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Masopust v Drozdově již po 11. v řadě
Letošní rok bude ve znamení 100.výročí vzniku Československa, ale i dalších událostí, které jsou spjaty s naší historií
a uskutečnily se v letech zakončených na osmičku.
A protože se 11. Drozdovský Masopust konal 17.února ,
připomněl nám blížící se 70. „výročí“ 25. února 1948. Sraz
masek před obecním úřadem rozvířil organizovaný průvod
vedený příslušníkem Lidové milice s pionýry a svazáky mávajícími praporky a třepetalkami. Před starostou přesně ve
14.00 hod složili slib a společně s medvědem převzali symbolický klíč od obce. V tu chvíli za hlasitého troubení vyrazilo zpoza hasičárny ekologické vozidlo dobrovolných hasičů.
Ale co to je za posádku? Vskutku pekelná! Šikovná čertice
navigovala stroj plný čertů 1. i 2. kategorie cestou necestou
napříč vesnicí. Každý tu měl svou úlohu, takže Lucifer si
nemohl na své podřízené stěžovat. Nezbedné duše okamžitě
napravovali ať už domluvou, strašením, nařízeným pitným
režimem či fyzickou prací – poctivým šlapáním. Občerstvení
po celou dobu zajišťovalo několik dalších ďábelských povozů se svařeným vínem, ohnivou vodou, koblihami a preclíky.
Nechyběl ani řezník Láďa s pojízdným grilem a klobáskami.

Za doprovodu poctivé české dechovky se průvod sunul pozvolna napříč téměř celou vsí. Však si jej nenechala ujít ani
královská rodina! Přišel i Laurel a Hardy, přátelé z Bavorska,
bláznivé jezeďačky, Křemílek a Vochomůrka, ubulená mimina, princové z dáli i princeznička Elsa z Ledového království,
vodní říši zastupoval vodníček, medúzy, rybičky Nemo a
skupinka pirátů, přilétl čmeláček, Superman a samozřejmě i
čarodějnice. A nad tím vším se pohupovala Rubikova kostka
s Ježkem v kleci. Když už se chýlil závěr odpoledne, začalo
docházet víno, vrátili jsme se opět před obecní úřad, aby se
pochovala basa a zase na rok ukončilo masopustní veselí.
Všechny masky se společně vyfotily a odměnou jim byly
napečené sladkosti i něco slaného k zakousnutí. Komu se
ještě nechtělo domů, mohl si posedět v hasičárně nebo zazpívat i zatančit s doprovodem kytar v Hostinci u Lisých.
Kdo přišel, určitě se dobře bavil. Ať už v masce nebo ne.
A třeba se příště přidají další. Tak už pomalu přemýšlejte,
za co vyrazíte za rok. A co myslíte, byl tedy tento únorový
den v Drozdově vítězný nebo ne?
R. Jelínková

