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

DUBEN-KVĚTEN 2020
Vážení občané,
doufám, že se v této koronavirové době statečně udržujete
v kondici a máte pozitivní tok myšlenek, jinak by to asi nešlo vůbec
zvládat. Počasí se na nás usmálo a dopřává nám plnou náruč
slunečních paprsků. Můžeme začít opečovávat naše zahrádky,
pracovat na kostlivcích, kteří se po zimě začli ukazovat nebo se
věnovat jiným záležitostem Vám libým.
Příjemné procházky využíváme nejen my, ale i spousta ,,cizáků“,
kteří obdivují čerstvého vzduchu naší dědiny.
Poděkovat bych chtěla všem, co si udržují pořádek před domem.
Je to krásná vizitka a mistrná práce Vašich šikovných ručiček.
V průběhu května bychom chtěli začít výsadbu nových stromků a
květin. Dáme vzniknout i novým odpočinkovým místům, která
vzniknou z uskutečněných prořezů stromů – a také přibudou nové
odpadkové koše.
Nechceme přežívat, ale žít.
Místostarostka Lucie Kučerová
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Letošní Velikonoce probíhaly v jiném duchu. Namísto častného
vstávání a čekání na výprask od koledníčků jsme mohli v úplném
klidu vyspávat, avšak spousta z nás nezahálela a barvila vejce,
pekly se mazance, beránky a pletly pomlázky.
Velké dík patří sousedům od rybníka, panu Krátkému a panu
Beranovi, kteří vysadili novou vrbu.
Tuto novou vrbičku začali opentlovávat občané, a tak může vzejít
nová velikonoční dřetovická tradice!
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 Do naší obce pravidelně jezdí každé úterý mléko z farmy,
a to v čase 19:45 – 19:55 hodin - k hasičské zbrojnici.
V nabídce jsou domácí mléčné produkty, vajíčka, slané i
sladké pečivo, uzeniny, maso. Zboží je lepší objednat, aby
bylo
skladem. Uzávěrka objednávek je vždy ve 14:00 hodin pro
následující den - a to na www.mlekozfarmy.cz.
 Dále pak většinou ve čtvrtek v 17:00 hodin přijíždí vůz
ovoce, zelenina, objednávky buď přes skupinu na fb nebo
telefonicky na čísle 792 308 793 před KD. Některé zboží lze
zakoupit i bez předešlé objednávky. Po tel. domluvě je
možná i individuální objednávka v jiný den a čas.
 V pátek pak máme možnost zakoupit koloniální zboží
(jogurty, kečup, smetana, cukr, mouka...) maso, uzeninu,
a pečivo v 18:00 hodin před KD. Objednávka buď
telefonicky, smskou na tel. čísle 777 281 536 nebo přes fb
skupinu. Tato možnost nákupu zde při zájmu bude možná
i po karanténním stavu.
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Kriminální dění v obci
Poměrně často je zde viděn výskyt policie.
Jednoho večera vykuřující si mladík na terase, (bylo to okolo 22.
hodiny) si všiml podivného chování dvou jedinců u opuštěného
domu. Tito lotři neomaleně vytáhli z kapes svých kalhot baterky a
začali si svítit do oken objektu. Krr, zvuk rozbíjejícího se skla
nenechal našeho špiona na vážkách, hned věděl o co jde, chopil se
telefonu a volal policii. Padouchové se mezitím vydali otvorem na
průzkum terénu. Náš agent vše bedlivě sledoval svým okem a
vyčkával na posily. Policejní těžkooděné komando se za asistence
J. K. dopravilo na místo činu. Zloději byli dopadeni.
Další akce se uskutečnila také ve večerních hodinách. Občanka
Marcelka po příjezdu z práce domů a šla spát...
Ráno si vypila svoji kávu a chystala se opět do práce, avšak jaké na
ni čekalo překvapení, když před domem nenašla své zaparkované
vozidlo. Zrak ji snad šálil?
Nene, vůz byl odcizen. Na pomoc musela opět policie a začalo se
s vyšetřováním.
Obecní úřad předal monitorovaný záznam z kamer a snad i toto
pomohlo k dopadení aktérů této neřádnosti a nalezení auta.
Kamery v obci slouží nejlépe k takovýmto účelům, aby občané i
jejich majetek byli v bezpečí.
Kamerový systém se budeme snažit rozšířit tak, aby monitoroval
většinu obce.
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Obnova studen
Jistě si již mnozí z Vás všimli, že obměnou prošly chátrající studny
ve vsi. Studna na panelce je hluboká 17 m. Proběhla zde demontáž
stávající pumpy, následná kompletace, spárování, tlakové čištění a
repase.
To samé se dělo se studnou u školy, která má 3 metry a i se
studnou hlubokou 4 metry v domečku u hřiště.
Obnova studen je důležitá pro obec, protože vody je čím dál tím
méně a sic to není voda pitná, ale jen užitková, věříme, že poslouží
svým účelům.
Projekt vrtané studny se bohužel musí momentálně přesunout na
pozdější termín. O všem budete včas informováni.
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Přehled kulturních akcí pro rok 2020
ZRUŠENO:
21. 3. Obecní jarní ples
30. 4. Pálení čarodějnic
10. 5. Tajemství proutěného košíku v pravěku
23. 5. CountryDřetFest
7. 6. Dětský den

