DROZDOVSKÉ NOVINY
Zima 2016

Vánoční zpívání na návsi
Je krásné a mrazivé odpoledne 3. prosince 2016. Pomalu se smráká a z rozhlasu
se nesou vánoční koledy. Lidé se scházejí na náves, kde už voní svařák a opečené
klobásy. Nechybí tu stánky s vánočními
dekoracemi, s výrobky dětí ze školní
družiny a jmelím. Všichni si také mohou
koupit škvarkové placky nebo perník.
Ve čtyři hodiny začíná program. Nejprve
všechny přítomné přivítá starosta obce
pan Pavel Sládek společně s panem místostarostou Františkem Rejzkem. Poté se
rozezní trubka pana Brandnera a zraky
všech přítomných se pomalu stáčejí
na strom, který se má každou chvíli rozsvítit. Následuje troubení koled v podání
Josefa Čerpla. Program pokračuje
na vyzdobeném prostoru před kapličkou.
Přicházejí malí andílci z MŠ. Zpívají
vánoční písničku a společně ukážou svůj
tanec andílků.

Jsou opravdu velmi roztomilí a všichni
jim s chutí tleskají. Následuje vystoupení
žáků ze školy. Na scéně se objevuje
ponocný a troubí. Vzápětí se rozezní
flétny a přilétají krásní andělé. Po chvíli
nastupují další postavy – přichází Josef
s Marií, řemeslníci, muzikanti, pastýři
s malými pasáčky a nechybí také sousedi
a sousedky. Za zpěvu koled se
před očima diváků odehrává vánoční
příběh o narození Ježíška. Představení
pomalu končí zpíváním koledy „Čas
radosti, veselosti“. Děti odchází ze scény
a sklízí zasloužený potlesk.
Příjemný předvánoční podvečer končí
a lidé se spokojeně rozchází do svých
vyhřátých domovů. Poděkování patří
všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu celé akce. Ráda bych touto
cestou poděkovala také paní Aleně
Hertlové, která připravila pro všechny
děti překrásné kostýmy.
Irena Němečková

Povedený podzim „A“ mužstva TJ
Na podzim sezóny 2016/2017 se „A“ tým TJ Drozdov opět
vrátil do fotbalového Okresního přeboru. Ačkoliv hráčský
kádr před sezónou spíše oslabil a výsledky v přátelských
utkáních byly hrozivé, hráči vybojovali slušných 19 bodů a
obsadili klidný střed tabulky. Rozšířenému vedení „Áčka“,
pod taktovkou nového trenéra Petra Grunda, se podařilo zapracovat hráče „B“ mužstva a dorostu. Tím se projevila důležitost provozovat činnost i těchto oddílů, nemluvě a výchově
mladých nadějí, jejichž počet nám závidí celý okres.
František Palek

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 7/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Drozdova konaného dne 12. prosince 2016 od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomno zastupitelů: 8 (omluven: J. Hertl), počet občanů: 29
1. Ředitelka školy Mgr. Peksová seznámila přítomné s výroční zprávou školy za školní rok 2015/2016 společně s fotodokumentací z jednotlivých akcí
2. Účetní obce Jana Jarolímová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3, při kterém nedošlo k úpravě závazných ukazatelů. Rozpočtové opatření č. 4 došlo k navýšení
z úvodu přijetí dotace od ÚP.
3. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatření
č.5, dochází k navýšení o 25 000 000 Kč v souvislosti
s dotací od MZE na výstavbu V+K.
4. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2017,
rozpočet je navržen jako schodkový, z důvodu výstavby
vodovodu a kanalizace budou čerpány naspořené finance
a úvěr.
5. OZ projednalo a schválilo pronájem části pozemku p.
č. 24/1 p. Lukáši Šubertovi za 100,- Kč /rok. OZ projednalo
a schválilo pověření starosty obce k podpisu nájemní
smlouvy.
6. OZ projednalo a schválilo pověření starosty obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu „ Drozdov – kNN pro
šachtu Tlustice“ do pozemku ve vlastnictví firmy
JASTRANS za částku 2 000,- Kč.
7. OZ projednala a schválilo pověření starosty obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu „Drozdov – kNN pro
šachtu Tlustice“ do pozemku ve vlastnictví pana Frant.
Altmana za částku 2 000,- Kč.
8. OZ pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu „Drozdov – kNN pro šachtu Tlustice“ do pozemků ve
vlastnictví KÚ Stř. kraje za částku 1 120,- Kč.
9. Starosta obce seznámil s výsledkem výběrového řízení
a projednala a schválilo pověření starosty obce k podpisu
příkazní smlouvy s vítězem výběrového řízení na zajištění
výběru provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu ve vlastnictví obce Drozdov. Přihlášeno bylo 7 uchazečů, nejnižší cena 74 500,- Kč bez DPH (firma ZAKÁZKY.
EU, Moravská Ostrava).
10. Oprava a upřesnění Usnesení č. 6/2016 ze dne 3. 10.
2016, bod 4 takto: OZ pověřuje starostu obce k podpisu
smluv o zajištění vybudování vodovodní a kanalizační přípojky. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, zaplatí za jednu
přípojku 18 000 korun a za obě přípojky 23 000 korun.
11. P. Rejzek informoval o dílčím přezkoumání hospodaření
obce. Hospodaření obce je bez chyb a nedostatků.
12. V bodu různé, připomínky a diskuze starosta obce informovat o průběhu stavby kanalizace a vodovodu

