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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

Tým starších žáků dřínovských fotbalistů hledá nové posily, jinak bude muset
skončit. Více na zadní straně.

KVŮLI SNÍŽENÍ PŘÍJMŮ SE PROPUSTEK ZATÍM
OPRAVÍ PROVIZORNĚ
Už na konci loňského roku plánovali zastupitelé investice na ten letošní. Ekonomice se v té době dařilo, obce dostávaly více
peněz z rozpočtového určení daní, a proto
mnohé z nich plánovaly finančně náročnější investice. Nyní ale přišla situace, kdy se
musí plány zásadně přehodnocovat. Totiž
i obce jsou v nejistotě, kolik peněz vlastně
od státu dostanou.
„Spočítali jsme si, že jsme měli v letošním
roce dostat do rozpočtu ještě 1,7 milionu
korun od státu. Nyní ale víme, že ty peníze
neuvidíme. Stát nám sice částečně výpadek
vykompenzoval tím, že nám poslal 1 250 Kč
za každého občana, který má v Dřínově trvalý pobyt, což dělalo 536 000 korun. Nicméně stále nám chybí téměř 1,2 milionu
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korun, proto jsme museli osekat investice,“
vysvětlil starosta Miroslav Štěpánek.
Investice, která se bude muset odložit, je
oprava propustku u bývalého druhého lesíka. Jak na něj najížděla těžká technika, a byl
podmáčený, propadl se. Zastupitelé se proto rozhodli, že propustek prozatím opraví
tak, že na něj nechají položit železobetonové panely. Tím se dočasně zpevní a nebude
docházet k dalšímu propadu.
„Nevíme, kolik peněz od státu dostaneme
do rozpočtu. Stát nám sice chce propad příjmů kompenzovat formou dotací, nicméně
abychom si mohli investice naplánovat,
musíme mít jistotu příjmů. A tu nemáme,“
uzavřel starosta.
text: Jana Hlavinková

léto nám všem uteklo jako voda, užívali
jsme si „svobody“
a volného pohybu.
Myslím, že jsme si
všichni chtěli vynahradit jarní měsíce,
kdy jsme chodili jen
do práce, na nákup,
k lékaři a jinak jsme
se všichni zdržovali co nejvíce doma.
Nyní opět nastala situace, kterou si nikdo z nás nepřál, a to opětovné omezení
pohybu, omezení obchodů, služeb i škol.
Všichni nyní žijeme v nejistotě, jak dlouho bude nouzový stav trvat, jaká opatření nás čekají a hlavně, jaké budou mít
dopady na náš život za půl roku, za rok.
Možná si nejste jisti, zda pro Vás bude mít
zaměstnavatel příští měsíc práci, jestli
Vaše podnikání „přežije“ nouzový stav
či jak vyřešíte hlídání svých dětí. Každý
z nás je jiný a odlišně i vnímáme dopady
koronakrize. Proto k sobě buďme prosím ohleduplní, nejen co se týče našeho
fyzického zdraví, ale i toho duševního.
I když je to někdy velmi obtížné, snažme
si udržet dobrou náladu a nepropadat
panice, strachu a skepsi. Když se nepříznivými okolnostmi nenecháme pohltit,
snáz toto těžké období překonáme.
Dodržujte prosím zavedená opatření,
ať už si o jejich účinnosti a oprávněnosti myslíte cokoliv. Čím poctivěji budeme
vládní nařízení plnit, tím spíše se rozvolní. A věřím, že si všichni chceme užít Vánoce s co nejmenšími omezeními.
Co se týče obecních akcí, zatím sami
nevíme, jestli se bude moci konat veřejné rozsvícení vánočního stromečku, beseda s občany či tradiční Silvestrovský
ohňostroj. Budeme Vás včas informovat.
Přeji Vám, pokud možno, co nejklidnější podzim.
S úctou, Miroslav Štěpánek

www.drinov.cz
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V ULICI K SEDLÁKOVÉMU SE ŘEŠIL HAVARIJNÍ STAV KANALIZACE,
OBEC NA AKCI ZÍSKALA 2 DOTACE
Počátkem května letošního
roku se obec pustila do velké investice, a to do opravy místní komunikace v ulici K Sedlákovému.
Podle původních předpokladů
měly být práce hotové do konce
června, avšak kvůli komplikacím
se dokončily až na začátku září.
Důvodem zdržení byl zejména
havarijní stav kanalizace a důsledky velmi deštivého počasí.
„Kanalizace byla uložena jen
35 centimetrů pod povrchem
vozovky a byla v havarijním stavu. Musely se udělat nové přípojky, které financovala obec.
Kanalizační řád zaplatil její vlastník - firma Vodovody a Kanalizace Kroměříž, a. s. Proto se práce
prodražily i časově protáhly,“
konstatoval starosta Miroslav
Štěpánek.
Obec na akci čerpala dotaci
přes Místní akční skupinu Hříběcí hory, kterou znevýhodněným
obcím na Morkovsku poskytl
Zlínský kraj. Celkem měl Dřínov
z dotačního titulu k dispozici
3,5 milionu korun, na komunikaci
k Sedlákovému čerpal 1,5 milionu, 2 miliony profinancoval už

860 tisíc zafinancuje Minister- kterou uhradila firma VaK KM,
stvo pro místní rozvoj. Obec tak představovaly částku 587 751 Kč.
ze svého doplatí 1 214 551 Kč.
Foto: M. Štěpánek,
Náklady na opravu kanalizace,
J. Hlavinková

v loňském roce v ulici Za Parkem.
Na rekonstrukci silnice K Sedlákovému obec podala žádost
o dotaci už před dvěma lety.
Tenkrát vypsalo dotační titul
Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR. Na Dřínov se však nedostalo,
který skončil těsně pod čarou.
„Koncem srpna jsme dostali
z ministerstva zprávu, že se nevyčerpala celá částka, která byla
tehdy určena na rekonstrukce
komunikací a že nám dotaci dodatečně přidělí. Díky tomu se výrazně sníží finanční podíl obce,
což se nám opravdu velmi hodí,
neboť cena za vícepráce nebyla
úplně nízká,“ vypověděl starosta.
Celková cena investice do ulice K Sedlákovému činila 3 574
551 Kč včetně víceprací. Z toho
obec čerpala 1,5 milionu z dotace od Zlínského kraje a dalších

Cesta před opravami byla plná výmolů.

