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Vážení občané,

dlouho jsem přemýšlela nad tématem
mého
příspěvku
do
tohoto
čísla
Zpravodaje. Nakonec se téma ohlásilo
samo.. :o) Jednou jsme s panem Sejpalem
řešili otázku výměny veřejného osvětlení
v Drchkově, kolik za něj utratit atd. v tu
chvíli ze mě doslova vylétlo: „Samozřejmě
kup nová světla, vždyť naším úkolem je
hlavně svítit, vyvážet odpady a dělat
dobrou náladu“. A o dobrou náladu jde
v první řadě. Když je dobrá nálada, vše jde
snáz.
Tím nechci shodit roli obecního úřadu na
tyto tři úkoly, ale v podstatě to tak je. I
když je za tím na můj vkus zbytečně moc
papírů. Když jsem do úřadu nastupovala,
myslela jsem naivně, že nápady půjdou
realizovat v okamžiku. Jsem na to
konečně zvyklá z práce, dostanu zadání a
má to být hotovo nejpozději včera. Tak
s tímto postupem jsem se musela
rozloučit, ale trvalo mi to…Dnes už vím, že
obec nejde řídit jako firmu. Starosta není
ředitel, je to vlastně veřejný sluha
v dobrém slova smyslu. Má být po ruce,
když je ho třeba, sledovat potřeby obce a
jejích občanů, pomáhat, svítit, vyvážet
odpady a dělat dobrou náladu.

Váze a doufám, že oslava 700 let založení
Dřínova nás všechny dala trochu
dohromady.
Nápadů pro dobrou náladu máme stále
hodně a pevně věřím, že s lidmi, které
mám kolem sebe, se vše zadaří. V tuto
chvíli se patří jim všem poděkovat. Jsem
hrdá na kolegy zastupitele, jsem hrdá na
všechny ostatní, které - ač nemají
veřejnou funkci – to prostě jenom baví.
Bez těchto lidí si vůbec neumím představit,
jak bych obec řídila. Děkuji z celého srdce
a moc si přeji, aby nám to vydrželo.

Vám přeji krásné jaro a moc se těším, že
se společně uvidíme na nějaké další
společné události.

Šárka Kořánová

Doufám, že jste si užili dobré nálady třeba
na Dřínovské zabíjačce. Přišlo vás
opravdu hodně a zdálo se mi, že vás to
baví. Doufám, že jste si užili Silvestra na
DUBEN 2017

STRANA 1

OBEC DŘÍNOV

INFORMACE

ÚZEMNÍ PLÁN
Vyzýváme občany, kteří by chtěli podat
žádost o změnu územního plánu, toto
mohou udělat prostřednictvím našeho
úřadu. Z důvodů přeprojektovávání
kanalizace je třeba provést změnu
územní plánu (viz. Příspěvek pana
Chromka). Dáváme tedy možnost i
občanům, aby si při této příležitosti,
mohli též zažádat o změnu na svých
pozemcích. Vaše žádosti budou
posouzeny kvalifikovaným urbanistou a
poté uvidíme, zda vám budeme moci
vyhovět, či vaši žádost nepodpořit.

VYHLÁŠKA O NOČNÍM KLIDU
V jednom z minulých čísel Zpravodaje
jsme vás informovali, že obce již
nemůže
povolovat
ani
zamítat
soukromé akce, které mohou rušit
noční klid. Nočním klidem se rozumí
dodržování klidu v době mezi 22:00 a
6:00. V případě, že budete mít, pocit,
že Váš noční klid je někým narušován,
můžete se obrátit na Policii České
republiky.
Za tímto účelem mají obce právo
vymezit dny, kdy doba nočního klidu
může být zkrácena či nevymezena.
Obec Dřínov vydala Obecně závaznou
vyhlášku o nočním klidu, která se však
Ministerstvu Vnitra České republiky
zdála příliš velkorysá a snad i
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v rozporu se zákonem. Proto budeme
zjišťovat další informace a hledat
možnosti, jak vyhlášku zpracovat. O
jejím novém znění Vás budeme
informovat.
Pevně věřím, že k případům, kdy
budete na někoho volat Policii,
nebude docházet.
Z mého čistě
osobního
pohledu
na
celou
problematiku jde v poslední době
v našem státě o to, aby byla odebírána
pravomoc
obcím
a
jiným
samosprávným celkům a předávána
policii. To, co by šlo velmi jednoduše a
rychle řídit na obecní úrovni, je nám
bohužel odebíráno. Na druhou stranu
jsou obce zahlcovány nesmyslnou
byrokracií.
Jedinou radou pro nás je, abychom se
snažili vždy domluvit se sousedy a
předcházet tak případným sporům.
Mám dojem, že se u nás dokážeme
domluvit. Je jasné, že se lidé chtějí
bavit, ale je také jasné, že je potřeba
se vyspat…:o).
(Š.Kořánová)

