PROGRAM AKCÍ VE DŘÍNOVĚ 2019 (BŘEZEN – ČERVEN)
MŠE SVATÁ - 17.3. (neděle) od 15.00
Mši svatou povede páter Jan Poříz za varhanního doprovodu MUDr. Jana Suchomela.
(kostel sv. Lukáše ve Dřínově)
DOBROČINNÁ SBÍRKA - 11.3. – 1.4. v budově OÚ Dřínov
Podpořte dobrou věc a darujte nepotřebné věci potřebným lidem. Věci můžete přinést v úředních
hodinách nebo po dohodě i v jiné dny. mob.: 725 339 237, mail:drinov@volny.cz
TANEČNÍ ZÁBAVA - 30.3. (sobota) od 20:00
Večer plný tance, hudby a zábavy v hostinci U Chocholů. K tanci a poslechu hraje slánská
Tancovačka. Bohatá tombola
DĚTSKÝ KARNEVAL- 31.3. (neděle) od 15:00
Společně s MŠ Dřínov pořádáme dětský karneval na sále OÚ.
VELIKONOČNÍ KONCERT - 6.4. (sobota) 17.00
Velvarský pěvecký spolek (kostel sv. Lukáše ve Dřínově)
DEN ZEMĚ - 13.4. (sobota) 9:00 Na Váze
Připojujeme se k aktivitám Dne Země. Uklidíme společně nejbližší okolí obce.
PŘÍPRAVA NA ČARODĚJNICE - 27.4. (sobota) v 14:00 na hřišti - Kdo chcete, můžete nám
pomoci se stavbou hranice.
TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODEJNIC NA HŘIŠTI - 30.4. (úterý) Slavnostní zapálení ohně cca
v 20:30 hod. Občerstvení od 18:00
LEGOHRANÍ - 11.5. (sobota) sál OÚ Dřínov v 15:00
Zveme vás na hravé odpoledne s Legem. Děti si vyzkouší své dovednosti jednotlivě i v týmech
pod vedením Lucky.
V. DŘÍNOVSKÉ OKRUHY - 25.5. (sobota) od 12:30 na hřišti, registrace: 12:30 –13:30, start:
14:00 - Již pátý ročník cyklistických závodů Dřínovem pro děti všech věkových kategorií.
CYKLO-PIVO-DŘÍNOV-HAZMBURK - 1.6. (sobota) sraz 9:00 na hřišti
Třetí ročník obnoveného cyklovýletu na Hazmburk pro všechny věkové kategorie.
VÝLET NA ZÁMEK CHYŠE - 15.6. (sobota) čas upřesníme
Výlet do zámku a zámeckého pivovaru Chyše nejen pro seniory.
Rezervace: kancelář OÚ Dřínov, mail:drinov@volny.cz, mob.: 725 339 237
VELKÝ RODINNÝ DEN - 22.6. (sobota) od 15:00 na hřišti
Zveme Vás i Vaše děti na rodinný den, letos ve stylu Country & Western. Čeká vás indiánská
vesnička, táborová hra, jízda koňským spřežením, rýžování a spousta dalších zábavných aktivit.
Večer zahraje country kapela.
Dále se můžete těšit na premiéru divadelního představení Klub Múz Junior – MALÝ PRINC
a velkou sprejerskou plochu na hřišti.