Cesta po opravách.

ČERNÁ SKLÁDKA JE ODVEZENÁ, PODAŘILO SE VYPÁTRAT PŮVODCE
18. září loňského roku přijeli do Cihelny v Dřínově dva
kamiony plně naložené odpadem ze zahraničí. Řidiči
složili do prostoru bývalé
sušárny cihel 40 tun zapáchajícího odpadu a v areálu
tak vznikla velká nelegální skládka. Jen v mizivém
procentu případů se podaří
dopátrat zakladatele černé
skládky a obce musí odpad
odstranit na své náklady.
To ale není případ Dřínova.
Policii ČR, České inspekci
životního prostředí a Ministerstvům životního prostředí a zahraničí se nejenže
povedlo vypátrat majitele
odpadu, ale i zajistit, aby
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skládku zlikvidoval na své
vlastní náklady. Obec tak za
odvoz nelegální skládky nezaplatila ani korunu.
„Inspekce byla velmi aktivní a o incidentu informovala
Ministerstvo zahraničí ČR. Od
dalšího řidiče kamionu získala policie informaci, že odpad
nakládali v Rakousku. Ministerstvo tak dopátralo rakouskou
firmu a vyzvalo ji, aby se její
zástupce dostavil do Dřínova
a identifikoval odpad,“ uvedl
starosta. Zástupce rakouské firmy přijel do Dřínova a setkal se
se starostou.
„Choval se celkem slušně,
zdvořile a kultivovaně, celou
situaci se mi snažil vysvětlit

a potvrdil, že původcem odpadu je opravdu jejich společnost,“ popsal starosta.
Rakouská firma k případu
uvedla, že je k odvozu odpadu
vyzvalo ministerstvo, kdyby tak
neučinili, hrozilo by jim odebrání licence v Rakousku.
Jako vysvětlení uvedli, že je
svým způsobem oklamal jejich
dlouholetý obchodní partner,
který jim doporučil obchodní spolupráci s další českou
firmou. Tu si však dostatečně
neprověřili a neověřili si, zda je
držitelem oprávnění pro nakládání s odpady.
Pro odpad si tak přijely kamiony z Rakouska a jeden místní
podnikatel jim jej nakladačem

nakládal do přepravního prostoru.
Veškeré náklady spojené s odvozem skládky hradila rakouská
firma.
„Ilegální skládka je kompletně
odvezená a obec to nestálo ani
korunu. Jinak bychom museli
patrně vynaložit nemalé peníze
za likvidaci. Děkuji tímto I. Hoškovi, P. Kolkovi i Policii ČR za jejich včasný zásah, inspekci za
mravenčí práci a ministerstvu za
to, že rychle jednalo. Nevím, jak
by celá situace dopadla, kdyby
rakouské firmě nehrozilo odebrání licence. Možná by nebyli
tak aktivní a ochotní,“ dodal na
závěr starosta.
texty: Jana Hlavinková
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JASANY SE ZA PARKEM KÁCET NEBUDOU, PODLE ODBORNÍKA JSOU BEZPEČNÉ
Jasany v ulici Za Parkem se
v prudkém větru nakláněly a lidé
měli strach o své zdraví i majetek.
Jedná se totiž o frekventované místo, kde je sběrné hnízdo
s kontejnery na separovaný odpad, obchod se smíšeným zbožím a zámecký park. Obyvatelé
Dřínova se tak obraceli na vedení
obce a dotazovali se na možnost,
zda by šlo stromy z bezpečnostních důvodů pokácet. Zastupitelé si nechali vypracovat odborný
dendrologický posudek, jehož

výsledkem je, že stromy jsou
zdravé a není tak žádný důvod,
proč by se měly kácet.
„Jedná se o šest vzrostlých
jasanů, které stojí za sběrným
hnízdem. Dendrolog provedl
na začátku září na místě šetření.
Odborník si je prohlédl, změřil
a doporučil provést bezpečnostní řezy, což znamená odstranit
suché větve a i odlehčit sekundárním větvím,“ popsal závěry
dendrologa starosta Miroslav
Štěpánek.

Všech šest jasanů dosahuje výšky 18–19 metrů, obvody
kmenů jsou v rozpětí 1,4–2,3
metrů. Stromy mají sice částečně
sníženou vitalitu, která je dána
například mírným napadením
dřevokaznými houbami, mají
výletové otvory, ve kterých žije
hmyz, a v některých se usídlili
dřevokazní brouci. Koruny se točí
za sluncem a jasany rostou na
pozůstatcích staré obvodové zdi.
I tak jsou podle odborníka stromy
stabilní a bezpečné.

