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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

leden 2018

UPOZORNĚNÍ
Do konce měsíce
síce ledna musí vlastníci, u kterých se obnovou operátu (novou
(nov mapou obce)
změnila výměra
ra parcel nebo jejich druh, podat daňové přiznání u příslušného
říslušného finan
finančního
úřadu v Jičíně.. Pokud má vlastník pozemky a stavby jenom v intravilánu (uvnitř
(uvnit obce), bude
podávat nové daňové přiznání
řiznání. Pokud má pozemky i mimo, které byly v komplexní
pozemkové úpravě a na které již bylo podáno
po
daňové přiznání,
iznání, bude podávat dílčí daňové
přiznání, pouze na nemovitosti uvnitř obce. Číslo katastrálního území Dřevě
řevěnice je 737801.

Hasičský ples
se bude konat 20.1.2018 v Radimi, v hostinci U Růže
R
od 20,00 hodin, hraje skupina WOKO

Ohlédnutí za měsícem………………
sícem………………
Jak se žilo v zimním a vánočním čase dříve v Dřevěnici
V prosinci byla v zasedací místnosti
obecního úřadu výstava s názvem „Jak se
žilo v zimním a vánočním čase dříve
v Dřevěnici“. Luboš Kraus s několika
pomocníky udělal výstavu,
avu, na kterou
byly použity části starých divadelních
rekvizit, fotografie z dětských zimních
závodů z padesátých a šedesátých let, na
kterých se poznali dnešní důchodci. Byly
zde vystaveny také plakáty z divadelních
představení, které se uváděly v zimních
měsících. Raritou zde byla třeba
pozvánka na první ples sokolský. Dále si
návštěvníci mohli propro
hlédnout loutky a
různé druhy betlémů.
Celou výstavu doplňodoplňo
valy zimní obrázky
Josefa Lady.

V sobotu 16.12.2017 se v penzionu U Militkých konala výroční Valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů. Přesto, že byli všichni členové řádně a včas pozváni, účast nebyla zrovna
nejlepší. Z 29 členů bylo přítomno pouze 15 a 4 hosté, ostatní se omluvili. Věříme, že příště bude
účast lepší. Výbor SDH

Tříkrálová sbírka

Letos se konala v sobotu 6. ledna. Poprvé chodily dvě skupiny, takže koledovalo celkem šest dětí - Anetka,
Barborka, Verunka, Julča, Zdenička a jediný kluk Vojta. Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní k osudu
jiných lidí a přispěli na tuto sbírku.

Poplatky v roce 2018
Kolik budete platit za vodné a stočné zjistíte po obdržení příslušné faktury z obecního úřadu.
poplatky
popelnice
za pejska
vodné
stočné

rok 2018
530 Kč/rok
50Kč/rok
25 Kč/m3
36 Kč/m3

číslo účtu, kam můžete zaslat peníze
2914576339/0800 u České spořitelny
2914576339/0800 u České spořitelny
19-2914576339/0800 u České spořitelny
19-2914576339/0800 u České spořitelny

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz

STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
601 395 386
736 279 726
723 354 315
Internetové stránky obce: www.drevenice.org

