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

ŘÍJEN - LISTOPAD 2021
……………………………………………………………………………………………………..
Vážení občané,
podzimní barvy pomalu, ale jistě, kouzlí naši přírodu a stejně
tak kouzlí chlad naše červené tvářičky a ručičky při
podzimních procházkách. Doufám, že v této době si najdete
čas na některou z našich plánovaných podzimních akcí,
jejichž pozvánky najdete dále v Měsíčníku.
Se závěrem letních prázdnin se podařilo výhodně koupit
nový altán – pergolu pro užívání dětí z Dřetovické mateřské
školky a umístit jej na vyhrazený prostor u jižní strany
kulturního domu, který bude nyní sloužit výhradě školce.
Altán je velký 4,2 x 4,1metru se sedlovou střechou, šindelem
a oplechováním. Podkladem je zámková dlažba s obrubníky.
V zárubni nechybí zákrytová plachta proti sluníčku a také
uchyty na houpačku . No, posuďte sami na fotografii.
Doufáme, že dětem bude sloužit a budou zde spokojeně
trávit svůj školkový čas.
Dne 7.9.2021 jsem se společně s místostarostkou Lucií
Kučerovou zúčastnily celodenní akce setkání starostů
Středočeského kraje v Praze, které pořádal Středočeský
krajský úřad. Pro nás bylo velmi důležité navázání
spolupráce s odborem majetku, díky kterému můžeme žádat
o převody některých pozemků z majetku kraje na obec a
dále také osobní promluva s ředitelem Krajské správy a
údržby silnic. Nejdelší debata byla s vedením dopravní

Stránka 2

Stránka 2

obslužnosti kraje, kde jsme řešily dopravní obslužnost
vlakové zastávky ve Dřetovicích na znamení a také rozmluva
s hejtmankou Petrou Peckovou.
Jak jste mohli zaregistrovat, od 1.10.2021 se změnil
autobusový jízdní řád, kde právě vedení dopravní
obslužnosti Středočeského kraje, v rozhodnutí „o nás bez
nás“ ukončilo většinu autobusového spojení na autobusovém
nádraží v Kladně. Proti tomuto jsme se okamžitě ohradili a
jednáme se zástupci Středočeského kraje o navrácení,
alespoň některých spojů, dále do Kladna. Zachovali se
k nám velmi nehezky, obešli naší petici občanů
s požadavkem parkování na zastávkách Divadlo, Centrál a
Gymnázium a tak raději spoj ukončili na autobusovém
nádraží. Dobře věděli, proč to s námi nekonzultovali  …
V tuto chvíli je již podána žádost o stavební povolení
sloučené v územní povolení dle projektové dokumentace na
od-kanalizování obce Dřetovice. Firma Dekonta zapracovala
všechny Vaše náměty a připomínky, hledala kompromisní
řešení a nakonec se zdá, že všichni jsou spokojení. Chtěla
bych v tuto chvíli sdělit, že jde o tu „papírovou“ část projektu.
Během podzimu se již budou soutěžit dodavatel na tuto akci
a po novém roce se bude žádat o dotaci. Pokud vše půjde
podle plánu, tak během jara 2022 budeme vědět, zda nám
byla dotace připsána. Bude se jednat o dotaci, která pokryje
cca 80% uznatelných nákladů. Zbylou část nákladů cca 20%
bude financovat obec. I přesto, že si budeme muset vzít
úvěr, máme část financí schovaných na tuto akci z prodeje
parcel ve Višňovce, a proto by úvěr nemusel být tak vysoký.
Vše ovšem záleží na vy-soutěžené částce dodavatele celé
akce. Pokud dostaneme tu hlavní část dotace, začalo by se
se stavbou již v červenci 2022. Samotná stavba po celé obci
(mimo Brodců), včetně ČOV, bude trvat rok až rok a půl.
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Chtěla bych Vás tímto požádat, opravdu není v mých silách
odpovídat na dotazy „kdy se začne kopat kanalizace u nás
v ulici“ … nebo „kdy přijdou kopat přípojku k nám“ … já to
nevím.
Přeji všem co nejvíce nechutných zážitků, ošklivě vydlabané,
zkažené dýně a jiné každodenní zkaženosti bez
epidemiologických opatření, abychom si tuto dobu mohli
v klidu užít a mohli ji trávit s blízkými, přáteli a rodinou.
Opatrujte se a mějte se hezky.
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Renata Dobrá, starostka obce Dřetovice.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
se konají v pátek 8.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. 10.
2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volby se konají v 1.patře kulturního domu Dřetovice, v zasedací místnosti.
Právo volit má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl
nejméně 18 let věku a je přihlášen k trvalému pobytu v obci náležící do
územního obvodu kraje.
Ve vyhrazeném prostoru vkládá volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na
němž může zakroužkováním pořadového čísla označit nejvýše 4 kandidáty,
kterým dává přednost.
Voliči, který nemůže volit ve volebním okrsku, v němž je přihlášen k trvalému
pobytu, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. O ten lze žádat
osobně u obecního úřadu.
S voličským průkazem lze volit v kterémkoliv volebním okrsku na území kraje, v
němž je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Ve volební místnosti se volič prokazuje platným občanským průkazem či
cestovním pasem ČR. Zastoupení není přípustné. Volič může ze závažných
důvodů požádat obecní úřad, a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, o
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umožnění hlasování mimo volební místnost. A to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Volejte
prosím nejdéle maximálně hodinu před skončením voleb.
Telefonní číslo: 770 147 314

