DROZDOVSKÉ NOVINY
Čtvrtletní obecní zpravodaj: 3/2018

vychází 27.9. 2018

Volby do zastupitelstva obce Drozdova Senátu Parlamentu ČR
Vážení občané,
toto vydání Drozdovských novin je zaměřeno na podání základních informací k blížícím se volbám do Zastupitelstva
obce Drozdov a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Volby se konají
v pátek 5.října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 6.října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Místo konání voleb
pro voliče bydlící v obci Drozdov je volební místnost na adrese: Obecní úřad Drozdov, Drozdov 104, 267 61 Cerhovice
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb.
A) Volby do zastupitelstva obce:
Volič musí v hlasovací místnosti prokázat svou totožnost
a státní občanství platným občanským průkazem, platným
cestovním pasem České republiky, je-li cizinec průkazem
o povolení k pobytu.
Způsob hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise
vydá i hlasovací lístek. V naší obci se volí 9 členů zastupitelstva. Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených
způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu 9.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit 9 kandidátů.

 Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty z libovolných ostatních volebních stran.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již
v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Upravený hlasovací lístek vloží volič do šedé úřední obálky,
určené pro volby do zastupitelstva obcí.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu,
ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední
obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky
několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.
B) Volby do Senátu Parlamentu České republiky:
Volič musí v hlasovací místnosti prokázat svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Způsob hlasování
Hlasovací lístky pro jednotlivé kandidáty jsou vytištěny samostatně. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací
lístek se nijak neupravuje.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční: Dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží
hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Kandidátní listina ČSSD a nez. k.

Kandidátní listina KSČM

Kandidátní listina ODS

1. Jelínek Miloslav
(53 let ČSSD úředník)
2. Rejzek František Mgr.
(68 let NK důchodce-místostarosta)

1. Voříšek František
(66 let KSČM důchodce)
2. Sládek Pavel
(57 let BEZPP technik-starosta)
3. Humlová Jitka
(63 let BEZPP důchodce )
4. Vodička Miloš
(56 let KSČM zámečník )
5. Křivánek Zdeněk
(66 let KSČM důchodce )
6. Prejzková Andrea
(47 let BEZPP admin. pracovnice )
7. Vodička Ladislav
(60 let BEZPP technik )
8. Spurný Milan
(49 let BEZPP technik )
9. Němec Jaroslav Ing.
(46 let BEZPP státní zaměstnanec )

1. Palek František Bc. DiS.
(36 let ODS projektový manažer)
2. Hertlová Jana
(36 let BEZPP obchodní zástupce )
3. Hořínková Markéta Ing.
(32 let BEZPP sam. referent stav. úřadu)
4. Měšťan Jiří
(29 let BEZPP stavební dozor)
5. Palek Luděk
(41 let ODS rozpočtový analytik )
6. Palek Tomáš Ing.
(33 let BEZPP vedoucí konstrukce )
7. Holeček Tomáš
(40 let BEZPP CNC frézař )
8. Ešková Helena Ing.
(45 let BEZPP nákupčí )
9. Dlouhý Michal
(34 let ODS grafik )

3. Němečková Irena Mgr.
(48 let NK učitelka ZŠ)
4. Hertl Jan
(35 let NK technik)
5. Eška Petr
(45 let NK BEZPP skladník)
6. Štochl Vladislav
(53 let NK BEZPP městský policista)
7. Beranová Ludmila
(47let NK BEZPP OSVČ)
8. Hříbal Vladislav
(39 let NK BEZPP řidič)
9. Valášek Adolf

Mgr. František Rejzek (místostarosta) a Sládek Pavel (starosta)

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 5/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdova konaného
dne 10. září 2018 od 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomno zastupitelů: 8

723/308 v k.ú. Drozdov v Čechách za kupní cenu 26 000,- Kč
a pozemku parc.č. 723/337 v k.ú. Drozdov v Čechách za kupní cenu 2 000,- Kč. Pozemku budou převedeny z Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na obec Drozdov.
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

