OBEC DŘÍNOV
Informační zpravodaj Obecního
úřadu pro obce Dřínov a Drchkov
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Milí spoluobčané,
zdá se mi a velice často se teď potkávám
s pocitem, slovem, stavem, kterému lze
říkat strach. Konkrétně strach z běženců,
z islámu, z Evropy. Valí se na nás
z televize, novin, internetu, je ho zkrátka
všude plno. Dovolte mi prosím krátkou
úvahu o tomto fenoménu.
Zkusme si říci, co strach je, proč ho máme
a zda je k něčemu dobrý. Strach je emoce
(stejně jako radost, láska, nenávist apod.).
Centrum emocí je uloženo v nižších
vrstvách mozku (tzv. dinosauřím mozku) a
je dokázáno, že když mozek ovládnou
emoce, tedy i strach, vypne se šedá kůra
mozková a my přestáváme používat
rozum. Emoce a rozum tedy nejdou
dohromady.
Proč máme strach? Strach vzniká jako
reakce na hrozící nebezpeční, má nás
připravit na útěk, únik nebo obranu, a to jak
tělesně, tak mentálně. Mít strach je tedy
v pořádku, tedy do té míry, pokud jde o
rychlou reakci. Bojíme se psa, díky strachu
se naše tělo velice rychle připraví a
zrealizuje správnou obrannou reakci.
Malému psovi utečeme, před velkým se
schováme. Obranná reakce je provedena,
potřebné hormony vyplavené do těla jsou
zpracovány, my se uklidníme a vše běží
v pořádku dál bez následků (tedy pokud
nás ten pes nekousne…:o).
Co ale dělat s dlouhodobým strachem
z něčeho neznámého? Z něčeho, co si
neumíme ani představit? Z běženců?
Z islámu?
Co pro naši mysl představuje dlouhodobý
strach a stres tohoto typu? Máme strach,
do těla se stále vyplavují hormony
potřebné k obranné reakci na útok, ale ten
jaksi nepřichází. A s ním se nedostavuje
ani potřebná úleva. Tento stav je pro nás
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mnohem nebezpečnější, dostáváme se do
chronického stavu, strach je „tam někde
vzadu“ pořád, ne tak intenzivním ale pořád.
A navíc díky němu „nemyslíme“ a tudíž
nejsme schopni „vymyslet“ způsob, jak se
ho zbavit.
Jednotlivci a celé národy žijící trvale ve
strachu jsou snadno manipulovatelní,
ovladatelní.
Co tedy s tím? Každý jsme jiný, každý
máme jiné životní zkušenosti, jiné
schopnosti, jinak prožíváme emoce, jinak
myslíme. Ale pravda je jediná, strach není
ve vnějším světě, je v nás samotných a jen
my sami s ním můžeme něco dělat. Vnější
svět každého z nás je přímým odrazem
vnitřního světa. Když máme špatnou
náladu, vidíme vše kolem černě a naopak,
když je nám hezky, vnímáme vše kolem
jako krásné, barevné a milé. Toto
zjednodušení platí ale i na vše ostatní.
Řešením našeho strachu může tedy být
víra v sama sebe, ve svoje schopnosti, pro
někoho víra v Boha, jak kdo chce a jak kdo
umí.
Proto se možná Evropa tak bojí islámu.
Lidé, kteří sem přicházejí, víru mají, a to
poměrně silnou. Ale nutně musí mít i
strach a především v jeho jméně jsou
schopni i zabíjet.
Pracujme tedy na tom, aby náš strach byl
menší a víra větší.
To bych nám všem moc přála.
Šárka Kořánová
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KOTLÍKOVÁ DOTACE
V období od 15.1.2016 do 15.9.2016 je
možno
podávat
žádosti
o
dotaci
na pořízení ekologického zdroje vytápění.
V letošní výzvě je několik novinek
týkajících se energetické náročnosti
budovy. Dotace na pořízení ekologického
zdroje vytápění bude poskytována pouze
domům splňujícím energetickou náročnost
"C", nebo v případě, že majitel budovy
realizuje
alespoň
jedno
s
tzv.
"mikroenergetických
opatření"
(např.
zateplení stropu, fasády, výměna oken,
dveří, oprava fasáda apod.)
Zájemci o pořízení ekologického kotle se
mohou přijít informovat na obecní úřad.
Jsme připraveni všem pomoci se sepsáním
žádosti,
s komunikací
s energetickým
specialistou a další administrací projektu
včetně zpracování potřebných dokumentů.
Veškeré služby spojené s podáním žádosti
jsou pro obyvatele Dřínova a Drchkova
zdarma. Středočeský kraj poskytuje dotaci
ve výši 70% celkových nákladů projektu.
Obecní úřad pokračuje s dotací ve výši
20.000 CZK pro každého úspěšného
žadatele.
TERMÍNY
ODPADU

