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ážení spoluobčané,
opět trochu se zpožděním oproti obvyklému termínu se vám dostává do rukou náš obecní
zpravodaj – první v novém roce 2021.
Těžko se mi píše toto úvodní slovo, protože s našimi životy si stále
pohrává všem dobře známá pandemie. Můžeme mít na ní nejrůznější
názory, ale realitou je, že nás silně ovlivňuje na každém kroku. Nemá
smysl uvádět nějaké další informace, kterých máte, myslím, všude až
příliš. Jen v souvislosti s tím jen připomenu, že na obecním úřadě
jsou stále k prodeji za výhodnou ceny respirátory a zcela zdarma
dezinfekce.

Tomáš Starý
starosta obce

I v těchto složitých podmínkách se stejně jako vy všichni snažíme
dál „fungovat“. Již téměř dokončen je nový chodník včetně veřejného osvětlení směrem na Třebosice. Dodavatelská firma sice nestihla
plánovaný termín dokončení do konce roku ať již z důvodů Covidu,
počasí či jiných problémů. Nad rámec dojednaných prací jí byla svěřena i část dodávky veřejného osvětlení.

V současných dnech probíhá výběrové řízení na další etapy výstavby
chodníků směrem na Medlešice a Chrudim.
Stavební povolení rovněž obdržela firma ČEZ Distribuce a v letních měsících předpokládáme zahájení prací na výstavbě nové trafostanice a částečné kabelizaci obce na návsi.
Velice se nám protáhla akce „Protipovodňová opatření obce“, v rámci jejichž realizací by byl vybudován nový bezdrátový rozhlas. Po stížnostech firem účastnících se výběrového řízení proběhl
nezávislý znalecký audit nabízených řešení a na základě jeho výsledku jsme se museli přiklonit na
stranu druhého (dražšího) dodavatele. Dle posudku původní vítězná firma nesplňuje některá nařízení telekomunikačního zákona. Akce snad bude zahájena v nejbližších týdnech.

Nepřehlédněte:

Svoz
velkoobjemového
a nebezpečného
odpadu

Po průtazích jsme v prosinci loňského roku obdrželi povolení k vypouštění odpadních vod. V rámci povolení je nám samozřejmě uloženo pravidelně (min. 4x za rok) kontrolovat chemickým rozborem kvalitu odpadních vod. Z devíti vyústí jsou monitorovány čtyři a nutno podotknout, že výsledky rozborů zvláště u některých nejsou moc veselé. Jen připomenu, že povinností majitelů ať již
ČOV či schválených septiků se o dílo řádně starat a dbát na správnou funkci.
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne následující sobotu 10.4. od 8 hodin.

Podrobnosti ke svozu naleznete ve Zpravodaji na jiném místě.
Na podzim byl definitivně schválen nový Územní plán obce Dřenice. K nahlédnutí je na obecním
úřadě nebo na internetových stránkách MěÚ Chrudim (https://www.chrudim.eu/…674 ).
Společenský a sportovní život v obci je samozřejmě vlivem pandemie na nule.
Nezbývá než společně doufat ve zlepšení celé situace a návratu k normálnímu životu.

Tomáš Starý
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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 :
21.4. 2021

6.10. 2021

2.6. 2021

17.11. 2021

14.7. 2021

15.12. 2021

25.8. 2021

Pokud nebude určeno jinak, vždy od 18:30 hodin

www.drenice.cz/uredni-deska-ou-drenice

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
Jarní svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektro-odpadu proběhne následující sobotu 10.4.2021 od 8 hodin. Žádáme Vás, abyste
nevozili svůj odpad na sběrná stanoviště dopředu a nechali naložení na někom jiném a aktivně se podíleli na naložení Vašeho odpadu.
Letos poprvé spolu s kontejnery na velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad a elektro-odpad bude na návsi přistaven v režii obce i
kontejner na kovový odpad (železný šrot). Pokud se někdo z vás chce zbavit železného šrotu, může jej v pátek 9.4.2021 vynést před
svůj dům a obecní úřad zajistí odvoz.
Dále Vás žádáme o správné třídění odpadu do kontejnerů na tříděný odpad a udržování pořádku na sběrných místech v obci. Do kontejnerů podle barvy patří pouze vyjmenované věci - viz. informační plakátky a neodkládejte zde další jiný odpad. Pro tyto účely jsou
organizovány svozy velkoobjemového, nebezpečného a elektro-odpadu. Prostor sběrných míst je monitorován kamerovým systémem a
případní hříšníci kontaktování, aby si odpad zpět odvezli.

