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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

listopad 2018

Pamětní
tní lípy, stromy svobody
Stromy svobody symbolizují vznik Československé republiky. V letech
1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se zapojilo veliké
množství lidí. Stromy byly ověšené
ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se
hymna, ke kořenům
m se ukládaly pamětní
pam tní listy. I u nás byla tehdy vysazena lípa, která roste
nahořee u penzionu Militkých před
př domem Hlaváčových.
A sázely se i v pozdějších
ějších letech (1928, 1945,
1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli
cht připomenout
a oslavit význam svobody a demokracie. V roce 1968 ji sázeli školáci z Dřevěnice u
Památníku padlých z I. světové
ětové války. Nyní jsou z tehdejších školákůů již důchodci
d
a její
vysazování si dobře pamatují.

SÁZENÍ
ENÍ PAMĚTNÍ LÍPY 9.11.2018 od 16:30 hodin

Obec Dřevěnice srdečně zve všechny občany, sousedy a pamětníky na
slavnostní vysazení pamětní lípy v Dřevěnici – Dolánkách na náměstíčku jako
připomenutí 100. výročí založení republiky.
republiky

Český den s českými vlajkami 28. říjen 2018
Milí přátelé na obcích a v českých a moravských městech!
m
Zapojte se – je to minutka! Oslavte 100.
výročí samostatné republiky! Vyvěste
Vyv
28. října českou vlajku a připojte
ipojte se k rekordu!
Agentura Dobrý den Pelhřimov
řimov je po
pořadatelem společného
ného celorepublikového rekordu ČESKÝ DEN S
ČESKÝMI VLAJKAMI (vyvěšení
ěšení co největšího
nejv
počtu českých
eských vlajek v den státního svátku 28. října –
ke 100 letům republiky). A někteř
ěkteříí Vaši kolegové nám vnukli myšlenku, že vlastně i ti, kteří nevyvěsí
větší počet vlajek, budou součástí
částí rekordu, neboť
nebo českou vlajku vyvěsí
sí na svých budovách ze zákona.
Asi by bylo škoda, kdyby i ta Vaše vlajka nebyla započítána.
zapo ítána. A tak se na Vás z tohoto popudu
obracíme s výzvou: Přidejte
idejte se k nám! Zaregistrujte se na www.nejvicvlajek.cz.
www.nejvicvlajek.cz Je to jednoduché
a samozřejmě zdarma. Přidáte
řidáte-li nějakou tu vlaječku navíc (například vytištěnou
vytiště
z počítače a
nalepenou v okně),
), budeme rádi. Oslavme takto významné jubileum společným
společným počinem!
po
Projevme
sounáležitost, probouzejme pocit národní hrdosti. Veškeré důležité
d ležité informace najdete na webu
www.nejvicvlajek.cz
Objížďka přes Dřevěnici - plánovaný termín uzavírky 19.11.2018 – 16.12.2018

Chystá se opět objížďka přes naši obec. Objízdná trasa je navržena z důvodu rekonstrukce
komunikace III/2862 Úlibice - Radim, která je plánována v rámci stavby „ silnice II/286 Jičín,
Robousy –Valdice. Jedná se o opravu objízdných tras před touto velkou stavbou.
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Obec Dřevěnice pořádá
řádá v sobotu 1.12.2018 zájezd na divadelní představení,
p
tentokrát do Bránického divadla
Ray Cooney - Běž za svou ženou
Anglická konverzační
ční komedie o tom, co se může
m
stát, když
jindy dochvilný londýnský taxikář
taxiká John, přesný jak hodinky,
nedorazí včas domů
ů ke své manželce a do pátrání po něm
n
se
zapojí londýnská policie hned ve dvou různých
r
okrscích
najednou. Komedie, která zaznamenala
zazn
fenomenální úspěch
po celém světě, jednoznačně
čně patří k tomu nejlepšímu, co v
tomto žánru bylo vytvořeno.
řeno.
Lístky si můžete zakoupit za 200 Kč na obecním úřadě o úředních
ředních hodinách. Obec
zajistí autobus jako každý rok.

Putování za Dýní
Za každého počas
po así
así v pátek 9.11.2018 od 17:00 hod
Vycházet se bude od Kříž
K ížku
ížku v Dolánkách
Program:
Lampiónový průvod
pr vod obcí
obcí na hřišt
h iště
išt
Strašidelná stezka pro odvážné
Přii pří
p íznivé
znivém počas
po así
así opé
opékání buřt
bu tů (přin
(p iné
inést
vlastní
vlastní)
Občerstven
erstvení
erstvení na hři
h išti

Těší
šíme
ast
šíme se na vaš
vaši účast

Zpívání u rozsvíceného vánočního
váno
stromečku
ku letos proběhne
prob
v pátek
30.11.2018. Podrobnosti budou uvedeny v dalším čísle Dřevěňáčku.
D

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
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STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
Internetové stránky obce: www.drevenice.org

