DROZDOVSKÉ NOVINY
Čtvrtletní obecní zpravodaj: 1/2022

vychází 6. 4. 2022

Slovo starosty
Vážení občané, skončilo nám zimní období a teplejší počasí
nás stále více láká ven z našich domovů. Častěji se vídáme
se sousedy, více se pohybujeme na zahradách, v přírodě
i po naší obci. A přišla také vhodná chvíle seznámit vás
s informacemi o připravované činnosti v naší obci.
V posledních měsících se zastupitelstvo obce zabývá především změnami legislativy a námi plánovaná činnost byla trochu odsunuta do pozadí.
Změny se týkají například sběru a svozu odpadů. Nový zákon
o odpadech, kromě jiného, řeší navýšení ceny za ukládání
odpadů na skládky. Tato cena se bude každým rokem zvyšovat. Pro nás i pro ostatní obce to znamená navýšení ceny odpadů. Vedení obce se rozhodlo pokusit se snížit tyto náklady,
a proto se bude od 1. dubna provádět svoz KO pouze jednou
za dva týdny a to vždy ve čtvrtek v sudý týden již od 14. týdne. Pokud se neosvědčí toto opatření, vrátíme se opět
k týdennímu svozu. Přesto, že nepatříme k obcím, které třídí
odpady na 100 %, naše obec je v hodnocení třídění
v kategorii do 1 000 obyvatel na 370 místě z 560 hodnocených. Je vidět, že máme rezervy v třídění odpadů, ale ti, kteří
pečlivě odpad třídí, si zaslouží pochvalu. K obecně známým
stanovištím na tříděný odpad sklo, papír, plasty a oděvy je
k dispozici u budovy obecního úřadu ještě sběrná nádoba
na pet lahve s olejem, nádoba na hliníkové nápojové obaly
a robné kovové předměty. Svoz bio odpadu máme vyřešený
umístěním kontejneru za budovou OÚ. Stejně jako každým
rokem i tento duben bude proveden sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Předběžně máme se svozovou
firmou domluvený termín 22. a 23. dubna 2022. Tento termín
bude upřesněn a vyhlášen.
Dalším příkladem jsou energie. V minulém roce jsme provedli, mimo jiné, rekonstrukci kotelny budovy OÚ. Porovnáním
spotřeby plynu s předchozími lety jsme zjistili úsporu cca 30
%, radost však netrvala dlouho. Přišlo zvýšení cen energií.
Další snaha ušetřit nás vedla k vypínání veřejného osvětlení.
Nebylo to šťastné řešení a tak jsme využili mírného průběhu
zimy a provedli jsme svépomocí s panem Pálkem postupně
obměnu svítidel za led žárovky. Zvažujeme umístění fotovoltaických panelů na budovu školy, ČOV a také OÚ, v budově

školy připravujeme rekonstrukci kotelny a změnu topného
média.
K řešení máme i věci, které by již měly být tak trochu samozřejmostí a vůbec by se neměly stát. Například se nám množí
neuklizené psí výkaly na ulicích, často neuklizené a rozházené hračky v okolí dětského koutku u prodejny COOP, zbytečný nepořádek v prostoru bývalého koupaliště. A dokonce
jsme již zaznamenali pokus poničit novou fasádu garáží
u budovy OÚ nedopalkem cigarety. Pokud chceme mít obec
čistou a upravenou, je vhodné pořádek udržovat. V našem
společném soužití se, bohužel, množí případy nevhodného
chování mezi sousedy. Jde především o vysazování a údržbu
stromů na hranici pozemků, nebo v blízkosti hranice pozemku. Pro stromy přesahující 3m výšky platí jako přípustná
vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní
stromy 1,5 m. Toto právo a povinnost vyplývá z Občanského
zákoníku. Obec tyto spory řešit nemůže, řešení náleží pouze
soudu. Ale proč si sousedské vztahy takto pokazit?
Ještě několik informací příjemnějších. Proběhne plánovaný
úklid komunikací po zimním posypu. Připravujeme pro naše
občany v nejbližších měsících posezení se seniory
v restauraci u Lisých, František Rejzek připravuje výlety,
Členové SDH a Domeček Hořovice pro naše nejmenší plánují
procházky po obci, spojené se soutěžemi. I v letošním roce
proběhne v obci stavební činnost. V budově OÚ budeme
rekonstruovat sociální zařízení, vstupní schodiště a provedeme úpravu terénu a opatření proti odstranění zemní vlhkosti.
Připravujeme nové oplocení sportovního areálu a vybudování
dětského a workoutového hřiště. Dále je objednané zhotovení
projektové dokumentace pro vybudování tělocvičny u budovy
ZŠ.
Za sebe i celé vedení obce děkuji všem, kteří svojí činností
napomáhají k udržování příjemného a čistého životního prostředí, jsou k sobě navzájem ohleduplní a tolerantní.
Přeji Vám všem příjemné a veselé jarní dny

