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

LEDEN - ÚNOR 2021
Vážení občané,
doufejme, že známá pranostika „Únor bílý, pole sílí“ bude pravdivá, když
už nám únor přinesl vydatnou sněhovou nadílku a vydatný mráz. Ani
jedno nebude jistě na škodu, sníh s sebou přinese tolik žádanou vláhu a
mráz, doufejme, že vyhubí myšky a další podobné potvůrky, které nám
znepříjemňovaly život v loňském roce.
Sníh s sebou však přináší i to nemilé, a to odklízení sněhu. Díky novému
obecnímu pomocníku multikáře, které po domácku říkáme Matylda, jsou
obecní cesty dokonale prohrabané a nový sypač krásně rozhazuje
kamínky a sůl. Nicméně přístupové cestičky k vrátkům, vratům či
parkovací stání u svých domků si každý musí zajistit vlastními silami.
Posyp pak můžete použít ze žlutých posypových nádob, kterých máme
v obci dostatek.
Dále bych Vás chtěla informovat, že ze statistik, které máme k dispozici,
v naší obci již téměř 12% obyvatel prodělalo onemocnění covid-19,
aktuálně má tuto nemoc cca 1%. Počet průběžně nakažených je plus
mínus stejný. Tímto bych chtěla poděkovat, že se nám všem daří toto číslo
takto držet - a to díky dodržování vládních opatření. Víme, že to trvá již
dlouho a je to „otravné“, ale věřme, že už se dočkáme a opět se potkáme
na zábavách a jiných akcích.

