DROZDOVSKÉ NOVINY

Zima 2017

Vánoční zpívání u kapličky
Rok utekl jako voda a přichází opět prosinec s vánoční náladou. Je sobotní odpoledne krátce po 15 hodině. Drozdovem
se z rozhlasu nesou vánoční koledy. Lidé se pomalu scházejí
na náves, kde už voní svařák, opečené klobásy a hraje tu kapela pana Valty. Autobusová zastávka se proměnila v malou
tržnici, kde si všichni mohou zakoupit víno, škvarkové placky,
perník,ale také jmelí a krásné vánoční dekorace.
Ve čtyři hodiny začíná program.
Pan starosta Pavel Sládek přivítá
všechny přítomné a společně s
panem místostarostou je seznámí
s programem a tradicemi adventu.
Zraky všech lidí se pomalu stáčejí
na stromek, který se má každou
chvíli rozsvítit a zároveň slyší
troubení pana Brandnera a jeho krásné vánoční koledy. Poté
ho vystřídá mladý muzikant Josef Čerpl s dalšími vánočními
melodiemi. Program pokračuje vystoupením malých „ Ledo-

vých královniček“
a „ Šaráda“ rozpustilých čertíků
z mateřské školky. Po nich začíná v prostoru kolem kapličky
ožívat Betlém v podání dětí ze ZŠ.
Na scénu přicházejí krásní andělé se svými trubkami, Marie
s Josefem a malým Ježíškem, nesmí tu chybět muzikanti,
sousedi a sousedky a samozřejmě
také zruční řemeslníci. Společně
svým vystoupením připomenou
všem přítomným vánoční příběh o
narození malého Ježíška. Na závěr
se rozloučí zapíváním koledy „
Narodil se Kristus pán“. Odměnou
za jejich výkon je velký potlesk
diváků. Tradiční předvánoční odpoledne se opět těšilo velkému
úspěchu a hojné účasti občanů. Po
celou dobu tu panovala pravá vánoční atmosféra a lidé se spokojeně rozcházeli do svých vyhřátých domovů.
I. Němečková

Vážení spoluobčané,

v letošním roce zahájit napojování kanalizačních přípojek
splaškových vod, protože není možné povolit ani zkušební
provoz kanalizačních stok a čistírny odpadních vod. Napojení kanalizačních přípojek předpokládáme na jaře roku 2018.
Posunou se i práce na dokončení povrchových úprav chodníků. Povrchové úpravy komunikací se budou provádět
v jarních měsících.
V současné době probíhá postupné osazování vodoměrů ve
vašich domácnostech. Někteří občané již odebírají vodu. Pro
osazení vodoměru je nutné podat na OÚ Drozdov „ Přihlášku
k odběru“, do které vyplňte i telefonní číslo a informaci, zda
je možné vodoměr již osadit. Po osazení vodoměru si propojení s domovním rozvodem vody zajišťuje každý občan samostatně. Omlouvám se, za tyto nepříjemné informace
a děkuji za pochopení a trpělivost.
Přeji jménem svým i jménem celého Zastupitelstva obce
Drozdov klidné a příjemné prožití vánočních svátků, pevné
zdraví a pohodu v roce 2018.
Starosta, Pavel Sládek

dne 7.12.2017 byla
plánována závěrečná kontrolní prohlídka stavby (kolaudace
stavby) a následné uvedení stavby do provozu. Není tomu
tak. Stavbu nebylo možné zkolaudovat a umožnit její užívání. Hlavním důvodem je, že ve stavebním povolení z roku
2008 není uvedeno minimálně 40 pozemků, na kterých je
stavba umístěna. Některé chyby jsou vlivem digitalizace katastru nemovitostí v Záluží a v Drozdově. Některé pozemky
tam prostě chybí, jedná se jednoznačně o chybu projektanta.
Projektant v současné době společně s geodety provádí kontrolu pozemků a připravuje podklady pro stavební řízení.
Znamená to pro nás projednání a povolení změn stavby před
dokončením včetně projektové dokumentace, projednání
a odepsání smluv o věcných břemenech s vlastníky pozemků, které nebyly uvedeny ve stavebním povolení, zajistit povolení posunutí termínu ukončení stavby ze strany poskytovatele dotace na výstavbu.
Především pro nás občany to znamená, že nemůžeme

