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

ZÁŘÍ 2020

Přátelé obce,

tak již máme po prázdninách a pomalým, ale jistým krokem
vstupujeme do podzimu a akcí spojených s tímto ročním obdobím.
Pevně doufáme, že energie načerpaná ze slunného počasí nás
bude pozitivně provázet v následujících měsících a neodradí nás
ani koronavirus, který se nám vrací z prázdnin.
Můžeme využít pěkného počasí a vydat se na příjemnou
procházku směrem k Brodcům, kde je opravena cesta a jsme
obklopeni přírodou, která se začíná podzimně zbarvovat.
Děkujeme Vám za Vaši trpělivost s rozkopanými komunikacemi
v obci a pracemi, které s tím souvisí. Bohužel je to nezbytné zlo,
které musíme spojenými silami vydržet a překonat.

Lucie Kučerová
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Vážení občané,
letošní rok nám pokračuje v tempu, který jsme díky pandemii
koronaviru byli nuceni v jarních a letních měsících utlumit, nicméně
plno akcí i tak začalo a pokračuje. Výstavba inženýrských sítí a
dopravní infrastruktury ve Višňovce začala již v březnu a bude
dokončena v tomto měsíci, práce jsou již téměř hotové. Výstavba 4
sociálních bytů v jiho-západní části kulturního domu začala v květnu a
také zde je stavba téměř hotová, kolaudace proběhne určitě během
podzimu.
Vyvolaná akce firmou ČEZ Distribuce, která pokládá kabeláž elektřiny
do země v cca třetině obce, probíhá a nyní je ve své třetině, zde
budou práce probíhat až do zimních měsíců letošního roku. Díky této
akci musí obec investičně zajistit položení kabeláže veřejného
osvětlení a rozhlasu do země, včetně nových lamp. V tuto chvíli je již
podepsaná smlouva na pokládku kabeláže, včetně materiálu za cenu
cca 1.100.000, -Kč. Cenu za lampy ještě upřesňujeme. Jde tedy o
významnou finanční akci obce. Finanční prostředky budou použity
z úspor z minulých let.
Další akcí v obci je osazení dopravního značení na hlavní silnici na
Blatech, z obou stran byly umístěny značky Pozor děti a Nejvyšší
povolená rychlost 30 km v hodině, v blízkosti fotbalového hřiště.
Věříme, že toto značení budou řidiči respektovat a zlepší se zde
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dopravní aktivita. O omezení v této části obce usilujeme již řadu let.
Pomoc řidiči jistě uvítají v podobě dopravního zrcadla umístěného při
výjezdu od kapličky, které je nakloněno tak, aby byly viděny
automobily od Kovár. Tento dopravní prvek zde dlouhodobě chyběl,
ale díky zkušenostem firmy Proznak, jmenovitě Jirky Vozára, se
podařilo najít řešení. Za jeho přístup a iniciativu moc děkujeme.
Další oblastí, na kterou se nyní zaměřujeme, je multifunkční dětské
hřiště, kde byl umístěn nový stožár s osvětlením napájené solární
energií k osvětlení herní plochy. V brzké době sem přibydou ještě dvě
monitorovací kamery. Také byla vypsána poptávka na nové oplocení
dětského hřiště. Věříme, že i tato akce bude realizována během
letošního roku.
V tuto dobu se také již pracuje s finální podobou projektové
dokumentace úprav v kulturním domě na přestavbu jeho části pro
obchod se smíšeným zbožím, skladem stolů a židlí a sociálním
zázemím pro sály KD. Jde o změnu užívání části stavby komplexu
kulturního domu. V této souvislosti byla již navázaná spolupráce
s firmou na získání vhodné dotace na realizaci této akce. Pokud vše
půjde, dle předpokladů, budeme mít realizováno v roce 2021.
V rámci této akce je nutné také opravit část střechy kulturního domu.
Jde o jednu z hlavních akcí pro rok 2021.
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Další plánovanou velkou akcí roku 2021 je ucházení se o dotaci a
následnou realizaci rekonstrukce hasičské zbrojnice, která na svou
přestavbu čeká již řadu let. Nicméně až nyní se rýsuje možnost
získání vhodné dotace, kde splňujeme všechny potřebné podmínky.
Držme si palce, také bychom rádi, aby tato akce klapla během roku
2021.
Vážení občané, přeji Vám hlavně klid a pohodu v osobním, pracovním
a rodinném životě. Pokud máte náměty na zlepšení žití v obci,
neváhejte nás kontaktovat, nejlépe e-mailem, všemi podněty se
zabýváme a postupně vyhodnocujeme.
Renata Dobrá, starostka obce
-------------------------------------------------------------------------------------------Senátní a krajské volby 2. – 3.10.2020:
Volby do 1/3 Senátu a do zastupitelstva krajů se konají v pátek
2.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. 10. 2020 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě druhého kola do Senátu proběhnou tyto volby ve dnech 9.
10. a 10. 10. 2020.
Volby se konají v 1.patře kulturního domu Dřetovice, v zasedací
místnosti.
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Právo volit má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl nejméně 18 let věku a je přihlášen k trvalému pobytu v obci
náležící do územního obvodu kraje.
Ve vyhrazeném prostoru vkládá volič do úřední obálky 1 hlasovací
lístek. Na něm může zakroužkováním pořadového čísla označit
nejvýše 4 kandidáty, kterým dává přednost. Na kandidátní listině
strany, hnutí či koalice může být uvedeno nejvýše o 5 kandidátů více,
než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva
kraje.
Voliči, který nemůže volit ve volebním okrsku, v němž je přihlášen k
trvalému pobytu, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. O
ten lze žádat osobně u obecního úřadu středy 30. 9. 2020 a písemně
(poštou, datovou zprávou) do 25. 9. 2020.
S voličským průkazem lze volit v kterémkoliv volebním okrsku na
území kraje, v němž je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Ve volební místnosti se volič prokazuje platným občanským
průkazem či cestovním pasem ČR. Zastoupení není přípustné. Volič
může ze závažných důvodů požádat obecní úřad, a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi, o umožnění hlasování mimo volební
místnost. A to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
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Telefonní číslo: 770 147 314.

