DROZDOVSKÉ NOVINY
Podzim 2016

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ vs.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DROZDOVĚ
Výjezd jednotky je do 10 minut SDH je významným spolkem z hlediska
od vyhlášení poplachu jednotce a do- společenského života obce. Pořádáme
jezd do 20 minut. O výjezdu se hasiči Masopust, Prázdninové posezení u hasizásahové jednotky dozví houkáním siré- čů, Drozdovské světélkování. Podílíme se
ny za obecním úřadem nebo veliteli jed- na pořádání Dětského dne, Adventního
notky a kontaktním osobám volá Středis- zpívání a dalších akcí.
ko HZS v Kladně. Odtud nejdříve volají Účastníme se soutěží v požárním sportu
jednotkám profesionálních hasičů a až pořádajících SH ČMS (okrsková soutěž
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů poté dobrovolným hasičům (v závislosti atd.). Také hasičských „srandamačů“
(JSDH)
na vzdálenosti a stupni požáru). U kaž- pořádaných jinými sbory, jako je napříZřizuje ji a spravuje obec. Velitele této dého požáru, dopravní nehody apod. klad Zálužský pohár vítězů, kterého se
jednotky, po vyjádření hasičského zá- musí být profesionální hasiči.
každoročně zúčastňuje naše stará garda.
chranného sboru kraje k jeho způsobilosti
Protože nemáme kroužek mladých hasičů,
vykonávat funkci velitele, jmenuje V obci nemusí být zásahová jednotka kvůli nedostatku dětí i vedoucích, spolui Sbor dobrovolných hasičů. Jsou to na pracujeme s SDH Záluží. Vedoucí tama odvolává starosta obce.
V Drozdově se zásahová jednotka sobě nezávislé složky.
ních mladých hasičů Jaroslav Hatina ml.
skládá z 10ti členů: velitel jednotky,
přijal naše děti do svého družstva a ty
2 velitelé družstva, 4 strojníci a 3 hasiči. Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
jsou z hasičiny nadšené. Jezdí na soutěže
Každý hasič v této jednotce musí každý Je organizační složkou občanského sdru- v požárním sportu, účastní se hry Plamen,
rok absolvovat školení teoretických žení s názvem Sdružení hasičů Čech, ve které soutěží všechny družstva mlai praktických znalostí. Musí mít potvrze- Moravy a Slezska (SH ČMS). Drozdov- dých hasičů z Berounska. Jezdí do Aqua
ní od lékaře, že je schopný a zdravotně ský sbor má 49 členů. Jako subjekt se parku, na soustředění do Tříman.
způsobilý v jednotce působit, a každé nepodílí na zásahových a likvidačních
pracích při řešení mimořádných udá- Pokud i vaše děti láká hasičina, neváhejte
2 roky toto potvrzení obnovovat.
lostí. Přesto i dobrovolní hasiči obětavě a kontaktujte nás.
Členové JSDH jsou hasiči, kteří vyko- pomáhají při přírodních katastrofách,
návají službu v jednotce požární jakými byly v posledních letech bleskové
ochrany dobrovolně, zadarmo a ve povodně. K větším zásahům mohou
Za JSDH a SDH Drozdov Eva Ešková
pouze hasiči ze zásahové jednotky.
svém volném čase.
K výjezdu je ze zaměstnání může uvolnit
pouze obec, která musí zažádat o uvolnění u jejich zaměstnavatele. Může se tedy
stát, že zrovna v době vyhlášení popla-  19. 10. středa - zasedačka OÚ Drozdov. „Ruční práce s paní Hertlovou“
chu, bude všech 10 hasičů JSDH ve svém
(pedig, ubrousková technika a další…) Délka kurzu je podle pracnosti výrobku,
zaměstnání a jednotka tedy nebude moci
cena za kurz je 130,- Kč.
zasahovat.
V Drozdově je jednotka V. stupně
 17. 10 – 21. 10. – OÚ- organizuje odvoz velkoobjemového odpadu (za velkos místní působností zasahující na území
objemový odpad se považuje: plasty, dřevo, nábytek, vany, umyvadla, matrace,
svého zřizovatele, tedy obce Drozdov. Je
koberce, lina, gauče apod.).
využívána k zásahům i mimo svůj územPokaždé, když zazní siréna, která ohlašuje požár nebo jinou přírodní pohromu,
slyším kritiky na adresu našich dobrovolných hasičů. Tímto článkem bych
ráda vysvětlila rozdíl mezi zásahovou
jednotkou a Sborem dobrovolných hasičů.