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Jak už jste si asi všimli, platíme letos
za odpady o 100 Kč více. Důvodem je
povinnost
obcí
revidovat
svoje
vyhlášky o poplatcích za svoz odpadu
a výši poplatku vypočítat podle
skutečných nákladů obce. Byla tedy
provedena kalkulace a výsledkem je
zvýšení poplatku o 100 Kč na osobu.
Reálné číslo je ale mnohem vyšší,
zastupitelstvo obce se však rozhodlo
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část tohoto poplatku po obyvatelích
nevymáhat.
Kalkulaci skutečných nákladů budeme
každoročně revidovat a měnit výši
poplatku. Proto je dobře vědět, že více
odpadu uložíte do sběrných nádob
tříděného odpadu, tím méně dáte do
popelnice, čímž můžete sami ovlivnit
výši poplatku na příští rok.
Další změnou je, že popelnice se
budou po celý rok vyvážet jednou za
týden, letos tedy nepřecházíme na
letní režim svozu jednou za 14 dní.
Dále máte možnost pronajmout si
hnědou popelnici na zelený odpad.
Můžete si ji zdarma vyzvednout na
obecním úřadě a jednou za 14 dní
Vám bude vyvážena. Svoz je však
zpoplatněn. Popelnice o objemu 120 l
se
vyváží
za
900,a 240 l za 1 130,- za rok. Svoz
probíhá od dubna do listopadu jednou
za 14 dní.
Pro váš přehled ještě připomínáme
svozové dny na ostatní odpad:
Papír Sklo
Plasty
Tetrapack
Bio odpad
pátek

1/14 dní - liché úterý
1/měsíc
pátek
každé
pondělí
- 1/měsíc - sudá středa
- duben - listopad 1/14 dní –

PROJEKTY A ŽÁDOSTI O DOTACE
V letošním roce jsme připravili dva
projekty týkající se revitalizace zeleně
v obci. První část projektu je situována
na hřiště, kde máme v úmyslu pořídit
menší lanové prolézačky, zastřešit
sezení a zavést pitnou vodu. Byla
podána žádost o dotaci ve spolupráci
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s Malými hasiči Dřínov, ostatními dětmi
a Obecním úřadem. Doufejme, že se
alespoň část projektu zadaří letos
zrealizovat. Na obecním úřadě je
k nahlédnutí projektová dokumentace.
Další projekt se týká již plně
revitalizace sídelní zeleně, konkrétně
o výsadbu aleje k Břečce, vybudování
odpočinkové zóny v hruškovém sadu.
Na tomto projektu spolupracujeme
s Atelirérem Living in Green, stejně
jako sousední obec Královice. Žádost
o dotaci jsme zamýšleli podat v únoru
2017, ale zjistili jsem, že v naší obci se
vyskytuje vzácný chráněný brouk
páchník hnědý (Osmoderma eremita),
proto jsme potřebovali ještě další
stanovisko, která však nepřišlo včas.
Proto bylo podání žádost odsunuto na
září letošního roku.
Společně s Královicemi bychom rádi
v blízké době provedli rekultivaci cesty
do Královic, vysadili alej a vybudovali
místa k odpočinku. Dále připravujeme
projekt cyklostezky z Královic do
Bakova a dále na Velvary. Stezka vede
přes Drchkov. Zatím je však více
v hlavách projektantů než na papíře.
Podání
žádosti
o
dotaci
na
rekonstrukci hasičské zbrojnice se
taktéž blíží ke svému konci. Budova
hasičárny byla letos zapsána do
katastru nemovitostí, konečně tedy
papírově existuje. Máme zpracovaný
projekt rekonstrukce (zvětšení garáže,
vybudování sociálního zázemí a
klubovny), během května chceme
podat žádost.
Letos jsme zadali odborné firmě
vypracovat pasportizaci komunikací.
Vlastnit tuto dokumentaci je jednak
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povinností obcí a dále i nutná
podmínka pro podání žádosti o dotaci.
V případě, že budou vypsány výzvy na
podávání žádostí o dotaci na
rekonstrukce chodníků a komunikací,
už se budeme moci zúčastnit.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN PRO OBCE
DŘÍNOV A DRCHKOV
Vážení spoluobčané, jak jste byli
informováni v jednom z předchozích
zpravodajů, jedná zastupitelstvo o
odkanalizování
obcí
do
čistíren
odpadních vod v jednotlivých částech
pro obec. Pro Dřínov jsme získali
souhlas Povodí Vltavy k vypouštění
přečištěných vod do Dřínovského
potoka s podmínkou umístění čistírny u
silnice Dřínov – Zlonice (pokračující
dále na Vyšínek). Tato skutečnost nás
přivedla před problém, který se nazývá
chybějící plocha pro technickou
infrastrukturu (pozemek pro výstavbu
ČOV). Bez existence této plochy
v územním plánu obce nejde žádat o
územní souhlas, stavební povolení, o
dotace …
V loňském roce byla na stavebním
úřadu ve Slaném vypracována „Zpráva
o uplatňování územního plánu Dřínov
za uplynulé období“, ke které se
vyjadřuje nejenom obec, ale i všechny
dotčené státní orgány. Výsledky této
zprávy vyvolávají požadavky na změny
ve stávajícím územním plánu.
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Třetím faktorem, který požaduje
úpravu územního plánu, je proběhlá
digitalizace katastru nemovitostí.
Zapracováním
všech
změn
a
požadavků do stávajícího územního
plánu, kdy se ve „změně územního
plánu“ stávající již neplatná pasáž
škrtá (bude v ní napsaná přeškrtnutým
písmem) a nahradí se novým zněním,
stává se po zapracování všech
požadavků a připomínek
tento
dokument
značně nepřehledným.
Vzhledem ke skutečnosti, že finančně
je pořízení takto rozsáhlé změny
srovnatelné s vypracováním nového
územního plánu, který bude zpracován
na základě digitálního podkladu
katastru
(v blízké době to bude
nutné), bylo rozhodnuto
o pořízení
nového územního plánu.
O probíhajících pracích na tomto
dokumentu vás budeme průběžně
informovat. Nový územní plán bude
samozřejmě projednán nejen se všemi
zainteresovanými orgány, ale i na
veřejném jednání v rámci obce. Přesto
budeme rádi, pokud se svými
připomínkami a náměty nebudete
čekat až na toto jednání, ale oslovíte
nás již nyní, aby co nejvíce z nich
mohlo být zapracováno již v prvotním
návrhu.
(R.Chromek)
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mohl, přiložil ruku k dílu a celá náves

