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

SRPEN - ZÁŘÍ 2021
……………………………………………………………………………………………………..
Vážení občané,
léto už nám zavřelo dvířka a podzim se nezadržitelně hlásí o slovo, proto věřím,
že si ještě užijeme nějakého „babího“ teploučka a podzim bude krásný, plný
barev.
Dovoluji si touto cestou apelovat na všechny majitele psů, aby si své mazlíčky
bezpečně zajistili na svých dvorcích a zahradách. V posledních dnech jsme řešili
několik volně pobíhajících psů a ujištění „že oni nic nedělají“ je hodně
nedostačující. V obci je plno dětí, které střet se psem, byť hodným, může vyděsit
a také psi mohou reagovat jakkoli. Nehledě na to, že i pejskům se může něco
ošklivého přihodit - a to přeci nechcete.
Věřím, že si během podzimu najde čas a cestu na některou z připravovaných
podzimních kulturních akcí, do kterých doufejme nezasáhnou nějaká
protiepidemiologická opatření. V pátek 17. 9. 2021 bude na velkém sále KD šou
v podání Freddieho Mercuryho a Elvise Presleyho. O týden později, v sobotu 25.
9. 2021, nás čekají dětské rybářské závody a v sobotu 9. 10. 2021 nás čeká
oblíbený podzimní turnaj v petanque. Na všechny akce jste srdečně zváni!
Bohužel se nám komplikují stavební úpravy hasičské zbrojnice. Všechny z Vás,
kteří čekají kdy se konečně začne něco dít, musím uklidnit, že nyní na základě
nových zjištění, se provádí statický posudek únosnosti stěn a základů stavby,
neboť stropní hurdisková konstrukce je nevyhovující a bude nutné ji nahradit
novým materiálem. Hledáme nejvhodnější a nejlevnější řešení této náhrady a
úměrnosti únosnosti základů a obvodového zdiva. Nechceme nic podcenit, ale
také nechceme stavbu zbytečně prodražit. Již nyní je však jisté, že stavba
nebude dokončena do avizovaného data 15. 3. 2022, ale protáhne se minimálně
o dva měsíce.
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S velkou radostí musím konstatovat, že byla zdárně dokončena akce pokládky
kabeláže elektřiny a veřejného osvětlení do země v části obce. Finální povrchy
byly dokončeny dle zadání. Nicméně na nich běží záruční lhůta, proto kdyby se
někde cokoli změnilo, tj. propadlo, rozdrolilo, zlomilo atd., budeme
s dodavatelskou firmou dále řešit. Děkuji všem, kteří v blízkosti této akce bydlí,
za jejich trpělivost a ochotu se přizpůsobit rychlým změnám v akcích před jejich
domy. Vím, že to bylo někdy náročné. Zvládli jsme to společně, jste skvělý ☺.
Stále platí, že do konce letošního roku proběhne rekonstrukce propustku u
fotbalového hřiště. Termín stále nevíme, neboť Krajská správa a údržba silnic
soutěží dodavatelskou firmu, o termínu Vás budeme informovat.
S návratem dětí do škol, jste si nejspíš všimli, že všechny autobusové linky spoje
624, kromě těch „školních“ končí pouze na autobusovém nádraží v Kladně.
Bohužel přes veškeré snahy, tj. petice a jednání s Krajským úřadem, se nám
nepodařilo obsluhu autobusových zastávek „Divadlo“, „Centrál“ a „Gymnázium“.
Město Kladno je proti obsluze těchto zastávek od příměstských autobusů.
Jednání mezi Krajským úřadem a městem Kladnem stále pokračují, vím, že je to
dlouhé, ale pořád věříme, že se podaří toto prosadit, nicméně zatím je v platnosti
jízdní řád tak jak nyní je.
Velkou podzimní akcí jsou práce na dokončení finálního povrchu komunikace,
včetně nových chodníků a stožárů veřejného osvětlení, kolem parcel ve
Višňovce. Práce budou zahájeny v říjnu 2021 a dokončeny budou ke konci
března 2022. Termín dokončení však hodně závisí na vlídnosti počasí. Z tohoto
důvodu Vás žádám o sledování dopravního značení v táto části obce.
Upozorněte hlavně Vaše děti, aby se zde v době prací nepohybovaly. Zároveň
prosím abyste zde neparkovali svými automobily v době prací - a to hlavně na
příjezdových místech. V době prací na daných částech komunikace tudy
neprojedou popelářská vozidla, proto prosím obyvatele přilehlých domů … nyní
již naposledy … aby si popelnice sváželi na komunikaci, která není upravována.
Svozové dny platí, jak jste zvyklí.
Přeji Vám klidné a barevné podzimní dny a dětem přeji, aby mohly chodit do
školky a školy a setkávat se se svými kamarády.
Opatrujte se.

Renata Dobrá, starostka obce Dřetovice.
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Rozpis utkání Sparta Dřetovice
Kolo

Datum

Výkop

Domácí

Hosté

1.

so 28. 8. 2021

17:00 hod.

Slavoj

Sparta Dřetovice

Zvoleněves
2.

so 4. 9. 2021

17:00 hod.

Sparta Dřetovice

FC Koleč

3.

so 11. 9. 2021

17:00 hod.

SK Zichovec

Sparta Dřetovice

4.

so 18. 9. 2021

16:30 hod.

Sparta Dřetovice

SK Stehelčeves

5.

so 25. 9. 2021

16:00 hod.

