DROZDOVSKÉ NOVINY
Vánoce 2015

Vydařený advent v Drozdově
V neděli 6. prosince 2015 se zaplnila
náves v Drozdově. Byl druhý advent
a tak každoroční setkání občanů u kapličky sv. Jana Nepomuckého mohlo začít.
Náves se proměnila ve vesnický vánoční
jarmark. Prodej svícnů, adventních věnců, vánočního perníku, škvarkových
placek a výrobků žáků školní družiny. Při
obchůzce návsí bylo možné koupit jmelí,
získat barborky a ozdobný klest. Krásný
zpěv a vánoční melodie, krátily čas před
oficiálním zahájením. Někteří postávali
u prodejního stánku s vánočním svařákem, někteří u voňavé klobásky. I tyto
laskominy byly na jarmarku nabízeny.
Kolem čtvrté odpolední se občané shromáždili kolem kapličky, zaplnili místa na
lavičkách i celé prostranství. Program
započal starosta obce P. Sládek.

Popřál občanům krásný zážitek, poděkoval za účast a jednotlivým složkám
za přípravu této akce. Troubení pastýře
se neslo návsí a hlas trubky rozsvítil
vánoční strom. Nově byla slavnostně
ozdobena a osvícena kaplička sv. Jana
Nepomuckého, kterou rozsvítil slavnostní famfárou na trubku Pepa Čerpl, žák
ZUŠ. Pak vystoupili žáci mateřské školy
s programem „Dopis Ježíškovi“. Závěr
patřil žákům ZŠ Drozdov s programem
„Oživlý Betlém“. Občané poděkovali
vystupujícím dlouhým potleskem.
I my děkujeme ZŠ a MŠ Drozdov, dětem
i pedagogickému sboru za připravený
program, jednotlivým složkám za organizaci a přípravu této kulturní akce.
F. Rejzek

Světélkování
V sobotu 31. 10. 2015 od 17 hodin se
konalo již tradiční Světélkování. Se
svými lampiónky a světélky se sešli
děti s rodiči i prarodiči, aby se v tom
šerém podzimním počasí pobavili.
Světélkování bylo spojeno s položením
věnce k Pomníku padlých.
Také byl slavnostně odhalen památný
strom Jinan dvoulaločný – Ginkgo
biloba, který stojí nedaleko Pomníku
padlých u zdi hostince U Lisých.
Poté se šlo průvodem ke hřišti, kde
bylo pro děti zajištěno opékání špekáčků a pro všechny přítomné prodej
Lampionků štěstí. Světélkování bylo
zakončeno krásným ohňostrojem.
E. Ešková

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 5/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdova, konaného dne 14. prosince 2015 od 18.00hod., v zasedací OÚ.
Přítomno zastupitelů: 8
Počet občanů: 22
Přítomni : P. Sládek, Mgr. Rejzek, J. Humlová, Ing. Ešková,
M. Jelínek, J. Hertl, M. Dlouhý, I. Němečková. Omluven: F.
Voříšek – nemoc.
Starosta obce přivítal všechny přítomné.
Pan starosta určil ověřovatele zápisu p. Michala Dlouhého a
Miroslava Jelínka a zapisovatelku Mgr. I. Němečkovou.
Program:
1) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Drozdov
2) Projednání a schválení rozpočtových změn č. 5 2015
3) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016
4) Projednání a schválení zadávací dokumentace na dodavatele stavby vodovodu a kanalizace
5) Informace o odpadovém hospodářství v obci, cena odpadů
na příští rok, nový způsob sběru plastů, nové sběrné místo
6) Projednání a schválení seznamu oddávajících
7) Různé, informace od občanů k problémům obce
8) Posezení při kávě a promítání fotografií z adventního
setkání v obci
9) Usnesení, závěr
Ad1) ředitelka školy Mgr. E. Peksová seznámila přítomné
s výroční zprávou ZŠ a MŠ Drozdov
Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0
Ad2) OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.5 na
rok 2015.
Příjmy: se zvýší o 81 829,- Kč
Výdaje: se navyšují 81 829,-Kč
Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0
Ad3) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2016.
Rozpočet je vyrovnaný jako v minulých letech.
Příjmy: 7 986 100,00
Výdaje: 7 986 100,00
Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0
Ad4) Byla projednána a schválena zadávací dokumentace na
stavbu vodovodu a kanalizace
Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0
Ad5) místostarosta F. Rejzek informoval o odpadovém
hospodářství:
 Cena za svoz odpadů pro rok 2016 zůstává 600,- Kč
 Bude zřízeno další sběrné místo v dolní části obce ( u
bývalého JS Transportu)
 Nabídka pro občany – nový způsob sběru plastů – občané mají možnost si na OÚ zakoupit žlutý plastový pytel s
označením TS Beroun, do kterého vkládají pouze plast.
Naplněný pytel mohou ukládat na jakémkoliv sběrném
místě. Cena pytle je 40,- Kč