OBEC MÁ 3 DLOUHODOBÉ ÚVĚRY, DO KONCE ROKU SPLATÍ JEDEN Z NICH
Obec v posledních letech
veškeré finančně náročné investiční akce hradila výhradně
ze získaných dotací. Tím pádem se na financování podílela jen z menší části. Bylo tomu
tak, protože Dřínov splácel
dlouhodobé úvěry od bank,
které se v minulosti čerpaly
na chodníky, „osmibytovku“
a dům s pečovatelskou službou. Jednalo se o velmi náročné investice, které by obec
bez úvěrů nemohla uskutečnit.
Na druhou stranu muselo současné vedení pečlivě zvažovat
každé další akce a snažit se

získat co nejvíce z dotací, aby
se Dřínov mohl dál rozvíjet.
Z původních 11,5 milionu korun za úvěry se současnému
vedení podařilo dluhy stáhnout již pod 1 milion korun.
„Dřínovu ubude po mnoha
letech jeden z dlouhodobých
úvěrů. K 31. 12. 2020 splatíme
úvěr na chodníky, který celkově činil 3,5 milionu korun
a minulé vedení obce si jej vzalo
v roce 2008. Měsíční splátka
činí 29 000 Kč měsíčně. Jsem
rád, že jeden ze tří dlouhodobých úvěrů, které máme, už
splatíme, další doplatíme na

jaře příštího roku,“ vypočítal
starosta Miroslav Štěpánek.
Druhý úvěr obec splatí 30. 4.
2021, splátka činí 118 000 Kč za
každé jednotlivé čtvrtletí, z rozpočtu se tak zaplatí už jen dvě
splátky. Dřínov si úvěr vzal na
stavbu dvou bytových domů,
ve kterých pronajímá 8 bytů.
Poslední dlouhodobý úvěr
končí 31. 1. 2023. Byl na dům
s pečovatelskou službou a obec
splácí 23 000 Kč každý měsíc.
„Jsem velmi rád, že se nám
dařilo řádně splácet a zároveň
jsme nemuseli zastavit investice do rozvoje obce. Dnes

vesnice bojují o každého obyvatele, patříme do nejvíce se
vylidňující oblasti Zlínského
kraje, a proto pokud chceme
obyvatelům nabídnout potřebný komfort a udržet je,
musíme investovat. Chodníky
v obci máme hotové všechny, chystáme další projekty na
opravu komunikací. Ty se ovšem neobejdou bez financování z dotací. Všechny dotační
tituly pečlivě sledujeme, jakmile se vyhlásí nějaký vhodný
pro naši obec, podáme žádost,“
uzavřel starosta.
texty: Jana Hlavinková

OBYVATEL MÍRNĚ UBÝVÁ, NEJVÍCE LIDÍ ZDE ŽILO V 70. LETECH
datum

muži
(do 15 let)

muži
(nad 15 let)

ženy
(do 15 let)

ženy
(nad 15 let)

změna

celkem

2020

33

185

29

182

-2

429

2019

31

186

30

184

1

431

2018

30

187

28

185

-14

430

2017

33

186

34

191

9

444

2016

33

181

31

190

-2

435

2015

33

179

36

189

-5

437

2014

32

182

37

191

-13

442

2013

35

184

35

201

rok

455

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

počet obyvatel

460

511

509

523

492

520

559

495

574

555

496

465

438

počet domů

74

97

100

101

102

104

120

139

141

137

127

144

144
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NOUZOVÝ STAV OBEC ZVLÁDLA BEZ KOMPLIKACÍ,
STAROSTA PODĚKOVAL ZA ROUŠKY
Nouzový stav, který vyhlásila
Vláda ČR na jaře letošního roku,
s sebou přinesl spoustu opatření, omezení a nových povinností. Nouzový stav vláda vyhlásila
poprvé od dob 2. světové války,
a tak jej většina obyvatel nezažila. Lidé se museli rychle adaptovat na nový životní styl, spousta
z nich pracovala z domu, čerpala ošetřovné na děti, Kurzarbeit
či program Pětadvacítka pro
živnostníky. Děti se musely učit
z domu, rodiče sháněli hlídání
a všichni byli omezení v pohybu.
Nekonaly se totiž žádné akce,
všechno bylo zavřené kromě

obchodů s potravinami a vláda
zakázala i rodinné oslavy, svatby
i tradiční akce spojené s Velikonocemi. Spoustu lidí právě nouzový stav semknul a navzájem si
pomáhali. Například pro seniory
bylo obtížné sehnat si roušky.
Nejenže patřili do nejohroženější
skupiny obyvatel, ale roušky se na
mnoha místech vyprodaly a nebyly k sehnání. I proto se paní Ing.
Michaela Svobodová z Dřínova
a Libuše Čecháčková ze Srbec
nabídly, že zdarma ušijí roušky
pro naše občany.
„Chci jim jménem zastupitelstva obce i místních občanů

veřejně poděkovat. Šitím roušek
strávily hodně času a pracovaly pro obyvatele Dřínova zcela
zdarma. Jako poděkování jsme
jim předali drobné upomínkové
předměty a dárkové balíčky. Velmi si jejich ochoty a práce vážíme,“ poděkoval starosta Miroslav
Štěpánek.
V době jarního nouzového stavu obec zajistila 50 litrů dezinfekce,
která se v malých nádobkách dala
do obecních institucí. Do školky,
pečovatelského domu, na obecní
úřad, do knihovny i hospody.
„Jakmile se začala rozvolňovat opatření, řídili jsme se me-

todikou ministerstev, abychom
postupovali tak, jak nám ukládal
zákon. Chtěl bych všem občanům poděkovat za dodržování
nařízení, drtivá většina z nich reagovala velmi spořádaně a řídila
se pokyny vlády ČR,“ pochválil
obyvatele starosta.
V době nouzového stavu
starosta oslovil Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně s žádostí, aby mu poskytla informace
o tom, zda se v obci nachází někdo nakažený. Instituce odmítla
tyto údaje poskytnout s odvoláním na ochranu osobních údajů
a soukromí nakažených.

