OBEC DŘÍNOV
Informační zpravodaj Obecního
úřadu pro obce Dřínov a Drchkov
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Milí občané,
dostáváte do rukou další číslo zpravodaje.
Nutno dodat, že po velmi dlouhé době.
Několikrát už to vypadalo, že ho obdržíte
dříve, ale nepovedlo se. Nenašli jsme čas,
abychom se do psaní pustili. Teď v létě je
trochu klidněji, tak vše napravíme. Ráda
bych vás seznámila s vývojem všech
projektů a zejména k tomu nejdůležitějšímu
- Kanalizace a ČOV a Vodovod pro Drchkov
uvedla nejnovější informace.
Užijte si léto a opatrujte se.
Šárka K.

INFORMACE

a stavební povolení na vodovod, kanalizaci a
ČOV s nabytou právní mocí. V nejbližší době
bude vydáno stavební povolení pro vaše
přípojky, někteří z Vás již obdrželi územní
souhlasy. Ostatním doručíme co nejdříve.
Co se týká již přidělených dotací, dostali
jsme 26 milionů CZK ze SFŽP (Státní fond
životního prostředí), 4 miliony CZK
z infrastrukturálního fondu Středočeského
kraje. Dále máme podánu další žádost na
„spoluúčast“ (tedy na tu část rozpočtu
projektu, na kterou peníze nelze získat a
obec se musí podílet vlastními zdroji). Tuto
žádost lze podat celkem 2x a získat až 5
milionu CZK. Výše podpory však závisí na
počtu podaných žádostí . V tomto kole to
vypadá, že získáme cca 1 milion. Požádáme
samozřejmě ještě v příštím roce. Stále nám
však peníze chybí. Snažíme se jednat se
SFŽP a Krajským úřadem Středočeského
kraje. Snad se podaří vyjednat ještě další
dotace.

Jak jsme pochodili se žádostmi o
dotace

Počítáme také s úvěrem. Po konzultaci
s paní účetní jsme schopni splácet cca 10
milionů CZK. Rádi bychom ale, aby tato část
rozpočtu projektu byla nižší.

Dřínov – Drchkov kanalizace a ČOV, Drchkov –
vodovod

Dále počítáme s příspěvkem od občanů.
Zatím jsme jeho výši nestanovili.

Začněme
nejdůležitějším
projektem.
K dnešnímu datu máme územní rozhodnutí

Třetí červencový týden jsme hodnotili
účastníky, kteří se přihlásili do prvního kola.
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Nabídky byly hodnoceny z hlediska splnění
kvalifikačních kritérií. Výzva k podávání
nabídek
byla
zveřejněna
na
www.tenderarena.cz.
Přihlásili se celkem tři žadatelé. Splnili
kvalifikační kritéria, dva z nich jsme vyzvali
k doplnění informací. Po konzultaci
s dotačním manažerem (společnost ELCOS
Group s.r.o.) bychom během září měli znát
vítěze tendru.
Do té doby bude potřeba připravit detailní
prezentaci o vývoji celého projektu a
odprezentovat ji pravděpodobně na
zasedání zastupitelstva Středočeského kraje
nebo výboru pro životní prostředí. Na
základě této prezentace se pokusíme
přesvědčit středočeské radní, aby zvážili
možnost individuální dotace. To je ale zatím
stále ve hvězdách.
Plánujeme
Vás
detailně
seznámit
s projektem formou veřejné prezentace,
předpokládáme, že to bude koncem září
2019.