Sokol Neuměřice

Sparta Dřetovice

13.

út 28. 9. 2021

16:00 hod

Sokol Hrdlív

Sparta Dřetovice

6.

so 2. 10. 2021

13:00 hod.

Sparta Dřetovice

SK Pchery

7.

so 9. 10. 2021

16:00 hod.

Sokol Blevice

Sparta Dřetovice

8.

Volno

Volno

volno

volno

9.

so 23. 10. 2021

14:30 hod.

Sokol Tuřany

Sparta Dřetovice

12.

čt 28. 10. 2021

14:30 hod.

Sparta Dřetovice

Sokol Knovíz

10.

so 30. 10. 2021

11:00 hod.

Sparta Dřetovice

FK Žižice

11.

so 6. 11. 2021

14:00 hod.

SK Otvovice

Sparta Dřetovice
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Fotbalový turnaj o Pohár starostky obce
Ve dnech 14. a 15. 8.2021 se konal další ročník tradičního
fotbalového turnaje o Pohár starostky obce. Sobotní turnaj
skončil vítězstvím Švermova a Brandýska. V nedělním turnaji
se o třetí místo utkali fotbalisté SK Dřetovice a fotbalisté
Stehelčevsi. V „malém“ derby zvítězily Dřetovice ☺ … Boj o
první místo nakonec v hodně překotném konci vyhráli hráči
Brandýska a obhájce vítězství Švermov nakonec na penalty
prohrál. Budou se muset příští rok více snažit, anebo mít víc
štěstí ☺.
Pořadí aktérů tedy skončilo takto: 1. Brandýsek, 2. Švermov,
3. Dřetovice a 4. Stehelčeves.
Všichni, kteří se přišli na zápasy podívat, si užili krásného
slunečného počasí a fandilo se jako na správných fotbalových
zápasech. Nechyběla ani výborná klobása z udírny a
dokonale vychlazené pití.
Chtěla bych poděkovat organizátorům této tradiční akce, a
také hráčům za výkony, které předvedly - a že se nikdo
nezranil ☺a nemusela k nám vyjíždět záchranka, jako tomu
bylo v minulých letech.

Renata Dobrá, starostka obce
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Dřetocykl
Dne 4. 9. 2021 odstartovali prvním ročníkem malí i velcí cyklisté
svou spanilou jízdu na nedalekou zříceninu Okoř - za hlasitého
povyku ,,dře to kolo, dře to kolo“.
V podhradí na plácku, ti menší neodolali kolotočům - a ti větší
střelnici, kde pro potěchu ušlapaným maminkám vystřelili
papírovou růži. Odehrál se zde fotbalový turnaj dětí a rodičů.
Následně si hladovci naplnili pupíky
opečenými buřty a
pokračovalo se zpáteční cestou do Dřetovic.
Zde byly připraveny soutěže a sladké odměny.
Výlet se vydařil a všichni účastníci zájezdu byli spokojeni!
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Výlov
a
čištění hasičské nádrže ve Dřetovicích
dne 23.10. 2021 od 8:00 hodin.

Prosím přijďte pomoci,
každá ruka navíc je vítána. Připojit se můžete
kdykoliv v průběhu dne. Pomocníci budou
odměněni občerstvením.
Kdo bude chtít, může si nějakou tu rybku odnést
do svého zahradního jezírka.
Jedná se o celodenní akci.
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SDH Dřetovice a obec Dřetovice Vás srdečně zvou
na 4. ročník

dětských rybářských závodů
spojený s ukončením prázdnin
Kdy?
25. 9. 2021 od 10:00 do 14:00 hodin.
Co sebou?
Prut a dobrou náladu!
Kdo se nechce zúčastnit závodů, může se přijít jen
rozloučit s prázdninami a opéct si buřty.
Zápis a výběr stanoviště proběhne v 9:45 hod. Můžete
se těšit na občerstvení a ty nejšikovnější z Vás rybářů
i na hodnotné ceny.
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Informace
-

Nábor dětí na box bude probíhat dne 4. 10. 2021 od
17.00 hod v přísálí kulturního domu.

-

Judo pro děti se koná každou středu od 17.00 hod
v přísálí kulturního domu. Rádi přivítáme i nové
zájemce.

-

Sk Sparta Dřetovice bude pokračovat se sportovními
aktivitami pro děti každý pátek od 17.00 hod. na hřišti.

-

6. 10. 2021 se koná zdravotní posezení seniorů od
16.00 hodin na přísálí v kulturním domě.

-

Nově obec zakoupila elektrický gril na gyros.
K zapůjčení je i pro občany za poplatek 1 000,- Kč.

-

V obci přibude nové dopravní zrcadlo na začátku
„panelky“ směrem ke kostelu.

Obec Dřetovice
Dřetovice 2
273 42 p. Stehelčeves
IČO: 00234338
Oficiální web obce:
www.obecdretovice.cz

Pokladní hodiny:
Pondělí 9 – 12, 16 - 19
Středa 9 – 12, 16 – 19
Úřední hodiny:
Pondělí 16 – 19
Středa 16 - 19

Tel.: 770 147 314, 778 528 246
E-mail: info@obecdretovice.cz
Web: www.obecdretovice.cz
Běžný účet: 0389456339/0800
Odpolední úřední hodiny jsou vždy
za přítomnosti starosty nebo
místostarosty obce