Pavel Sládek

2x Velikonoční soutěž
Veselé Velikonoce s hasiči
10.4. – 17.4.2022
(začátek u hasičské zbrojnice)
Děti, vyrazte se svými rodiči nebo kamarády na procházku
po Drozdově a
bavte se při plnění velikonočních úkolů.
Dozvíte se také něco o Velikonocích a jarním období.
Vezměte si s sebou papír a tužku, abyste si mohly zapsat
tajenku.
Poté tajenku s Vaším jménem a adresou pošlete
do Velikonoc na náš email:
sdhdrozdov@seznam.cz a domu dostanete velikonoční
dárek.
Budeme rádi za nějaké fotky z Vaší procházky.
Přejeme hezkou zábavu!

Velikonoční KUŘÁTKOV 2022!
1. Vyrobte alespoň jedno kuřátko o velikosti minimálně 30
cm /materiál a pracovní postup je na Vás/.
2. Vystavte ho do okna, na zahradu, kamkoli….
3. Vyfoťte ho a pošlete Obecní kvočně Kamile Jíchové
4. na email kjichova@domecekhorovice.cz .
5. Vaše kuřátko bude započítáno do soutěže měst a obcí
6. o titul KUŘÁTKov 2022.
7. Na FB se můžete připojit do skupiny „Neposedná kuřátka
2022“ a vložit své fotografie pro inspiraci
nebo pro radost ostatním.
8. Fota zasílejte do Velikonočního pondělí
18. dubna 2022.
22. DUBNA BUDE VYHLÁŠEN KUŘÁTKOV 2022!

Stane se jím Drozdov?

Zápis z veřejného zastupitelstva č. 1/2022 ze dne 28. 3. 2022
Přítomno zastupitelů: 8

Počet občanů: 6

Program:
• Kontrola usnesení, schválení programu jednání
• Informace o hospodaření s obecním lesem za rok 2021
• Projednání a schválení návrhu rámcové smlouvy o poskytování služeb č. 7721 mezi SVZ Centrum s.r.o a Obcí Drozdov.
• Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu: „OÚ Drozdov –
stavební úpravy a oprava objektu“. Jedná se o opravu sociálního zařízení, venkovního vstupního schodiště a provedení terénních úprav a opatření proti vlhkosti. Pověření starosty obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového
řízení.
• Projednání a schválení poskytování dotací na základě veřejnoprávních smluv a poskytnutí dotací na činnost zájmových
organizací v obci pro rok 2022
• Projednání a schválení žádosti Obce Líšná ke změně územního plánu
• Informace o veřejnoprávní kontrole složek v obci za rok
2021
• Diskuze
• Usnesení, závěr
Ad 1, Starosta obce provedl kontrolu usnesení č. 4/2021 ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 13.12.2021. Místostarostka seznámila přítomné s programem jednání, program byl
na žádost starosty rozšířen o jeden bod a to o projednání a
schválení rozpočtové změny č. 1 na rok 2022. Zapisovatel
dnešního jednání je Irena Němečková a ověřovatelé zápisu
Miroslav Jelínek a Jiří Měšťan. ZO je usnášeníschopné.
Připomínky občanů: bez připomínek
Hlasování zastupitelů: Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Ad 2, Zástupce Lesospolu Zbiroh Jan Turek seznámil přítomné s výsledkem hospodaření s obecním lesem za rok 2021.
Připomínky občanů: bez připomínek
Hlasování zastupitelů: Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Ad 3, Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovou změnou
č. 1 na rok 2022. Rozpočtová změna se týká vrácení nevyužité části dotace poskytnuté ZŠ Drozdov ve výši 6 960,- Kč
zpět na účet MŠMT. Přijetí dotace i případné vrácení dotace
musí projít přes účet obce. Připomínky občanů: bez připomínek
Hlasování zastupitelů: Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Ad 4, Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rámcové
smlouvy o poskytování služeb č. 7721 mezi SVZ Centrum
s.r.o a obcí Drozdov. Nová smlouva musela být vypracována
z důvodu změny legislativy vyvolané novým zákonem o odpadech. Pověření starosty obce k podpisu této smlouvy.
Připomínky občanů: bez připomínek
Hlasování zastupitelů: Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Ad 5, Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu:
„OÚ Drozdov – stavební úpravy a oprava objektu“. Jedná se o
opravu sociálního zařízení, venkovního vstupního schodiště a
provedení terénních úprav a opatření proti vlhkosti. Žádost o

