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ážení spoluobčané,
s několikatýdenním zpožděním se do vašich rukou dostává náš obecní zpravodaj – druhý v
letošním roce 2020.

Rád bych se tedy ohlédl za uplynulými měsíci. Hned na úvod je třeba
říci, že to nebyly a stále nejsou měsíce jednoduché. Všichni jistě víte,
co mám na mysli – ano, epidemiologickou situaci v naší zemi a
vlastně v celém světě, která náš život převrátila zcela naruby. Nechci
vás zatěžovat dalším probíráním této situace, protože informacemi
jste zahlcování každodenními reportážemi v televizi, rozhlasu či
internetu. Přesto alespoň připomenu, co jsme se pro vás my jako
„obec“ a několik dobrovolníků snažili udělat při jarním ataku. V
obchodě byly zdarma k dispozici látkové roušky šité nezištně paní
Adámkovou. Její snahu jsme podpořili alespoň částečnou úhradou
materiálu. Posléze jsme nakoupili několik dodávek roušek ať už od
menších šicích dílen či z chrudimské firmy Evona. Prověřili jsme
Tomáš Starý
stav a soběstačnost starších spoluobčanů a zdarma jsme vám rozdástarosta obce
vali dezinfekci (ta je mimochodem stále k dispozici). Snad jsme vám
tím alespoň trochu ulehčili těžkou situaci. Momentální dění pak to
jarní převyšuje a mám dojem , že nikdo (ani vládní činitelé) neví, co přesně dělat, ale každopádně
jsme připraveni pomoci tam, kde to bude třeba.
Právě na sklonku jarních omezení naší obec po delší době opět potrápila „velká voda“. Po deštích
došlo k naplnění obou toků (Bylanka a Markovický potok) a dokonce k poškození jedné z hrází
nad obcí Morašice a povodňová vlna dorazila samozřejmě až k nám. Jako obvykle došlo k zaplavení sportovního areálu a louky u Kaplanů. Všichni jistě víte, že jsme jedna z mála obcí, kde nepůsobí jednotka dobrovolných hasičů, která obvykle zasahuje při podobných událostech. Vše je tedy
jen na organizaci povodňovou komisí a dobrovolné práci vás občanů. Na tomto místě bych vám
rád poděkoval za vaši okamžitou iniciativu – poskytnutí písku, plnění pytlů s pískem, jejich rozvoz
a instalaci, čerpání vody ze zaplavených dvorů a zahrad či i psychickou podporu postiženým spoluobčanům. Tentokrát se hladina naštěstí zastavila těsně před prahy nejníže položených domů a leckde pomohly právě nainstalované pytle a čerpání vody. Ještě několik týdnů jsme při každém dešti
monitorovali situaci, kontrolovali dodržování manipulačního řádu na Markovickém rybníku (ten
má dodržovat 40cm rezervu pro zachycení povodňové vlny). Bez vybudování plánovaného suchého poldru nad obcí mít klidné spaní při deštích asi nebudeme. Plán je sice na světě, občas se objeví
nějaká aktualita, ale zahájení stavby je v nedohlednu.
Navzdory výše popsané situaci s pandemií, která vše samozřejmě ztěžuje, běží dál život nás všech
i život v obci. V zahradě hostince jsme dokončili veškeré instalace dětského hřiště. V očekávání
standardních suchých měsíců jsme v zahradě nainstalovali zavlažovací systém, aby naše investice
nepřišla vniveč. Po obdržení stavebního povolení jsme zrealizovali stavbu venkovního posezení,
které je jistě velice zdařilé. Nezbývá než dořešit některé provozní detaily, aby bylo posezení více
využívané než chodník před hospodou.
V jarních měsících jsme očekávali obdržení stavebního povolení na tři části chodníků , jejichž projekt jsme zadali na podzim 2019 a chtěli jsme jednu část provést ještě v tomto roce. Bohužel se
termín velice protáhl a stavební povolení jsme obdrželi až v září. Urychleně jsme vypsali (dle při-