Stránka 2

Dřenický zpravodaj

Vydání 7.4.2021

Život v obci

Naše organizace Veselá věda pořádá i letos příměstské tábory. Ačkoli
doba volnočasovým aktivitám pro děti nepřeje a situace je pro nás
těžká a smutná, nevzdáváme se a s nadějí tábory pilně chystáme. Letos
je však, vzhledem k omezenému provozu škol, velmi složité dostat
informaci o táborech k rodičům a dětem.
Tábor je určen pro budoucí prvňáčky a školáky na 1. stupni ZŠ, kteří
rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se
jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie,
biologie i fyziky.
A co nás čeká letos?

•

4 dny plné bádání, pozorování a pokusů:

•

zkoumání vody ve všech podobách - Co voda dovede? Umí
lámat světlo? Pohánět motory?

•

vzduch kam se podíváš - Co, jak a proč se díky vzduchu pohybuje?

•

kdo by nerad dobroty - Je vaření nuda nebo alchymie?

•

příroda kolem nás - Kdo žije a co roste za humny? Co umí
rostliny a co se vědci naučili od zvířat?

•

plus 1 celodenní prázdninový výlet

Kde:

Klubovna "U tří smrčků" Chrudim, U Stadionu 709

Kdy:

12.-16.7.2021(6-8 let) a 19.-23.7.2021(8-12 let)

O televizi
Hurá TV je nekomerční internetová televize pro seniory, kteří se v
těchto časech cítí osamělí nebo znudění.
Když nemůžou za námi do klubovny, vyrazíme my s klubovnou za
nimi domů. Budeme společně cvičit, vařit, poznávat zajímavá místa,
Lidi, učit se, vzdělávat, vyrábět a bavit se při muzice.
To vše díky podpoře neziskových organizací, mediálních domů,
veřejných institucí, dobročinných spolků, nadací i malých dárců. A
také našich kolegů ze spolku Hurá na Výlet!
Nejsme profesionální kameramani ani moderátoři. Nemáme v mediální oblasti žádné kurzy, praxi ani vystudované školy. Máme · en"
nadšení a touhu naplnit a zpřijemnit osamělým seniorům tyto šedivé
dny.
Jak naladit naší televizi
Zapněte počítač a otevřete si internetový prohlížeč.
Do Lišty v prohlížeči zadejte adresu www.huranavylet.cz/tv
Potřebujete poradit či máte otázku?
Obraťte se na naši Linku 605 313 919
anebo na e-mail lnfo@huranavylet.cz

PRAVIDELNÝ INFORMAČNÍ
ZPRAVODAJ OBECNÍHO
ÚŘADU DŘENICE

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
Pozorovatelna Civilní obrany u Mikulovic, okr. Pardubice
Pozorovatelna CO u Mikulovic s krycím jménem „Ivana“ (vybetonována roku 1964) je jedna ze
dvou pozorovatelen na území České republiky, která je dobově vybavená a přístupná veřejnosti
jako muzeum. Na povrchu je možno spatřit pouze zvon a vchodovou šachtu. Zbytek objektu se
nachází pod povrchem, aby odolal vlivům případné tlakové vlny po výbuchu a následné radiace.
Pozorovatelna Civilní obrany se nachází na Mikulovickém kopci a je v majetku obce Ostřešany,
pro kterou ji spravuje Military klub Ostřešany, z.s. Ve dnech jejího otevření je možné si ji společně s průvodcem prohlédnout plně vybavenou. Konají se zde i různé vojenské akce, při kterých je
zde vystaven i vojenský vozový park.
Otvírací doba je vždy zveřejněna na facebooku a webových stránkách (individuální prohlídky
v současnosti nejsou možné)
Kontakt
GPS souřadnice objektu: 49°59'37.680"N, 15°47'9.588"E
Facebook: Pozorovatelna Civilní obrany
telefon: 739 635 372 (p. Hlaváček)
www stránky: https://military-klub-ostresany9.webnode.cz/pozorovatelna/
e-mail: mkostresany@email.cz

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

Víte že, ...
? 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.