Jak letečtí modeláři z drozdovského klubu „napadli“
závod Delicia Hořovice
Při občasném oživování našich vzpomínek na modelářskou
minulost by neměla zapadnout ani dále popsaná kuriozita,
protože pro současnou generaci leteckých modelářů mohou
být takové zážitky někdy nepochopitelné. Dnes si může jakýkoliv modelář koupit, na co si vzpomene, a to i hotové modely špičkové RC soupravy, to tehdy nešlo, a proto jsme často
v rámci letecko-modelářského klubu museli nejrůznějším
způsobem spolupracovat s řadou podniků, abychom se vůbec
dostali k různým materiálům, potřebným ke stavbě modelů.
Vraťme se ale do doby asi 45 roků nazpět, kdy nás z LMK
Drozdov pracovalo v závodě Delicia Hořovice asi osm na
různých pozicích. Postavení členů klubu jako zaměstnanců
bylo vyvážené a klubem produktivně využívané. Byl to prý
„ráj pro modeláře“. Podpora modelářů závodem ale nebyla
zadarmo, takže například byli někteří zaměstnanci – členové
klubu – přizváni k přípravě velkého cvičení závodní jednotky
civilní ochrany, jehož se měl zúčastnit i červený kříž a požární a protichemická jednotka i ostatní zaměstnanci. Jako pozorovatelé se měli zúčastnit zástupci z okolních závodů Alba,
ČKD Hořovice a TOS Žebrák. Cvičení mělo být zahájeno
leteckým přepadem závodů Delicia s cílem prověřit všechny
výše uvedené složky. Útok skutečných letounů samozřejmě
nepřipadal v úvahu, nicméně organizátoři cvičení velmi dobře věděli o nás leteckých modelářích i o tom, že jsme „všeho
schopní“. Proto se zrodil nápad přepad závodu imitovat rádiem řízenými modely letadel. To jsme z mnoha důvodů nemohli odmítnout. Navíc pro to byly i vhodné podmínky.
Objekty závodu Delicia se totiž rozprostíraly souběžně
s pojížděcí dráhou vojenského hořovického letiště ve vzdálenosti asi 750 metrů. Mezi touto dráhou a hranicí závodu Delicia byla vzdálenost 300-400 metrů, uvažovali jsme proto, že
by modely vzlétly z dráhy letiště a během jejich stoupání do
požadované výšky by jejich piloti přešli až k hranici pozemku továrny. S modely vhodnými pro útok jsme měli také jasno – v té době bylo v klubu k dispozici několik skvělých dolnoplošníků Mini Kwik, jež měli naši modeláři dokonale
v ruce. Letecký přepad podniku se měl uskutečnit jako nálet
dvoučlenného roje. Jeden z vybraných pilotů – členů našeho
klubu – dokonce v Delicii pracoval v objektu dřevopřípravků,
přes nějž se měl přepad uskutečnit. Plochu hořovického letiště měli piloti také dobře zažitou z mnoha akcí, které jsme na
ní pořádali, takže výchozí podmínky byly více než dobré.
Modely byly poháněny motory O.S. Max 40, které jsme pro
přepad pro zvýšení efektu zbavili tlumičů hluku.
V naplánovaný čas byli piloti s modely s plnými nádržemi a
pomocníky připraveni na dráze hořovického letiště a čekali
na smluvený povel ke startu, který měl přijít z třetího patra

vzdáleného objektu Delicie. Písemný příkaz od velitele cvičení zněl: Přepad modely zahájí v 10:00 hod., ale já vám ještě
zatelefonuji! Protože v té době ještě na světě nebyly mobilní
telefony, signál měl přijít z již zmíněného třetího patra hlavní
výrobní budovy Delicie. Bohužel v den cvičení byla špatná
viditelnost, takže „nepřátelští“ letci nakonec vyhodnotili situaci tak, že v 10:03 hod. vzlétli a postupovali k závodu, aniž
by viděli ze vzdáleného objektu povel. V 10:06 hod. nasadili
na první zkušební přelet od západní části objektů s tím, že jej
zopakují a zpřesní. Po otočce uvedli své modely do nízkého
průletu nad střechami objektů závodu ve výšce asi čtyři metry. Současně s průletem byly v předem vyznačených prostorech Delicie iniciovány dělobuchy, dýmovnice, světlice atp.,
aby byl výsledný dojem z náletu co nejvěrohodnější.
„Nepřátelští“ piloti pod dojmem toho všeho uskutečnili další
zteč a „rozkurážení“ vedli své modely ještě níž na plný plyn,
až do úroveň třetích pater továrních objektů. Při tomto průletu se z řevu neutlumených motorů O.S. Max zatajil dech i
nám znalým. Po asi třiceti minutách byl „odhoukán“ konec
náletu, „ohně“ byly uhašeny, ranění ošetřeni, sanitky odjely
atp. a asi 650 zaměstnanců Delicie se rozeběhlo do volných
prostorů seznámit se s výsledky cvičení.
Světe div se, co je nejvíce zaujalo? Náš letecký přepad!
V důsledku tohoto cvičení se dokonce později do našeho
klubu přihlásilo i několik mladších zaměstnanců Delicie. Ve
12:00 hod. se v závodní jídelně konal za přítomnosti celého
štábu a zúčastněných složek rozbor celého cvičení. Hned
v úvodu nám velitel cvičení „umyl“ hlavy za nedodržení harmonogramu začátku cvičení s tím, že jsme přepad zahájili
příliš brzy, když ještě nebylo vše připraveno. Jinak k našemu
vystoupení žádné připomínky nebyly. Do diskuze, která následovala po celém zhodnocení cvičení, se jako první přihlásil člen „útočící“ skupiny z našeho klubu a všem vysvětlil,
jak to se začátkem „útoku“ vlastně bylo, za což byl odměněn
potleskem. Poté si vzal slovo nařízený činitel civilní obrany,
a naopak nám vyslovil uznání a pochvalu. Rozkaz znějící
„Začátek v 10:00 hod., ale já vám ještě zavolám“ označil
jako zmatečný…
Na podobné zážitky a akce na stránkách RC revue vzpomínáme i proto, že nyní často v různých sdělovacích prostředcích
slýcháme nářky nad tím, že dnešní mladá generace ztrácí
zájem o technické obory atp. Přitom si myslíme, že se pro
jejich propagaci dělá málo. Svou „trochu do mlýna“ mohou
napomoci i modeláři různými akcemi, aby nebyli mnohými
chápání jen jako podivíni hrající si se svými drahými hračkami.
A. Valášek

