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slovo starosty
Milí spoluobčané,

V hospodě bylo při soutěži o Dřínovskou slivku a pomazánku plno. Více na str. 12.

Komunální odpad se nevozí do Nětčic,
ale do Morkovic
Nakládání s odpady je pro spoustu obcí
velmi důležitá záležitost. Odpadové hospodářství je čím dál složitější, zákony přísnější
a jsou signály, že v budoucnu se poplatek za
jednu tunu uloženého komunálního odpadu na skládce razantně zdraží. Proto obce v
mikroregionu Morkovsko hledaly cestu, jak
jinak vyřešit svoz komunálního odpadu, než
svozem na skládku do Nětčic u Zdounek.
Před více než dvěma lety se tak začalo budovat překladiště v Morkovicích.
„Komunální odpad se nyní vozí do překladiště a odtud v kontejnerech putuje do spalovny do Brna,“ vyjádřil se starosta Miroslav
Štěpánek.
Překladiště na svoz komunálního odpadu
bylo vystavěno v Morkovicích vedle kompostárny na ploše bývalého letiště.
Pro obyvatele se nic nezměnilo, společ-
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nost Biopas, a. s., sváží i nadále komunální
odpad, nicméně jej nevozí na skládku do
Nětčic u Zdounek, ale do Morkovic.
I když je spalování odpadu podle propočtů
o něco málo levnější než skládkování, nedojde ke snížení poplatku za komunální odpad. To mohou obce podle zákona
o místních poplatcích udělat nejdříve po
roce fungování služby. Nechají si zpracovat kalkulaci a zjistí tak skutečné náklady.
Podle toho se rozhodnou, zda poplatky pro
občany sníží, nebo nechají na stávající úrovni.
Překladiště v Morkovicích má momentálně kapacitu, aby dokázalo pojmout komunální odpad ze všech 13 členských obcí
mikroregionu. Do budoucna je možnost
plochu překladiště rozšířit podle potřeby.
text: Jana Hlavinková

v letošním roce jsme se rozhodli pro
krok, který jsme nikdy předtím neudělali. Budeme dvakrát ročně vydávat
obecní zpravodaj. S ohledem na dnešní
dobu jsme usoudili, že tištěný zpravodaj je ideální cestou, jak se můžete dozvědět, co se v obci udělalo, co se děje
a co se chystá. Nařízení Evropské unie
o ochraně osobních údajů nám celkem
svázalo ruce. Většinu informací, které
jste byli zvyklí dozvědět se z webových
stránek, nemůžeme zveřejňovat. A protože se z webu o dění ve vesnici mnoho
nedozvíte a účast na zastupitelstvech
je velmi nízká, rozhodli jsme se Vás informovat cestou obecního zpravodaje.
Ve schránce jej budete mít vždy na jaře
a na podzim. Budou v něm mít prostor
nejen informace z obecního úřadu, ale
i články a fotografie z událostí, které pro
Vás chystají místní spolky. Kdyby nebylo jejich členů, kteří ve svém volném
čase a zdarma připravují akce, nebyl by
v obci téměř žádný společenský život.
Proto i oni budou mít ve zpravodaji své
pevné místo.
Co se týče rozvoje obce, podařilo se
díky dotaci realizovat opravu chodníků. Věřím, že budete spokojení, protože
Vám poskytnou mnohem větší komfort a splňují všechny technické normy
dnešní doby. V investicích budeme pokračovat, buďme však trpěliví, vše musíme dělat s ohledem na obecní rozpočet,
dotace a mnohdy složitou a zdlouhavou
administrativu.
Přeji Vám hezký podzim, zároveň se
blíží advent, a proto si jej užijte v rodinném kruhu a v pohodové předvánoční
atmosféře.
S úctou, Miroslav Štěpánek

www.drinov.cz
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Z Cihelny si udělali nelegální skládku
Dřínov si vytipovaly firmy, aby
zde nechali navést tuny odpadů. 18. září odpoledne přijel do
Cihelny první kamion, který zde
složil zapáchající hromadu odpadků. Všímavým obyvatelům
se počin nezamlouval a okamžitě upozornili starostu.
„Lidé mě informovali o možném vzniku nelegální skládky
odpadů v areálu Cihelny. Po příjezdu na místo jsem zjistil, že do
prostor bývalé sušárny cihel navezli cca 40 tun odpadů. Přivezly

je kamiony se slovenskou státní
poznávací značkou. Hromada
obsahovala plastové obaly, textilie, lepenku, dřevotřísku, trubky
či alobal,“ vyjmenoval starosta
Miroslav Štěpánek.
Přivolaná hlídka policie z Morkovic na místě vyložené kamiony již nezastihla, ale byli zde
přítomni dělníci, kteří uvedli, že
kamiony do obce dorazily ze
Slovinska a jejich úkolem bylo
značně zapáchající odpad odklidit pod střechu sušárny.

„Další den před sedmou hodinou ranní jsem byl opět přivolán do cihelny, před níž stál
další kamion. Tentokrát český
řidič uvedl, že předchozí den
nakládal odpad v Rakousku
společně s dalšími dvěma řidiči, kteří měli tentýž odpad složit
v místní cihelně. Zasahující hlídka policie však složení odpadů
znemožnila. Další auto s odpadem vesnicí při zpozorování
zásahu policie pouze projelo.
Na místo také dorazili inspek-

toři z České inspekce životního
prostředí z Brna, kteří okamžitě
začali situaci vyšetřovat,“ pokračoval starosta.
Celý případ vyvolal velký zájem médií. Své reportáže v Dřínově natáčela televize NOVA,
Český rozhlas Zlín i regionální
Týdeník Kroměřížska.
„Můj díky patří především
velmi všímavým a rychle jednajícím spoluobčanům, Petrovi
Kolkovi a Ivo Hoškovi,“ poděkoval na závěr Štěpánek.