OBEC SE POKUSÍ ZÍSKAT DOTACI NA SILNICI K HOŠKOVÉMU
V letošním roce obec rekonstruovala silnici a chodníky v ulici K Sedlákovému, další na řadě
je ulice s technickým názvem
MK5, která se bude opravovat
včetně chodníků a parkovacích
stání. Jedná se o silnici nad autobusovou zastávkou směrem
k Hoškovému. Vedení obce si
už nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, platné je
i stavební povolení a nyní se
zabývá možnostmi financování.
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Silnice se bude opravovat pouze
v případě získání dotace, jedná
se totiž opět o velmi nákladnou
investici.
„Máme možnost podat žádost
o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Ministerstvo
totiž změnilo podmínky, které
splňujeme i my. Půjde o investici přesahující 6 milionů korun.
Velmi nákladné je to proto, že
povrch ulice je z penetračního
makadamu, který se řadí mezi

nebezpečný odpad. Povrch se
tak musí celý odstranit a zavézt
na příslušnou skládku,“ vysvětlil
starosta Miroslav Štěpánek.
Další komplikací je to, že inženýrské sítě jsou uloženy mělce
pod povrchem vozovky, a proto
bude potřeba ulici sanovat kamenivem.
Předmětem prací bude cesta
ležící na parcelách číslo 85/8,
300 a 2215 v délce cca 120 metrů. Úsek začíná u domu číslo 51

a končí u polní cesty. Pěší nyní
využívají části betonového povrchu před některými domy, nebo
chodí přímo po silnici. Součástí projektu je tak i vybudování
chodníku, který zajistí chodcům
bezpečnost a bude bezbariérový. Vznikne i parkovací stání pro
14 automobilů a jedno místo
bude vyhrazeno pro osoby se
sníženou schopností pohybu
a orientace.
texty: Jana Hlavinková
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ZÍDKA U SÝPKY JE V HAVARIJNÍM STAVU, OBEC POSTAVÍ NOVOU
V horizontu tří až čtyř let má
obec v plánu vybudovat nájezd
do ulice Za Parkem a chodník
po levé straně ulice směrem
k obchodu. Jedná se o finančně
nákladnou investici, a protože
jsou nyní příjmy obce nejisté
kvůli koronakrizi, zastupitelé
budou řešit finance. Co se však
musí udělat dříve, než nájezd
a chodníky, je zbourání a výstavba nové opěrné zídky
v ulici Za Parkem u budovy
sýpky. Zídka je totiž v havarijním stavu, leží mezi pozemky
číslo 139 a 344.
„Zeď je postavená z cihel
do výšky 4 metrů. Ty se však
už drolí, v některých místech
chybí úplně. Stavba je navíc
mokrá, roste na ní mech a zelený povlak, což přispívá k jejímu rozpadu. Z tohoto důvodu
je podle odborníků nestabilní
a musí se celá odstranit. Nelze
jí opravit,“ popsal stav zídky
starosta Miroslav Štěpánek.

Vedení obce si nechalo
zpracovat technickou studii,
která doporučuje vhodné postupy při stavbě nové zdi. Je
několik možností, jak novou
zídku vybudovat a z jakých
materiálů.
Jednou z nich je vybudování nové tížní železobetonové
zdi, další je gabionová zeď
z přírodních materiálů, kdy
hlavní stavební prvky tvoří
kameny. Vysokou životnost
a nízké náklady na údržbu
nabízí třetí varianta, a tou je
zeď z betonových tvarovek
vyztužených mříží. Poslední
možnost je naopak finančně
náročná, šlo by o to vybudovat před stávající zdí novou,
obkladní železobetonovou
zeď a ukotvit ji.
Odborníci se v technické
studii nejvíce přiklánějí ke gabionové tížní zdi. Orientační
cena nákladů na její stavbu
činí cca 750 000 Kč bez DPH.

OBEC PRONAJALA DVA POZEMKY ZA ÚČELEM VZNIKU BIOKORIDORU
Biokoridory mají v přírodě
svou nezastupitelnou funkci. V dřívějších dobách bývaly
v krajině zcela přirozeně, s velkoplošným obděláváním půdy
však postupně zanikaly, aby
uvolnily místo rozlehlým lánům. Nyní je trendem i potřebou vrátit je zpátky do krajiny
a obec hledala možnost, jakým

způsobem je vybudovat.
„Oslovila nás soukromá osoba, která se zabývá právě výsadbou biokoridorů. Zastupitelstvo tak schválilo pronájem
dvou obecních pozemků ve
směru od Vlčích Dolů k lesu
Číže, aby na nich vznikl biokoridor. Pro nás je uzavření
smlouvy se soukromým vlast-

níkem velmi výhodné, protože
nový nájemce se zavazuje biokoridor zrealizovat. Po uplynutí desetileté nájemní lhůty se
pak dílo stane majetkem obce
a nájemce je povinen předat
nám jej bezúplatně,“ zhodnotil
starosta Miroslav Štěpánek.
Velkou výhodou pro Dřínov je
i to, že veškerou administrativu

i vše okolo samotné realizace
zařídí nájemce.
Biokoridor je přírodní plocha,
kterou tvoří meze, aleje, keře,
živé ploty a další zeleň. Jeho
úkolem je poskytnout dočasný
úkryt živočichům, je součástí ekologické stability krajiny
a zároveň bude fungovat jako
protierozní opatření.

NOVÉ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD SE ZAKOUPÍ Z DOTACE
Obyvatelé Dřínova mají
v obci k dispozici několik sběrných hnízd, do kterých odkládají tříděný odpad, jako jsou
plasty, papír, sklo, drobné kovy
a bioodpad. Stávající kontejnery jsou opotřebené, chybí jim
některé části, jako například
dvířka a prší do nich. Proto se
obec rozhodla připojit se k dalším členským obcím Mikroregionu Morkovsko a společně

požádat o dotaci na nákup nových kontejnerů.
„Sběrná místa rozšiřovat nebudeme, to by znamenalo náklady navíc. Namísto toho staré
kontejnery odvezeme do sběrného dvora a nahradíme je novými. Nové nádoby budou mít
větší kapacitu a také se s nimi
bude při vývozu lépe manipulovat,“ vyjmenoval výhody starosta Miroslav Štěpánek.

Dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ČR má už
mikroregion odsouhlasenou,
nákup a dodávka kontejnerů
se uskuteční v příštím roce. Do
konce roku bude mikroregion
vyhlašovat výběrové řízení na
dodavatele, jediným kritériem
je nejnižší nabídnutá cena.
Celková výše dotace pro
členské obce mikroregionu činí
3 054 645 Kč.

