DROZDOVSKÉ NOVINY

Podzim 2017

Oslava 200. výročí vysvěcení sochy sv. Jana
Nepomuckého a Panny Marie v Drozdově
K obrazu české krajiny bezesporu patří
socha sv. Jana Nepomuckého. Je to muž,
který patrně nejvíce proslavil naší zemi.
V nejzápadnějších koutech světa,
v
největších
městských
centrech
i v nejromantičtějších místech úplné divočiny, můžeme se setkat se znameními
jeho úcty. Potkáváme se s ním po celé
Evropě, jeho jméno najdeme na křestním
listu Pabla Picassa, jeho socha nás přivítá
v zahradě špitálu milosrdných bratří
v izraelském Nazaretě, stejně tak jako
v Jižní a Severní Americe či Japonsku.
Rozšíření a všeobecnost jeho kultu ukazují, že je to světec bezvýhradně přijatý
celým světem. Poslední červencová sobota byla pro obec Drozdov sváteční. Setkali jsme se v podvečer před kapličkou sv.
J. Nepomuckého, která slaví 200 let
od umístění jeho sochy Jana Nepomuckého na klenbovou střechu kapličky
a sochy Panny Marie vložené do kapličky. Jan Nepomucký září novotou, za což
děkujeme paní starostce Lisé a bývalému
obecnímu zastupitelstvu za provedené
restaurování sochy a kapličky, které byly
ukončeny v roce 2009. Stejně tak patří
poděkování občanům, kteří finanční sbírkou při vánočním zpívání roce 2014 při-

spěli částkou téměř 7 000,- Kč na zakoupení nové sochy Panny Marie. Slavnostně
vyzdobená kaplička přivítala občany
a Slovanské tance zahájily slavnost. Hasiči a nimrodi ve slavnostních uniformách
a s prapory; mimochodem, zde byla prvně k vidění vlajka obce Drozdova; nastoupily před kapličku a uprostřed mládež v krojích. Přítomné přivítal starosta
pan Pavel Sládek, zmínil se o historii
kapličky a o záznamech v kronice, dále
v promluvě k občanům pokračoval místostarosta pan František Rejzek. Zmínil
se o významu sv. Jana Nepomuckého
pro naši dobu a o jeho atributech.
Po skončení oficiální části se přítomní
přesunuli do prostoru autobusové čekárny,kde byla instalovaná výstava fotografií soch sv. Jana Nepomuckého z Čech
a Evropy. Součástí výstavy byl prodej
knihy „200let od vysvěcení sochy sv. J.
Nepomuckého a Panny Marie“, kterou
připravil z pramenů místních kronik, vydaných knih a časopisů, vztahující se
k osobě J. Nepomuckého F. Rejzek. Kromě knihy bylo možné si zakoupit dobové
pohlednice s motivem kapličky.Úplný
závěr patřil setkání občanů při muzice
„U Hasičárny“.

Rybářské závody pro děti

Připravované
kulturní akce
v Drozdově
Říjen
28.10. „Světélkování“ v
17:00 sraz u hasičárny