Cesta mezi Královice a Dřínovem „Bílá“

Ve spolupráci s obcí Královice jsme připravili
projekt a zrealizovali projekt revitalizace
cesty přes Bílou. Dá se celkem pohodlně a
čistou nohou dojít do Královic i zpět (tedy
pokud zrovna nenatrefíte na místního
zemědělce a jeho přetěžkou techniku – ale i
s ním jednáme a snažíme se najít řešení
schůdné jak pro nás, tak pro něj. )
V květnu 2019 jsme podali žádost o dotaci
na realizaci tohoto projektu a získali jsme
152 000 CZK, což představuje asi 85%
celkových nákladů.
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Obec Královice získala dotaci na výsadbu
hrušní podél této cesty. Realizace se
dočkáme v průběhu podzimu. V rámci této
části projektu budou vytvořena i dvě
odpočívadla.
Revitalizace sídelní zeleně – ETAPA I. – část
hřbitov a jeho okolí, hruškový sad a okolí
Realizace tohoto projektu je za námi a
s menšími obtížemi je hotovo. Celkem jsme
v rámci tohoto projektu vysadili 35 stromů
alejového typu (javor mléč, jabloň domácí,
třešeň obecná, hrušeň obecná, dub letní,
jeřáb muk a lípa srdčitá). Dále 229 vyšších
keřů (kalina obecná, ptačí zob obecný) a
292 nižších keřů (růže půdopokryvná) a 413
trvalek (hvězdnice hustokvětá, bělotrn
banátský,
kakost,
denivka,
šalvěj,
rozchodník a další).
Kromě výsadeb byly provedeny zdravotní,
bezpečnostní a redukční řezy 29 stávajících
stromů a také zvláštní zásah do koruny
jedné z hrušní, jejíž dutiny v kmeni obývá
chránění brouk Páchník hnědý (Osmoderma
eremita). Podle tohoto brouka dostal
ostatně celý projekt i pracovní název.
Původně jsme o jeho výskytu vůbec
nevěděli, ale po počátečních průzkumech se
ukázalo, že u nás bydlí a že ho musíme vzít
v potaz, což kromě jiného projekt
prodražilo. Zásah do koruny stromu
obývaného tímto broučkem může totiž
provést pouze certifikovaný arborista.
Kromě výše uvedených rostlin jsme dále
získali tři odpočívadla. Altánek, houpací sítě
a posezení před hřbitovem.
Sítě nám ale dlouho nevydržely… první
týden po instalaci k nim zavítaly něčí nůžky
a přestříhaly lana, která sítě drží… co se dá
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dělat. Trochu jsme to opravili a doufáme, že
nůžky, nože a jiné podobné ostré nástroje
již k sítím nezavítají…
Celková výše dotace je 980 000 Kč, což
představuje cca 80% z celkových nákladů na
projekt. Kromě vlastní realizace je povinná i
následná péče po dobu 5ti let, to je
v projektu taktéž zahrnuto.

úskalím pro naši obec je, že součástí
cyklostezky je i úsek k budoucí ČOV
v Drchkově. Náklady na stavbu této části
jsou bohužel neuznatelné, nedostaneme
tedy s tohoto dotačního titulu žádné peníze.
Snažíme se najít zdroj financování i pro tuto
část.

Teď nás tedy čeká následná péče o vysazené
dřeviny a byliny.

Projekt rekonstrukce
„Jordán“

Některé stromy jsou vysazeny příliš blízko
ohradní zdi hřbitova, budou na podzim
přesazeny. Z projektu toto nebylo na první
pohled vidět.

Tento projekt opouštíme, peníze na
rekonstrukci jsme nezískali. Využijeme
sběrný dvůr tak jak je, možná bude potřeba
postavit malý přístřešek pro elektroodpad.

