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Vážení spoluobčané,
dne 17.9.2016 proběhnou v naší obci oslavy 700 let jejího založení spojené se setkáním rodáků.
Nepřipravuje se megalomanská akce. Naším záměrem je poskytnout příležitost a zázemí
k setkání těch, kteří jsou nějakým způsobem s naší obcí spjati. V dnešní hektické době, kdy stále
někam pospícháme, bude toto samotné úspěchem. Věříme, že i Vy si najdete čas a přijdete
zavzpomínat, setkat se a strávit společně zajímavý den.
Kostel sv. Lukáše bude po dlouhé době otevřen ke svému původnímu účelu, mši svatou zde od
11 hodin bude sloužit slánský pan děkan Mgr. Pavel Táborský.
Zveme všechny občany na oslavy 700 let obce.
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Výlet do Litoměřic na Zahradu Čech
V sobotu dne 10.9.2016 pořádá obecní
úřad ve spolupráci s Lucií Pospíšilovou
výlet do Litoměřic na výstavu Zahrada
Čech. Odjezd v 8:30 hodin od „Váhy“,

případně v 8:35 hodin od autobusové
zastávky.
Volná místa jsou ještě k dispozici,
v případě zájmu nás kontaktujte co
nejdříve.

upozornili je fakt, že takto znečištěné
budou pravděpodobně všechny studny ve
Dřínově.

INFORMACE
Stav vody v obecních studnách
V průběhu léta nechal obecní úřad
zpracovat zprávu o stavu podzemní vody
v obecních studnách. Cílem vzorkování
bylo ověření kvality a hloubky podzemních
celkem v 6 studních. Odběry vzorků ze
studní byly provedeny v dynamickém stavu
pomocí ponorného čerpadla, doba čerpání
byla závislá na objemu vody ve studni a
ustálení fyzikálně-chemických parametrů
čerpané podzemní vody. Pouze studna na
hřbitově byla vzhledem k nízkému přítoku
a malému objemu vody odebrána staticky.
Výsledky laboratorních analýz jsou bohužel
velice špatné. Koncentrace dusičnanů byla
překročena až trojnásobně oproti limitům
požadovaným na pitnou vodu, což se ale
očekávalo vzhledem k tomu, že obec je
obklopena poli, která byla v minulosti i
současnosti hnojena dusíkatými hnojivy.
Co je však velice alarmující je výskyt
mikrobiologického znečištění – přítomnost
koliformních bakterií a Escherichia Coli.
Výskyt těchto bakterií je důsledkem
fekálního znečištění podzemní vody.
Jinými slovy, v případě Dřínova především
důsledkem vypouštění domovních jímek do
místní dešťové kanalizace.
Nutno tedy upozornit, že voda ve
Dřínovských obecních studnách není
pitná. Je možné je upravit umístěním
dezinfekčních zařízení, k čemuž obecní
úřad přistoupí. Na co bychom rádi
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Pokud používáte vodu z vlastní studny,,
doporučujeme nechat si odebrat vzorky
podzemní vody a případně dezinfikovat.
Desinfekční zařízení lze zakoupit například
zde: http://www.aquapluscz.eu.
Pokud by vás zajímaly konkrétní výsledky
laboratorních rozborů, jsou k dispozici na
obecním úřadě, nebo souhrnně zde
v následující tabulce.
Rádi bychom požádali občany, aby
pravidelně vyváželi své jímky. Za stav
podzemní vody odpovídá každý osobně
sám.
NOVELA ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH
Od 1.10.2016 obce nemohou zkracovat
dobu nočního klidu, dostaly by se tak do
rozporu se zákonem o přestupcích, který
jim
tuto
pravomoc
odebral.
V praxi to znamená, že nemůžeme vydávat
souhlas s pořádáním jak obecních tak
soukromých akcí po 22:00.
Doporučujeme občanům, pokud budou
pořádat soukromý večírek, aby včas
informovali nejbližší sousedy a všechny,
které může případný hluk rušit. Tento
způsob by mohl zmírnit jejich případné
negativní reakce. V opačném případě se
totiž vystavujete riziku, že může být
povolána policie a vy budete čelit obvinění
ze spáchání přestupku. Znění zákona o
přestupcích je v tomto ohledu nešťastné.
Věříme však, že díky vzájemné toleranci
se lze vyvarovat nepříjemností.
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Poté se pokusíme zažádat o dotaci na
revitalizaci rybníka.

