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Pálení čarodějnic nad Drozdovem

Připravované

P

kulturní akce
v Drozdově

oslední den v dubnu je prakticky po
celé Evropě každoročně spjat
s oslavou příchodu jara. Tento prastarý
zvyk, tzv. Pálení čarodějnic neboli Noc
čarodějnic, Filipojakubská noc, jinde
Valpuržina noc nebo Beltine, měl
v různých dobách, na různých místech,
různé podoby vycházející z místních tradic. Jen lidé se vždy scházeli, aby jej
oslavili společně.
Stejně tak tomu bylo i v neděli, 30. dubna, kdy se Pálení čarodějnic konalo již
poněkolikáté u Lovecké chaty nad Drozdovem. Počasí bylo poněkud chladnější,
ale po několika deštivých dnech jsme se
přece jen obešli bez deště. Že by čáry
Čarodějnic? Také se jich tu slétlo hned

několik – od nejmladších k těm více jak
staletým. A že jich bylo všude plno! Jejich smích se rozléhal nejen kolem ohně,
ale po celém lese. I pro ně bylo zajištěno
občerstvení, ale hlavně výborné hudební
vystoupení Michala Kryštofa se svými
přáteli. Zpívalo se i tančilo až do ranních
hodin svátečního dne, 1. máje. To už byste žádnou čarodějnici nespatřili. Tiše se
rozloučili a slíbili, že zas za rok přiletí.
Doufejme, že pozvou i další kamarádky,
protože by byla škoda tuto tradici neudržet.
Děkujeme všem přítomným za návštěvu a
těšíme se na další setkání, třeba zas u
Lovecké chaty.
R. Jelínková

Květen
13.5. Sobotní setkání
s důchodci.
Kařez – od 15:00hod.
Červen
3.6. Den dětí

Pozvánka na putování po památkách

K

větnové putování po památkách proběhne v sobotu
20. 5. 2017.

Program:
6:45 hod. odjezd od autobusové zastávky Drozdov, pak
možno nastoupit v Cerhovicích u řeznictví. Poplatek za autobus je 150,- Kč.

9:00 hod. zámek Nelahozeves - malebný zámek patří mezi
nejvýznamnější pozdně renesanční sídla v Čechách. V roce
1623 se majitelkou zámku stala Polyxena z Lobkowicz
a prakticky od té doby dodnes je zámek v majetku tohoto
rodu. Nachází se v něm jedna z největších rodových sbírek
umění ve střední Evropě. Budeme rozděleni na 2 skupiny,
důchodci , děti, studenti 60,- Kč, ostatní 110,- Kč.
12:00 hod. Mělník - prohlídka vinných sklepů s degustací
čtyř druhů mělnických vín za 160,- Kč.

13:00 hod. oběd v zámecké restauraci: Hovězí vývar s
nudlemi,150g smažený kuřecí řízek s vařeným bramborem,
dezert ovocný minikošíček, možné doobjednat kávu (není
v ceně) – cena 200,- Kč.,
14:15 hod. prohlídka zámku, cena 100,- Kč. Pak následuje
Mělnická kostnice - pod kněžištěm proboštského chrámu
zaujímá prostornou kryptu mělnické kostnice, jedna z nejzajímavějších v Čechách. Do dnešní podoby ji odborně upravil
a zpřístupnil univ. profesor Jindřich Matiegka. Vstup 30,Kč. Po prohlídce odjezd domů.
Závazné přihlášky se zaplacením autobusu 150,- /osoba
od 9.5. do obsazení míst v autobusu u p. F. Rejzka doma
nebo na OÚ Drozdov.

