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

PROSINEC 2021
……………………………………………………………………………………………………..
Vážení a milí,
duch vánočních svátků nám již netrpělivě dýchá za krk
a okolí nám dává jasně najevo, že Vánoce se kvapem blíží.
Purpura a i vůně svařáku nás volá na skok k návštěvě
adventních trhů a do duší se vkrádá napětí a nedočkavost při
čekání na Ježíška. Hlavně nezapomeňte otevřít okno, aby
neproletěl kolem na peruti, jako tomu bylo minulý rok
u jednoho pána Lojzy Nedočkavého.
Závěrem prosincového úvodníku Vám přeji jménem kolektivu
zastupitelů i zaměstnanců krásné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok 2022.

.
Nechť Vás všechny provází boží požehnání!
Lucie Kučerová
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KNIŽNÍ NOVINKA - Železniční nehody
Stránka 2

Dne 22. listopadu letošního roku přijde na knižní trh nová
kniha o železnici „Železniční nehody, řízení a zabezpečení“
autorské trojice Josef Schrötter, Petr Lapáček a Bohuslav
Fultner. Je to již 16. kniha našeho spoluobčana,
publicisty a spisovatele Ing. Josefa Schröttera. Kniha
mapuje železniční nehody u nás i ve světě a popisuje vývoj
systémů řízení a zabezpečení železnice od roku 1825 až do
současnosti. Jednotlivé kapitoly zahrnují vždy dvacetileté
období a jsou opět
doprovázeny
nádhernými
ilustracemi
malíře
Bohuslava Fultnera.
Při
popisu
jednotlivých
železničních
nehod
autoři
rozebírají
všechny faktory a
okolnosti,
které
k nehodě vedly a
poukazují rovněž na
to, že řada chyb se
neustále
opakuje.
Kniha
vychází
v nakladatelství
CPress
a
bude
k dostání u dobrých knihkupců a v eshop@albatrosmedia.cz
nebo na www.albatrosmedia.cz
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NOVINKY Z DŘETOVICKÉHO KOSTELA
Do rozdělovské farnosti patří i filiální kostel sv. Václava
v Dřetovicích, původně raně středověký chrám nedaleko
staroslavné Budče. Po roce 1990 "navštívili" tuto památku
lapkové, poničili interiér, poškodili oltáře. Podařilo se však
zachránit cenný obraz z hlavního oltáře od Viléma Kandlera,
který byl poté z bezpečnostních důvodů uložen v depozitáři.
Pohled na "osleplou" oltářní architekturu poněkud
zneklidňoval, a tak farnost pořídila fotografickou rekonstrukci,
která evokuje v podstatě původní vzhled.
V sakristii kostela byl také nalezen epitaf Vojtěcha
Pětipeského z Chýše a Egenbergu a jeho zemřelé manželky
Anny Pětipeské z Barnštejna. Renesanční památku jsme
zasadili do předsíně kostela, kde důstojně připomíná historii
chrámu z nedaleké zaniklé osady Kralovice...
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Občanská sbírka pro našeho rodáka Jéňu
„V kouzelné vánoční době se i sny mohou
proměnit ve skutečnost“
Vím, že v dnešní nejisté době, při veškerém tom zdražování
a neustále se stahujícím mrakem v podobě covidového
šílenství - toho máme všichni až nad hlavu, neustále někam
spěcháme, vše se řeší na poslední chvíli a každý má moc
práce s tímhle a jiný s tamtím...
Nyní - v čase vánočním - je nejvyšší čas zastavit a věnovat
se svým blízkým, protože čas strávený v blízkosti milovaných
je k nezaplacení a víme, že nic netrvá věčně.
Je i spousta lidí, kteří už nikoho nemají a nemohou se ani na
nikoho obrátit.
To je případ i našeho občana, rodáka Jendy Machačky.
Brigádně si vydělá nějakou tu kačku, ale nemůže si
dovolit ,,nové bydlení“. I jeho karavan nevydrží věčně. Jeho
příbytek se začíná rozpadat a je tedy na nás, zda otevřeme
své srdce a i peněženky a pomůžeme Jéňovi přežít zimu
v suchu a teple.
Je to opět hrr akce, ale bez přispění dobrých lidí
nedokážeme dát sumu nákupu nového obydlí dohromady.
Proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc na jednoho
chlápka, který tu s námi žije a prosí taky o kus domácího
štěstí.
Byl zřízen nový bankovní účet konkrétně k tomuto účelu, na
který můžete vložit libovolné finanční prostředky.
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Jestli máte srdce na správném místě a chcete dát někomu
skutečný dar, dlouho prosím neotálejte.
Zima přichází…
EQUA BANK - 1036770001/6100
Do zprávy pro příjemce napište své jméno.
Kdo nemá internetové bankovnictví a chce přispět, může
hotovost předat na OÚ.
Naše představa vypadá takto a její cena je Kč 65 000,= Zateplená buňka s plechovou střechou, kde je již malá
kuchyňka a postel na složení hlavy.
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Pokládání věnce
Letos ke dni 28. října - ke vzniku samostatného
československého státu - se nás u pomníku padlých hrdinů
moc nesešlo. Přestože podmínky slunečního svitu nabádaly
k procházce, sešlo se nás pouhých pět - a to všichni z řad
hasičů a zastupitelů.
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Vánoční koncert WALDY
srdečně Vás zveme na vánoční vystoupení
Vladimíra Waldy Nerušila,
nejslavnějšího dvojníka
Waldemara Matušky.
Koncert 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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Informace
Stránka 12