„Horké chvilky“ zažily i paní učitelky ze
školky, které byly první na ráně, když si
rodiče přijíždějící ke školce stěžovali na
nemožnost zaparkování kvůli novým
záhonkům.
Se všemi motoristy, kteří s námi chtěli o
tomto problému mluvit, jsme se snad
domluvili. Náves skýtá několik míst
k zaparkování,
pár
aut
se
vejde
k prostranství ke hřbitovu. Řidiči snad
pochopili, že zeleň je přednější a pár kroků
je nezabije. (Například školka U Labutí
Slaném nabízí rodičům celkem 10
parkovacích míst ovšem pro nesrovnatelně
vyšší počet dětí, které ji navštěvují). Věřím,
že kvetoucí rostliny potěší i oko motoristovo
a rád se jim při parkování vyhne…:o))
Cyklostezka Drchkov – Bakov
Celkový rozpočet projektu činí 5,8 M CZK
(dělíme se s obcí Beřovice podle délky,
kterou
zaujímá
cyklostezka
v obou
katastrech - Dřínov 64%, Beřovice 36%).
Výše získané dotace představuje cca 82%
celkových nákladů projektu. Jediným
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sběrného

dvora

Projekt rekonstrukce místních komunikací
Jedná se o projekt, který řeší některé místní
komunikace, které nemají asfaltový povrch.
Důvodem je připravenost pro případ, že
dojde k realizaci kanalizace a ČOV. Ze
zkušenosti víme, že obce se potýkají s tím,
že nemají připravené projekty rekonstrukce
povrchů komunikací a po realizaci vodovodů
a kanalizací zůstanou komunikace bez
finálních povrchů. Tomu se chceme
vyhnout, proto máme zajištěné projekty,
abychom minimalizovali rizika. V současné
době máme stavební povolení na
komunikaci ke kostelu (kolem Jordánu) a
připravujeme komunikaci v Drchkově (od
kapličky směrem ke Dřínovu).

Rekonstrukce hygienického zázemí v MŠ
Dřínov
Na tento projekt jsem podali a získali dotaci.
V současné době pracujeme na přípravě
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výběrového řízení. Realizaci projektu
plánujeme na červen – září příštího roku.

Rekonstrukce obecního bytu
Dnes máme připravené všechny podklady
k podání žádosti o dotaci. A na ní se teď
pracuje. Máme možnost získat až 95%
uznatelných nákladů. Během srpna bude
žádost podána, a pokud vše dobře dopadne,
mohli bychom získat dva nové byty, které by
sloužily jako tzv. sociální bydlení.

Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
Vzhledem k tomu, že místní hasiči nemají
stále kam uložit auto, dochází v těchto
dnech k přístavbě budovy tak, aby mohla
sloužit v plném rozsahu veškeré technice,
kterou naši hasiči vlastní. Rekonstrukce je u
konce, hasičská cisterna již parkuje na svém
místě a je připravena k zásahům. Jeden
z nich se stal v naší školce, kde proběhl
týden bezpečnosti a naši hasiči zasahovali
v tělocvičně, kde „hořelo“. Je to moc fajn, že
můžeme dětem z naší školky zajistit a
předvést, jak hasiči zasahují.

