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

BŘEZEN- DUBEN 2022
……………………………………………………………………………………………………..

Vážení občané,
první jarní paprsky a teplejší dny už jsme v letošním roce
přivítali a doufejme, že už jich bude jen přibývat a budeme
moci po dlouhé zimě přestat topit v kamnech a rozpálit grily a
venkovní krby .
V souvislosti s koncem topné sezóny si dovoluji apelovat na
všechny z Vás, kteří od podzimu loňského roku a dále
v průběhu celé topné sezóny skončili u dodavatele poslední
instance a ještě nemáte tento problém vyřešen a nevíte si s tím
rady, abyste se na nás na obecní úřad, neváhali obrátit v době
odpoledních úředních hodin. Určitě to spolu vyřešíme. U
dodavatele poslední instance můžete být pouze 6 měsíců a
poté budete vedeni jako černý odběr se všemi důsledky, proto
není možné to neřešit a čekat až to nějak dopadne.
Největší plně dokončenou akci posledních let je dodělání
inženýrských sítí a dopravní infrastruktury kolem spodních
parcel ve Višňovce. Poslední závěrečná kolaudační obhlídka
proběhla v pátek 25.3.2022. Finální povrch byl zvolen
v úměrnosti financování a následnému kopání splaškové
kanalizace. Budování splaškové kanalizace se dostalo do
mírného časového skluzu a to z důvodu posunu termínu
vypsaní podání žádosti o odkanalizování, v tuto chvíli jde o
posun dvou
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měsíců. Pokud vše půjde dobře, mohlo by se začít od září
2022.
Berte tento termín v tuto chvíli za orientační s tím, že dříve to
nebude. Bohužel se současné zdražení všeho promítlo také do
tendru na ČOV a splaškovou kanalizaci Dřetovice a nyní
jednáme o spolufinancování částky ve výši 15ti miliónů korun
s několika bankami, abychom vyhodnotili tyto úvěrové
možnosti a rozhodli se co nejlépe. Již nyní je jisté, že úvěr
budeme splácet minimálně 20 let a stejně jako v domácnosti,
když se splácí úvěr, je nutné šetřit … bude se muset
v následujících letech také šetřit. Nicméně nutnost kanalizace
chápeme všichni, a čím dřív to bude, tím lépe .
Jak jste možné již zaznamenali, byli jsme nuceni řešit stará
torza dvou lip za kostelem, v těsné blízkosti hřbitovní zdi. Již
v minulosti byly tyto lípy ořezány a z torz puklých kmenů
vyrostly tzv. „vlci“. Jelikož do prasklin lip bez koruny
dlouhodobě zatékala voda, byly kmeny plné houby a byla jen
otázka času, kdy se stromy sami rozpadnou. I když zde
nechodí velké množství lidí, nebylo možné v tomto stavu zde
stromy ponechat, a proto byly ještě do konce vegetačního
klidu seřezány a nechaly se zde pařezy na sezení. Pařezy se
vytrhávat nebudou, zůstanou zde, než sami po čase zetlí. Za
tyto dvě lípy byly vysázeny 4 nové lípy, jde o dvě lípy stříbrné
a dvě lípy obecné. Věříme, že se zde bude lipkám dařit,
začnou brzy kvést a budou obsypány včelkami a včelími
medvídky  …
Na opravu hřbitovní zdi podala obec žádost o dotaci
z Ministerstva zemědělství. Pokud budeme s dotací úspěšní,
realizace proběhne ještě do konce letošního roku.
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Další významnou plánovanou akcí, na kterou podala obec
žádost o dotaci je Výsadba stromů ze Státního fondu životního
prostředí v celkovém počtu 31ks ovocných stromů a to na
obecních pozemcích p.č. 390/24 a 390/25. Mělo by se jednat o
14ks jabloní, 4ks hrušně, 8ks švestky a 5ks třešně.
V nejbližších dnech bude zahájena oprava kapličky Panny
Marie, oprava bude dokončena do konce června 2022. Na
opravu „naší“ kapličky obdržela obec dotaci a nutno dodat, že
si novou střechu, fasádu, zvoničku a odvlhčení opravdu
zaslouží  …
Standovi Smékalovi se podařilo zachytit inzerát, kde se nám
následně podařilo vy-komunikovat ve spolupráci s městem
Havlíčkův Brod dar ve formě 5ks skateboardových překážek,
které u nás renovujeme a následně budou umístěny na
asfaltovou plochu u dětského hřiště k vyžití všech věkových
skupin a to jak na kolech, skateboardech či kolečkových
bruslí. Chvilku to ještě potrvá, nyní řešíme dopravu
z Havlíčkova Brodu k nám do Dřetovic, ale děti budou
spokojené  …
Stále ještě čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na
rekonstrukci severo-západní části kulturního domu na
knihovnu, obchod a sociální zázemí pro velký sál KD.
K žádosti byla přidána i rekonstrukce zasedací místnosti a
prostory obecního úřadu v 1. patře KD, včetně schodiště a
hlavní vstupní chodby v přízemí.
Přejeme všem krásné jaro, plno sluníčka a klidných dnů.
Renata Dobrá, starostka obce
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Jarní obecní ples
Dne 18. 4. od 20.00 hodin se uskutečnil na sále v kulturním
domě jarní obecní ples za doprovodu kapely Vivasong Víti
Vávry. Rozsáhlý hudební repertoár jistě potěšil každého
účastníka. Pozdější příchozí jsme již byli nuceni usadit
k narychlo přidaným pivním setům, protože kapacita míst
k sezení byla plně obsazena.
Bohatá tombola nabízela plno uzenin, dárkových košíků,
máku, pšenice i elektra, a mezí hlavními výhrami byla
sekačka, odšťavňovače, horkovzdušná fritéza, kávovary a
televize. Mnohé díky patří sponzorům, kteří dodali ceny a
samozřejmě i Vám všem, kteří jste se přišli pobavit a upevnit
sousedské vztahy.
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Nový příbytek pro Jéňu
Obec za podpory místních občanů zakoupila maringotku o
rozměrech 3x2 m s rozvody elekro za 53 000,- kč + 7 000,- kč
doprava. K novým prostorám přibude mobilní toaleta za 8 000,kč.
Vývoz splašek a čištění toalety bude probíhat každý měsíc.

