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

ČERVENEC - SRPEN 2020

Vážení občané,
letošní rok je plný neočekávaných událostí - a s tím spojených
improvizovaných řešení, na které se nejde připravit. Nouzové
opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 zaskočila celý svět, jeho
důsledky budeme řešit dlouhou dobu. Aktuálně se musíme
vypořádat se skutečností, že do obecního rozpočtu letošního roku
přijde až o 30 % méně financí než v roce 2019, což pro naši obec
činí cca 1.800.000, - Kč. K 31. 5. 2020, za období březen, duben a
květen, přišlo od státu do obecního rozpočtu o 542.000, - Kč
méně. Bohužel i v dalších měsících musíme počítat s dalším
propadem . Jde o astronomickou částku, která nás nutí škrtnout
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všechny, i ty drobné, plánované akce. Jedná se o plánovanou
opravu dvou komunikací, rozšíření a úprava míst na třídění odpad,
lajnování multifunkčního hřiště, lajnování části kruhového objezdu
u autobusové zastávky, pokračování v prořezu stromů u hřbitova či
nové vrtané obecní studny, zahájení prací na úpravách KD pro
obchod, atd. Namísto těchto plánovaných akcí musíme řešit
investice, které jsou tzv. „vyvolané“. Valnou část obce od
komunikace s názvem „vnitřní okruh“ až k panelové cestě (které se
to již netýká) bude pokládat dodavatelská firma od ČEZ Distribuce rozvody elektrické energie do země. Zemní práce by měly začít
v týdnu od 22. 6. 2020 a nejprve se začne stavbou nových
elektrických skříní k jednotlivým rodinným domům. Poté se bude
na tři etapy kopat do země s maximálním ohledem na přístup
k rodinným domům. Tato investice s sebou přinese náklady obce
spojené s pokládkou kabeláže na veřejné osvětlení a rozhlas do
země ze sloupů, a dále s nákup nových stožárů, kde umístíme
osvětlovací tělesa veřejného osvětlení a amplióny rozhlasu, neboť
ty staré betonové sloupy jsou v majetku ČEZ Distribuce a tyto
budou odstraněny. Jde o nákladnou akci, na kterou musíme vzít
finance z úspor z minulých let, které máme na spořících účtech. Dá
se předpokládat, že u zbývající menší části obce – se bude
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s položením kabeláže do země pokračovat v brzké době (letošní
rok či do dvou let).
V letošním roce tak budou probíhat akce, které byly zahájeny
v začátku letošního roku. Od března probíhá ve Višňovce, pokládka
rozvodů inženýrských sítí do země od dodavatelské firmy ESTA
Kladno. Jde o hlučnou akci spojenou s přesuny hmot a s tím
spojenou velkou prašností. Jsme si toho vědomy, a proto
s maximální koordinací se zástupcem firmy ESTA Kladno a hasiči
Dřetovice se snažíme prašné cesty kropit. Obyvatelům žijících
v blízkosti stavby děkujeme za shovívavost a trpělivost. Práce
probíhají podle harmonogramu a nouzový stav tyto práce
nezpomalil, proto věříme, že konečný termín k 31. 7. 2020 bude
splněn a práce až do první vrstvy zpevněného povrchu komunikace
budou dokončeny včas. Také tato akce si vyžádá větší investice
spojené s napojením nově vybudované dešťové kanalizace ve
Višňovce na stávající rozvody. I tato investice bude hrazena
z uspořených prostředků z minulých let.
Velkou akcí letošního roku je zahájení rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Vypsaná zakázka malého rozsahu na celou rekonstrukci
však byla velkým zklamáním, neboť se přihlásily pouze dvě firmy,
jejichž cenové nabídky byly oproti plánovanému rozpočtu velice
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vysoké. Konečné slovo k vypsané zakázce má zastupitelstvo obce,
které se koná ve středu 24. 6. 2020 od 18 hodin, zde se k zakázce
vyjádří hodnotící komise složená ze zástupců zastupitelstva obce.
Budova hasičské zbrojnice je dlouhodobě v neutěšeném stavu a je
nutná její rekonstrukce, bohužel jsme nenašli vhodnou dotaci, u
které bychom splňovali všechny zadané podmínky a mohli tak
alespoň z části, náklady na tuto akci pokrýt. Na tuto akci se
snažíme dotaci získat i nadále, nicméně z fondu Středočeského
kraje máme již vyčerpáno a nové dotace budou vypsány až v roce
2021. Stejně tak se otevírá možnost požádat o dotaci z programu
Přemyslovských středních Čech, která pro rok 2021 vypíše jednu
z dotací pro hasiče v kategorii V., tedy vhodná pro Dřetovice. Zde
bychom mohli získat až 800.000, - Kč.
Na závěr Vám přeji klidné a odpočinkové léto, užijte si dovolenou
podle svých představ, opatrujte se a nezapomeňte, že s úsměvem
jde všechno líp a vlídné slovo mnohdy udělá víc, než si myslíme .
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Renata Dobrá, starostka obce

