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slovo starosty
Milí spoluobčané,

Děti se v mateřské škole učí spoustu dovedností, například dopravní výchovu
s poznáváním dopravních značek.
foto: MŠ Dřínov

Dům číslo 68 byl ve špatném stavu,
proto šel k zemi
Dům číslo 68 už v obci nenajdete. Když
totiž nahlédnete do katastru nemovitostí, žádný objekt s tímto číslem popisným
v Dřínově už není. Je to proto, že Stavební úřad v Morkovicích vydal na dům rozhodnutí o odstranění stavby. Parcely číslo
265/1 a 265/2 jsou už vyklizené.
„Objekt jsme odpojili od inženýrských
sítí a přípojky na vodu a plyn zůstanou zakonzervované. Na obecní úřad se už dostala žádost od soukromé osoby, která si
chce parcelu odkoupit za účelem výstavby nového rodinného domu,“ popsal současnou situaci starosta Miroslav Štěpánek.
Rodinný dům byl ve vlastnictví obce. Ta
v červnu loňského roku ohlásila na Stavební úřad v Morkovicích, že chce stavbu

2/2020

zbourat, protože byla ve velmi špatném
technickém stavu. V nosných konstrukcích byly statické trhliny, které dokazovaly havarijní stav domu. Obec zažádala
o povolení odstranit stavbu také proto,
aby svou narušenou statikou neohrozil
okolní domy. Majitelé sousedních parcel
byli rovněž účastníky stavebního řízení
a s bouráním souhlasili.
Podle rozhodnutí stavebního úřadu
byla stavba rozebrána svépomocí za dohledu oprávněného stavebního dozoru.
Postupně se ručně rozebíraly konstrukce
domu včetně štítové zdi, která sousedí
s parcelou číslo 264. Se stavebním odpadem obec naložila tak, jak jí ukládal zákon.
text: Jana Hlavinková

letos jsme zažili Velikonoce, jaké naše
vesnice nepamatuje desítky let. Po obci
nechodili malí koledníci, nebyl slyšet
dětský smích ani družné hovory sousedů a přátel. Vím, že nynější situace
není snadná a znamená omezení, která
se dotkla nás všech. Není jednoduché
najednou fungovat v úplně jiném režimu, než jsme byli zvyklí a naše každodenní zvyklosti se změnily. Věřím, že se
náš život časem vrátí do zajetých kolejí
a příští rok zažijeme Velikonoce tak, jak
je máme rádi.
Chci Vám všem moc poděkovat, že dodržujete vládní nařízení. Díky tomu, že
jste respektovali omezení, se můžeme
v naší obci cítit bezpečněji i v této nejisté době. Chránili jste svoje zdraví i zdraví ostatních a věřím, že i ve špatných věcech lze najít něco dobrého. Například
to, že jsme k sobě začali být opět více
ohleduplní. A za to Vám velmi děkuji.
I když se společenský život v obci
zastavil a nikdo není schopen říci, kdy
zase budeme moci pořádat akce, investice běží dál. Pravděpodobně jste si
všimli, že již „zmizel“ rodinný dům číslo
68. Budou začínat práce na komunikaci a chodnících v ulici K Sedlákovému,
která bude hotová do konce června.
Z velkých akcí, které budeme letos realizovat, půjde o řešení havarijního stavu
rybníka a propadlý propustek u lesíka.
Také jsme znovu podali dotaci na víceúčelové hřiště. Do konce května budeme vědět, zda jsme uspěli, či nikoliv.
Přeji Vám hezké jaro, naštěstí můžeme chodit do přírody či pracovat na zahradě a nemusíme jenom sedět doma.
Těším se, že se co nejdříve všichni zase
setkáme při některé z našich akcí.
S úctou, Miroslav Štěpánek