Pozvánka na setkání seniorů
Vážení spoluobčané, senioři,

jste všichni srdečně zváni na setkání seniorů, které se koná v sobotu 12.května 2018 od 14:00hod.
na Bouchalce - Vinárna Koliba.
Odjezd v autobusu od autobusové zastávky je v 13:45 hod. Hudba a občerstvení zajištěno.
Zpět autobus odjíždí po 18:00hod.
OÚ a SPOZ se těší na Vaši návštěvu.

Telegraficky ze školy a školky
20.1. Proběhl školní ples na podporu ZŠ a MŠ ve vinárně
Koliba na Bouchalce. Všichni se zde dobře bavili a nechyběla tu ani bohatá tombola.
26.1. Měly děti ze školy možnost ochutnat různé druhy exotického ovoce a zeleniny v rámci „Ochutnávkového koše“.
9. 2. Byl zahájen plavecký výcvik v plavecké škole Kapka
Hořovice.
12. 2. Děti navštívily divadlo Příbram a shlédly představení „ Ať
žijí strašidla“.
26. 2. Žáci reprezentovali naši
školu v okresním kole pěvecké
soutěže „ Králodvorská Koruna“.
Umístili se na výborném prvním a
druhém místě.
28. 2. Připravily paní učitelky
z MŠ společný Maškarní karneval
pro děti ze školky a školy. Masky
byly opravdu překrásné a velmi
nápadité. Mohli jsme tu vidět piráty, vojáky, rytíře, princezny, královny Elzy, různá zvířátka a mnoho dalších hezkých masek. Soutěžilo se v různých disciplínách –
kroužkované, v tanci ve dvojicích s míčkem a v podlézání
laťky s kužely. Užilo se plno legrace a každé dítě si na závěr
odnášelo sladkou odměnu a malý dárek.
Co nás čeká?
Výlet do Zbiroha – beseda se známým ilustrátorem, návštěva

knihovny a muzea J.V.Sládka
Den otevřených dveří ve školní družině – téma „ Velikonoce“
Školní kolo recitační soutěže
Čarodějný den a čarodějné učení
Co se dělo ve školce?
6.2. Začal dětem plavecký výcvik v plavecké škole Kapka
Hořovice.
28.2. Připravily paní učitelky
z MŠ společný Maškarní karneval pro děti ze školky a školy
Co dále čeká malé školáčky?
19. 3. Děti navštíví MŠ
v Cerhovicích, přijede za nimi
divadlo Řimbaba se svou pohádkou
19. 3. – 23. 3. Bude ve školce
probíhat „ Barevný týden“.
21. 3. Děti čeká preventivní
vyšetření zraku – PRIMA VIZUS.
21. 3. V odpoledních hodinách
se ve školce uskutečnil Seminář pro učitele „ Jarní dílna“.
Učitelé si prohlédli prostředí naší MŠ a vyrobili si pod vedením lektorky košíček. Naplánovaná je také diskuze mezi
pedagogy na současná témata.
I. Němečková