NEJEN PRO SENIORY
Připomínáme nejen seniorům, že je
zde

pro

vás

stále

paní

Lucie

Pospíšilová. Po roce jejího působení v
naší

obci

se

upravila,

její

činnost

především

na

trochu
základě

poptávky našich občanů. Zdá se, že je
pro

vás

příjemnější

individuální
setkání.

schůzku

Pokud

individuální

si

domluvit

než

společná

máte

schůzku

zájem

o

(masáže,

zdravotní či jiné konzultace) neváhejte

byla za chvíli provoněna smaženou
cibulí a kořením. První pochoutkou byl
zabijačkový guláš a následoval ovar
s křenem a hořčicí. Po celé odpoledne
si

všichni

mohli

pochutnávat

na

různých dobrotách, jako byly jitrnice,
jelítka, ovarová polévka nebo smažené
řízky. Kdo přišel, odcházel spokojený a
dobře pohoštěný. Pivo teklo proudem,
lidé se velice dobře bavili a panovala
pohoda a dobrá nálada.

kontaktovat přímo Lucku. Čas, který s

Velké poděkování patří všem, kteří

vámi stráví, zaplatí obec.

pomáhali i těm, kteří přišli posedět a

Kontakt na Lucku je.: 603 810 679

popovídat si s námi. Těšíme se na
další akce.

(M.Miltrová)
DŘÍNOVSKÉ VEPŘOVÉ HODY

Letos poprvé jsme si v sobotu 4. února
ve Dřínově na návsi vyzkoušeli pravou
vesnickou zabijačku.
Přípravy začaly již den předem, kdy se
stavěl stan, připravovaly se kotle na
vaření, štípalo dříví a proběhla i
důležitá porada s řezníkem a jeho
pomocníky, kdo bude mít jaký úkol.
V sobotu v 7.00 hodin ráno se začalo
pořádně kouřit z kotlů a začala první
etapa zabijačky, paření prasete. Kdo
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Velikonoční posezení na Váze
KULTURA A SPORT

Na Velikonoční pondělí 17.dubna jste
od

Výlet

s hledáním

velikonočního

zajíčka.

13.

hodin

srdečně

zváni

na

přátelské posezení a popovídání na
Váze. Občerstvení zajištěno.