www.drinov.cz
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Rybník, propadlý propustek a ulice K Sedlákovému jsou letošní
nejdůležitější investice
Zastupitelé pro letošní rok
schválili obecní rozpočet
s příjmy cca 9,5 milionu korun
a s výdaji cca 11 milionů.
S ohledem na výši rozpočtu, pevné měsíční výdaje
na chod úřadu a mateřské
školy, zajištění služeb a podporu spolkům, plánovali
také letošní investice. Obecní rozpočet je pevně daný,
a proto musí zastupitelé
při investičních akcích brát
v úvahu hlavně jejich akutnost. Zkrátka jsou akce, které s ohledem na bezpečnost
či možnosti získat dotace nepočkají. A jelikož je havarijní
stav hráze rybníku Vrchňák
a vlivem průtoku odpadní
vody z čističky se při vjezdu
na polní cestu propadl propustek, musí se vyčlenit peníze právě na tyto dvě akce.
Dalším důležitým projektem,
který se dlouho připravoval
a letos se realizuje, je rekonstrukce ulice K Sedlákovému.
V následujícím přehledu Vám
tři největší akce letošního
roku přiblížíme.
Dojde k dalšímu zabezpečení
hrází
Už po vydatných červnových
srážkách musela obec reagovat
na to, že část betonové hráze
praskla, posunula se směrem
k rybníku a bylo ji potřeba zabezpečit. Zastupitelé se tehdy shodli
na okamžitém bezpečnostním
opatření. Nechali vylovit ryby
a rybník vypustili. Jinak by hrozilo, že se 1 600 m³ vody vylije do
obydleného území. Od té doby
s odborníky řeší, jakým způsobem
dále postupovat, aby hráz byla co
nejvíce zabezpečená.
„Již několik let pozorujeme, že
se rybník stále zvětšuje. Část hráze totiž padá do rybníka a není
stabilní. Situaci musíme řešit jako
havarijní stav. Měli jsme jednání
s Odborem životního prostředí Městského úřadu v Kroměříži
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a instituci zašleme oznámení
o zahájení oprav havarijního stavu. Prioritou je stabilizovat hráz,
aby se dále nepropadala,“ objasnil
situaci starosta Miroslav Štěpánek.
Prozatím se v rybníce v rámci
odvodnění bahna vybagroval
příkop a upravilo stavidlo.
Obec už několik let hledá
možnosti, jak rybník zabezpečit
jiným způsobem. Proběhla jednání s odborníky a žádný nedokázal vzhledem k okolnostem

havarijní situace a výměna propustku je nevyhnutelná. Náklady na opravu odhadujeme ve
výši 600 000 korun,“ řekl starosta.
Kdyby obec situaci neřešila
a nepřistoupila by k opravám,
podle odborníka by se stav zhoršoval, propustek by se propadl
úplně a investice by v budoucnu
spolkla mnohem více finančních
prostředků.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Jak-

a finančním možnostem obce
nabídnout trvalé řešení. Jednou
z navrhovaných variant bylo
například připadlo i to, že by se
rybník vypustil úplně a zasypal.
To však není vzhledem k silnému přítoku možné. Voda by totiž
stále prosakovala na povrch.
„V 1. pololetí letošního roku
je nejdůležitější vyřešit havarijní
stav,“ uzavřel starosta.

mile budou pohromadě všechny
potřebné dokumenty, začne se
ještě letos s opravami.

Propadl se propustek na polní cestě
Odpadní voda z čističky protéká přírodním korytem i propustkem pod polní cestou směrem
k Tetěticím. Jak na polní cestu
najíždí těžká technika, v kombinaci s protékající vodou se propadl propustek u bývalého druhého lesíka.
„Místo křižovatky u lesíka jsme
zabezpečili a vzniklou situaci
konzultovali s odborníkem Pavlem Ševčíkem. Vznikla nám tam

Nová komunikace v ulici
K Sedlákovému bude hotová
v červnu
Další etapou komunikace
a chodníků, které se budou
v letošním roce realizovat, je ulice