zaslání cenové nabídky byla zaslána na 3 firmy, cenová nabídka byla podána pouze jedna, ostatní firmy z kapacitních
důvodů nabídku nepodaly. Vítězem výběrového řízení byla
schválena firma Veduta s.r.o. Cerhovice. Pověření starosty
obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení.
Připomínky občanů: bez připomínek
Hlasování zastupitelů: Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Ad 6, Projednání a schválení poskytnutí dotace na základě
veřejnoprávní smlouvy pro Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku ve výši 7 000,- Kč. Projednání a schválení poskytnutí daru na základě smlouvy o poskytnutí daru pro Domov Na Výsluní Hořovice ve výši 5 000,
- Kč, pro Svaz tělesně postižených Hořovice ve výši 2 000 ,Kč a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, základní
organizace v Hořovicích ve výši 1 000,- Kč. Dále ZO projednalo a schválilo poskytnutí dotací na činnost zájmových organizací v obci takto: TJ Drozdov ve výši 70 000 ,- Kč, SDH
Drozdov ve výši 60 000,- Kč, Leteckomodelářský klub Drozdov 15 000,- Kč a MS Holý vrch Drozdov 25 000 ,- Kč
Připomínky občanů: bez připomínek
Hlasování zastupitelů: Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Ad 7, Starosta obce seznámil přítomné s žádostí Obce Líšná
ke změně územního plánu, které se týká umístění fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc.č. 241/1, 241/2, 244/1 a
244/2 v k.ú. Líšná u Zbiroha. ZO souhlasí s umístěním fotovoltaických panelů pouze na pozemcích parc.č. 241/1 a 241/2
v k.ú. Líšná u Zbiroha. Připomínky občanů: bez připomínek
Hlasování zastupitelů: Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Ad 8, Zastupitel Palek František seznámil přítomné
s průběhem veřejnoprávní kontroly hospodaření složek
v obci. Připomínky občanů: bez připomínek
Hlasování zastupitelů: Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
Ad 9, Diskuze
Starosta seznámil přítomné s nárůstem cen za likvidaci odpadů, za uplynulý rok obec zaplatila 1 269 732,- Kč, meziroční
nárůst cen je přes 150 000,- Kč. Z důvodu snížení nákladů
zavedeme svoz KO 1 x za dva týdny, pokud se opatření neosvědčí, vrátíme se zpět k původním svozům
Toto opatření se bude týkat pouze svozů komunálního odpadu?
Ano pouze svozu KO, svoz tříděného odpadu zůstane beze
změn. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je
předběžně naplánovaný na 22. a 23. dubna. Termín bude včas
potvrzen.
Hasiči plánují termín sběru a svozu železa také na termín 23.
dubna
Místostarostka seznámila přítomné s plánovanými kulturními
akcemi: hasiči na termín 10.4. – 17.4. plánují velikonoční
procházku s dětmi, Domeček Hořovice pro naše nejmenší
připravuje velikonoční výzvu – Neposedná kuřátka. V dubnu
proběhne vítání občánků a na květen se připravuje setkání
seniorů. Pan Rejzek připravuje výlety pro občany, více informací v Drozdovských novinách
Ad 10, Usnesení, závěr
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 20:15 hod.
Zapisovatelka: Mgr. Irena Němečková
Ověřovatelé zápisu: Miloslav Jelínek, Jiří Měšťan

