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

DUBEN - KVĚTEN 2021

Vážení přátelé obce,
v ovzduší je již cítit náznak příslibu lepších zítřků. Příroda začíná
procitat z dlouhého spánku a na svět se netrpělivě dere nový
život.
Slunce k nám natahuje své hřejivé paprsky a přímo nás vybízí
k radostným toulkám rozkvetlou přírodou.
Krásně prokouklo i prostranství za kostelem, který nám tak nabídl
malebný obraz vesnické krajiny, jenž se naskytl při prosekání
keřových náletů v dlouhodobě neobhospodařovaném terénu. Zde
zamýšlíme zasázet nové stromky - zejména ovocné.
Další záměr je obnova polní cesty směrem na Kováry, která měla
svůj konec u posedu k Libochovičkám. Naši prapředci tuto cestu
kdysi využívali a nyní je na nás, abychom své šlépěje otiskli do
této půdy a její ráz tak mohl pokračovat až k viaduktu u Kovár.
Tato cesta je již vykolíkovaná a schůdná, tudíž nic nebrání ke
krásné procházce polem, kde se o naši pozornost kolikrát uchází
srny i jiná zvěř.
Nechť i vaše srdce prozáří slunce.

Lucie Kučerová
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Nový zájmový kroužek pro děti
Přátelé, konec zahálky! 😊
Od začátku května každé úterý od 17.00 – 18.00 hodin
bude probíhat na fotbalovém hřišti
pro děti všech věkových kategorií
cvičení a jiné sportovní aktivity
(míčové hry, opičí dráha, běh, hod atd…)
Těšíme se na mládežnickou podporu a hojnou účast všech
sportovců😊
SPORTU ZDAR
KORONĚ ZMAR
Organizuje SK Sparta Dřetovice a obecní úřad.
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Hlášení pálení
Pokud budete na svém pozemku pálit ve větším množství
nahrabané listí, větve ze stromů, keřů apod., je nutné toto
nahlásit na HZS Středočeského kraje. Níže je přiložen
jednoduchý návod.
Proklik na níže uvedené webové stránky je k dispozici i na
webových stránkách obce Dřetovice.
https:/www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx
Pokud se oheň vymkne kontrole, volejte neprodleně linky
112 nebo 150!
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Informace
Upozornění:
•

V pondělí 10. 5. 2021 budou probíhat výkopové práce
(veřejné osvětlení) u domu č.p. 18 (začátek vnitřního
okruhu směr závora na Zájezd) a dne 13. 5. 2021 tedy
čtvrtek u domu č.p. 58 (u Sante směr panelka).

Budou zde umístěny dopravní značky práce na silnici a zákaz
vjezdu.
Prosím, využijte objízdné trasy.
Akce potrvá od 8:00 do 14:00 hodin.
•

Obec Stehelčeves žádá naše občany, aby byli tak hodní a
nevyhazovali svůj tříděný odpad na Brůdek.

Bude zde umístěn kamerový systém.
•

Ordinace MUDr. Nesterenko nabízí antigenní testování
registrovaným i neregistrovaným pacientům.

Objednávky na tel. čísle 775 054 515
•

Zákaz venčení psů ve sportovním areálu.

•

Dále pak prosíme, obcházejte a nezkracujte si cestu
s kočárky, koly a jinými přepravními prostředky (koloběžka,
kárka, koňský povoz, atd.) přes fotbalové hřiště, jsou tam
potom viditelné koleje, které esteticky haní tento udržovaný
prostor.

Stránka 7

•

Zástupci SDH Dřetovice ve spolupráci s obcí Dřetovice
položí pamětní věnec a rozsvítí svíčku v sobotu 8. 5. 2021,
v den státního svátku DNE VÍTĚZSTVÍ v 10.00 hodin.

•

Nová výsadba thují nyní zdobí okolí popelnic na recyklovaný
odpad.
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•

Nový ráz pomalu získává pomník padlých hrdinů, kde jsme
vysázeli trvalky. Nadále bude následovat nová barva na
zábradlí okolo pomníku.

•

Žádost o dotaci kapličky je již také v pohybu, a tak se snad
v brzké době budeme moci těšit nové fasádě, střeše, zvonu
a osvícení.
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•

Nezapomeňte si hlídat platnost smluv pronájmu hrobek,
hrobů
a hrobových míst - a s tím spojené ukládání urny, nutnost
ohlášení uložení urny na obecním úřadu.

•

Vzpomínáme na Jaroslavu Kolaříkovou, dřetovickou
rodačku, která by v dubnu oslavila své 85. narozeniny.

•

Mobisys - informační servis obce v mobilním telefonu
s registrací zdarma. Občané se mohou bezplatně
zaregistrovat přijímáním mobilních SMS správ o dění v naší
obci. Pro klasický mobilní telefon stačí napsat klasickou
sms zprávu s textem REG DRETOVICE OBZ na tel. číslo
777 080 880.

•

Uklízejte prosím exkrementy po svých mazlíčcích. Párkrát
jsme je již našli na svých botách☹.

•

Mrzí nás, že nacházíme pošlapané a zničené bábovky a
hračky na dětském pískovišti před obecním úřadem. Toto si
děti nezaslouží.
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•

Děkujeme našim nejmenším, že se nebojí ve svém volném
čase přiložit ruku k dílu. Krásně hrabali spadané listí.
Malým pracantům vzdáváme hold.
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Dne 12. 5. 2021 v době od
17.00 do 18.00 hodin
proběhne před kulturním
domem očkování psů.