K Sedlákovému. Obec má nachystaný projekt včetně stavebního povolení a v říjnu loňského
roku vybrala dodavatele. Zakázku vysoutěžila firma Správa
a údržba silnic Kroměřížska,
s. r. o., a obec s ní uzavřela smlouvu. Práce na díle měly původně
začít v dubnu. Začnou se zpožděním, i přesto by mělo být hotovo
na konci června podle plánu.
Firma práce začne vytýčením
pozemku podle katastru nemovitostí včetně ochranných pásem. Zajistí kabely, potrubí i přípojky, aby během prací nedošlo
k jejich poškození.
Po zemních pracích se odveze
přebytečná zemina a vybudují se
nové konstrukční vrstvy vozovky.
Na závěr se osadí dopravní značky, upraví se okolní plochy, vysadí
nový trávník a uklidí se okolí.
Podle projektu je komunikace
navržena v šířce 3,5 metru mezi
obrubami. Bude zde parkovací
stání ze zámkové dlažby odvodněné drenážemi. Podél cesty
bude chodník včetně nových
zvýšených obrubníků.
Celková cena díla je 2,78 milionu korun. Část bude financována z dotace Zlínského kraje
ve výši 1,5 milionu korun, zbytek
doplatí obec z rozpočtu. Firma
poskytuje záruku na práce v délce 60 měsíců.
text: Jana Hlavinková
foto: Miroslav Štěpánek
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Pokud obec získá dotaci, bude v Dřínově nové víceúčelové hřiště
Sportovní a společenské vyžití
v obci je velmi důležité. Na pozemcích fotbalového hřiště se
konají nejen zápasy, ale spousta dalších akcí včetně dětského dne. Obec už má několik let
v plánu rozšířit pro své obyvatele
areál fotbalového hřiště a vybudovat zde i víceúčelové. A protože se zastupitelům naskytla
možnost získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpory obnovy a rozvoje
venkova, podali žádost. Hřiště se
bude realizovat pouze v případě,
že obec s žádostí uspěje.
„O dotaci jsme žádali už jednou, ale nedostali jsme se mezi
úspěšné žadatele. Proto to letos
zkoušíme znovu. Když dotaci
získáme, vybudujeme do konce roku nové víceúčelové hřiště
za celkovou cenu 1,82 milionu
korun. Naší prioritou je obohatit místní obyvatele o rozšíření
možnosti sportovního vyžití

Kromě těchto hřišť není
a podpořit tak sportovního ducha v obci,“ nechal se slyšet sta- v obci žádné jiné zázemí, které by mohly využívat všechny
rosta Miroslav Štěpánek.
věkové skupiny. Proto se stáChybí sportovní zázemí pro vá, že místní jezdí za sportovním vyžitím do města nebo
všechny generace
V obci sice je fotbalové a dět- do okolních vesnic. Sportovní
ské hřiště, žádné z nich však ne- aktivity nejsou prospěšné jen
nabízí široké možnosti využití pro zdraví, zároveň se díky nim
volného času pro všechny ge- budují sociální vazby. Pro děti
nerace. Trávník na fotbalovém a mládež je důležité smysluplhřišti lze využívat jen za hezké- né trávení volného času, jako
ho počasí. Když hodně prší a po- prevence proti nežádoucímu
vrch je podmáčený, či je naopak chování. A díky novému hřišti
sucho a je velmi prašno, nedá se by byl Dřínov atraktivnější pro
využít a hrozí vyšší riziko úrazů. nové potenciální obyvatele.
Dětské hřiště v areálu mateřské Lidé se rozhodují, kde budou
školy je sice ve výborném stavu, bydlet i podle toho, jaké zázehrát si na něm však mohou jen mí jim může obec nabídnout.
děti ze školky. U fotbalového
hřiště je ještě dětské. Obec jej Hřiště nabídne široké sporvybudovala v loňském roce, je tovní využití
Podle projektu bude vícetedy nové, ale opět nabízí jen
omezené možnosti využití a je účelové hřiště navazovat na
pouze pro nejmladší věkovou fotbalové a dětské hřiště. Díky
tomu se vytvoří sportovní areskupinu.

ál se širokou nabídkou aktivit
vhodných pro všechny. Před
realizací stavby se nejdříve
provedou terénní práce, zavede se odvodňovací systém,
hřiště se obsype kamenivem,
položí se základové a betonové konstrukce, podkladní
vrstvy a teprve pak se pokryje umělým povrchem. Areál bude oplocený a povede
k němu zpevněný chodník.
Hřiště bude mít umělý trávník
s výškou vlasu 12–15 mm.
Obyvatelé Dřínova zde budou moci hrát tenis, nohejbal,
basketbal, badminton a další
sporty. Využití je opravdu široké tak, aby si zde každý mohl
zahrát svůj oblíbený sport.
Zda obec s žádostí uspěla,
budou zastupitelé vědět do
konce května. Pokud ano, proběhne výběrové řízení na dodavatele prací, stavba by měla
být hotová do konce listopadu.