Vážení občané,
Autobusová zastávka
Chtěli
bychom vás informovat o
činnostech a aktivitách obce, které nejsou
zatím moc vidět, ale dějí se…:o))
K tomu, abychom mohli začít zviditelňovat
některé projekty, je potřeba poměrně
zdlouhavá činnost přípravná a projekční.
Doslova za pochodu zjišťujeme, co vše
nám chybí, abychom mohli podávat žádosti
o dotace na nejrůznější projekty. Za ty
nejdůležitější uvádím následující:

Hasičská zbrojnice
Během přípravy projektu rekonstrukce
hasičské zbrojnice jsme přišli na to, že
budova sice stojí, ale právně neexistuje –
není zapsána v rejstříku nemovitostí. Za
tím účelem bylo třeba provést její
geodetické
zaměření,
vypracování
jednoduché projektové dokumentace a její
předložení stavebnímu úřadu, který
budovu zlegalizuje a obec bude moci
zažádat o dotaci na rekonstrukci.
Plánovaná
rekonstrukce
spočívá
především v rozšíření garáže a celkovém
zlepšení stavu budovy. Projekt zatím není
připraven, čekáme na zápis do katastru
nemovitostí, což se očekává cca na
podzim 2016.
Odbahnění Břečky
Během provádění úpravy zeleně ve
spolupráci s našimi občany a malými hasiči
jsme přišli na nápad nechat upravit břehy
Břečky a odbahnit dno. Při „neviditelné“
práci a zjišťování dotačních možností jsme
zjistili, že cca 40% plochy rybníka nepatří
obci, ale cca 4 majitelům. Díky kontaktům
od paní Marie Leflerové (mockrát
děkujeme) se podařilo spojit s právním
zástupcem několika spolumajitelů a zajistit
odkoupení pozemků za 100 Kč za m 2,
celkem se kupovalo cca 311 m2 v ceně
31.100,- Kč.
Kupní smlouva byla podepsána v srpnu
2016 a během několika týdnů budou
pozemky zapsány do katastru nemovitostí.
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Již minulé vedení obce zjistilo, že
autobusová zastávka právně neexistuje a
zároveň nestojí na obecním pozemku.
Právní legalizace budovy již proběhla pod
vedením p. Goldové. Co se týká pozemku,
patřil shodou okolností stejným majitelům,
jako pozemky na Břečce. Pozemky pod
zastávkou a přilehlé chodníky v celkové
výměře cca 95 m2 byly odkoupeny na
základě výše uvedené smlouvy za cenu
500 Kč za m2, celková cena 47 500 Kč.
Autobusová zastávka tedy právně existuje
a bude stát i na obecním pozemku, stejně
tak chodníky kolem ní.
Plán revitalizace zeleně v obci i mimo ni
V lednu letošního roku zastupitelstvo obce
rozhodlo o podání žádosti o dotaci na
revitalizaci
zeleně
v intravilánu
a
extravilánu obce Dřínov. Za tím účelem byl
zpracováno geodetické zaměření obecní
zeleně a bude v nejbližší době vypracován
projekt ozelenění návsi a přilehlých
zelených ploch (hřiště, hřbitov) a dále
zpracován návrh výsadby alejí podél cest.
Získali jsme předběžný souhlas majitelů
polí s výsadbou. Uvidíme, jak se zadaří.
Mimo tyto aktivity byla podána žádost o
dotaci na liniovou výsadbu na cestu
k Břečce na Nadační fond ČEZ.
Péče o zeleň v obci
Jak jste si mohli všimnout, od června
letošního roku obec zaměstnala paní Lucii
Mlezivovou na plný pracovní úvazek. Paní
Mlezivová se stará o úklid v obci a péči o
zelené plochy v obci. Její plat je cca z 95%
financován z dotaci pracovního úřadu.
Činnosti, které nemůže vykonávat ona
(odvoz trávy, práce s křovinořezem apod.),
zajištuje pan Stefan Mleziva. Oběma
děkujeme za velice kvalitní práci.
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Kanalizace
Obecní
zastupitelstvo
se
rozhodlo
odpovědně
přistoupit
k řešení
odkanalizovaní obce Dřínov a Drchkov na
jednom ze svých prvních zasedání.
Existuje projekt tlakového odkanalizování
Dřínova a Drchkova s centrální čističkou
v Drchkově. Tento projekt, který byl
vypracován před cca 6-ti lety, počítá
s tlakovým čerpáním splaškových vod do
Drchkova a jejich následné čištění a
vypouštění do
Bakovského potoka.
Současné zastupitelstvo nechalo zhotovit
studii
proveditelnosti
(zhotovena
společností Dekonta v červenci 2016),
která vyhodnotila všechny možné varianty
odkanalizování obce. Zastupitelstvo dále
oslovilo projektanta pana Ing. Pavla Čubu
(který projektuje např. stavbu kanalizace
v Pálči) a požádalo o expertní posouzení
stávajícího projektu a dalších variant
řešení plynoucí ze studie proveditelnosti.
Závěr je jednoznačný: rozdělit kanalizační
systém na dvě části – Dřínov a Drchkov,
obě části odkanalizovat gravitačně do dvou
čističek, jedna v Drchkově a druhá ve
Dřínově. Tomuto řešení již nebrání ani
negativní stanovisko Povodí Vltavy – zákaz
vypouštění
přečištěné
vody
do
Dřínovského potoka. Po pracovním jednání
zastupitelů se zástupcem Povodí Vltavy
jsme
získali
předběžný
souhlas
s vypouštěním,
pokud
průtok
vody
