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Oslavy se vydařily
Tak je možné jednou větou shrnout
průběh oslav, kterými naše obec prošla. Vydařilo se počasí, podařilo se
připravit pestrý průběh oslav, vydařil
se program, který na sebe navazoval
bez velkých přestávek a přišlo i hodně
hostů, místních, ale i přespolních.
Každý si přišel na své. Hodně navštěvovaná výstava ukázala, že dobové
dokumenty, fotografie a kroniky byly
pro místní občany a rodáky skutečným
tahákem. Ještě celý týden po oslavách
byla výstava stále navštěvovaná a byli
občané, kteří přišli několikrát a vydrželi zde celé odpoledne. Pochvaly
organizátorům, účinkujícím nebraly
konce, promenádní koncert strašické
Pohodovky přispěl k pohodovému
posezení na návsi, prodejní stánek
s upomínkovými předměty byl stále
v obležení stejně jako stánek na občerstvení. Příprava oslav zabrala hodně
času, ale stála i peníze. Proto se sluší

Nejbližší společenské
akce v Drozdově

poděkovat sponzorům, kteří nám přispěli do společné kasy, ze které se
oslava platila. Jedná se o: VPK Suchý
s.r.o., Zepris s.r.o., ZD Mořina, Lesespol Zbiroh, Honzík s.r.o., Nosky Jiří,
Štajner Josef, Vykydal Petr, Tauš Kamil a firma Aleš Huml se svými zaměstnanci. Sluší se poděkovat i těm,
kteří přispěli na zakoupení a zhotovení slavnostního obecního praporu.
Snad ještě malé připomenutí, kdo si
nestačil, nemohl nebo zapomněl zakoupit upomínkové předměty připomínáme, že ještě máte možnost. Odznaky, tašky, propisovačky, dobové fotografie, hrnky, zapalovače a trička je
možné zakoupit v kanceláři OÚ
v Drozdově. Vydaná kniha k 650. výročí je již téměř vyprodaná, zbývá jen
několik kusů. Bude-li o knihu stále
zájem, zajistíme dotisk.
F. Rejzek

Sbor dobrovolných hasičů
v Drozdově vás srdečně zve
na Prázdninové posezení
u hasičů dne 28. 7. 2018.
Předpokládaný začátek je
v 16 hodin. Od 19 hodin bude taneční zábava se skupinou B.A.S.

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 3/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Drozdova konaného dne 18. června 2018 od 19:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomno zastupitelů: 9

Počet občanů: 15

7, OZ projednalo a schválilo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Drozdov Mgr. E. Peksové o čerpání finančních prostředků z fondu
rezerv na nákup pultového mrazáku do školní kuchyně. Cena
mrazáku je 8 184,- Kč.
(Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0)

Program:
1) Kontrola usnesení, schválení programu jednání
2) Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 3. a
č. 4 . na rok 2018
3) Projednání a schválení počtu členů zastupitelstva obce
na příští volební období
4) Projednání a schválení dodatku SOD s dodavatelem
stavby: Oprava a rekonstrukce chodníků
5) Projednání a schválení udělení výjimky v počtu dětí
přijatých do Mateřské školy Drozdov
6) Projednání a schválení zadání vypracování investičního
záměru na protipovodňová opatření v obci Drozdov
7) Projednání a schválení žádosti ředitelství ZŠ a MŠ
Drozdov o schválení čerpání finančních prostředků
z rezervního fondu školy
8) Projednání a schválení omezujících podmínek a schválení uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc.
č. 23/71 v k. ú. Drozdov v Čechách
9) Projednání navýšení cen svozu tříděného odpadu
10) Diskuze
11) Usnesení, závěr

8, OZ projednalo a schválilo omezující podmínky pro užívání
pozemku parc. č. 723/71 v k.ú. Drozdov v Čechách s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových před jeho převodem do vlastnictví obce. Dále OZ projednalo a schválilo
uzavření smlouvy o výpůjčce tohoto pozemku a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o výpůjčce.
(Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0)

•

P. starosta Sládek poděkoval p. Rejzkovi, občanům
a organizacím v obci za pomoc při přípravě a organizaci
oslav k 650. výročí založení obce.

