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

ŘÍJEN 2020

Vážení obyvatelé,
Předem mého psaní se na Vás obracím s žádostí o vytrvalost.
Nesmírně zdlouhavý proces okolo covidové smrště snad nemá
konce. Opět se začnou zpřísňovat podmínky, které nám bohužel
brání v dalším rozvoji.
Přátelé, opravdu se snažíme obec co nejlépe zkulturnit a oku
zvelebit, ale nejde vše tak rychle jak bychom si i my přály.
Buďme tedy nadále vytrvalí a trpělivě se postavme tomu co nás
čeká. Nechme se pomalu unášet podzimem stejně tak jako draci a
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s nadhledem a hrnkem horkého čaje vychutnávat kouzlo
přítomného okamžiku.

Lucie Kučerová

Senátní volby
Druhé kolo senátních voleb se odehraje 9. října a 10. října. Volit
může český občan, který je podle zákona způsobilý a dosáhne
nejpozději druhý den voleb věku 18 let.
Hlasovat musí v místě svého trvalého bydliště, případně voličským
průkazem i jinde ve volebním obvodu, k němuž náleží. Každý volič
musí volební komisi prokázat svou totožnost platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Senátoři jsou
voleni na šest let.

Volební obvod č. 30 - Kladno
Kandidáti do senátu
Adéla Šípová (Piráti) 17,80 %
Petr Bendl (ODS) 14,10 %
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Hlasovací lístky budou dostupné přímo ve volební
místnosti ve dnech konání voleb.
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Pardubice – retro městečko 2020
12. – 13. 10 proběhlo setkání spolků, muzeí a jednotlivců v oboru
historické, veteránské, vojenské a branně – bezpečnostní techniky
s dynamickými ukázkami. Programová účast IZS státu a sborů
dobrovolných hasičů. Již po čtvrté se zde účastnily naši hasiči
s ukázkou své techniky.

Dne 4. 10. 2020 v ranních hodinách byl vyhlášen místní jednotce
hasičů poplach na spadlý strom směrem ke Kovárům na pozemní
komunikaci č. 101, kde ležel cca přes polovinu vozovky.
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Tradiční turnaj v pétanque
TJ Sparta Dřetovice ve spolupráci s OÚ Dřetovice pořádala dne
20. 9. 2020 od 9:00 hod. Hojná účast, sluneční počasí, báječná
přátelská atmosféra a plná břiche gyrosu potěšila všechny malé i
velké sportovce. Nejmladší tým FORTNITE vybojoval krásné osmé
místo. Na třetím místě se umístila RODINA, na druhém Sla - Sla a
první místo obhájily OBHÁJCI.

3. Ročník rybářských závodů
SDH Dřetovice a obec Dřetovice zahájil dne 19. 9. 2020 od 9.00
hod. 3. ročník rybářských závodů.
Plno malých rybářů se vskutku výborně zhostilo úkolu. Tito malý
lovci ukořisťovaly predátory v našem rybníce. Nikdo nepřišel o
život. Chyť a pusť! Mackové téměř 15 cm veliký byly nejčastějším
úlovkem. Největší trofej ulovil malý Martínek, a to byl kus, celých
27 čísel.
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Přízeň covidu je nám nadále bohužel nakloněna, a proto jsme
nuceni zrušit další vnitřní kulturní akci STRAŠIDELNÝ BÁL
s myšákem Edou, který se měl konat 31. 10. 2020.
Kdyby bylo dobré počasí rádi bychom tuto akci uskutečnily ve
venkovních prostorách a jako alternativu myšáka bychom zvolily
jinou dostupnou variantu. Bojovku a strašidelné vyrábění,
popřípadě pálení z nočních můr v hrůzostrašných převlecích. Vše
se bude odvíjet podle očekávajících preventivních opatření, které
budou zakrátko následovat a samozřejmě se také akce nebude
konat, pokud bude pršet jako z konve.
Vše ještě upřesníme mobisisem.
Pokud se nesejdeme přejeme Vám nechutné dlabání dýní,
ochutnávku krvavých prstíku a další všední zkaženosti.
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Datum, kdy je Halloween, tedy 31. října, souvisí s křesťanským
svátkem Všech svatých. Právě z jeho oslav se totiž pravděpodobně
v Irsku vyvinul (jeho název je zkráceninou anglického All Hallow’s
Eve neboli předvečer Všech svatých). Nejedná se tedy o svátek
americký, jak by se dnes mohlo zdát. Podle jedné z teorií tradice
Halloweenu sahá do mnohem hlubší historie, a to až ke keltskému
svátku Samhain, během něhož se zapalovaly ohně a lidé se
převlékali do masek, aby se chránili před zlými duchy a dostalo se
jim pomoci duchů zemřelých.

Halloweenské prstíky
300 g hladké mouky, 1 vanilkový cukr, ½ kypřícího prášku, 220 g
změklého másla, mandle na zdobení, čokoládovou polevu a
vejce.
Mouku smícháte s máslem, cukrem a přidáte špetku soli. Pak
přidáte kypřící prášek, vejce a zpracujete do vláčného těsta, které
necháte 30 minut odpočívat v lednici. Lépe se sním pak bude
pracovat. Těsto pak budete krájet na proužky, ze kterých vyválíte
proužky o velikosti prstíků. Prsty můžete tvarovat a zdobit dle
vlastní představivosti. Pak prsty přesunete na plech, který je
vyložen pečícím papírem. Pokud máte na prstech rýhy, pomažte je
rozšlehaným vejcem. Budou pak vypadat tmavší. Rozpuste si
čokoládu na polevu a pomocí štětečku namažte na nehet a
přilepte mandli. Hotové a ozdobené sušenky pak dejte péci na 180
stupňů po dobu 7 minut. Hotové prstíky můžete zdobit dle libosti
nebo servírovat s jahodovým džemem.
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VYHODNOCENÍ ANKETY
Vyhodnocení ankety obecně závažné vyhlášky o klidu v neděli a
státních svátcích dopadlo následovně


nesouhlasím s vyhláškou (55 hlasujících)



chci celodenní klid (3 hlasující)



klid od 6:00 – 12:00 hod (14 hlasujících)

Zbytek občanů se ankety neúčastnilo. V roce 2016 se k této samé
anketě vyjádřilo pouze 18 hlasujících, avšak se stejným výsledkem.
Lidé si vyhlášku obecně nepřejí. Někteří uvádějí, že víkend je
jediná možnost k pracím venku, ať již sekání trávy či řezání dřeva.
Mezi sousedy platí nepsané pravidlo klidu, že pokud výhradně
nemusí hlučné práce dělat, ať je odloží na jiný den v týdnu nebo ať
s nimi nezačínají v 7:00 hod. ráno.
KAŽDÉ PÁLENÍ se musí registrovat a při větším množství je nutná
domluva se sousedem.
Znovu – obnovení cesty na Budeč
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Obec Dřetovice
Dřetovice 2
273 42 p. Stehelčeves
IČO: 00234338
Oficiální web obce:
www.obecdretovice.cz
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Pokladní hodiny:
Pondělí 9 – 12, 16 - 19
Středa 9 – 12, 16 – 19
Úřední hodiny:
Pondělí 16 – 19
Středa 16 - 19

Tel.: 770 147 314, 778 528 246
E-mail: info@obecdretovice.cz
Web: www.obecdretovice.cz
Běžný účet: 0389456339/0800
Odpolední úřední hodiny jsou vždy
za přítomnosti starosty nebo
místostarosty obce

