DŘETOVICKÝ
ZÁŘÍ 2014
(vyšlo 30. 9. 2014)

Komunální volby 2014.
Akce Rodinného centra
Dřetovice.
Obecní knihovna

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,
tak jsme na konci volebního období
stávajícího zastupitelstva obce. Čtyři
roky uběhly jako voda a máme tady nové
volby.
Chtěl bych jako starosta obce poděkovat
všem zastupitelům, kteří v tomto období
působili v obci. Je za všemi vidět spousty
práce pro obec, ve které žijí a mají ji rádi.
Dále bych chtěl poděkovat všem lidem,
kteří byli členy komisí a výborů obce.
Další
poděkování
patří
všem
zaměstnancům, kteří pracují pro obec
Dřetovice, hlavně paní účetní, kterou
jsme zde trápili asi nejvíce. Obec, kterou
jsme měli tu čest vést, má jistě své místo
mezi ostatními. Jistě se nemusí nikdo
z nás bát, vyslovit název naší obce. I
přesto, že naše obec není v hledáčku
našeho státního aparátu, dokážeme si
pomoci především sami a spousty věcí
uvést v život. Dřetovice stojí pevně na
nohou a to je zásluha všech i dřívějších
zastupitelstev, kteří nám vytvořili
podmínky pro naši práci. A proto si
myslím, že i my předáváme obec ve
velice dobré kondici. Děkujeme všem
občanům za celé čtyři roky podpory.
Starosta obce Vladimír Raška
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Dřetovický měsíčník

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Komunální volby se konají v pátek
10. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 11. 10. 2014 od 08.00 do
14.00 hodin v přísálí KD.
---------------------------------------------------------------------------

OBECNÍ KNIHOVNA DŘETOVICE
Od října 2014 bude obecní knihovna nově otevřena
každé pondělí od 16.30 do 18.30 hodin.
Věřím, že si čtenáři na tuto změnu zvyknout a
přivítají ji.
Kateřina Burešová, knihovnice
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Dřetovický měsíčník
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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