Obec si od projektu slibuje efektivnější třídění odpadů,
minimalizaci černých skládek
a vyšší motivaci obyvatel
opravdu poctivě třídit. Tím se
sníží i náklady na svoz komunálního odpadu.
Lidé už také mohou odevzdávat jedlý tuk a olej. Nádoba k tomu určená se nachází za
obecním úřadem.
texty: Jana Hlavinková
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NA HOSPODĚ SE VYMĚNILA OKNA A UPRAVILA SE ZAHRÁDKA. ZBÝVÁ FASÁDA
Obec v minulosti koupila hospodu a od té doby se o budovu
stará. Téměř každý rok se proto
vyčlení část peněz z rozpočtu,
které se investují do oprav nemovitosti. V loňském roce nechala obec udělat rekonstrukci
odpadů, v letošním roce se pokračovalo v dalších opravách.
„Vyměnila se okna, od čehož
si slibujeme velkou úsporu na
nákladech za topení. Přece jen
stará okna už špatně těsnila
a spousta tepla skrz ně unikala,“
řekl starosta Miroslav Štěpánek.
Ještě zbývá vyměnit malá
okýnka od WC a skladů a dveře
na zahrádku.
Dodavatelská firma se také
pustila do rozšíření kapacity zabou dodržují rozestupy, se nahrádky a také do zlepšení jejího venkovním osvětlením.
vzhledu. Díky úpravě prostor
„V době, kdy jsme čelili první výšení kapacity zahrádky velmi
také vzniklo více míst k sezení. vlně koronaviru a neustále se hodilo,“ uvedl výhody starosta.
Poslední větší investicí, kterou
Celý prostor byl vybaven novým doporučovalo, ať lidé mezi se-

je potřeba na hospodě udělat, je
fasáda. Ta ale momentálně není
prioritní akcí, udělá se v případě,
že obci zbydou peníze.

POLICISTÉ V DŘÍNOVĚ ŘEŠILI 20 PŘESTUPKŮ
V Dřínově není policejní stanice, a proto na pořádek v obci
dohlížejí policisté z Obvodního
oddělení v Morkovicích. Prověřují
přijatá oznámení, řeší přestupky
a trestné činy a také kontrolují
dodržování pravidel silničního

provozu v obci. Mezi nejčastější
prohřešky řidičů patří právě rychlá jízda, nepoužívání bezpečnostních pásů či telefonování za jízdy.
V Dřínově policisté v roce 2019
řešili 20 přestupků, z toho 16
v dopravě. Většinu z nich vyřešili

na místě v blokovém řízení.
Ostatní přestupky byly proti
majetku, občanskému soužití
a také neuposlechnutí výzvy
úřední osoby.
V celém teritoriu Obvodního
oddělení z Morkovic policisté ře-

šili 182 trestných činů, 1 914 přestupků, z toho 1 574 případů řešili v blokovém řízení. V loňském
roce také oddělení přijalo 1 219
nejrůznějších oznámení od občanů. Výkon služby na Morkovsku
zajišťuje 14 policistů.

ZE ZASEDÁNÍ ANEB O ČEM ZASTUPITELÉ JEŠTĚ JEDNALI
aby neohrožovaly kolemjdoucí ● Zastupitelé schválili dodavatele
● Obec dostala od Dopravního ● Zastupitelé schválili finanční
výběrového řízení na akci „Maa účastníky silničního provozu.
inspektorátu Policie ČR upodar 3 000 Kč pro Domov pro
teřská škola Dřínov – snížení
zornění, že už je špatně rozeosoby se zdravotním postižeenergetické náročnosti budoznatelná značka „hlavní silnice“
ním ve Zborovicích a 30 000 Kč ● Obec na jaře letošního roku povy a větrání vnitřních prostor,“
dala žádost o dotaci na stavbu
za mateřskou školou u rodinObci Pavlovice u Kojetína za
a to firmu Tenderzona, s. r. o.
účelem přispění na opravu
víceúčelového hřiště. Dřínov
ného domu číslo 39. Starosta
mezi úspěšnými žadateli nebyl,
ze Zlína za cenu 49 000 Kč.
hřbitovní zdi. Obyvatelé Dřínozajistil novou, obecní pracovhřiště se tak prozatím realizovat
texty: Jana Hlavinková
va mají spádový hřbitov právě
níci ji osadili a starou odvezli
nebude.
v Pavlovicích.
do železného šrotu.
● Auditorka ze Zlínského kraje ● Obec uzavřela se Sokolem Dří- ● Starostovi se podařil nahradit
nedostatek obecních pracovpravidelně přezkoumává hosnov darovací smlouvu na částníků studenty. Ti v době noupodaření obce a zjišťuje, jestli
ku 19 148 Kč na podporu činzového stavu nemohli chodit
je po účetní stránce všechno v
nosti spolku. Jedná se o peníze,
do školy, a tak si přivydělávali
pořádku. Auditorka po kontrokteré se vybraly za sběr železa.
úklidem veřejných prostranství.
le v Dřínově neshledala žádné
Nyní má Dřínov na technickém
nedostatky ani chyby, vše bylo ● Došlo k odstranění smrků
úseku dva stálé zaměstnance.
u rodinného domu číslo 23 tak,
v pořádku.
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VŠECHNA NAŘÍZENÍ OHLEDNĚ KORONAVIRU JSME VE ŠKOLCE ZVLÁDLI
Záležitosti související s pandemií COVID-19 se nevyhnuly ani
nám v mateřské škole. Ale snažili jsme se s tím vyrovnat i my.
Uzavření školky v měsíci dubnu
a částečně i v květnu jsme využili
k vyklízení půdy, kompletnímu
úklidu celé budovy, zvelebování
přírodní zahrady a přípravám na
znovuotevření za zpřísněných hygienických podmínek. Také jsme
umísťovali na školní web pracovní listy, aby si zvláště předškolní
děti procvičovaly své znalosti
a dovednosti. I zápis dětí do školky proběhl vzhledem ke covidové
situaci netradičně. Rodiče s dětmi se neúčastnili zápisu osobně,
pouze si vyzvedli potřebné tiskopisy, které po vyplnění vhodili do
schránky na budově.
Po znovuotevření v květnu se
nás sice sešlo méně, ale i tak jsme
se snažili, abychom si to náležitě
užili. Mezinárodní den dětí jsme
oslavili na zahradě mateřinky
hledáním pokladu, ke kterému

