DROZDOVSKÉ NOVINY
Vánoce 2014

Sloupek na úvod
Vánoční čas je tady a s ním i tradiční
prosincový výtisk novin. Co v tomto
čísle naleznete? Především důkaz pestrého společenského života v naší obci.
Na titulní straně má po právu své místo
článek o Vánočním zpívání, což byla
největší akce posledních měsíců. Atmosféru Vánoc si každý rok přijde vychutnat na náves čím dál více návštěvníků.
Poděkování pak je na místě všem, kteří
se podíleli na bezchybné organizaci.
Na podzim jsme si také připomněli
u Pomníku padlých vojáků dvě významné události našich dějin a články k nim
naleznete na třetí straně. K příležitosti
vzniku samostatného Československého
státu pořádala obec tradiční Světélkování, potom 25. výročí boje studentů
za svobodu a demokracii uctili vzpomínkou občané na pozvání místního sdružení
Občanské demokratické strany. Jak vnímá Listopad 89 tzv. generace narozená
v letech 85-95, o tom je článek Tomáše
Pergla. Mezi další akce patří setkání
sokolníků u lovecké chaty sdružení Holý
vrch a Hubertská zábava. A protože
život je i práce, mají své místo
v novinách také informace z obecního
úřadu a zastupitelstva. Právě zvýšené
informovanosti občanů je věnována vložená příloha.
Luděk Palek

Nebližší akce 2015
Leden
Setkání s řidiči - informace
o změnách silničního provozu
24.1. ples ZŠ a MŠ

Únor
7.2. Masopust

Tradiční Vánoční zpívání u kapličky
Blíží se nejkrásnější svátky v roce –
Vánoce. Je sobota 6. prosince a čeká nás
tradiční Vánoční zpívání u kapličky
na návsi. Kolem se linou melodie vánočních koled, cítíme tu vůni svařeného vína
a opečených klobás. Nechybí tady stánky
s překrásnými vánočními dekoracemi.
Pokud máme chuť, můžeme si také koupit perníčky nebo škvarkové placky.
Na náves přicházejí další a další lidé
a nechybí mezi nimi ani děti ve svých
převlecích a maskách. Je těsně před 16.
hodinou, prostor před kapličkou je zaplněn mnoha diváky a vše může začít.
Nejprve všechny přítomné přivítá pan
místostarosta František Rejzek a starosta
obce Pavel Sládek. Následuje tradiční
troubení vánočních koled a rozsvícení
vánočního stromku. Poté přichází před
rozsvícenou kapličku malý muzikantJosef Čerpl a troubí na svou trubku další
překrásné koledy. Vánoční atmosféra
na nás dýchá ze všech stran. Po koledách
na scénu přicházejí malé děti z MŠ
s vystoupením „Vánoční stromeček“.
Malí šikulové, převlečení za vrabečky,
zajíčky, ježečka Bodlinku, Mrazíky,
medvěda, meluzínu a stromeček zpívají
krásné písničky a hrají pohádku
o zvířátkách. Velmi se snaží a velký
potlesk diváků si určitě zaslouží.

Program pokračuje vystoupením žáků
ZŠ. Svým „Putováním do Betléma“ chtějí diváky seznámit s různými postavami
adventního kalendáře. Před kapličku
přijíždí svatý Martin na svém koni, přicházejí sem Barborky, Lucie, Tři králové, muzikanti, kováři, rodina s dětmi,
Mikuláš s krásným andělem, čerty
a s malým pomocníkem čertíkem, Ambrož s dětmi, trubač a samozřejmě nesmí
chybět Josef s Marií a Ježíškem. Přilétají
sem na svých křídlech také překrásní
andělé. Nejprve všichni společně zpívají
píseň o jednotlivých měsících v roce.
Potom začíná vlastní „Putování do Betléma“. Během této cesty se postupně
seznamujeme s jednotlivými postavami
adventního kalendáře, děti zpívají různé
koledy a písně a vše doprovázejí hranými
scénkami. Na závěr si všichni zazpívají
koledu „Čas radosti “. Během této koledy
odcházejí všechny postavy ze scény
s rozsvícenými svíčkami, které pokládají
na cestičku před Betlémem. Vystoupení
končí a děti jsou odměněni za svůj skvělý výkon velkým potleskem všech diváků. Tím však dnešní vánoční podvečer
nekončí. Ti, kteří nepospíchají, si mohou
poslechnout krásné melodie a písně
v podání kapely pana Valty.
Irena Němečková

