DŘETOVICKÝ
ČERVENEC
2014
(vyšlo 31. 7. 2014)

Stručné info.
Pozvánka na fotbalový turnaj
Panckrockmetalový festival Dřetfest
19.7.2014.
Prodej triček Dřetfest.
Záměr obce na pronájem.
Záměr obce na prodej parcel.

Výběrové řízení na účetní obce Dřetovice.

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,
prázdniny a dovolené v plném
proudu, užívejte všeho, co nám léto
dopřeje, aby se nám vnitřní baterky
dobily a všechny chmury a starosti
přebily.
Ta naše obec krásná, a ne zatím
středisková, byla pořadatelem zatím
nejúspěšnějšího Dřetfestu v jeho
dějinách. Počet obyvatel se alespoň
na chvíli přehoupl přes 1000 a to je
známka, že o Dřetovicích se začíná
konečně mluvit v rádiích a psát
v novinách.
Za tuto akci bych chtěl poděkovat
především Romanu Šindelářovi,
všem sponzorům a hlavně všem
lidem, kteří nám s přípravou
pomohli.
Ale máme i jiné starosti v obci:
rekonstrukce cesty tzv. ke křížku,
není jednoduché domluvit se
na podobě výšky a umístění
obrubníků cesty.
Chtěl bych říci, že myslíme i na
ostatní cesty v naší obci, všichni se
postupně určitě dočkají.
Starosta obce
Vladimír Raška
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Dřetovický měsíčník

Stručné info:
-

Termín řádného veřejného zasedání zastupitelstva v SRPNU 2014 se
koná tradičně v pondělí 25. 8. 2014 od 18.00 hod v zasedací místnosti
prvního patra kulturního domu.

Obecní knihovna bude v průběhu měsíce srpna uzavřena – otevřena bude ve
středu 3.9.2014 v obvyklém čase.

Dne 10.7.2014 ve 12.00 hodin se připojila obec Dřetovice k uctění
památky 4 padlým vojákům v Afghánistánu a to rozezněním sirén. Tímto
děkuji zástupcům JSDH Dřetovice, že vše zrealizovali.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na fotbalový turnaj:
TJ Sparta Dřetovice o. s. zve všechny příznivce na fotbalový turnaj,
který se pořádá za příležitosti k oslavám 90 let od založení klubu.
Program:
9.9.2014
15:00
17:00

SK Stehelčeves – Slovan Dubí
Sparta Dřetovice – Slavoj Koleč

10.8.2014
15:00
17:00

zápas o 3. místo
finále

Jednodenní vstupné 30,- Kč

---------------------------------------------------------------------------
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Sedmý ročník rockového hudebního festivalu Dřetfest je
minulostí …
Vážení obyvatelé obce Dřetovice,
dne 19.7. 2014 se konal již sedmý ročník rockového hudebního festivalu
DřetFest, což jste jistě všichni zaznamenali. Touto cestou bych rád
zhodnotil průběh celého festivalu.
Na prvním místě bych chtěl poděkovat pořadateli Obecnímu
úřadu ve Dřetovicích za podporu a spolupráci při realizaci festivalu.
Velké díky patří Vl. Raškovi, H. Horké, R. Dobré, O. Raškovi,
hasičskému sboru ve Dřetovicích, zúčastněným fotbalistům, V. Kučerovi
a jeho klukům za zajištění pořádku a bezpečnosti, ukázněným
fanouškům a obyvatelům obce za toleranci. V neposlední řadě bych rád
poděkoval všem sponzorům, bez kterých by se tento festival nemohl
uskutečnit.
Jmenovitě: Autocentrum Novák Švec, s.r.o., Dekonta, a.s., Autoškola
Hardyn Kladno, Raskwer, s.r.o., Proznak s.r.o., Money Service
Boxing Kladno, Dřeto K+K s.r.o., SAT-AN CableNet & Multimedia
s.r.o.
Dle mého usouzení se jednalo bezpochyby o největší hudební
akci, která se kdy v novodobé historii obce konala. Ať už co do počtu
návštěvníků, kterých se sešlo přes 600, tak do rozsahu celkově. Na dvou
podiích vystoupilo 16 skupin z různých krajů republiky, poprvé jsme
zrealizovali stanové městečko pro návštěvníky, mediální partnerství nám
zajišťovalo rádio Relax, byl zřízen předprodej v síti Ticketstream a
spousty dalších novinek, bez kterých by se nedalo konkurovat jiným
festivalům. Konkurence byla opravdu veliká, neboť ve stejný víkend se
konal dvoudenní festival v Kralupech nad Vltavou, festival na ploché
dráze ve Slaném, ve Švermově na hřišti a v Holubicích. Nutno zmínit, že
podle potvrzených informací, jsme všechny tyto konkurenční festivaly
převálcovali na plné čáře.
Za organizátory akce: Roman Šindelář
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Dřetovický měsíčník

Dovolujeme si Vám nabídnout koupi trička (100% bavlna) s logem
Dřetfestu a to jak v pánském stylu tak ve stylu dámském v různých
velikostech za zvýhodněnou cenu 100,-Kč za kus.
Zakoupit můžete na obecním úřadě ve Dřetovicích.
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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
Běžný účet: 0389456339/0800
Odpolední úřední hodiny jsou vždy
za přítomnosti starosty nebo
místostarosty obce

