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113 dětí na cestě kolem světa
První červnovou sobotu se děti mohly
vydat na skvělou ,,Cestu kolem světa".
Startovalo se u Myslivecké chaty u autíčka Flinstounů a pokračovalo se dále
po vyznačené trase. Během své cesty
děti navštívily různé země a plnily zde
zajímavé úkoly. V Čechách shazovaly
věž z kbelíků bramborou, ve Skotsku
skládaly obrázek dudáka s dudami,
ve Vietnamu přebíraly zrnka hrachu
a fazolí, v Turecku stavěly pyramidu
z kostek, v Africe házely kokosem
na hnízdo, v Japonsku navlékaly korálky,
v Mexiku házely kroužky na tyčky. U
myslivců si mohly zastřílet ze vzduchovky a poznávaly zvířátka, u hasičů stříkaly
hadicí na cíl a vyzkoušely si chůzi po síti.
Nemohlo tu chybět ani oblíbené střílení
na branku a chůze na vysokých chůdách
u sportovců

u sportovců. Závěrem předvedly jízdu na
koloběžce u leteckých modelářů. V cíli
na ně čekala sladká odměna a také buřtík
na opečení. Po chvíli odpočinku a malém občerstvení ukázali své umění šermíři ze skupiny Claudius z Hořovic. Při
jejich představení se děti velmi bavily a s
chutí a nadšením se zapojovaly do děje.
Zábavné odpoledne pokračovalo ukázkami dravců pod vedením výborných
sokolníků. Letošní dětský den se velmi
vydařil. Počasí nám přálo a tak přilákalo
mnoho dětí s jejich rodiči i prarodiči.
Děkujeme všem, kteří přišli mezi nás a
strávili s námi a hlavně se svými dětmi
hezké odpoledne. Ráda bych také touto
cestou poděkovala všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci dětského dne.
I. Němečková

Kam v létě
za zábavou?
Drozdov
23.7.
posezení s harmonikou U Myslivecké
chaty
30.7. od 16:00
Prázdninové posezení u hasičů
Točník:
15.7. – 16.7.
Hudební festival Hrady CZ
Újezd – parket
23.7. Brutus
19.8. Keks & Šindelář
Žebrák
4.8. od 21:00
Letní Astrokino na Hvězdárně Žebrák

Návštěva partnerské obce
Již desáté výročí se slaví v tomto roce, kdy obě obce se stejným názvem „DROZDOV“ se začaly pravidelně setkávat.
18. - 19. červen byl termín naší návštěvy. Naše partnerská
obec se nachází v okrese Šumperk. Je to horská, částečně
rekreační obec s 385 obyvateli, kterou najdeme severozápadním směrem od města Zábřeh a jižním směrem od města
Štíty. Drozdov se rozkládá na jižním úpatí Michalova vrchu
(601 m.n.m.), jež je součástí Zábřežské vrchoviny a na pravém břehu řeky Březná. Malebná obec položená mezi pěti
kopci s krásným rozhledem na mohutný horský masív Jeseníku s nejvyšší horou Praděd nám připravila milé přivítání
a pestrý program v amfiteátru „Na Láně“. Po oficialitách
spojené s předáváním dárků a společném obědu jsme společně přešli do kulturního zařízení v přírodě, kde se společné
sezení “ Drozdováků“ pravidelně odehrává. Vystoupení šermířské družiny Pavla ze Sovince tajilo dech nás diváků.

Po nich následovalo vystoupení pěveckého sboru „Rohelské
Radušky“. Potěšily nejenom zpěvem, ale jejich hudební féerie potěšila a rozesmála i škarohlídy. Pak už přišla na řadu
kapela Tandem Beat, tanec na parketu a společné sezení
u stolu nebo postávání u stánku, kde se nalévala Karpatská
hořká, nebo jak se u nich říká „Bílá“ (slivovice). Kdo nevydržel dlouho sedět, nebo se obával slivovicových smrští,
využil nabídky nimrodů a šel na vycházku na nedaleký kopec
Třemže, odkud se naskytl nádherný výhled do celého Litovelského Pomoraví se siluetou Olomouce a Svatého Kopečku. Za svitu měsíčku jsme se loučili a odcházeli si vleže užít
zbytek noci. Ráno zalité slunce, snídaně a la „Lukulské hody“, loučení a společné foto ukončilo naše dvoudenní setkání. Vše proběhlo na jedničku a za to patří našim partnerům
veliké poděkování a hluboká poklona. Další setkání
se uskuteční za dva roky, kdy naše obec bude slavit 650 let
od první písemné zmínky.
F. Rejzek