Ze zasedání aneb o čem zastupitelé rozhodli
• Ulice Za Parkem prošla v nedáv- se ji podaří získat, bude mít Dří- děpodobně vlivem úderu bles- pili sběrnou nádobu, do které
né době rekonstrukcí. A proto- nov kontejnery na papír, plasty ku a byly zcela mimo provoz. můžou lidé nosit v PET lahvích
že se jedná o místo, kterým při a kovový odpad a další.
Jelikož má obec svůj majetek použitý olej. Ten musí být bez
špatném počasí protékají přípojištěný, starosta nahlásil škod- hrubých nečistot, jako jsou navalové deště, zastupitelé se na • Jelikož se pokazil křovinořez nou událost a nové ampliony příklad kousky masa či bramzákladě doporučení odborníka značky Husqvarna 545 a jeho se zaplatí z pojistky. Spoluúčast bor. Nádoba stojí u obecního
Pavla Ševčíka rozhodli, že nain- oprava už se nevyplatí, rozhod- obce je ve výši 1 000 Kč.
úřadu a poté, co bude plná,
stalují dva příčné odvodňovací li zastupitelé o nákupu nového
bude s olejem naloženo podle
žlaby, které by chránily rodinné křovinořezu značky Stihl a ruční • Obyvatelé vyjádřili nespoko- zákona o odpadech.
domy. Jednalo se o vícepráce sekačky Honda.
jenost s nájezdem do ulice Za
za cenu 155 000 korun.
Parkem směrem od Srnova. • Zastupitelé schválili aktualiza• Zastupitelé plánovali, že re- Starosta situaci konzultoval ci Rozvojového strategického
• Dřínov je už několik let čle- konstrukci odpadů v místní s odborníky a Policií ČR a státní dokumentu Obce Dřínov na
nem Dobrovolného svazku hospodě provedou vlastními orgány chtějí „esíčko“ zachovat léta 2020–2025. Dokument je
obcí Mikroregionu Morkovsko, zaměstnanci. Bohužel záměr se z důvodu účelného zpomalení povinnou přílohou při žádosti
se sídlem na Městském úřadě nemohl z důvodu série pracov- silničního provozu.
o státní a evropské dotace.
v Morkovicích. 13 starostů ních neschopností pracovníků
z členských obcí se pravidelně uskutečnit, proto obec práci • Zastupitelé schválili smlouvu • Připravuje se investice v projekschází, aby realizovali někte- zadala soukromé firmě za cenu o zápůjčce s Muzeem Kromě- tové ceně 8,965 milionu korun
ré společné projekty. Jedním 101 404 Kč bez DPH.
řížska, p. o., o bezplatném za- na revitalizaci zámeckého parz nich je i žádost o přidělení
půjčení ruční hasící stříkačky ku. Půjde o kácení nevhodné
dotace z Operačního progra- • Lidé z dolní části obce neslyšeli do konce letošního roku.
a přestárlé zeleně a výsadbu
mu Životního prostředí ze Stát- hlášení rozhlasu. Proto starosta
nové. V současné době obec
ního fondu Životního prostředí pozval odbornou firmu, která • Podle zákona musí obec od žádá o stavební povolení, akce
na nádoby na tříděný odpad. zajišťuje servis, aby zjistila pří- obyvatel sbírat jedlé tuky se bude v budoucnu realizovat
Dotace dosahuje výše 85% činu. Přišli na to, že nefunguje a oleje jako odpad z domác- v případě získání dotace.
uznatelných nákladů, a pokud 5 amplionů, které vyhořely prav- ností. Zastupitelé proto zakoutexty: Jana Hlavinková
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Děti mají v mateřské škole přírodní zahradu
Již druhým rokem máme
pro děti v boční části dvorku
přírodní zahradu, která obsahuje dvě vrbové chýše v různých velikostech, prolézací
oblý tunel, pocitový chodníček z oblázků různých velikostí, šišek, rašeliny, mechu, kout
s přírodním mobilním pyramidovým záhonem, krmítkem,
budkou pro ptáky a několika
hmyzími domečky. Bylo vybudováno s minimálními náklady
(téměř zdarma) ve spolupráci
se zřizovatelem, Obcí Dřínov,
a ze vstřícnosti pana starosty
Miroslava Štěpánka, který poskytl pomoc pracovníků obce.
Veškeré práce měla v režii jedna z maminek dětí navštěvující naší školku, Ing. Markéta
Hambálková, která je zahradní
architektkou a miluje přírodu.
Všem zúčastněným patří velké
poděkování za čas a úsilí, které projektu věnovali. Přírodní
zahrada je využívaná v rámci
environmentální výchovy během celého roku. Postupně
pořizujeme potřebné nářadí
pro děti. Na jaře si děti vypěstují v miniskleníčcích semínka,
která přesazují na mobilní záhony. Starají se o ně, zalévají, plejí a pozorují jejich růst.
Upravují i nové vyrůstající vrbové proutky. Vyplňují hmyzí
domečky, ve kterých pozorují
mravence, broučky pavoučky a jiný hmyz. V létě skotačí
bosí na pocitovém chodníčku, čímž se procvičuje klenba
nohy a rozvíjí se hrubá moto-