Konec školního roku ve školce
Dovolujeme si beze změn uveřejnit poslední
„report“ ze školky. Ostatní – neméně
zajímavé – jsou k dispozici za
www.skolkadrinov.cz.
www.skolkadrinov.cz.
Maminky a tatínkové,
je tu léto, konec školního roku za námi a je
na mě (jako vždy čistě subjektivně a
sobecky) shrnout dění posledního měsíce a
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tak nějak celého toho desetiměsíčního
období...
Měsíc červen byl věnován především
pilování besídky a přípravám na prázdniny.
Vyráběli jsme rekvizity, zkoušeli kostýmy a
vymýšleli s dětmi choreografie . Jak jistě
ještě máte v živé paměti, při besídce jsme
navštívili rozličné kouty světa, zazpívali
spoustu písniček v cizích jazycích a ještě teď
se mě někteří ptáte, co je to ta kokaboora
(je to pták) . Děti poctivě zpívaly vedrům
navzdory, sklidily zasloužený potlesk a poté
jsme se mohli přesunout na rozlučkovou
párty. Trochu nás mrzela nízká účast,
protože jsme s Ráďou počítaly s pořádnou
rozlučkou s předškoláky, kterých odchází
požehnaně, nakonec se končilo s napůl
plným sudem (a to jsme všichni přítomní
dělali, co jsme mohli...) a mrazákem
narvaným zbylými buřty.
Konec června jsme soustředili také na
bezpečnost o prázdninách. Seznámili jsme
děti s tím, jak se chovat v lese, pod stanem,
u vody, moře... a na co vše si dávat pozor,
aby byly děti v září bez újmy zpět ve školce
nebo ve škole.
No a konec školního roku také znamená
konec jedné éry pro naše předškoláky a
předškolačky, kterých odchází do škol 9 a
musím říct nejen za sebe, že nám všem
budou chybět a že s každým z nich něco
hezkého odejde. Jsme s Ráďou obě moc
rády, že jsme dřínovskou kariéru mohly
započít zrovna tenhle rok s touhle partou,
která byla tvořena z velké části právě
velkými dětmi. Je fajn, že zrovna oni nás
mohli uvést do zdejších tajů, zvyků a
terminologie, takže už v září jsme se s Ráďou
seznámily se "strouháky" (popravdě doteď
nechápu, že tato místní aktivita tření šutru o
šutr ještě není zařazena v UNESCO ), taky
s rozdílem mezi lesem, lesíkem a lesíčkem
(ten rozdíl činí asi jeden nebo dva stromy) a
také nám někteří kluci, budoucí zemědělci,
vysvětlili, jak se pozná zralé obilí. No na
jeden školní rok to bylo zkrátka zážitků a
informací pro všechny strany dost a dost.
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Samozřejmě se nám bude stýskat nejen po
samotných dětech, ale i po vás, jejich
rodičích, protože se nám s Vámi moc dobře
spolupracovalo a doufáme, že i nadále bude.
Ačkoli jsme loni v červnu byli trochu v
rozpacích, co na nás řeknete (z pohledů
některých z Vás na nás byl ten názor
patrný ), myslím, že jste si Vy i děti na
všechny novoty a nás nakonec zvykli (a
stejně už bylo pozdě na shánění jiné
školky ). Doufáme, že se budeme alespoň
s některými z Vás i nadále potkávat, třeba na
obecních a školkových akcích a že se za námi
přijdete i s dětmi podívat a podělit o zážitky
ze školy.
Shrnuto, jsem ráda, že mě můj šestý smysl
dovedl právě do školky, kde starší pomáhají
a podporují mladší, kde se na nás rodiče
ráno (v rámci možností) usmívají a pozdraví,
kde děti můžou každý den jít do přírody a
hlavně...kde mám nejlepší šéfovou (fakt).
Teď si s dětmi užijte prázdniny, po kterých už
se určitě budou děti těšit do školy a ty
mladší snad zpátky za námi do školky.
Prožijte léto bez úrazů, ať už jsou Vaše plány
jakékoli nebo (jako třeba já) plány třeba
nemáte... A nezapomeňte děti občas nechat
nudit - pak toho nejvíc samy vymyslí (ještě
se budete divit )
Za kolektiv školky Vám krásné léto přeje
Háňa

Jistě uznáte, že toto nebylo možné zde
neuveřejnit…:o)

KULTURA, SPORT A JINÉ
Klub múz JUNIOR
Už je určitě všechny znáte, malé i velké členy
dřínovského dramaťáku. Viděli jste je na vlastní
oči při oslavách 100 let republiky. A nejen vy
jste měli tuto možnost. S představením „Nač
vzpomínal pradědeček vystoupili celkem
desetkrát, nejen ve Dřínově, Vyšínku a Pálči.
Hostilo je i divadlo Lampion na Kladně,
vystupovali na kladenském náměstí u příležitosti
oslav 100 let republiky a na Kladenských
dvorcích. (Jejich působení si všimla i
předsedkyně výboru pro hospodářský a
regionální rozvoj Středočeského kraje a vyzvala
obec Dřínov, ať se přihlásíme do soutěže
„Vesnice roku“…uvidíme.)
V poslední době pilně zkouší na říjnové
představení - teď už snad můžeme odtajnit jeho
název „Malý princ“ , autorem díla je
samozřejmě Antoine de Saint-Exupéry, scénář
napsal Milan Iléš.
Včas vás všechny pozveme na premiéru.
SLUŽBY SENIORŮM
Pro všechny seniory stále probíhá projekt
financovaný obcí Dřínov „Celostní terapie ve
Dřínově“ s paní Lucií Pospíšilovou.
Připomínáme, že si s Luckou můžete domluvit
individuální terapii, konzultaci, nebo si jen
popovídat. Pro všechny seniory je tato služba
zdarma. Kontaktuje přímo Lucku na tel.:
603 810 679.
Nabízené aktivity:
CELOSTNÍ TERAPIE V DŘÍNOVĚ