Renata Dobrá, starostka obce
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Odpady a změna zákona o odpadech od 1. 1. 2021
Dne 1. 12. 2020 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR po dlouhých
letech příprav schválen nový zákon o odpadech. Po podpisu prezidentem
ČR nabývá účinnosti již od 1. 1. 2021. Zákon stanovuje cestu přechodu
odpadového hospodářství v takzvané oběhové hospodářství, kde zcela
exaktně vymezuje recyklační cíle, zpřísňuje poplatkovou úroveň za
odstraňování odpadu či stanovuje úplný zákaz skládkování využitelného
odpadu od roku 2030. Jen poplatky za odstranění odpadu na skládkách,
které tvoří významnou část celkové ceny, vzrostou ze současných 500
Kč/t na 1 850 Kč/t do roku 2029, přičemž od 1. 1. 2021 roste základní
poplatek za ukládání odpadu o 60%, na 800 Kč/t. Též jsou novým
zákonem definovány výrazně větší povinné odvody rezerv do
rekultivačního fondu z ukládaného odpadu, tzv. rekultivační rezerva (z 35
Kč/t na 75 Kč/t a ze 100 Kč/t na 145 Kč/t). Rekultivační rezerva je jeden z
nákladů, které vstupují do ceny.
Zákon stanovil pro obce výjimku z platby poplatků v navrhované výši na
část odpadu. Tato výjimka vychází ze zákonem stanoveného množství na
obyvatele v tunách. Celkové množství odpadu, na něž se vztahuje tato
výjimka v daném kalendářním roce se vypočte jako násobek počtu
obyvatel k 1. 1. roku bezprostředně předcházejícího poplatkovému
období a množství zákonem stanového odpadu na jednoho obyvatele.
Pro rok 2021 platí, že zákonem stanovené množství odpadu na jednoho
obyvatele je 0,2 t. Tento ukazatel však v letech klesá až na 0,12 t/občan
pro rok 2029. Této výjimky je možné maximálně využít při vhodném
nastavení a dosažení úrovně separace.
Z těchto důvodů jsme byli nuceni zvýšit poplatek za systém odpadů na
rok 2021 na částku 642,- Kč za jednotku. Oproti roku 2020 je to zvýšení o
necelých 21%. Vzhledem k výše uvedenému, bude i v následujících letech
nárůst tohoto poplatku za systém odpadů.
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Do výše poplatku se bude promítat hlavně množství netříděného odpadu.
Pokud budeme dobře a hodně třídit, nebude muset tento poplatek
vzrůstat dramaticky. Již v roce 2020 jsme rozšířili místa tříděného
odpadu, a to u hřbitova a pod kaštanem u vnitřního okruhu. Také při
odevzdávání velkoobjemového odpadu do sběrného místa je vždy nutné
co nejvíce odpad vytřídit. Odpad zbavit plastových, dřevěných, želených
či skleněných částí a tyto odevzdat do tříděného odpadu a vyhrazených
kóji, v nejvyšší míře, jak to lze. Víme, že je to pracné, ale nutné!!! Také za
svoz tříděného odpadu budeme hradit každý rok více, ale zvýšení je
řádově o jednotky levnější než odvoz netříděného odpadu.
V této souvislosti připomínám, že ve sběrném místě je speciální nádoba
na odevzdání z kuchyně nepotřebných rostlinných olejů a jedlých tuků.
Odevzdávejte nejlépe v uzavřených vlastních PET lahví.
Dále připomínám, že do sběrného dvora patří velkoobjemový odpad a suť
z běžného provozu domácnosti. Není možné sem odvážet suť z
rekonstrukce domu či jeho části. Opakovaně jsme řešili velké množství
jak suti, tak třeba polystyrénu, atd. Při rekonstrukci domu či jeho části si
stavebník sám musí dojednat odvoz odpadu a ten si i uhradit, na toto se
poplatek za systém odpadů rozhodně nevztahuje!!! Stejně tak si musí
každý při vyklízení půdy, podkroví a dalších částí domu (nejvíce při
rekonstrukcí starých domů) sjednat individuální odvoz odpadu. Obsluha
sběrného dvora Vám neumožní odevzdání nestandartního množství
těchto typů odpadů.
V rámci evidence odvozu odpadů do sběrného místa povede obsluha
sběrného místa záznamní knihu, kde při odevzdání odpadů každý nahlásí
své jméno a číslo popisné v Dřetovicích. Obsluha sběrného dvora do knihy
bude zaznamenávat druh a odhadované množství odevzdaného odpadu.
I nadále platí zákaz vstupu dětí do prostoru sběrného místa z důvodu
jejich bezpečnosti. Dodržujte, prosím, tento zákaz a děti nechte doma.
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Sběrné místo bude otevřeno od soboty 27. 3. 2021 a dále každou sobotu
od 8.00 do 12.00 hodin. V případě nutnosti budou přidány hodiny o
všední dny, kdy Vás vždy včas budeme informovat.