v potoce bude alespoň 0.8 l/s. Dle
stanoviska ČHMU je průtok 1 l/s, čili se lze
domnívat,
že
vydání
souhlasného
stanoviska Povodí Vltavy nic nebrání.
Rozdělením kanalizace na dvě části
bychom měli i větší šanci na získání
dotace a vyšší financování, neboť v obcích,
kde není vodovod, může být dotace na
společnou
výstavbu
kanalizace
a
vodovodu 100% (týkalo by se Drchkova) a
pro Dřínov, kde vodovod již je, by výše
dotace na kanalizaci byla cca 80%.
Gravitační řešení je jednak levnější co se
týče nákladů na výstavbu, ale především
levnější a snadnější na provoz.
Odpadové hospodářství
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Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují
požadavky na obce ohledně odpadového
hospodářství, rozhodlo zastupitelstvo obce
zpracovat projekt sběrného dvora a
požádat o dotaci na jeho realizaci. Výše
dotace je 85%. Abychom měli představu,
co od sběrného dvora očekávat, navštívili
jsme sběrný dvůr ve Zlonicích a pracujeme
na projektu podobného dvora u nás
v Jordánu. Žádost o dotaci bude podána
během podzimu 2016. V plánu je
nabídnout občanům možnost kontinuálního
odběru
nebezpečného
odpadu,
velkoobjemového odpadu, elektrozařízení
apod.
Prozatím bude sběr nebezpečného odpadu
a velkoobjemového odpadu probíhat jako
doposud
dvakrát
ročně,
bylo
ale
domluveno se společnosti FCC, že
velkoobjemový odpad budete moci odložit
přímo před vaše vrata a firma se o jeho
odvoz postará. Nebude třeba složitě
odvážet odpad na Váhu u Dřínova nebo na
centrální místo v Drchkově. Jen vás
poprosíme, abyste např. velké kusy
nábytku rozložili na menší ploché díly…:o))
Nebezpečný odpad bohužel není možné
jen tak vyložit na chodník z důvodu možné
kontaminace,
proto
bude
vybírán
centrálně, ale je domluveno větší množství
zastávek (cca 5 ve Dřínově
a 3
v Drchkově). Věříme, že vám tímto
vytvoříme snazší a jednodušší podmínky.
Od roku 2016 dále plánujeme, že běžné
popelnice budou sváženy po celý rok
jednou za týden. Dále je možno si zakoupit
hnědé popelnice na bio odpad a za
poplatek si ho nechat odvézt přímo od Vás.
Toto řešení je zatím ve fázi nabídky od
svozové firmy, zastupitelstvo se touto
problematikou bude zabývat na svém
říjnovém zasedání.
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Povinná revize kotlů
Obecní úřad informuje občany, že počínaje
datem 1. 1. 2017 se na všechny
provozovatele spalovacích stacionárních
zdrojů na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění vztahuje
povinnost
pravidelných
kontrol
technického stavu a provozu (1× za dva
roky). Tato povinnost vyplývá ze zákona
č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší.
Počínaje tímto datem jsou majitelé povinni
na vyžádání obecního úřadu předložit
doklad o revizi kotle na tuhá paliva. V revizi
bude uvedena i emisní třída kotle. Kdo
revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20
tisíc korun. Odhadovaná cena za revizi je
asi 1500 Kč. Revize bude povinná jednou
za dva roky. Před vydáním revize pro kotel
bude zároveň třeba mít platnou revizi
komínového tělesa.
Obecní úřad nabízí občanům možnost
provedení jak kontroly komínového tělesa
(návštěva kominíka je naplánována
na 22.9.2016) a později bude sjednána
stejná možnost provedení revize kotle. Je
možné již nyní prostřednictvím kanceláře
OÚ sjednat návštěvu obou specialistů.
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HASIČSKÉ
OHLEDNUTÍ ZA PRVNÍM
ROKEM PŮSOBENÍ.
Konec roku se sice teprve blíží, ale konec
hasičské sezony už máme zdárně za
sebou. V roce 2015/2016 se v hasičské
lize okresu Kladno, které se účastníme,
konalo celkem 8 závodů. Ve většině kol
děti soutěžily v požárním útoku společně
se štafetou dvojic nebo štafetou 4x60 m,
také si vyzkoušely závod požární
všestrannosti.
První závod byl v Plchově. Pro nás byl
opravdu první a děti ještě nevěděly, co vše
je čeká. Ale velice rychle se učily a snažily
se dohnat ostatní družstva. Během roku
jsme pilně trénovali venku na sucho nebo
s vodou, ale učili jsme se i v naší nové
klubovně. Děti umí Morseovu abecedu,
vázat uzly, dopravní značky, základy
zdravovědy, ale i stopy zvěře a jak se
chovat v přírodě.
Přihlásili jsme se do projektů „72 hodin“ a
„Ukliďme si svět“ spojených s ochranou
přírody. Zapojili jsme se i do aktivit v obci a
pomáhali při úklidu Břečky, přípravě
čarodějnic a cyklistických závodů. Již
podruhé jsme pořádali hasičský kemp na
hřišti, kdy na děti čekaly hry a soutěže,
noční bojovka a velmi oblíbené společné
vaření guláše. Letos došlo i na fotbalové
utkání rodiče versus děti a na společný
cyklistický výlet.