•
•
•
•
•
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Masáže reflexní, relaxační
Setkání s vlastním Světlem.
Výlety do nevědomí.
Práce s vlastními stíny
Léčení rodové linie.
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•
•
•
•
•
•

Karmické regrese.
Harmonizace vztahu k sobě, k ostatním.
Léčení traumat
Energetické čištění a harmonizace
vnitřních i vnějších prostor.
Práce v přírodě, individuální i skupinové
poutě.
Přechodové rituály.

YOGA NA SÁLE
Stále máte možnost přijít si protáhnout tělo
s Valentinou Lebovou. O prázdninách každou
středu od 17:30 na sále OÚ. Nebojte se, není to
těžké, každý si cvičí, jak zvládne. Cena za lekci je
120 Kč. Harmonogram lekcí od září 2019 bude
upřesněn, informace uvedeme jak na webové
stránky, tak na vývěsku.
HŘIŠTĚ VE DŘÍNOVĚ
Nově jsme na hřiště umístili Teepee. Je natrvalo
zdarma zapůjčeno od Šárky Kořánová. Můžete
ho využívat jak je libo. Jen prosíme neničit.
Kousek od něj je nový totem od Oldřicha Čecha.
Oba „kousky“ byly instalovány za účelem
vytvoření atmosféry „divokého západu“ pro
letošní dětský den.

PRAKTICKÉ INFORMACE

převezme nově vzniklá společnost Slavos Slaný
s.r.o.

OBECNÍ ZAMĚSTNANCI
Pro obec Dřínov v současné době pracují dva
zaměstnanci, a to pan Josef Sklenička a paní
Radka Pulkrábková. Získali jsme dotaci od
pracovního úřadu ve výši cca 14 000 CZK
měsíčně právě na zajištění péče o obec a
veřejná prostranství.
Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v obci Dřínov, podpora
instalace solárních systémů na ohřev TUV a
tepelných čerpadel 2015 – 2020“
Zastupitelé schválili zrušení programu „Výměna
zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech v obci Dřínov, podpora instalace
solárních systémů na ohřev TUV a tepelných
čerpadel 2015 – 2020“. Žádosti o tuto dotaci
mohou občané podávat na projekty realizované
do 31.12.2019. Toto datum je zároveň poslední
pro podání žádosti o dotaci z výše uvedeného
programu
Veřejné projednání územního plánu obce
Termín pro veřejné projednání ÚP je 09.09.2019
v 18:00 v zasedací místnosti OÚ Dřínov

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE ELEKTROODPAD
BUDE MOŽNÉ ODLOŽIT VE SBĚRNÉM DVOŘE
JORDÁN. OTEVÍRACÍ DOBA: SOBOTA 14:00 –
16:00

Chcete mít přehled, co je v obci nového?
Stáhněte si mobilní aplikaci V OBRAZE z našich
webových stránek do svého mobilního
telefonu.

VODOVOD DŘÍNOV
Doposud dodávala pitnou vodu do Dřínova
společnost Středočeské vodárny a.s. Od ledna
2020 dojde ke změně a zásobování vodou
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Dovolujeme si převzít následující článek
především s ohledem na trvalý pokles hladiny
podzemní vody v našem regionu.