Nejbližší akce v Drozdově

ní obvod (např. v minulém roce hašení
velkého požáru na Jivinské hoře nebo
požáru lesa u Újezda).



22. 10. sobota – sběr železného šrotu – organizuje SDH Drozdov.



5. 11. sobota - Drozdovské světélkování - sraz účastníků s lampiony je
16:15hod. před budovou OÚ. Ukončení na hřišti, ohňostroj a prodej „Lampionů štěstí.



13. 11. neděle – muzikál v Divadle Hybernia – Alenka v kraji zázraků. Odjezd autobusu v 9:00hod. od autobusové zastávky. Muzikál je od 11:00 hod.
Po představení je možné navštívit se vstupenkou do divadla, která slouží jako
slevová vstupenka, muzeum voskových figurin Grevin v Celetné ulici. Cena
vstupenky je 350,- Kč, vynikající místa 12. a 13. řada. Prodej je již zahájen ve
škole a na OÚ. Pospěšte si a užijte si krásný den v Praze.



3.12. Drozdovské adventní zpívání (týden Drozdovského adventu).

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Drozdova konaného dne 12. září 2016 od 19.00hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomno 9 zastupitelů 18 občanů.
Projednání a schválení rozpočtové změny č. 2 za rok 2016
1.
2.
3.
4.

Informace o připravovaných volbách do zastupitelstva
Středočeského kraje
Informace o připravovaných kulturních akcích
Diskuze
Usnesení, závěr

Projednání a schválení rozpočtové změny č. 2 za rok 2016 Byla projednána a schválena rozpočtová změna č. 2 za rok
2016. Celkové příjmy a výdaje se navyšují o 970 805,- Kč.
Pověření starosty obce k podpisu smlouvy o poskytnutí investičního úvěru na dofinancování výstavby vodovodu a
kanalizace - Na veřejném zasedání byl pověřen starosta obce
k podpisu smlouvy o poskytnutí investičního úvěru na dofinancování výstavby vodovodu a kanalizace. Výběrové řízení
vyhrála Česká spořitelna.
Pověření starosty obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení na opravu a modernizaci cisterny CAS 32
TATRA 148 - Starosta obce byl pověřen k podpisu smlouvy
o dílo s vítězem výběrového řízení na opravu a modernizaci
cisterny CAS32 TATRA 148. Vítězná firma „ Požární technika KOMET s.r.o.“ Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky.
Oprava bude probíhat od ledna do 15. května 2017.
Pověření starosty obce k podpisu smlouvy na provádění
povinného archeologického dozoru při výstavbě vodovodu
a kanalizace - Na veřejném zasedání byl pověřen obecním
zastupitelstvem starosta obce k podpisu smlouvy na provádění pravidelného archeologického dozoru při výstavbě vodovodu, čistírny odpadních vod a kanalizace. Cena se bude
pohybovat kolem 40 000,- Kč. Dozor bude provádět Ústav
archeologické památkové péče středních Čech Praha.
Pověření starosty obce k podpisu smlouvy na provádění
odborného autorského dozoru projektanta při výstavbě vodovodu a kanalizace - Starosta obce byl pověřen k podpisu
smlouvy na provádění odborného autorského dozoru projektanta při výstavbě vodovodu a kanalizace. Jeho návštěva se
předpokládá 2x do měsíce, s pracovní dobou 2 hodin.
Projednání a schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu přípojky KNN s Obcí Záluží, pověření starosty obce k podpisu
této smlouvy - Byla projednána a schválena smlouva
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu přípojky NN (nízkého napětí) s obcí
Záluží. S vedením obce s p. starosta domluvil na jednorázovém poplatku 1 000,- Kč.
Projednání a schválení výše příspěvku od občanů na veřejnou
část vodovodních a kanalizačních přípojek - Byla projednána
a schválena výše příspěvku od občanů na veřejnou část vodovodních a kanalizačních přípojek. Jedna přípojka bude
za 15 000,- Kč, obě přípojky kanál i vodovod za 20 000,- Kč.