Stav hráze rybníka Vrchňáku je havarijní
Po vydatných červnových srážkách museli zastupitelé rychle
reagovat na situaci vzniklou na
rybníku Vrchňák. Betonová hráz
se totiž posunula směrem do
rybníku a na několika místech se
začala propadat okolní zemina.
Udělala se prozatímní opatření,
vyřešení situace však bude náročnější.
„Jakmile jsme zjistili, že se hráz
sesouvá, svolali jsme mimořádné jednání členů zastupitelstva
přímo v místě havárie. Prohlédli
jsme si hráz a jednomyslně jsme
se shodli na tom, že je potřeba
okamžitě slovit ryby a vypustit
celý rybník. Kdybychom to neudělali, reálně hrozilo, že kdyby přišly další prudké deště, vylilo by se
1 600 m3 vody původním korytem do obydlené zástavby,“ uvedl
riziko starosta Miroslav Štěpánek.
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Přivolaní odborníci se shodli na
tom, že v případě destrukce hráze a vylití vody, by mohla vzniknout škoda na majetku obyvatel
v rozmezí 30–40 milionů korun.
Rekonstrukce rybníka je však
v nedohlednu, neboť na zpracovanou projektovou dokumentaci
Jiřím Lindnerem nelze získat stavební povolení. Odtékající voda
z rybníku je svedena do jednotné kanalizace, což je stav, který je
v absolutním rozporu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích.
Také vybudování suchého
poldru či plochy pro zasakování
vody je nemožné z důvodu hydrogeologie území. Stejně nereálně, z pohledu financí i výkupu
pozemků, se jeví vybudování samostatné kanalizace s vyústěním
až za čističkou odpadních vod.

„Zcela zásadní tak zřejmě bude
výsledek místního šetření pracovníků Odboru Životního prostředí Městského úřadu v Kroměříži. Bohužel musíme počítat

i s možností, že v zimním období nebudou mít dřínovské děti
kde bruslit a hrát hokej,“ řekl
starosta.
texty: Jana Hlavinková
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Za zpětný odběr odpadu získal Dřínov během jednoho roku 63 244,5 Kč
Komunální odpad se z Dřínova sváží na překladiště do
Morkovic. Naopak plasty,
papír, nápojové kartony,
kovy a sklo sveze odborná
firma do třídící linky. Odtud
odpad putuje ke zpracovatelům, kteří z nich vyrábí
recyklované výrobky. Například další PET lahve. Na základě odpadového hlášení,
které poskytuje obec firmě
EKO-KOM, a. s. dostává finanční odměnu za tuny vytříděného odpadu.
„Za loňský rok jsme od společnosti dostali do obecního
rozpočtu částku 63 244,5 korun. Peníze využijeme na pokrytí nákladů na svoz odpadů
a k potřebným renovacím odpadového hospodářství v obci,“ vysvětlil starosta Miroslav Štěpánek.

Komodita

Třídění odpadů je důležité né druhy odpadu. Co kam
z hlediska životního prostředí. patří?
Do modrých nádob oznaPomáhá šetřit primární zdroje
surovin, energie a umožňuje čených nálepkou PAPÍR můjejich další zpracování. Pokud žete odložit: noviny, časopisy,
se odpady nevytřídí už při kancelářský papír, reklamní
svém vzniku, není už možná letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, papírové obaly
jejich následná recyklace.
Čím poctivěji budou lidé tří- a sáčky. Prosím, nevhazujte:
dit, tím méně odpadu vhodí do mokrý, mastný nebo jinak
popelnice. Tím pádem bude znečištěný papír, uhlový a vomít obec nižší náklady na jeho skovaný papír, použité plenky
svoz a na poplatcích za sklád- a hygienické potřeby.
Do zelených nádob oznakování či spalování. Díky tomu
může Dřínov udržet poplatek čených nálepkou SKLO můžeza odpady na stejné úrovni te odložit barevné sklo: láhve
i přes skutečnost, že se náklady od nápojů, skleněné nádoby,
na skládkování komunálního skleněné střepy – tabulové
odpadu zvyšují a v budoucnu sklo. Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo,
zvyšovat budou.
drátěné sklo a zrcadla.
Do žlutých nádob oznaV obci jsou na několika místech barevné kontejnery, čených nálepkou PLASTY
do kterých se odkládají růz- můžete odložit: PET láhve od
3. čtvrtletí 2018

Komodita

nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout), kelímky,
sáčky, fólie, výrobky a obaly
z plastů, polystyrén.
Co se z recyklací vyrábí?
* Výrobky z recyklovaného
papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly
na vajíčka, toaletní papír.
* Výrobky z recyklovaného skla: láhve na minerálky
a pivo a jiné skleněné výrobky.
* Výrobky z recyklovaných
plastů: výplň zimních bund,
zátěžové koberce, zatravňovací dlažba, různé pytle,
zahradní nábytek, textilní
a technická vlákna.
* Výrobky z recyklovaných
nápojových kartonů: papírová lepenka či stavební
desky.
text: Jana Hlavinková
1. čtvrtletí 2019
v tunách