Šetření pitnou vodou – tipy pro
domácnost
Ačkoliv si to moc často neuvědomujeme, žijeme ve
státě, kde není nouze o pitnou vodu. Kdykoliv
otevřeme kohoutek, teče nám čistá a dokonce pitná
voda. Používáme ji nejen pro vaření, ale pro osobní
hygienu, mytí v domácnosti nebo napuštění bazénu.
To je opravdu luxus, který si může dovolit jen část
obyvatel této planety.
Pokud porovnáme státy světa a jejich spotřebu vody,
dojdeme k následujícím číslům. Nejhůře je na tom
Keňa. Zde připadá na jednoho člověka asi 5 litrů
vody na den. Přitom nutné minimum je alespoň 80
litrů (pro pití, vaření a základní hygienu). Ve
Spojených státech amerických je to až 1000 litrů.
Česká republika se řadí mezi země s nižší spotřebou
vody. Ta u nás činí asi 120 litrů na osobu. Navíc
množství obnovitelné pitné vody celosvětově stále
klesá. Voda je častěji kontaminována chemickými
látkami a tak se stává pro člověka nepoužitelnou. Jak
se chemie dostává do všech odvětví lidské činnosti,
jsou řeky, jezera a rybníky stále více znečištěné a
vytvořit nezávadnou pitnou vodu je stále obtížnější.
A tak se také výroba pitné vody prodražuje, což
v konečném důsledku pociťujeme všichni. Zejména
ti, kteří odebírají „městskou“ vodu. Ten kdo má
vlastní studnu je na tom o něco lépe, ale vodou musí
šetřit také. Stačí suché léto a studna bude
nepoužitelná.

vody. Do záchodové mísy nevyhazujeme zbytky
potravin. K tomuto účelu je nejlepší využít kompost.
Pokud pořizujeme nové WC, investujeme do
moderního typu s dvojitým splachováním. Umožňuje
to spláchnout buď 3 litry nebo 7 litrů vody. V žádném
případě netolerujeme protékající nádržku. Během
jedné hodiny může takto poškozenou toaletou odtéci
až 80 litrů vody!
Vaření a pití
Pitná voda z kohoutku je dnes dobrá i kvalitní. Pokud
je nám nepříjemný zbytek chloru, necháme
jednoduše vodu odstát. Není nutné nosit domů
kilogramy balené vody. Navíc tím snížíme množství
plastového odpadu. A samozřejmě je voda
z vodovodu levnější. Pokud používáme vodu z vlastní
studny a nejsme si jisti její kvalitou, můžeme si
nechat udělat rozbor. Tuto službu poskytují například
laboratoře Povodí Vltavy. Pro mytí ovoce a zeleniny
raději napustíme vodu do dřezu, než je mýt pod
vodou tekoucí. Mražené potraviny je lepší rozmrazit
přes noc v lednici, než druhý den pod množstvím
teplé vody.
Mytí nádobí a úklid
Mytí nádobí a úklid spotřebovávají podobně velké
množství vody jako osobní hygiena. Nejvíce úsporné
je používání myčky nádobí. Uspoří se tak voda i
energie na ohřev vody. Nádobí předem opláchneme,
neboť naschlé zbytky potravin vyžadují delší
programy a samozřejmě mají větší spotřebu vody i
energie. Myčka také musí být plná. Pokud ji
nevlastníme, napouštíme pro mytí nádobí dřez a
nemyjeme je pod tekoucí vodou. Při úklidu
v domácnosti (např. mytí podlahy) napouštíme kýbl.
Nemácháme hadr pod tekoucí vodou.

