DROZDOVSKÉ NOVINY
Čtvrtletní obecní zpravodaj: 4/2018

vychází 30. 11 . 2018

Výsledky voleb 2018 a nové složení zastupitelstva obce
Počet hlasů pro jednotlivé strany
a získaný počet zastupitelů

Zvolení zastupitelé
ODS:
Ešková Helena - 191 hlasů
Měšťan Jiří - 147 hlasů
Palek František - 138 hlasů

KSČM:
Sládek Pavel - 221 hlasů
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Humlová Jitka - 152 hlasů
Voříšek František - 127 hlasů

ČSSD a nezávislí kandidáti:
Rejzek František - 175 hlasů
Němečková Irena - 158 hlasů

Volební účast - 65,41%
Vážení občané,
prohlášením „Slibuji“ a podpisem slibu jednotlivými zastupiteli zahájilo 1. 11. 2018 Zastupitelstvo obce svoji činnost.
Výsledkem přání Vás občanů, které se odrazilo ve výsledku
voleb, je seznam zastupitelů pouze s několika změnami.
Stejně jako v minulých volebních obdobích, tvoří vedení
obce tři zástupci z každé politické strany, i když pořadí volených stran se změnilo. I nadále budou zastupitelé obce především rozhodovat a hájit zájmy obce navenek v rámci oblasti a v souladu s právními předpisy hájit zájmy občanů naší
obce. Obracejte se proto se žádostmi i s problémy na obecní
úřad nebo na jednotlivé členy Zastupitelstva obce.
Naše obec prošla výstavbou vodovodu a kanalizace a byly
provedeny opravy povrchů komunikací a chodníků. Jenom
na nás, občanech, závisí, jak dlouho budou obrubníky, silnice nebo chodníky vypadat jako nové. Pokud si je svojí neopatrností nebo špatným přístupem zničíme, budeme
už se jenom dívat na poničené. V rámci výstavby budou
ještě probíhat opravy i reklamace, ale nikdo po nás neopraví,
co si poničíme sami.
Chtěl bych připomenout některé přestupky, které možná
i neúmyslně děláme.
Vozidlo nesmí stát ani parkovat na chodníku, nesmí stát ani
parkovat na zatravněném pruhu.

Jelínek Miroslav - 155 hlasů
Voda ze střech musí být likvidována na vlastním pozemku
(voda nesmí být vypouštěna na sousední pozemek).
Keře a stromy nesmí přesahovat na sousední pozemky tak,
aby bránily pohybu osob nebo vozidel pohybujících
se po komunikacích k tomu určených.
Děkuji všem občanům, že nebudou nadále zmíněné činnosti
provádět.
Jedním z bodů připravované činnosti obce je pořízení nového územního plánu. Žádáme občany, kteří mají podněty
pro změnu využití území v katastrálním území naší obce,
aby tyto podněty písemnou formou, přesně a konkrétně popsané, zaslali nebo předložili na obecní úřad. Termín předkládání podnětů je do 1.5.2019.
Starosta obce P. Sládek
Zastupitelé obce přejí našim občanům klidné a příjemné
prožití vánočních svátků. Přejí, aby Vaše domovy byly
nejen o vánocích prozářeny lidskostí, pohodou a láskou
a mnoho štěstí a zdraví do příštího roku.

Ohlédnutí za drozdovským světélkováním
Nad Drozdovem se stmívá a scházejí se první světélka a lampionky.
Po roce je tu opět DROZDOVSKÉ SVĚTÉLKOVÁNÍ.
Letošní slavnostní 10. ročník vyšel na předvečer 100. výročí založení
Československa. K pomníku padlých položili drozdovští hasiči věnec
a za tónů české hymny jsme uctili památku drozdovských rodáků,
padlých v první světové válce. Pan místostarosta František Rejzek
pronesl pár slov o lípě, našem národním stromu.
Poté se vyrazilo průvodem na drozdovské hřiště. Tam byly připraveny
špekáčky, které si děti mohly opéci na ohníčku. Když padla tma, spustil se velkolepý ohňostroj.
E. Ešková

