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Podzim u MS Holý Vrch Drozdov
Přišel podzim. Pro někoho po nádherném
létě smutný čas zatažené oblohy, mlh,
sychravého a větrného počasí, ranního
vstávání za tmy a zkracujících se dní. Pro
jiné ale čas pohádkově zbarveného listí,
dozrávajícího ovoce či vinobraní. Procházky a posezení v přírodě však již více
závisí od počasí. Proto, co se týče akcí
konaných mysliveckým sdružením pro
veřejnost, se tradiční závěrečnou stává
zářijové posezení s harmonikou Franty
Čepeláka. Které se letos uskutečnilo v
pátek 18.9.2015. K chatě se ale také
podívali i děti z myslivecko-rybářského
kroužku, které mohou celý areál pod
vedením zkušených instruktorů využívat.
Dá se však říci, že pro myslivce je podzim asi nejcharakterističtějším obdobím.
Vždyť i svátek jejich patrona, svatého
Huberta, připadá na 3. listopadu. K mysliveckým akcím ovšem nepatří jen hony.

Nastává hlavně období přípravy na zimu
– opravují se krmelce, shání krmivo pro
zvěř. Začátkem září byly instalovány
4 nory na odchyt lišek (škodné).
V Drozdově se již tradicí stalo setkání
sokolníků
rokycanského
střediska.
Na sokolníky a jejich dravce se můžete
opět přijít podívat v sobotu 31.10.2015
mezi 10. – 11. hod. k lovecké chatě. Než
se všichni rozejdou po honitbě, rádi se
s Vámi podělí o své znalosti i zážitky
s tímto jistě nelehkým koníčkem.
A nakonec bychom Vás rádi pozvali na
letošní Hubertskou zábavu, která se bude
konat tentokrát 14. listopadu. Těšit se
můžete opět na bohatou tombolu – samozřejmě i mysliveckou.
MS Holý Vrch Drozdov přeje všem občanům mnoho krásných zážitků při podzimních toulkách
přírodou.
R. Jelínková

Aktuality
Sběr železného šrotu
Sběr železného šrotu pořádá SDH
Drozdov v sobotu 31. 10. od 8:00hod.
Železný šrot prosím dejte před Váš
dům na chodník až v sobotu ráno, aby
nedošlo k jeho rozkrádání
Drozdovské světélkování
SDH a Obecní úřad Drozdov Vás zvou
na „Drozdovské světélkování“.
Sraz světélek a lampionků je
31.10.2015 v 17:00hod. u hasičské
zbrojnice. Následuje zastávka u Pomníku padlých s položením věnce a
pak odhalení památného stromu s informační tabulí.
Lampionový průvod bude končit
na hřišti, kde se můžete těšit na ohňostroj, pro děti je zajištěno opékání špekáčků a pro všechny je zajištěn prodej
„Lampionků štěstí“.

Prázdninové posezení u hasičů
V sobotu 15.8. jsme pro občany uspořádali každoroční „Prázdninové posezení
u hasičů“. V 16 hodin začala u hasičské
zbrojnice diskotéka pro děti i dospělé.
Bylo připraveno občerstvení. Od 20
hodin nastoupila na pódium skupina
B.A.S., při které si všichni zazpívali
i zatancovali. Noc byla teplá, takže
se všichni mohli bavit do ranních hodin.
Krásný slunečný den a teplou noc si
přišli zpříjemnit mnozí z Drozdova
i okolí. Hasiči děkují za vysokou účast
a nadšené reakce a těší se zase za rok.
E. Ešková

Zářijové posezení u nimrodů 18.9.
Je pátek podvečer a od Drozdova směrem
k lesu se táhnou hloučky postaviček, které
si jdou poslechnout harmoniku Fandy Čepeláka. Že by šla polovina Drozdova, tak to
teda né. Ti skalní přišli. O to komornější to
byly zpívánky a harmonikář nemusel obíhat
všechny stoly. Pivo bylo, klobásky také. A
závěr? Lepší sedět s přáteli a zazpívat si
lidovky, než sledovat přihlouplé seriály,
říkali ti, co přišli.
F. Rejzek