Listopad
18.11. taneční zábava
„Hubertská“ na Bouchalce

Prosinec
2.12. Adventní zpívání

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 4/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdova konaného dne
18. září 2017 od 19:00 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Přítomno zastupitelů: 8
Počet občanů: 13
Omluven: Mgr. František Rejzek
Host: Ing. Václav Šesták, technický dozor
1) Kontrola usnesení.
2) Ing. Šesták podal informace o průběhu výstavby vodovodu
a kanalizace k dnešnímu dni. V průběhu diskuze zodpověděl
dotazy občanů k průběhu prací.
3) OZ projednalo rozpočtové opatření č. 5 a projednalo
a schválilo rozpočtové opatření č.6 na rok 2017. Rozpočtová
změna č.6 souvisí s navýšením fin. prostředků do rozpočtu
ZŠ, navýšení příjmů z důvodu konání voleb a navýšení prostředků na výměnu kotle v kabinách TJ Drozdov.
4) OZ projednalo a schválilo přijetí dotace na výstavbu vodovodního přivaděče, vodovodu a vodojemu v rámci programu
MZE – podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací ve výši 13 284 000,- Kč.
5) OZ projednalo a schválilo přijetí dotace na výstavbu kanalizace a ČOV v rámci programu MZE – podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací ve výši 26 929 000,- Kč.
6) OZ projednalo a schválilo zadávací dokumentaci na provedení opravy II. části chodníků v obci. Oprava bude prováděna
následně: 1. část - výměna obrubníků, 2. část – výměna
a oprava dlažby. Starosta obce byl pověřen k podpisu
smlouvy s vítězem výběrového řízení. Na minulém zasedání
zastupitelstva obce byla odsouhlasena oprava I. etapy chodníků v obci. Realizací této II. etapy oprav chodníků budou
všechny chodníky na místních komunikacích opraveny.
7) OZ projednalo a schválilo navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Drozdov na rok 2017 o částku
35 000,- Kč. Finanční prostředky budou použity pro navýšení
mzdy kuchařky za přípravu obědů pro mimoškolní strávníky
a za přípravu svačin pro školní družinu.
8) OZ projednalo a schválilo pověření starosty obce
k podpisu smlouvy o poskytnutí investičního úvěru od České
Spořitelny a.s. ve výši 5 000 000,- Kč na provedení povrchových úprav komunikací. Povrchové úpravy místních komunikací budou ve většině případů provedeny obalovanou živičnou směsí. Některé ulice budou opatřeny vrstvou asfaltového
recyklátu s uzavíracím nátěrem se zadrcením. Projektová
dokumentace stavby řešila opravu místních komunikací pouze opravou rýh po výkopech a uvedením do původního stavu.
9) Informace o připravovaných kulturních akcích přednesl p.
Jelínek: Drozdovské světélkování proběhne na přelomu října
a listopadu, Hubertská zábava se bude konat dne18.11.

v Kolibě na Bouchalce, místenkový systém, autobusová doprava. Adventní zpívání je plánováno na 2.12.2017.
Na příští rok se začínají připravovat oslavy 650 let od první
písemné zmínky o naší obci.
10) Diskuze s občany
- p. Hertlová - žádost o navýšení počtu kontejnerů na plasty
v ulici ke hřišti, zveřejnit v novinách, aby občané dodržovali
noční klid a nevhazovali do kontejnerů odpad po 22,00 hodině
- p. Vykydal – otázka na záruční dobu opravovaných povrchů
komunikací, odpověděl p. starosta – záruční doba je 5 let.
- p. Spurný – jaká je tloušťka pokládané asf. vrstvy, odpověděl p. starosta – obrusná vrstva je 5 cm, k tomu podkladní
vrstvy v šíři výkopů, nebo asfaltové vyrovnávky.
- p. Grundová – zda si občané mohou v místech nově položených obrubníků před provedením chodníků provést nájezdy
do dvorů – ano, lze provést na vlastní náklady.
- žádost, zda by mohla být při světélkování osvětlena cesta
na hřišti směrem ke kiosku – bude prověřeno a domluveno se
sportovci
- p. Homolka – nejde rozhlas v dolní části obce – bude domluvena oprava
- na příjezdové komunikaci k Homolkům se drží voda –
v rámci výstavby bude provedeno odvodnění
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:45 hod.
Zapisovatelka: Mgr. Irena Němečková
Ověřovatelé zápisu: M. Jelínek, M. Dlouhý