Sbor dobrovolných hasičů
Nový rok začal opět Výroční valnou hromadou, která se
konala dne 13. 1. 2018. Výbor shrnul činnost sboru a zásahové jednotky v roce 2017. Pozdravit nás přišli zástupci ostatních sborů okrsku a zástupce okresního sdružení. Dále zástupci ostatních složek obce a pan místostarosta F. Rejzek.
Dále se zástupci sboru zúčastňovali Valných hromad ostatních sborů okrsku a Výroční valné hromady okrsku.
V únoru jsme se připravovali na již XI. ročník Masopustu.
Letos se Hasičský speciál proměnil v pekelný stroj, kam
odváděli pekelníci hříšné duše, které se mohli fyzickou činností vykoupit. A také si mohli zakoupit od čerta Nalejvače
nějaký pekelný nápoj na zahřátí.
10. 3. jsme se zúčastnili slavnostního předání nové velkoobjemové cisternové automobilové stříkačky na podvozku Ta-

tra Force, kterou dodala za 7 489 900 korun včetně DPH
společnost THT Polička dobrovolným hasičům města Zbiroh. Součástí slavnostního předání bylo i vysvěcení cisterny.
Dále jsme se pustili do rekonstrukce kuchyně v hasičské
zbrojnici. Veškeré práce provádíme svépomocí z vlastních
finančních prostředků. Kuchyň slouží jako zázemí při pořádání kulturních akcí.
Dále jsme uspořádali sběr železného šrotu. Plánujeme čištění
koupaliště účast na Okrskové soutěži v požárním sportu a
školení zásahové jednotky u HZS v Berouně.
E. Ešková

Celoroční pohyb s TJ Drozdov
Sportovní areál v Drozdově je po většinu roku využíván
k tréninkům a zápasům fotbalistů všech věkových kategorií.
Mistrovská utkání navštíví několik desítek diváků, kterým je
k dispozici občerstvení v kiosku. Ale TJ není jen o fotbale,
jak by si mnozí mohli myslet. Areál také nabízí možnost
zahrát si tenis na dvou udržovaných antukových kurtech.
Bohužel další úpravy, které by vedly k rozšíření nabídky
sportovišť, ať už pro nové sporty, nebo činnost místní školy,
nejsou ve finančních možnostech obce a podpora z dotačních
programů není uskutečnitelná z důvodu majetkoprávních
vztahů. I přesto se TJ snaží nabídnout našim občanům další
pohybové aktivity. Již několik let, pod dohledem paní Valáškové, chodí ženy pravidelně cvičit na Obecní úřad Drozdov.
Zájemci o nohejbal mají k dispozici zrekonstruované a udržované hřiště na koupališti. Mezi vánočními svátky se uskutečnilo každoroční veřejné bruslení na zimním stadionu

v Hořovicích, kde si přítomní mohli na jedné polovině zahrát
hokej a na druhé probíhalo veřejné bruslení, kde si první
krůčky vyzkoušeli i ti nejmenší. V neposlední řadě se ve
stejném období podařilo uspořádat hojně obsazený turnaj ve
stolním tenise. Všechny tyto činnosti by se neuskutečnily
bez pomoci brigádníků, ale především bez podpory Obecního úřadu Drozdov. Věříme, že každý občan u nás najde své
sportovní vyžití a samozřejmě dalším nápadům na rozšíření
činnosti se nebráníme.
F. Palek

Zpráva SPOZ
Narozené děti v Drozdově:

Opustila nás:

Adam Škrlant, narozen 28. listopadu 2017, č. p. 57
Petr Němec, narozen 16. ledna 2018, č. p. 42

V neděli 24. prosince 2017, zemřela po delší nemoci paní Anna Matějková, č. p. 205, ve věku 81

Vítání občánků
V obřadní síni obecního úřadu
obce Drozdov jsme přivítali
nové občánky Drozdova.
Byli to:
Ella Matějková a Ezra Hirch
a
Radek Matějka, Adéla Rejzková, Magdaléna Kebrdlová

za SPOZ Humlová Jitka
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