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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

říjen,listopad 2017

Zájezd do divadla na představení
p
Hovory o štěstí mezi čtyř
čtyřma očima
Na obci je ještě několik
kolik lístků na výše uvedené představení do divadla
ivadla Studio DVA,
které se koná dne 10.12.2017 od 14,00 hodin, cena vstupenky je 500 Kč,
K po slevě od
obce 250 Kč. Zdarma
darma bude také doprava autobusem. Vstupenky si můžete
m
zakoupit
na obci o úředních
edních hodinách,
hodinách případně si je telefonicky zamluvit.

Cesta za dýní
Cesta za dýní se bude konat v sobotu
4.11.2017 od 17,00 hodin. Vezměte
Vezm si sebou
lampionky a buřtík,, který si opečete
ope
na
ohýnku. Občerstvení
erstvení bude př
připraveno také
v klubovně.
Na hřišti bude na děti
ě čekat stezka odvahy,
na jejímž konci obdrží každý malý dáreček.
dáre
Všichni jste srdečně zváni

Rybí hody u Militkých
Letošní rybí hody se konají 21.10.2017 od 12 hodin v penzionzu
U Militkých. Přijďte
te si pochutnat na rybích
ryb
specialitách a na
výborném bramborovém salátu. Objednávky a rezervace na
telefonu 606 702 282
Uzavírka silnice přes
p
Studeňany
V současné době je uzavřena
uzavř
silnice
směrem na Studeňany.
any. Dle posledních
zpráv by měll být hotový nový povrch
silnice od křižovatky
ižovatky pod D
Dřevěnicí,
přes celé Studeňany do 20. října. Tak
ještě nějaký čas
as budeme muset jezdit
objížďkou. Další část
ást od Studeňan
Stude
k
Valdicím by se měla
ě
dělat
ělat na jaře
ja
příštího
íštího roku. Oprava této č
části silnice
by měla skončit
it do 13.5.2018. Ale ttřeba

bude počasí přát
řát a silnič
silničáři udělají ještě
nějakou část letos.
Nyní se také připravuje
řipravuje projekt na
rekonstrukci silnice od Těšína
T
přes
Soběraz
raz do Radimi. V příštím roce by
se měl začít dělat
ělat projekt od Radimi
přes Dřevěnici
nici až Na Špici.

Ještě jednou připomínáme – nové mapování
Od 1.11.2017 do 14.11.2017 bude na obecním úřadě vyložen k veřejnému nahlédnutí
katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (nová mapa
části obce). Jedná se o tu část obce, kde neprobíhaly komplexní pozemkové úpravy.

Dne 3.11.2017 bude od 9,00 hodin do 16,00 hodin přítomen v budově obecního úřadu
zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat
zaměstnanec obce. V případě, že nebude schopen poskytnout zájemci požadované údaje o
jeho vlastnictví, bude možné po předchozí telefonické dohodě na čísle katastru
493 547 320 nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu (nové mapy) na
katastrálním pracovišti v Jičíně. Mapa bude na obecním úřadě k nahlédnutí o úředních
hodinách a po telefonické domluvě na čísle obce 723 354 315 i v jinou dohodnutou dobu.

Poslední smeč
Poslední smeč se bude konat 25. listopadu od 18,00 hodin v hostinci U Růže v Radimi

V současné době se dokončují poslední práce na malé vodní nádrži
v Dolánkách, která byla již ve velmi špatném stavu.
Ohlédnutí za měsícem………………
Posvícení v Dřevěnici se konalo 16. září. Trochu pršelo, ale dobrou náladu si děti
nenechaly o dětském dnu zkazit. Bylo připraveno občerstvení v podobě zabíjačky a byly
také nasmažené řízky. Každý si tak vybral podle toho, na co měl chuť. Skupina WOKO
z Liberce hrála od pěti hodin odpoledne na hřišti pro všechny přítomné.

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