USNESENÍ č.4/ 2017
ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne
18. září 2017od 19.00hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu.
1. OZ schvaluje rozpočtové opatření č.5. a 6. na rok 2017
Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0
2. OZ projednalo a schválilo zadávací dokumentaci na rekonstrukci chodníků v obci – II. etapa, OZ pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení.
Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0
3. OZ Projednalo a schválilo přijetí dotace v rámci programu
MZE – podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Vodovod, vodovodní
přivaděč a vodojem – dotace ve výši 13 284 000,- Kč, kanalizace a ČOV – dotace ve výši 26 929 000,- Kč
Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0
4. OZ projednalo a schválilo navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Drozdov na rok 2017 o částku 35 000,
- Kč
Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0
5. OZ projednalo a schválilo pověření starosty obce k podpisu
smlouvy o poskytnutí investičního úvěru od České Spořitelny
a.s. ve výši 5 000 000,- Kč na povrchové úpravy komunikací
v obci.
Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0

Volby do poslanecké sněmovny
proběhnou 20.10. od 14:00 do 22:00 a 21.10. od 8:00 do 14:00 hod. Volit mohou občané až po prokázání totožnosti předložením platného občanského, nebo cestovního průkazu.

První den ve škole
Prázdniny nám rychle utekly a máme tu 4. září. Do školy
přicházejí usměvavé a opálené děti a samozřejmě tu také
nesmí chybět paní učitelky. Poprvé zde do školních lavic
usedají noví žáci - prvňáčkové,
které v tento slavnostní den doprovázejí jejich rodiče, ale také babičky a dědečkové.
Je osm hodin, zazvoní zvonek a
ředitelka školy paní Eva Peksová
přivítá všechny přítomné. Poté
předává slovo paní učitelce Ireně
Němečkové, která bude učit 1., 2. a
3. ročník. Paní učitelka nejprve
pozve všechny prvňáčky před tabuli, kde se všichni postupně představí a řeknou krátkou básničku nebo
zazpívají písničku. Za odměnu
dostávají medaili s první velkou
jedničkou. Potom dostanou důležitý úkol – musí zazvonit
kouzelným zvonečkem, aby se stali pravými prvňáčky. Paní
učitelka jim připne stužku se sovičkou a paní ředitelka jim
předá balíček školních potřeb. Poté své nové kamarády přicházejí přivítat žáci 5. ročníku a přinášejí jim květiny. Prvňáčkové usedají zpět do svých lavic a paní ředitelka předává
slovo zástupcům z OÚ - panu místostarostovi Františkovi
Rejzkovi a paní Jitce Humlové a Marii Lisé. Společně popřejí dětem mnoho úspěchů ve škole a předají dětem kufřík se

školními potřebami a upomínkový list.
Na závěr slavnostního dne přichází za prvňáčky nový kamarád „Méďa Školáček“ a společně se s paní učitelkou učí báseň o škole. Pomáhají jim také starší kamarádi. Slavnostní první den
ve škole končí – děti odcházejí se
svými rodiči domů a už se těší na
další den ve škole. V letošním školním roce nastoupilo do školy 7 nových prvňáčků.
Zástupci z OÚ přivítali v novém
školním roce také paní učitelky a
děti v MŠ. Malým školáčkům předali dárkový balíček a popřáli dětem, aby se jim v MŠ líbilo.

Co dalšího?
4.10. Návštěva žáci školy vojenské
letiště ve Kbelích. Děti z MŠ zde již byli o týden dříve 26.9. a moc se jim zde líbilo.
5.10. Cvičení v přírodě spolu s besedou se členem MS Holý
vrch - p. Lukášem Šubertem.
31.10. Pojedeme na výlet do Prahy - Multikino Zličín - filmové představení „Hurvínek“ a Petřín - Zrcadlové bludiště.
I. Němečková