děti dovedly mapy. Cestou plnily
různé úkoly, včetně určování bylin na našem novém bylinkovém
záhonu. Rozloučení s předškolními dětmi proběhlo v komorním
duchu bez rodičů. Po splnění vylosovaného úkolu, který zvládly
všechny děti na jedničku, dostaly
děti na památku tričko, pohádkovou knížku a upomínkový list.
A aby to ani těm nejmenším nebylo líto, že nic nedostaly, všechny děti si domů odnesly diplom
a medaili z projektu Sokola Se
sokolem do života aneb „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ S dětmi se také rozloučila
paní asistentka Mgr. Zita Procházková.
Po srpnovém uzavření školky
začal školní rok v úterý 1. 9. s jednou třídou a zapsanými 25 dětmi. Kvůli dlouhodobé pracovní
neschopnosti paní ředitelky, zahájila se zbývajícím kolektivem
školní rok paní učitelka Daniela
Judasová. Po prázdninách nás

vždy čeká spousta práce – přivykání na režim ve školce, respektování pravidel, utváření
kamarádských vztahů, některé
nejmenší děti hůře nesou odloučení od maminky, zaměřujeme
se na dodržování hygienických
pravidel a hlavně objevování
nového. Také nás čekala sklizeň

úrody z našich mobilních záhonů. Letos nám vyrostla rajčata,
mrkev a dýně. Na zimu nám
zbývá připravit jak záhony, tak
i nově zasazené stromky. Věříme,
že pěkně porostou jako děti a že
přinesou radost a užitek nejen
dětem.
text a foto: kolektiv MŠ
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OBEC ZÍSKALA ZA ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADŮ 61 454 KČ
V obci je několik sběrných hnízd. Slouží k tomu,
aby lidé do různobarevných kontejnerů odevzdávali papír, kartonové nápoje, plasty, sklo,
drobné kovy, jedlý olej a tuky. Obec nechává
nádoby pravidelně vyvážet a odpad odebírá
autorizovaná obalová společnost EKOKOM,
a. s. Ta podle toho, kolik tun jednotlivého odpadu lidé vytřídí, dává obci zpětnou odměnu.
Za 2. pololetí loňského roku a 1. pololetí letošního roku tak Dřínov do svého rozpočtu dostal
odměnu ve výši 61 454,52 Kč.
„Děkuji všem, kteří si uvědomují důležitost třídění odpadů. Je to dobré nejen pro životní prostředí,
ale i pro nás, jako obec. Kdyby totiž lidé házeli plasty
a papír do popelnic na komunální odpad, prodražil
by se nám jeho svoz na překladiště do Morkovic.
Obec totiž platí za každou jednu tunu komunálního
odpadu,“ vysvětlil starosta Miroslav Štěpánek.
Čím více budou lidé třídit, tím méně obec zaplatí
za odpad. Dřínov, tak jako většina obcí, svoz komunálního odpadu dotuje. To znamená, že od občanů
se na poplatcích vybere méně, než kolik se skutečně
za svoz zaplatí. Rozdíl doplácí ze svého rozpočtu.
Peníze, které obec získává od EKOKOMU, využívá
opět v odpadovém hospodářství.
text: Jana Hlavinková
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komodita

3. kvartál 2019

4. kvartál 2019

vytříděné tuny

odměna v Kč

vytříděné tuny odměna v Kč

papír

1,128

1773,21

1,020

1613,12

plast

1,690

9004

1,799

9576,08

sklo

1,821

1952,59

1,572

1717,77

kovy

0

0

6,225

476,21

nápojový karton

0

0

0

0

součet

4,639

12730,2

10,616

13383,18

finanční bonus

2175

2175

celkem v Kč

14905

15558

komodita
papír
plast
sklo
kovy
nápojový karton
součet
finanční bonus
celkem v Kč

1. kvartál 2020
2. kvartál 2020
vytříděné tuny odměna v Kč vytříděné tuny odměna v Kč
1,164
1903,77
1,092
1913,84
1,783
9080
1,616
8439,39
2,754
3026,37
1,742
1851,22
2,025
154,92
4,340
332,01
0
0
0
0
7,726
14165,06
8,790
12536,46
2145
2145
16310,06

14681,46
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SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE KONALO PRO 3 MIMINKA
Pro každou obec je velmi
důležitý přirozený přírůstek. To
znamená, že v dnešní době, kdy
obecně spíše dochází k mírnému úbytku obyvatel na venkově
a i v celém Zlínském kraji, je každé nově narozené miminko velmi důležité. Děti totiž znamenají
nejen radost a štěstí pro rodiče,
ale i pro vesnici jako takovou. Je
předpoklad, že se malí občánci časem zapojí do kulturního
a společenského života, získají
k vesnici vztah, budou tady mít
kamarády a až vyrostou, možná
zůstanou v obci žít, založí rodinu
a tím pomůžou zachovat chod
a existenci vesnice. Neméně
důležité je i dodržování tradic,
a proto se na počest narození
nových malých občánků koná
na obecním úřadě jejich vítání.
Vítání se uskutečnilo 26. září
pro letošní tři narozená miminka v Dřínově. I když bylo
povinné nošení roušek, i tak
se rodinní příslušníci dětí sešli
v hojném počtu v zasedací
místnosti obecního úřadu. Slavnostní program zahájily recitací
děti z místní mateřské školy,
které doprovázely starší děti na
housle. Slavnostní proslov na
přivítání nových občánků do
života pronesl starosta obce Miroslav Štěpánek a paní Bc. Jana
Pospíšilová. Maminky dostaly
od obecního úřadu kytičku, pro
děti byly připraveny dárkové
tašky s pamětní knihou, hračkou a pečetí s logem obce.
text: Jana Hlavinková