Pozvánka na Vánoční zpívání
Obecní úřad a ZŠ a MŠ Drozdov spolu s SDH, TJ,
MS Holý vrch a SPOZ Drozdov Vás srdečně zvou
na Vánoční zpívání, které se koná v sobotu
8. 12. 2018 od 15:30 u kapličky v Drozdově.
Program:
15:30 Saxtet p. Valty – vánoční písně
16:00 Vánoční pozdrav starosty
16:10 Vystoupení MŠ: Vánoční skřítkové
16:30 Vystoupení ZŠ: Betlémské zastavení
16:50 Pastýřská troubení a slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva - část 1
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drozdov, konaného dne 31.10.2018 od 19,00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu

dobí 2018 – 2022 do funkce jednoho místostarostu.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Přítomni: 9 členů zastupitelstva obce a 21 občanů
Prvním bodem ustavujícího zasedání zastupitelstva bylo předání „Osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva
obce Drozdov“ a složení slibu. Slib přečetl předsedající Mgr.
František Rejzek a jmenovitě vyzval členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a k jeho podpisu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou.

4. Předsedající navrhl, v souladu s § 84, odst. 2 písm. k) zákona o obcích bude pro výkon funkce starosty obce člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drozdov určuje, pro výkon funkce
starosty obce člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Předsedající seznámil přítomné s navrženým programem:
• Schválení programu jednání
• Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst.1 zákona o obcích)
a apisovatele
• Určení počtu místostarostů
• Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
• Určení způsobu volby starosty a místostarosty
• Volba starosty
• Volba místostarosty
• Určení počtu členů jednotlivých výborů
• Volba předsedy finančního výboru, volba členů
• Volba předsedy kontrolního výboru, volba členů
• Volba předsedy stavebního výboru, volba členů
• Volba předsedy pořádkového výboru, volba členů
• Volba předsedy školního a kulturního výboru, volba členů
• Volba předsedy výboru SPOZ, volba členů
• Volba předsedy inventarizačního a redakčního výboru,
volba členů.
• Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů (§72 zákona o obcích) a členů výborů z řad občanů
• Diskuse
• Usnesení, závěr

5. Předsedající navrhl, volba starosty, místostarosty a předsedů výborů bude veřejně hlasováním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drozdov určuje, volba starosty, místostarosty a předsedů výborů bude veřejně hlasováním.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

1. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a dal
o něm hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1: Program byl schválen.
2. Předsedající navrhl ověřovatele zápisu p. Jiřího Měšťana
a p. Miloslava Jelínka a zapisovatelku p. Mgr. Irenu Němečkovou a dal o nich hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drozdov určuje ověřovateli zápisu
p. Jiřího Měšťana a p. Miloslava Jelínka , zapisovatele
p. Mgr. Irenu Němečkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Předsedající navrhl zvolení jednoho místostarosty pro volební období 2018 – 2022 a dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drozdov odsouhlasilo pro volební ob-