Cena očkování
150,- Kč za jednoho psa.
Očkovací průkaz s sebou.
V případě zájmu je možné provést
i očipování psa.
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Dodatek k Velikonocům
Úryvek z kázání kněze Hřebíka a lektora na katolické
teologické fakultě Univerzity Karlovy
Vzkříšení! Když to slovo před někým řeknete, jaká bude asi
reakce většiny lidí? Snad ještě v přirozeném smyslu jako básnické
označení jara probouzející se přírody, jsou ochotni tento výraz
přijmout. Ale vzkříšení Kristovo? Na to se dnešní člověk dívá
velmi skepticky. Pokrčí rameny a řekne: smrt je smrt, z té není
úniku – příroda přece nedělá žádné skoky. Připadá to někdy, jako
by tihle lidé, považující vzkříšení je za hezkou báji, seděli
dobrovolně zavřeni v takovém tmavém, zatuchlém sklepě a bylo
jim tam moc dobře. Tak dobře, že by tvrdili – neexistuje žádné
sluneční světlo, neexistuje žádný lesní nebo horský vzduch,
protože mi nic takového neznáme a nechceme znát. A člověk,
který se nebojí vyjít na slunce a nadechnout se pořádně svěžího,
zdravého vzduchu, vidí, jaká je to pošetilost, jak jsou sami proti
sobě. Ano, Ježíšovo zmrtvýchvstání je proti veškeré běžné lidské
zkušenosti. Však také ten, kdo přijde zčista jasna z dusného
městského prostředí do hor ze začátku sotva popadá dech. Je to
na něj příliš silný vzduch. Stejně vyrazilo Ježíšovo vzkříšení dech i
apoštolům. Jenže nemůže snad Bůh zasáhnout d přírodních
zákonitostí úplně novým, nečekaným způsobem? Může naopak
člověk Bohu předepisovat, co je v rámci vývoje života přípustné a
co není? Kristovo vzkříšení přece představuje podobnou událost
jako samo stvoření, už to by bylo něco velkolepého. Ale při
vzkříšení jde ještě o víc. Jde o nové stvoření – o stvoření
nesrovnatelně většího, totiž věčného dosahu a naprosto nové
kvality. Kdybychom tedy chtěli přirovnat otevření Pánova hrobu
k tak zvanému velkému třesku, který podle astronomů znamenal
počátek vesmíru, museli bychom říci, že vzkříšení je počátek
mnohem významnější. Ovšem pozor! Víra tady rozhodně nemíní
nějak konkurovat vědě. Cílem vědeckého poznání je prozkoumat,
přijít něčemu na kloub. Vědec je podněcován snahou porozumět,
a tak se věděním zmocnit svého předmětu. Kdežto víra se
odehrává na úplně jiné rovině. Víra je svou podstatou osobní
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vztah, setkání s někým, kdo je pro mě neuchopitelný, a právě a
neuchopitelnost činí toto setkání jedinečně krásným, protože
ponechává otevřený prosto pro tajemství. Víra znamená být
obdarován nad svou chápavostí a umět se z toho prostě, celou
bytostí radovat. Víra ze vzkříšení představuje projet netušené
Boží moci a lásky, kterou chválíme a za niž jsme vděčni. Ale nejen
to. My ten výsostný dar, jako docela konkrétní projev moci a lásky
vzkříšeného Pána, přijímáme ve svátosti eucharistie. Tak
postupně vrůstáme do života, který přesahuje tento smrtelný,
časný pozemský život a stáváme e účastnými věčného života
s Kristem a v Kristu. Pro nás, kdo věřme v Kristovo
zmrtvýchvstání, představuje tedy tato událost, která e odehrála
v určitém okamžiku před dvěma tisíciletími v Jeruzalémě, počátek
úžasného nadpřirozeného procesu, do něhož jsme skrze svátost
Ježíšova těla a jeho krve zapojeni. Tento proces v nás pokračuje
a přestože je nám prozatím přístupný z větší části jen vírou,
přestože ho budeme plně vnímat teprve při svém vlastním
vzkříšení, je už tady a teď skutečností, kterou si můžeme být
naprosto jisti. „Jste přece už mrtví“ – píše svatý Pavel – „a váš
život je s Kristem skrytý v Bohu“. Ale až se ukáže Kristus, váš
život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. Zatímco náš přirozený
život nezadržitelně spěje ke smrti – a čím víc se smrti blížíme, tím
citelněji to na sobě zakoušíme – s životem, na němž máme podíl
díky Kristu, je tomu právě naopak, ten se stále zmlazuje, stále víc
nás vnitřně proměňuje, abychom byli zmrtvýchvstalému Kristu čím
dál podobnější. A naším úkolem pochopitelně je: vědomě a
aktivně, tady tím jak žijeme, jak mluvíme a jednáme, s touto vnitřní
proměnou spolupůsobit, aby toto tajemství mohlo určitým
způsobem vyzařovat i do našeho okolí: aby každý, kdo s nimi
setká, setkal se s pánem v nás přítomným a byl přitahován
neodolatelnou silou života, který se necháváme bez zábran
přitáhnout my sami.
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•

Máme požádáno o dotaci na výsadbu stromů. Bude se
jednat o třešňovou a višňovou alej v prostranství za
kostelem.
Doufáme, že zdárně uspějeme a na podzim se vrhneme do
společné akce „výsadba stromů“.

•

Zároveň jsme obdrželi dotaci
„přes Přemyslovské střední Čechy“
ze státního zemědělského intervenčního fondu
ve výši 800 000,- Kč
a budeme se dále ucházet o dotaci z ministerstva vnitra na
rekonstrukci hasičské zbrojnice, šlo by tedy o souběh dvou
dotačních titulů.

Obec Dřetovice
Dřetovice 2
273 42 p. Stehelčeves
IČO: 00234338
Oficiální web obce:
www.obecdretovice.cz

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