Informace o odpadech za rok 2015
Budeme-li počítat, že počet občanů je 760, pak poplatky za odpady za rok 2015 dopadly následovně:
Druh odpadu

Částka v Kč Počet občanů Platba/občan

Komunální (popelnice)

544 824 Kč

760

717 Kč

Kontejnery Bio,sklo,papír plasty

191 536 Kč

760

252 Kč

17 854 Kč

760

24 Kč

736 380 Kč

760

993 Kč

Nebezpečný odpad
CELKEM:

Z tabulky vyplývá, že poplatek 600,- Kč na občana nestačí pokrýt celkové náklady za odpady. Vybráno od občanů bylo
456 000,- Kč. Zbývající částka 280 380,- Kč je hrazena z obecního rozpočtu. Roční poplatek 600,- Kč/občan je částka rozpočtená do měsíců. Měsíční poplatek je 50,- Kč. To je zanedbatelná částka při pomyšlení, že se měsíc nemusím starat
o odpady a jejich likvidaci a přesto jsou připomínky k ceně.
F. Rejzek

Čarodějný den v MŠ a ZŠ
Je pátek 29. 4. a naše škola se změnila v říši čarodějů a čarodějnic. U vchodu do školy každého překvapily vyrobené
čarodějnice se svými košťaty a nechyběli tu také jejich pomocníci hadi a pavouci. Malí čarodějové ze školy a školky
nejprve společně soutěžili ve slalomu na koštěti, ve skládání
puzzlů a v kousání do otráveného jablka s červíkem. Za své
výkony získali „Čarodějnický průkaz“. Nakonec je čekalo
hledání začarovaných bonbonů na dětském hřišti. Větší čarodějové ve škole počítali v hodině matematiky zašifrované
příklady s tajenkou. Pokud počítali dobře, zjistili jména čarodějů a jejich pomocníků a získali čarovný bonbón.

Při češtině vymýšlely s pavoukem čarodějnické zaklínadlo.
To nejlepší je teprve čekalo - čarodějné rejdění! Družstva Zmijozel, Havraspár, Nebelvír a Mrzimor si změřila své síly
ve sbírání myší kouzelným brčkem na čas, v jízdě na koštěti
ve dvojicích a v přeskakování začarovaných hůlek. Posledním úkolem bylo složení čarodějnického zaříkávadla. Všechna družstva se velmi snažila a za odměnu získala sladkou
odměnu - myšky hryzalky, štíry a pavouky.
V odpoledních hodinách pokračovala v Čarodějném dnu také
školní družina společně s kamarády z MŠ. Děti strávily krásné odpoledne plné soutěží a zábavy.
I. Německová

MŠ a ZŠ v červnu

Co nového u hasičů?

9.6. Vystoupení dětí MŠ – Muzikál
15.6. Školní výlet ZŠ- Legiovlak v Plzni, interaktivní program v ZOO Plzeň, Muzeum letadel
16.6. Navštívíme Dopravní hřiště v Berouně a Koněpruské
jeskyně
20.6. Vaření s kuchařem restaurace Bastila v Cerhovicích
21.6. Proběhne slavnostní rozloučení MŠ s předškoláky na
OÚ
22.6. Výlet MŠ do FIŠTRON PARKU – Zvířátkov v Olešné
23.6. Návštěva předškoláků z MŠ v ZŠ – společná výuka
29.6. Sportovní den na hřišti – společná akce pro MŠ a ZŠ