Jak tedy vodou šetřit??
Osobní hygiena
Největší část spotřebované vody připadá na osobní
hygienu. Každý z nás spotřebuje na mytí asi 60 litrů,
což je celá polovina celkové denní spotřeby. Pro
příklad umytí rukou spotřebuje 3 litry vody, plná
vana 150 litrů, sprchování kolem 60 litrů vody. Již
z tohoto výčtu vyplývá, že vhodnější je mýt se ve
sprše, než napouštět vanu. Pokud do kohoutků
pořídíme perlátory, které vodu provzdušňují, také
ušetříme. A samozřejmostí by mělo být uzavírání
kohoutku během běžných činností (namydlení rukou,
čištění zubů, holení apod.). Ke snadnému otevírání a
zavírání slouží nejlépe moderní pákové baterie. Úplně
nejlepší je pořízení pákové baterie termostatické.
Umožňuje
nastavení
teploty
vytékající
vody.
Odpadne tak čas, kdy vodu mixujeme a protékají
litry bez užitku do odpadu.
Toaleta
Velká spotřeba vody připadá v každé domácnosti na
toaletu. Jedno spláchnutí může znamenat až 10 litrů
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Praní prádla
Platí to samé jako při používání myčky. Velmi
špinavé prádlo nejprve vykartáčujeme, abychom
nemuseli využívat dlouhé prací programy. Pračku
zapínáme vždy, když je plná. Využíváme různé
programy pro různé druhy prádla. Na některé druhy
oblečení jsou vhodnější kratší cykly s nižší spotřebou
vody i energie. Při pořizování nové pračky hledáme
nejúspornější typ. Výrobce by měl uvádět jak
spotřebu energie, tak spotřebu vody.
Zalévání rostlin a zahrady
Pokud napouštíme vodu pro pokojové rostliny, je
lepší ji nechat odstát, než čekat na vodu pokojové
teploty. Během toho odtékají zbytečně litry vody do
odpadu. Pokud máme zahradu, je nejvhodnější
pořídit sud a chytat vodu dešťovou. Navíc měkká
dešťová voda je pro rostliny vhodnější. Zaléváme
ráno nebo večer, kdy je menší výpar vody a rostliny
vodu snáze využijí. Často kontrolujeme hadici i její
koncovku. Poškozenou hadicí mohou unikat litry
vody.
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Bazén
Dnes je moderní vlastnit bazén, pokud máme
zahradu. Provoz tohoto zařízení je však náročný na
množství vody i na používání bazénové chemie.
Proto zvážíme, zda není příjemnější dojet si zaplavat
k rybníku či na koupaliště. Z pohledu životního
prostředí je volba jasná. Pokud už bazén vlastníme,
sledujeme množství vody v přírodě a řídíme se
vzniklou situací. Pokud je suché léto a je zakázáno
použití vody pro zahradní bazény, respektujeme toto
rozhodnutí. Pitná voda je opravdu vzácná. Můžeme
také zvážit postavení zahradního jezírka, které může
při správném provedení sloužit k relaxaci lidí i pobytu
menších živočichů. Při osázení bahenními rostlinami,
které vodu čistí, se navíc nepoužívá čistící chemie.
Michala Jandíková
Petr Jandík

Zdroj: http://www.envic.cz

Webová prezentace obce Dřínov
Jen pro připomenutí uvádíme některé
důležité odkazy na našich webových
stránkách a kontakty. www.obec-drinov.cz
Administrativní pracovnice:
Šárka Cífková
Tel.: 725 339 237
312 591 118
drinov@volny.cz

Starostka:
Mgr. Šárka Kořánová
Tel.: 605 295 604
Sarka.koranova@seznam.cz

Místostarosta:
Ing. Rostislav Chromek
Tel.: 776 057 752

Telefonní čísla v nouzi:
Hasiči.................................................150
Zdravotní záchranná služba.............. 155
Policie ČR...........................................158
Městská policie..................................156
Linka tísňového volání........................112
Linka bezpečí pro děti..................116 111
Poruchy el. energie............... 840 850 860
Poruchy vody...................840 121 121 nebo
602 128 127
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