Přehled akcí do konce roku:
9. 10. 2021 Pétanque
10. 10. 2021 Box
23. 10. 2021 Výlov a čištění rybníka
28. 10. 2021 Pokládání věnce
29. 10. 2021 Hallowenská zábava
5. 11. 2021 Aerosmith tribute
6. 11. 2021 Dušičková cesta
20. 11. 2021 Mikulášská merenda,
rozsvícení stromku
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11. 12. 2021 Vánoční koncert Waldy
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Výlov
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a
čištění hasičské nádrže ve Dřetovicích
dne 23.10. 2021 od 8:00 hodin.

Prosím přijďte pomoci,
každá ruka navíc je vítána. Připojit se můžete
kdykoliv v průběhu dne. Pomocníci budou
odměněni občerstvením.
Kdo bude chtít, může si nějakou tu rybku odnést
do svého zahradního jezírka.
Jedná se o celodenní akci
Kulturní komise ve spolupráci s restaurací u Sv.
Václava
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si Vás dovoluje pozvat na

HALLOWENSKOU ZÁBAVU
která se koná 29. 10. 2021 od 20:00

strašidlům bude k tanci hrát DUO ŠUTR

Každá příchozí maska dostane MOZEK
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Dušičková cesta
pro všechny odvážné holky a kluky se
uskuteční
dne 6. 11. 2021 strašidelný průvod
s lampiony.
První kroky povedou od kulturního domu
v 18:00 hodin.

Od 15:00 budou otevřeny dveře restaurace
u Sv. Václava, kde se bude konat maškarní
dětská diskotéka.
Ale pozor! Vstup na vlastní nebezpečí
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Mikulášská a rozsvícení
vánočního stromečku
Mikulášská vánoční show se letos bude
konat 20. 11. 2021 od 15:00 hodin
v kulturním domě.
Programem bude provázet myšák Eda.

Následovat bude po 17. hodině rozsvícení
vánočního osvětlení. Kdo chce může
přinést na ochutnávku něco sladkého. Čaj,
káva a vyhrazený prostor pro dobroty bude
venku k dispozici.
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Vánoční koncert WALDY
srdečně Vás zveme na vánoční
vystoupení Vladimíra Waldy Nerušila,
nejslavnějšího dvojníka Waldemara
Matušky, který pořádá kulturní komise ve
spolupráci s restaurací
u Sv. Václava.