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 3/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdova, konaného dne 14. září 2015 od 19.00hod., v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Přítomno zastupitelů: 9 Počet občanů: 17
Přítomni:P. Sládek, F. Rejzek, F. Voříšek, J. Humlová, H.
Ešková, M. Jelínek, J. Hertl, M. Dlouhý, I Němečková
Hosté: ing. Čížek – hlavní agronom ZD Mořina
Starosta obce přivítal všechny přítomné a hosta ing. Čížka
Pan starosta určil ověřovatele zápisu p. Michala Dlouhého a
Miroslava Jelínka a zapisovatelku Mgr. I. Němečkovou.
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Hospodaření obce za I. pololetí roku 2015
3. Projednání a schválení rozpočtových změn č. 3 201
4. Pověření starosty k sepsání a podepsání kupních smluv
5. Anketa „ Drozdováci si vybírají svojí vlajku a znak “
6. Projednání smluv o výpůjčce některým organizacím.
7. Různé, diskuze
8. Usnesení a závěr
9. Na závěr schůze promítnuty fotografie z prázdninových
kulturních akcí
Program byl schválen všemi členy zastupitelstva
Bod č.2 – hospodaření obce za I. pololetí roku 2015. starosta
obce seznámil přítomné s hospodařením obce za I. pol. 2015.
Výhled – příjmy obce se budou navyšovat.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Bod č.3 – projednání a schválení rozpočtových změn č.3 na
rok 2015. Byla projednána změna rozpočtu č.3 na rok 2015,
která se týká:
• Opravy hasičského vozu (60 000,-)
• Příspěvek na činnost mládeže při TJ Drozdov ( 10 000,-)
• Odvoz bioodpadu ( navýšení o 30 000,-)
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Bod č.4 – pověření starosty k sepsání a podepsání kupních
smluv - starosta obce byl pověřen k sepsání a podepsání
kupních smluv na prodej pozemků za rodinnými domky.Jedná se o pozemky od p. Vodičky až k p. Burešovi a od
p. Voříška až k p. Fryaufovi ( projednáváno již dříve
19.1.2015).
Výsledek hlasování: pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 1
Bodč.5 – Informace k anketě“ Drozdováci si vybírají svůj
znak a vlajku“ místostarosta F. Rejzek seznámil přítomné s
návrhy znaku a vlajky navržené heraldikem ing. Drozdem
pro obec Drozdov. Návrhy byly promítnuty a budou vydány
formou zvláštního vydání „ Drozdovských novin“ tak, aby se
výtisk s anketními lístky dostat do každého čísla popisného.
Noviny roznesou po obci zastupitelé a také si vyzvednou
vyplněné anketní lístky.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0