částka v Kč

papír

0,795

1 186,89

9 983,16

plast

1,425

7 639,11

1,804

1 928,84

sklo

1,917

2 106,59

kovy

0,000

0,00

kovy

2,705

206,93

karton

0,017

73,95

karton

0,013

66,30

celkem

4,712

13 464,08

celkem

6,882

11 205,83

odměna za zpětný odběr

---

2 170

odměna za zpětný odběr

---

2 175

Celkem

---

15 634

Celkem

---

13 381

v tunách

částka v Kč

papír

1,048

1 478,13

plast

1,843

sklo

Komodita

4. čtvrtletí 2018
v tunách

částka v Kč

papír

1,083

1 527,87

plast

2,606

sklo

Komodita

2. čtvrtletí 2019
v tunách

částka v Kč

papír

1,369

2 012,51

14 116,18

plast

1,401

7 388,77

1,337

1 469,91

sklo

2,783

3 038,83

kovy

1,500

129, 24

kovy

1,010

77,27

karton

0,012

52,20

karton

0,014

71,40

celkem

6,578

17 295,41

celkem

6,577

12 588,78

odměna za zpětný odběr

---

2 170

odměna za zpětný odběr

---

2 175

celkem

---

19 465,50

celkem

---

14 764
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Tři nové chodníky se hradily z dotace
Pro každou obec je velmi
důležité zajistit pro obyvatele základní komfort. Do toho
spadají kvalitní chodníky
a silnice, mít v dobré kondici
veřejné osvětlení, uklizené
ulice, vyvezený komunální
odpad a zajištěné základní
služby pro obyvatele včetně
možnosti trávit volný čas.
Co se týče chodníků, zastupitelé si byli dlouho vědomi, že některé z nich nejsou
v dobrém stavu, a protože se
jedná o několika milionovou
investici, čekali, až se naskytne možnost čerpat na akci
dotace.
„Na chodníky K hřišti, k DPS
a Za parkem se nám podařilo
získat dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj. Tím pokryjeme
95 % uznatelných nákladů, 5 %
akce dofinancujeme z obecního
rozpočtu,“ vyjádřil se starosta Miroslav Štěpánek. Celkové výdaje
činily částku 1.560.000 Kč.
Původní chodníky už byly v nevyhovujícím stavu, byly nerovné,
nesplňovaly dnešní technické
požadavky a dlaždice a obrubníky už dosáhly své životnosti.
Při pracích musela odborná
firma nejprve vytyčit a zajistit
ochranu všech potrubí a kabelů, odstranit stávající konstrukci
chodníků do hloubky 30 centimetrů, upravit odvodnění, sejmout část ornice, podloží nových
chodníků sanovat, usadit silniční
a chodníkové obruby a napojit

je na stávající vozovky. Až teprve
potom se položila nová zámková
dlažba, osadilo se dopravní značení, provedly se terénní úpravy
včetně zatravnění okolních ploch
a udělala se finální úprava okolí.
Chodníky splňují dnešní náročné technické požadavky na bezbariérovost. Místa, kde lidé budou vstupovat na chodník, mají
snížené obrubníky a jsou označena kontrastní barvou oproti
šedé barvě chodníku. Příčné
a podélné sklony chodníků budou umožňovat pohyb osobám

s omezenou schopností pohybu
a orientace. U křižovatky poblíže
obchodu COOP bylo nově zbudováno místo pro přecházení
přes místní komunikaci.
Chodníky budou komfortnější a bezpečnější
Celkem se jednalo o tři stavební objekty, tři chodníky. První má
délku 76,7 metrů, druhý 88,2 metrů a třetí 206,1 metrů.
Novéchodníkymajíšířku1,5metru, jsou od vozovky odděleny
pomocí obrubníků a mají kvalitní

povrch ze zámkové dlažby. Díky
tomu poskytnou zejména lidem
omezených v pohybu a orientaci vyšší bezpečnost a komfort.
Chodníky kopírují stávající sjezdy
k nemovitostem, a pokud v budoucnu dojde k modernizaci vozovky, chodníky se tím nenaruší.
Celý proces vypracování projektu a získání potřebných povolení zahrnoval geodetické
zaměření, terénní šetření, inženýrsko-geologický průzkum, vyjádření státní správy i dotčených
orgánů.

Dřínov patří mezi znevýhodněné obce,
dostane na dotacích 3,5 milionu korun
Ve Zlínském kraji nejsou pro
všechny obyvatele stejné
podmínky pro život. Jsou regiony, které žijí z cestovního
ruchu, mají hotovou infrastrukturu, lidé mají dostatek atraktivních pracovních
příležitostí a některé vesnice se rozvíjí rychleji než
jiné. Morkovsko je na tom
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v porovnání s Holešovskem
či Slováckem o poznání hůře.
Region se mírně vylidňuje,
populace postupně stárne,
mladí odcházejí za lepším
bydlením, pracovními příležitostmi, kvůli aktivnějšímu
trávení volného času jsou
ochotni dojíždět větší vzdálenosti. Na Morkovsku není

