DŘETOVICKÝ
MĚSÍČNÍK
Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk

LEDEN – ÚNOR 2020

Vážení občané,
nový „dvacítkový“ rok už odkrojil svou první dvanáctinu velmi
rychlým tempem, a jelikož nám leden nepřinesl typické zimní
počasí se sněhem a ledovkou, může se zdát, že je jaro již na dosah
ruky. Únor a březen nás však může zimně pozlobit, proto jsou žluté
nádoby s posypem připravené, neváhejte je kdykoli použít, uvnitř
je štěrk smíchaný s technickou solí.
Leden s sebou přinesl i změny v řadách zastupitelstva. K 15. 1.
2020 podal rezignaci na svůj mandát zastupitele a místostarosty
pan Radek Miňovský, jak uvedl k rezignaci, z osobních a pracovních
důvodů. Radkovi bych chtěla poděkovat za odvedenou práci, a
doufáme, že se i nadále budeme potkávat na dobrovolnických
akcích při sázení stromů, úklidu katastru obce, či při jiných
kulturních akcích.
Na zasedání zastupitelstva dne 22. 1. 2020 byla zvolena na post
místostarostky paní Lucie Kučerová, které přeji do práce plno
elánu, energie a optimismu .
Na uvolněný mandát byl osloven první náhradník pan Josef Poucha
mladší, který se má k přijetí či nepřijetí mandátu vyjádřit do
únorového zasedání zastupitelstva. Věříme, že vše uváží a
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rozhodne se mandát přijmout. Má již zkušenosti z minulých let
v řadách zastupitelstva a byl by platným členem.
Renata Dobrá, starostka obce

Z aktuálního dění chci upozornit na dvě nařízení obce, která
upravují prostory v obci pro provozování trhů a prodeje, a dále
úplně zakazují podomní prodej. V blízké době obě nařízení
nabydou právní moci a budou umístěny informační cedule u
vjezdu do obce. Plné znění obou nařízení najdete na webových
stránkách obce a postupně i na stránkách “Měsíčníku”. Jelikož je
nařízením č.2/2020 úplně zakázán podomní prodej, pokud Vám
někdo zazvoní u vrátek s jakoukoli nabídkou, ať již na změnu
energií, pojištění či koupi nádobí, neváhejte zavolat Policii ČR.
Začátkem ledna byla obcí podána žádost o dotaci ze Státního
fondu rozvoje bydlení na stavbu 4 sociálních bytů v jihozápadní
části kulturního domu. Pokud se podaří danou dotaci získat,
začneme s rekonstrukcí tohoto prostoru již během jara 2020.
Již nyní se pracuje na projektu, který je podmínkou podání žádosti
o opravu místní komunikace ve směru od vlakového přejezdu
k Brodcům až na hranice katastru obce Brandýsek. Část této
komunikace, v původním újezdu, jsme opravili na sklonku roku
2019, pokud se podaří získat dotaci, dostane podobný „kabát“ celá
tato komunikace a občané žijící v Brodcích dostanou odpovídající
příjezdovou cestu ke svým domovům. Pevně věříme, že tato
dotace vyjde a i k její realizaci dojde během letošního roku.
Také v kulturním domě dojde v letošním roce ke stavebním
změnám. Prostor, který byl vyčleněn a určen pro přestavbu na
ordinaci praktického lékaře bude sloužit jinému účelu. Při
zachování únikového východu z velkého sálu bude tento prostor
rozdělen na cca dvě stejné části. Vnitřní část bude sloužit pro
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skladování stolů a židlí, které používáme na velkém sále. Vnější
část bude přestavěna na obchod se smíšeným zbožím. Celou
záležitost má nyní projektant, který navrhne prostory k co
nejefektivnějšímu využití.
Nezapomínáme ani na knihovnu, pro kterou zůstane prostor mezi
novými sociálními byty a únikovým východem z velkého sálu. Také
na tomto samostatném projektu nyní pracuje projektant. Na
přestavbu prostor knihovny se budeme také ucházet o dotaci,
záleží na vhodném dotačním titulu.
Jak jste již nejspíš zaregistrovali, prostory určené pro kadeřnictví
byly na podzim loňského roku upraveny a z prostoru se stalo úplně
nové kadeřnictví, nově vybavené, s novou paní kadeřnicí. V tuto
chvíli jsou provozní hodiny každý čtvrtek a pozvánku k návštěvě
najdete v tomto Měsíčníku.
Neřešíme však jen příjemné věci, bohužel jsme v polovině ledna
zjistili černou skládku stavební suti na hranici katastru s obcí
Třebusice. Bohužel na dřetovické straně katastru je skládka sypána
do potoka a tím se úží koryto potoka. Skládka byla ohlášena Policii
ČR k šetření. Po dohodě s obcí Třebusice a dle rozhodnutí
zastupitelstva obce z 22. 1. 2020 dojde ze strany od Třebusic
k výstavbě závory, která bude trvale uzamčena. Ještě se zvažuje
navezení betonových valů. Vše ještě záleží na jednání s majiteli
okolních polí, kteří je zemědělsky obhospodařují. K oslovení
dochází v těchto dnech. Prosíme občany, kteří by zde registrovali
nějaký pohyb automobilů či nákladních aut, aby se obrátili na
Policii ČR.
V prosinci letošního roku bylo dokončeno nové sběrné místo
tříděného odpadu, kde jsou umístěny kontejnery na sklo, papír a
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plast. Toto místo je umístěno u hřbitova a bude sloužit nejenom
obyvatelům žijícím v blízkosti, ale také zahrádkářům a k třídění
odpadu ze hřbitova.
Další rozšíření sběrného místa bude v první polovině letošního
roku, zvětší se prostor s pracovním názvem „Vnitřní okruh“, kde je
nyní pouze kontejner na plast a papír. Místo bude rozšířeno a
bude sem umístěn kontejner na sklo a přibyde další kontejner na
papír a sklo.
Tříděním odpadu šetříme svoz komunálního odpadu z popelnic a
čím méně svozu komunálního odpadu bude provedeno v rámci
celého roku, tím levnější bude roční poplatek za svoz komunálního
odpadu. V roce 2019 byla částka 580, -Kč a v letošním roce je to
532,- Kč. To svědčí o tom, že třídíme hodně a dobře. Proto
rozšiřujeme nádoby na tříděný odpad, abychom mohli třídit, co
nejvíce to půjde.
Sběrný dvůr se sice otevře až od dubna, ale již nyní nám někteří
nedočkavci házejí matrace a kusy sedačky ke vratům sběrného
dvora. Prosím, nedělejte to, a vyčkejte řádného otevření sběrného
dvora. V zimním období nevyvážíme velkoobjemný odpad, ani jiný
druh odpadu.
Dále bychom chtěli informovat, že ve sběrném dvoře je již nyní
k dispozici, a bylo již v loňském roce, popelnice na sběr použitého
rostlinného oleje. Tento odevzdávejte ve svých PET lahvích,
uzavřené víčkem, do vyhrazené popelnice.
Již během prosince byl proveden prořez 9 vzrostlých stromů u
potoka u fotbalového hřiště a v lednu následovalo pokácení 7
zbylých stromů. Těchto 7 stromů bylo dendrologickým znaleckým
posudkem určeno k likvidaci. Z bezpečnostních důvodů jsme bylI
nuceni je odstranit, i když nám jich bylo líto a budou zde chybět
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 … ovšem bezpečnost je vždy na prvním místě. Dendrologický
odborník doporučil, abychom alespoň rok do prostoru pokácených
stromů nic nesázeli, aby zbytky pokácených stromů měly čas se
alespoň trochu rozložit a nové stromy měly prostor pro růst. Jinak
hrozí, že by mohly uhynout nebo by zde živořily. Z toho důvodu
sem v roce 2020 nebudeme nic sázet a do těchto prostor se
s výsadbou vrátíme až v roce 2021.
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Oprava střechy kostela
Pokud jedeme po dálnici a zadíváme se směrem k Dřetovicím,
vidíme siluetu kostela s novou červenou střechou. Již v roce
2016 byl vypracován projekt na komplexní obnovu krovu a
střechy kostela svatého Václava v Dřetovicích. V roce 2019 se
tato oprava uskutečnila. Tesaři vyměnili na třicet trámů, buď
uhnilých či napadených dřevokazným hmyzem. Byla
odstraněna dožilá eternitová krytina, která dusila provětrávání
půdy. Eternit byl nahrazen pálenou krytinou. Zcela dezolátní
byl krov nad sakristií.
Financování opravy bylo zajištěno z více zdrojů:
SZIF-Min. zemědělství
Svépomocný fond AP
Farnost Kl.- Rozdělov
Celkem

