta a odvezl zpátky ke křížku, aby
se podíval, co se stalo. Pánovi jsme dali lopatu, a požádali
jej, aby místo uvedl do původního
ůvodního stavu a očistil také
trochu silnici, kde bahno pokračovalo.
pokra
Jenom škoda, že
jsme také nechytili ty, kteří znič
ničili i obrubníky.
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Výsadba stromů v okolí Dřevěnice.
V listopadu 2019 bylo vysazeno velké množství javorů v honu směrem k čarodějnicím.
Všechny stromy byly opatřeny kůlem a plastovou chráničkou proti okusu. Před koncem roku
jsme zjistili, že některé chráničky jsou doslova na šrot rozkousány dole u
země a začínají být ožrané dolní části kmínků javorů. Pachatelé po sobě
zanechali stopy v podobě zaječích bobků. Jednalo se o několik drzých,
hnědých, ušatých darebáků, kteří zničili co se dalo. Zřejmě dvacet
stromů jejich řádění nepřežije nebo uhyne během léta. Sice jsme hned
dali nové chráničky ke stromkům a rány po okousání jsme zatřeli
balzámem, ale dílo zkázy je zřejmě u těchto stromů již dokonáno. Přitom kdyby si ušáci dali
trochu práci a přeběhli kousek dál, tak v úvozu je velké množství náletových stromů a keřů.
Nemuseli si potom kazit žaludek plasty. I lesáci se divili, když jsme jim ukázali fotografie
rozdrcené plastové chráničky. Stromy jsme následně všechny natřeli ještě nátěrem proti
okusu a řádění poté přestalo. U rybníka Hlíza jsou stromy opatřeny plastovou chráničkou a
navíc ještě drátěným pletivem a tam si proto nic zajíci nedovolí.
Lesy ČR v březnu zahájí letošní sérii diskusí s veřejností
Diskuse s veřejností letos ve všech krajích připravil na více než 120 místech v zemi státní podnik Lesy
České republiky. Zaujmou každého včetně rodin s dětmi. Diskusní setkání státních lesníků s veřejností
odstartují v březnu. Jak se Lesy České republiky potýkají s kůrovcovou kalamitou, kdy kalamita skončí,
jak pokračuje obnova krajiny nebo jaké budou nové lesy, které se sázejí a budou sázet v jejich regionu
i celé republice. To všechno veřejnost zajímá a lesníci odpovědí – během celého roku a ve všech
krajích. „Půjdeme na náměstí, na sportovní a kulturní akce, lesnické či myslivecké slavnosti, do škol i
domovů pro seniory. Chceme diskutovat s veřejností a představit jí lesy nové generace. Lesy, které
jsou a budou opravdu jiné než ty, na které jsme zvyklí. Smíšené, různověké s více patry dřevin a keřů, a
tak i odolnější vůči změnám klimatu. Jsme připraveni naslouchat, reagovat na připomínky, ale i
vyvracet mýty a omyly, které se kolem kůrovce, obnovy lesa a krajiny vytvářejí. Mimo jiné chceme
také vzbudit zájem mladých lidí, kteří si lesnictví a práci v lese vyberou jako své povolání“.
Lidé se o termínech diskusních akcí dozvědí například z mobilní aplikace Klub nového lesa, kterou
Lesy nedávno zprovoznily, a také z webových portálů podniku a médií. Pro zaregistrované členy klubu
jsou připravené dárky a výhody od tradičních partnerů podniku. Kromě toho se v kalamitních
oblastech chystají i další setkání s občany a zástupci místních samospráv nazvané Lesy pro
budoucnost. „Představíme výsledky našich hlavních programů – Sázíme lesy nové generace,
zaměřeného na podobu a vlastnosti nových lesních porostů a Vracíme vodu lesu, jehož cílem je
obnova a budování stovek malých vodních děl, potoků, tůněk a mokřadů. Využijeme tradiční
edukativní metody, naučné hry i nejmodernější interaktivní prvky včetně virtuální reality“.
Díky speciálním brýlím se lidé v několika lokalitách ocitnou ve virtuální realitě dnešního lesa
zdevastovaného kůrovcovou kalamitou a v tom, který vyroste za dvacet, třicet let. V každé místě
projdou tři sta čtverečních metrů, někde i přebrodí potok nebo se potopí pod hladinu lesní tůně a
budou sledovat život pod vodou. (Převzato ze stránek LČR).

Úklid obce se bude konat v sobotu 4.4.2020,
sběr železa a elektroodpadu provedou místní hasiči v sobotu 18.4.2020.
Obec připravuje také odvoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu.
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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