žádný průmysl a na pár výjimek ani cestovní ruch. Proto
se starostové mikroregionu
Morkovsko rozhodli, že se
pokusí situaci změnit a nabídnout mladým lidem lepší
podmínky pro život.
Centrum společných služeb mikroregionu Morkovsko,
jehož je Dřínov také členem,

vyjednalo pro obce speciální
dotaci, kdy během let 2019,
2020 a 2021 můžou vyčerpat
3,5 milionu korun pro svůj rozvoj. Starostové jednali s krajským radním Janem Pijáčkem
a hejtmanem Jiřím Čunkem
o tom, že obce na Morkovsku
jsou na okraji zájmu Zlínského
kraje. Je zde hodně obcí do
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500 obyvatel, které jsou oproti
jiným znevýhodněny už z několika důvodů. Mají menší rozpočet, tudíž omezenou možnost jak financovat investičně
náročné akce ze svého a také
mají menší personální kapacity,
většinou jen starostu a hospodářku. Ti jsou na veškerou administrativu a chod obce sami.
Už v roce 2017 krajský radní starostům slíbil, že obce do
500 obyvatel budou zvýhodněny
při žádostech o krajské dotace.
Zlínský kraj tak vypsal nový
dotační titul, ze kterého budou
moci čerpat finanční prostředky
vybrané znevýhodněné obce.
I Dřínov splňuje kritéria projektu.
Měl v době vypsání titulu více
než 6 % nezaměstnaných po
dobu čtyř let, má vysoký věkový
průměr a má do 500 obyvatel.

„Vytyčili jsme si priority, na které projekty chceme během tří
let vyčerpat 3,5 milionu korun.
V letošním roce jsme opravili ulici
Za Parkem v prostoru novostaveb, kdy z dotace jsme využili
2 miliony korun a další finance
budeme také čerpat na infrastrukturu,“ vyjmenoval starosta
Miroslav Štěpánek.
Obce mikroregionu mají
společné projekty
Mikroregion Morkovsko byl založen už před dvaceti lety. Kromě
Dřínova do něj patří i Věžky Hoštice, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice,
Počenice-Tetětice, Prasklice, Uhřice a nedávno přibyly i Zlobice
-Bojanovice a Lutopecny. Tenkrát
byl svazek obcí výhodný v tom,
že starostové společně získávali

dotace a měli lepší vyjednávací
podmínky při zadávání veřejných
zakázek. V průběhu let jeho význam upadal, protože dotace
z Evropské unie a ze státních
fondů byly určeny pro jednotlivé
obce. V roce 2016 přišel Svaz obcí
a měst s tím, že obnoví význam
mikroregionu pomocí nového
projektu.
Vzniklo tak Centrum společných služeb mikroregionu Morkovsko se sídlem v Morkovicích.
Dva pracovníci centra poskytují
starostům poradenskou činnost,
například při zadávání veřejných zakázek, získávání dotací,
zpracování obecně závazných
vyhlášek, pomáhají s přípravou
dokumentů a podobně. Administrativní zátěž starostů, zvláště
těch neuvolněných a v malých
obcích je velmi vysoká a manažer

mikroregionu jim může pomoci
například s přípravou vyhlášky
při změně zákona. Až doteď si
to každý starosta řešil zvlášť, nyní
pracovník nachystá předlohu pro
všechny a každá obec si ji pak
pouze upraví podle vlastních potřeb.
Některé obce v rámci mikroregionu získaly 3,5 milionu korun
na investice a nyní se například
chystá společná žádost o dotace
na pasporty.
Mzdy pracovníků jsou po dobu
tří let hrazeny z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanosti. Čtvrtý rok
musí podle podmínek udržitelnosti projektu platit mzdy obce
mikroregionu. Čtvrtinu nákladů
zaplatí Morkovice-Slížany, zbylá
částka se rozpočítá mezi jednotlivé obce.

Letos se vítalo 5 malých občánků
V zasedací místnosti obecního úřadu se zpravidla dvakrát
do roka koná vítání občánků.
Jsou zde do života vítáni noví
občánci Dřínova a na slavnostní událost se vždy sejde celá
rodina. Tentokrát to byli rodiče
pěti malých nových obyvatel.

Akce má už spousty let zavedený průběh a ve většině
vesnic a měst probíhá velmi
podobně.

Poté se rodiče zapsali do pa- Vítání proběhlo pro 5 dětí:
mětní knihy a od obce obdrželi 23. března
Nikola Černá
upomínkové předměty. MaDominik Zapletal
minky dostaly kytičku a každé
Michaela Pavlovčinová
miminko dárek. Pak už se rodi1.
září
Starosta Miroslav Štěpánek ny společně vyfotily u kolébky
Liliana
Juřenová
přivítal rodiny v zasedací míst- a odebraly se domů na slavJiří
Kudla
nosti a přednesl slavnostní řeč. nostní oběd.

Přijďte do knihovny, je otevřená každý čtvrtek odpoledne
V minulosti tvořila velmi důležitou součást kulturního života
v obci kromě spolků i knihovna. Lidé si sem chodívali půjčovat knihy, aby měli co číst za
dlouhých zimních večerů, děti
chodily pro pohádkové knížky,
aby jim je rodiče mohli číst před
spaním a mládež školou povinná pro povinnou četbu. Dnes
knihovnám ve velkém konkurují
internetové portály, kde si lidé
čtou nejen zpravodajství, ale
i bulvár, čtečky knih, široká nabídka televizních kanálů a také
mnohem více možností, jak
trávit volný čas, než s knihou.
I přesto všechno dodnes knihovna funguje, i když do ní chodí
mnohem méně lidí a její význam
se pro obyvatele změnil.