• p. Palková Z. - dotaz na placení za přípojky – poplatek
složenkou nebo přímo na OÚ. Odpověděl p. Rejzek – platit
je možno složenkou, převodem nebo hotově na OÚ.
• p. Hertlová - dotaz ohledně výběrového řízení na provozovatele stavby V+K. Ten, kdo vyhraje výběrové řízení, zaručí,
že poplatky za vodu a kanál budou nejlevnější? Dotaz upřesnil starosta obce.
• p. Cajthaml J. špatná slyšitelnost místního rozhlasu v ulici,
kde bydlím (vysílač č. 5 a 6). Stejný požadavek měl i p. Valášek. Odpověděl p. Rejzek - oprava na začátku roku 2017
• p. M. Grundová – dotaz, jak hluboko se bude kopat kanalizace v jejich ulici, obava, aby nedošlo ke stržení pramenů
vod, zásobující jejich studny. Na dotaz odpověděl p. starosta
– na tuto situaci byl upozorněn TDI ing. Šesták, který za
práci zodpovídá. Je třeba sledovat hladinu vody ve studních a
včas upozornit na změnu, aby se provedlo okamžitě opatření.
• Informace p. místostarosty o možnosti zakoupení 120 litrové popelnice plastové za 660,- Kč a plechové 110litrové za
835,- Kč.
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:03 hod. Zapisovatelka:
I. Němečková, ověřovatelé zápisu: M. Jelínek, M. Dlouhý.
Usnesení č. 7/2016
1. OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5 navýšení o 25 000 000 Kč v souvislosti s dotací od Fondu životního prostředí a MZE na výstavbu V+K.
2. OZ schválilo rozpočet na rok 2017
3. OZ projednalo a schválilo pronájem části pozemku
p.č. 724/1 p. Lukáši Šubertovi.OZ pověřuje starosta obce k
podpisu nájemní smlouvy.
4. OZ pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu „ Drozdov – kNN pro šachtu Tlustice“ do pozemku ve
vlastnictví firmy JASTRANS za částku 2 000,- Kč.
5. OZ pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu „Drozdov – kNN pro šachtu Tlustice“ do pozemku
ve vlastnictví pana Frant. Altmana za částku 2 000,- Kč.
6. OZ pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu „Drozdov – kNN pro šachtu Tlustice“ do pozemků
ve vlastnictví KÚ StČ kraje za částku 1 120,- Kč.
7. OZ pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy
s vítězem výběrového řízení na zajištění výběru provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví
obce Drozdov.
8. OZ projednalo a schválilo opravu a upřesnění Usnesení
č. 6/2016 ze dne 3. 10. 2016, bod 4 takto: OZ pověřuje starostu obce k podpisu smluv o zajištění vybudování vodovodní a kanalizační přípojky. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, zaplatí za jednu přípojku 18 000 korun a za obě přípojky 23 000 korun.
(redakčně kráceno)

Zprávičky z naší školy a školky
V podzimním období naše škola a školka připravila pro své žáky mnoho zajímavých
akcí.
Do MŠ přijelo divadlo ŠUS - s představením „ Čtyři pohádky. Dále proběhlo
Cvičení v přírodě spojené s besedou s členem MS Holý vrch – p. L. Šubertem.
Děti ze školní družiny připravili pro své menší kamarády akci „Podzimní
skřítkové“ a turistický kroužek navštívil v Praze výstavu „Noemova archa“. Velmi
se vydařil výlet na hrad Karlštejn, do Muzea voskových figurín a do Muzea
Betlémů. Děti ze školky navštívily MŠ v Cerhovicích, kde shlédly zde představení
Jiřího Halekala – Mikuláš. Potom si na konci listopadu zajely za Mikulášem,
andělem a čerty do Koněpruských jeskyň. Všechny děti vystoupily se svým
programem - Betlémské zastavení a Tanec andílků - při vánoční zpívání na návsi. V
pondělí 5. prosince 2016 přišel za dětmi do školy Mikuláš s andělem a čertem.
Irena Němečková
Co nás čeká v nejbližší době?
 Den otevřených dveří ve školní
družině na téma „Vánoce“
 Výlet do Třebíze - „Vánoce na
statku“- vánoční program s
postavami v kostýmech, tvořivé
dílny
 Posezení u stromečku - rozdávání
dárků s kamarády, zpívání koled,
vánoční soutěže

Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 10. září 2016 jsme se zúčastnili oslav 130. let
od založení Sboru dobrovolných hasičů Cerhovice.
V pátek 7. října 2016 se konalo námětové cvičení na školu
v Tlustici, které připravila jednotka SDH Tlustice. Jednalo
se o simulovaný požár v přízemních prostorách, od něhož
byla celá budova silně zakouřena a tak se muselo zasahovat
v dýchací technice. Dále musely zasahující jednotky nalézt
a následně evakuovat celkem sedm osob a následně jim poskytnout předlékařskou pomoc. Vyzkoušela se i součinnost
strojníků, vybavení techniky, zejména osvětlení místa zásahu
a další.
V sobotu 3. listopadu 2016 jsme uspořádali již VIII. ročník
Drozdovského světélkování. Světélka a lampionky šly průvodem na drozdovské hřiště, kde si děti mohly opéct buřty.
Akce byla jako každý rok zakončena krásným ohňostrojem.
V sobotu 3. prosince 2016 jsme zajišťovali technickou přípravu akce Adventní setkání. A odpoledne jsme na akci prodávali občerstvení.
O Vánocích vám přijdeme popřát při Vánočním troubení.
Začátkem nového roku konečně povezeme cisternu CAS 32
TATRA 148 na opravu a modernizaci do Peček, kde sídlí
firma „Požární technika KOMET s.r.o.“, která vyhrála
na konci léta výběrové řízení vyhlášené obcí Drozdov. Oprava bude probíhat od ledna nejpozději do 15. května 2017.
KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017
PŘEJÍ HASIČI.
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Ohlédnutí za rokem 2016 u MS Holý vrch
Blíží se konec roku, a to je čas, kdy se rekapituluje, co se
v předchozím období uskutečnilo, případně podařilo –
nepodařilo.
Co se týče mysliveckého sdružení, první akcí byla
v únoru spoluúčast na Drozdovském Masopustu. V březnu
se konala výroční schůze. Začátkem dubna se čistilo koupaliště. Posledního dubna proběhlo u chaty Pálení čarodějnic. Začátkem června se konal Dětský den. V červenci
Setkání s harmonikou. 15. října jsme zorganizovali již
poněkolikáté Setkání sokolníků. V měsíci listopadu se
uskutečnil hon na drobnou zvěř. V prosinci jsme zajistili
prodej svařeného vína na Adventní akci.

Během podzimu muselo myslivecké sdružení zajistit veškeré zásoby pro zvěř na celé zimní období. Nakoupilo
oves, pšenici a sůl pro zimní přikrmování. Bylo potřeba
přichystat objemné krmivo, zkontrolovat a připravit krmelce a zásypy na celou zimu.
Chtěli bychom Vám všem popřát klidné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém
roce 2017. Těšíme se, že se s mnohými z Vás setkáme
na alších akcích konaných v příštím roce a děkujeme
tímto za přízeň, kterou nám věnujete.

MS Holý vrch Drozdov z.s.

Zpráva Sboru pro občanské záležitosti
Narozené děti:
Klárka Škrlantová, č. p. 57, narozena 14. září 2016
Alexandr Kvasnička, č. p. 96, narozen 17. záři 2016
Jan Jiránek, č. p. 183, narozen 2. října 2016
Adam Jílek, č. p. 106, narozen 20. října 2016
Štěpán Fiala, č. p. 97, narozen 26. října 2016
Kája Veverka, č. p. 113, narozen 20. prosince 2016
Uzavřená manželství:
Tereza Kadeřávková a Pavel Veverka, 4. června 2016
Dana Palková a Tomáš Holeček, 23. září 2016
Oběma novomanželským párům přejeme hodně zdraví,
štěstí a mnoho krásných let prožitých v manželském životě.
Vítání občánků:
V sobotu 19. listopadu 2016 jsme slavnostně s panem starostou Pavlem Sládkem přivítali tyto občánky Drozdova:
Vojtíška Měšťana a Michálka Cvárovského
Vašíka Hrbka a Terezku a Kristýnku Hertlových

Opustil nás:
V pondělí 19. září 2016 zemřela po dlouhé těžké nemoci
paní Anna Šubertová, č. p. 93, ve věku nedožitých 82 let.
Ve čtvrtek 20. října 2016 zemřela po dlouhé těžké nemoci
paní Marie Mottlová, č. p. 226, ve věku 76 let.
Ve stejný den, 20. října 2016, zemřel náhle pan Václav
Matějka, č. p. 205, ve věku 84 let.
V sobotu 5. listopadu 2016 zemřel po dlouhé a těžké
nemoci pan Pavel Provázek, č. p. 192, ve věku 73 let.
V sobotu 12. listopadu 2016 zemřel náhle pan Marek
Zima, č. p. 70, ve věku 42 let.
V neděli 13. listopadu 2016 zemřela tiše paní Marie Lisá,
č. p. 167, ve věku 93 let.