18. 7. Bojovka
8. 8. Opékání buřtů
18. 9. Kapela Živá huba
31. 10. Strašidelný bál
29. 11. Adventní rozsvícení stromečku
12. 12. Mikulášská merenda
311
. 2. Silvestr pro děti a dospělé
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Dotace
Dětské hřiště, na které jsme dostali dotace, parádně slouží
naší mládeži. Jsem ráda, že děti netráví svůj volný čas jen u pc.
I když nyní nechodí do škol a řádně sedí u pc místo v lavicích a
studují na dálku, udělají si také chvilku na hraní.
V pohybu je i výstavba čtyř bytových jednotek v zadní části
kulturního domu. Na výstavbu těchto bytů jsme získali dotaci
s firmou Artendr. Lví podíl na spolupráci s touto firmou má
zastupitel Jiří Kolařík. Nemalá částka, která poputuje do
obecní pokladny pro tento účel, je 3 653 118,- Kč. Klobouk
dolů a děkujeme!
Momentálně jsme ve fázi výběrového řízení. Práce budou
zahájeny 1. května a budou ukončeny koncem roku.
Ve hře jsou ale stále i další projekty za podpory kraje na
opravu hasičské zbrojnice a zbudování nové cesty sousedům
z Brodců.

Ohlášení pálení
Ohlášení pálení větví a bio odpadu proveďte na www.hzscr.cz
(služby pro veřejnost).
Podrobnější informace podá velitel JSDH Dřetovice Roman
Novotný na tel. čísle 722 002 725.
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Děkovačka
O koronaviru poslední měsíce slyšíme jen co zapneme televizi
nebo otevřeme noviny. Zkraje při vypuknutí pandemie byl
obrovský nedostatek roušek, respirátorů a dezinfekčních
prostředků. My jsme však nezaváhali! Spousta z nás oprášila šicí
stroje a zasedla za ně.
Veliké poděkování za šití roušek patří rodině Jiřího Kasika a Petra
Matějky, paní Linkové, Vašíkovi a Janče Sedláčkovým, Ivance
Krškové, Lucii Kučerové (já), Olče Vlasákové, Jiřině Majerčákové st.,
Kačence a Renče Dobré.
Bez Vás bychom ještě nyní stáli frontu v lékárně nebo na poště.
Ještě jednou VELKÉ DÍKY.
Bavlněné roušky byly poté starostkou rozvezeny seniorům až do
domu.
Děkujeme za příspěvky, které jste darovaly na výrobu roušek.
Stále je k dispozici dezinfekce na tvrdé povrchy, zabijáka covidů
můžete mít doma i Vy, stačí zavolat na tlf. 722 002 725, protože co
je doma, to se počítá.
Starostka i místostarostka pomáhaly občanům s nákupy potravin,
nebo vyzvedáváním léků. Pomoc druhým je v této době potřebná
více než kdy jindy.
I my stojíme při Vás!
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Nově otevřená restaurace s domácí kuchyní nabízí pro
občany Dřetovic rozvoz teplých jídel až do domu
ZDARMA.