Zprávičky ze školy a školky
Na začátku února začal plavecký výcvik pro žáky ZŠ i MŠ.
Jezdí se každý pátek.
16. 2 . navštívilo školu Divadlo AšMytec se svým představením ,,Birlibán“.
24. 2. připravily paní učitelky z MŠ pro děti ze školky a školy
Maškarní karneval v hostinci U Lisých. V sále se to hemžilo
krásnými maskami a po celou dobu tu panovala velmi dobrá
nálada. Nechyběly tu samozřejmě zajímavé soutěže a tanec.
Na závěr děti spokojeně odcházely s malými dárečky a sladkostmi.
25. 2. se uskutečnila ve škole Ochutnávka exotického ovoce
od firmy Bovys.
10. 3. se děti z MŠ mohly společně se svými rodiči a za po-

moci lektora pobavit a pohrát při akci ,, Mámo, táto, pojď si
hrát“.
15. 3. žáci 1.a 2. ročníku navštívili v rámci projektového dne
zámek Zbiroh, kde byl pro ně zábavnou formou připraven
program ,,Stolování v dějinách“.
18.3. připravili žáci 4.a 5.ročníku pro ostatní kamarády soutěž ve zpívání ,, Mezinárodní Superstar“.
25. 3. se paní učitelky vydaly se žáky 3.,4.a 5.ročníku na výlet do Zbiroha. Navštívili Muzeum J. V. Sládka a zámek .
25.3. se přišli také podívat předškoláčci z MŠ do 1.třídy, kde
si vyzkoušeli společné učení s dětmi a paní učitelkou.

I. Němečková

Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 8. ledna 2022 se konala Výroční valná hromada, na
které jsme shrnuli činnost Sboru v roce 2021. Přednesli jsme
plánovanou činnost Sboru na rok 2022. Přišli nás pozdravit
členové příspěvkových organizací Obce a pan starosta Pavel
Sládek. Kvůli pandemii C-19 jsme v roce 2020 nemohli
uspořádat oslavy 125. Výročí založení SDH Drozdov a v roce
2021 se nemohla konat Výroční valná hromada. Letos jsme
konečně mohli předat vyznamenání nová i za předchozí období mnoha členům Sboru. Nejvyšší vyznamenání, Čestné
uznání SH ČMS, dostali pan Jan Eška a pan Jaroslav Lisý, in
memoriam.

Na začátku února jsme prováděli dohled a dohašení při pálení
křoví pracovníky OÚ.
V pátek 11. března se konala VVH Okrsku v Cerhovicích.
Co nás čeká?
Veselé Velikonoce s hasiči - v týdnu před Velikonocemi se
mohou děti těšit na zábavnou procházku po Drozdově, při
které se také dozví zajímavosti období od tří králů po Letnice, které jsou letos 5. června.
V pátek 29. dubna se zúčastníme Okrskové soutěže
v požárním sportu v Cerhovicích.
E. Ešková
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TJ Drozdov nezahálí
V pátek 11. března proběhla pro členy TJ Drozdov valná hromada. Po vynechané VH v roce 2021 kvůli COVID-19 se
všichni na setkání těšili, což se projevilo na hojném počtu
přítomných. Za účasti pana starosty a zástupců dalších spolků
zazněly zprávy o činnosti a financování TJ Drozdov. Bylo čím
se pochlubit! Vždyť TJ Drozdov není jen fotbal, kde krom 2
dospělých mužstev nejvíce času zabere starost o více než 40
registrovaných dětí. Ale je to i činnost ostatních oddílů, jako
je tenis, cvičení žen, posilovna a ping pong, za vším stojí moře práce. Díky spoustě dobrovolníků a podpoře obce se nám
daří všechny aktivity pravidelně realizovat a rozšiřovat člen-

skou základnu. Proto se TJ Drozdov snaží i o mimosportovní
činnost, jako například sportovní ples, který se uskutečnil
v sobotu 26. března v narvaném hostinci U Lisých. Celý večer
hrála KOLÁŘ BANDa, hodně se pilo, tančilo, byla bohatá
tombola a všichni si to náramně užili. Zároveň začala fotbalová sezóna, kdy A mužstvo porazilo Stašov 1:0. Doražte se
podívat i na další domácí zápasy Áčka: 9. 4. od 13:30 hod.
ČLU Beroun B, 23. 4. od 14 hod. Hořovice B, 7. 5. od 14 hod.
Nižbor, 21. 5 od 14 hod. Karlštejn, 3. 6. od 14 hod. Neumětely a 11. 6. od 14 hod. Trubín.
F. Palek