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
DROZDOV konaného dne 10. listopadu 2014 v zasedací
místnosti obecního úřadu
Obecní zastupitelstvo po projednání:
A) volí v souladu s § 84, písm. m) zákona o obcích:
Starostu obce P. Sládka, 5.12.1960, Drozdov 275
Místostarostu obce Mgr. F. Rejzka, 20.6.1950, Drozdov 15
B) zřizuje dle § 117 písm. 2 a písm. 1) zákona o obcích:
1. finanční výbor
2. kontrolní výbor
3. stavební výbor
4. pořádkový výbor
5. kulturní a školský výbor
6. výbor SPOZ
7. redakční a inventarizační výbor
C) bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva
podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.

Příloha č. 1
Obecní zastupitelstvo dle § 84 písm. o) volí:
předsedu finančního výboru Ing. H. Eškovou a členy J. Hetrla
a Ing. J. Němce
předsedu kontrolního výboru: Františka Voříška a členy
Mgr. I. Němečkovou a M. Dlouhého
předsedu stavebního výboru: M. Jelínka a členy
F. Voříška a P. Sládka
předsedu pořádkového výboru: M. Dlouhého a členy
M. Jelínka a P. Sládka
předsedu školského a kulturního výboru: Mgr. I.Němečkovou
a členy J. Humlovou a Mgr. F. Rejzka
předsedu SPOZ výboru: J. Humlovou a členy
Ing. H. Eškovou a Mgr. F. Rejzka
předsedu redakčního a inventarizačního výboru: J. Hertla
a členy M. Dlouhého a Mgr. F. Rejzka

Zápis z veřejného zasedání ze dne 17.12.2014
Zápis č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdova, konaného dne 17. prosince 2014 od 18.00hod., v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Přítomno zastupitelů: 8 - omluven F. Voříšek - nemoc
Počet občanů: 20
Program zasedání:
1.kontrola usnesení
2.schválení rozpočtu na rok 2015
3.schválení změny rozpočtu na rok 2014 č. 4
4.schválení výhledového rozpočtu na rok 2016 – 2018
5.Rozpočtové opatření týkající se pravomocí starosty obce
6.Schválení veřejně právní smlouvy s MěÚ Hořovice
7.různé
8.usnesení, závěr
Pan starosta určil ověřovatele zápisu p. Michala Dlouhého a
Miroslava Jelínka a zapisovatelku
Mgr. I. Němečkovou
Ad 1) ze schůze zastupitelstva nebylo usnesení
Ad 2) Starosta obce seznámil s rozpočtem na rok 2015. Odhlasovalo 8. Členů zastupitelstva
Ad 3) Schválení změny rozpočtu na rok 2014. Odhlasovalo
8 členů zastupitelstva
Ad 4) Starosta obce seznámil s výhledovým rozpočtem na
rok 2016 – 2018. Návrh schválen 8. členy zastupitelstva

Ad 5) Starosta obce seznámil s rozpočtovým opatřením týkající se pravomocí starosty. Odhlasovalo 8. členů zastupitelstva
Ad 6) Místostarosta seznámil s navrhovanou právní
smlouvou s MěÚ Hořovice. Odsouhlasilo 7 členů zastupitelstva. Nesouhlasil 1. člen
Ad 7) různé - Žádost o výmaz předkupního práva manželů
Čepelákových. Žádost byla schválena
Technické služby předpokládají nárůst poplatku za odvoz
odpadů o 2,5 %
P. Hertlová – celoroční péče a úklid okolo kontejnerů před
domem. Obrací sena OÚ s žádostí o zaplacení poplatku za
1ks. popelnice, protože při třídění odpadu a úklidu okolí plní
vlastní popelnici obecním odpadem.
Poděkování od starosty obce za organizaci Adventního setkání všem pořadatelům a účinkujícím
B. Hanzl – při svozu popelnic je velký nepořádek na silnicích
M. Vodička – poděkování za úpravu kanalizačního řadu,
upozornění na nárůst hlodavců v obci
informace o počtu obyvatel v obci
OZ projedná žádost paní Hertlové
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19.20 hod.
Zapisovatelka: Mgr. I. Němečková, ověřovatelé zápisu: M.
Jelínek, M. Dlouhý