Počet občanů: 16

Program:
1. Kontrola usnesení, schválení programu jednání
2. Projednání a schválení Dohody o úpravě práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících vodovodů s Městysem
Cerhovice
3. Projednání a schválení Smlouvy o společné spolupráci při
budování vodovodního přivaděče a poskytnutí příspěvku
z rozpočtu Městyse Cerhovice
4. Projednání a schválení rozpočtové změny č. 6/2018
5. Projednání a schválení navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Drozdov o částku 37 500,- Kč – částka pro financování analýzy
a pověřence GDPR
6. Projednání a schválení čerpání z rezervního fondu školy
na nákup koberce do ŠD a skříně na ukládání hygienických potřeb
7. Projednání a schválení převodu pozemku parc.č. 723/308
v k.ú. Drozdov za kupní cenu 26 000,- Kč a poz. parc.č.
723/337 v k.ú. Drozdov za kupní cenu 2 000,- Kč
8. Projednání a schválení finančního daru pro paní Skopalovou
9. Projednání a schválení dodatku nájemní smlouvy části
pozemku parc.č. 724/1, prodloužení termínu nájmu o 2
roky.
10. Diskuze
11. Usnesení, závěr
Ad1, byl schválen program jednání OZ
Pro: 8
proti: 0

zdržel se: 0

Ad2, byla projednána a schválena Dohoda o úpravě práv a
povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů. Jedná
se o dohodu mezi obcí Drozdov a Městysem Cerhovice o
prodeji vody.
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Ad3, OZ projednalo a schválilo Smlouvu o společné spolupráci při budování vodovodního přivaděče a poskytnutí příspěvku z rozpočtu Městyse Cerhovice ve výši 1 500 000,- Kč
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Ad4, OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.6 na
rok 2018
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Ad5 a 6, OZ projednalo a schválilo navýšení rozpočtu ZŠ a
MŠ Drozdov o částku 37 500,- Kč. Částka bude použita na
úhradu vypracování analýzy GDPR a činnost pověřence
GDPR do konce roku 2018.
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Ad7, projednání a schválení převodu pozemku parc.č.