Paní knihovnice Miluška Přibylová se už 5 let věnuje čtenářům,
stará se o knihy a občas uspořádá
i nějakou akci. Sama vnímá změnu, kterou postupně přináší čas.
„Bývalo 59 čtenářů, dnes jich
mám registrovaných 30. Vnímám,
že lidé chodí méně, na což má vliv
spousta faktorů. Nejvíce čtenářů
mám z řad obyvatel nad 50 let,
kteří chtějí číst náročnější literaturu. Letos základnu rozšířilo i pár
dětí,“ říká.
I preference čtenářů se během
let změnily. Dříve se hodně četla
„červená knihovna,“ a povinná četba, dnes lidé chtějí číst náročnou
i několika set stránkovou beletrii.
„Sleduji, jaké vycházejí knihy,
jaké mají recenze, a podle toho
vybírám. Musím velmi poděkovat

panu starostovi a zastupitelům za
to, že štědře podporují nákup nových knih,“ uvedla knihovnice.
Kromě nákupu nových knih také
existuje výměnný fond s Knihovnou Kroměřížska a tou v Morkovicích. V dubnu a v říjnu probíhá
výměna knih, kdy se do Kroměříže
a Morkovic vrátí vypůjčené svazky
a paní knihovnice si místo nich vybere jiné. Fond funguje proto, aby
měli čtenáři novou nabídku knih
a obce zároveň ušetřily finanční
prostředky za nákup nových.
„Také si 2 krát ročně zajedu do
Morkovic nakoupit knihy, které se
zde nabízejí za nákupní ceny. Knihy vybírám podle toho, o co mají
čtenáři zájem,“ líčí knihovnice.
V dřínovské knihovně také postupně dochází k vyřazování sta-

rých knih a těch, o které už čtenáři
nemají zájem. Jedná se o desítky
let staré svazky, kterým už se rozpadá vazba, jsou velmi ošoupané
a jejich četba byla populární před
desítkami let.
Dvakrát ročně do knihovny také
zavítají děti z mateřské školky,
prohlédnou si knihy, paní knihovnice nebo paní učitelky jim něco
přečtou a také se mohou spolu
s rodiči zaregistrovat.
Paní knihovnice také jednou až
dvakrát ročně uspořádá akci, kdy
něco dobrého upeče, uvaří kávu či
čaj a při besedě v knihovně si s přítomnými povídá nejen o knihách.
Knihovna je v budově obecního úřadu otevřená každý
čtvrtek od 16 do 17 hodin.
texty: Jana Hlavinková
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Podej mi ruku. Tak zní motto mateřské školy
Pro charakteristiku naší mateřské školy jsme si zvolili motto „Podej mi ruku“. Školka se
totiž nachází na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje.
Dojíždějí k nám děti z okolních vesnic zmíněných krajů:
Pavlovic u Kojetína, Unčic,
Srbec, Vlčích Dolů, Počenic
a Morkovic. Zřizovatelem je
Obec Dřínov, se kterou máme
velmi dobrou spolupráci.
Děti i rodiče se podílejí na
vytváření prostředí ve školce
Budova školky je vícepodlažní, bezbariérový přístup je však
zřízen jen do přízemí ze dvora.
V přízemí se nachází ložnice,
kuchyňka, jídelna, šatna pro
děti, ředitelna, šatna se sprchou
a hygienickým zařízením pro zaměstnance a sklad čisticích prostředků.
V prvním poschodí jsou dvě
prostorné třídy, u každé je skladiště hraček a výtvarných potřeb
a hygienické zařízení. Dětský
nábytek, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení a lehátka jsou
přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají
počtu dětí a jsou zdravotně
nezávadné, bezpečné a estetické. Děti se samy podílí na úpravě a výzdobě prostředí. Práce
dětí jsou přístupné i pro rodiče.
K ohřevu vody využíváme solární panel, který umožňuje šetření
elektrické energie. Na budovu
mateřské školy bezprostředně
navazuje velký dvorek, který je
vybavený pískovištěm se zastíněním, balanční lávkou, houpačkou, kolotočem, prolézacím
hradem a velkým altánem, který
je využíván jako přírodní učebna. Prostory umožňují dětem
rozmanité pohybové aktivity.
Pro pobyt na dvorku mají k dispozici velké množství hraček,
odrážedel, koloběžek, tříkolek
a jiných her. V zimě je svah dětmi využíván k jízdě na kluzácích.
Ve spolupráci se zřizovatelem
a rodiči byla za minimální náklady vytvořena Přírodní zahrada,
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která obsahuje dvě vrbové chýše,
důvěra a otevřenost, vstřícprolézací tunel, pocitový chodník
nost, porozumění, respekt
s dopadem do rašeliny, několik
a ochota spolupracovat, spohmyzích domečků, akátové molupráce funguje na základě
bilní záhony a krmítka pro ptáky.
partnerství
Zahradu postupně dotváříme • učitelé sledují konkrétní poa využíváme ji pro environmentřeby a problémy jednotlivých
tální výchovu a pěstitelské prádětí či rodin, snaží se jim poroce dětí. V příštím roce bychom ji
zumět, poradit a vyhovět
chtěli rozšířit o bylinkové záhony. • učitelé pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte,
Školka podporuje rodinnou
o jeho individuálních pokrovýchovu a zdravé mezilidské
cích v rozvoji i učení, domlouvztahy
vají se o společném postupu
Dětem se věnují dvě pedagopři výchově a vzdělávání
gické pracovnice. Letošní školní • rodiče mají možnost podílet
rok ve školce také pracují dvě asise na dění v mateřské škole,
stentky. Úklid a výdej stravy zajišúčastnit se různých programů,
ťuje provozní pracovnice. Strava
jsou pravidelně a dostatečje dovážena ze školní kuchyně
ně informováni o všem, co se
při Mateřské škole v Morkovicích.
v mateřské škole děje, projeví-li
Provoz školky mohou rodiče vyurodiče zájem, mají možnost se
žívat od 6:30 do 16 hodin.
spolupodílet při plánování proNaše mateřská škola podporugramu mateřské školy a řešení
je rodinnou výchovu a pomáhá
vzniklých problémů
rodičům v péči o dítě, nabízí po- • usilujeme o spolupráci rodičů
radenský servis a nejrůznější aktipři výchovně vzdělávací práci
vity v otázkách výchovy a vzdělázapojováním do společných
vání předškolních dětí.
činností s dětmi s ohledem na
• ve vztahu mezi pedagogy
školní i třídní vzdělávací proa rodiči panuje oboustranná
gramy