Byty v zadní části KD
Stavba čtyř sociálních bytů v jihozápadní části kulturního domu již
začala v květnu t. r.. Tato akce probíhá plynule - a jelikož se
nachází dosti vzdálena od obytných částí obce, nenarušují její
práce klid a žití občanů.
Možná se spousta z Vás ptá, na co tyto bytové jednotky obec
potřebuje a proč se neinvestují peníze za tuto akci někam jinam?
Máme pro váz zcela jasné odpovědi. V prvé řadě celá tato částka je
získaná z dotace Fondu rozvoje bydlení.
Dalším důvodem je zaopatření občanů v kritických podmínkách,
které by mohly nastat. (Pán Bůh ví, že nikomu nepřejeme nic
zlého). A velice přínosným faktorem je i to, že do obecní pokladny
poputují finanční prostředky ve formě nájemného z čehož obec
bude mít také užitek.
A co je prospěšné pro obec - je prospěšné pro nás všechny.
Zakončení stavebních prací je plánováno do konce října.
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Rodinný vlakový výlet

Dne 27. 6. 2020 se pořádá výlet aktivních mamin,
tatíků a dětiček.
Odjezd vlaku z Dřetovic v 7 hodin směr Úštěk.
Pozor je vlaková výluka a tak ,,vlak´´ odjíždí
z autobusové zastávky, s přestupem v Kralupech a
Lovosicích.
Při pěkném počasí můžeme být celý den u vody. Nebo
výletit do čertovských sklepů či navštívit expozici
českých sladkovodních ryb a dojít na nedalekou
zříceninu hradu Helfenburk.
Všichni natěšenci jsou vítaní a těšíme se na hojnou
účast.Z důvodu kapacity výlukového autobusu
potvrďte účast na tel. 778 528 246
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Výlet na Sněžku
Sk Boxing Dřetovice pod taktovkou trenéra Václava
Kučery pořádá výstup na Sněžku.
Pro jeho chovance je výšlap povinností, avšak pro
ostatní dobrodruhy je k dispozici lanová dráha.
Termín konání je 16. 8. 2020.
Odjezd autobusu je v 7:00 hod. od hasičské zbrojnice.
Výletu se mohou účastnit i ti, kteří nemají s oddílem
nic společného.
Cena: 200,- Kč/os.
Nutná rezervace na tel. čísle 775 123 534 kvůli místu
v autobuse.

Obec Dřetovice a
zvou

JSDH Dřetovice Vás
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18.8.2020
ODPOLEDNE DOBRODRUHŮ
VEČERNÍ BOJOVKA



16:00 začínáme pravěkým programem
s náčelníkem Živá Huba na zahrádce u
přísálí kulturního domu





17:30 hledání pokladu



18:00 opékání buřtíků

22:00 sraz před KD, lampionovým
průvodem k místnímu hřbitovu, kde

proběhne pro mladé bojovníky zkouška
odvahy
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Novela vodního zákona
Novelou vodního zákona s účinností od 1. 1. 2021 dochází
k povinnosti uschovávat doklady o vývozu odpadní vody z žumpy.
Novela č. 113/2018 Sb. mimo jiné pro občany zpřísňuje požadavky
na odvoz odpadní vody z jejich bezodtokových jímek. Lidé budou
muset dokládat odvoz splašků ze žump do čistíren odpadních vod
od roku 2021. Velká většina lidí v obci vypouští své odpadní vody
do žump s „načerno“ vybudovaným přepadem, popř. do trativodů
zasakujících do podzemních vod na svém pozemku.