Informace o připravované výstavbě vodovodu a kanalizace
v obci - Během schůze OZ byly při projednávání jednotlivých
bodů podány informace k připravované výstavbě vodovodu
a kanalizace v obci. Aby se informace o stavbě dostaly
ke všem občanům, bude vydáno zvláštní číslo Drozdovských
novin, které budou podrobně informovat o všech zásadních
postupech a výstavbě vodovodu a kanalizace.
Informace o připravovaných volbách do zastupitelstva Středočeského kraje - Na schůzi OZ byly podány základní informace
k blížícím se volbám do zastupitelstva Středočeského kraje,
které proběhnou ve dnech 7. – 8. října 2016.
Diskuze
 p. Spurná žádá o úklid před jejím plotem, kde je veliká
hromada nahrnuté zeminy (pozůstatek při asfaltování ulice). Obec zajistí úklid.
 p. Hertlová na řešení s povrchovou vodou, zda nadále
bude v provozu stávající kanalizace
 p. Stančíková – jak budou informováni občané a jak se
dozví o započetí stavby v její ulici. Bylo vysvětleno, systém informací pro občany, jednotlivé ulice a jednotlivce
 p. Paprt – zda bude šachta placena OÚ . Odpověděl
p. starosta, že obě přípojky budou placeny.
 p. Palek se dotazoval na výši půjčky od České spořitelny.
Starosta obce upřesnil, že jde o 15 000 000,- Kč. Dotace
od Středočeského kraje je 8 miliónů korun.

USNESENÍ
1.

OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 2 na rok 2016.
Výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0
zdrželi se: 0

2.

OZ pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí investičního úvěru na dofinancování výstavby vodovodu
a kanalizace v obci Drozdov.
Výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

3.

OZ pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
s vítězem výběrového řízení na opravu a modernizaci cisterny CAS 32 TATRA 148.
Výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0, zdrželi se: 0
OZ pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o provádění
povinného archeologického dozoru při výstavbě vodovodu
a kanalizace v obci Drozdov.
Výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

4.

5.

6.

OZ pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na provádění odborného autorského dozoru projektanta při výstavbě vodovodu a kanalizace.
Výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

7.

OZ projednalo a schválilo smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu přípojky NN s Obcí Záluží a pověřuje starostu obce
k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

8.

OZ projednalo a schválilo výši příspěvku od občanů na
veřejnou část vodovodních a kanalizačních přípojek, za 1
přípojku 15 000,- Kč, za 2 přípojky 20 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

Dětské rybářské závody

Zahájení nového školního roku

Dne 25. 6. se konaly dětské rybářské závody. Zúčastnilo se
19 soutěžících. Někteří zdárně zúročili zkušenosti, které
získávali během celoročního kroužku. Počasí se vydařilo,
rybky se chytaly, takže všichni si užili spoustu zábavy
a příjemný den. Poté došlo k ocenění nejlepších rybářů.
Nakonec si mohli všichni opéct buřty. Přítomní hodnotili
tuto akci velmi kladně. A děti se již těší na další ročník.

