DŘETOVICKÝ
ÚNOR 2014
(vyšlo 28 2. 2014)

Stručné info.
Oznámení o přerušení dodávky
elektřiny.

Usnesení zastupitelstva.
Turnaj v líném tenise 2014.

Pozvánka na pyžamovou párty.
Pozvánka na ples sportovců.

Kontakty

Výpisy
- z katastru nemovitostí,
- z trestního rejstříku,
- z živnostenské-ho a obchodního
rejstříku,
- bodový systém.

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

Vážení spoluobčané,
jaro se nám začíná krásně ukazovat a tak
můžeme začít s jarním úklidem. Pokud
budete mít větve s prořezů stromů,
můžete je odvést na místo konání pálení
čarodějnic nahoru ke kostelu za faru.
Tráva se vozí na hromadu na konec
silnice k vlaku, snažte se prosím o
rozumné uložení ne na cesty. Někteří
lidé si to pletou a my to poté musíme
převážet, když nebudete vědět zavolejte.
Od měsíce dubna zahájíme provoz
obecního dvora v „Kavkovně“. Každou
sobotu od 8:00hod do 13:00hod bude
otevřeno pro občany Dřetovic pro odběr
všech velkoobjemových odpadů, které ve
svých domech najdete. Nebude tedy již
ten klasický svoz odpadu na jaře a na
podzim! Nemusíte tedy všechno vozit
najednou ale v klidu si to doma připravit,
pokud možno roztříděné přivést po
částech.
To
znamená
roztřídit
nebezpečný, dřevo, plasty, suť, atd. vše
bude dáváno zvlášť. Odpad budeme
přijímat přivezený pouze na kárkách
kolečkách a vozících za auto, ne celé
kontejnery. Začínáme v sobotu 5.4.2014.
Starosta obce Vladimír Raška
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Stručné info:
-

Termín řádného veřejného zasedání zastupitelstva v březnu 2014 se
koná tradičně ve čtvrtek 20. 3. 2014 od 18.00 hod v zasedací místnosti
prvního patra kulturního domu.

-

Obecní knihovna bude ve středu 12.3. a 19.3.2014 zcela uzavřena,
děkujeme všem čtenářům za pochopení.

----------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAČNÍ SERVIS OBCE V MOBILNÍM TELEFONU
S REGISTRACÍ ZDARMA!!!
Od léta loňského roku mají všichni občané možnost se bezplatně zaregistrovat
k přijímání mobilních SMS zpráv o dění v naší obci. Registrace je jednoduchá:
Pro klasický mobilní telefon stačí napsat klasickou SMS zprávu s textem:
REG DRETOVICE OBZ na telefonní číslo: 777 080 880.
Pro chytrý mobilní telefon probíhá registrace skrze mobilní aplikaci MojeObec,
která je volně ke stažení v obchodě GooglePlay a
AppStore. Aplikaci také můžete stáhnout pomocí QR
kódu, které jsou na webových stránkách obce
Dřetovice. Mezi zprávy takto posílané patří odstávky
vody, odstávky elektřiny nebo kulturní a sportovní akce
v obci, omezení provozních hodin na poště ve
Stehelčevsi atd..
Za příchozí SMSky neplatíte také nic, pouze si zprávu přečtete kdekoli se
budete nacházet a hned víte, co se v obci děje. Tato forma předávání informací
od obecního úřadu přímo k Vám má z části nahradit místní obecní rozhlas,
který slyšíte pouze, jste-li v obci, na rozdíl od mobilního telefonu, který nosíte
stále u sebe.
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Věříme, že tuto službu uvítáte.

Výňatek z obecně závazné vyhlášku k poplatků ze psů:
Poplatník a předmět poplatku
(1)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Dřetovice.

(2)

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří
měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v
poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna
nastala, nově příslušné obci.

(3)

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo
právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou,
darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý
kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Ohlašovací povinnost
(1)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku (tj.ode dne, kdy pes dovršil
stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců). Stejným
způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena.

(2)

Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit
správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) 100,- Kč za prvního psa,
b) 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
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--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Ručně malovaná mapa Kladenska:
Rádi bychom Vám oznámili, že na webových stránkách byla
zprovozněna interaktivní ručně malovanou mapa Kladenska.
Naší obec symbolizuje kostel Svatého Václava, který je
nezvykle nakreslený z východo-jižní strany.
http://www.malovanemapy.cz/malovane-mapy/interaktivnimalovane-mapy/3-mapyregion/71-kladensko

V tištěné
s touto

podobě
mapou

se

budete

moci setkat přímo v naší
obci.