Jímka na odpadní vody (žumpa)
Je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody
shromažďovány a dále vyváženy. Jímka musí být vodotěsná,
odpadní vody z ní nesmí prosakovat, nebo samovolně vytékat.
Z tohoto vyplývá, že odběr pitné vody pro domácnosti v takovém
případě musí přiměřeně odpovídat vyvezenému množství
odpadních vod z jímky.

Citace dle zákona o vodách § 38, odst. 6:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod
a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období
posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze
provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle
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živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu,
kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad,
ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených
odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu
odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní
vody zneškodněny“.
Splaškové
odpadní
vody
se v žumpě
akumulují,
po naplnění akumulačního prostoru musí být žumpa vyprázdněna
a její obsah zneškodněn. Jelikož žumpa není zařízením způsobilým
snížit znečištění akumulovaných odpadních vod (není čistícím
zařízením), nelze z ní odpadní vody přímo vypouštět do vod
povrchových či podzemních. K vypouštění nečištěných odpadních
vod není vodoprávní úřad oprávněn vydat povolení.


Co ten, kdo používá žumpu?

Především likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem.
Tzn. při naplnění žumpy vyvézt odpadní vody na čistírnu
odpadních vod, kde jsou vody v souladu se zákonem zlikvidovány,
resp. vyčištěny. Na takový vývoz poté majitel eviduje doklad, který
předkládá při případné kontrole.
U septiku musí majitel dbát především na plnění předepsané
kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace Kanalizačním
řádem a to tak, že septik jednou či dvakrát za rok alespoň ze 2/3
vyveze stejným způsobem jako u žumpy. U septiku by navíc měl
kontrolovat kvalitu odpadních vod i odběrem vzorku, pro zjištění
účinnosti čištění, resp. souladu sledovaných parametrů dle
Kanalizačního řádu provozovatele kanalizace.
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Oba způsoby likvidace odpadních vod spojuje udržovat tyto stavby
v dobrém technickém stavu a především vodotěsné. Toto bývá
předmětem kontroly! Netěsnosti mohou způsobit problém
v životním prostředí, nebo i poškozením sousedních nemovitostí či
domu majitele samotného.


Neblahé následky při neplnění

Jestliže vlastník doklady kontrolnímu úřadu nepředloží, lze to
bez dalšího považovat za porušení povinností stanovených vodním
zákonem pro nakládání s odpadními vodami. Sankce i pokuty jsou
voleny dle závažnosti, ale mohou vystoupat do výše desítek tisíc
korun. Zákon úředníkům zaručuje přístup na pozemek, kde se
kontrolovaná žumpa nachází.

Nepořádek u vlaku
Prosíme o udržování pořádku u cesty k vlakovému nádraží.
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Kolektivní informace


Prosíme návštěvníky hřbitova, aby nevhazovali smíšený
odpad do popelnic na odpad tříděný.
Na hřbitově jsou popelnice k tomuto účelu určeny.



Všechny mladé ovocné stromky, které byly vysázeny za
kostelem a směrem k vlakové zastávce se zdárně uchytily a
krásně prospívají. To se ale bohužel nedá říct o dvou lípách,
které byly zasazeny v říjnu 2018 na počest 100. výročí
vzniku Československé republiky, které se řádně neujaly, a
tak je nahradí nové, které zasadíme na podzim, aby
pořádně zakořenily.



V červenci budou na chodbě v KD vyřazené knihy, které si
můžete zdarma odnést.



