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Stručné info.
Očkování psů.

Velikonoční dílny RC.
Májová zábava.

Country Dřetfest.
Den Dětí
SDH a JSDH
Placená inzerce.

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 je plném proudu a u nás v obci se
bude zase hrát a zpívat na plný pecky.
Tradiční festival country hudby „Dřetfest
se bude konat 17.5.2014 od 14 hod.
Festival má výborné obsazení předních
českých country a bluegrass skupin.
Všechny občany srdečně zveme na tento
hudební svátek ve Dřetovicích.
Pálení čarodějnic se letos vydařilo, bylo
krásné počasí, opékaly se buřtíky, byly
soutěže pro děti, velký oheň a hlavně
příjemná odpolední atmosféra.
Proto nám není vůbec jasné, proč někdo
tuto akci nakonec zkazil takovým zlým
způsobem. Májka se hlídá do časného
rána, aby ji nikdo ze sousedních obcí
neuřízl a nezískal jí tak pro svoji obec. U
nás ji rovnou někdo zapálil a to se
opravdu nedělá. Člověk, který takový čin
udělá, je velice ubohý a slabomyslný, tím
hůře, že spálil ještě dětem hračky a kola.
Je to tak, že spáchal trestný čin, protože
vznikla škoda na majetku obce. Májka se
platí, lana shořela a hlavně se poškodila
jímka pro stavění májek, která byla za
tímto účelem vybudována.
Starosta obce Vladimír Raška

Stránka 2

Dřetovický měsíčník

Stručné info:
-

Termín řádného veřejného zasedání zastupitelstva v květnu 2014 se
koná tradičně ve čtvrtek 22. 5. 2014 od 18.00 hod v zasedací místnosti
prvního patra kulturního domu.

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

Volby do Evropského parlamentu 23. - 24. května
2014
Místem konání voleb do Evropského parlamentu je
volební místnost v přísálí v Kulturním domě.
Volební místnost bude otevřena v pátek 23.5.2014
od 14.00 do 22.00, v sobotu 24.5.2014 od 08.00 do
14.00 hodin.
----------------------------------------------------------------------------------------

Velikonoční dílny RC
Olepit vajíčko barevným papírem či bavlnkou, obarvit ho mramorovací
barvičkou, vyrobit
ovečku z roličky od
toaletního papíru,
zasít osení, vybarvit
jarní
obrázek.
Takové
tvoření
čekalo na účastníky
velikonočních dílen.
Ale vše předčila
snaha
„strejdy“
Martina, naučit děti
i dospělé zaplétat
hodovačku.
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Někomu to šlo, někomu méně a pro někoho počítání do osmi byl
nepřekonatelný problém, a těch zamotaných rukou!:) Hlavní bylo
pobavit se a to se myslím povedlo.

Určitě výrobky, které děti domů přinesly, zdobily váš sváteční stůl či
okno. Líbilo se, že?
Za Rodinné centrum Dřetovice, o.s. – Milena Šeflová

----------------------------------------------------------------------------------------
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Dřetovický měsíčník
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Dřetovický měsíčník

Placená inzerce (celá tato strana):
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---------------------------------------------------------------------------------------------

Hasiči Dřetovice
Sbor dobrovolných hasičů naší obce byl založen před 111 lety. Po tuto dobu byla jeho
pověst i činnost opakovaně zhaněna skutky některých občanů této obce. I přes tyto
skutečnosti se najdou nadšenci, kteří ze svého volného času obětují nemalou část a
vytváří svou prací hodnoty ve prospěch ne jen místního sboru dobrovolných hasičů ale
celé společnosti této obce. Vzhledem ke skutečnosti, že naši občané nemají o členství
ve sboru ani výjezdové jednotce, bylo několik míst obsazeno dobrovolníky z jiných
obcí. V současné době evidujeme 27 členů a další 4 osoby mají podanou žádost o
členství. Rádi další členy přivítáme.
Události prvních měsíců tohoto roku nemusím asi komentovat a bylo by to
zřejmě zbytečné, avšak okomentovat chci událost, která se stala v posledních dnech,
kdy jistá osoba v ranních hodinách 1 května založila požár u májky v prostoru za
kulturním domem. Ne jen, že se jednalo o osobu bydlící v naší obci a k zapálení došlo
v době, kdy se již májka nepoškozuje, ale byla způsobena nemalá škoda na obecním
majetku, tedy majetku všech občanů naší obce. Naše májka ještě v 06:30 hodin stála
nepoškozená.
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Dřetovický měsíčník

Dovoluji si přednést citaci jednoho z článků: „mezi jarní zvyky a tradice patří i
stavění májky. K vytvoření májky se používá nejčastěji smrk, borovice nebo bříza. Strom
je zbaven větví a kůry a jen horní část se ponechá s větvemi. Vršek májky je ozdoben
věncem a stuhami. Májka se staví v noci na 1. května na návsi. Dříve stavěli mládenci
také májku u domů svobodných dívek. Důležitě bylo ale také májku uhlídat. Často totiž
o májky usilovali přespolní, a tak se na návsi držela do rozbřesku stráž. Pokácená nebo
odnesená májka představovala pro danou vesnici skutečnou ostudu.“
Nepřísluší mi hodnotit chování našich občanů, avšak v minulosti vždy
obyvatelé obcí táhli za jeden provaz, navzájem si pomáhali a podporovali se….. v naší
obci a nejen v ní se tato minulost obrátila v postupnou nevraživost a nenávist. Pro
všechny občany se sdružení ve spolupráci s obecním úřadem a rodinným centrem
snaží udržovat tradice, případně obnovit zaniklé a zapomenuté, chtěli bychom pořádat
pro občany kulturní akce a tradice zachovat proto nechápeme jednání některých
občanů.
V příštích vydáních bych vás rád informoval o činnosti sboru jeho členech a
plánovaných akcích. V současné době se podařilo obnovit stránky sboru, kde budou
přibývat články o činnosti, před budovou obecního úřadu máme svou nástěnku a pro
majitele účtů na sociální síti FB máme založen rovněž průběžně aktualizovaný profil.
Za sbor dobrovolných hasičů Ladislav Šlauf, Starosta sboru
http//SDH.Dretovice.cz, http://www.facebook.com/jsdh.dretovice
E-mail. Jsdhdretovice@seznam.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------Dobrý den,
Prosím o vložení příspěvku do měsíčníku text níže:
Dne 4. Dubna 2014 jsme si řekli na obecním úřadě Dřetovice své ano a uzavřeli
manželství. Tímto děkujeme panu starostovi Vladimíru Raškovi a přejeme mu, aby naše
svatba nebyla poslední v naší obci.
Manželé Šlaufovi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

