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

ČERVEN - ČERVENEC 2021
Lide dřetovický,

událo se zde spoustu novoty, avšak pro mě, jakožto hostinskou, je
největším úspěchem znovuotevření místní základny, tedy hospody.
Nemysli si však, vážený čtenáři, že nyní bude dřetovický plátek
okořeněn o pikantní záležitosti... poněvadž vše co se tam dozvím,
následně zapomenu:)
Na co však nezapomínám, je dění v obci. I když to leckterému může
připadat, že není vše podle jeho gusta, snažíme se neustále vyjít
vstříc všem Vašim (někdy až nemožným) požadavkům.
I přesto, že se to nezdá, práce je neustále mnoho, například taková
okem viditelná záležitost - letošní nadměrný růst travin - se bohužel
nedá s jedním obecním zaměstnance vůbec zvládnout. Zarůstá
nám kdeco, a tak se rozhodlo, že přibude na sečení nový pomocník
– zahradní traktůrek Seko. Ten
se hladce proseká
i špatně dostupným terénem. Stejně hladce si prosekali cestu na
Zákolany i pánové, kterým bych tímto chtěla poděkovat, jak
narychlo svolali akci „Z“ se svými bubnovkami.
Přeji nám všem více nadšení z dobře vykonané práce a v době
prázdninové užívejte obyčejných všedních dní a vychutnávejte
drahocenných okamžiků se svými nejbližšími.
Lucie Kučerová

Vážení občané,

projektování odkanalizování naší obce je v plném proudu a firma
Dekonta na něm usilovně pracuje. Proběhlo již několik osobních
schůzek - a také vy se budete moci zeptat na vše, co potřebujete,
neboť pokud nám to epidemiologická situace v zemi umožní,
proběhne veřejné setkání občanů a zástupců firmy Dekonta na
téma odkanalizování Dřetovic cca v polovině září 2021.
O přesném termínu Vás budeme informovat pomocí sms služby
Mobysis, na facebooku obce a na dřevěné úřední desce.
***
Od 1. 7. 2021 byly oficiálně dle smlouvy zahájeny stavební úpravy
hasičské zbrojnice Dřetovice. Tímto bych chtěla poděkovat všem
hasičům, kteří budovu vyklidili a je možné práce spojené
s opravami zahájit. V této souvislosti budou průběžná dopravní či
jiná omezení v blízkosti hasičské zbrojnice, proto Vás chci požádat
o zvýšenou opatrnost a respektování dopravního či jiného značení,
aby nedošlo ke zranění. Přece jen se stavba nachází ve
frekventované části obce. Zároveň se zahájením této stavby bylo
nutné odklonit jízdy linek autobusové dopravy, aby kolem hasičské
zbrojnice vůbec nejezdily, neboť by zde v některých fázích stavby
vůbec neprojely. Značník autobusové zastávky byl tak posunut od
autobusové čekárny o pár metrů, neboť autobusy přijíždí ke
značníku rovně od hlavní silnice směrem k bývalému statku JZD a
na improvizované točně se zde otočí, a stejnou trasou opět odjíždí.
Není tak možné, aby zajel (couvnul) k autobusové zastávce, neboť
dle vyjádření ředitele ČSAD není možné, aby řidič autobusu couval
z důvodu bezpečnosti chodců (laicky řečeno, aby nikoho nepřejel
při couvání, hlavně potom děti, až budou jezdit do škol). Požádali
jsme ČSAD, aby linka 624 byla co nejvíce obsluhována
nízkopodlažními autobusy, aby se zvláště našim seniorům a dětem
do autobusu dobře nastupovalo, ale

nelze vyhovět úplně všem spojům. Proto žádám o trpělivost
a předem se omluvám za tento nekomfort.
Stavba hasičárny, nebo-li zrození nové hasičské zbrojnice se
sedlovou střechou, bude probíhat až do 15. 3. 2022. Stavba bude
řádně zkolaudovaná jako objekt občanské vybavenosti v obci.

***

Dne 16. 6. 2021 obdržela obec stavební povolení na přestavbu
další části kulturního domu, tj. severozápadní strana, kde bude
umístěna knihovna, prostor pro obchod se smíšeným zbožím,
a sociální zázemí pro velký sál KD. Od tohoto dne byla pověřena
námi vybraná společnost k nalezení nejvhodnější dotace na stavby
těchto částí občanské vybavenosti v obci. Pevně věříme, že se
s akcemi začne ještě v letošním roce, vše závisí na vypsaných
dotačních titulech, jejich termínech, výběru dodavatele stavby a
termínu
dodavatele.
Zároveň
s těmito
akcemi
bude
i částečně opravena střecha nad KD.
***

Velká akce, která začala již před rokem - a nyní se již chýlí ke konci,
je pokládka kabeláže elektřiny do země na cca 1/3 části obce.
V současné době již došlo ke kolaudaci položené kabeláže a
občané již odebírají elektřinu právě z těchto nových kabelů. Také již
byla rozsvícena první světla veřejného osvětlení na nových
stožárech, a všechny staré betonové sloupy již byly odvezeny. Na
rozsvícení
zbylých
světel
se
usilovně
pracuje
a dojde k tomu v nejbližších dnech.
V této souvislosti ještě stále dochází k úpravám po pokládkách
kabeláže. Asfaltování již proběhlo. Betonují se postupně všechny
dotčené ulice a přilehlé trasy. Zbývá ještě umístit dva odtokové
žlaby se svodem do dešťové kanalizace.
***

Podle posledních informací od Krajské správy a údržby silnic,
proběhne ještě v letošním roce oprava propustku u fotbalového
hřiště. Stavební povolení je do konce roku. O přesném termínu
uzávěry naší hlavní silnice v obci Vás budeme informovat.