Ad8, OZ projednalo a schválilo příspěvek na veřejnou sbírku
pro paní Skopalovou Janu ve výši 5 000,- Kč
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Ad9, OZ projednalo a schválilo prodloužení nájmu části pozemku parc.č. 724/1 o dva roky. S panem Lukášem Šubetem
bude sepsán dodatek nájemní smlouvy.
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Ad10, diskuze
p. Pichlík Václav – nejzazší termín pro osazení vodoměrů. P.
starosta - do konce roku 2018.
p. Grundová – upozornila, že nebyla stržena záloha na vodu
za poslední období, otázka jaká je ceny vody. p. starosta –
strhávání záloh bude pokračovat, bude dořešeno, vyúčtování
bude probíhat 2x ročně. Cena vodného 45,- Kč za 1m3 vody a
režijní poplatek 60,- Kč za měsíc, stočné 35,- Kč za 1 m3,
ceny jsou bez DPH.
p. Valášek – upozornil na rozbitý rozhlas v ulici. P. Rejzek –
oprava rozhlasu je objednaná a firmou přislíbená na tento
týden.
p. Valášek – žádost o pochvalu firmy provádějící opravu
chodníků, je to velmi dobře provedená práce. P. starosta doplnil, že práce jsou prováděny kvalitně a v termínu, je třeba si
takové práce vážit a ne ji poničit, záleží především na občanech, jak dlouho nám vydrží.
p. Červenková – požadavek na jinou, delší znělku rozhlasu. P.
Rejzek – používají se znělky, které jsou součástí dodávky
rozhlasového zařízení, z důvodu placení autorských práv se
nepoužívají písně.
p. Pichlík – upozornil na parkování aut na nových chodnících.
P. starosta – pro vyřešení některých přestupků občanů
(parkování, vytékání vody, zeleň přesahující oplocení) je třeba odsouhlasit vyhlášky a zajistit pomoc městské policie.
p. Bílek – zda byla projednána žádost o odprodej částí pozemků sousedících s parcelami v západní části obce. P. starosta –
bylo projednáno a odesláno, pošle dopis znovu.
p. Grundová – není dobrý zatravněný chodník naproti Frýbertům. P.starosta – bude prohlédnuto, případně opraveno.
Ad11, Usnesení , závěr
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod.
Zapisovatelka: Mgr. Irena Němečková
Ověřovatelé zápisu: M. Jelínek, M. Dlouhý
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Začátek nového školního roku v naší škole a školce
Prázdniny nám utekly jako voda, opět tu máme září a začíná
opět nový školní rok. Do školy postupně přicházejí paní učitelky a samozřejmě také usměvavé a opálené děti. Poprvé
sem se svými rodiči přicházejí prvňáčci se svými krásnými
aktovkami na zádech a usedají do lavic, na kterých na ně čekají učebnice, ze kterých se budou v 1.třídě učit. Čas rychle
ubíhá, ručičky na hodinách ukazují 8 hodin a ozývá se první
zvonění v tomto školním roce. Do třídy vchází paní ředitelka
Eva Peksová a přivítá všechny přítomné. Potom předává slovo paní učitelce Ireně Němečkové, která bude učit nejen prvňáčky, ale také žáky 3. ročníku. Paní učitelka nejprve seznámí školáčky s tím, co je ve škole čeká. Potom je pozve před
tabuli, kde se ptá na jejich jméno a co rádi dělají. Děti také
přednesou básničku nebo zazpívají písničku, kterou si připravily. Všechny jsou velmi šikovné a vůbec se nestydí. Nastává pravá slavnostní chvíle - stužkování. Paní učitelka má
na stole připravený kouzelný zvoneček, komu z dětí zazvoní,
stává se pravým Prvňáčkem. Dostávají stužku s beruškou
a svým jménem a paní ředitelka jim předává balíček
s pomůckami do 1.třídy. Dostávají také balíček od firmy
„Ovoce do škol“ a medaili „Jsem prvňáček“. Potom své kamarády vítají žáci z 5. a 4. ročníku a přinášejí jim květiny.
Nové školáčky přišli přivítat také zástupci z Obecního úřadu
– pan místostarosta F. Rejzek, spolu s paní J. Humlovou
a M. Lisou za Sbor pro občanské záležitosti. Nesmí tu samozřejmě chybět pan fotograf J. Mrkáček. Dětem předávají
krásné kufříky se školními pomůckami a Pamětní list.

Na závěr slavnostního dne se slova ujme opět paní učitelka
I. Němečková, která přichází mezi děti s „Méďou Školáčkem“ a společně se spolu učí báseň o škole. Pomáhají jim
také starší kamarádi. Tím dnešní slavnostní den končí a děti
spokojeně odcházejí se svými rodiči domů.
V letošním roce do školy přichází 10 nových prvňáčků. Škola
bude mít 44 žáků.
Slavnostní zahájení také proběhlo v MŠ. Zástupci z obce
všechny nové malé školáčky přivítali a přinesli jim malý dárek- balíček s potřebami do školy. V letošním školním roce
bude školku navštěvovat 28 dětí
Co v MŠ proběhlo - proběhne ?
13.9. Divadlo A Šmytec s pohádkou „Na Lesním paloučku“.
21.9. Hudební koncert Jiřího Helekala
26.9. Děti se vydají na „ Cestu za pokladem“ . Budou hledat
pohádkový poklad a po cestě budou děti plnit různé úkoly.
I. Němečková

Z činnosti SDH Drozdov

Podzim MS Holý vrch Drozdov
Začal podzim. Po letošním opravdu parném létě přichází
ochlazení, období úklidu zahrad, příprav na zimu jak doma,
tak i v lese.
Pro myslivce je toto období spjato se zajištěním krmiva
do krmelců na celou zimu a přikrmování zvěře až do jarních
měsíců.
V sobotu 13. října, se k Lovecké chatě opět sjedou sokolníci
nejen z rokycanského střediska, aby předvedli svůj náročný
koníček. Zveme tímto všechny, kteří by měli zájem, hlavně
rodiče s dětmi, k dopolednímu setkání u chaty, kde jim sokolníci ochotně předvedou své dravce a rádi zodpovědí otázky
týkající se jejich práce.
A v sobotu 17. listopadu, se v Kolibě na Bouchalce uskuteční
již tradiční Hubertská zábava, samozřejmě s bohatou zvěřinovou tombolou, na kterou jste již dnes srdečně zváni. Těšíme
se na Vaši návštěvu!
R. Jelínková