--------------------------------------------------------------------------Česká zahrádkářský svaz – základní organizace Dřetovice,
zastoupená předsedou Václavem Fridrichem si Vás
dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat
v sobotu 22. 3. 2014 do 14.00 hodin na malém sále
kulturního domu. Jste srdečně zváni.
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---------------------------------------------------------------------------

Pyţamová párty
16. února se pořádala již
druhá
pyžamová
párty
rodinného centra.
Přes nesnáze s hudbou,
kterou musely nahradit naše
hlasivky jsme si to všichni
pořádně užili. Bylo méně
tance, ale o to více soutěží.
Největší úspěch sklidilo
házení peříčkem z peřiny. To
si i přes snahu nasměrování
letu letělo kam chtělo, ale do
dálky?... ani nápad! Polštářová a ruličková bitva nedopadla o nic méně
srandovněji. A když už jsme byli unaveni, přišla na řadu účast v soutěži
ve stavění s roliček od toaletního papíru. Kvůli průměrnému věku dětí na
párty se zvolil jednodušší způsob stavby. Děti roličky skládaly jako
mozaiku na zem nikoliv do trojrozměrna. Výtvor domečku s cestou,
květinovou zahrádkou a sluníčkem jsme vyfotili a zaslali do soutěže.
Držte nám proto všichni palce, ať se umístíme co nejlépe a třeba něco i
vyhrajeme.
Na úplný konec se
rozdávaly dobrůtky jako
odměna pro všechny
zúčastněné. Ti co byli se
skvěle bavili,
ti co
nebyli mohou litovat.
Všem, kteří se na akci
podíleli, patří velký dík.
Na příští akci centra
AHOJ! Za Rodinné
centrum Milena
Šeflová
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Rodinné centrum Dřetovice o.s. pořádá akci:
Kdo soutěží nezlobí!
Přijďte ostatním
ukázat, jak máte
šťastnou ruku v házení
šestky ve hře
ČLOVĚČE,
NEZLOB SE! nebo
jak si dovedete
zapamatovat umístění
kartičky v PEXESU.
Na všechny soutěţící čeká odměna.
Pro výherce velká sladká cena.
Kde: přísálí KD
Kdy: 16. března od 14.00 – zápis soutěžících
14.15 – herní souboje
Pro koho: věk nehraje žádnou roli
Těšíme se na vás. Rodinné centrum Dřetovice, o.s.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Velikonoční výzva
Prosíme všechny hodné lidičky, aby střádali pouchy od vajíček. Můžete
je odevzdávat ve dřetovické školce nebo na obecním úřadě u R. Dobré.
Pouky budou použity pro vyrábění ve velikonočních dílnách rodinného
centra. Pozvánku na akci uveřejníme v dubnovém čísle měsíčníku.
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Předem děkujeme.