Přeji všem hezký a klidný zbytek letních prázdnin, užijte si
zaslouženou dovolenou bez stresů a nervozity. Opatrujte se.

Renata Dobrá, starostka obce

Sponzoři Dne dětí
ve Dřetovicích:

Jiří Cipro
Galaro Trade s.r.o. – Jiří Zachar
Unikont Group s.r.o.
Staněk rent – Tomáš Staněk
Penta spol. s r.o.
Jiří Erd
Sabivena s.r.o.
Kateřina Landová
AVE Kladno
Masné krámy s.r.o Slaný
Dekonta, a.s.
Lukrat.CZ s.r.o
RP Trade spol. s r.o.
Děkujeme Vám!

Dětský den
Konečně pořádná akce se po dlouhé odmlce uskutečnila v sobotu
29. 5. 2021 na fotbalovém hřišti. I přes vrtochy počasí, kdy sluneční
paprsky střídala sprška deštíku, se k registraci dostavilo 90
účastníků.
Každý účastník obdržel bonbóny, sušenku, párek, nanuk, limču,
dětskou vstupenku do Zooparku Zájezd a kartičku na plnění úkolů,
za vyplněnou si potom mohl dotyčný vybrat některou z mnoha
hodnotných cen.
Malování na obličej se neminulo účinkem a v brzké době po hřišti
pochodovali pavouci, motýli, Mickey Mousové a jiné malované
příšery.
Děti hojně využívaly i skákacího hradu a maxiskluzavky, které
následně posloužily díky změně počasí k vodním radovánkám.
I přes vrtochy počasí se všude blýskaly úsměvy a atmosféra se
nesla v poklidném přátelském duchu za nadšeného jiskření
dětských očí.

Dřetovice podporují
kulturní dění v naší obci

Na vědomí se všem filmovým divákům dává,
že dne 20. 8. 2021 od 21.00 hodin
k nám do vsi před kulturní dům zavítá
putovní kino.
Promítat se bude nová česká filmová komedie
MATKY.
Cena Kč 100,-.
K zakoupené vstupence obdrží každý
malinovku a popcorn.

Tajemství „piknikového“ košíku
V sobotu 24. 7. 2021 od 16:00 hodin naplňte
své piknikové koše a vyražte se podělit a
zároveň ochutnat od ostaních dobroty v nich
umístěné.
Piknikové deky si rozložíme na dětském
hřišti.
Pro děti budou připraveny plátna a olejové
barvy pro zachycení idylického okamžiku.
Děti si mohou přinést i
pomalování.

kamínky na

Vandalismus v obci

Vyrvaná značka nebyla bohužel posledním kouskem
hříšníků, který si vzali na paškál ničení věcí.
Následovalo posprejování kulturního domu i
soukromého majetku. Dále někomu vadila ptačí
budka na stromě a její následná likvidace musela
zřejmě někomu zvednout ego.
Mrzí nás, že musíme psát takovéto zprávy, více však
to, že se toto vůbec děje.

Včelí roj

Multikára zasahovala při výskytu včelstva v obci.
Odchyt včel proběhl úspěšně.

Informace

• Obec získala dotaci Kč 112 000,z Ministerstva zemědělství České republiky –
Údržba a obnova venkovních prvků – na
opravu kapličky Panny Marie ve Dřetovicích.
Nově přibude osvětlení a zvon.

• Další dotace z Ministerstva životního
prostředí - z programu péče o krajinu - byla
získána na liniovou řadu třešní a višní na
polní
cestě
na
Zájezd.
Obec obdržela Kč 50 000,-.
• Akční dřetovické kočičky obdržely příspěvěk
Kč 3 000,- z malého přemyslovského měšce
na nákup cen na dětské akce.

• Umístění nového zrcadla v zatáčce u polní
cesty na Zájezd.
• Zákaz koupání a plavení koní v rybníčku
u autobusové zastávky!
• Od 1. 7. 2021 se navyšuje počet svozů plastů
Vyvážet se budou vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Prosím, dbejte na to, aby vše bylo umístěno
v kontejneru, vše mimo něj nevyvezou.

Úřední hodiny
o prázdninách
jsou pouze
ve STŘEDU
od 16:00 do 19:00 hodin
– kromě 21. 7. 2021, kdy odpadají
úplně!

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