ODVOZU
(BAREVNÉ

TŘÍDĚNÉHO
KONTEJNERY)

Papír - 1/14 dní - liché úterý
Sklo
1/měsíc
pátek
Plasty
každé
pondělí
Tetrapack - 1/měsíc - sudá středa
Bio odpad - duben - listopad 1/14 dní pátek
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
NA OBECNÍM ÚŘADU
Pondělí + středa 14:00-16:00 hod.
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA OBECNÍM
ÚŘADU OD 1.3.2016
Pondělí + středa 8:00 – 18:00 hod.
Přítomnost starostky či místostarosty
zaručena mezi 16:00 a 18:00
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Podána žádost o dotaci z Nadace
Partnerství na výsadbu aleje podél
cesty k Břečce v celkové hodnotě cca
50 tisíc CZK

Podána žádost o dotaci z Nadace
Partnerství na výsadbu bylinkové
zahrádky v MŠ Dřínov v celkové
hodnodě cca 20 tisíc CZK

Podána
žádost
o
dotaci
ze
Středočeského kraje na přístavbu
hasičské zbrojnice - garáž pro
automobilovou cisternu v celkové
hodnotě cca 150 tisíc CZK

Uzavření smlouvy s ateliérem LIVING
IN GREEN na projekt úpravy polních
cest a výsadby alejí v extravilánu
obce Dřínov a Drchkov

Pasportizace hřbitova - do konce
března
2016
bude
provedena
pasportizace hřbitova. Výsledkem
bude digitální mapa s existujícími
hroby a volnými hrobovými místy
přístupná na webových stránkách
obce a propojení s databází smluv.

Otevření klubovny malých hasičů

Otevření herny v prostorách obecního
úřadu
Herna
je
vybavena
elektronic.
šipkami, stolem na stolní tenis a
stolním fotbalem. Je k dispozici všem
občanům Dřínova. Provozní doba je
8:00 – 22:00 hod. Klíče jsou
k vyzvednutí na OÚ.
HASIČSKÉ
ROKEM.