1, OZ projednalo a schválilo program jednání veřejného zasedání.
(Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0)

•

P. Homolka – přes katr udělán asfalt, z vršku se valí
voda a teče to do studny – voda z vršku je vždy problém, zlepší se situace po zatravnění a zhutnění navezené ornice a odvodňovací kanály – odvodňovací žlaby
zhotovitel opraví

•

P. Homolka - potok za zahradou – při lijácích se voda
vrací zpět do rour – zatrubnění stávajícího potoka je
provedeno podle projektové dokumentace

3, OZ projednalo a schválilo počet členů zastupitelstva obce
v dalším volebním období. Navržen a schválen byl počet 9
členů zastupitelstva.
(Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0)

•

P. Palek – otázka na cenu návrhu na řešení protipovodňového opatření – p. starosta odpověděl – cena je
60 000,- Kč zdá se nám to drahé, budou poptány další
firmy.

4, OZ projednalo a schválilo dodatek č. 1 SOD na opravu
a rekonstrukci chodníků. Dokončení 2. etapy výstavby chodníků se posouvá na 30. 9. 2018, oproti původnímu termínu,
který byl 30. 6. 2018, důvodem jsou nevhodné klimatické
podmínky v zimním období.
(Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0)

•

P. Palek – u Kozlerů se v kanalizaci drží voda – p. starosta – výkopy po inženýrských sítích se chovají jako
řečiště, záleží na podloží, hloubce výkopů apod.

•

P. Grundová – kdo bude obhospodařovat V+K –
p. starosta - vlastníkem je obec, V+K obhospodařuje
VaK Beroun na základě servisní smlouvy

•

P. Hertlová – dotaz na termín napojení kanalizace –
p. starosta – kanalizace do konce července, dále doporučuje osazení vodoměrů na všechny vodovodní přípojky
v obci

2, OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018. Hlavní
důvod rozpočtového opatření je navýšení ceny dýchacích
přístrojů pro členy SDH Drozdov a nákup upomínkových
předmětů pro oslavy konané 9. června 2018 – 650 let Drozdova.
(Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0)

5, OZ projednalo a schválilo udělení výjimky v počtu dětí
přijatých do MŠ Drozdov. Výjimka je navýšena z 24 dětí
na 28 dětí.
(Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0)
6, OZ projednalo a schválilo zadání vypracování investičního
záměru na protipovodňové opatření v obci. OZ se pokusí
oslovit firmy na vypracování záměru na protipovodňová
opatření. Zatím byla předložena jedna cenová nabídka a zdá
se příliš drahá.
(Pro: 8 proti: 1 zdržel se: 0)

9, Pan starosta Sládek informoval o navýšení cen svozu tříděného odpadu. Občanů se navýšení cen netýká, dodavateli
hradí obec.
10, Diskuze
•
Byla podána informace o provozu ve škole o prázdninách. Ve školní družině provoz nebude, je uzavřena
od 1.7. – 31. 7. 2018. Provoz mateřské školy bude
od 2. 7. – 13. 7. 2018. Pak bude MŠ uzavřena.