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdova konaného dne 11. prosince 2017 od 18:00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomno zastupitelů: 9

Počet občanů: 15

Program:
1. Kontrola usnesení, schválení programu jednání
2. Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 8
a 9. na rok 2017
3. Projednání a schválení navýšení neinvestičního
příspěvku do rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2017
4. Projednání a schválení čerpání z rezervního fondu
školy na nákup počítače pro potřeby ZŠ
5. Projednání
a
schválení
dodatku
SOD
s dodavatelem stavby
6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2018
7. Projednání a schválení střednědobého výhledu
rozpočtu obce na roky 2019 a 2020
8. Projednání a schválení rozpočtu ZŠ a MŠ na rok
2018
9. Projednání a schválení střednědobého výhledu
rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2019 a 2020
10. Projednání a schválení odměňování členů zastupitelstva obce na základě novely zákona č. 99/2017
Sb.
11. Odměňování členů komisí
12. Projednání a schválení zřízení účelového peněžního fondu dle§č.250/2000Sb. Na pořízení slavnostního obecního praporu.
13. Diskuze
14. Usnesení, závěr
ad, 1 OZ projednalo a schválilo program jednán í veřejného
zasedání OZ
ad, 2 OZ projednalo a schválilo rozpočtová opatření č.8 a .9.,
která se týkají přesunu finančních částek: 40 000,- Kč navýšení spotřeby el. energie z důvodů stavby 33 000,- Kč zálohy na el. energii čistírny a vodojemu. 25 245,- Kč navýšení
rozpočtu ZŠ a MŠ Drozdov 1 182,- Kč náklady na volby
Výsledek hlasování: pro 9 proti: 0
zdrželi se: 0
ad, 3 OZ projednalo a schválilo navýšení neinvestičního
příspěvku do rozpočtu ZŠ a MŠ Drozdov na rok 2017. Rozpočet se navyšuje o 25 245,- Kč
Výsledek hlasování: pro 9 proti: 0
zdrželi se: 0
ad, 4 OZ projednalo a schválilo čerpání finanční částky
10 000,- Kč z rezervního fondu školy na nákup počítače pro
potřeby ZŠ.
Výsledek hlasování: pro 9 proti: 0
zdrželi se: 0
ad, 5 OZ projednalo a schválilo dodatek „Smlouvy o dílo“
s dodavatelem stavby. Navýšení ceny se týká prací na komunikacích. Smlouva o dílo se navyšuje o 4 040 162,- Kč
Výsledek hlasování: pro 9 proti: 0
zdrželi se: 0
ad, 6 OZ projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2018.
Rozpočet byl schválen jako schodkový.
Výsledek hlasování: pro 9 proti: 0
zdrželi se: 0
ad, 7 OZ projednalo a schválilo výhled střednědobého rozpočtu obce na roky 2019 a 2020. Předpokládá se, že výdaje
a říjmy v letech 2019 a 2020 budou vyrovnané.
Výsledek hlasování: pro 9 proti: 0
zdrželi se: 0
ad, 8 OZ projednalo a schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Drozdov
na rok 2018
Výsledek hlasování: pro 9 proti: 0
zdrželi se: 0
ad, 9 OZ projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ a MŠ Drozdov. Příjmy a výdaje školy ve výše uvedených
letech budou vyrovnané.
Výsledek hlasování: pro 9 proti: 0
zdrželi se: 0
ad, 10 OZ projednalo a schválilo odměňování členů zastupitelstva na základě novely zákona č. 99/2017 Sb. Měsíční
odměna pro zastupitele je 2 298,- Kč a pro zástupce starosty
18 300,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 8 proti: 1
zdrželi se: 0
ad, 11 OZ projednalo a schválilo odměňování členů komisí
SOPZ – 3000,- Kč /rok, redakční rada DN – 4 x za rok 500,Kč 2 členové, 4 x za rok 800,- Kč 2 členové
Výsledek hlasování: pro 8 proti: 1
zdrželi se: 0