rika. Prolézají tunelem a hrají
si ve vrbových chýších, které
často využíváme k vyprávění
a dramatizaci pohádek, čímž
podporujeme rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí. Každé dítě má v chýši svůj špalíček na sezení. V podzimním

minek či babiček a perfektně
ví, co mohou do krmítek nasypat. V přírodní zahradě máme
další práci. Spolu s dětmi a rodiči plánujeme vytvoření přírodního záhonu z akátových
kmenů, které jsou odolné proti hnilobě. Budou zde vhodné

lézací hrad, balanční lávku,
prolézadla, kolotoč, houpačku, přírodní domek a prostorný altán, který využíváme
i za nepříznivého počasí, jako
přírodní učebnu. Je zde kopec
na zimní radovánky. Děti mají
k dispozici kola, tříkolky, od-

období sklízí výpěstky, které
si odnesou domů. Zazimují
hmyzí domečky. V zimě probíhá krmení ptáků semínky, které si s radostí přinášejí od ma-

skalničky a domeček pro ježky.
Na přírodní zahradu navazuje
rozlehlá přední část, která po
rekonstrukci obsahuje nové
vyhovující herní prvky: pro-

rážedla a jiné hračky. Máme
radost, když vidíme úsměv na
jejich tvářičkách, protože jsou
naše nejmilejší zlatíčka.
kolektiv MŠ Dřínov

Podzimní soutěž O nejhezčího dýňáka
V rámci školního vzdělávacího programu Podej mi ruku, jsme pro rodiče s dětmi připravili
soutěž O nejkrásnějšího dýňáka.
Rodiče přinášeli na schodiště před školku překrásné výtvory. Maminky předvedly svou fantazii, um a dovednost a hlavně si udělaly čas na
společné tvoření s dětmi. Sešly se zde dýňáci
ozdobení přírodninami – listím, kaštany, trávou,
šípky, cibulí a paprikou v podobě panáčků, strašidel a zvířátek.
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Zapálené svíčky a blikající
žárovky v dýňácích podtrhly
podzimní večerní atmosféru.
Následovalo anonymní hlasování o nejhezčího dýňáka
s vyhodnocením celé soutěže
a předáním dárečků.
Celá akce byla hezká a v pohodě. Už teď se těšíme na další.
text: kolektiv MŠ Dřínov
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Děti řádně oslavily masopust výzdobou, průvodem i koblížky
„Smažte, smažte koblížky,
ať jsou červené jak lišky.
A nám taky dejte, s námi
počítejte. Masopust, masopust, koblížky a masa kus,
masopust, masopust, až to
sníme, bude půst.“
Tato a jiná říkadla spolu s lidovými tradicemi spojenými
s masopustem si v únorovém
týdnu připomněly děti v mateřské škole. Budovu jsme si tematicky vyzdobili, dokonce nám
paní kuchařky v úterý k obědu
usmažily tradiční koblížky.
Děti měly možnost vyrobit si
svého vlastního pohádkového
Koblížka v rámci výtvarných
činností, společnými silami vytvářely i prostorové koblížky
z různých materiálů, s kterými
se seznámily již dříve. V přírodní zahradě, ve vrbové chýši,
proběhlo vyprávění pohádky
„O Koblížkovi“ ukončené didaktickou hrou „hledání mini
koblížků.“
Masopustní týden vyvrcholil průvodem masek v čele
s medvědem po areálu mateřské školy, který se uskutečnil
v rámci „Hnědého medvědího
dne.“ Děti se vybavily plyšovými
medvídky přinesenými z domova. Průvod byl doprovázen písní

Našim cílem bylo přiblížit
dětem klasické lidové zvyky
a tradice, které nemusí patřit
jen minulosti, ale mohou být
živé a zajímavé i pro generaci
dnešních dětí. Do jaké míry se
nám cíl podařilo naplnit, můžete posoudit sami dle fotografií.