OHLEDNUTÍ ZA LOŇSKÝM

Jak jsme Vás již informovali, máme ve
Dřínově družstvo malých hasičů. Za půlrok
naší činnosti se dětem povedl velký skok.
Při první soutěži hasičské ligy okresu
Kladno jsme jako nováčci skončili na
posledním místě. Nyní jsme po 4 kolech
mezi 14 družstvy na pátém místě a ještě
nás až do června čeká několik soutěží.
Nejdůležitější bude na konci května
třídenní hra Plamen v Braškově.
Pravidelně se scházíme v pátek v naší
nové klubovně na obecním úřadě. Tato
místnost byla zrekonstruována za přispění
obecního úřadu, který nám i zakoupil nové
vybavení – sady hadic na soutěže,
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překážky pro štafety, ochranné helmy.
Naší náplní práce nejsou pouze soutěže,
ale také různé sportovní a zájmové
aktivity.
Naše družstvo je zapojeno do projektu „72
hodin“ a „Ukliďme si Česko“. Oba projekty
souvisí s ochranou přírody a úpravou okolí
Dřínova. Díky projektu 72 hodin a
zastupitelům byly vysázeny 4 nové stromy
na cestě k Břečce s úpravou mezí a
částečně vyčištěna Břečka. V dalších
podobných akcích chceme pokračovat i v
tomto roce.
Velice úspěšnou akcí byl sběr starého
železa, papíru a elektrospotřebičů. Díky
ochotě všech obyvatel Dřínova, kteří
přispěli, si děti sebraly 7 000,- Kč. Velké
poděkování patří i panu Konrádovi a
Václavíkovi, kteří nám sběr bez nároku na
úhradu dopravy odvezli do sběrny.
Děti byly ke konci roku odměněny za svoji
práci, aktivitu a snahu návštěvou u
profesionálních hasičů v hasičské zbrojnici
ve Slaném. Zde si prohlédly vozový park
hasičů a poslechly si vyprávění o jejich
práci.
Nyní nás čekají další tréninky a soutěže.
Fotografie z akcí a soutěží najdete na
našich stránkách
www.malihasicidrinov.estranky.cz
Martina Miltrová

PRO DŘÍNOVSKÉ SENIORY
Je mi velkou ctí, že se mohu spolupodílet
na aktivitách pro nejmoudřejší část
dřínovské populace, pro seniory. Tato část
obyvatelstva bývá častokrát opomíjena, ale
vaše obec je nadčasová a na seniory
nezapomíná.
Aktivity pro seniory jsou ve dvou modelech.
Jedním jsou skupinová setkávání a druhým
individuální péče, tedy práce s jednotlivci.
Na skupinová setkávání máme zatím
vyhrazené čtvrtky jednou za měsíc, vždy
od 15.00 hodin (10.3., 7.4., 5.5., 2.6.,.).
V zimním období se zahřejeme v přízemní
místnosti hasičů na obecním úřadě a za
teplejšího počasí nás čeká příjemné
prostředí zrekonstruované „váhy“.
Program
je
spoluvytvářen
s Vámi,
účastníky. Možností je mnoho: povídání na
aktuální témata, posezení nad kronikou
obce, malé přednášky, trénování paměti,
lehká cvičení proti bolestem…Důležité je,
abychom společně vytvořili příjemný
prostor, kde bude mít každý možnost si
popovídat, na cokoli se zeptat, vidět své
sousedy, zkusit se pobavit a hlavně odejít
s dobrou náladou a vírou, že vše je tak, jak
má být a těšit se na příště.
Témata malých přednášek jsou: stravování
ve vyšším věku (dle onemocnění),
pohybové možnosti seniorů a přínos
pohybu, moderní technologie a jak se
z nich nezhroutit, generační problémy
s úsměvem, čtení na dlouhé zimní večery
(knihy, časopisy, letáky), důležitost tradic
v moderní době, týrání seniorů, 10 důvodů
proč se nebát smrti…
Setkávání s jednotlivci mohou probíhat
v klidném
domácím
prostředí,
na
procházce v přírodě nebo na obecním
úřadě. Tímto způsobem lze pomoci např.
s vyplňováním dokumentů pro úřady,
zajistit různé služby nebo si jen tak
poklábosit proti osamění. Vždy je potřeba
se domluvit předem na telefonním čísle
603 810 679.
Kdo se Vám bude věnovat? Jmenuji se
Lucie Pospíšilová, je mi 41 let, mám 2 děti,
jsem šťastně vdaná, bydlím v Otrubech u
Slaného, vystudovala jsem PFUK. Mám
bohaté zkušenosti práce se seniory
v sociálních službách, kde jsem pracovala
4 roky jako sociální pracovník. Mými
koníčky jsou alternativní terapie, zahrada,
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četba,
jóga…Zkrátka,
přijďte
mne
okouknout a uvidíte!
A proč právě práce se seniory? Řídím se
mottem: „Senioři jsou naší studnicí
moudrosti. Mohou nám toho tolik předat!
Važme si jich a hýčkejme si je“.
Těším se na Vás
Lucie Pospíšilová, 603 810 679