ad, 12 OZ projednalo a schválilo zřízení účelového peněžního fondu dle § č. 250/2000 Sb. na pořízení slavnostního
obecního praporu
Výsledek hlasování: pro 6 proti: 3
zdrželi se: 0
ad, 13 diskuze
•
Starosta obce informoval o kolaudaci V+K v obci.
Uvedl: „Ve stávajícím povolení stavby z roku 2008
není uvedeno 40 pozemků, na kterých je stavba umístěna. Byla podána žádost poskytovateli dotace o posunutí termínu realizace výstavby na příští rok 2018
(květen). Z tohoto důvodu napojování kanalizačních
přípojek proběhne v příštím roce. Za tuto situaci zodpovídá projektant, který chybu připustil.
•
P. Spurný ml. jak je to se stavebním dozorem. Poukazuje na opravné práce před domem jeho otce, žádá
kontrolu, práce se mu nezdají v pořádku.
•
Odpověď p. starosty – ráno bude provedena kontrola
a případná náprava. Po provedené opravě bude požadovaná nová zkouška těsnosti tohoto úseku vodovodního řadu. Firmě se pozastavily finance, dokud neodstraní závady.
•
p. Hanzl – nejde rozhlas a nejsou dodělané přípojky. –
přípojky budou hotové a na místní rozhlas je objednána revize, která proběhne na jaře 2018
•
p. Palek – co se bude dělat s rychlou jízdou v obci
a kolem školy. Odpověď – umístit dopravní značku
30km/hod. na krajskou silnici Policie ČR nedovolí
snížení rychlosti na 30 km/hod, možnost je pozvat
Policii a řidič bude platit pokuty. Vyřešení nájezdu
do vrat, do konce roku se již asfaltovat nebude.
•
Posunutí dopravní značky “Pozor děti a Zatáčka“ dál
do obce. Budou provedeny nátěry „ Pozor děti“
na nový asfalt
•
P. Grundová – bliká světlo u p. Frýberta – opravy provádí p. Eška ml. závada je nahlášena
•
P. Homolka – rozlámaná odpadní mřížka u Chládků –
toto je uvedeno v soupisu vad a nedodělků a bude odstraněno.
•
P. Mrkáček - přenosná zastávka – kdy bude odstraněna. Tato informace bude nahlášena Arive Beroun, která přenosnou zastávku odvezou.

Starosta obce p. Pavel Sládek popřál všem přítomným občanům poklidné svátky vánoční
a úspěšný rok 2018.
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:15 hod.
Zapisovatelka: Mgr. Irena Němečková
Ověřovatelé zápisu: M. Jelínek, M. Dlouhý

Telegraficky ze školy a školky
Během podzimu a nyní v prosinci připravily paní učitelky
pro děti mnoho zajímavých akcí.
Základní škola:
• Návštěva vojenského letiště v Praze v Kbelích
• Cvičení v přírodě společně s MŠ
• Výlet do Prahy (kino „ Hurvínek v muzeu“
a návštěva Zrcadlového bludiště Petřín)
• Výchovný koncert- Jan Kaufelrs- „ Koncert na 6
strunách“
• Vánoční zpívání na návsi –„ Oživlý Betlém“
• Mikulášská nadílka
• Den otevřených dveří ve školní družině
• Divadlo v MŠ „Evelínko, Santa není Ježíšek“
• Tradiční posezení u stromečku, předávání dárků v pátek
22.12.