„Chodí medvěd po Dřínově…“
A následovala pohádka „O třech
medvědech.“ K výzdobě interiéru školky děti vyrobily maxi

A na závěr přidáváme jednoduchý recept na
MASOPUSTNÍ KOBLÍŽKY
500 g hladké mouky
špetka soli
40 g droždí
150 g moučkového cukru
150 g másla
6 žloutků
klauna, který oživil prostředí.
3 lžíce rumu
V masopustních čepičkách
250 ml mléka
zvířátek proběhlo i čištění zubů
marmeláda
zdravý úsměv.
V míse zaděláme řidší těsto,
přidáme ingredience a vše promícháme. Vypracujeme vláčné
těsto, které necháme zakryté
utěrkou kynout. Během kynutí těsto ještě 2x propracujeme.
Nabíráme lžící a rukou tvoříme placky, které můžeme plnit marmeládou. Připravené
koblížky smažíme v rozpáleném
tuku, nejlépe na sádle a z obou
stran. Na závěr je pocukrujeme
a podáváme. Dobrou chuť.
text: kolektiv MŠ Dřínov

Vítali jsme jaro návštěvou štěňátek
V kalendáři jsme nalistovali
březen – první měsíc toužebně
očekávaného jara, nejkrásnějšího ročního období oslavujícího
nový život v přírodě.
Jarní období jsme s dětmi
odstartovali návštěvou novopečené psí maminky s osmi
roztomilými štěňátky, kterou
nám umožnila jejich místní laskavá majitelka. Děti tak měly
možnost zblízka nahlédnout do
života psích miminek, pohladit
si je i pozorovat jejich krmení.
Této a podobných příležitostí, které se naskytnou díky
vesnickému prostředí naší mateřské školy, využíváme pře-

devším za účelem navázání
pozitivních vztahů k přírodě,
ke všem živým tvorům a domácím mazlíčkům nevyjímaje.
Vztahy napomáhají ke zdravému psychickému vývoji dětí
a mohou působit dokonce
i terapeuticky. Také podporují
kladný postoj dětí k ochraně
životního prostředí.
Přehled akcí v mateřské
škole od října 2019
Dopravní výchova s panem
Křižanem, logopedická depistáž, Zdravý úsměv, maňáskové divadlo Hvězdička, školení první pomoci Mgr. Evou

Mikovou, koncert P. Nováka,
soutěž o nejhezčího DÝŇÁKA,
čtení s babičkou v chýši – Tři
prasátka, vánoční fotografování, dopravní divadlo Květinka,
návštěva knihovny, interaktivní
tvoření v Muzeu Kroměřížska
– Pohádkové Vánoce, vánoční
jarmark se dnem otevřených
dveří, rozsvěcování vánočních
stromů v Dřínově a v Pavlovicích, živý betlém s vánočním
vystoupením dětí, vánoční
program pro občany, barevné
dny, masopustní průvod pro
mateřskou školu, články v tisku
a návštěva u štěňátek.
text: kolektiv MŠ Dřínov

V knihovně
se konala
beseda pro ženy
Paní knihovnice Miluška Přibylová přichystala v prosinci
v knihovně besedu. 12 místních obyvatelek si našlo čas,
aby společně strávily příjemný
podvečer. Povídalo se nejen
o knihách, ale i o dárcích, pečení a přípravách na Vánoce.
Milou atmosféru doplňovalo
také přichystané občerstvení.
Pokud se v letošním roce naskytne vhodná příležitost, paní
knihovnice si opět něco zajímavého připraví.
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Na letošním koštu bylo 29 vzorků pálenek a rekordních 21 pomazánek
V loňském roce se spolu
s Koštem slivovice konala
i soutěž O nejlepší pomazánku.
A jelikož měla veliký úspěch, letos se do soutěže zapojilo mnohem více žen i mužů. Rekordních 21. Vzorků pálenek se sešlo
29, a tak mohlo začít příjemné
odpoledne plné ochutnávání.
Koštu slivovice se letos zúčastnilo 28 koštérů a pomazánek
jich chutnalo dokonce 30.
Všechny vzorky porota ochutnávala anonymně tak, aby nikdo ze soutěžících nebyl ve
výhodě. Rozhodování, kolik kterému vzorku přidělit bodů, bylo
opravdu velmi těžké. Spousta pálenek i pomazánek bylo
opravdu vynikajících, a každý
z porotců se snažil být co nejvíce