Cvičení s Jíťou opět zahájeno - každé úterý od 18 hod. v KD



Box pro děti od 10 - 17 let – pondělí a čtvrtek 17 – 18 hod.
 Judo Dřetovice každou středu od 17:30 – 19 hod.
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Pojďme spolu zatočit s nepořádkem v obci
Společnými silami se pustíme do úklidu obce. Tato dobrovolně
,,povinná“ brigáda se bude konat 1. 8. 2020 s odpichem v 10 hod.
u hasičárny. Těšíme se na všechny dobré dušinky, které dorazí a
budou přírodě nápomocny. Poté budou všichni řádně odměněni
vydatným pohoštěním. Lovu odpadků zdar!

Srdečně Vás zveme 29. 8. 2020 na zábavu
v restauraci
U sv. Václava
k tanci a poslechu hraje
KAPELA RADIÁTOR
k večeři si můžete dát něco chutného z grilu
Rádi Vás uvidíme a těšíme se na Vaši návštěvu
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Fotbalové hřiště
Rádi bychom poprosili všechny, kteří navštěvují dětské hřiště o to,
aby si cestu nekrátili přes střed fotbalového hřiště a ,,obcházely to
cestou za brankami´´ aby udržovaná travička nepřišla k úhoně.

Nepořádek na hřišti
Nadále prosíme o udržování pořádku na dětském hřišti. Uklízejte
po sobě a svých ratolestech odpadky a nenechávejte je volně
poházeny. Kamínky neodkládejte na asfaltovou plochu, hrozí
nebezpečí úrazu malým i velkým účastníkům provozu.

O pohár Starosty obce
8. 8. 2020

14:30 ŠVERMOV – BRANDÝSEK
17:00 DŘETOVICE – BUŠTĚHRAD

9. 8. 2020

14:30 o třetí místo
17:00 o první místo
Občerstvení zajištěno
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Dokončení oprav
V pátek 26.6. 2020 bude dokončena oprava malé herní sestavy na
dětském hřišti a doplněn nový písek v pískovišti.
V této souvislosti prosíme, aby v sobotu dopoledne tato herní
sestava, která je obehnána bezpečnostní páskou nebyla užívána.
Děkujeme za pochopení.

Školení výjezdové jednotky
18. 6. 2020 byli proškoleni členové výjezdové jednotky, a to Roman
Novotný a Ladislav Šlauf. Školení se specializovalo na imobilizaci a
odchyt plazů.
Kdyby bylo zapotřebí jednat v této souvislosti, obraťte se na
starostu hasičů.
Tel. kontakt 722 002 725
Obec Dřetovice
Dřetovice 2
273 42 p. Stehelčeves
IČO: 00234338
Oficiální web obce:
www.obecdretovice.cz

Pokladní hodiny:
Pondělí 8 – 12, 17 - 20
Středa 8 – 12, 17 – 20
Úřední hodiny:
Pondělí 17 – 20
Středa 17 - 20

Tel.: 770 147 314, 778 528 246
E-mail: info@obecdretovice.cz
Datová schránka: tp7bn8p
Běžný účet: 0389456339/0800
Odpolední úřední hodiny jsou vždy
za přítomnosti starosty nebo
místostarosty obce