F. Rejzek dále poskytl informace ke znaku a vlajce obce
Drozdov. Cena za návrhy , přípravu a provedení finální podoby byla 15 000,- Kč. Návrh bude odeslán do Parlamentu
ČR do schvalovací komise.
Další informace byla o počtu obyvatel obce. Celkem obyvatel 750 + 11 obyvatel – cizinců z EU a ostatní cizinci. Celkové číslo je 761 obyvatel.
Ad6) OZ projednalo a schválilo seznam oddávajících obce
Drozdov. Oddávající je P.Sládek, zástupce F. Rejzek, oddávací dny jsou pátek a sobota, oddávací místo - obec Drozdov.
Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0
Ad7) projednána žádost od drozdovských maminek o možnosti zpřístupnění tělocvičny pro cvičení matek s dětmi.
Žádost byla kladně projednána
ZŠ a MŠ Drozdov projednání oznámení o přerušení provozní
doby běhen vánočních prázdnin. Rozhodnutí rodičů OÚ
respektuje.
P. starosta informoval o vyřešení problému s vodou v budově
školy.
Dotaz od občanů – p. Lisá se dotazuje na zadávací dokumentaci na vodovod a kanalizaci – podrobné vysvětlení podal p.
starosta.
Veřejné zasedání skončilo v 19.00hod.
Zapisovatelka: Mgr. I. Němečková
Ověřovatelé zápisu: M. Jelínek, M. Dlouhý
Zápis vyvěšen dne: 15.12. 2015

USNESENÍ č.5/ 2015
ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo
dne 14. prosince 2015
od 18.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OZ schvaluje výroční zprávu ZŠ a MŠ Drozdov.
OZ schvaluje rozpočtovou změnu č.5 na rok 2015.
OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2016.
OZ schvaluje zadávací dokumentaci pro stavbu vodovodu a kanalizace v obci.
OZ schvaluje seznam oddávajících obce Drozdov.
OZ bere na vědomí informaci o odpadovém hospodářství

Klidné prožití vánočních
svátků, hodně štěstí a zdraví
v novém roce přejí
zastupitelé obce Drozdov

65 let LMK v Drozdově
Leteckomodelářský klub v Drozdově patří dobou svojí existence k výjimečným technickosportovním spolkům v naší
republice. Za dobu svého 65 letého trvání klub prošel
ve valné většině obdobími velice úspěšnými, a to jak
po stránce odborné, tak po stránce sportovní v oblasti technických sportů. Tuto skutečnost není třeba většině našich
občanů příliš připomínat a vysvětlovat. Pro letošní výročí
svého založení Drozdovský LMK připravil obsáhlou výstavu
části používané techniky při své činnosti. Výstava byla koncipována tak, aby bylo zastoupeno jak letecké, tak i lodní
modelářství v širokém záběru; od exponátů jednoduchýchškolních, tak po exponáty nejnáročnější. Že se jednalo
v drtivé většině o modely velice vyspělé, tj. dálkově řízené
složitou radiotechnikou na velmi vysokých frekvencích, musí
být v dnešní době samozřejmostí. Byla vystavena rovněž
dobová technika; z počátku jejího zavádění v naší „branži“ až
po současnost. Řadou odborných návštěvníků byla oceněna
skutečnost, že např. u spalovacích motorů byla dobře vyvážena historie a současnost přímo ukázkově. To samé se dá
říci i o ostatní vystavené technice jako např. servopohonů,
vysílačů/přijímačů, palubních zdrojů atp. Výstava byla určena zejména mladé generaci s tím, aby ji oslovila, že kromě
klasických sportů – jež mají mladé pro život upevňovat zdravotně – existují také sporty technické. Ty mají mnohé oslovit
i pro jejich životní směrování do budoucna. I v tomto pohledu byla výstava určena zejména naší mládeži.
Výbor LMK Drozdov

Podzim u SDH Drozdov

Vánoce ve školní družině
Stejně jako každý rok, také letos v této předvánoční době
uspořádala školní družina ve škole v Drozdově 17. prosince „
Den otevřených dveří“. Při příchodu do školy si mohli návštěvníci prohlédnout krásné vánoční dekorace a výrobky
žáků. Poté je čekalo příjemné posezení při kávě a čaji
a ochutnávka nejrůznějších druhů vánočního cukroví. Po
krátkém pohoštění vystoupily děti se svými vánočními koledami, písněmi a básněmi, nechyběla ani taneční vystoupení
mažoretek a dětské skupiny „Crococlub“. Svá kouzla divákům předvedli také malí kouzelníci. Děti se velmi snažily
a odměnou jim byl velký potlesk od diváků. Po vystoupení si
mohli rodiče s dětmi nazdobit perníčky, vyrobit si vánoční
dekorace nebo si zakoupit další nápadité výrobky dětí. Děkujeme všem, kteří přišli mezi nás a strávili s námi krásné
předvánoční odpoledne.
I. Němečková

Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili 10. 10. námětového
cvičení v Žebráku. 31. 10. jsme uskutečnili Sběr železného
šrotu a večer uspořádali Světélkování. Dne 6. 12. jsme zajišťovali občerstvení při Vánočním zpívání.
Při letních požárech došlo při dopravě vody z důvodu těžkého lesního terénu k poškození nádrže na vodu u cisterny CAS
32, r.v. 1982. Nádrž jsme opravili svépomocí. Zjistili jsme
značnou korozi některých nosníků, proto jsme se rozhodli, že
nádrž zevnitř natřeme antikorozním nátěrem, abychom prodloužili životnost. Při odstraňování koroze jsme ovšem zjistili, že je stav nádrže v havarijním stavu. Vozidlo bylo nutné
odhlásit z Hasičského záchranného systému. Věc jsme nahlásili Obecnímu úřadu jako majiteli vozidla. OÚ nám přislíbil
řešení tohoto problému v co nejkratším možném čase.
Dále nás čeká štědrovečerní troubení a po novém roce
9. 1. 2016 Výroční valná hromada. Na únor připravujeme již
tradiční Masopust.
E. Ešková

Všem občanům Drozdova přejeme krásné prožití
vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce
SDH Drozdov
DROZDOVSKÉ NOVINY vydává obec Drozdov. Povoleno MKČR10539, Příspěvky možno zasílat na adresu:
info@obecdrozdov.eu , nebo OÚ Drozdov čp. 104 Redakční rada: L.Palek, E.Ešková, R. Jelínková, F.Palek, I. Němečková

Tradiční setkání sokolníků v Drozdově
Na konci října se uskutečnilo již poněkolikáté setkání
sokolníků pořádané rokycanským střediskem.
V dopoledních hodinách 31.10. se u lovecké chaty MS
Holý vrch sešli sokolníci převážně ze Západočeského kraje
se svými sokoly, jestřáby i orly. Než se všichni odebrali
za pochůzkou po honitbě našeho mysliveckého sdružení,
mohli se s nimi seznámit i drozdovští občané. Hlavně děti
byly nadšené - obzvláště, když si mohly pohladit orla
skalního. Ti starší, statečnější, si jej troufli s pravou sokolnickou rukavicí chvíli podržet nebo se vyfotit. Pozorovat
takové velké dravce při letu je opravdu krásný zážitek.
Letos jsme měli možnost zahlédnout dva orly a několik
rarohů, sokolů stěhovavých i jestřáby. Zájemci se mohli
leccos zajímavého dozvědět i o rokycanské záchranné
stanici živočichů.
Je dobře, že takovéto stanice existují. Vždyť díky nim se
podaří zachránit i vycvičit spousta živočichů, samozřejmě
nejen dravců, kteří by bez jejich pomoci neměli šanci.
Jejich výcvik samozřejmě vyžaduje spoustu času a trpělivosti. I proto tato setkání slouží k předávání zkušeností,
odborným diskusím i vyprávění zajímavých historek –
stejně jako u sokolníků, tak u jiných koníčků. A možná i
proto se přítomná parta nadšenců každoročně loučí se
slovy, že rádi přijedou i příště. Jestliže se našim občanům
letos
u chatyděti:
líbilo, mohou se těšit i na příští rok.
Narozené
Tímto bychom
chtěli
všechny
pozvat i 3.
naříjna
další2015
akce,
Jasmin
Grabowski,
č. p.
230, narozena
které
pro
ně
budeme
v
roce
2016
připravovat.
Amálie Siegmundová, č. p. 89, narozena 26. října 2015

stejně jako u sokolníků, tak u jiných koníčků. A možná
i proto se přítomná parta nadšenců každoročně loučí se
slovy, že rádi přijedou i příště. Jestliže se našim občanům
letos u chaty líbilo, mohou se těšit i na příští rok.
Tímto bychom chtěli všechny pozvat i na další akce, které
pro ně budeme v roce 2016 připravovat.
A samozřejmě poděkovat všem skalním příznivcům
za čast na těch již konaných.
Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v příštím roce!
R. Jelínková

Zpráva Sboru pro občanské záležitosti

AVítání
samozřejmě
poděkovat všem skalním příznivcům za
občánků:
účast
na
těch
již
konaných.
V sobotu 28. listopadu
2015 se uskutečnilo vítání občánků.
Vítáni byli:
Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a hodně
Eliška Matějková, Viktor Pošmůrný, Jakub Provázek,
zdraví, štěstí a spokojenosti v příštím roce!
Ester Vykydalová

Opustil nás:
pan František Cajtháml, č. p. 12, zemřel náhle v sobotu
12. prosince 2015 ve věku 75 let

Sbor pro občanské záležitosti děkuje všem paním učitelkám ze ZŠ a MŠ v Drozdově za celoroční pomoc při pořádání našich
akcích. Poděkování patří i zaměstnankyním místního obchodu Jednoty za ochotu a vstřícnost během roku.

A na závěr chceme popřát všem našim spoluobčanům krásné vánoční svátky, hodně
zdraví a pohody a to vše i po celý následující rok 2016.
Za SPOZ J. Humlová