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 1/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Drozdova konaného dne 6. března 2017 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomno zastupitelů: 8
Počet občanů: 20. Omluven: Mgr. I. Němečková
► ing. Myslivec – zpráva o hospodaření s obecním lesem –
staří lesa je 90 – 110 let a to je největší zastoupení průměrném
stáří lesa. Za posledních 10 let je průměr hospodářského výsledku 200 000,- Kč/rok čistých těžeb na 57 ha.
Kalkulace nákladů a těžeb za rok 2016:
Výsledek hospodaření za rok 2016 – 161 630,- Kč, 85% pro
obec, 15% Lesospol, obec získává 137 385,- Kč
Těžba se provádí ručně (motorová pila a traktor)
Pan Turek – kalkulace nákladů a tržeb na rok 2017, předpoklad je 67 940,- Kč, příjem pro obec se předpokládá ve výši
57 748,- Kč. Otázka zalesnění pole pod lesem – ano, ale záleží na dotačních programech
► OZ projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.1/2017 –
poskytnutá dotace ve výši 130 000,- Kč, vytvoření pracovní
příležitosti formou veřejně prospěšných prací, zaměstnán David Pour.
► Občané byli seznámeni se závěrečným účtem obce za rok
2016 a účetní závěrkou za rok 2016. Dne 15. 2. 2017 proběhlo přezkoumání hospodaření obce pracovníky Středočeského
kraje, výsledek - bez výhrad
► Občané byli seznámeni s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Drozdov za rok 2016
► OZ projednalo a schválilo smlouvu s firmou AJM – Advertisement Job Markening s.r.o. ve výši 6 hodin za měsíc.
► OZ projednalo a schválilo vedení kroniky obce za rok
2015 – 2016
► OZ projednalo a schválilo návrh střednědobého výhledu na
rok 2018 a 2019
► OZ projednalo a schválilo finanční dotace na činnost organizací: SDH Drozdov 45 000,- Kč, TJ
Drozdov 70 000,Kč, MS Holý Vrch 10 000,-Kč, LMK Drozdov 5 000,- Kč,
Domov Na Výsluní Hořovice 5 000.- Kč, Svaz
neslyšících
Hořovice
1 500,- Kč
► informace ohledně stavby vodovodu a kanalizace – úbytek

vody ve studních, informace o zabezpečení, aby voda přestala
ubývat. Občané informováni o tom jakmile zjistí úbytek vody
ve studních, neprodleně informovat OÚ.
P. Grundová – dotaz, proč se kope tak hluboko. Odpověď
hloubka umístění kanalizačních stok je prováděna podle projektové dokumentace, podkladem pro vypracování projektové
dokumentace bylo pro projektanta zajištění napojení všech
nemovitostí a normy.
Odpadové hospodářství – uhradit popelnice do konce dubna
600,- Kč/osoba. Bylo provedeno výběrové řízení na provozovatele odpadového hospodářství – obdrželi jsme pouze dvě
nabídky, cenové nabídky byly vyšší než stávající poskytovatel, proto bylo výběrové řízení zrušeno.
Problém s rozhlasem – tento nebo příští týden přijede firma
na přezkoušení, jak rozhlas funguje.
Poděkování všem složkám a občanům za organizaci a účast
na masopustu.
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:45 hod.
Zapisovatelka: ing. Helena Ešková, Ověřovatelé zápisu: M.
Jelínek, M. Dlouhý,
Zápis vyvěšen dne: 08. 03. 2017
Usnesení:
• OZ bere na vědomí hospodaření s obecním lesem
• OZ schvaluje rozpočtové opatření č.1
• OZ souhlasí se závěrečným účtem obce včetně zprávy o
výsledku hospodaření za rok 2016 a to bez výhrad
• OZ schvaluje účetní závěrku obce Drozdov za rok 2016
• OZ schvaluje účetní závěrku MŠ a ZŠ Drozdov za rok 2016
• OZ schvaluje návrh smlouvy s AJM – Advertisement Job
Marketing, s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy
• OZ schvaluje střednědobý výhled obce Drozdov na roky
2018 – 2019
• OZ schvaluje vedení kroniky – knihy za rok 2015 – 2016
• OZ schvaluje dotace na činnost organizací DPS Žebrák,
STP Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice

Náklady na odpadové hospodářství obce Drozdov za rok 2016
Druh odpadu
Papír
Plasty
Sklo
Bio odpad
Nebezpečný odpad
Objemný odpad
Popelnice
Obec zaplatila za odpad:
Vybráno od občanů za popelnice
Rozdíl
Peníze získané za suroviny z kontejnerů