Sportovní ples
Dne 21.2.2014 se uskutečnil 4. Sportovní ples ve Dřetovicích.
Za účasti 86 platících lidí, kteří Nás přišli podpořit a společně
s Námi se pobavit a zatančit se ples až na malou výjimku
vydařil. K tanci a poslechu hrála osvědčená kapela A club.
Pro hosty byla připravena bohatá tombola a mimo jiné i dvě
soutěžní disciplíny, které byly rozděleny pro dámy a pány.
V dámské soutěži bylo za úkolem kopem do ragbyového míče
vstřelit gól do prázdné branky.
Vítězem se stala slečna Leona Klímová, které se to podařilo ze
tří pokusů hned třikrát, asi skrytý talent (možná ji využijeme
při fotbalových zápasech, promluvím o tom s trenérem).
V pánské soutěži to tak jednoznačné nebylo. Pánové soutěžili
ve střelbě florbalovou hokejkou na brankáře Jana Tintěru.
Dvěma soutěžícím a to jmenovitě p. Martinu Panáčkovi a p.
Lukáši Starému se povedlo vsítit alespoň jednu branku ze tří
pokusů. V rozstřelu, kdy se střídali oba soutěžící po jednom
pokusu, byl na konec úspěšnější p. Lukáš Starý.
Pro oba vítěze ve svých disciplínách byla sladká odměna
v podobě krásného dortu. Věřím, že si vítězové na dortech
opravdu pochutnali, bohužel ochutnáno jsem nedostal .
Ostatní neodešli s prázdnou, ti se museli spokojit s láhví
šampaňského.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo se podílel na
přípravách a OÚ Dřetovice za bezplatné poskytnutí prostor
kulturního domu.
Příští konání Sportovního plesu je 7. 2. 2015 a hrát bude
kapela A club. Těšíme se za rok.
S pozdravem
J. Poucha ml.
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Příspěvky a oznámení a prostor pro ZŠ a MŠ
Stehelčeves – pracoviště MŠ Dřetovice:
Ředitelka ZŠ a MŠ Stehelčeves, okres Kladno
vyhlašuje
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis se uskuteční ve středu 19. března 2014
od 10:00 do 16:00 hodin
v ředitelně, v 1. patře budovy školy ve
Stehelčevsi.
Ţádáme, aby se k zápisu dostavili všichni, kdo budou mít
zájem o zařazení dítěte na obě pracoviště mateřské školy
od šk. roku 2014/2015.
Prosíme rodiče, aby využili celou dobu zápisu.
Na pořadí při zápisu nezáleží.
Při zápisu je třeba předložit rodný list dítěte,
doklad o zdravotním pojištění dítěte, občanský
průkaz zákonného zástupce a Posudek
praktického lékaře pro děti a dorost (platný
tiskopis školy je ke stažení na webu školy
www.skolastehelceves.cz).
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ZŠ a MŠ Stehelčeves organizuje
dvoudenní zájezd pro děti ve věku 5 - 15 let
do zábavního parku Legoland v německém
Günsburku.
TERMÍN VÝLETU: 11. - 12. ČERVNA 2014
(odjezd 11. 6. v odpoledních hodinách, návrat v nočních hodinách 12. 6.)

Cena: 2.150 Kč
 cena zahrnuje: dopravu, ubytování se snídaní v
městečku Ulm, vstupné celodenní do areálu, cestovní
připojištění, pedagogický dozor po celou dobu výletu,
technický doprovod, nápoje a svačinu na cestu zpět
 cena je splatná ve dvou splátkách: 1000,- Kč do
5. 3. 2014, 1.150,-Kč do 10. 5. 2014 na účet školy
200037596/0300, do textu uveďte jméno dítěte a
slovo: Legoland.
Závazná přihláška k vyzvednutí ve škole. Děti
potřebují platný cestovní
pas.
POSLEDNÍCH
10 VOLNÝCH MÍST!
Bližší informace:
Šárka Holečková
tel. 728 816 838
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Vážení občané,
rádi bychom Vás touto cestou pozvali na náš 7. Jarní
obecní ples, který se bude konat
dne: 21. 3. 2013 od 20,00
na velkém sále KD
Dřetovice.
K tanci a poslechu nám
bude hrát osvědčená taneční
kapela: All Right Band.
Čeká nás vystoupení překvapení
a nebude chybět ani bohatá
tombola!!!!
Přijďte se pobavit, zatančit
si a oddechnout si od každodenních starostí.
Budeme se na Vás moc těšit!
Za obec Dřetovice
Vladimír Raška – starosta
Renata Dobrá – místostarostka
Hana Horká – předsedkyně kulturní komise
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je
nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti –
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŢEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
- ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil.
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Sbírka se uskuteční: kaţdé pondělí od 8.00 do 12.00 a
od 17.00 do 20.00 hodin aţ do 21. 4. 2014 – ohlaste se
na obecním úřadě Dřetovice.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem

POHLEDNICE OBCE:
Obecní úřad Dřetovice nechal, při příležitosti oslav
obce na podzim loňského roku 2013, publikovat novou
edici pohlednice obce Dřetovice.
Tuto pohlednici je možné i nadále zakoupit na
obecním úřadě za cenu 6,-Kč / ks.
Tímto bychom také chtěli oslovit všechny obchodníky
či živnostníky, kteří by měli zájem využít tyto
pohlednice pro propagaci své činnosti a firmy v naší
obci, aby se na nás obrátili a této možnosti využili.
Limitovaná edice hrnků již byla, bohužel, prodána a o
dalším přiobjednání se zatím neuvažuje.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Pokladní hodiny:
Pondělí 8 – 13, 17 - 20
Středa 8 – 13, 17 – 20
Úřední hodiny:
Pondělí 17 – 20
Středa 17 - 20

Tel.: 311 320 546, 311 320 545
E-mail: info@dretovice.cz
Web: www.dretovice.cz
Běţný účet: 0389456339/0800
Odpolední úřední hodiny jsou vždy
za přítomnosti starosty nebo
místostarosty obce