Podzim s MS Holý vrch Drozdov
Před pár dny jsme se rozloučili s létem. Toto období přímo
vybízí k různým zábavným akcím venku, v přírodě.
Hned 1. července pořádal rybářsko-myslivecký kroužek dětské rybářské závody. Děti tak mohly prožít první prázdninový den společně se svými kamarády i rodiči se zajímavým
programem, obohaceným ve finále vyhodnocením nejlepších
i opékáním buřtů.
8. července jsme připravili již tradiční letní posezení
s harmonikou u lovecké chaty. Počasí se vydařilo a věříme,
že i přítomní vzpomínají na tuto sobotu kladně a rádi se
k nám budou vracet.
Třeba již v sobotu, 4. listopadu, dopoledne, kdy se mohou
přijít podívat s dětmi nebo vnoučaty na setkání sokolníků,

kteří je seznámí nejen se svými dravci, ale i s tím vším, co
tento náročný koníček obnáší.
Na sobotu, 18. listopadu, se chystá Hubertská zábava, tentokrát v Kolibě na Bouchalce. Zatančit a zazpívat si můžete
s všem dobře známou Marií Svobodovou. Nebude chybět
zvěřinová tombola. Autobus Vás doveze tam i zpět. Přijďte
se pobavit! Jste všichni co nejsrdečněji zváni.
A pak už se přiblíží doba adventní s již tradičním odpolednem na návsi, které se uskuteční tentokrát v sobotu, 2. prosince. Budeme se na Vás všechny těšit
s nabídkou kvalitního vánočního svařáku!
R. Jelínková

Sbor dobrovolných hasičů
Prázdniny jsou čas dovolených, ovšem my jsme ani v tomto
čase nezaháleli. Mimo obvyklých činností jako je údržba
hasičské techniky, jsme zorganizovali již VI. ročník Prázdninového posezení u hasičů. Zábava začala v 15 hodin, kdy
se hrála reprodukovaná hudba na přání. Pro děti byl připraven skákací hrad. Točilo se pivo, malinovka od Poděbradky,
pekly se klobásky a další občerstvení. Po 17 hodině hrála
skupina pana Valty a od 19 hodin hrála k tanci a poslechu
kapela B.A.S. Zpestřením akce byl výjezd naší zásahové
jednotky k požáru pole u Žebráku. Jsme rádi, že se na naší

akci přichází pobavit rok od roku více lidí z Drozdova
i z okolí. Letos Vás bylo přes 300. Děkujeme a těšíme se na
příští rok.
V říjnu proběhlo plánované námětové cvičení našeho okrsku.
7.10. se děti zúčastnili prvního kola hry Plamen (závod požární všestrannosti), který se konal na Chaloupkách.
Co nás čeká?
28.10. se budeme těšit na spoustu lampionků a světýlek při
každoročním Světélkování.
E. Ešková

Sběr železného šrotu se uskuteční v sobotu 14.10.2017 od 8:00
Sbor dobrovolných hasičů v Drozdově prosí občany, aby připravený železný odpad dali před vrata až v den odvozu, aby nedošlo k jeho rozkrádání
DROZDOVSKÉ NOVINY vydává obec Drozdov. Povoleno MKČR10539, Příspěvky možno zasílat na adresu:
info@obecdrozdov.eu , nebo OŮ Drozdov čp. 104 Redakční rada: L.Palek, E.Ešková, R. Jelínková, F.Palek, I. Němečková

Vydrží spojení TJ Drozdov a Okresní přebor?
Po loňské hektické sezóně, kdy A mužstvo TJ Drozdov zachránilo Okresní přebor až v posledním kole, vedení nelenilo
a hned začalo shánět posily pro další sezónu. Tým se podařilo kvalitně posílit na všech postech, vrátili se hráči
z hostování se zkušenostmi z krajských soutěží, někteří zas
dokázali vyléčit zdlouhavá zranění a také v Hostinci u
Lisých se nějaká ta posila našla. Začátek soutěže vyšel nadmíru dobře, kdy hráči vybojovali vítězství v obou venkovních utkáních, což se nám v předchozím ročníku nepodařilo
za celou sezónu. Bohužel poté přišel útlum a porážkami se
mužstvo přesunulo do druhé poloviny tabulky. Každopádně
hráčská kvalita je znát a věříme, že se minulá sezóna nebude
opakovat a TJ Drozdov se v Okresním přeboru zabydlí na
dlouhá léta. Okresní přebor bude letos hrát také mužstvo
starších žáků, které je spojené s hráči Cerhovic. Ve čtvrté
třídě bude opět rozdávat radost B mužstvo. Věříme, že si
fanoušci v hojném počtu najdou cestu do sportovního areálu
v Drozdově.