Akce se koná 11. 12. 2021 od 19:00 hod
u Sv. Václava
zazní zde vánoční písně i nejslavnější
Waldovy hity
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Freddie, Elvis a Honzík
Stránka 14

17. 10 2021 se v našem kulturním dome rozezněly hlasové
rozsahy dvou velikánů. Ačkoli oba již dřímají věčným
spánkem jejich hudba žije dál. To nám dokázali revivaloví
zpěváci, kteří to na sále pěkně rozbalily. Tato zvučná melodie
nenechala v klidu ani mé nohy a ty se nesmělými kroky
roztančily po parketu. Akce se zúčastnilo přes 60 lidí a těm
bych chtěla z celého srdce poděkovat za jejich ,,lidskost“
neboď i díky jejich pomoci se vybralo za tombolu, kterou
jsme spěšně se zastupiteli přichystali, částku 4200,- Kč.
Finance se poslaly na účet malého Honzika.
Honzík byl zdravý kluk až do osudového dne, kdy jel
s maminkou na organizovaný pobyt s dětmi. Dvouletý
Honzík, kterého neuhlídala ,,teta“ sjel na odstrkovadle do
jezírka a nikdo si toho nevšiml. Po třech dnech boje o svůj
život, ale nadšení z procitnutí nepřišlo, protože se mozek
z nedostatku kyslíku nedokázal vzpamatovat a z křečí se mu
tělíčko zkroutil Lékaři nedávali Honzikovi šanci na zlepšení.
Ale on to nevzdal a dál bojoval. Teď je na tom již lépe avšak
potřebuje penízky na laserovou terapii, léčebné procedury a
zdravotní pomůcky
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Tyto peníze pomůžou Honzikovi stát se opět obyčejným,
normálním klukem, který bude umět chodit a mluvit.

Informace
-

Sběrný dvůr bude otevřen naposledy v tomto roce v sobotu 27.
listopadu.

-

Nový zájmový kroužek pro všechny dívky a ženy od 15 let
TABATA WORKOUT každou středu od 17.30 do 18. 30 hod.
S sebou podložku, pití, sálové boty s bílou podrážkou.

-

Sk Sparta Dřetovice bude pokračovat se sportovními aktivitami
pro děti každý pátek od 17.00 hod. v kulturním domě.

-

Pokládání věnce se uskuteční 28. 10. 2021 od 10:00 při
příležitosti dnu vzniku samostatného českého státu u pomníku
padlých hrdinů.

-

Moc děkujeme za štědré sponzorské dary na dětské rybářské
závody panu Jiřímu Cyprovi a panu Jiřímu Erbovi.
Tyto krásné ceny udělaly radost 18-ti malým i větším rybářům –
nejvíce účastníků za 5 let.
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-

Prosíme vyzvedávejte si co nejdříve své zásilky ze Z-boxu.
Z kapacitních důvodů je vbrzku zaplněn a nevejdou se nové
balíčky.

-

SK BOXING Dřetovice pořádá 11. 10. 2021 od 11:00 hod. na
sále v kulturním domu oblastní kolo v boxu. Účast potvrdilo 100
boxérů. Těšit se můžete na žáky, dorost muže i ženy.

-

První dílničky Dřetovických maminek se uskuteční v sobotu
16.10.2021 od 14:00 v hospodě U Sv. Václava – tvořit budeme
s dětmi podzimní výzdobu.

-

Mše svatá za zemřelé farníky Dřetovic se bude konat 30. 10.
2021 od 11:00 hod. v kostele Sv. Václava.

-

I letos je možné psát Ježíškovi, schránka na dopisy bude
umístěna chodbě v přízemí KD (v čase otevření školky a
úředních hodin) a to v termínu od 20.11. 2021 – 15. 12. 2021.
Dopisy s přáními pošleme Ježíškovi za Vás a on každému
odpoví. nezapomeňte se podepsat a napsat svoji adresu.
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Obec Dřetovice
Dřetovice 2
273 42 p. Stehelčeves
IČO: 00234338
Oficiální web obce:
www.obecdretovice.cz

Pokladní hodiny:
Středa 9 – 12, 17 – 19
Úřední hodiny:
Středa 17 - 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
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Dne 5. 12. 2021 bude Dřetovicemi
procházet Mikuláš se svými pomocníky

andělem, který má pro každého
přichystané dobré slůvko a
čertem s pořádným pytlem na zlobivé
rošťáky, které v pekle pokusí napravit.
V případě zájmu předání Vaší nadílky
kontaktujte R. Novotného
na tel. 722 002 725

