131

D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

duben 2022

Dětský karneval
Po dlouhé době se zaplnila klubovna
TJ Sokol Dřevěnice, z.s. Na dětský
karneval dorazilo asi 35 dětí v
doprovodu rodičů i prarodičů. Děti si
připravily pěkné masky, přišlo
několik princezen a červených
karkulek, ale také piráti, dinosauři i
prasátko. O bohatou tombolu,
kterou si i letos připravil Aleš Dufek,
byl veliký zájem. Program pod
vedením DJ Šejna byl pěkný, děti
tančily a s nadšením se vrhaly do
soutěží o sladké odměny. Rodiče
měli příležitost se také po delší době setkat ve větším počtu a těší nás, že účast na první
letošní akci byla nad očekávání. (H.B.)
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Divadelní představení - Svatba bez obřadu 14.5.2022
Obec objednala vstupenky do divadla na sobotu 14.5.2022 od 15,00 hodin. Divadlo Palace je
u Václavského náměstí. Cena za vstupenku je 250 Kč. Máme lístky od druhé do sedmé řady
a již nyní si je můžete koupit o úředních hodinách na obecním úřadě. Obec zároveň zajistí
autobus, který by odjížděl z Dřevěnice v cca 12,00 hodin. Přesný čas odjezdu bude ještě
upřesněn.

Sběr železného šrotu a elektroodpadu 9.4.2022
V sobotu 9. dubna od 9,00 hodin provedou hasiči sběr železného šrotu a
elektroodpadu. Nepřipravujte k odvozu bojlery a průtokové ohřívače, které hasiči
nebudou odvážet. Věci k odvozu připravte k silnici před váš dům.

Odvoz nadměrného odpadu 11. a 12.4.2022
Sběr nadměrného odpadu proběhne 11. a 12. dubna. Na parkoviště u obce bude dovezen
hned první den kontejner,, do kterého můžete tento odpad odkládat. Nesmí tam přijít
pneumatiky a elektroodpad! Pokud bude kontejner plný, obec objedná na druhý den ještě
jeden.

Odvoz nebezpečného odpadu 12.4.2022
Od pondělí 11. dubna můžete tento nebezpečný odpad odkládat na parkoviště u obce ke
straně na dlažbu – zbytky čisticích prostředků, herbicidů, ředidel, barev, laků, olejů,
repelentů, atd. Technické služby Jičín poté odpad v úterý 12. dubna dopoledne naloží a
odvezou. Některé z nebezpečných odpadů je možné recyklovat. Jiné se recyklovat nedají,
nebo dokonce nesmějí, a musejí se spálit ve spalovnách nebezpečných odpadů. Popřípadě
jinak odborně likvidovat.

Olympijský běh Dřevěnice, středa 22.6. 2022 areál volejbalových kurtů
Po úspěšném uvedení nové sportovní aktivity na Dřevěnických kurtech bychom Vás chtěli
pozvat na další ročník rodinného běhu pod záštitou Českého olympijského výboru s názvem
T-mobile olympijský běh.
Cílem naší aktivity je přinést pro naše místní dospělé, ale především děti možnost zasoutěžit
si formou běhu v okolí obce a být součástí rodiny olympijských běhů = podpořit myšlenku
oslavy mezinárodního Olympijského dne v ČR, šíření olympijských hodnot a myšlenek, které
ctíme. Více informací: https://www.olympijskybeh.cz/zavody/drevenice-2022
https://www.olympijskybeh.cz/zavody/drevenice 2022
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Start, cíl i zázemí závodu se nachází na volejbalových kurtech. Registrace na místě není
možná. Je třeba se registrovat na stránkách organizátora www.olympijskybeh.cz. Každý
účastník si odnese balíček s dárky od sponzorů a jistě krásný sportovní zážitek. Sledujte také
facebook: https://www.facebook.com/events/471835751013321/?ref=newsfeed
Očekáváme účast hlavně našich dětí, a proto jsme připravili tři dětské tratě a zdatnější
mládež může také běžet 5km okruh pro dospělé.
TRASA PRO DOSPĚLÉ:
Pětikilometrový okruh je víceméně rovinatý; prudší stoupání čeká závodníky pouze na
začátku trati v délce zhruba půl kilometru. Trasa vás zavede do části obce Dolánky přes hráz
rybníku Hlíza kolem kempu a na novou asfaltovou cestu o délce 1,5 km kolem části obce.
Tuto asfaltku tvoří krásná rovinka prozatím zcela bez provozu, závodníci z ní seběhnou na
tzv. Lázeňskou třídu, ze které pak po další nové komunikaci už mohou závěrečným spurtem
odbočit přes Tužínský potok zpět do areálu volejbalových kurtů.
DĚTSKÉ ZÁVODY:
Dětské závody proběhnou na třech trasách. Naše nejmenší ratolesti se proběhnou po rovince
přímo ve volejbalovém areálu. Děti od 6 do 10 let si areál oběhnou po rovinaté trase v délce
zhruba 600 m, nejstarší dětskou kategorii 10-15 let bude čekat tříkilometrová trasa
využívající stejnou novou asfaltku jako závod dospělých. Pokud se sejde dětí hodně, tak
kategorie ještě zúžíme věkově tak, aby si všichni řádně zazávodili se svými vrstevníky.
PROGRAM:
16:30 start dětí v kategorii 0-5 let
16:45 start dětí v kategorii 6-10 let
17:00 start děti v kategorii 11-15 let
17:30 vyhlášení dětských kategorií
18:00 start hlavního závodu na 5 km bude odstartován z éteru Českého rozhlasu
Vyhlášení hlavního závodu po doběhu, hodnotné ceny pro vítěze katogorií.
Závod se koná současně na cca 85ti místech v ČR a je pořádán místními organizacemi pro
obyvatele dané lokality. V průběhu akce budou dodržována platná hygienická zařízení. V
případě nepříznivých epidemiologických podmínek se přesouvá na září. Běžci se přihlašují
přes registrační systém od 1. 2. – 12. 6.2022.
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PROČ BÝT SOUČÁSTÍ OLYMPIJSKÉHO
OLYMPIJSK
DNE?

• Společně rozhýbeme dospělé i děti po celé republice
• Společně ctíme a dále šíříme hodnoty fair-play,
fair play, hrdost a radost z pohybu
• Je to možnost dát příležitost každému zvednout se a překonat sám sebe, motivovat ostatní
a mít radost z pohybu.
Tímto Vás všechny srdečně zve TJ Sokol Dřevěnice.

Informace o postupu prací na rybníku Hlíza
Práce na rybníku Hlíza byly již započaty. Začalo opět navážení kamene na zbytek hrázky a po
ukončení těchto prací bude překopána původní stará hráz před realizací sdruženého
objektu. Na jaře by se také měly vysadit nové stromy okolo rybníka.

V lidových pranostikách se uvádí, že:
Pokud prší 1. dubna bývá mokrý máj. Sv. Vojtěch 23. dubna se spojuje s prvním vyháněním
dobytka na pastvu, což mělo největší
největší význam na horách. A na sv. Jiří 24. dubna se otvírá
země a do tohoto dne prý není žádné zvíře jedovaté.

Přejeme
ejeme Vám krásné prožití velikonočních
velikono
svátků,, které by letos již měly proběhnout
prob
snad bez omezení.

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
ístostarosta 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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