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Ohlednutí za masopustem v Drozdově
První únorové sobotní odpoledne tohoto
roku patřilo určitě k těm nejveselejším
v naší obci. Letos již podeváté ožila
náves a postupně i další ulice a uličky
pestrým průvodem masek. Díky příznivému předjarnímu počasí se již tradičního masopustu zúčastnil velký počet masek, ale i přihlížejících. Možná příštích
čarodějů, princezen, trpaslíků nebo třeba
Emanuelů?
Sotva odbila 14. hodina a prostor před
obecním úřadem se zaplnil, starosta obce
s místostarostou „museli“ předat klíč od
obce maskám vedeným medvědem
s medvědicí. Poté se již masopustní průvod za doprovodu dechové hudby vydal
na obvyklou pochůzku obcí.
Přítomní letos marně vyhlíželi obávanou
šatlavu. Tentokrát ji nahradil vyzdobený
koráb s piráty. Někteří dorazili až
z Karibiku. Nesmíme zapomenout ještě
na přidruženou jednotku s různorodými
nápoji nazvanou „Černá perla“.

Samozřejmě nechyběl ani tradiční svařák, jenž obstarali loupežníci z Holého
vrchu. Vše samozřejmě pod policejním
dohledem hbitých strážníků! A koho a co
jste letos mohli v ulicích naší obce zahlédnout?
Z Ruska
zavítal
Ivan
s Nastěnkou, její sestrou Marfušenkou,
tatínkem i macechou a neopomněli ani na
hodného strýčka Mrazíka i dědečka Hříbečka. Jakmile se o akci dozvěděla Baba
Jaga, hned musela také vyrazit. I se svou
družinou, čuníkem a kocourem.
Cestou na Bělehrad se zastavil i Švejk
s paní Müllerovou, která jej i s berlemi
kvůli jeho revmatismu vezla na kolečkovém křesle. Navštívili nás i bytosti pekelné.
Pět opravdu divokých čertic nahánělo
strach nejen dětičkám. Takový taneček
přes dvě pekla s nimi málokdo ukočíroval! Na desítkách balónků se snesla paní
Balónková. Domů se bohužel musela
vracet pěšky – děti samozřejmě škemraly

o balónky. Z lesa přišly i nádherné
mochomůrky-Pindruše, červená a modrá. Nechyběly žáby, kočičky, pejskové,
princezny, ale i čarodějnice, čarodějové, smrtky i tajemní mágové. Když
celý průvod dorazil zpět na náves –
samozřejmě
s vyprodanými
koši
s kobližkami a preclíky i prázdnými
varnicemi od svařeného vína – došlo na
společné fotografování i již tradiční
vyhlášení nejzajímavějších masek. Děti
byly odměněny všechny. Během celého
průvodu dostávaly cukroví i teplý čaj.
A komu se ještě nechtělo domů, mohl
si posedět i zatančit při hudbě ještě
v Restauraci u Lisých.
Letošní masopustní veselí končilo
v pozdních večerních hodinách. Pořadatelé tímto děkují za hojnou účast. A
těší se na příští rok, kdy se setkáme již
na jubilejním 10. ročníku.
Za SDH a MS Holý Vrch Drozdov
Renáta Jelínková

POZVÁNKA NA DROZDOVSKÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Zveme tímto všechny na první letošní již tradiční akci MS HOLÝ VRCH Drozdov,
která se opět uskuteční u lovecké chaty, tentokrát v sobotu, 30.4.2016.
Těšíme se na Vás!
MS HOLÝ VRCH Drozdov

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 2/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drozdova, konaného dne 15. února 2016 od 18.00hod., v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomno zastupitelů: 8
Počet občanů: 28
Omluven: F. Voříšek
PROGRAM:
1. kontrola usnesení
2. hospodaření s Obecním lesem za rok 2015 – Lesospol,
3. informace o vodovodu a kanalizaci
4. projednání a schválení žádostí o dotaci pro:TJ Drozdov ,
MS Holý Vrch, SDH Drozdov, Domov Na Výsluní Hořovice
5. Projednání nového kronikáře, schválení kroniky za rok
2015
6. Projednání a schválení zrušení předkupního práva pro
parcelu č.723/285 majitelky I. Kasíkové (odprodej započaté stavby RD)
7. Schválení prodeje pozemků (konkrétní parcelní čísla a
jejich budoucí majitelé – viz příloha)
8. Diskuze
9. Usnesení, závěr + promítání fotodokumentace
z Drozdovského masopustu
Ad2) podána informace o hospodaření s Obecním lesem za
rok 2015. Těžba kolem 650m3 bude pro letošní rok snížena
max. do 350m3.
Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0
Ad3) p. starosta informoval o pokračování jednání o výstavbě vodovodu a kanalizace. 12. 02. 2015 v pátek proběhlo
otvírání obálek na OÚ. Žádná z nabídek nebyla úplná, budou
firmám zaslány dopisy s žádostí o dopracování a odstranění nedostatků. Jedná se o 9 nabídek na dodavatele stavby.
Ad4) OZ projednalo a schválilo žádosti o dotace pro: TJ
Drozdov 130 000,- Kč, SDH 60 000,- Kč, MS Holý Vrch
10 000,- Kč, domov Na výsluní Hořovice 10 000,-Kč.
Výsledek hlasování: pro: 8