4. 4. jsme s HZS Hořovice likvidovali požár stařiny u rybníčku.
11. a 12. 5. jsme prováděli dohled při pálení křoví. 14. 5. jsme
uspořádali sběr železného šrotu. 4. 6. jsme se zúčastnili Dětského dne pod lesem, kde soutěžící stříkali na terč a přešplhali síť.
Někteří využili možnosti prohlédnout si hasičské automobily.
Červen je každoročně nabitý hasičskými soutěžemi:
4. - 5. 6. se v Olešné konalo II. kolo hry Plamen. Soutěžilo se
v požárním útoku, požárním útoku CTIF, štafetě 4x60m, štafetě
CTIF. Naši mladí hasiči, vychovávaní v Záluží, získali 4. místo
ze 12-ti družstev a dostali pohár za nejlepší požární útok.
V neděli 12. 6. se zúčastnili požární soutěže na Chaloupkách,
kde skončili mladší žáci na 6. místě a starší žáci na 2. místě.
Dne 17. 6. se konala noční soutěž mladých hasičů v požárním
útoku v Hýskově. Zde starší žáci zvítězili! 18. 6. se konal v
Záluží „Pod lipami“ Zálužský pohár vítězů, na kterém soutěžili
jak mladí hasiči, tak naše DROZDOVSKÁ STARÁ GARDA.
Všichni naši hasiči obsadili medailová místa: mladší žáci
3. místo, starší žáci 1. místo a stará garda 3. místo! Na konci
června jedou naši mladí hasiči na třídenní soustředění do kempu
v Třímanech.
V sobotu 30. 7. je naplánováno již tradiční PRÁZDNINOVÉ
POSEZENÍ U HASIČŮ. Od 16. Hod. bude dětská diskotéka
a večer bude hrát k tanci a poslechu skupina B.A.S. Přijďte
se pobavit při hudbě s občerstvením. Těšíme se na Vás.
E. Ešková

I. Němečková

Přejeme
všem krásné
léto! možno zasílat na adresu:
DROZDOVSKÉ NOVINY vydává obec Drozdov. Povoleno
MKČR10539,
Příspěvky
info@obecdrozdov.eu , nebo OÚ Drozdov čp. 104 Redakční rada: L.Palek, E.Ešková, R. Jelínková, F.Palek, I. Němečková

Okresní přebor se v Drozdově bude hrát od příští sezóny
Fotbalová sezóna 2015/2016 právě skončila a tak nyní
můžeme říci, že se podařilo splnit hlavní cíl – postup
do okresního přeboru. „A“ mužstvo ztrácelo po podzimní
části soutěže na vedoucí oddíl Chaloupek jeden bod. Bohužel začátek jarní části se mužstvu Drozdova nepovedl
a po první porážce v soutěži s týmem Libomyšle se bodová ztráta na první příčku ještě zvýšila. Každopádně od té
doby se výkony hráčů zlepšily a vše vyvrcholilo vyhranými zápasy na půdě Chaloupek (6:2 pro Drozdov) a následnou domácí výhrou 2:0 nad Újezdem. Odměnou byla první
příčka, náskok sedmi bodů před dalšími soupeři a vytoužený postup. Na jaře „A“ mužstvo pokračovalo také
v úspěšném tažení Okresním pohárem a přes semifinálového soupeře z Oseku, kterého rozdrtilo 6:0, se probilo
do finále, které se odehrálo na neutrální půdě ve Stašově
a soupeřem byl vedoucí tým Okresního přeboru, Trubín.
Ve slepované sestavě, kdy většinu týmu tvořili hráči „B“
mužstva a dorostu, i přes bojovný výkon hráči na soupeře
nestačili a finále jasně prohráli.
Co se týče „B“ týmu, hlavním cílem bylo zapracování
hráčů z dorostu, aby si zvykli na dospělý fotbal. Mužstvo
se

v osmičlenné tabulce a obsadilo páté místo.
Závěrem ještě zmíníme úspěšné tažení dorostu Okresní
soutěží. I s několika hráči patřící věkem do žákovské kategorie mužstvo vybojovalo skvělé druhé místo
s vyrovnaným skóre 33:33.
Děkujeme všem fanouškům, sponzorům za jejich podporu
a věříme, že si najdou cestu do sportovního areálu i následující sezónně.
F. Palek

Zpráva Sboru pro občanské záležitosti
Narozené děti:
Tereza Hertlová, č. p. 252, narozena 30. dubna 2016
Kristýna Hertlová, č. p. 252, narozena 30. dubna 2016
Vojtěch Měšťan, č. p. 5, narozen 25. května 2016
Vítání občánků:
V sobotu 28. května 2016 se uskutečnilo vítání občánků.
Přivítány byly:
Amálie Siegmundová a Amálie Sládková

Opustil nás:
V sobotu 14. května 2016 zemřel po dlouhé nemoci pan
Petr Lisý, ve věku nedožitých 80 let.
V pondělí 30. května 2016 zemřela po těžké nemoci
paní Lidmila Hatinová, č. p. 66, ve věku 68 let.