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI –
prosinec 2015





Lampionový průvod a rozsvícení
vánočního stromu
Přednáška Lucie Pospíšilové nejen
pro seniory
(viz článek L. Pospíšilové výše)
Mikulášská nadílka pro děti
Adventní koncert v kostele sv.
Lukáše
Podruhé v řadě jsme se adventně
naladili
díky
pěvecko
instrumentálnímu sdružení Chorus
Carolinus Kladno. Děkujeme panu
sbormistrovi K. Procházkovi a
celému sboru.

OBECNI UŘAD SE PŘIPOJUJE…
Obecní úřad chce zkvalitnit život občanů
napříč generacemi. Z tohoto důvodu plně
podporujeme aktivity Lucie Pospíšilové.
Jsme si vědomi, že v aktivitách pro „dříve
narozené“ máme v porovnání např.
s aktivitami pro děti velké rezervy.
Možností je přitom spousta – společné
výlety, návštěvy divadel atd.
Dejte nám vědět, jakých aktivit byste se
chtěli zúčastnit právě vy. Každý názor je
vítán. Děkujeme
OBECNÍ ÚŘAD DÁLE
„DŘÍVE NAROZENÝM“

NABÍZÍ

VŠEM

REFLEXNÍ TERAPIE
Obecní úřad ve spolupráci s paní
Pospíšilovou nabízí všem občanům, kteří
dosáhli důchodového věku jedno ošetření
za měsíc zdarma. Reflexní terapie je
široce uznávaná terapie, která příznivě
ovlivňuje zdraví člověka působením na
specifické reflexní zóny na chodidlech,
rukách, krku a zádech. Všeobecně se má
za to, že tyto zóny odpovídají všem částem
lidského těla. Nabízí pomoc u širokého
okruhu symptomů a stavů. Výborně
A SPORT
pomáhá při KULTURA
zmírnění stresu
a vypětí, které
každodenní život přináší.



Silvestr v hospodě u Chocholů
Silvestr na Váze

a

Po
úspěšném
loňském
„premiérovém“ Silvestru jsme oslavili
závěr roku 2015 a příchod roku 2016
opět společně. Díky patří Sajkedelik
Šraml Band za
skvělý hudební
doprovod, panu Drvotovi za výborný
svařák na Váze i všem ostatním, kteří
se nějakým způsobem zapojili.

Můžete se objednávat na tel. 603 810 679,
pro tyto účely je v budově OÚ vyhrazena
místnost. Je však možné si domluvit
schůzku i v domácím prostředí.
STRANA 4
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KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ NA
LEDEN - ČERVEN 2016










20.2.16 ÚKLID OKOLÍ BŘEČKY
OD 10:00 HOD
nářadí s sebou (pily, sekery,
zahr. nůžky...)
27.2.16 MAŠKARNÍ REJ
12.3.16
PŘEDVELIKONOČNÍ
BRIGÁDA OD 13:00 HOD
16.4.16 UKLIĎME SI ČESKO
30.4.16 PÁLENÍ ČARODĚJNIC
8.5.16
CYKLISTICKÝ VÝLET
14.5.16 ZÁVODY NA KOLECH
4.6.16
DEN DĚTÍ