• využíváme jakékoliv pomoci
ze strany rodičů
• nebráníme se přijímat děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, pro které zabezpečujeme asistenta pedagoga.
Podat ruku těmto dětem dle
názvu Školního vzdělávacího programu a nebránit se
integraci vytvořit optimální
podmínky k rozvoji osobnosti
každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší
samostatnosti
Základními podmínkami koncepce osobnostně orientované
výchovy v mateřské škole jsou:
• idylická pohoda
• harmonické vztahy
• útulné prostředí
• radostná atmosféra
Učíme děti lásce k přírodě,
tradicím i místu, kde žijí
Vesnice a její okolí je krásné ve
všech ročních obdobích. Podnětů k plánování vzdělávacích aktivit nabízí celou řadu.
Z toho vyplývá náš záměr preferovat praktické činnosti, které:
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• seznamují děti s přírodou
a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt
s přírodou, na její pozorování
a poznávání, napomáhají navazovat poznatky a znalosti
dětí z oblasti zemědělství,
práce na poli a zahrádkách
• umožňují vnímat okolní svět
všemi smysly (prožitky dětí
například při návštěvě hasičů,
vánočních a velikonočních
vesnických tradic, karnevalu,

masopustu, divadla a podobně)
• směřují na oblast ekologie,
jak aktivně chránit přírodu.
Provádíme ve svém okolí sběr
a třídění odpadu a jarní úklid
• vedou děti ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa,
pohyb, otužování)
Podporují vytváření kladných
vzájemných vztahů – vlídnost,
ohleduplnost, vzájemná pomoc,
slušnost, pěkné vztahy mezi dět-

mi. To všechno jsou vlastnosti,
které by si mělo dítě osvojit, aby
mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního
světa.
Mezi zdařilé akce uplynulého školního roku patřily:
jablíčkový týden, perníkování,
čokoládování, rozsvěcování vánočních stromů, čertovský Mikuláš, vánoční muzicírování, šiškování, divadla, koncerty, společné

čtení s babičkou, dramatizace
ve vrbové chýši, ukázka práce
švadleny, fotografování, kinematovlak, pohádkové odpoledne
pro rodiče a seniory, exkurze do
Agrodružstva Morkovice, škola
kouzel s tatínky, balónkové loučení, vítání občánků a další.
Pro podrobnější informace
můžete navštívit naše webové stránky: www.webskoly.
cz/msdrinovkromeriz.
Text a foto: kolektiv MŠ Dřínov
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Zhodnocení letošní fotbalové sezóny
Současný kádr mužů
Muži
Pro letošní ročník III. třídy TJ Sokol Dřínov:
jsme získali dvě nové posily:
Bleša Michal
Oldřicha Přecechtěla a Jana
Božák Miroslav
Parůžka. Naopak jsme do MorGropl Jan
kovic uvolnili Libora Maticse
Holan David
a do Pavlovic Jaromíra HoušťaJudas Marian
vu. Začátek soutěže nám vyšel
Judas Roman
určitě nejlépe za posledních
Klech Filip
deset let. Po osmi kolech jsme
Kroupa Daniel
na třetím místě s bilancí 5 výKučírek Ladislav
her, 1 remíza a 2 prohry. Získali
Novotný Štěpán
jsme 16 bodů při skóre 18:10.
Parůžek Jan
Velmi nás mrzí, že se nám
Poč Denis
dlouhodobě zranili Miroslav
Podaný Aleš
Božák a Martin Večeřa, který si
při druhém mistrovském utkáPokorný Patrik
ní zlomil lýtkovou kost. Oběma
Přecechtěl Oldřich
hráčům přejeme co nejrychStrašák Karel
Surý Karel
lejší uzdravení. Cílem našeho
Večeřa Martin
mužstva je bojovat o přední
Zahradník Jakub
příčky a podaří-li se nám po
novém roce ještě posílit, tak trenéři:
Novotný Roman
třeba v budoucnu oslavíme
Laža Jaroslav
postup do okresního přeboru.

Tým starších žáků
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Tým mužů
Starší žáci
Po ukončení sezóny 2018/2019
nám nastaly problémy ve starších žácích z důvodu odchodu
4 hráčů starších 15 let (Aneta
Strašáková, Nikola Kučírková,
Vojtek Adam, Vincenec David).
Proto
začátek
sezóny
2019/2020 starších žáků nebyl
vůbec jednoduchý ani jistý.
V současné době máme 10 aktivních hráčů. Ovšem při hře
7+1 je tento počet nedostačující, jelikož není možnost střídavého startu. Proto jsme se
s týmem FC Morkovice domluvili na výpomoci, tudíž při sdruženém startu družstva Dřínov/
Morkovice, máme možnost využívat 3–4 hráče s FC Morkovic.
Velmi nám to pomohlo
v tom, že máme hráče na střídání. Z druhé strany je pro naše
žáky velkým přínosem zahrát si
krajskou soutěž za FC Morkovice, kde jsou vcelku často vytěžováni.
I když hrají dva zápasy za víkend, vytvořila se nám „supersdružená“ parta, kde drží všichni pohromadě včetně rodičů
(bez nich by to nešlo), a proto
výsledky mluví za vše.