Prázdniny se rychle přehouply a máme tu opět nový školní
rok. Škola ožívá, ve dveřích se objevují usměvavé a opálené děti a vyprávějí si své nezapomenutelné zážitky z prázdnin. Svůj velký den sem přicházejí prožít také prvňáčkové
se svými rodiči a krásnými aktovkami na zádech. Je osm
hodin, ozve se zvonek a do třídy vchází paní ředitelka Eva
Peksová. Přivítá všechny přítomné a hlavně nové žáky.
Potom předává slovo paní učitelce Ireně Němečkové, která
se nejprve se všemi prvňáčky seznámí. Každý malý školáček řekne své jméno a přednese básničku nebo zazpívá
písničku. Na řadu přichází stužkování. Každý prvňáček
musí nejprve zazvonit na kouzelný zvoneček, paní učitelka
mu připne stužku s jedničkou a od paní ředitelky dostávají
balíčky se školními potřebami. Své kamarády ve škole
uvítají také starší spolužáci a přinášejí jim kytičky. Slavnostní chvíle ještě nekončí, přivítat malé školáky přichází
pan starosta Pavel Sládek, paní Marie Lisá a Jitka Humlová
za Sbor pro občanské záležitosti. Přinášejí dětěm krásné
kufříky a pamětní listy. Prvňáčkové se vrací do svých lavic
a čeká je společné učení s paní učitelkou a jejím pomocníkem Méďou Školáčkem. Společně se naučí básničku
o škole. Pomáhají jim také starší spolužáci, kteří už básničku znají. Slavnostní den ve škole pro všechny pomalu končí
a děti odcházejí spokojeně domů se svými rodiči.

Renata Jelínková

Podzim v MS Holý Vrch
Začíná podzim. Příroda zaznamenává v tomto období tolik
změn. Každým dnem se mění její barvy, což je lákavé
na procházky po lukách i lesích. Tato část roku ale myslivcům přináší nejvíce povinností. Musí připravit všechny
krmelce a zásypy pro zvěř, obstarat krmení na celou zimu
a poté pravidelně doplňovat zásoby od podzimu do jara.
15. 10. 2016 se uskuteční již tradiční setkání sokolníků s
cvičenými dravci – orly, sokoly a
rarohy.
V dopoledních hodinách se můžete přijít podívat a seznámit se s tímto nelehkým koníčkem.
MS Holý vrch přeje všem spoustu krásných podzimních
zážitků.

Prázdninové posezení u hasičů
V sobotu 30. července 2016, přesně uprostřed prázdnin,
uspořádali drozdovští hasiči již tradiční letní akci Prázdninové posezení u hasičů.
Ve čtvrtou hodinu odpolední začala hrát reprodukovaná
hudba všech žánrů. Začali se scházet první hosté. Pro děti
byl připravený skákací hrad. O osmé hodině večerní začala
hrát k tanci i poslechu skupinaB.A.S. Voněly klobásky,
pivo teklo proudem. Pro děti se smažily hranolky a točila
malinovka. Pobavit se přišli drozdováci i hosté z Tlustice,
Třenice, Zbiroha. Jistě nás bylo na třista.

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo také
v Mateřské škole. Všechny děti přivítaly nejen obě paní
učitelky Irena Volfová a Soňa Matějková, ale také pan
starosta Pavel Sládek společně s paní Jitkou Humlouvou
a Marií Lisou ze Sboru pro občanské záležitosti. Děti dostaly krásné balíčky s výtvarnými potřebami a pamětní listy se
svými jmény. Do MŠ je přihlášeno 25 dětí, z toho je
10 nových.
Co náš čeká?
MŠ a ZŠ (1. a 2. ročník) 23. 9. uvidí ve škole divadelní
představení Čtyři pohádky. 7. 10. MŠ uvidí divadelní představení O Popelce v MŠ v Cerhovicích. Pro ZŠ chystáme
cvičení v přírodě společně s besedou s členem MS Holý
vrch a 25. 10. výlet na hrad Karlštejn v rámci 700. výročí
narození Karla IV. Dále nás čekají „Podzimní skřítkové“,
jedná se o společnou akci pro školní družinu a MŠ.
Irena Němečková

