83

D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

prosinec 2017

Zpívání u rozsvíceného vánočního stromečku
2. prosince 2017 od 17,30
1
hodin
Vánoční písničky zazpívají děti z Dřevěnice a okolí,
okolí
bude připraveno pohoštění a ohňostroj

Prosíme maminky a babičky,
babič
aby jako každoročně přinesly
inesly trochu cukroví nebo jiný
pamlsek, který bude u teplého čaje připraven venku pro zúčastněné.
č
ěné. Děkujeme
D
Vám

Vánoční posezení s důchodci
se bude konat 12. prosince
rosince 2017 od 17,00 hodin
v klubovně na hřišti.
Bude připraveno pohoštění pro všechny přítomné
a písničky zahraje a zazpívá pan Stanislav
tanislav Švanda
Těšíme se na Vás, přijďte se pobavit

Jak se žilo v zimním a vánočním čase dříve v Dřevěnici
V zasedací místnosti obecního úřadu je malá výstava, která
je pro všechny zájemce otevřena od 4.12.2017 do Vánoc.
Vánoc
Každé
aždé pondělí a středu od 15,00 hodin do 18,00 hodin a
v sobotu od 14,00 hodin do 16,00 hodin.

Zájezd do divadla na představení Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
Ještě je šest volných lístků,
ů, pokud máte n
někdo zájem, můžete
žete si je koupit na obecním úřadě.
ú
Odjezd v neděli
li 10. prosince v 10,00 hodin z Dolánek, autobusové zastávky a z Větrova.
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Česko zpívá koledy
13. prosince od 18,00 hodin v klubovně na hřišti
Všechno má na povel opět Jitka Barochovská
Letos je zpívání přesunuté do klubovny,
abychom si potom mohli
s kamarády a sousedy posedět a popovídat
Přijďte trochu dříve, protože se začíná přesně v šest!

Mikulášská nadílka pro děti
Mikuláš s andělem a čerty se přijde podívat na všechny hodné děti
ěti do klubovny do
Dřevěnice 5.12.2017 v 17,00
00 hodin. Rodiče
Rodi mohou dárky pro své děti
ě přinést
řinést na obecní úřad
ú
týden před touto akcí o úředních
ředních hodinách, případně je přinést přímo
ímo na místo.
Upozornění: Od prosince bude platná nová mapa celého katastrálního území obce Dřevěnice.
Všichni, kterých se tato změna týká, budou muset do konce ledna 2018 podat nové daňové
přiznání na Finančním úřadě v Jičíně, protože se změní čísla parcel, případně se může nepatrně
nepat
u
některých parcel také změnit výměra.

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
hasi 16.12.2017
V sobotu 16.12.2017, se v penzionu u Militkých uskuteční výroční Valná hromada SDH od
18.00 hodin. Všichni členové sboru budou tradičně pozváni ještě písemnou formou.
f

Ohlédnutí za měsícem………………
ěsícem………………
Průvod za dýní.
Dne 4.11.2017 se v obci konal průvod za
dýní, který byl ukončen na hřišti. Pro děti
byla připravena krátká stezka odvahy se
strašidly, od kterých děti dostaly sladkosti,
ducha, pavouka nebo i netopýra. Nikdo se
neztratil a po návratu bylo připraveno malé
pohoštění a děti si s rodiči opekly buřty.
Počasí se vydařilo a snad všichni odcházeli
domů spokojeni. Děkujeme Všem za pomoc
a za účast při této akci a těšíme se na další.
(za TJ Sokol Lucie Tauchmanová a OÚ Bára
Kuželková)

Letošní stavění vánočního stromečku
stro

Všem přejeme krásné a klidné vánoční svátky
a štěstí, zdraví a pohodu v roce 2018
Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta
ístostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
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STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
601 395 386
736 279 726
723 354 315
Internetové stránky obce: www.drevenice.org