Částka v Kč, kterou zaplatila
obec za odvoz
28 493,- Kč
98 654,- Kč
2 928,- Kč
37 422,- Kč
6 462,- Kč
41 864,- Kč
557 970,- Kč
773 793,- Kč
467 950,- Kč
305 843,- Kč
72 312,- Kč

Rozdíl, který doplácí obec

233 531,- Kč

Když částku 233 531,Kč vydělíme počtem
obyvatel tzn. 760, dostaneme se na číslo 307
Kč/občan.
To je částka, kterou musíme přičíst k vybírané
částce 600,-/občan/rok
a tím se dostaneme
na cifru 907,- Kč, kterou by musel každý občan zaplatit, pokud by
obec nedotovala svoz
odpadů.
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Zprávičky ze školy

lednu (11.11.) nás v MŠ a ZŠ navštívil pan Jan Kaufelrs
se svou kytarou a skladbami na téma „Barevná hudba“.
Tento koncert se dětem velmi líbil a byl pro ně velkým zážitkem. 21. 1. proběhl již X. ročník plesu na podporu ZŠ a MŠ
ve vinárně Koliba na Bouchalce. Všichni se zde skvěle bavili
a panovala tu příjemná atmosféra.
V únoru navštívil
turistický
kroužek interaktivní výstavu
„Ať žije Hurvínek“ v budově
Muzea hlavního
města
Prahy.
Ve
velkých
boxech
–
dárcích se děti
zapojily
do
Hurvínkova
příběhu a vyzkoušely si různé interaktivní hračky. Mohly si také zahrát
vlastní divadlo. Nechyběly tu ani originální loutky Spejbla,
Hurvínka, Máničky, Bábinky a Žeryka, se kterými se mohly
vyfotit . Dozvěděly se také mnoho zajímavostí o tom, jak tyto
postavy vznikaly. Na závěr si zakoupily drobné upomínkové
předměty. Výlet se nám opět vydařil a spokojeně jsme se vra-

N

celi vlakem zpět domů.
Poslední únorový den
připravily paní učitelky z MŠ pro všechny
děti ze školy a školky
Maškarní karneval.
Nejprve
proběhla
promenáda a představování masek dětí.
Všechny masky byly
opravdu překrásné.
Poté nastal pravý
maškarní rej a tanec
s koštětem, při kterém nebyla o legraci
žádná nouze. Následovaly různé soutěže,
které všechny převlečené postavičky velmi bavily. Na závěr
děti čekal zábavný pohádkový kvíz, ve kterém si prověřily
své znalosti z pohádek a večerníčků. Organizace maškarní
karnevalu se paním učitelkám z MŠ velmi podařila a odměnou
jim byl spokojený úsměv na tváři všech dětí.
Irena Němečková

Sbor dobrovolných hasičů

ový rok začal realizováním modernizace a rekonstrukce
cisterny Tatra 148, která byla v havarijním stavu. Oprava cisterny je financována z převážné části z dotace Středočeského kraje na podporu SDH. Na podzim ruku 2016 byla ve
výběrovém řízení vyhlášeném obcí Drozdov zvolena firma
Komet Pečky s.r.o. 5. 1. 2017 jsme odvezli cisternu do Peček.
Rekonstrukce a modernizace by měla být hotová nejpozději do
15. května 2017.
Dne 7. 1. se konala Výroční valná hromada. Výbor shrnul
činnost sboru a zásahové jednotky v roce 2016. Pozdravit nás
přišli zástupci ostatních sborů okrsku a zástupce okresního
sdružení. Dále zástupci ostatních složek obce a pan starosta P.
Sládek.