Stránka 1

Dřenický zpravodaj

Vydání 30.10.2020

Stránka 2

jaté vnitřní směrnice pro tzv. zakázky malého rozsahu) výběrové řízení na „část 3“ schváleného projektu –
chodník směrem na Třebosice. Osloveny byly čtyři firmy. Jedna nabídku vůbec nepodala, z ostatních tří
byla vybrána nabídka s nejnižší cenou (samozřejmě při splnění všech technických a právních předpokladů). Záhy byla podepsána
smlouva o dílo a jistě jste postřehli, že byla stavba již zahájena. Další úseky (směr Medlešice a Chrudim) máme v plánu příští rok.
Tak, jak jsme si odsouhlasili – tam , kde budeme budovat nový nebo rekonstruovat starý chodník, provedeme rekonstrukci veřejného
osvětlení. Bohužel nové normy z hlediska intenzity osvětlení podél silnic III. třídy jsou takové, že počet lamp a nutná výška sloupů je
větší, než jsme počítali. Myslím, že výsledná osvětlenost bude asi i vyšší , než by si obyvatelé přáli…
Nedobrovolná rekonstrukce veřejného osvětlení nás čeká na návsi . Kde bude ČEZ Distribuce ukládat napájecí vedení do země a betonové sloupy budou odstraněny. Momentálně to vypadá, že ČEZ obdržel poslední povolení a stavbu zahájí na jaře.
Jak jsme avizovali v minulém zpravodaji, podali jsme prostřednictvím agentury žádost o dotaci na protipovodňová opatření obce , v
rámci jejichž realizací by byl vybudován nový bezdrátový rozhlas. Dotaci jsme obdrželi a bylo vypsáno výběrové řízení. Výběrová
komise vybrala vítěznou firmu a Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy, ale před jejím uzavřením podala v pořadí druhá firma
odvolání. V současné době odvolání řešíme. Každopádně akce by měla být zahájena ještě letos a dokončena na jaře příštího roku.
Krom bezdrátového místního rozhlasu jsme se rozhodli pro „pořízení“ a zavedení aplikace Mobilní rozhlas. V minulých měsících a
týdnech jste byli osloveni s nabídkou a vysvětlením této aplikace. Ta spočívá ve vaší registraci buď „papírovou“ přihláškou nebo vaší
„online“ registrací na stránkách: drenice.mobilnirozhlas.cz . Veškeré zprávy od nás – krizové (v poslední době zvláště aktuální), oznámení ohledně odpadů, prodejní návštěvy firem, sportovní události, očkování psů, omezení dopravy apod. - vám pak můžeme jednoduše
zaslat prostřednictvím SMS nebo ještě lépe (pro obec zcela bezplatně) zprávou do vaší aplikace nainstalované na váš chytrý telefon.
Aplikace má i rozšíření pro zasílání zpráv od vás k nám „na úřad“. V současné době je počet přihlášených uživatelů tak nízký, že by
využívání aplikace postrádalo smysl. Ještě jednou vás proto prosím o zvážení poskytnutí vašeho telefonního čísla respektive vaší registraci do popsaného systému. Myslíme si, že užívání aplikace by bylo velice prospěšné především pro vás, občany.
Něco se i zcela nezdařilo. Vodoprávní úřad MěÚ Chrudim nám neprodloužil povolení k vypouštění odpadních vod a nařídil zcela nové
povolovací řízení. To právě probíhá, každopádně i v kladném výsledku řízení je maximální doba povolení dle vyjádření Povodí Labe
a.s dva roky. Vše je součástí tlaku na definitivní řešení v podobě splaškové kanalizace.
A to už jsme opět u téma odpadů...Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu byl z důvodu covidu posunut na léto. Budu se
opakovat, ale stále stejné… mnozí z vás navozí svůj odpad ke sběrným místům předchozí den (někdy i pod rouškou tmy…) a dál je to
nezajímá. Kdo má za vás nakládat váš odpad ?! Mnohdy ještě uložen tak, že ani nejde přenést do kontejneru… To už vůbec nemluvím
o tom, že existují kontejnery na plast, sklo, plechovky či papír. Kovový odpad od vás rádi vykoupí ve sběrných surovinách. Proč musíme zatěžovat naši přírodu a mimo jiné i obecní rozpočet tunou odpadu , který by vůbec v přistaveném kontejneru neměl skončit ?!
Jak již jsem zmiňoval minulém zpravodaji, náklady obce na likvidaci odpadů neustále narůstají a výše uvedený náklad je opravdu zbytečný. Nadále platí stav takový, že některé komodity (papír, plast) , za jejichž vytřídění jsme dostávali zpět finanční obnos (sice nevelký, ale stále to byl příjem) , momentálně ještě platíme my svozové firmě.
Po dlouhých tahanicích a některých pokusech skončily kontejnery na bioodpad v areálu sportovního klubu. Sice to mají zvláště obyvatelé sídliště „Za Chmelnicí“ poněkud dále, ale tady kontejnery nikomu nepřekáží a nesmrdí. Opět si neodpustím prosbu : „Dodržujte,
prosím, určení kontejnerů na trávu (a listí) a větve. A podotknu ještě pro neznámého občana, že igelitové plachty a zbytky po malování
nepatří ani do kontejneru na trávu ani na větve!“.
V závěrečné fázi je nový územní plán obce. Projednány a případně zapracovány byly všechny vznesené připomínky. Během roku došlo k pokácení několika nebezpečných stromů, pamětní lípa na návsi byla odborně posouzena a upravena dendrologem.
Prostor bývalé ordinace v budově obecního úřadu byl pronajat a funguje v něm nehtové studio. Všichni jsme určitě rádi, že zatím stále
funguje místní obchod. Zvláště pro starší občany by jeho uzavření bylo velice nepříjemné.
Ohledně společenského života v obci proběhly alespoň dva plesy, třetí (rybářský se již nestihl). Po nucené pauze jsme u nás přivítali
účastníky již 28. ročníku regionálních Her bez hranic. V konkurenci 11 obcí naši reprezentanti obsadili slušné 5.místo.
V rámci posvícení proběhly po fotbalovém utkání soutěže mezi družstvy mužů, žen a dětí. Večer pak již tradiční mini-tancovačka. Z už
zmíněných důvodů neproběhl například dětský den, na podzim plánované „Rozloučení s létem“ na požární nádrži a v nejbližších týdnech neproběhne ani chystané vítání občánků.
Po jarní pauze se v létě rozběhly fotbalové soutěže, bohužel opět jen na čas. Živo bylo určitě i „u rybářů“ na požární nádrži.
Závěrem vám přeji především zdraví a pevné nervy v těchto nelehkých dobách.