proti: 0

Ad6) OZ projednalo a schválilo zrušení předkupního práva
pro parcelu č. 723/285 majitelky slečny Ivony Kasíkové.
Jedná se o odprodej započaté stavby RD.
Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0
zdrželi se: 0
Ad7) OZ projednalo a schválilo dříve odkoupené pozemky
za RD (konkrétní parcelní čísla a jejich budoucí majitelé –
viz příloha). Cena 50/m2 + 4 600,- vyměřování, knihování.
Výsledek hlasování: pro: 8

Ad5) OZ projednalo a schválilo nového kronikáře a zápis za
rok 2015. Kroniku ručně psanou povede Mgr. F. Rejzek
od 1.1.2016.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0
zdrželi se: 1

zdrželi se: 0

Ad8)Diskuze
 Starosta informoval o krádeži dřeva ve višňovce(viník
byl zjištěn). Bude – li se to opakovat, budou tyto informace zveřejněny obecním rozhlasem.
 P. Bruthanzová problém s odpady, nebyly 3 týdny vyvezené. Odpověděl p. Rejzek – bylo projednáno s KS Beroun - budou odvezeny druhý den.
 Podána informace o opravě cesty kolem rybníčku. Byly
předloženy dvě nabídky. Práci – opravu provede p. J.
Hanzlík a materiál bude použit obecní, skládkovaný na
parkovišti za OÚ.
Ověřovatelé zápisu: Michal Dlouhý, Miloslav Jelínek
Zapisovatel:Mgr. I. Němečková
USNESENÍ č.2 / 2016
ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo
dne 15. února 2016 od 18.00hod. v zasedací místnosti OÚ
1.

2.
3.

4.

zdrželi se: 0

proti: 0

5.

6.

OZ bere na vědomí hospodaření s Obecním lesem za
rok 2015 firmou Lesospol Zbiroh a souhlasí s max.
těžbou do 350m3/rok
OZ bere na vědomí informace o vodovodu a kanalizaci v obci
OZ projednalo a schválilo žádosti o dotace pro:
 TJ Drozdov
130 000,- Kč
 MS Holý Vrch
10 000,- Kč
 SDH Drozdov
60 000,- Kč
 Domov Na Výsluní
10 000,-Kč
OZ projednalo a schválilo nového kronikáře F.
Rejzka a zápis kroniky za rok 2015
OZ projednalo a schválilo zrušení předkupního práva pro parcelu č. 723/285 majitelky I. Kasíkové (odprodej započaté stavby)
OZ projednalo a schválilo prodej pozemků za RD
(konkrétní parcelní čísla a jejich budoucí majitelé –
viz příloha)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem zúčastněným složkám a jednotlivcům za pomoc při čištění koupaliště v Drozdově.
OÚ Drozdov

Co se dělo v naší škole?
Ve středu 3. února 2016 proběhl ve škole zápis do 1. třídy
na téma ,,Zápis ve škole zvířátek". Cestou za paní učitelkou
malí školáčci plnili nejrůznější úkoly na stanovištích u svých
starších kamarádů - zvířátek. Během své cesty po škole si
užili nejen mnoho zábavy, ale také předvedli své dovednosti.
Po příchodu do třídy přednášeli paní učitelce básničky, poznávali geometrické tvary, barvy, číslice a písmenka. Nakonec si odnášeli domů malé dárky od svých starších kamarádů. K zápisu přišlo 13 dětí.
11. 2 a 19. 2. 2016 Ve škole proběhla beseda BESIP, kterou
si pro děti připravila slečna Anička Vodičková z Autoškoly
Zavadilka - Beroun. Společně si zopakovali vše, co by měl
správný chodec a cyklista znát. Nyní na jaře čeká malé cyklisty návštěva dopravního hřiště, kde si své znalosti ověří.
Turistický kroužek ,,Lvíčka Foga" se vydal v sobotu 12.3.
2016 na výlet do Národního technického muzea v Praze.
Děti zaujaly nejen modely starých automobilů, motocyklů
a letadel, ale také starodávné domácí spotřebiče. Úspěch měl
také pavilon her a kódové pexeso. Velké zážitky si malí turisté také odnášeli z návštěvy rudného a uhelného dolu - pod
zemí děti prošly přibližně 500 metrů v doprovodu výborného
pana průvodce s jeho zajímavým výkladem.
V úterý 22. 3. uspořádala ŠD - Den otevřených dveří s velikonoční tématikou. Všichni návštěvníci si mohli nazdobit
kraslici nebo perníčky, vyrobit si různé velikonoční dekorace
nebo si zakoupit drobné předměty v malém velikonočním
obchůdku. Děkujeme všem, kteří mezi nás přišli a strávili
s námi hezké odpoledne.
Irena Němečková