autor měsíčníku: Lucie Kučerová a Olga Vlasáková
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Panna Maria – Zázračné medaile
Jak vznikla Zázračná medailka?
Zázračná medailka, neboli Medailka Neposkvrněného Početí, vznikla na základě mariánského zjevení v Rue
du Bac v Paříži. Zde se zjevila Pana Maria 27.11.1830 sestře Kateřině Labouré v kapli „Dcer křesťanské lásky
sv. Vincence de Paul“.
Panna Marie stála na zeměkouli a drtila svou nohou hada. V rukou držela malou zlatou zeměkouli. Sestra
Kateřina slyšela vnitřní hlas: “Tato zeměkoule představuje celý svět, hlavně Francii a každého člověka
zvlášť“.
Pak sestra Kateřina viděla P. Marii s rozevřenýma rukama. Na rukou měla prsteny zdobené drahokamy. Z nich
vycházely zářivé paprsky. Sestra Kateřina slyšela:
„Tyto paprsky jsou symbolem milosti, které rozdávám všem, kteří mě poprosí.“
„Drahokamy na prstech, které nezáří, představují milosti, o které lidé zapomínají prosit“.
Okolo P. Marie se utvořil ovál, na kterém bylo zlatými písmeny napsáno: „Bez hříchu počatá Panno Maria,
oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme“
Sestra Kateřina opět slyšela hlas: “Dej zhotovit takovou medaili. Ti, kteří ji budou nosit, dostanou velké
milosti. Mnoho milostí dostanou všichni, kteří ji budou nosit s důvěrou.“
Pak se obraz obrátil a sestra Kateřina viděla na zadní straně medaile písmenko „M“ a nad ním kříž. Pod
písmenkem byla dvě srdce, jedno korunované trním, druhé probodnuté mečem. Po obvodu bylo dvanáct
hvězd.
Proč je Zázračná medailka nazývána zázračnou?
Po zhotovení prvních medailek se na přímluvu P. Marie událo mnoho zázraků, nevysvětlitelná fyzická i
duchovní uzdravení, pomoc v bezvýchodných situacích. Proto se medailka rychle rozšířila po celém světě a
lidé ji začali nazývat „zázračnou“.
Proč nosíme medailku dnes?
Protože důvěřujeme P. Marii. Je Boží i naší Matkou, přimlouvá se za nás. Od Boha nám může vyprosit každou
milost, kterou potřebujeme pro duši i tělo.
Modlitba k Panně Marii Zázračné medailky
Neposkvrněná Panno Maria, Matko Boží a Matko naše, důvěřujeme ve Tvou mocnou přímluvu, kterou jsi
tolikrát prokázala prostřednictvím své medailky. Pokorně Tě prosíme, oroduj za nás u svého Syna, aby nám
udělil milost, o niž touto novénou prosíme … zde vyjádři svoji prosbu … Panno Maria Zázračné Medailky, Ty
ses zjevila svaté Kateřině Labouré jako Prostřednice milostí. Vyslechni proto naši naléhavou prosbu. Do Tvých
mateřských rukou vkládáme všechny své úmysly, duchovní i hmotné zájmy. Dovolujeme si svěřit Tvé
mateřské dobrotě i tuto zvláštní žádost … Dobrá Matko, pokorně Tě prosíme, přednes ji svému Božskému
Synu. Jestliže se neprotiví Jeho vůli a slouží nám k posvěcení, vypros nám ji. Pozvedni tedy, Panno mocná, své
prosící ruce nejprve k Pánu, potom je skloň k nám a sešli na nás paprsky svých milostí, aby se v jejich světle
a teple naše duše očistila, aby nelpěla na pozemských věcech a kráčela za Tebou až do dne, kdy se setkáme
v nebeské slávě. Amen.
Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří k tobě utíkáme.
Zázračné obrácení Alfonse Ratisbonna
Židovský bankéř Alfons Ratisbonn nenáviděl katolickou církev. Kde mohl, rouhal se a křesťanům se cynicky
posmíval. Při jedné z jeho cest byl vnitřně nabádán k tomu, aby navštívil Řím. Nechtělo se mu, ale přece to
udělal. Rozhodl se, že se zastaví i u svého bývalého spolužáka Teodora de Bussiera.
Bylo to 15.1.1842. Alfons se na návštěvě rouhal a posmíval křesťanům. Spolužák jej tedy přemluvil, ať sám
vyzkouší, zda je křesťanský Bůh tak bezmocný. Na krk mu zavěsil Zázračnou medailku Panny Marie od
Kateřiny Labouré a k tomu se každý den musel chodit modlit povzdych Bez hříchu počatá. Alfons na tyto
podmínky přistoupil. Matka Boží se šestadvacetiletému židovskému liberálovi Alfonsovi Ratisbonne dne
20.1.1842 zjevila a zcela obrátila jeho srdce natolik, že necelé dva týdny poté přijal křest v římském kostele
Jména Ježíš a po dalších šesti letech byl vysvěcen na kněze. Zbytek života pak zasvětil evangelizaci Židů
v Palestině.