podporovali, jezdili s námi na soutěže,
pekli koláče a bábovky a připravovali
skvělé svačiny. Poděkování patří i
zastupitelům obce za finanční podporu
malých hasičů a zařízení hasičské
klubovny.
Již teď naše děti začínají pilně trénovat na
další sezonu, aby se výsledky jen a jen
zlepšovaly a my v příštím roce dokázali, že
na nás naše obec i všichni ostatní můžou
být hrdí.
Budeme rádi, pokud nás přijdete podpořit
na některý ze závodů:
10.9. - požární útok ve Vraném, 24.9. požární útok v Hřebči

Martina Miltrová

KULTURA A SPORT
KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI – jaro
a léto 2016


Maškarní rej



Pálení čarodějnic

I přes spousty mokrého oblečení a bot,
natažených svalů, odřených kolen a
rozseklých rtů, zklamání a slziček jsme
zažili i úspěchy a radost, získali jsme
spoustu nových kamarádů.
A jak jsme skončili po všech soutěžích?
Z 16 družstev okresu Kladno jsme se
umístili na 8. místě. Po roce práce a píle je
to velký úspěch pro nás všechny. Velké
díky patří všem rodičům, kteří nás i děti
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Cyklistický výlet

Výšlap na kolech jsme letos pojali
netradičně a místo na Hazmburk či na Říp
jsme vyrazili do oblasti Džbánu. Pěkné byly
obě trasy, delší i ta kratší pro rodiny
s malými dětmi,
které mile překvapily velkou účastí.

Cyklistické závody pro děti
Druhý ročník cyklistických závodů
proběhl opět za
účasti malých
cyklistů z Dřínova i okolí.



Vystoupení
harmonikáře
pana
Ježka s vnukem nejen pro seniory



Den s rodinou



Vítání prázdnin

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný,
ale člověkem, který za něco stojí“
Albert Einstein (1879 – 1955)
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PLACENÁ INZERCE :
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