11, Usnesení , závěr
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19:55 hod.
Zapisovatelka: Mgr. Irena Němečková
Ověřovatelé zápisu: M. Jelínek, M. Dlouhý
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Závěr školního roku v MŠ a ZŠ Drozdov
Zprávičky z MŠ – Co se tady dělo?
4.4. Návštěva předškoláků v 1.třídě a společné učení
17.4. Zápis do 1. třídy
2.5. Divadlo Zvoneček s pohádkou Skřítek Nenechálek
10.5. Zápis do MŠ
18.5. Divadlo Ondřej - představení Čtyři roční období
6.6. Zahradní party ke Dni dětí - společně se ZŠ
13. 6. Pohádkový hrad Točník
15.6. Besídka
21.6. Rozloučení s předškoláky na OÚ
Výlet na pohádkový hrad Točník
I přes nepřízeň počasí se 13. června vydaly děti na hrad Točník. Hned po příjezdu se jich ujala Bílá paní, která je doprovázela na různé akce a soutěže. První úkol byl zazpívat písničku a odpovídat na soutěživé otázky. Za odměnu se jim
otevřel poklad a každý dostal kouzelný kamínek. Dalšími
úkoly byla – střelba z kuše, boje Vikingů a stezka odvahy
do hradu za drakem. Na závěr čekalo děti vy stoupení kouzelníka.
A co proběhlo ve škole?
4.4. Návštěva předškoláků v 1. třídě a společné učení
9. 4. Vyhodnocení soutěže „O nejhezčí kraslici“
17. 4. Pohádkový zápis do 1. třídy ve „Šmoulí školičce“
Děti plnily na stanovištích u starších kamarádů „Šmoulů“
různé úkoly a potom ukázaly paní učitelce v 1. třídě, jak jsou
šikovné a připravené na školu. Nakonec odcházely
s malými dárky, které pro ně vyrobili jejich starší kamarádi.
18.4. Projekt „Mezinárodní Superstár“- soutěž ve zpěvu, kterou pro své kamarády připravili žáci 4. ročníku.
23. 4. Projekt „ Po stopách lesního mužíčka“(1. až 3. ročník)
a projekt „ Den Země“ ( 4. a 5. ročník)
9.6. Vystoupení žáků k 650. výročí obce – divadelní představení. Děti sehrály pověst o vzniku jména Drozdov a pověst
o vodníkovi. Další scénkou potom připomněly něco z historie
Václava IV. a Karla IV. a na závěr sehrály příběh o historii
své školy.
19.6. Školní výlet do pevnosti kovbojů a indiánů „Fort Hary“ a do „Krokodýlí ZOO“

26.6. Návštěva dopravního hřiště v Berouně. Žáci 4. a 5.
ročníku zde plnili úkoly pro získání cyklistického průkazu.
Čekal je test, jízda zručnosti a při jízdě na kole museli dokázat, že ovládají silniční pravidla. Mladší kamarádi si mohli
jízdu na kole vyzkoušet také.
Školní výlet do pevnosti Fort Hary a do Krokodýlí ZOO
V úterý 19.6. se žáci vydali na výlet do Jarotic, kde navštívili
pevnost
lovců
kožešin
a
indiánů
Fort
Hary
(www.forthary.cz). Po příjezdu na místo si děti mohly prohlédnout „Indiánské muzeum“ a dozvěděly se mnoho informací a zajímavostí. Potom si vyzkoušely různé dovednostichytání bizona lasem, hod tomahavkem, střelbu z pušky
a koltu, zacházení s honáckým lanem a střelbu lukem. V Trapérském obchodu si mohly zakoupit různé ručně vyrobené
předměty - korálové náramky a náhrdelníky, ozdoby z ptačích
per, oštěpy a luky. Na závěr je čekalo opékání buřtů. Potom
se přejelo autobusem do Krokodýlí ZOO v Protivíně
(www.krokodylizoo.cz). V teráriích si děti mohly prohlédnout různé druhy krokodýlů od největších až po nejmenší
a od výborné paní průvodkyně se dozvěděly mnoho zajímavostí týkajících se jejich života. Na závěr si mohly pohladit
malého krokodýla a vyfotit se s ním.
Irena Němečková

25 let MS Holý vrch Drozdov
V letošním roce slaví MS Holý vrch již 25 let od založení.
Proto jsme se sešli v sobotu, 23. 6. 2018, na přátelském posezení u Lovecké chaty, abychom zavzpomínali na minulost,
připomněli si současnost i nahlédli trochu do budoucnosti…
Zakládající schůze proběhla dne 19. 3. 1993 a zakládající
členové byli tito: pan Cintl, paní Hubáčková, pan Štefan, pan
Hatina, pan Měšťan, pan Červenka, pan Sojka, pan Albl, pan
Šubert, pan Cibulka a pan Huml.
Myslivost, zhruba takovou jak ji známe, se začíná rozvíjet
po roce 1848, kdy bylo zrušeno poddanství a následně v roce
1849 byl vydán říšský zákon o myslivosti. Tím bylo zrušeno
dominikální výsadní lovecké právo a právo myslivosti je nadále spojeno s vlastnictvím půdy. Doložené záznamy
o pronájmu honitby Drozdov před II. sv. válkou - poprvé se
v kronice mluví o honitbě obecní v roce 1931, a to
v souvislosti s pronájmem drozdovské honitby. Po II. sv. válce začíná éra lidové myslivosti a v roce 1953 se mluví
o lidové myslivecké společnosti Jestřáb. V roce 1978 má společnost 13 členů, obhospodařuje 610 ha polí a 2 ha remízků.
Samostatná honitba Drozdov byla v 80.letech sloučena při
tendenčním slučování honiteb do velkých celků