Děkujeme za hojnou účast a vaši podporu a těšíme se
na další akci.
Eva Ešková

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

Končící přípravkáři naskočili
rovnou do starších žáků
Na konci minulé sezóny slavily děti ze starších přípravek vítězství v Okresním přeboru.
Tu letošní většina z nich hraje rovnou za dva
celky. Za mladší žáky pod hlavičkou Cerhovice/Drozdov , ale i za starší žáky pod hlavičkou
Drozdov/Cerhovice. Možná někoho zaráží názvy
mužstev, ale toto spojení klubů v žákovských
kategoriích se již dlouhodobě osvědčuje, což je
právě i vidět na mladících, kteří rovnou naskakují
v Okresním přeboru za starší žáky. Tato zkušenost bude určitě do tří let k nezaplacení a možná,
že uvidíme i vítěze Okresního přeboru ve starších
žákovských kategoriích. Když vezmeme v potaz,
že trénují 3x týdně a někteří odehrají dva zápasy
za víkend, tak určitě můžeme mluvit o velmi
dobré přípravě třeba i do dospělého fotbalu, kde
pomalu ale jistě fotbalová družstva ubývají.

Termíny domácích utkání mužstev TJ Drozdov
„A“ mužstvo – Stašov, v sobotu 8. října 2016 od 16:00 hod.
Starší žáci – Žebrák, v neděli 9. října 2016 od 11:30 hod.
„B“ mužstvo – Osov, v neděli 9. října 2016 od 14:00 hod.
„A“ mužstvo – Hořovicko B, v sobotu 22. října 2016 od 15:30 hod.
Starší žáci – ČLU Beroun, v sobotu 22. října 2016 od 13:00 hod.
„B“ mužstvo – Osek B, v neděli 23. října 2016 od 14:00 hod.
„A“ mužstvo – Beroun B, v sobotu 5. listopadu 2016 od 14:00 hod.
„B“ mužstvo – Lochovice B, v neděli 6. listopadu 2016 od 14:00 hod.
„A“ mužstvo – Nižbor, v sobotu 19. listopadu 2016 od 13:30 hod.
„B“ mužstvo – Liteň, v neděli 20. listopadu 2016 od 13:30 hod.

Tímto bychom chZa2016 připravovat.
Za TJ Drozdov Michal Dlouhý
A samozřejmě poděkovat všem skalním příznivcům za účast na těch již konaných.

Zpráva Sboru pro občanské záležitosti

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v příštím roce!
Opustili nás:

V úterý 21. června 2016 zemřel náhle pan Jan Vaic,
č. p. 120, ve věku 60 let

21. 6. 2016 se uskutečnilo slavnostní rozloučení
s předškoláky v obřadní síni OÚ v Drozdově

V sobotu 25. června 2016 zemřel po těžké nemoci
pan ing. Jiří Kotlín, č. p. 201, ve věku 75 let
V sobotu 16. července 2016 zemřela paní Marie Palková,
č. p. 37, ve věku 69 let
Vstoupili do svazku manželského:
Monika Šimková a Radek Matějka, 11. června 2016
Eva Vítková a Pavel Štefunda, 18. června 2016
Jana Schejbalová a Jiří Matějka, 8. července 2016
Petra Svobodová a Jan Obleser, 30. července 2016
Miroslava Dočkalová a Tomáš Drsek, 5. srpna 2016
Aneta Lukešová a Petr Matějka, 6. srpna 2016
Všem těmto novomanželům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti na jejich společné
cestě životem.
Narozené děti:
Žofie Wackerová, č. p. 261, narozena 5. června 2016
Eliška Bruthansová, č. p. 142, narozena 25. července 2016
Za SPOZ J. Humlová

Slavnostní přivítání prvňáčků ve škole