objektivní. Vítězem Koštu slivovice se stal Radek Vančura
s meruňkou, který získal celkem
221 bodů. Na druhém místě skončil se ziskem 205 bodů
Stanislav Vykouřil rovněž
s meruňkou. Bronzovou příčku získal taktéž s meruňkou
Karel Strašák, který obdržel
200 bodů. Za povšimnutí určitě
stojí i to, že jako jediný koštér se
v soutěži „Tipni svůj vzorek“ trefil
pan starosta Mirek Štěpánek.
Budu muset své kolegy zastupitele požádat o kontrolu stavu
obecní slivovice. Vypadá to, že
starosta pravidelně koštuje.
Vítězem pomazánky se stala
Romana Novotná Slezáková
s vajíčkovou pomazánkou a se
ziskem 251 bodů. Těsně na dru-

hém místě s 249 body skončila
„paní starostová“ Martina Štěpánková, která připravila také
vajíčkovou pomazánku. Bronzovou příčku získal Honzík
Kiza s česnekovou pomazánkou
a ziskem 247 bodů. Dle výsled-

Zhodnocení podzimní fotbalové sezony
Po ukončení podzimní fotbalové sezony skončili muži
na 5. místě se 17 body a skórem 20:17. Lépe jsou na tom
žáci, ti jsou na velmi pěkném
2. místě s 21 body při skóre
35:26.
Do jarní sezony máme jen jednu změnu, nejmladší hráč mužů
David Holan přestoupil do dorostu FC Morkovice.
Loňský rok jsme zakončili tradičním exhibičním silvestrovským utkáním mužů s Pavlovicemi. Naší letošní první akcí byl
Masopustní průvod 22. února.
Protože jsou prozatím zakázány
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ků jde vidět, že když do soutěže
dáte meruňku a vajíčkovou pomazánku, tak jste velicí favoriti.
Děkuji všem, kteří dali do soutěže slivovici nebo pomazánku
a těším se na příští ročník.
text: Ladislav Kučírek

2 | 2020

všechny sportovní akce, zaměřili jsme se
letos na zvelebení našeho sportovního
areálu. Děkujeme všem, kteří se ve volném
čase zúčastňují brigád.
Není v tuto chvíli jisté, zda se budou
na jaře hrát nějaká mistrovská utkání, ale
kdyby se situace zlepšila, tak Vás všechny
již nyní zveme na tradiční Hodovou zábavu. Ta se má uskutečnit 16. května na
hřišti. Další velká akce, na kterou Vás zveme, bude 20. června a půjde o další ročník
Memoriálu Pavlíny Mrhálkové v malé kopané.
Na závěr chci vyjádřit naději, že se vše
v dobré obrátí a budeme se zase setkávat
při sportovních nebo kulturních akcích
v naší obci.
text: M. Laža

Na karneval přišel i kouzelník
Princové, princezny, čarodějnice, kostlivec, čertík či kovboj. To
je jen částečný výčet postaviček,
kterými se to v místní hospodě hemžilo. I když do hospody
běžně chodí muži na pivo a kus
řeči, tentokrát se udělala výjimka
a prostor se vyhradil pro dětský
karneval. Na akci se po celý rok
těší všechny děti. Dlouho s rodiči
vymýšlejí, jaký kostým bude nej-

lepší. A maminky pak šijí, půjčují
a nakupují, jen aby ti nejmenší
byli spokojeni.
7. března se děti v doprovodu
rodičů a prarodičů začaly scházet.
Ty, které přišly v maskách, dostaly hned u vstupu pitíčko a párek
v rohlíku.
Spolek žen Dřínov si pro nejmenší připravil různé soutěže.
Děti se bavily, a za každý splněný

úkol dostaly sladkou odměnu.
Jako překvapení přišel kouzelník. Vytáhl z klobouku holubičky
a králíka a dětem svítily oči radostí. Druhou část programu tvořila
výroba přáníček pro maminky
a babičky. Druhý den, 8. března,
byl totiž den matek. Všichni seděli
u stolů a také tatínkové se zapojili do tvoření. Maminky i babičky
měly z dárečku od dětí a vnoučat

velkou radost a všichni prožili
krásné odpoledne.
Letos na karneval přišlo 20 dětí,
a i pro příští rok jsou zváni úplně
všichni malí obyvatelé Dřínova.
Spolek žen děkuje obsluze
hospody za vzornou podporu
akce, stejně jako obecnímu úřadu, který byl spolupořadatelem.
text: J. Hlavinková
foto: Spolek žen
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