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ážení spoluobčané,

právě začínáte číst další vydání našeho půlročního zpravodaje.
Tak jako v posledních zpravodajích se musím i teď zmínit alespoň okrajově o globální situaci s „pandemií covidu“. Ať chceme nebo ne, tak silně
ovlivňuje život každého z nás. V zimních a jarních měsících jsme
si prošli další (snad třetí) vlnou a doufali v lepší zítřky. Ty snad
nastaly a mohli jsme se alespoň trochu nadechnout. Byť s velkými omezeními ale přece jen byly postupně otevřeny hostince,
sportovní areály či kulturní zařízení. Bylo umožněno alespoň
částečné setkávání lidí. Situace umožnila prožít snad i hezké léto
s dovolenými, grilovačkami a podobně. To vše umožnilo i trochu
kulturního vyžití v naší obci, za což jsem nesmírně rád jednak
jako běžný občan, tak jako předseda místního sportovního klubu,
protože se nám díky tomu podařilo důstojně oslavit naše velké
jubileum – 100 let od založení klubu. Obecní úřad spolu se sportovci se rovněž pokusil oživit naše posvícení. Program mohl být
Tomáš Starý
jistě i pestřejší (zvláště po tak dlouhé absenci všech akcí ať již
starosta obce
pro dospělé ale hlavně pro děti), ale snad se akce alespoň trochu
vydařila a vy, kdo jste přišli, jste se pobavili. Od léta se mohu
naši sportovci věnovat naplno své zábavě, školáci konečně prožívají řádné vyučování. Doufejme, že tento stav vydrží.
V minulém zpravodaji jsem už „ukončil“ výstavbu chodníku směrem na Třebosice, což bylo
trochu předčasné. Trochu jsme se potýkali se Správou a údržbou silnic, když vše nebylo podle
jejich představ. Závěrečný protlak a napojení veřejného osvětlení se povedlo až v minulých
týdnech. Dodavatelská firma ještě musí odstranit některé závady. Kolaudaci však necháme
nejspíše až po dokončení další etapy.
V jarních měsících byl opraven krátký (ale naprosto dezolátní) úsek chodníku od mostu ke
křižovatce u obchodu. Náklady byly asi z poloviny kryty dotací Pardubického kraje. Zbývá
obnovení asfaltového okraje, na kterém by se měla podílet i SÚS, abychom odstranili hromadění vody u mostu.
Další etapa výstavby chodníků – směr Medlešice – byla vysoutěžena v květnu a smlouva o
dílo byla podepsána v červnu. Částečně z důvodů dalších povolení (Dopravní odbor MěÚ –
značení, SÚS – vyjádření k již povolené stavbě...), částečně pak vinou dodavatele došlo k
zahájení až koncem srpna. Stavba musí být kompletně dokončena do 31.10.2021
K dalšímu protahování dochází u dodávky bezdrátového rozhlasu, kdy se vlivem velkého zdržení při odvolávání nabízejících firem muselo znovu žádat Ministerstvo pro místní rozvoj o
souhlas. Posledním krokem před stavbou je obdržení kmitočtového pásma. O něj jsme požádali okamžitě po obdržení radiového projektu, ale zatím čekáme.
I výstavba ČEZ Distribuce je velice zpožděna. Ta se nás sice dotýká jen jako vlastníka pozemků a následného uživatele, ale jsme samozřejmě v kontaktu s investorem, projektovou
kanceláří a vysoutěženým dodavatelem. Na již minule zmiňovanou rekonstrukci veřejného
osvětlení v dotčené části máme zpracovanou projektovou dokumentaci a v současnosti probíhá „úřednické“ kolečko vyjadřování a povolování. V tomto týdnu proběhne předání staveniště
dodavatelské firmě, ale zatím nevíme termín zahájení vlastních prací.
Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne sobotu 23.10.2021 od
11:30 a znovu si dovolím na vás apelovat, abyste nevozili svůj odpad na sběrná stanoviště
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dopředu a nechali naložení na někom jiném a dále abyste využívali rovněž kontejnerů na tříděný odpad (plasty, sklo, papír, plechovky). To platí samozřejmě celoročně. Mimo jiné byly pronajmuty další