s Cerhovicemi. Jakmile to podmínky a legislativa umožnila
a v souvislosti s novým zákonem č.449/2001 Sb., bylo založeno Myslivecké sdružení, nyní spolek, Holý vrch Drozdov.
Dnes MS vykonává právo myslivosti v souladu s tímto zákonem na pronajatých pozemcích od HS Drozdov 15 členů.
Celková výměra honitby včetně pozemků na k.ú. Cerhovice
a Záluží je 1.043 ha, z toho zemědělská půda 905 ha, lesní
půda 125 ha, vodní plochy 5 ha a 8 ha ostatních ploch.
V posledních letech byla vybudována slušná voliéra na odchov bažantů, opravila se a postavila nová myslivecká i lovecká zařízení, zrekonstruovala se chata, která slouží nejen
jako zázemí myslivcům, ale i k pořádání různých akcí
pro veřejnost, na které jste všichni srdečně zváni.
Věříme, že se budeme dál scházet na společných akcí a přejeme MS Holý Vrch Drozdov mnoho úspěchu a zdaru do dalších let.
Myslivosti zdar!

R. Jelínková

Z činnosti SDH Drozdov
Květen začal čištěním koupaliště, týden poté jsme závodili na Okrskové soutěži v požárním
sportu v Záluží. Letos byla vynechána štafeta a soutěžilo se pouze v požárním útoku.
14. 5. jsme se zúčastnili taktického cvičení JPO v Tlustici. Téma cvičení byl nácvik leteckého hašení a osvojení stanovených pravidel pro práci pod vrtulníky Policie ČR. Procvičení
plnění závěsného vaku, procvičení komunikace s osádkou vrtulníku, navádění na místo zásahu a kyvadlové dálkové dopravy vody.
9. 6. se konaly Oslavy 650. let od první zmínky o Drozdovu. Večer byla zábava u hasičské
zbrojnice, zajišťovali jsme občerstvení, k tanci a poslechu hrála skupina Šlapeton.
16. 6. jsme se zúčastnili Zálužského poháru vítězů. Letos jsme soutěžili se 4 družstvy: Ženy,
muži a 2 družstva Staré gardy. Ženy zvítězily i nad domácím zálužských družstvem, získaly
zlaté medaile a putovní pohár. Stará garda si přišla zasoutěžit i s 50 let starou požární stříkačkou PS8. Ač je obsluha této stříkačky složitější, nebyl útok s ní o mnoho pomalejší než
s novější PS 12, se kterou soutěžilo druhé družstvo staré gardy.
E. Ešková

Zpráva SPOZ
Rozloučení s předškoláky

Posezení s důchodci

Ve čtvrtek 21. května 2018 proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu v Drozdově
slavnostní rozloučení s předškoláky z MŠ. Děti nám pěkně zazpívaly a paní Marie
Lisá jim přečetla krásnou pohádku . Na památku děti dostaly pamětní listy a malé
dárky. Maminky a paní učitelky převzaly od dětí kytičky.
Od nového školního
roku se prvňáčky stanou:
• Fimonová Nikola
• Tauš Šimon
• Švarcová Ema
• Pour Adam
• Kebrdlová Karolína
• Pánek Vít
• Hyrmanová Tereza
• Lisá Barbora
• Kůtová Beata.

V sobotu 12. května 2018 jsme se opět
sešli na tradičním posezení s důchodci
na tradičním posezení s drozdovskými
občany a to v Kolibě Na Bouchalce.
Bylo to pěkně prožité
odpoledne
s příjemnou hudbou a ochotnou obsluhou. Čekali jsme sice větší účast, ale
i tak se 42 občanů dobře bavilo.

Opustili nás
Ve středu 25. dubna 2018
zemřela po krátké nemoci
ve věku 81 let paní Zdenka
Palková, rozená Lisá.
Dne 14. června 2018 tragicky
zahynul ve věku 44 let pan
Hynek Anděl.

Přivítání nových občánků.
19. května 2018 jsme přivítali Františka Štochla a 24. května jsme přivítali Adama Škrlanta, Jaroslava Šmída a Petra Němce.