Ti, kteří dosud nezaplatili za svoz popelnice, nechť tak učiní v nejbližší
době. Děkujeme!
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Předškolní a školní spádovost pro Dřetovice
Vážení občané, rodiče našich nejmladších občánků. Již v roce 2012 se nám podařilo
vybudovat, otevřít a stále provozovat odloučené pracoviště mateřské školky u nás přímo
ve Dřetovicích. Jsme rádi, že se zde dětem i paní učitelkám líbí, o čemž svědčí i fakt, že
je vždy naplněna po okraj ☺.
Bohužel se spádovostí školy je to nyní daleko horší . Město Buštěhrad již dále
neprodloužilo smlouvu o spádovosti pro Dřetovice, neboť kapacita buštěhradské školy
se již blíží maximálnímu limitu, a vzhledem k výstavbě, která v Buštěhradě probíhá, bude
kapacitně stačit pouze Buštěhradu samotnému. V letošním roce si ještě ponechává
v rámci spádovosti děti z Lidic, z žádných jiných obcí si to již dovolit nemůže. Toto je nám
velice líto, s buštěhradskou školou měli Dřetovice spádovost již desítky let a je na tuto
školu vázána autobusová doprava pro děti. Bylo mi řečeno, že nikomu není bráněno,
aby přišel k zápisu do buštěhradské školy, nicméně zda budou přijati mi nikdo slíbit
nemůže, záleží na zájmu dětí z Buštěhradu a z Lidic, kolik jich skutečně k zápisu přijde.
Ovšem s tímto faktem nepohneme a řešíme další možnosti.
Navázali jsem spolupráci s obcí Stehelčeves, která je zřizovatelem a provozovatelem
školy. Budeme rádi, když v budoucnosti bude rozšířená škola i pro dřetovické děti,
nicméně vzhledem ke kapacitám školky ve Stehelčevsi je nutné, aby Stehelčeves nejprve
vyřešila rozšíření kapacity školky, a to výstavbou nové školky. Teprve poté zamýšlí
rekonstrukcí školy rozšířit její kapacitu, až poté co se třídy školky přestěhují do nových
prostor. Výhled tohoto záměru dovedu odhadnout na minimálně 5 let.
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni obrátit se na město Kladno s dojednáním spádovosti
kladenských škol pro děti ze Dřetovic. Obecně přijímá město Kladno všechny děti z ORP
Kladensko, které nemají vlastní školské zařízení, do kterékoli z kladenských škol. Tedy
rodiče budoucích prvňáčků, jakož i dětí starších, které se k nám přistěhují v průběhu
školního roku, si mohou vybrat kteroukoli kladenskou školu, která jim vyhovuje a jít do
ní k zápisu. Můžete tedy jít k zápisu jak na Buštěhrad, tak na Vámi vybranou kladenskou
školu a podle výsledků řízení se poté rozhodnout, kterou školu případně zvolíte. Zápis
do prvních tříd v Buštěhradě bude 12. a 13. 4. 2021. Jakou formou bude zápis probíhat
v tuto chvíli nevíme. Je nutné si hlídat webové stránky Vámi vybrané školy.
Pokud by i přes toto všechno rodiče předškolních dětí potřebovali pomoc, neváhejte se
na nás obrátit, společně se pokusíme najít řešení.
Děkuji za pozornost,

Renata Dobrá, starostka obce Dřetovice
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Nákup nového sypače
Vskutku se jistě hodí do našeho dřetovického týmu posila ve formě
nového sypače na nové fešné multikáře. V brzkých ranních hodinách
vyjíždí do akce a ulehčuje průjezd našim občanům – v naší vsi se nazahálí.
Sněhová nadílka letos možná překvapila silničáře - nikoli však nás.
Spousta z Vás si udržuje vlastními hrably své zahrádky, dvorečky a
,,předdomečky“, za což děkujeme. Je to pěkná dřina a je u toho zima.
V nelítostně chladivém únoru udržujte dobrou náladu a hlavně nohy
v teple.
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Revitalizace parku u rybníku
Náves u hasičské zbrojnice si oblékla nový kabát.
Přímo v srdci obce u rybníčku byly vysázeny nové stromky i křoviny,
a tak toto místo bude novou oázou pro odpočinek skloubený s relaxací
😊.
Park se o maličko rozšíří a budou přidány nové obrubníky, vše však
záleží na rozmarech počasí.
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Vyhlídka na odkanalizování obce
V prosinci loňského roku jsme se rozhodli udělat další krok
k odkanalizování obce. Ve spolupráci s firmou Wintendr se vypsalo
výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na
odkanalizování Dřetovic. Bylo přímo osloveno pět firem, jednou z nich i
Dekonta.
Ta vyhrála výběrové řízení s cenovou nabídkou nižší cca o 700 000,- Kč
oproti plánované akci, byla levnější o 400 000,- Kč proti jinému
zájemci.
Cena projektu je 1 380 000,- bez DPH tedy 1 660 800,- Kč, což je
nemalá částka.
Z toho důvodu se ucházíme o dotaci z Fondu životního prostředí, která
je až do výše 90 %.
Termín kompletního předání je 31. 1. 2022.
Tato akce bude spojena se spoustou úsilí a času, tudíž se dá říci, že je
to běh na dlouhou trať.

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