dva kontejnery na plasty pro zvýšení kapacity (jeden přibyl za obecním úřadem a druhý Na Habeši). Spolu s kontejnery na velkoobjemový odpad a elektro a nebezpečný 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 22.10.2021 vynést před svůj dům a obecní úřad zajistí
odvoz. Jistě jste již všichni zaznamenali změnu času při svozu komunálního odpadu, která byla vynucena dodavatelskou firmou
Marius Pedersen. Také mnozí z vás zaznamenali trochu zmatky při vyvážení, respektive nevyvezení některých nádob či pytlů.
Obecně platí, že vyvezena má být jen nádoba s vylepenou známkou pro daný rok. Obec pak také platí cenu za svezenou nádobu.
Ať již je to způsobeno změnou personálu nebo tlakem na stávající zaměstnance ze strany firmy, přestaly se vyvážet neoznačené
nádoby či přidané pytle apod. Obec má za povinnost zbavit vás občany odpadu, ale zároveň je každý občan ze zákona povinen
odpad třídit a do komunálního odpadu nevhazovat tříditelný odpad. Ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že i při početné
rodině se až na naprosté výjimky díky důslednému třídění dá obejít i s jednou nádobou, dokonce tou nejmenší možnou. Samozřejmě při dvojí domácnosti v objektu nebo vícečlenné rodině vydáváme při placení poplatků známky dvě. Vybírat poplatky lze
ze zákona jen jedním způsobem – paušálně na osobu (jako to máme dnes my) nebo od skutečně vyvezeného množství na základě později vystavené faktury. To je samozřejmě spojeno s nároky na vážení, důslednou evidenci (ta je samozřejmě automatická
na základě čtení kódu na popelnici), veškerou agendu s fakturací včetně vymáhání nezaplacených faktur. V „kilové“ ceně odpadu by musely být započteny i náklady na svoz velkoobjemový, nájem kontejnerů apod. Každopádně najít spravedlivý, jednoduchý a nákladově snesitelný (pro občana i obec) způsob je téměř nemožné. Svědčí o tom i to, že dodavatelská firma má téměř s
každou obcí jinou smlouvu. I nám se chystá předložit návrh nové smlouvy, který by více zohledňoval vyvezené množství, velikost nádoby apod. Jisté je jen jedno, cena za uložení komunálního odpadu raketově roste a blíží se úplný zákaz skládkování.
Sám jsem zvědavý, co budeme s naším odpadem po zamítnutí všech spaloven v regionu dělat...
Po přemístění kontejnerů na bioodpady sice odpadly stížnosti na zápach, ale pro některé z vás je zřejmě vzdálenost ke kontejneru nepřekonatelná a zřídili jste si vlastní kompostárnu ovšem za plotem vlastního pozemku (více na jiném místě Zpravodaje).
V nejbližších dnech bude v obci provedeno také čištění krajnic. Předem vás žádám, abyste v oznámený den neparkovali u chodníků a umožnili řádné vyčištění. Po něm bude následovat i důkladné pročištění kanálů (kanálových vpustí), aby byla dešťová
vody dostatečně odváděna do kanalizace a nezaplavovala vaše pozemky.
Po odmlce (covidové i jiné) opět začínáme jednat o
technických možnostech kanalizace v obci. Zpracováváme projektovou dokumentaci na úpravu celé návsi
(respektive především její zelené části) a přilehlé místní komunikace.
Chvályhodná je aktivita některých občanů obce směřující k péči o naše okolí. Poprvé jsme byli osloveni s
nápadem zapojit se do akce „Ukliďme Česko“ někdy v
době tvrdého lockdownu. To by se realizovalo standardním způsobem velice těžko (až protizákonně).
Nakonec rodina Šislerova vše vyřešila sama s nápadem
plakátové výzvy k úklidu, poskytnutí pytlů a následnému svozu nasbíraného odpadu. Za to vše velký dík.
S opětovným nápadem tentokrát již ve „standardním
provedením“ přišel někdo další. Termín je však šibeniční, aby se vše stihlo před velkoobjemovým sběrem.
Nakonec jsme se shodli, že akci přesuneme na jaro.
V podzimních měsících nám snad situace dovolí přivítat nové občánky obce, pobavit děti maškarním karnevalem, mikulášskou besídkou či vás všechny adventním večerem. Snad dojde i na plesovou sezónu...
Takže se těším na společná setkávání.

