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

LEDEN- ÚNOR 2022
……………………………………………………………………………………………………..
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadály a před sebou již máme nový rok 2022,
kde na nás zcela jistě čeká plno neočekávaného a nového.
Jménem celého zastupitelstva Vás v tomto novém roce
vítáme a přejeme Vám z celého srdce jen to nejlepší.
Zůstaňme nohama pevně na zemi ať nás pak nebolí pád
z velké výšky a držme při sobě jako soucitní lidé a dobří
sousedé, vždyť i malá kapka toho dobrého co je v nás,
poselství upřímného úsměvu to vše dokáže rozehnat černé
mraky obyčejného člověka…
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Občanská sbírka pro našeho rodáka Jeňu
Od listopadu 2021 probíhala sbírka občanů na lepší bydlení pro našeho
rodáka Jendu Machačku. K dnešnímu dni jsme společně vybrali částku
36.600,-Kč. Pokud chcete také přispět a ještě jste to nestihli, můžete
přinést i nadále peníze na obecní úřad a budou přidány k této občanské
sbírce.
Bohužel buňka, která byla původně vybrána jako vyhovující, byla prodána
a i tak se nevybrala dostačující částka na její koupi a přepravu. Nadále
jsme hledali další alternativní možnosti, ale buňky šly cenově nahoru a
taktéž i cena dopravy, a i jejich stav, který je leckdy katastrofální
neumožňuje okamžité bydlení nýbrž další okamžitou opravu. Také
transport jeřábem by byl velmi problematickým vzhledem k šíři
příjezdové komunikace a finančně velmi náročný. Po zvážení všech
možností jsme dospěli k názoru, že bude nejlepší opravit svépomocí
přilehlý zděný přístavek, který na pozemku stojí. Bude zde nutná nová
střecha, rozvod elektřiny, omítky, podlaha, zateplení, okno, vstupní dveře
a průduch na komín s novými kamny na dřevo. WC bychom pořídili
mobilní s vývozem podle potřeby. Tyto úpravy vyžadují teplejší počasí,
než umožňuje leden nebo únor, proto počítáme se začátkem prací na
těchto úpravách v březnu nebo dubnu dle počasí. V dané dny, kdy se
budou práce konat, budou oznámeny a dobrovolníci jsou vždy vítáni.
Také uvítáme dary ve formě stavebního materiálu, kamen na dřevo,
plastového okna či dveří atd.. Pokud máte v zachovalém stavu a chtěli
byste darovat, budete vítáni ☺. Samozřejmě, že potřebný materiál na
opravu bude hrazen z Vaší občanské sbírky a o všem budou vedeny účetní
evidenci.
Pokud vše půjde podle našich přestav, tak v průběhu letošního léta by se
mohl Jenda přestěhovat do lepšího bydlení.
Všem, kteří se sbírky zúčastnili a přispěli moc děkujeme, žádná částka
není malá a i malou částkou můžete přispět na velký úspěch této akce.
Za celé zastupitelstvo obce, Lucka Kučerová a Renata Dobrá
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Hasičské desatero
o Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni
slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
o Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a
celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem
a jsi dobré věci na obtíž.
o Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou,
zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti
hasičské svého zdraví.
o Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj,
že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti
zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
o Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější,
nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
o Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá
povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém
jednání počestná a vlídná.
o Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky
než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude
slušným způsobem hájit.
o Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale
přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody
přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
o Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského
dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a
chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení,
jehož odznak nosíš.
o Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto
desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským
dobrovolníkem.
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Informace
•

Od začátku roku 2022 činí poplatek za systém odpadů
714,- Kč za jednotku.
Plné znění obecně závazné vyhlášky je na našich
webových stránkách www.obecdretovice.cz
Zdražení v letošním roce je oproti roku 2021 je 72,-Kč
za jednotku, bohužel se postupně v dalších letech tato
částka bude zvyšovat. Důležité je opravdu poctivě
odpad třídit, ukládat ho do správných kontejnerů a
nevyhazovat jej nevytříděný do komunálního odpadu.

•

Dotace na cestu v Brodcích momentálně není možno
využít a to z důvodu vyčerpání finančních prostředků
fondu.

•

V prosinci proběhla výsadba třešňové aleje směrem
k obci Zájezd a to konkrétně 30 ks vzrostlých stromků.
Získaná dotace činí 47.250 ,- Kč a je 100% hrazena
z fondu Ministerstva životního prostředí.
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•

Další rozeběhlá dotace slibuje nový ovocný sad na
obecních pozemcích pod kostelem, a to v celkové výši
150 000 Kč. Úměrně tomu bude přizpůsoben i okolní
terén a vybudován oddychový parčík.

•

Poplatek za pejsky musí být uhrazen do konce května.

•

Nový kontejner na oblečení přibude u sběrného dvora a
bude vyvážen 2x týdně.

•

Vážení, kdo má zakoupené hrobové místo, hlídejte si
platnost smlouvy.
Uložení pozůstalých prosím hlásit na obecním úřadě.

•

Prosím udržujte pořádek na hřbitově a okolo koše,
smetí patří tam a ne vedle.

•

Domácí zabijačka se koná 5. února od
12.00 hod. v restauraci U Sv. Václava.

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