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
PŘEJÍ ZASTUPITELÉ DROZDOVA

Drozdovské světélkování

Listopad 89 z pohledu „generace Y“

Sobota 1. listopadu. Nad Drozdovem se stmívá a scházejí
se první světélka a lampionky. Po roce je tu opět, již šesté,
Světélkování. Děti i s rodiči se scházejí, aby se pobavily
a zasvítily si v tom šerém podzimním období.
Setkání začíná u zrekonstruovaného pomníku padlých,
ke kterému hasiči položili věnec.
Mgr. František Rejzek připomněl letošní 100. výročí od vypuknutí 1. světové války a při té příležitosti představil knihu
……. A zazněly výstřely a světová válka začala. Knihu
vytvořil pro památku těch, jejichž jména jsou vytesána
do kamene pomníku padlých. Těm, kteří životy i štěstí svých
rodin svobodě naší obětovali. Použil materiály z kronik obce
Drozdova, z jiných zapůjčených dokumentů i ze vzpomínek
drozdovských občanů. Jedinečností této knihy je prvně zveřejněný zápisník vojína Josefa Lukeše, který popisuje dobu
od narukování až po návrat z Vladivostoku do Terstu
a následně do Čech.
Poté jsme se průvodem odebrali na drozdovské hřiště. Tam
byly pro děti připraveny buřty, které si mohly opéci
na ohníčku. Někteří si vypustili i lampionek štěstí. A jako
každý rok jsme shlédli velkolepý ohňostroj. Všichni si tento
podvečer užili. Těšíme se na příští rok.
Eva Ešková

V mnoha lidech zanechal Listopad 89 nesmazatelnou stopu.
Někteří ho odsuzovali jako hnutí drzých puberťáků. Další ho
považovali za revoluční měsíc, který uvolnil společenské
napětí a otevřel cestu k demokracii moderního západního
vzoru. A pro jiné to byla obrovská zkušenost, která ovlivnila
jejich životní myšlení, a dodnes na události z roku 1989 rádi
vzpomínají. Co ovšem Sametová revoluce znamená pro nás,
kteří jsme ji nezažili?
Největším přínosem Listopadu 89 pro naši generaci byla
razantní proměna české společnosti. Lidé začali poznávat
smysl pojmů jako demokracie, svoboda slova, nezávislý
právní systém nebo volný trh, které jsou pro nás natolik samozřejmé, že málokdo z nás si dokáže uvědomit jejich nepřítomnost. Ač se nám to může zdát jakkoliv neuvěřitelné, tak
naši rodiče a prarodiče žili v zemi, kde nebylo možné zcela
naplnit význam těchto hodnot. Nikdo z nás samozřejmě nemůže hodnotit život v komunistické společnosti, protože
jsme ho nezažili. Ale pokud plně pochopíme smysl výše
zmíněných hodnot, které nám poskytl Listopad 89, tak jsme
schopni udělat si představu o jejich životě.
Vše, co je motivovalo k odvážným protestům proti předchozímu režimu, byly ideály a hodnoty, o kterých my nepochybujeme. Proto je potřeba si tyto věci každý rok připomínat.
Tímto způsobem si totiž dokážeme uchovávat a pěstovat
hodnoty, ve které naši rodiče věřili a pevně si za nimi stáli.
Svoboda není stálou hodnotou, je to odkaz, jež nám předchozí generace vybojovaly. Proto o ní musíme nyní pečovat
a neustále ji střežit před budoucími nástrahami.
Tomáš Pergl