Na akce jsou všichni srdečně zváni.
O podrobnostech, dalších akcích či
případných
změnách
budete
včas
informováni.
ŘÍKÁME JÍ „VÁHA“
Trochu osobních vzpomínek a úvah (bez
datování historických skutečností)
Budově uprostřed návsi postavené v druhé
polovině čtyřicátých let Mlékařským
družstvem a Družstevní mlékárnou ve
Slaném jako „sběrna mléka“ od dojnic
zemědělců ve Dřínově, většinou členů
tohoto družstva (Vážení přátelé ano, už
tenkrát existovala družstva!)
Obsluha sběrny měřila množství dodaného
mléka, kolik obsahuje tuku a není-li mléko
doléváno vodou (aby ho bylo více). Údaje
zapisovala do sběrných listů jako doklad
pro vyúčtování mezi mlékárnou a
zemědělcem.
Sběrna byla vybavena kanály s vodou na
chlazení a uchování mléka v 25-ti litrových
konvích, do kterých se mléko slévalo a byly
vždy dopoledne odváženy nákladními auty
do mlékárny ve Slaném.
Sběrna plnila svůj účel až do doby, kdy
ustavené JZD Dřínov postavilo nový kravín
pro 96 ks dojnic, kam byly dojnice od
jednotlivých členů svedeny a který už měl
vlastní mléčnici s chladicím zařízením,
tanky na mléko a zařízením pro
přečerpávání do automobilních cisteren
určených ke svozu.
To už byla padesátá léta v polovině a JZD
potřebovala, pro evidenci výrobků polní
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výroby (obilí, pícniny, kukuřice, cukrovka,
jadrná krmiva atd.), statkových hnojiv i
hnojiv strojených, mostní váhu.
Družstevníkům se nejvíce líbil prostor ve
středu obce u sběrny, na křižovatce
přístupových míst k objektům i polím, na
kterých JZD hospodařilo a tak vedle sběrny
byla postavena mostní váha s váživostí 15
tun a ke sběrně přistavěna vážnice pro
umístění vážicího zařízení, stolku se židlí a
lavicí pro vážného a malých kamen pro
topení v chladných dnech.
Sběrna zůstala prázdná, nevyužívaná. To
ale jen do doby, kdy se v přízemí budov
„obecňáku“ rušila (pozor-zase!) družstevní
prádelna a mandl. Prádelna už nebyla
potřeba, protože občané dřínovští si začali
kupovat domů nové elektrické pračky a
prostory na obecňáku už nevyhovovaly
hygienickým požadavkům.
Tím dostala sběrna nové využití, byl do ní
namontován elektrický družstevní mandl,
kterého se hospodyně nechtěly zbavit, byl
jejich velkým pomocníkem. Prádelní
družstvo časem ukončilo svoji činnost a tak
se mandl i s budovou sběrny dostal do
majetku a péče obce. Pro manipulaci
s prádlem byl v místnosti jednoduchý velký
stůl a lavice na odkládání vypraného a
vyžehleného prádla.
Tohle vybavení stačilo k tomu, aby se
představitelé obce spolu s občany dohodli,
sehnali starší holičské křeslo, domluvili se
s panem Aloizem Sláničkou , holičem ve
Zlonicích a z mandlovny se na každou
neděli dopoledne stala „holičská oficína“.
Mezi střiháním a holením se probralo vše
potřebné od věcí osobních až po
mezinárodní události. Občas jsme se od
srdce zasmáli, když veselá kopa, pan
Slánička nebo některý ze sousedů dal
něco „k lepšímu“ a nebo vyvedl některému
z občanů nějakou legrácku.
I tato éra „váhy“ však skončila, tak jako
v 90. létech éra mandlu, který když se
porouchal, byl dočasně nahrazen mandlem
z Královic. Po jeho poruše už nemohla být
oprava
provedena
pro
nedostatek
náhradních dílů.
Ani váha už nebyla potřeba, její most
z dubových trámců se začal rozpadat, a
když došlo pod vahou jedné občanky
k jeho prolomení, byl celý most překryt a
zakázán vstup i vjezd. Nevyužívané
budovy začaly i za vydatné podpory
nenechavců chátrat.