Mateřská školka:
• Pohádkový den- Den plný soutěží,kde děti poznávaly
pohádkové bytosti.
• Výlet na letiště K bely
• Návštěva kina Zličín- film „ Hurvínek v muzeu“
• Divadlo Hračka v MŠ Cerhovice- pohádka „ Pejsek
a kočička“
• Výchovný koncert „ Seznámení s kytarou“
• Divadlo Řimbaba v MŠ Cerhovice—pohádka „ Ledová
královna“
• Vánoční vystoupení u stromečku (Ledové královny, Čertí
šaráda)
• Mikulášská nadílka
• Vánoční focení
• Posezení u stromečku „ Co nám ježíšek nadělil do MŠ“
v pátek 22. 12.

Za všechny zaměstnance Základní a Mateřské školy bych ráda popřála všem občanům krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2018.

I. Němečková

Podzim s MS Holý vrch Drozdov
Rok 2017 pomalu končí a my se ohlížíme za uplynulým obdobím s tím, jaké bylo, co nám přineslo, co se podařilo či co
bychom raději změnili.
Nejinak tomu bylo i v mysliveckém sdružení. Myslivecký
rok začíná 1. dubna. Předchází mu výroční schůze koncem
března, která zhodnotí uplynulý rok a schválí program na ten
příští.
S tím souvisí i akce pro veřejnost. Začalo se Pálením čarodějnic na konci dubna. V květnu se naši členové zúčastnili
čištění koupaliště, na začátku června dětského dne, který se
tentokrát konal na hřišti. 1. července pořádal rybářskomyslivecký kroužek dětské rybářské závody. Se zahájením
prázdnin je už tradičně spjato posezení s harmonikou u lovecké chaty, letos 8. července. Na podzim se do Drozdova
sjíždějí již pravidelně sokolníci rokycanského střediska. 18.

listopadu se uskutečnila Hubertská zábava, tentokrát
na v Kolibě na Bouchalce. 2. prosince jsme se s mnohými
z Vás viděli na Adventním zpívání při prodeji svařeného
vína.
Kromě těchto akcí je hlavním posláním mysliveckého spolku
vykonávání práva myslivosti v honitbě Drozdov. S tím souvisí nejen lov zákonem povolené zvěře, ale především starost
o tuto zvěř a její ochrana a přikrmování v zimním období.
V příštím roce oslavím již 25 let trvání mysliveckého spolku.
Plánujeme i nadále akce pro veřejnost, na kterých budeme
rádi, když se s Vámi v co nejhojnějším počtu setkáme.
Do roku 2018 přejeme všem občanům hlavně pevné zdraví,
štěstí a spokojenost.
MS Holý Vrch

Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 14. října se konal podzimní sběr železného šrotu.
Ve čtvrtek 19. 10. proběhlo námětového cvičení
v Cerhovicích, kde jsme s ostatními sbory okrsku procvičili
hašení požáru ve firmě Ariete.
V sobotu 28. 10. jsme uspořádali každoroční Světélkování.
29. 10. jsme vyjeli k likvidaci padlého stromu na příjezdové
cestě u rybníčku. Dne 6. 11. od 16 hodin proběhlo Taktické
cvičení jednotek PO na hradě Točníku. Toto cvičení se koná
každých 7 let nejen na hradě Točník, ale i jiných památkách,
a to na základě nařízení Národního památkového ústavu.
Téma cvičení byla dálková doprava vody hadicemi při požáru dřevostavby v areálu hradu na I. nádvoří, která slouží jako
zázemí pro personál hradu a sociální zařízení pro jeho návštěvníky. Dále preventivní doplnění přírodního jezírka
v předhradí, sloužícího jako vodní zdroj pro případný zásah
v oblasti hradu. Vytvořením dopravního vedení B75 a dopravou hasiva hadicemi na místo požářiště, by byl proveden
zásah v případě špatné dostupnosti pro těžkou techniku.