Drozdováci opět vyrazí na výlety
Duben: Kaolínový důl Nevřeň - vydejte se s námi do podzemí
a v horkých letních dnech se zchlaďte v kaolinovém dole v
Nevřeni. Čeká na vás hodinová prohlídka s průvodcem a trasa
dlouhá 700 metrů v hloubce až 34 metrů.
Klášter Chotěšov - ženský klášter byl založen mezi lety 1202 1210 blahoslaveným Hroznatou na žádost jeho sestry a přesunula se sem část sester premonstrátek z kláštera v Doksanech.
Oběd - Spilka Prazdroj. Návštěva plzeňského podzemí
Červen: Sázavský klášter - Sázavský klášter úzce spojený s
životem a dílem poustevníka a patrona české země svatého
Prokopa patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách. Přijďme i my okusit atmosféru místa posvěceného prací, modlitbou a zázraky sv. Prokopa.
Český Štemberk - Zveme vás k prohlídce hradu, při které navštívíte 15 místností bohatě zařízených mobiliářem z různých
stylových období, poznáte významné členy šternberské rodiny
a nahlédnete do jejich způsobu života. Seznámíte se také

s unikátní šternberskou kolekcí mědirytin z období třicetileté
války, která je jednou z největších monotematických sbírek
grafických listů v Evropě.
Oběd – restaurace Pod hradem http://www.rpodhradem.cz
Hrusice – Josef Lada – muzeum
Srpen: Zámek Duchcov - Původně renesanční zámek z konce
16. století, do r. 1707 rozšířen barokně a počátkem 19. století
upraven klasicistně. Tento architektonický skvost severních
Čech, téměř po tři staletí rezidence významného rodu Valdštejnů.
Teplice -teplický zámek stojí na místě ženského benediktinského kláštera, který založila královna Judita v polovině 12.
století. Dochovala se krypta trojlodní klášterní baziliky. V
2. pol. 15. století vybudována tvrz, v 16. stol. zámek. Oběd
a procházka městem.
F. Rejzek

Pomoc naší přírodě
Chtěli bychom touto formou poděkovat našemu spoluobčanovi Davidovi Němcovi a ostatním příznivcům geocachingu,
kteří se zúčastnili 26. února 2022 úklidu lesíku za koupalištěm. Vytřídili několik pytlů odpadků, vynosili z lesa větve,
které naskládali do třech velkých hromad. Shromážděné odpadky a hromady větví odstranili pracovníci obecního úřadu.
Přikládáme fotografie pro
dokreslení představy o
tom, co vše se dá při čistění lesa „najít“.
Stejná skupina příznivců
přírody zbudovala a rozmístila ptačí budky pod
Holým Vrchem. Další
ptačí budky byly pracovní-

ky obecního úřadu rozmístěny v areálu koupaliště a též
v lese. Všem patří velké
poděkování.
Sebrat pohozenou petku
či plechovku můžeme
cestou z lesa všichni,
přispějeme tím ke zlepšení našeho životního
prostředí. Nejlepší by
ovšem bylo, kdyby se
žádný pohozený odpad
po lesích, po příkopech a ani nikde jinde nenacházel.
Přejeme krásné jarní procházky a děkujeme za udržování
pořádku.
OÚ Drozdov

Zpráva SPOZ
Opustili nás:
V neděli 19.prosince 2021 zemřel po těžké dlouhé nemoci pan Jaroslav Šmíd č.p.186 ve věku 58 let
Paní Blanka Šmídová jménem celé rodiny děkuje touto cestou všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za účast,
květinové dary i za slova upřímné soustrasti na posledním rozloučení s drahým zesnulým panem Jaroslavem Šmídem.
Ve čtvrtek 24. února 2022 zemřel po krátké nemoci pan Jiří Cajthaml č.p.29 ve věku 72 let

Za SPOZ J. Humlová