Ze šesti zápasů máme šest
výher a suverénně vedeme tabulku. Myslím si, že naši žáci jsou
velice dobře vybaveni. S aktivním zapojením rodičů děláme
různé akce (opékání špekáčků,
stanová městečka, výlety i ukončení sezóny). A na jaře chystáme
udělat náborové akce.
Tímto bych chtěl poděkovat
hráčům, rodičům, trenérům
a hlavně i Obci Dřínov, která nám
pomáhá se zázemím pro žáky.
Starší žáci hráči:
Lechner Lukáš
Netopil Andrej
Novotná Denisa
Pokuta Ondřej
Přikryl Zdeněk
Šóber Samuel
Šóberová Kateřina
Vondráček Michal
Vondráček Roman
Vincencová Adéla
trenéři:
Judas Roman
Přikryl Zdeněk
vedoucí mužstva:
Přikryl Zdeněk
text: Zdeněk Přikryl,
M. Laža
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DC Kraken Dřínov uspořádal šipkový turnaj
A aby sportovních akcí nebylo málo a mohla se zapojit co
nejširší veřejnost, zorganizovala Obec Dřínov v průběhu
léta spolu s místním šipkařským klubem DC Kraken Dřínov šipkový turnaj. Soutěžící
měli možnost ukázat, kdo je
lepší v míření na terč. Turnaje
se zúčastnilo 9 hráčů. Všichni
byli dobře naladěni a bojovali, jak nejlépe to šlo. Souboje
byly velmi napínavé, vyrovnané a občas velmi překvapivé.

Ve vzduchu bylo cítit velké zápolení, ale zároveň byla velmi
příjemná, přátelská atmosféra.
Jak se správně říká: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“
Vítězem celého turnaje se stal
David Řezáč, který ve finále
porazil 4:2 na zápasy Ladislava
Kučírka. 3. místo obsadil Radek
Vančura, který v zápase o bronz
porazil jednoznačně Romana
Judase 3:0. Děkuji Obci Dřínov
za sponzorské dary do turnaje.
text: Ladislav Kučírek

Mikroregionem na kole se projíždělo i Dřínovem
Mikroregionem na kole je
akce, které se každoročně
účastní nejen obyvatelé Morkovska, ale i ze širšího okolí.
Lidé se sejdou, aby si vyzkoušeli svou fyzickou kondici,
prožili hezký den a také mají
spoustu příležitostí seznámit
se. Letos se akce konala v sobotu 25. května a pro cyklisty
byla připravena trať dlouhá
60 kilometrů.
V každé obci mikroregionu
byla připravená malá zastávka,
kde si cyklisté mohli oddechnout, občerstvit se a hlavně
získat razítko. Za každé projeté
stanoviště totiž dostali razítko.
Když se jim jich podařilo získat

alespoň 16, byli zařazeni do
slosování o hodnotné ceny. Ti,
co posbírali všech 20 razítek
a ujeli 60 kilometrů, dostali odměnu.
Cyklistů se letos sešlo více
než 500 a těch, kteří posbírali
všech 20 razítek, bylo 150. Konečná stanice byla tentokrát
v Lutopecnách na hřišti. Organizátoři přichystali občerstvení
a také kulturní program. Pro
všechny byla nachystaná bohatá tombola a hlavní cenou
bylo opět horské kolo. Akci
svou aktivní účastí podpořila
i dlouholetá bývalá europoslankyně Olga Sehnalová.
text: J. Hlavinková
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Májová srdce se zavěsila na lípu
Spolek Dřínovských žen pořádal ke dni matek akci s názvem
Májové srdce. Spočívala v tom,
že obyvatelé vyrobili srdíčka
a 12. května se rodiče a prarodiče spolu s dětmi sešli, aby je za-

věsili na lípu u autobusové točny.
I přes nepříznivé deštivé počasí
si hezké odpoledne nenechalo
ujít asi 20 obyvatel. Děti za každé
vyrobené srdíčko získaly sladkou
odměnu.

Pohádkový Dřínov prošlo 150 lidí
Poslední prázdninovou sobotu se v naší obci konal tradiční
pohádkový Dřínov. Děti z Dřínova i okolí si mohly projít cestu
plnou pohádkových postav. Do
pohádky je u obecního úřadu
uvedl Večerníček a následně potkaly například mořskou pannu
Ariel, čerty, Asterixe a Obelixe,
Macha a Šebestovou a mnoho
dalších.
Mohly také zhlédnout scénku
z Krkonošských pohádek a Mrazíka. Po projití trasy byl v cíli na
fotbalovém hřišti připraven další
program. K tanci a poslechu hrál
DJ Horris. Opékaly se špekáčky,

konaly se různé soutěže, nejoblíbenější „židličkovaná“ byla mnohokrát opakována i pro dospělé.
Většina dětí vyhrála pěknou cenu
v tombole, která čítala 139 cen.
Díky panu Juračkovi byl dětem
také k dispozici skákací hrad.
Akci podpořila Místní akční
skupina Hříběcí hody a mnoho
dalších sponzorů, kterým velmi
děkujeme za podporu a dary.
Pohádkový Dřínov patří mezi
největší a nejoblíbenější akce
v obci. Zúčastnilo se jí 49 pohádkových postav a trasu prošlo asi
150 lidí, a to nejen místních, ale
i přespolních.