Tel. číslo pro objednávku i aktuální menu je 602 156 742.
hostineczajezd@gmail.com


Každý pátek od 17:00 hodin v KD ping pong pro děti



Místní kadeřnice přijímá objednávky
na tel. čísle 723 160 973
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Obecní
úřad
Dřetovice
bude
od středy 29. 4. 2020 fungovat v době
normálního režimu dle úředních hodin:
Pondělí a středa: 9 – 12 a 17-20 hodin.
Nadále ale platí, že upřednostňujeme jednání po telefonu,
e-mailem nebo datovou schránkou.
Osobní kontakt je možný pouze se zakrytými ústy rouškou, šátkem
či podobnou ochranou. Je vždy nutné dodržovat minimální
2 metrové rozestupy mezi jednotlivými návštěvníky obecního
úřadu.
Nadále také platí, že si můžete na obecním úřadě vyzvednout
bavlněnou roušku, či si po telefonické dohodě na čísle:
778 772 756 vyzvednout desinfekci na tvrdé povrchy do vlastní PET
lahve (1 litr na obyvatele Dřetovic).
Renata Dobrá, Starostka obce

Kontaktní údaje:
Starostka, Renata Dobrá – 602 326 298,
starosta@obecdretovice.cz
Místostarostka,LucieKučerová - 728 247 570,
mistostarosta@obecdretovice.cz
Obecní úřad (pouze v době úředních hodin) – 778 528 246,
info@obecdretovice.cz
Datová schránka – tp7bn8p
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Boží Milosrdenství

Marie Faustyna Kowalska (roz. Helena Kowalska) je dnes na
celém světě známá jako apoštolka Božího Milosrdenství
a hloubku jejího duchovního života odkrývá vlastnoručně
napsaný
Deníček.
Polská řeholnice a mystička byla 30. dubna 2000 prohlášena za
svatou.
Heleně Kowalské se zjevil pan Ježíš. Ve zjevení jí řekl, ať nechá
nakreslit obraz, jak jej vidí a ať ho dá na určitá místa (Vatikán).
V roce 2000 papež Jan II. se přičinil k tomu, aby se šířila úcta
Božímu milosrdenství. Helena Kowalska se také zmiňuje
o 3 hodině odpolední, kdy umřel pan Ježíš na kříži. V deníčku
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sestry Faustyny Pán vyzívá: „Připomínám Ti má dcero, že
kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do
mého milosrdenství, veleb je oslavou, svolávej jeho
všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, vždyť
v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán. V tuho
hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se
dostalo milosti celému světu – milosrdenství zvítězilo na
spravedlností. Dcero má, snaž se v tuto hodinu vykonat
pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnost povolí, a
nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli
vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství
v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř
se do modlitby, tam kde jsi, alespoň na okamžik“ (Den. 1572).
Sestra Faustyna Kowalska o tom napsala knihu.
Deníček Božího Milosrdenství opustila tento hmotný svět ve
věku 33 let.
Milí lidé, ani si to neuvědomujeme, ale žijeme v tomto světě
v průměru do 70 let, to je 25 550 dní.
Jiří Kolařík
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SBĚRNÉ MÍSTO:
Otvírací doba:
PÁTEK 1. 5. 2020 – od 8.00 do 16.00 HODIN,
KAŽDOU SOBOTU OD 2. 5. 2020 –
OD 8.00 DO 12.00 HODIN.
VSTUPOVAT DO PROSTORU SBĚRNÉHO DVORA JE MOŽNÉ POUZE
JEDNOTLIVĚ.
Vstupovat můžete pouze se zakrytými ústy rouškou, šátkem či
podobnou ochranou.
Renata Dobrá
Starostka obce

OČKOVÁNÍ PSŮ
13. května 2020 proběhne očkování psů u kulturního domu
od 17 hodin za poplatek 150 Kč.
Prosíme pejskaře, aby si po svých mazlíčcích uklízeli psí
exkrementy. Děkujeme.
Autor měsíčníku: Lucie Kučerová

