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akce měsíce Občanské sdružení Dříteč 
aneb Osmý den schází nám 
Jak už sám název napovídá, r. 2008 vznikl ve 
Dřítči spolek, jehož hlavní snahou je sdružovat 
občany ke společnému soužití. OS během celé-
ho školního roku organizuje od neděle do pát-
ku nejrůznější sportovní a vzdělávací kroužky 
pro děti od 6 měs. až po seniory. Záběr nabíze-
ných aktivit je velice široký. Namátkou zmiňme 
pilates, tenis, němčinu, golf a mnohé další. So-
boty jsou poté věnovány návštěvám muzikálů, 
divadel, pořádání všemožných akcí a legrací, 
jako je např. masopust. Abychom se dozvěděli 
více, dovolil jsem si vznést pár otázek na za-
kladatelku občanského sdružení, paní Zuzanu 
Shánělovou.

	 Vaše	občanské	sdružení	je	známé	svou	činoro-
dostí.	Mohu	se	optat,	kolik	kroužků	přibližně	zajištťu-
jete	a	pořádání	kolika	akcí	se	v	OS	Dříteč	během	
roku	věnujete?
Tento školní rok jsme otevřeli 20 zájmových kroužků. Toto 
číslo není však úplně přesné, protože např. jen v rámci 
tenisu máme 15 skupin a angličtinu máme rozdělenou dle 
věku a znalostí do 10 skupin, kterým se věnují celkem tři 
lektorky a jeden lektor . I přesto, že jsme malá vesnice, 
všichni lektoři i instruktoři jsou kvalifikováni ke své práci.

Během roku pořádáme asi na tři desítky akcí. Ze spor-
tovních událostí jmenujme třeba Prvomájové výletování 
či Driatlon. Často se vydáváme za kulturou, jezdíme na 
letní i zimní víkendové pobyty či letní tábor pro děti od 
4 let. Některé akce jsou čistě v naší režii, jiné pořádáme 
ve spolupráci s místním obecním úřadem, školou, sborem 
dobrovolných hasičů a Golf Resort kunětická Hora. Jsou 
i takové, u kterých jen pomáháme. 
Následující měsíce máme úplně plné, například hned 
druhý víkend v březnu budeme opět usilovat o prvenství 
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Lužany 2014 s pirátskou tématikou

Čarodějnice v podání Os Dříteč
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a zápis do České knihy rekordů. ale v čem, to 
nepovím. Nechte se překvapit.

	 Kterou	z	těchto	akcí	máte	Vy	osobně	
nejraději?
Vybrat jednu akci z toho početného množství, 
které se nám podaří během roku uskutečnit, je 
velmi těžké. Pokud se jedná o výlety za kultu-
rou, jsou pro mě obrovskou relaxací. Zářijo-
vý víkendový pobyt v chatové oblasti Lužany 
s partou 100 osob ve věkové kategorii 0 až 
„hodně“ je úžasný nejen pro svou atmosféru, 
ale také pro děti. Toto platí i o zimním víkendu 
na chatě Juráška v Orlických horách. 
možná největším soustem je již zmíněný let-
ní prázdninový kemp pro děti od 4 let. Je to 
pro mě velká výzva, aby vše proběhlo hladce 
a děti přijely domů nadšené natolik, že poje-
dou příští rok znovu. 
samozřejmě je to také velká zásluha mých 
dlouholetých spolupracovníků a spolupracov-
nic, bez jejichž pomoci a práce by žádná akce 
nemohla proběhnout.

	 V	současné	době	 je	velkým	trendem	
pořádání	různých	běhů,	maratónů	a	půl-
maratónů.	 Pořádá	 vaše	 sdružení	 také	
nějaký	podobný	běh?
ano, každý rok pořádáme sportovní maratón, 
kdy jeho účastníci vyjadřují podporu člověku, 

který se momentálně nachází v těžké životní 
situaci (např. rakovina). V tuto chvíli si každý 
z nás uvědomí, jak je zdraví vzácným darem. 
Událost se letos uskuteční popáté.
Také na Velikonoce pořádáme pro děti i do-
spělé Běh za velikonočním zajícem. Obě akce 
probíhají za podpory Golf Resort kunětická 
Hora. 

	 Co	považujete	za	největší	úspěch	OS	
Dříteč?	 Tuším,	 že	 jste	 dosáhli	 několika	
významných	ocenění	v	roce	2014.	Může-
te	nám	o	tom	říci	více?
V roce 2013 jsme získali Bílou stuhu a o rok 
později Zlatou stuhu v krajském kole soutěže 
Vesnice roku. Jak jsem uvedla dříve, je to zá-
sluha více lidí z více místních spolků a organi-
zací. možná je pravda, že jsme tuto akčnost 
v obci nějak nastartovali, ale opět musím říct, 
že všechny spolky a organizace v obci (sbor 
dobrovolných hasičů, základní škola a mateř-
ská škola, fotbalový klub, myslivecké sdruže-
ní) a obecní úřad (v čele s panem starostou 
Jozefem Petrencem) tvoří jeden celek a všichni 
si navzájem pomáháme a podporujeme se. 
Bez této soudržnosti by se do takové soutěže 
nemělo smysl ani přihlásit, natož pomýšlet na 
vítězství. Byla jsem velmi nadšená, když po-
mocnou ruku podali nejen lidé v produktivním 
věku, ale také naši senioři či naše mládež. 

V době soutěže jsme byli jedna velká rodina, 
která má stejný sen. Dokonce se k nám přidali 
i lidé, kteří v této vesnici nebydlí, ale mají zde 
třeba rodiny. Byl to úžasný pocit a myslím si, 
že i dnes je spousta akcí, u kterých se sejdou 
různé věkové kategorie.

	 Kolik	 členů	 v	 současné	 době	 asi	 re-
gistrujete?	Co	musí	člověk	učinit,	chtěl-li	
by	 se	zapojit	do	Vašich	aktivit?	 Je	pod-
mínkou	být	přímo	obyvatelem	Dřítče?
V dnešní době máme 99 členských rodin. Čle-
nem je vždy celá rodina a máme členy nejen 
ze Dřítče, ale i ze širokého okolí . Dokonce 
není potřeba být ani členem, pak je ale nabíd-
ka aktivit omezená.
Pokud by se kdokoli chtěl stát členem, stačí 
vyplnit přihlášku a zaplatit roční členský pří-
spěvek.

Jak je vidět, Občanské sdružení Dříteč je ve-
lice aktivní a je významným tahounem kultur-
ního života ve Dřítči. Jejich aktivity provázejí 
obyvatele Dřítče každým dnem v týdnu a vě-
řím, že kdyby týden měl osm dní, že i pro něj 
by bylo nalezeno zábavné využití.
 
Více informací můžete nalézt na:
www.osdritec.webnode.cz, 
nebo na facebook.com/osdritec .
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