Pozvánka na domácí utkání TJ Drozdov
A mužstvo – Neumětely sobotu 21. 10. od 15:30 hod.
Starší žáci – Žebrák v neděli 22. 10. od 11:30 hod.
B mužstvo – Neumětely B v neděli 22. 10. od 14:00 hod.
A mužstvo – Broumy v sobotu 4. 11. od 14:00 hod.
Starší žáci – Králův Dvůr v neděli 5. 11. od 11:30 hod.
B mužstvo – Újezd v neděli 5. 11. od 14:00 hod.

A mužstvo – Chyňava v sobotu 18. 11. od 13:30 hod.
B mužstvo – Podluhy v neděli 19. 11. od 14:00 hod.
F. Palek

Fejeton „ Kam s ním“ - napsal J. Neruda, když chtěl
zlikvidovat starý roztrhaný slamník.
„Byl čtenář už někdy ráno na ulici? Já nechci čtenáře urazit,
já vím, že čtenář je nóbl a nemá zapotřebí, aby vstával před
devátou – no ale, náhoda! A když tedy náhoda ho vyvedla
někdy z domu dřív, zajisté
že sobě při známém svém
bystrozraku povšimnul, že
na ulici jsou nejen lidé,
nýbrž i věci, jichž tu jindy
nevídává. Jakož také při
známé jeho duchaplnosti
není pochyby, že o těch
lidech a věcech, hlavně ale
o těch věcech pak přemítal.
Někde u domu stojí starý
džbán. Někde na pokraji
chodníku sdrátovaná bandaska. Někde uprostřed
ulice leží pekáč. Jak tam přišly ty věci? Vyšly si za noci z
nestřežených polic a netrefily pak domů, když se rozbřesklo
ráno? Ztratily nějakou náhodou, při ranním nakupování,
svou kuchařku a
čekají teď zde
jako dobře vycvičený pes, který
osamotněv
usedne
třeba
doprostřed cesty
a ohlíží se, až si
ho pán zase najde?!“
Tolik
úryvek.
Jak nápodobné i
pro naši vesnici.
Ale s tím rozdílem, že se nikdo
neptá, ani si nedělá starosti, protože našinec ví, že odpadové
stání na tříděný odpad je barevně vyvedeno, má otvory na
vhazování odpadu, nekope, nekouše a neřve. Kdyby tomu
tak bylo, to by bylo po vsi kraválu a rámusu a lidí kulhajících. Ale bylo by čisto, protože by se kolem nepovalovaly
věci, které do kontejnerů nepatří, jsou nadměrné velikosti a
ba dokonce jsou kovové. Ale proč se toho nezbavit a vyhodit

na
veřejná
místa, tam to
nevadí, hlavně,
že já mám
čisto a zbavil
jsem se věcí,
které se budou
válet
jinde.
Proč nevyvést
trávu a větve
za obec, proč
sešlapovat
plast.
lahve,
proč rozebírat
papírové krabice a větší velikosti krabic roztrhat, proč velké
skleněné předměty
nerozbít na menší
a vhodit do kontejneru, proč s kovovým odpadem nepočkat na sběr
šrotu.
PROČ!
PROČ!
PROČ!
Protože jsme dvou
-nohá
prasata!
Protože kontejner
na BiO je daleko
a já to vyvezu
hned za zahradu!
Protože plechovky od nátěrů nebudu sešlapávat a skladovat
do příští železné soboty!
Protože papír nebudu
rovnat do úhledných balíků a dávat do školy při
vyhlášení sběru. Protože
nechci! A komu se má
neustále chtít po někom
uklízet to, čeho se dvounohé prase zbavilo. Že
píši o věcech , které se
dějí viz. foto.
F. Rejzek