6. Předsedající požádal zástupce vítězné strany ve volbách
ODS, aby navrhl kandidáta na starostu obce, zástupce strany
navrhl na funkci starosty pana Františka Palka, předsedající
dal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 2
Proti: 6 Zdrželi se: 1
Další návrh byl od zástupce druhé strany ve volbách KSČM
p. Františka Voříška, který navrhl pana Pavla Sládka. Předsedající dal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0 Zdrželi se: 3
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drozdov volí starostou obce pana Pavla Sládka. Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Zvolený starosta Pavel Sládek navrhl pana Mgr. Františka
Rejzka na funkci místostarosty a dal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 2
Proti: 6 Zdrželi se: 1
Další návrh byl od zástupce ODS p. Františka Palka, který
navrhl na funkci místostarosty Ing. Helenu Eškovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 2 Zdrželi se: 1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drozdov volí místostarostku obce Ing.
Helenu Eškovou. Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. Zvolený starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční
výbor, kontrolní výbor, stavební výbor, pořádkový výbor,
školský a kulturní výbor, výbor SPOZ a redakční a inventarizační výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy - předsedu a dva členy.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Drozdov zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor, stavební výbor, pořádkový výbor, školský
a kulturní výbor, výbor SPOZ a redakční a inventarizační
výbor. Výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva - část 2
9. Volba předsedy finančního výboru, na předsedu byl navržen
p. Bc. Palek František DiS
Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu finančního
výboru pana Bc. Palka Františka DiS.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. Volba členů finančního výboru, byli navrženi dva členové
p. Voříšek František a p. Hertl Jan
Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy finančního výboru
p. Voříška Františka a p. Hertla Jana
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. Volba předsedy kontrolního výboru, na předsedu byl navržen p. Voříšek František
Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu kontrolního
výboru pana Voříška Františka
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. Volba členů kontrolního výboru, byli navrženi dva členové p. Jelínek Miloslav a Mgr. Němečková Irena
Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy kontrolního výboru p. Jelínka Miloslava a Mgr. Němečkovou Irenu
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13. Volba předsedy stavebního výboru, na předsedu byl navržen p. Měšťan Jiří
Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu stavebního
výboru pana Měšťana Jiřího
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14. Volba členů stavebního výboru, byli navrženi dva členové
p. Jelínek Miloslav a p. Sládek Pavel
Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy stavebního výboru
p. Jelínka Miloslava a p. Sládka Pavla
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
15. Volba předsedy pořádkového výboru, na předsedu byl
navržen p. Jelínek Miloslav
Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu pořádkového
výboru pana Jelínka Miloslava
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
16. Volba členů pořádkového výboru, byli navrženi dva členové p. Měšťan Jiří a p. Sládek Pavel
Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy pořádkového výboru p. Měšťana Jiřího a p. Sládka Pavla
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
17. Volba předsedy kulturního a školského výboru, na předsedu byla navržena Mgr. Němečková Irena
Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu kulturního a
školského výboru paní Mgr. Němečkovou Irenu
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
18. Volba členů kulturního a školského výboru, byli navrženi
dva členové p. Humlová Jitka a Mgr. Rejzek František
Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy kulturního a školského výboru p. Humlovou Jitku a Mgr. Rejzka Františka
Výsledek hlasováníPro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

19. Volba předsedy výboru SPOZ, na předsedu byla navržena
p. Humlová Jitka
Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu výboru SPOZ
paní Humlovou Jitku
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
20. Volba členů výboru SPOZ, byli navrženi dva členové
Mgr. Němečková Irena a Mgr. Rejzek František
Zastupitelstvo obce Drozdov volí výboru SPOZ Mgr. Němečkovou Irenu a Mgr. Rejzka Františka
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

21. Volba předsedy redakčního a inventarizačního výboru, na
předsedu byl navržen Mgr. Rejzek František
Zastupitelstvo obce Drozdov volí předsedu výboru SPOZ
pana Mgr. Rejzka Františka
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
22. Volba členů redakčního a inventarizačního výboru, byli
navrženi dva členové Ing. Ešková Helena a Bc. Palek František DiS.
Zastupitelstvo obce Drozdov volí členy redakčního a inventarizačního výboru Ing. Eškovou Helenu a Bc. Palka
Františka DiS.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
23. Zastupitelstvo obce Drozdov v souladu s § 72 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši 18 000,- Kč měsíčně, odměna bude poskytována ode dne 1. listopadu 2018.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Drozdov rozhodlo o odměně za výkon
funkce neuvolněného místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
24. Zastupitelstvo obce Drozdov v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon
funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce 2 500,- Kč
měsíčně, odměna bude poskytována ode dne 1. listopadu
2018.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce rozhodlo o odměně za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
25. Zastupitelstvo obce Drozdov stanovuje odměňování členů
komisí takto: komise SPOZ – 2 osoby, každá osoba 750,- Kč
čtvrtletně redakční komise DN – 3 osoby, odměna celkem
pro 3 osoby 2 600,- Kč čtvrtletně
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce rozhodlo o odměně za výkon funkcí
členů komisí
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
Starosta obce p. Pavel Sládek ukončil zasedání zastupitelstva
v 19.25 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 07. 11. 2018
Zapisovatel: Mgr. Irena Němečková
Ověřovatelé zápisu: Měšťan Jiří a Miloslav Jelínek

