DŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice
LÉTO V DOLÁNKÁCH
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červenec - srpen 2016

OPRAVENÁ ZVONIČKA

U MILITKÝCH

V měsíci červenci byla
dokončena rekonstrukce
zvoničky u Militkých. Pod
lípou u zvoničky si řekli
svoje“ANO“ již první
novomanželé.
Foto M. Krausové z Dolánek

UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané,

během posledního měsíce došlo na čistírně odpadních vod k výraznému zhoršení celého
systému, který po prvotních problémech fungoval po celý rok naprosto v pořádku. Z posledních
zjištění byla do kanalizace pravděpodobně vypuštěna bazénová voda plná chemikálií, kvůli
čemuž došlo k zahubení bakterií nutných k činnosti celé ČOV. Po několikadenní usilovné práci
se chod čistírny podařilo společnosti STAVOKA Kosice, a.s. stabilizovat, ale důsledkem je
navýšení nákladů na její provoz. Z tohoto důvodu se zakazuje vypouštět bazény do splaškové
kanalizace.

63. VOLEJBALOVÁ DŘEVĚNICE – program
Sobota 6. srpna :

8.00 – kadeti a junioři (1996 a mladší)
8.00 – kadetky a juniorky (1996 a mladší)
9.00 – muži veteráni nad 40 let (1976 a starší)
9.00 – ženy seniorky nad 40 let (1976 a starší)
11.00 – muži extraliga a „divoké“ karty

Neděle 7. srpna :

8.00 – muži I. a II. Liga
8.00 – ženy extraliga, I. a II. liga
8.00 – muži superveteráni nad 50 let (1966 a starší)
9.00 – muži extraliga a „divoké“ karty – pokračování

Sobota 13. srpna :

8.00 – muži krajské, městské a okresní soutěže
8.00 – ženy krajské, městské, okresní soutěže a neregistrované týmy

Neděle 14. srpna :

8.00 – smíšené týmy (4 muži + 2 ženy)
10.00 – volná soutěž (muži ze všech soutěží i neregistrovaní)
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Otevírací doba pošty Radim u Jičína v červenci i v srpnu:
(omezená pouze na dopolední hodiny)

pondělí
úterý
Středa
čtvrtek
pátek

7:30 – 9:00
7:30 – 10:00
7:30 – 9:00
7:30 - 9:00
7:30 – 9:00

Otevírací doba prodejny v Radimi od 1.8. – 13.8.2016

MUDr. Vladimír Klos
V srpnu má dovolenou, v Radimi
bude ordinovat až 25. 8. 2016

KOMINÍK

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7:00 – 12:30
7:00 – 12:30
7:00 – 12:00
7:00 – 12:30
7:00 – 12:30
7:00 – 10:00

13:30 – 15:00
13:30 – 15:00
13:30 – 16:00
13:30 – 16:30

objednat se můžete v termínu:
Dřevěnice: 16. a 18. 9. 2016

V případě, že vám termín nevyhovuje, pak termín pro Radim 23., 24., 25. 9.
Objednávejte u B. Kuželkové tel: 723 354 315, nebo osobně na Obecním
úřadu.

ZMRZLINA
V hospodě v Radimi
Digitální katastrální mapa (DKM) obce
Dřevěnice

každý den od 11.30 hod
velká
20,-Kč
malá
15,- Kč

V srpnu začnou geodeti zaměřovat část obce, ve
které od začátku roku proběhlo místní šetření za
účasti pracovníka Katastrálního úřadu v Jičíně a
zástupce obce. Do konce roku geodeti toto území
zaměří a výsledkem bude nová DKM obce, která se
nakonec napojí na již hotovou část katastru, která
byla zpracována při komplexních pozemkových
úpravách, které zde proběhly před několika lety. Před
konečným zplatněním bude mapa vystavena na obci
a na Katastrálním úřadě v Jičíně a všichni zúčastnění
budou mít možnost se s ní seznámit a podat
případné připomínky. Nová digitální mapa celého
katastru by měla být hotova v roce 2017.

PŘEJEME POHODOVÉ LÉTO!

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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