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září 2020

Zářijové akce v naší obci:
TJ Sokol Dřevěnice Vás srdečně zve na
Dřevěnické posvícení a dětský den 5. září 2020
od 10,00 hodin
• mistrovské utkání mužů Dřevěnice – Hořice
• utkání žen Dřevěnice - Lánov
• zároveň proběhne turnaj mládeže v deblu.
od 15,00 hodin
• Dětský den – soutěže a hry
od 17,00 hodin
• Taneční zábava, hraje WOKO
Po celý den bude občerstvení ze stánků, srdečně Vás zveme, přijďte se podívat.

Výstavba nové polní cesty
Novou polní cestu, která povede od silnice na Větrově a bude končit u silnice v Lázeňské
ulici, bude stavět firma PORR a.s. Výstavba začně na přelomu srpna a září a hotovo by
mělo být v listopadu. Celou akci financuje Státní pozemkový úřad.
úřad

Čištění komínů 11. a 12. září 2020
Zájemci si mohou telefonicky nebo na obecním úřadu objednat vyčištění komínů u svých
domů, chat a chalup. Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty bude stát 400 Kč.

Akce z minulého měsíce:
Již po šesté zvolily jičínské
ínské volejbalistky (letos již kadetky a
juniorky) dřevenický areál k závěrečné
ěrečné přípravě
p
před
nadcházející sezónou. Od pondělí
ělí do pátku v třífázové
t
přípravě trénují pod vedením Petra Špicara, Katky Babikové a
Radky Kolačné. Akce se zúčastní všechny
hny hráčky,
hráč
které budou
chtít minimálně obhájit loňské stříbrné
říbrné medaile v krajském
přeboru. Hráčky i trenéřii si pochvalují kvalitní sportovní
prostředí
edí a výborné jídlo od Miloše Kuželky.
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Ostatní informace:
154. výročí bitvy u Jičína dne 19. září v Radimi
Muzeum přírody Český ráj je již od roku 2006 organizátorem tradiční vzpomínkové akce
týkající se roku 1866 na Jičínsku. Všichni, kteří se zúčastníte této akce, uvidíte cca 80 vojáků
pruské, rakouské a saské historické jednotky. Na hřbitově v Radimi se uskuteční pietní akt u
pomníku z roku 1866. V této bitvě zemřel František Bystřenský, jehož hrob se nachází ihned
po levé straně po vstupu na hřbitov. Na poli naproti hřbitovu proběhne ukázka výcviku
popřípadě bitevní ukázka.

TJ Sokol Radim Vás srdečně zve na

Jirkův posvícenský turnaj smíšených družstev ve volejbale,
který se uskuteční 22.8.2020 od 8.30 hodin na hřišti za školou.
Přihlášky: tel. 604238206 nebo email korinkova.stepanka@email.cz do19.8.2020.
Prezentace od 8.00–8.30 hodin. Startovné 500,-Kč Ceny a tradiční občerstvení
zajištěny. Po skončení turnaje posvícenská zábava se skupinou PROROCK.

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Veberová
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
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