Akce Z na pomoc se stěhováním se koná 28.5 od 9:00,
prosíme dobrodince o přidání ruky k dílu. Sraz u č. p. 65
kde se nachází dosavadní karavan.
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Nový fitpark v obci
Fitparky se staly přirozenou součástí našeho každodenního
života. Cvičení na venkovních fitness strojích umožňují
nejenom lidské tělo procvičit, protáhnout, zpevnit tělo celé,
anebo některé jeho části, ale zároveň cvičení
na venkovních fitness strojích může mít rehabilitační
účinek po náročných operacích a zranění končetin.
Každý není stavěný na zvedání činek v posilovně a čas, ten
je dnes nedostatkovým zbožím. Do fitparku si může
odskočit kdokoliv kdykoliv a jen s váhou vlastního těla
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udělat pár cviků pro zdraví – maminky s dětmi, teenageři,
senioři. Zkrátka všichni. Stroje budou instalovány do konce
června 2022, o konkrétním umístění strojů budete včas
informováni.

Dne 11.
5.
2022 v
době
od
17.00
do
18.00
hodin
proběhne před kulturním
domem očkování psů.
Cena očkování 160,-Kč za
jednoho psa. Očkovací průkaz
s sebou.
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V případě zájmu je možné
provést očipování psa či
zakoupit odčervovací tabletky.
Obec Dřetovice Vás srdečně zve
na:

DĚTSKÝ DEN
který se koná 14. 5. 2022 na
fotbalovém hřišti od 14:00 h.
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Pro děti jsou připraveny
soutěže , zábava, odměny i
občerstvení.

Jaro 2022 – rozpis utkání
Sparta Dřetovice
Kolo

Datum

Výkop

Domácí

Hosté

19. NE 1.5.2022 17.00hod. SK Pchery x Sparta Dřetovice
20. SO 7.5.2022 17.00hod. Sparta Dřetovice x Sokol Blevice
21.
volno
22. SO 21.5.2022 17.00hod. Sparta Dřetovice x Sokol Tuřany
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23. SO 28.5.2022 17.00hod FK Žižice x Sparta Dřetovice
24. SO 4.6.2022 17.00hod. Sparta Dřetovice x SK Otvovice
25. SO 11.6.2022 17.00hod. Sokol Knovíz x Sparta Dřetovice
26. SO 18.6.2022 17:00hod. Sparta Dřetovice x Sokol Hrdlív
Informace
 30. dubna 2022 od 16:00h za kostelem se bude konat,
pod patronátem dřetovických, hasičů pálení čarodějnic
s doprovodným programem. Občerstvení zajištěno.
Masky vítány. 😊

 8. května 2022 od 10:00 hod. proběhne u památníku
padlých hrdinů pokládání věnce.
 Plánovaná odstávka elektřiny 11. 5. 2022 od 7:30 do
15:00 se týká č.p. 2, 27, 68, 91, 109, 112, 113, 114,
120, 121, 123, 125, 131, 135, 139, 141, 154, 156, 159,
162, 170, 173, 184 a 190
 Sběrné místo v obci je otevřeno každou sobotu od
8:00 do 12:00 hod.
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 Upozorňujeme, že poplatek ze psa je splatný do konce
dubna 2022. Pokud psa již nevlastníte, musíte jej
odhlásit na OÚ. Jinak po Vás bude poplatek
uplatňován.
 Na hřbitově jsou označeny nezaplacené hroby
(nájem/poplatek za služby). Zkontrolujte si platnost
Vašich smluv. Prosíme o dodržování pořádku kolem
hrobů, odložené předměty budou při sekání trávy
zlikvidovány.
 Kominictví Anděl nabízí čištění komínů a vystavění
dokladu o kontrole spalinové cesty pro rok 22/23 za
600,- Kč. Nejbližší kontrola v naší obci je dne 6. 5.
2022. Tel. 732 372 268
 Potraviny ve Stehelčevsi přijmou prodavače/ku, více
informací na tel. 311 320 513.