Dálková doprava vody byla vedena od Stroupinského potoka
v areálu sportovního hřiště v obci Točník, po příjezdové cestě k hradu Točník, přes hradní parkoviště v podhradí. Dále
po příjezdové komunikaci k hradu, přes most k budově pokladny, kde byl proveden požární zásah.
Pro zajímavost: celková délka dopravního vedení byla
1,4km, celkové převýšení bylo 114m. Vedoucím cvičení byl
npor. Zdeněk Laube, DiS – velitel stanice Hořovice. Velitelem zásahu nstržm. Bc. Jan Douša – zastupující velitel družstva stanice Hořovice. Cvičení pořádal HZS Hořovice, dále
se zúčastnily Sbory dobrovolných hasičů Drozdov, Žebrák,
Cerhovice, Chlustina, Broumy, Bzová, Kublov.
V sobotu 2. 12. jsme zajištovali občerstvení na Vánočním
zpívání.
Poslední akcí v letošním roce je tradiční Vánoční troubení.
Na Štědrý den Vám přijdeme popřát mnoho štěstí a zdraví
v novém roce.
E. Ešková
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Polovina fotbalové sezóny
Na začátku sezóny 2017/2018 bylo přáním trenéra A mužstva
získat během podzimní části alespoň 20 bodů. Při pohledu na
tabulku je zřejmé, že se tento smělý plán podařilo do puntíku
splnit a TJ se nachází v poklidném středu tabulky daleko
od sestupových vod. Každopádně dle zkušeností
z předchozího ročníku, kdy až do posledního kola hrozil sestup i 4. týmu odspoda, není čas na předčasné jásání, protože
je před námi ještě spousta práce. Vedení TJ se pokusí připravit hráčům ty nejlepší podmínky k trénování v zimní přestávce a bude jen na nich, jakým způsobem budou pracovat. Vše
se ukáže na hřišti při jarních bojích, na které věříme, že si
příznivci kopané najdou cestu v hojném počtu. Zároveň členy
TJ zveme na každoroční Valnou hromadu TJ Drozdov, která
se uskuteční v hostinci U Lisých a to v sobotu 24. února 2018
od 17:00 hod.
F. Palek
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Pozvánka
Ve středu 27.12.2017 12:00 - 14:00 zve TJ Drozdov
na každoroční veřejné bruslení v Hořovicích

Drozdovské světélkování
V sobotu 28. října jsme uspořádali již IV. ročník Drozdovského světélkování. Světélka a lampiónky se sešly v 17 hodin
u obecního úřadu. Hasiči, za tónů české hymny, položili vě-

Zpráva SPOZ
Narozené děti v Drozdově:
Adéla Rejzková , č. p. 15, narozena 4. července 2017
František Štochl, č. p. 283, narozen 12. října 2017
Jaroslav Šmíd, č. p. 62, narozen 25. listopadu 2017
Opustili nás:
V sobotu 14. října 2017 zemřel po dlouhé nemoci pan
Josef Nepeřený, č. p. 166, ve věku nedožitých 75 let
V neděli 15. října 2017 zemřel náhle pan Karel Trnka, č.
p. 135, ve věku 82 let
V pátek 8. prosince 2017 zemřela paní Anna Sůvová, č. p.
179, ve věku 93 let

nec k pomníku padlých a pan místostarosta František Rejzek,
pronesl pár vět o vzniku Československa.
Poté se vyrazilo průvodem na drozdovské hřiště, kde si děti
mohly opéct buřty. Jako každý rok byl připraven krásný ohňostroj.
E. Ešková

V pátek 8. prosince 2017 zemřel pan Josef Miler,
č. p. 98, ve věku 87 let
Touto cestou bychom chtěli popřát všem občanům naší obce
klidné a radostné prožití vánočních svátků a do nového roku
2018 hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.
za SPOZ Humlová Jitka