Bod č.6 – smlouvy o výpůjčce pro místní organizace - v
budově OÚ se pronajímají prostory do SDH a LMK Drozdov. Budou s nimi sepsány smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Bod č.7 – Různé
• Informace o hospodaření ZD Mořina, se kterými seznámil
přítomné ing. Čížek, hlavní agronom . Podával informace
o hospodaření družstva, osevními postupy, využívání zem.
techniky, hnojení chem. hnojivy a digestátem z bioplynové
stanice, která je v Záluží, společná ochrana proti povodním
při přívalových lijácích.
• Informace o průklestu a ořezání stromoví a jiných porostů,
které zasahují do vedení elektrického proudu v obci. Provedeno má být do 15.11. Žádost přišla od firmy ČEZ.
• Pozvání na kulturní akce:
• Posezení u myslivců 18.09.2015,
• Drozdovské světélkování s odhalením cedule a informační
tabule
• k „Památnému stromu“ jinam dvoulaločný u Pomníku padlých.
• Vánoční zpívání – neděle 6.12.2015, bude zasazen nový
vánoční strom, který v létě díky napadení mšicí černou
a dlouhotrvajícího suchem uschl. Bude zakoupen a zasazen
obyčejný smrk ztepilý ( cena 2 900,- Kč)
• Dotaz od MUDr. Bruthansové – řešení vodovodu a kanalizace v obci. Informace podal p. starosta.
• P. starosta podal informace o záměru vybudování zábradlí
a chodníku u školy. Také se bude upravovat parkovací plocha
mezi školou a plotem u Zítků
• P. Grundová podala návrh na vybudování přechodu
pro chodce a chodníku, který chybí u bývalého rybníčku
proti hostinci U Lisých. Děti jdoucí do školy přecházejí dosti
frekventovanou ulici.
Veřejné zasedání skončilo ve 20:35 hod.
Zapisovatelka: I. Němečková
Ověřovatelé: M. Jelínek, M. Dlouhý
USNESENÍ č.3/ 2015
ze zasedání obecního zastupitelstva 14. září
2015
od 19.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
1. OZ schvaluje hospodaření obce za I. pololetí 2015.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se:
2. OZ schvaluje rozpočtové změny č.3 narok 2015.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
3. OZ pověřuje starostu obce k sepsání a podepsání kupních
smluv na odkoupení pozemků.
Výsledek hlasování: pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 1
4. OZ souhlasí se smlouvami o výpůjčce nebytových prostor na OÚ Drozdov pro organizace LMK a SDH Drozdov.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
5. OZ bere na vědomí informaci o anketě k drozdovskému
znaku a vlajce.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Mgr. F. Rejzek, místostarosta
Pavel Sládek , starosta

Sbor dobrovolných hasičů
20. 6. jsme se zúčastnili oslav 120 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Záluží, které bylo spojeno se soutěží
starých gard „Zálužský pohár vítězů“.
Začátkem letošního suchého léta jsme byli přivolání
k 3 požárům.
Dne 3. 7. v odpoledních hodinách byla naše jednotka společně s HZS SK ze stanice Hořovice, dobrovolnými hasiči z
Komárova, Žebráku, Cerhovic a Zbiroha povolána k požáru
lesního porostu do katastru obce Újezd. Na místě byl zjištěn
požár o rozloze 40x20m v nepřístupném terénu.
9. 7. jsme byli občany Drozdova přivoláni k začínajícímu
požáru v drozdovském lese u „Jezevčí skály“, kde si nezodpovědný občan rozdělal oheň. Terén je zde nepřístupný pro
hasičskou techniku a tak jsme za pomoci přivolané jednotky
HZS Hořovice nosili vodu ručně.
V neděli 12. 7. v odpoledních hodinách byla naše jednotka s
HZS Hořovice a Beroun a dalšími JSDH vyslána k požáru
lesního porostu na Jivinské hoře v katastru obce Olešná.
Požár se rozšířil na cca hektar lesního porostu v nepřístupném terénu. Na místě události byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Prováděli jsme hasební práce a podíleli jsme
se na dálkové dopravě vody, která byla prováděna kyvadlově
z obce Olešná.
15. 8. jsme uspořádali Prázdninové posezení u hasičů.
5. 9. jsme se zúčastnili oslav 120. let od založení SDH Osek.
Dále budeme společně s dalšími složkami obce pořádat každoroční Adventní zpívání, které se bude konat 6. 12. 2015
E.Ešková