Přeji vám co nejklidnější zbytek roku 2021

Tomáš Starý

.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
Svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektro-odpadu proběhne následující sobotu 23.10.2021 od 11:30 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. Pokud se někdo z vás chce zbavit železného šrotu, může jej v pátek 22.10.2021 vynést před svůj dům a obecní
úřad zajistí odvoz.

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 :
17.11. 2021
15.12. 2021 vždy od 18:30 hodin.
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Skládka bioodpadu u potoka na Habeši:
Při průchodu pod novými parcelami na Habeši (pod č.p.143) si nedá nevšimnout, že někteří občané začali využívat prostor nad
potokem jako skládku bioodpadu. Dané místo se nám začíná slušně zaplňovat, viz foto níže. Rádi bychom tedy požádali občany,
aby začali využívat bio kontejnery k tomu určené, které jsou umístěny na fotbalovém hřišti.

Život v obci
Plánové akce:
31.10.2021 Halloween party

13.11.2021 Vepřové hody

7.11.2021 Vítání občánků

27.11.2021 Rozsvícení vánočního stromu

Oslavy 100 let SK Dřenice (3.7.2021)

4.12.2021 Mikulášská besídka

Spolky a sdružení
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

Sportovní klub Dřenice
Jak všichni jistě víte, doba sportu (a nejen jemu) nepřála a tak zimní sportovní příprava neproběhla a jarní část sezóny vůbec nezačala. Řídící orgány fotbalu neustále oddalovali definitivní „odpískání“ soutěží, ale nakonec se skutečně vůbec nezačalo. Až po prvních rozvolněních bylo za přísných hygienických podmínek povoleno trénování a na sklonku jara i sehrání
přátelských utkání. Všechny naše kategorie rozvolňování využily a naplno se pustily do tréninků.
V červnu, kdy se přihlašují družstva do následujícího soutěžního ročníku, jsme tradičně dlouho rozmýšleli a počítali především děti. Nakonec jsme přihlásili „jen“ starší žáky a mladší
přípravku. Víme, že je to chyba, ale při počtu hráčů i trenérů to byla asi jediná možnost. I
když u těch nejmenších se snad podaří ještě doplnit hráče a na jaře dodatečně přihlásit i starší
přípravku. Ke starším žákům nám nabídly Stolany pár hráčů na hostování, ale nakonec to
skončilo opět „souklubím“ Dřenice/Stolany, aby mohli být hráči využíváni i stolanským dorostem.
U přípravek působí trojice trenérů Radek Doubravský, Ondřej Martinec a Andy Janík, u žáků
pak Kamil Vafek, Tomáš Starý a Jan Musil.
U mužů jsme kádr doplnili dvěma hráči sice už staršího věku, ale s příkladným přístupem i
kvalitou. Naopak jsme dva mladé hráče pustili na rok hostovat do Rozhovic, kde by rádi zkusili vyšší soutěž. Doufáme, že starší a mladší generace hráčů bude působit v symbióze a mladí
se od těch starších něco přiučí. Opak by byl pro náš klub katastrofou.
U mužů došlo k výměně trenérů, k „A“ přišel Martin Spilko spolu s Dušanem Matušem a
dosavadní trenér „A“ Milan Modráček se bude věnovat „B“ mužstvu.
Vedle soutěží jsme již minimálně rok mysleli na to, jak důstojně oslavit významné jubileum –
100 let od založení klubu. Někdy v lednu jsme pak začali dávat oslavám první obrysy a věřte,
že to nebyla jednoduchá práce. Shodnout se na termínu, program, vstupním, vymyslet řádný
catering, sociální příslušenství a mnoho dalších zdánlivě maličkostí. Nakonec nám přála
„kovidová situace“ a oslavy se mohly uskutečnit. Samotným oslavám předcházely stovky
brigádnických hodin na úpravě a zkrášlení areálu a zázemí.
Za krásného počasí se pak v sobotu 3.7. předvedli nejprve ligoví fotbalisté FK Pardubice proti Dukle Praha, následně na trávník vyběhli naši mini žáčci a žáci a nakonec si naši muži zahráli proti staré gardě Sparty Praha, která přijela s mnoha zvučnými jmény. Před zápasem
byli oceněni dlouholetí bývalí i stávající „duše“ klubu. Program doplnili i hasiči s ukázkou
vyproštění posádky z havarovaného vozu a vzlet horkovzdušného balonu. Večer se pak po
dlouhé době zaplnil i náš letní parket při hudbě dvou bigbeetových skupin. Průběh oslav si
můžete prohlédnout i na krátkém videu na našich facebookových nebo webových stránkách.
(odkaz), Na přípravách i vlastním průběhu se podílelo mnoho členů (i nečlenů) našeho klubu
a patří jim obrovský dík za odvedenou práci.

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

Víte že, ...
? Okolní krajina byla osídlena již v pravěku. Na severním okraji vesnice bylo doloženo sídliště z doby laténské. Na poli byly pozorovány stopy rozoraných objektů a nalezeny
střepy keramiky, železná strusky a mazanice.