Od začátku roku jsme se připravovali na letošní Masopust.
Zrekonstruovali jsme „hasičský šlapací speciál“, který byl
překvapením k letošnímu již 10. ročníku.
8. dubna byl sběr železného šrotu. 22. dubna jsme se zúčastnili
Okrskové soutěže v požárním sportu v Cerhovicích, kde jsme
získali pohár za 3. místo. 29. dubna se konalo čištění koupaliště.
Plánované akce
V květnu bude čištění koupaliště.
17. 6. pořádají zálužští hasiči soutěž starých gard Zálužský
pohár vítězů.
24. 6. se zúčastníme oslav 110. let SDH Tlustice.
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Valná hromada TJ Sokol Drozdov

sobotu 4. března 2017 proběhla každoroční Valná hromada TJ Drozdov. Této události se zúčastnil nejen nově
zvolený předseda Okresního fotbalového svazu Beroun pan
Knotek, ale další zástupci složek obce – starosta obce, zástupci hasičů, leteckomodelářského klubu, mysliveckého
sdružení a další. Na valné hromadě zazněly výroční zprávy ze
všech oddílů TJ, od přípravek, přes mládež, až po mužstva
dospělých. Stejně tak byli přítomní informováni o stavu financí TJ a z revizní zprávy se dozvěděli, jak TJ nakládá se svěřeným majetkem.
Mezi další potěšující zprávy patří i rozšiřování aktivit TJ, kdy
již několik let probíhá cvičení žen na Obecním úřadě, dobře
funguje zrekonstruované nohejbalové hřiště na koupališti.
Dále se nově zájemci o stolní tenis pravidelně scházejí
v prostorách Obecního úřadu. Ze sportovního hlediska je prvořadým cílem udržení fotbalového Okresního přeboru, kde
se naše „A“ mužstvo prozatím pohybuje v klidné polovině
tabulky. Z těch ostatních cílů jmenujme především snahu zvelebit a rozšířit areál TJ hlavně pomocí různých dotací a grantů, aby mohl být smysluplně využíván širokou veřejností

a stal se tak jedním z hlavních míst setkávání našich občanů.
Bohužel, ne všechny dotační tituly můžeme využívat, neboť
pozemky areálu nejsou zcela ve vlastnictví TJ (obce).
František Palek

Ohlédnutí za drozdovským masopustem

R

ok se sešel s rokem a Drozdov opět ovládlo masopustní
veselí. 11. února se konal již 10. ročník Drozdovského
masopustu.
Před 14. hodinou se sešlo na návsi mnoho masek i přihlížejících. Medvědář s medvědem požádali starostu o klíč od obce,
aby si masky mohly dělat, co chtějí. Tři mušketýři, doktoři
a poustevník s družinou měli připraveny vozíky s koblihami
a preclíky, se svařeným vínem i horkým čajem na zahřátí.
Muzika hrála, mohlo se vyjít.
V tom zazněla hasičská siréna a hasiči, vždy připraveni
k zásahu, běželi do garáže pro hasičský vůz. Jaké překvapení,
když místo cisterny vyjel „hasičský šlapací speciál (emisní
třída 8)“. A teď už mohl Masopust opravdu začít.
Masky i přihlížející vyrazili průvodem. Mnozí využili šlapací
bar na kolečkách, kde jim blonďatá hasička nabízela nealko,

svařák, ale i něco ostřejšího na zahřátí. I když při jízdě
do kopce byli šlapající zahřátí dostatečně.
Kolem půl páté se všichni shromáždili před obecním úřadem.
Hasiči odnesli basu v neckách a pochovali jí za budovou OÚ.
Tam bude připravena zase na příští rok.
Poté bylo vyhodnocení nejlepších masek. Je to vždy těžké,
všechny masky jsou krásné.
Letos vyhráli v kategorii dětských masek Křemílek, smrtky
a mouky. V kategorii dospělých vyhráli členové skupiny
KISS, koza a opice a vodníci. Každá skupina dostala krásné
dorty, které vyrobila paní Alena Petráčková-Rybenská.
Pěkné odpoledne skončilo v hostinci U Lisých.
Děkujeme všem maskám a občanům, kteří přišli do průvodu,
i obecnímu úřadu za podporu.
Za organizátory Eva Ešková

Vítání občánků v Drozdově

Štěpán Fiala

Žofie Kašparová

Jan Jiránek

Adam Jílek

Klára Škrlantová

Alexandr Kvasnička