-

Od 22. 12. 2021 do 31. 12. 2021 je obecní úřad
z důvodu čerpání dovolené zcela uzavřen. Pokladna
se uzavírá již 15. 12. 2021.

-

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 do 15. 12. 2021. Dopisy s přáními
pošleme Ježíškovi za Vás - a on každému odpoví,
nezapomeňte se podepsat a napsat svoji adresu.

-

K celostátnímu termínu změn jízdních řádů 12. 12.
2021 upravíme jízdní řád linky 624. Spoj v pracovní
dny s odjezdem v 6:36 hod. bude posunut o 5 minut
dříve, takže bude nově vyjíždět z Dřetovic už v 6:31
hod. Nově pojede přes zastávku „Buštěhrad, u školy“,
kde bude v 6:42 hod. a čas příjezdu do Kladna bude
zachován v dnešní podobě, tj. v 7:00 hod. na Nám.
Svobody.
Věříme, že Vám tímto sdělením uděláme radost.
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MIKULÁŠ
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 se v
pekle pokusí napravit.
V případě zájmu předání Vaší nadílky kontaktujte
R. Novotného
na tel.: 722 002 725.
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Zapomenuté vánoční tradice
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Sekera pod stolem - pokud
Vás v uplynulém roce trápily
zdravotní problémy a bolesti
nohou, tato tradice je přesně
pro Vás. Pod stůl se
štědrovečerní večeří se umístí
sekera. Pokud na ní šlápnete
bosou nohou, uleví vám to od
těchto problémů na celý příští rok.

Patky od vánoček - tuto tradici dříve dodržovaly všechny
svobodné ženy. Pokud se chcete v příštím roce vdát, nasbírejte o
štědrý den 9 patek od vánoček.

Vlašský ořech u postele - pokud si v předvečer štědrého dne
položíte k posteli vlašský ořech, který druhého dne ráno
rozlousknete s sníte, měli byste být celý rok chráněni před
blechami a štěnicemi.

Štěstí v kousku chleba - abyste si o Vánocích přivolali štěstí,
stačilo v průběhu štědrovečerní večeře sníst okoralého chleba.
Není to však jediná potravina, jejíž konzumace má z člověka
udělat šťastlivce. Můžete tedy sníst i vejce snesená na boží hod,
účinek by to mělo mít stejný.
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nabízí své služby na
focení s vánoční
i jinou tématikou
Volejte: na tel. č. 739 927 937
Všechny vánoční scény připraveny. Čeká na vás spousta
hmatatelných dekorací. Nic není vytištěno na plátně. Není nic
hezčího než darovat krásnou vzpomínku

----------------------------------------------------------------------------------------
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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