Jaro ve Sboru dobrovolných hasičů
Letošní rok začal jako každý Valnou hromadou, která se
konala 9. 1. 2016. Zástupci sboru navštěvovali Valné hromady ostatních sborů okrsku, zúčastnili se i okrskové Valné
hromady. V únoru jsme připravovali již tradiční Masopust.
Letos jsme místo šatlavy vyrobili koráb a změnili se v piráty
z Karibiku. Jsme rádi, že přišlo mnoho masek a akce se povedla. 2. dubna se konalo každoroční čištění koupaliště, které
bylo velmi složité. V minulém roce jsme nemohli koupaliště
řádně vyčistit. Byl nedostatek vody, proto by se, po vypuštění a vyčištění, koupaliště nenaplnilo. To by byl problém
především proto, že tato vodní plocha je určená hlavně jako
požární nádrž. 16. dubna se zúčastníme Okrskové soutěže
v požárním sportu, která se bude letos konat v Žebráku.
V květnu plánujeme Sběr železného šrotu. 18. června si naše
stará garda zasoutěží na Zálužském poháru vítězů pod lipami.
Eva Ešková
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Práce s mládeží je řehole, která se neobejde bez pomoci rodičů
Vzájemná účast na výročních schůzích drozdovských
zájmových organizací je každoročním zažitým pravidlem.
Tato účast má také ten význam, že se spolky pochlubí
nejen dobrými výsledky, ale také prodiskutují různé potíže. Při setkání zástupců klubu leteckých modelářů a tělovýchovného oddílu mládeže byla mimo jiné zmíněna problematika při práci s mládeží. Bylo shodně diskutováno, že
při práci s našimi juniory je dosti těžkostí s jejich účastí
na pravidelných schůzkách. Z bohatých zkušeností je dokázáno, že naši trenéři potřebují především docházkovou
kázeň na plánované tréninkové dny a hodiny mladých
členů našich sportovních oddílů. K tomu je velmi potřebná
spolupráce rodičů dětí, kteří mají pak větší možnost poznat, jak velké porce odborné a obětavé péče se dostává
mládeži v Drozdově. Cílem je, aby každá zájmová činnost
měla svoji osnovu a výcvikový plán, který bude fungovat
na základě pravidelnosti, a ne pouze občasného zájmu.
Jako by z dnešní výchovy mladých nadějí vymizelo platné
lidové rčení „bez práce nejsou koláče“. Každý chce výsledky hned a nejlépe bez vynaložené energie a času.,Dnešní často slýchanou odpovědí rodičů je, že se jejich
se našim občanům letos u chaty líbilo, mohou se těšit i na
příští rok.
Tímto bychom chtěli všechny pozvat i na další akce,
Narozené
které pro něděti:
budeme v roce 2016 připravovat.
Amálie Sládková, č.p. 165, narozena 17. února 2016
Michal
Cvárovský,
č.p. 129,
narozen
16.příznivcům
března 2016za
A
samozřejmě
poděkovat
všem
skalním
Václav
Hrbek,
č.p.
174,
narozen
6.
dubna
2016
účast na těch již konaných.

dítko bude věnovat činnosti, která ho baví a nechávají
výběr zájmu a především kontrolu docházky na jejich
ratolesti. Ano, jedná se o správný postoj, přistupovat
ke svému životu tak, aby každý dělal to, co ho naplňuje
nejvíce. Ovšem bez správného nasměrování a aktivní pomoci svých rodičů se časem, a týká se to především dorosteneckého věku, dostaví nepravidelná docházka, jak
na tréninkové jednotky, tak i na mistrovská utkání, či veřejně konané akce. A o potřebné brigádnické pomoci ani
nemluvě. Rodiče jsou pro děti přirozenou autoritou a svým
přístupem významně ovlivňují vytrvalost dítěte. Proto
bychom chtěli na závěr tohoto zamyšlení ještě jednou
apelovat na maximálně možnou angažovanost rodičů
s jednotlivými složkami, kde se jejich dítě angažuje. Budeme rádi, když projevíte zájem o to, jakých výsledků Váš
potomek dosahuje, když osobně navštívíte trénink, sportovní utkání, či jinou akci a podpoříte svého syna, nebo
dceru svojí přítomností.

Společně V. Pichlík (LMK) a F. Palek (TJ Drozdov)

Zpráva Sboru pro občanské záležitosti

Přejeme
všem klidné prožití vánočních svátků a hodně
Vítání
občánků:
zdraví,
štěstí
a spokojenosti
příštím roce!
V sobotu
9. dubna
2016 jsmev přivítali
nové občánky.
Vítáni byli:
Adina Pichlíková a Vojtěch Pokorný

Opustil nás:
Dne 9. března 2016 zemřela po krátké nemoci paní
Jaroslava Slunčíková, č.p. 82, ve věku 58 let.
Ve čtvrtek 17. března 2016 zemřel po těžké nemoci pan
Josef Grund, č.p. 52, ve věku 68 let.