První školní den
Prázdniny rychle uběhly a před námi je 1.září a nový školní
rok. Dveře školy se otevírají, dovnitř vcházejí opálené
a usměvavé děti a paní učitelky. Letos si sluníčka a krásného
počasí o prázdninách všichni opravdu užili. Poprvé sem přicházejí také prvňáčkové se svými rodiči a krásnými aktovkami na zádech. Tento školní rok bude školu navštěvovat
10 nových žáků (5 chlapců a 5 děvčat). Blíží se osmá hodina,
ozve se zvonek a paní ředitelka Eva Peksová přivítá všechny
přítomné žáky, nové prvňáčky, jejich rodiče i všechny ostatní
hosty. Potom předává slovo paní učitelce Ireně Němečkové,
která bude učit prvňáčky společně se žáky 3. ročníku. Noví
malí školáčkové se nejdříve představí a ukáží, jak jsou šikovní. Přednášejí básničky nebo zpívají písničky. Někteří
mají trochu trému, ale společně s paní učitelkou a ostatními
dětmi vše zvládnou. Potom následuje zazvonění kouzelným
zvonečkem a stužkování. Každý prvňáček získává stužku se
svým jménem a s velkou jedničkou. Paní ředitelka všem
novým žákům předá balíček s pomůckami do školy. Nové
kamarády přivítají také žáci čtvrtého a pátého ročníku a přinášejí jim své květiny. Malí školáčci usedají zpět do svých
lavic a v tu chvíli za nimi přichází „Méďa školáček“. Společně se s paní učitelkou učí báseň o škole. Pomáhají jim také
starší kamarádi, kteří básničku znají. Na závěr této slavnostní
chvíle uvítá nové prvňáčky pan starosta Pavel Sládek a společně s paní J. Humlovou a M. Lisou (Sbor pro občanské
záležitosti) předávají dětem krásné kufříky s dalšími školními
pomůckami a pamětní list. Tím dnešní slavnostní den končí.
Děti odcházejí se svými rodiči spokojeně domů. ZŠ bude
v tomto školním roce navštěvovat 39 žáků, do MŠ bude docházet 28 dětí.
Připravované akce:
Říjen – výlet na zámek Nižbor- naučná akce „ Pravěk hrou“+
exkurze- Sklárny Nižbor
Listopad – návštěva nafukovacího planetária
I. Němečková
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Informace z TJ Drozdov
V průběhu měsíce srpna 2015 proběhla mimořádná schůze
TJ Drozdov, která měla za úkol schválit nové Stanovy organizace a nový název TJ Drozdov, z. s. (zapsaný spolek).
Po přednesení byly Stanovy TJ Drozdov jednohlasně schváleny. Dále se TJ Drozdov podařilo získat dotaci ze Středočeského kraje na vybudování WC ve sportovním areálu.
Peníze budeme čerpat z Fondu vzdělávání, sportu, volného
času a primární prevence. Realizace proběhne po skončení
podzimní části soutěže.
Pozvánky na domácí utkání:
A mužstvo – Běštín, v sobotu 31. října od 14:00 hod.
Dorost – Neumětely, v neděli 1. listopadu od 10:15 hod.
B mužstvo – Zaječov, v neděli 1. listopadu od 14:00 hod.
Dorost – Újezd, v neděli 8. 11. od 10:15 hod.
B mužstvo – Újezd B, v neděli 8. 11. od 14:00 hod.
A mužstvo – Neumětely B, v sobotu 14. 11. od 13:30 hod.

Zpráva Sboru pro občanské záležitosti
Vítání prvňáčků:
V úterý 1. září 2015 jsme se spolu s panem starostou OÚ Pavlem Sládkem zúčastnili zahájení nového školního roku 2015
– 2016. Po slavnostním zahájení v základní škole, jsme prvňáčkům předali kufřík s překvapením a pamětní listy. Dále
jsme přešli do mateřské školy, kde po úvodním proslovu dostaly děti od nás pěkné balíčky a nové děti i pamětní list. Přejeme celému pedagogickému sboru a všem dětem, aby tento školní rok byl pro ně jen úspěšným.
Narozené děti:
Adina Pichlíková, č. p. 245, 6. července 2015
Uzavřeli sňatek:
V sobotu dne 19. září 2015 vstoupili do svazku manželského pan Ondřej Rejzek a slečna Lenka Němcová.
Na společné cestě životem, přejeme všechno nejlepší,
hlavní zdraví, štěstí a pohodu.

Opustili nás:
Paní Eva Palková, č. p. 34, zemřela ve čtvrtek 6. srpna
2015 po dlouhé těžké nemoci ve věku 60 let.
Pan Josef Šustera, č. p. 150, zemřel po krátké nemoci
v sobotu 15. srpna 2015 ve věku 92 let