Setkání sokolníků a loveckých
dravců v Drozdově
Podzimní sokolnické lovy pořádané rokycanským střediskem
mají svoji dlouholetou tradici. I v letošním roce 4. října, kdy
se k lovecké chatě našeho sdružení sjela desítka sokolníků
se svými opeřenci. Úvodního slova se ujal úderem jedenácté
hodiny předseda myslivců Miloslav Jelínek, který sokolníky,
lovecké dravce i psy přivítal. Současně vzpomenul zakladatele těchto akcí Jiřího Měšťana. Při relativně krásném počasí
byli k vidění rarozi velcí, sokoli stěhovaví a také orli skalní.
Právě ti vzbuzovali nejen obdiv, ale i respekt. Kromě sokolníků a myslivců se akce zúčastnila i laická veřejnost, což
svědčí o atraktivnosti tohoto způsobu lovu. A zcela jistě
nelitovali. Všichni totiž mohli díky příznivému počasí obdivovat dravce při přehlídce, dozvědět se od sokolníků leccos
zajímavého, ti statečnější se s nimi vyfotit, ale vidět je
i při lovu v honitbě Mysliveckého sdružení Holý vrch Drozdov. Letošní setkání skončilo, ale všichni zúčastnění se loučili s tím, že se tu příští rok opět rádi sejdou.
Renata Jelínková
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Ohlédnutí za posledním čtvrtletím letošního roku MS Holý Vrch

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

A opět tu máme prosinec. Přichází vánoční svátky. Snad
nejkrásnější období roku. Svátky symbolizující rodinnou
pohodu, období setkávání se i odpouštění. Jen si tak člověk
říká, proč se takto lidé nemohou chovat celý rok. Na druhou
stranu je pravda, že během celého roku jsme se na různých
akcích pořádaných v naší obci mohli přesvědčit o tom, jak se
lidé u nás rádi baví, a to bez rozdílu věku.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se účastnili akcí
pořádaných nejen MS Holý Vrch, ale i ostatních místních
organizací a spolků. Vždyť na vesnici by přece měli všichni
držet pohromadě a pomáhat jedni druhým. Společné akce
jsou toho důkazem. Obzvlášť bychom chtěli ocenit vysokou
účast všech přítomných na listopadové Hubertské zábavě,
jenž se kvůli chybějícímu sálu opět konala v Cerhovicích.
Zajišťování takové akce mimo Drozdov je samozřejmě komplikovanější, a tak hojná návštěvnost pořadatele dvojnásob
potěší. Pokud Vám letos chutnalo svařené víno na prosincovém adventním odpoledni, můžeme Vás již nyní pozvat
na únorový masopustní průvod. Vítány jsou samozřejmě
masky všeho druhu, ale zveme i širokou veřejnost k příjemně
strávenému zimnímu odpoledni.
A na závěr dovolte popřát Vašim rodinám klidné prožití
svátků vánočních, pohodu, zdraví a hodně štěstí do roku
2015!
MS Holý Vrch

23. srpna jsme se zúčastnili hasičského „srandamače“
O pohár starosty obce Záluží.
26. září se v Újezdě konalo Námětové cvičení, kterého se
účastní jednotky SDH našeho okrsku. Tentokrát se trénoval
zásah při požáru školy, tzn. záchrana dětí i dospělých a následná první pomoc.
1. listopadu jsme organizovali Drozdovské Světélkování.
6. prosince se konalo Adventním zpívání u stromečku, kde
hrála hudba a děti ze školy i ze školky vystoupily se svým
vánočním představením. My jsme měli stánek s občerstvením v podobě klobás a párků, ale našlo se i něco ostřejšího
na zahřátí.
24. prosince Vám přijdeme popřát k novému roku při Vánočním troubení.
A co plánujeme v novém roce?
Tradiční Masopust je naplánován na 7. 2. 2015. Připravte si
svoje kostýmky a přijďte se s námi pobavit.
Příští rok budeme slavit 120. let od založení Sboru, na které
se připravujeme již nyní. Oslavy by měly být 13. 6. 2015
a měly by být spojeny i s návštěvou Drozdova u Šumperka.
SDH Drozdov

Zpráva SPOZ
Narozené děti:
Eliška Matějková, narozena dne 9. října 2014
Adéla Šubertová, narozena dne 21. října 2014
Anna Bruthansová, narozena dne 14. října 2014
Daniel Kůta, narozen dne 19. října 2014
Opustili nás:
Dne 1. listopadu 2014 zemřela
paní Ivana Groulíková, č. p. 41
Tímto bychom chtěli poděkovat ZŠ a MŠ v Drozdově
za pěknou spolupráci během roku 2014 a zároveň se
těšíme na další společné akce v příštím roce 2015.
Všem občanům obce chceme popřát krásné
a klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2015 hodně zdraví, štěstí a pohody.