2. června jsme na dětském dnu v Cerhovicích připravili
pro děti překvapení v podobě nastříkané pěny.
28. července jsme zorganizovali již VII. ročník Prázdninového posezení u hasičů. V 16 hodin se otevřela vrata hasičské
zbrojnice a vše mohlo začít. Nejdříve hrála reprodukovaná
hudba na přání a po 19 hodině hudební skupina B.A.S.
Po celé odpoledne až do ranních hodin bylo připraveno občerstvení. Po setmění byly promítány dobové fotografie ze života
obce. Hasiči děkují za hojnou účast a těší se na další akce
pořádané sborem.
18. srpna připravili zálužští hasiči pro děti akci „Prázdniny
ještě nekončí“, na které jsme dětem jako překvapení nastříkali
pěnu.
22. srpna dopoledne byla naše jednotka povolána k požáru
louky u obce Zbiroh - Františkov. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že hoří travnatý porost na ploše cca 100 × 100 m a na louce probíhají zemědělské práce.
Jednotky na likvidaci požáru nasadily vysokotlaké proudy, C
proudy, asanační lištu z CAS a také jednoduché ženijní nářadí. Požár se obešel beze škody.
8. září jsme se zúčastnili osmého ročníku Zbirožského hasičského tatrování. Letos jsme naši Tatru 148 přihlásili do soutěže Miss Tatra.
15. září proběhl výcvik dýchací techniky na třenické rozhledně.
V říjnu proběhne námětové cvičení okrsku v Záluží. Dále
v říjnu plánujeme sběr železného šrotu. Na přelomu října
a listopadu uspořádáme pro děti tradiční Světélkování.
(foto z činnosti SDH naleznete na poslední straně)
E. Ešková

Pozvánka na domácí utkání TJ Drozdov
A mužstvo – Stašov, v sobotu 29. září od 16:00 hod.
Starší žáci – Osek/Komárov, 30. září od 10:30 hod.
B mužstvo – Osek B, v neděli 30. září od 13:00 hod.
A mužstvo – Žebrák, v sobotu 13. října od 15:30 hod.
Starší žáci – Svatá/Králův Dvůr, 14. října od 10:00 hod.
B mužstvo – Libomyšl, v neděli 14. října od 12:30 hod.
A mužstvo – Komárov B, v sobotu 27. října od 14:30 hod.
B mužstvo – Lochovice, v neděli 28. října od 11:30 hod.
A mužstvo – Karlštejn, v sobotu 10. listopadu od 14:00 hod.

Fotografie z činnosti SDH Drozdov

Zpráva SPOZ
V pondělí 3. září 2018 jsme se spolu se zástupcem obecního úřadu
s panem místostarostou Františkem Rejzkem zúčastnili slavnostního
zahájení nového školního roku 2018 - 2019. Byli jsme přítomni jak
v základní škole, tak i v mateřské škole. Prvňáčci obdrželi pamětní
listy a kufřík s překvapením. Nově nastoupené děti v mateřské škole
dostaly též pamětní listy a nakonec jsme všechny děti obdarovali
pěkným dárkovým balíčkem.

Narozené děti:
28. června 2018, Julie Andělová
17. července 2018, Vít Hrbek
11. srpna 2018, Elen Holišová
24. srpna 2018, Petr Jílek

Manželství uzavřeli:
Barbora Brotánková a Jakub Holiš - 23. 3. 2018
Olga Palková a Josef Smíšek - 25. 8. 2018
Dodatečně oběma párům srdečně blahopřejeme.