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Začátkem 90-tých let se díky čestnému
prohlášení dostaly do majetku JZD
Hořešovice a tím v r. 1997 tím i do
konkurzního řízení družstva.
Po zdlouhavém vyřizování se správcem
konkurzní se tehdejšímu vedení obce
podařilo dostat obě budovy do majetku
obce.
Teď ale: „ Co s ní?“
Prodat, zbourat anebo dále využívat pro
potřeby obce a jejích obyvatel?
Zájemcem o koupi byl cizí občan jiné
etnické příslušnosti - zamítnuto. Návrh
na demolici také nenašel zastánce a tak
zůstal na stole k rozhodnutí návrh pana
Františka
Drvoty,
člena
obecního
zastupitelstva, „váhu“ opravit a užívat jako
na příklad „klubovnu důchodců“, místnost
pro rodinné oslavy obyvatel obce, volební
místnost, místo setkání občanů při
významných událostech atd.
Opravy a rekonstrukce byly zdárně
dokončeny, místnosti vybaveny potřebným
nábytkem, základním nádobím, varnou
deskou a konvicí, má vlastní vodovod i
sociální zařízení s jímkou, patřičné rozvody
elektrické energie, dobré osvětlení a
vytápění krbovými kamny.
Co tedy dál?
Protože je zařízení provozuschopné a i
využívané pro některé již jmenované akce,
má zastupitelstvo obce zájem, aby bylo
využíváno i pro konání zájmových akcí
nejen pro mladší, ale i pro „starší
spoluobčany v důchodovém věku, tedy i
jako „klub důchodců“.
Nás starších v důchodovém věku není ve
Dřínově zrovna málo. Když jsem tak
v duchu procházel obcí, napočítal jsem nás
58. Docela slušná parta lidí. Jen pár z nás
si zajde „na pivko“ nebo na kus řeči se
sousedem. Nikdo z nás nechce obtěžovat
ty druhé a tak se bavíme jen televizí
(seriály jsou na úrovni Venezuely),
poslechem rádia, četbou nebo luštěním
křížovek a sudoku.
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Určitě bychom si rádi alespoň občas
popovídali o věcech, které nás zajímají, se
kterými si nevíme rady a
nebo
nás trápí. Tím nemyslím jen vyprávění o
nemocech, ale jak jim třeba předcházet,
bolest mírnit, zlepšit svoje stravování a jak
různými, pro nás vhodnými, cvičeními
udržet
„svého
člověka“
v provozuschopném stavu. Poslechnout
přednášku lékaře, terapeuta (léčitele),
cestovatele po pro nás nedostižných
zemích, námořního kapitána a nebo pilota
dopravních letadel na evropských i
zámořských linkách, sběratele historických
vozidel i různých dalších zvláštností. A to
přednášející máme určitě i mezi námi.
Jsou to opravdu odborníci a znalci ve
svých oborech a možná se rádi o své
radosti a vědomosti podělí.
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že
zajistí organizátora
zájmových
akcí
v osobě paní Bc. (bakalář věd) Lucie
Pospíšilové, která bude akce s různými
tématy (i podle našeho přání), obesílat
letáčky do našich poštovních schránek a
jen na našem výběru a na nás bude
záležet, které akce se účastníme. Paní
Pospíšilová je připravena i navštívit nás u
nás doma v případě, že už je pro nás cesta
na „váhu daleká“ a popovídat si s námi o
věcech a dění, které nás zajímají.
Vedení obce se těší, že touto svojí snahou
přispěje ke spokojenosti nejen starších
občanů se životem v obci a že se do
pořádaných akcí zapojí i mladší generace
v tématech, které naše mladší zajímají.
Ať se nám v naší práci a úsilí daří!
Antonín Hostounský

„Ono totiž není šedivých dnů, které bují
svou všedností. To jsou jenom unavené
oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.“
Jan Werich (1905-1980)
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