V sobotu 15. dubna 2017 chystáme
pro děti i rodiče, babičky i dědečky
výlet na zámek ve Veltrusích. Odjezd
vlakem v 11.15 z nádraží ve Zlonicích
do Kralup nad Vltavou, přesun pěšky
do Veltrus (cca 5 km), prohlídka zámku
a

parku,

kde

se

nám

schoval

velikonoční zajíček a my ho musíme
najít. Zpět vlakem, návrat v 18.40
hodin

do

prohlédnout

Zlonic. V zámku
okruh

si

lze

„Aristokracie:

začátek konce“ a zároveň výstavu
„Arnošt hrabě Chotek – voják, šlechtic,
dvořan“. V areálu je restaurace a
kavárna.
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ZVEME VÁS NA:
15. 4.(sobota)
Výlet vlakem za tajemstvím

29.4 (sobota)
Cyklistický výlet do oblasti Džbánu s dětmi i bez nich
start v dopoledních hodinách
lehčí a náročnější trasa
30.4 (neděle)
Tradiční pálení čarodějnic na hřišti

20. 5.(sobota)
Výlet na zámek a do zahrad v Průhonicích

27. 5. (sobota)
III.dřínovské cyklistické závody
17. června (sobota)
Den dětí aneb odpoledne plné her a soutěží
23.- 25. června (pátek – neděle)
III. ročník kempování na hřišti

O detailech akcí budete v předstihu informováni, sledujte
místní rozhlas, letáčky a plakáty
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KOTLÍKOVÁ DOTACE
Obecní úřad Dřínov upozorňuje občany, že byla vyhlášena výzva na podávání žádostí o dotaci na
výměnu kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo nebo kotel na tuhá paliva spalující výhradně
biomasu.
Pokud máte zájem, nabízíme vám pomoc při vypracování žádosti.
Co potřebujete k žádosti o dotaci:
- Posudek energetického specialisty
- Realizaci mikroenergetického opatření
- Fotodokumentaci stávajícího i nového kotle
- Vyplněnou žádost odeslanou poštou
- Kopie smlouvy s bankou o vedení běžného účtu
Výše podpory: 80% způsobilých výdajů
Celková alokovaná částka 51 780 000 Kč
Zahájení příjmu žádostí: 20. 4. 2017 od 8.00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 22.5.2017do 17.00 hod

TĚŽBA UHLÍ NA SLÁNSKU
Asi si všichni ještě pamatujete kauzu týkající se těžby uhlí na Slánsku podzemním zplyňováním.
Připomínám to proto, že celá záležitost stále ještě není u konce. V říjnu minulého roku přišla zpráva na
náš obecní úřad týkající se soudního řízení mezi firmou Wildhorse Energy a Ministerstvem životního
prostředí (Wildhorse Energy žalovala MŽP, že nesprávně rozhodlo a zamítlo stanovení průzkumného
území a následnou těžbu). Díky Šárce Cífkové, která jako jediná úřednice na Slánsku tuto informaci
zachytila a Dřínov přihlásila jako účastníka řízení, jsme se obě zúčastnily soudního přelíčení. Naštěstí
soud rozhodl v prospěch Ministerstva životního prostředí a žalobu zamítl. Nicméně firma Wildhorse
Energy má možnost se odvolat, podat kasační stížnost a celou kauzu opět otevřít, což také udělá, jak
nám potvrdil zástupce firmy. Píši to sem proto, protožeže většina z vás podepsala petici proti
stanovení průzkumného území a následně těžbě. Píši to proto, abyste věděli, že záležitost není u
konce. Obec Dřínov je nadále účastníkem řízení, budeme tedy včas informováni a budeme mít čas se
případně připravit. Píši to také proto, že Slánsko je jediné území, kde se Wildhorse Energy ještě snaží
průzkumné území stanovit, v ostatních částech ČR již od tohoto úmyslu upustila.
(Š. Kořánová)

„V životě ženy poznáme sedm období: batole, dívenka, slečna, mladá žena, mladá žena,
mladá žena, mladá žena.“
George Bernard Shaw (1856 – 1950)
Měsíčník Obec Dřínov, Informační zpravodaj obecního úřadu pro obce Dřínov a Drchkov vydává Obecní úřad Dřínov. Adresa redakce:
OÚ Dřínov, čp. 28, 273 71 Zlonice. Telefon: 312 591 118, odpovědná redaktorka: Bc.Veronika Chromková. Registrováno Ministerstvem
kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 17494. Toto číslo vyšlo v dubnu 2017. Za obsah příspěvků jsou odpovědni jejich autoři.
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