TÝM DC KRAKEN DŘÍNOV HRAJE AMATÉRSKOU ŠIPKOVOU LIGU
Sportovní klub DC Kraken
Dřínov hraje amatérskou hospodskou šipkovou ligu, hráči na
zápasy trénují v místní obecní
hospodě. Loňská sezona byla
poznamenaná nouzovým stavem kvůli pandemii koronaviru
Covid-19, stejně tomu bude i letos. Nikdo zatím neví, kdy se zase
bude moci hrát, členové týmu na
další zápasy trénují individuálně.

SEZNAM HRÁČŮ LETOŠNÍ SEZONY:
1. kapitán: Ivo Hošek
(775 570 512)
2. hráč: Ladislav Kučírek
3. hráč: Roman Judas
4. hráč: Radek Vančura
5. hráč: Martin Štěpánek

6.
7.
8.
9.
10.

hráč: Miloslav Hála
hráč: Luděk Urban
hráč: Jakub Zahradník
hráč: Josef Navrátil
hráč: Martin Ševčík

pokračování na str. 10
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Rozpis zápasů Hospodské šipkové ligy 2020/2021:

Výsledky zápasů Hospodské šipkové ligy 2019/2020:
28. 9. 2019 DC Kraken Dřínov

Draci „A“

11:5

26. 9. 2020 DC Kraken Dřínov

5. 10. 2019 Sportbar Baďa B

DC Kraken Dřínov

13:3

10. 10. 2020 ŠK Brablenci Kojetín

DC Kraken Dřínov

19. 10. 2019 DC Kraken Dřínov

Š Vepři K

10:6

24. 10. 2020 DC Kraken Dřínov

Š Vepři K

26. 10. 2019 Sportbar Baďa A

DC Kraken Dřínov

10:6

31. 10. 2020 Kino City

DC Kraken Dřínov

ŠK Brablenci Kojetín

10:6

9. 11. 2019 DC Kraken Dřínov

7. 11. 2020 DC Kraken Dřínov

Draci A

16. 11. 2019

volno

30. 11. 2019 DC Kraken Dřínov

Draci „B“

9:7

5. 12. 2020 DC Kraken Dřínov

Bochořský koblihy

9:8

12. 12. 2020 DC Kraken Dřínov

Holubáři

DC Kraken Dřínov

15:1

19. 12. 2020 Draci B

DC Kraken Dřínov

11. 1. 2020 Draci „A“

DC Kraken Dřínov

6:10

9. 1. 2021 Sportbar Baďa B

25. 1. 2020 DC Kraken Dřínov

Sportbar Baďa B

5:11

16. 1. 2021 DC Kraken Dřínov

ŠK Brablenci Kojetín

DC Kraken Dřínov

13:3

30. 1. 2021 Š Vepři K

DC Kraken Dřínov

Sportbar Baďa A

7:9

7. 12. 2019 DC Kraken Dřínov
4. 1. 2020 Kino City

1. 2. 2020 Š Vepři K
15. 2. 2020 DC Kraken Dřínov

22. 2. 2020 ŠK Brablenci Kojetín DC Kraken Dřínov
7. 3. 2020
30. 5. 2020 Draci „B“
6. 6. 2020 Bochořský koblihy
13. 6. 2020 DC Kraken Dřínov

21. 11. 2020 Sportbar Baďa A

Sportbar Baďa B

11:5

volno

6. 2. 2021 DC Kraken Dřínov

DC Kraken Dřínov
Bochořský koblihy

DC Kraken Dřínov

Kino City

20. 2. 2021 Draci A

DC Kraken Dřínov

27. 2. 2021 DC Kraken Dřínov

Sportbar Baďa A

DC Kraken Dřínov

6:10

13. 3. 2021 Bochořský koblihy

DC Kraken Dřínov

DC Kraken Dřínov

4:12

20. 3. 2021 Holubáři

DC Kraken Dřínov

Kino City

3:13

10. 4. 2021 DC Kraken Dřínov

Draci B

KONAL SE MEMORIÁL PAVLÍNY MRHÁLKOVÉ V MALÉ KOPANÉ
Po propršeném červnovém
termínu jsme byli nuceni memoriál přesunut na 5. července,
ten den bylo opravdu krásné
počasí. V původním termínu
hrozilo zničení hřiště, možnost
zranění a další nepříjemnosti
s tím spojené.
Hráči všech týmů předváděli
divákům krásný fotbal s velkým
nasazením a bojovností. Turnaje
se zúčastnilo celkem 9 týmů (na
původní termín se přihlásilo –
12 týmů)
Hrálo se ve 2 skupinách, kde ve
skupině A bylo 5 týmů a ve skupině B 4 týmy.
Skupinu A vyhrál tým Sparta
Praha, Skupinu B FC Litrpool.
Po základních skupinách přišlo
na řadu play čtvrtfinále.
Výsledky čtvrtfinále:
Litrpool - Slza 9:0
Sparta - Nulová šance 7:0
Prasopal - Mašina 2:0
Blázni - Zemánek 3:4 na penalty
Semifinále:
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Sparta - Prasopal 1:0 na penalty
Litrpool - Zemánek 3:0
zápas o 5. místo:
Slza - Mašina 1:5
zápas o 3. místo:
Prasopal - Zemánek 1:2 na penalty
Finále:
Litrpool - Sparta Praha 1:0
Konečné pořadí:
1. FC Litrpool
2. Sparta Praha
3. Zemánek
4. Prasopal
5. Nezastavuj rozjetou mašinu
6. FC Slza
7. Nulová šance
8. Blázni ze stadionu
9. ZAPA