Na Den dětí nechyběly sportovní i nesportovní úkoly
Den dětí je vždy spojen s kácením máje. 31. května tak TJ Sokol
Dřínov ve spolupráci se spolkem
Dřínovských žen připravil různé
sportovní i nesportovní úkoly pro
děti, za které dostaly jako odměnu
sladkosti. Po skácení májky byla
pro děti školou povinné připravena trasa okolo Dřínova, spojená
s vyhledáváním různých otázek
například „Jaké je nejznámější dílo
Boženy Němcové?“, „Vyjmenuj
okolní obce Dřínova?“, „Napiš jméno pana starosty.“
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Trasu zdolávaly děti ve skupinkách asi po pěti. Za každou
správnou zaznamenanou odpověď získaly bod a následně byla
3 nejrychlejší družstva s nejvyšším
počtem bodů ohodnocena odměnou.
Akce se zúčastnilo asi 50 dětí.
Díky ní si procvičily své znalosti, zapojily se do kolektivu, užily
si spoustu legrace a naučily se
i něco nového.
text: Romana Novotná
foto: Dřínovské ženy
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Turnaj ve stolním tenise hráli muži i ženy dohromady
Kulturní komise Obce Dřínov
uspořádala v sobotu 20. dubna
1. ročník velikonočního turnaje ve stolním tenise, kterého
se zúčastnilo celkem 10 hráčů
(3 ženy a 7 mužů).
Začalo se hrát v 9 hodin dopoledne na 2 stolech. Muži
a ženy zvlášť. Celkem se odehrálo 48 soutěžních zápasů
a pak sousta dalších, nesoutěžních. Celý den vládla bojovná,
ale kamarádská atmosféra. Hra
byla velmi napínavá, a i když
nešlo o to za každou cenu vyhrát, ale užít si hezký den, každý chtěl předvést co nejlepší
výkon.
Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčastněným hráčům, obsluze hospody Simoně
Oborné, starostovi Miroslavu
Štěpánkovi za půjčení hospody a všem divákům, kteří turnaj navštívili v hojném počtu.
V průběhu celého dne bylo
krásné slunečné počasí.
Příští rok (snad 11. dubna
2020) uspořádáme 2. ročník
turnaje. Zúčastnit se může každý, kdo má chuť užít si hezký
den.

tenisu v Dřínově, tak jsme holky přimíchali k nám, do celkového smíšeného turnaje.
Celkové pořadí turnaje
mužů a žen bylo následující:
10. Renata Kučírková
9. Roman Judas
8. Hana Kizová
7. Radek Vančura
Ženská část turnaje skonči6. Jan Kiza
la následovně:
5. Karel Surý
3. Hana Kizová
4. Jana Vančurová
2. Renata Kučírková
3. Miroslav Božák
1. Jana Vančurová
2. Jakub Zahradník
Poté, co jsme my chlapi, vi1. Ladislav Kučírek
děli kvalitu ženského stolního
text: Ladislav Kučírek
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Soutěžilo se o Dřínovskou slivku a pomazánku
Dřínovská slivka a Dřínovská
pomazánka. To je název dvou
obecních soutěží, které proběhly 16. března a těší se velké
oblibě. Kolik se každoročně sejde před porotou vzorků, záleží
na tom, jaké je zrovna léto. Byly
roky, kdy nebylo moc co koštovat, naopak letos se do soutěže
přihlásilo hned 30 vzorků pálenek, pomazánek bylo 13.
V místní hospodě bylo plno.
U stolů se hodnotily domácí „výtvory“ a shodnout se na
nejlepších nebylo jednoduché.
Celý den provázela dobrá nálada, živě se diskutovalo a nikomu se nemohlo nadržovat,
protože se hodnotilo anonymně. Po ochutnávkách slivovice
přišly pomazánky vhod. Nejčas-

těji lidé připravili česnekovou
a vajíčkovou, nechyběla ani
tuňáková nebo škvarková. Nakonec se po dlouhých úvahách
a diskuzích podařilo shodnout
na vítězích, kteří si odnesli hodnotné balíčky.
Ještě jednou děkuji za pomoc
při organizaci těmto lidem: Miroslav Štěpánek, Jana Novotná,
Erika Hošková, Renata Kučírková,
Nikola Kučírková, Lucie Kučírková, Lucie Küschnerová, Terka
Fancová, Petr Netopil, Petr Pospíšil, Jana Pospíšilová, Karel Svoboda, Pavla Svobodová, Kristýna
Maticsová, Lenka Hrubanová
a všem, kteří dali do soutěže svůj
vzorek. V příštím roce se budu
těšit na stejné akci na viděnou.
text: Ladislav Kučírek

umístění

Příjmení a jméno

druh ovoce

1

Vykouřilová Markéta

meruňka

2

Strašák Karel

meruňka

3

Obec Dřínov

trnka

4

Novotný Petr

trnka

5

Božáková Irena

rybíz

6

Vykouřil Petr

trnka

7

Pučan František

trnka

8

Dedek Stanislav

špendlík

9

Lažová Adéla

trnka

10

Božák Miroslav

trnka

11

Řezáč David

trnka

12

Pospíšil Josef

trnka

13

Božák Miroslav

trnka

14

Rampas Jiří (Zdounky)

trnka

15

Pokuta Roman

trnka

umístění

Příjmení a jméno

pomazánka

1

Pospíšil Tomáš

sýrovo-česneková

2

Kučírková Lucie

česneková

3

Slezáková Nella

vajíčková

4

Novotná Jana

vajíčková

5

Božáková Irena

škvarková

6

Hanáková Martina

tuňáková
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