Novinky ze školy a školky
Během podzimních měsíců uspořádaly paní učitelky pro děti
ze školy a školky různé akce. Školáci navštívili Křivoklát,
kde si při procházce lesem pod vedením pana lesníka vyzkoušeli různé zajímavé hry. Společně s ním poznávali zábavnou
formou zvířata a rostliny nacházející se v tomto prostředí.
Vyzkoušeli si také na dětském hřišti různé houpačky, skluzavky, prolézačky a dokonce se mohli svézt na tobogánu.
Po procházce lesem děti ještě čekala interaktivní výstava.
Ve skupinkách poznávaly zvířata podle zvuků, skládaly puzzle, přiřazovaly názvy stromů k jejich obrázkům a vyhledávaly na stromě ptáky podle jejich názvů. Na závěr si mohly
zakoupit různé suvenýry. Výlet se dětem velmi líbil a odnášely si odtud mnoho zajímavostí o lese a životě v něm.
Mladší školáčci společně s MŠ shlédli divadelní představení
Průzkumníci z Austrálie , kde měli možnost poznat zvířata
žijící v Austrálii a jejich způsob života.
Při besedě „ Bezpečná doprava “ se mladší žáci společně
s dětmi z MŠ seznámili se správným chováním v silničním

provozu a mohli si také vyzkoušet na svých plyšových hračkách základy první pomoci.
V listopadu k nám do školy přijely „ Pomocné tlapky“ - Vycvičení asistenční psi nám všem předvedli, co všechno dokážou . Bylo to velmi zajímavé.
Začátkem prosince vystoupí malí školáčci na návsi jako
„Vánoční skřítkové“ a děti ze školy sehrají vánoční příběh
„Betlémské zastavení“ během „Zpívání u stromečku“.
V prosinci ještě ve škole proběhne akce pro veřejnost „ Vánoce ve školní družině“, na kterou jsou zváni všichni občané
Drozdova. Poslední akcí, která čeká děti před vánočními
prázdninami, je tradiční „ Posezení u stromečku“ a rozdávání
dárků s kamarády.
Chtěla bych touto cestou popřát za všechny zaměstnance
a žáky školy hezké prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce.
I. Němečková

Svatý Hubert a listopad

SDH Drozdov

3. 11. slaví svátek Hubert. Svatý Hubert je patronem všech myslivců.
V tomto čase pořádají myslivecká sdružení hony. Pro myslivce je to tradice
i svátek. Nejinak tomu bylo letos i v našem MS Holý vrch, které pořádalo
hon v sobotu 10. 11. Ulovení bažanti jsou žádanou tombolou při Hubertské
zábavě. Ta se konala 17. 11. opět v Kolibě na Bouchalce. K tanci hrálo
Duo Melody – všem dobře známá M. Svobodová. Zájem o vstupenky byl
obrovský, ale kvůli kapacitě Koliby bohužel nemohli být všichni zájemci
uspokojeni. Za účast i dary do tomboly od sponzorů ještě jednou děkujeme.
Listopadem také končí podzim a začíná zimní období – pro myslivce to
znamená, že se již musí pravidelně přikrmovat zvěř a tato činnost je potřeba vykonávat až do jarních měsíců. Konec listopadu předznamená začátek
adventního období a 8. 12. se na všechny těšíme u již tradičního rozsvěcení
vánočního stromu na návsi!
R. Jelínková

19. 10. proběhlo námětové cvičení okrsku. Tentokrát jsme cvičili kyvadlovou dopravu vody
z obce Záluží na skládku komunálního odpadu
v Hořovicích.
13. 10. se konal Sběr železného šrotu.
27. 10. jsme uspořádali Drozdovské Světélkování, při kterém jsme oslavili 100. výročí založení
Československa.
8. 12. je plánované každoroční Adventní zpívání, kde opět budeme zajišťovat občerstvení.
24. 12. Vánočním troubení
E. Ešková

Krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém
roce přeje MS Holý vrch!

Pohodové Vánoce a úspěšný rok 2019
přejí drozdovští hasiči!

Zpráva SPOZ
Narozené děti:

Opustili nás:

24. srpna 2018 – Kateřina Měšťanová
7. září 2018 – Sofie Leloviczová
5. října 2018 – Alan Pichlík

Dne 29. 10. 2018 zemřela po krátké nemoci paní Růžena Pichlíková, Drozdov
č.p. 67, ve věku 74 let.
Dne 17. 11. 2018 zemřela po dlouhé těžké nemoci paní Jaroslava Křížková,
Drozdov č.p. 163, ve věku 78 let.

A opět se nám blíží konec roku 2018. Sbor pro občanské záležitosti přeje všem občanům Drozdova pěkné a hlavně v klidu
prožité vánoční svátky a ten následující rok 2019 prožijte všichni ve zdraví a štěstí.
Za SPOZ Jitka Humlová
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