Co nového v obci
 Umístění dopravní značky snížená rychlost 30 km/h u hřiště.
 Umístění zrcadla u kapličky pro zlepšení dopravní
viditelnosti.
 Oprava místní komunikace na návsi.
 Vybudování nové lavičky u rybníka a na dětském hřišti.
 Zábavné cvičení pro nejmenší v doprovodu rodičů. Přijďte
se protáhnout každé pondělí od 16 h – 17 h do přísálí KD.
S sebou dobrou náladu a čistou sportovní obuv. Začínáme
v pondělí 14. 9. 2020.
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Blahopřání jubilantům
Předávání narozeninových
balíčků pokračuje a všem
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jubilantům udělala pozornost obecního úřadu radost.

Hromadný
Dřetovýlet
na
Úštěk dne 27.6.
2020 se vydařil. Počasí nám přálo a sešla se pořádná banda.

Dne 1. 8. 2020 probíhal v obci
dobrovolný
úklid.
Děkujeme
všem
našincům,
kteří si udělali
čas a podíleli
se na této akci.
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Dobrodružnou akci roztočil neandrtálec Živá huba, poté
následovalo hledání pokladu. Malý i velcí pralidé si poté opekly
buřtíky. Na následnou bojovku pro mládež bohužel nedošlo
z důvodu nepřízně počasí a
přemožení ohnivou vodou.

OBEC DŘETOVICE SI
VÁS DOVOLUJE
POZVAT

18. 9. 2020 od 20.00 hod.
na tancovačku, která se koná v KD.
Rozjede to ŽIVÁ HUBA.
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Přijďte se pobavit i Vy a upevnit sousedské vztahy.
Každý příchozí obdrží malou pozornost.
Těší se na Vás kolektiv obecního úřadu.

Za kulturní komisi Olča Vlasáková
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14. 9. 2020 ZAVŘENO – technické důvody
odpadají pokladní a úřední hodiny
Pozor změna úředních hodin od 16. 9. 2020

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

Pokladní hodiny:
Pondělí 8 – 12, 16 - 19
Středa 8 – 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
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14. 9. 2020 ZAVŘENO – technické důvody
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Nový vůz Multicar bude dělat čest naší obci
Po dlouhodobějších úvahách, co pořídíme za jiné multifunkční
vozidlo po dosluhující stařešině, která zde vykonávala svou službu
jsme se rozhodli pro zakoupení nového fešáka.
V rámci vyjednávání, které trvalo více než půl roku se nám
podařilo vyškemrat slevu více než 300 000,- Kč
30% účast bude hrazena z prodeje pozemků zahrádkářské kolonie
ve višňovce a zbylá část formou leasingu.
Universální pneumatiky nám zaručují, že odpadne starost o zimní a
letní obouvání, což samozřejmě není jediná výhoda, které nám
Multicar zaručuje.
,,Nechť naší obci dobře slouží“
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----------------------------------------------------------------------------------------

O pohár starostky obce
Baník Švermov vs. Sparta Dřetovice 9:2
Švermov obhájil vítězný loňský titul.
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