Tomáš Starý

Zasedání obecního zastupitelstva :
Všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejně přístupná. Pokud není oznámeno jinak, konají se
vždy v určené datum a čas (dle plánu zasedání) v zasedací místnosti OÚ. Program jednání je možné přečíst na nástěnce či webových stránkách obce:
Plán zasedání obecního zastupitelstva :
18.11. 2020
16.12. 2020 vždy od 18:30 hodin.
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Život v obci
Výstavba pergoly Dřenické hospody (jaro 2020)

Příprava na „velkou vodu“ (14.6.2020)

Hry bez hranic (29.8.2020)

Posvícenská mini-tancovačka (5.9.2020)

PRAVIDELNÝ INFORMAČNÍ
ZPRAVODAJ OBECNÍHO
ÚŘADU DŘENICE

Výstavba chodníků (říjen 2020)

OÚ Dřenice
Dřenice 14
537 01 Chrudim
email : ou.drenice@seznam.cz
web :
www.drenice.cz
datová schránka : 6f9b2mm
IČO :
00485063
Banka : 1141604339 / 0800
Tel. starosta :
724 179 931
Tel. místostarosta : 725 156 192
Tel. úřad :
469 687 351

Úřední hodiny
Pondělí: 18 - 19 hodin
Středa: 18 - 19 hodin

Spolky a sdružení
Sportovní klub Dřenice
Po zimní přípravě jsme se všichni těšili na mistrovskou sezónu. Ta se bohužel vlastně vůbec nerozběhla. V závěru jara došlo k rozvolnění a obnovili jsme alespoň tréninky a odehrálo se pár přáteláků.
Po minulém podzimu se nám téměř rozpadla přípravka odchodem trenérů a několika hráčů. Jarní
pauze pak vše dokonala. Zrušení této nejmladší kategorie je vždy špatně. Některé děti již s fotbalem nikdy nezačnou a někteří začnou v jiných sousedních klubech. Postupem času se pak toto
projeví v dalších věkových kategoriích a nakonec i u mužů. V měsíci květnu jsme tedy napnuli
síly a pokusili oslovit zbylé hráče (nebo spíše samozřejmě jejich rodiče), nové chlapce i děvčata
jak z naší obce tak z okolí a především bylo třeba sehnat alespoň dva trenéry. Vše se nakonec podařilo, trenéry máme dokonce tři a do naší „klubové rodiny“ jsme získali nové zapálené děti i jejich rodiče. Počet hráčů na trénincích i zápasech je velice potěšující a hráči už získali své první
body a nastříleli své první góly. Někteří z rodičů se i zapojili do fungování klubu (výpomoc v bufetu či u udírny, trénink brankářů apod.)

ANKETA
Budeme rádi za jakoukoli
zpětnou vazbu, chybí vám
něco ve zpravodaji? Chcete
ho dostávat elektronicky?
Naskenujte následující QR
kód mobilním telefonem:

V létě vypadalo vše idylicky , sezóny se rozběhla. Přihlásili jsme dva týmy mužů, starší žáky
(kterým musí bohužel notně vypomáhat mladší), mladší žáky a mladší přípravku. Opět ale zasáhla
vyšší moc a momentálně areál zeje prázdnotou. Pokusíme se volný čas vyplnit opravami , údržbou
a i nějakou novou „výstavbou“, ale i toto je momentálně skoro nemožné. Nezbývá než čekat na
lepší časy.

Víte že, ...
Na Hrázi se nachází kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, která zde byla vystavěna
před 200 - 300 lety. Za zmínku také stojí pramen potůčku Dřenička. Tento pramen měl velice kvalitní vodu o níž kdysi projevily zájem i Pardubice. Oblast Dřenic byla v minulosti součástí rozlehlého pralesa. Podle
nálezů na polích, bylo první osídlení zaznamenáno již
3000 let před Kristem. Žily zde kočovné kmeny, které
se živily pastvou dobytka. V "kulturní jámě", která
byla na poli vykopána, se našly zbytky prvních hliněných nádob, kamenné klínky, kamenná dláta a další
předměty, na kterých bylo patrné jejich používání.