CO NAPSAT ZÁVĚREM?
Snad se vám letošní memoriál
líbil. Příští rok to zase zopakujeme.
Chci poděkovat klukům ze
Sokola za pomoc při organizaci, Obecnímu úřadu Dřínov za
sponzorský dar a dovoz a odvoz
branek, rozhodčím Oldovi Závojskému a Kamilu Zalabákovi
(výborný výkon kluci), fotbalis-

Nejlepší brankář turnaje:
Martin Hýbl (FC Litrpool) - 0 obdržených branek!
Nejlepší střelec turnaje:
Petr Holoubek, Lukáš Konupka
(oba Sparta Praha) po 7 brankách Vítězný tým FC Liverpool

tům z Počenic za půjčení branek, všem zúčastněným týmům
a také divákům.
No a samozřejmě velké poděkování patří celé moji rodině
za velkou pomoc při organizaci
turnaje a hlavně za to, že to se
mnou snáší. Není to vždy jednoduché.
text: Ladislav Kučírek
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Z POHÁDKOVÉHO DŘÍNOVA BYLY DĚTI NADŠENÉ
Pohádkový Dřínov je jednou
z největších akcí. Všechny děti se
vždy velmi těší na stezku plnou
pohádkových postaviček, soutěže, úkoly i sladkosti. Dřínovské
ženy si opět daly na přípravě velmi záležet a děti byly nadšené.
Na pohádkové odpoledne se sešlo 150 lidí, pohádkových postaviček bylo 46. Navíc bylo během
poslední prázdninové soboty
krásné počasí, takže nic nebránilo tomu užít si pěkný den.
Po pohádkové stezce mohly
děti vidět čarodějnice, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, Červenou Karkulku, Macha
a Šebestovou, piráty, 3 sudičky
či postavy z Krkonošské pohádky. Poté, co prošly celou stezku,
dostaly na hřišti sladkou odměnu. Odpoledne však zdaleka
nekončilo, děti si zahrály své
oblíbené hry, například židličkovou. Velkým lákadlem byla
i tombola, pro děti byly přichystané balíčky, hračky, sladkosti
a další drobnosti.

Pořadatelé nezapomněli ani
na dospělé. Na hřišti bylo přichystané kryté posezení, stoly
a lavičky a také bohaté občerstvení. Po pohádkové stezce
vyhládlo nejen dětem, ale i rodičům a prarodičům.
Všichni si společně užili jeden
z posledních srpnových dnů,
díky hezkému počasí lidé na hřišti seděli až do pozdního odpoledne.
„Děkuji všem ženám, které odpoledne chystaly, velmi se jim
akce povedla a za sebe musím
říci, že to byl jeden z nejvydařenějších Pohádkových Dřínovů.
Budu velmi rád, když se budeme
na všech našich akcích potkávat
v tak hojném počtu,“ řekl starosta Miroslav Štěpánek.
Pořadatelé děkují všem sponzorům, kteří věnovali dětem
sladkosti a ceny do tomboly
a také všem pohádkovým postavičkám, bez kterých by se akce
nemohla konat.
text: Jana Hlavinková
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DO DŘÍNOVSKÉHO MUŽSTVA SE HLEDAJÍ NOVÉ FOTBALOVÉ POSILY
Starší žáci po smutném ukončení jarní části, kterou nám
díky koronaviru zastavili, kde
jsme suverénně okupovali čelní příčky tabulky, jsme skončili
bohužel až na 2. místě, protože
jsme již nestihli odehrát všechny zápasy. Pevně jsme věřili
v 1. místo ve skupině. Bohužel
po jarní části nám odešli další
4 starší žáci, tudíž se náš tým
ztenčil na 7 hráčů. Naštěstí funguje spolupráce s TJ Morkovice
a pokračujeme ve spojení týmu
Morkovice-Dřínov, kde stabilně
využíváme 6 hráčů pro TJ Sokol
Dřínov. Podařilo se nám získat
posily - Kristýnu Slezákovou,
Daniela Zakopala a svou fotbalovou kariéru obnovil Adam
Svoboda. Sestava žáků dohromady i s Morkovicemi činí
15 hráčů. Začátek podzimního
kola jsme vyhráli v Chvalčově
třemi góly 3:2. Ovšem další dva
zápasy, které jsme sehráli doma,
nebyly podle našich představ
a prohráli jsme. Po těchto dvou
smolných zápasech ovšem tým
ukázal svou kvalitu a semknutost a další tři zápasy suverénně
vyhrál. Dřínovská sestava: Zdeněk Přikryl, Adéla Vincencová,
Daniel Zakopal, Samuel Šober,

Kristýna Slezáková, Roman Vondráček, Michal Vondráček, Ondřej Pokuta a Adam Svoboda.
Z morkovského týmu za nás
stabilně hrají: Karolína Slavíková, Kateřina Slavíková, Julie Slavíková, Břetislav Slavík, Dominik
Rakaš, Daniel Rakaš. Samozřejmě bych chtěl vyzvednout, že
máme želízka v top 40. střelců,
kde Zdeněk Přikryl je na 3. místě
a Dominik Rakaš je na 6. místě,
z více než 169 hráčů.
Tímto bych chtěl poděkovat
i našemu rodičovskému zázemí,
jelikož vím, že teď v této době
dostat děti na hřiště je pomalu
nadlidský výkon. Ovšem, když
si udělají partii, tak to prostě jde
samo.
Bohužel, sami vidíme, že
tato sezóna je pro dřínovský klub pravděpodobně
poslední, protože na konci
sezóny nám odejdou další
4 žáci. Tímto bychom chtěli
oslovit všechny, kteří vědí
o kvalitních i nekvalitních
hráčích (my si je vychováme), aby doporučili náš klub
pro jejich sportovní kariéru.
Loučíme se vítězným pokřikem, MY JSME DŘÍNOV!
text: Zdeněk Přikryl
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