537.065,- Kč
250.000,- Kč
454.000,- Kč
1.241.000,- Kč

Tato velká akce se podařila díky dvěma velkým darům v sumě
350.000,- Kč, které farnost obdržela. Dále bylo potřeba
opravit oplechování věže a římsy, vázy, odpadní kanálek,
dveře do sakristie. Zde přispěla obec Dřetovice částkou
58.490,- Kč.
I přestože se kostel v Dřetovicích využívá minimálně, je
vhodné kulturní památky, pokud to jde, udržovat v dobrém
stavu. Díky obci za příspěvek na údržbu kostela. Doufám, že
nová střecha odolá také případnému vichru a bude sloužit
několik desetiletí.
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Pohádka O zlaté rybce
Kdo nezná, nebo již zapomněl klasický příběh o rybáři a jeho
chamtivé ženě, mohl se na vlastní oči přijít podívat dokulturního
domu Dřetovice: Zkde nás navštívilo Divadlo Ve Tři a vtáhlo
návštěvníky do děje tohoto představení, bavilo se malé i velké
obecenstvo
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Přehled kulturních akcí
pro rok 2020
8. 2. Karneval pro děti od 15 hod.
29. 2. Masopust (Zabijačka a
Staročeští heligonkáři)
21. 3. Obecní jarní ples
10. 5. Tajemství proutěného košíku
v pravěku
23. 5. CountryDřetFest
7. 6. Dětský den
18. 7. Bojovka
8. 8. Opékání buřtů
18. 9. Kapela Živá huba
31. 10. Strašidelný bál
29. 11. Adventní rozsvícení stromečku
12. 12. Mikulášská merenda
31. 12. Silvestr pro děti a dospělé

Stránka 10

Hostinec Zájezd
Nově otevřená restaurace s domácí kuchyní nabízí pro občany
Dřetovic rozvoz teplých jídel až do domu ZDARMA.
Tel. číslo pro objednávku i aktuální menu je 602 156 742.
hostineczajezd@gmail.com

Každý pátek od 17:00 v KD ping pong pro děti.
Místní kadeřnice přijímá objednávky na tel. 723 160 973.
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Od 19:00 pokračuje MASOPUSTNÍ VESELÍ
v restauraci U Sv. Václava
hraje duo Víti Vávry
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