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Masopust v Drozdově se konal už po deváté
V sobotu, 7. února 2015 se v Drozdově
konal již po deváté v novodobé historii
obce MASOPUST.
Sraz masek i celé odpoledne doprovázelo
slunečné předjarní počasí, takže účastníkům nehrozilo ani zmoknutí, ani boření
se sněhem, jako tomu bylo v minulých
letech.
Kobližky a preclíky byly obzvlášť vypečené, svařené víno zahřáté na správnou
teplotu, naopak alkohol vychlazený dle
potřeby a místní specialita Modrý pramen lákavě zabarven stejně jako Drozdovský fernet a rum. Nic nebránilo slavnostnímu zahájení masopustního veselí.
Toho se ujal starosta obce Pavel Sládek,
který i přes dotírání neodbytného medvěda a hartusení ostatních masek předal
klíč od naší obce maškarám v čele
s upovídaným klaunem. Ty se od této
chvíle staly pány obce a také si tak během celého odpoledne počínaly.
Celý průvod se pomalu vlekl ulicemi
Drozdova za podpory dechové hudby
tvořící již několik let nezbytnou kulisu
….

masopustního reje. Na pořádek dohlížela
policejní mafie tvořená nejen profesionály, ale i dobrovolníky, pro něž dohnat
ubohé drozdovské občany do šatlavy
byla náramná zábava! Jelikož průvod byl
nadmíru mezinárodní, rádi jsme využili
nabídky pomoci příslušníka Římské
legie. Vždyť letos do Drozdova, uprostřed Evropy, zavítali i hudebníci
z Mexika nebo gejši z Japonska. Díky
časové smyčce jsme se konečně dozvěděli pravdu o Adamovi a Evě, kterou netušil ani letitý pračlověk a ani slavný vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Poprask
potom způsobily ženské z kravína – Růža
záviděla Helče novou nůši, Božce chtěli
ukrást sváteční kabelku a to ani nemluvím o přebornici v dojení – ta svůj kýbl a
stoličku raději neodložila ani při průvodu. Pak nebylo divu, že z dvorků utíkali
kohouti, slepice, kuřátka, z rybníčku
žáby, pobíhaly kočičky a přilétla i sličná
Beruška. Nesmíme opomenout návštěvníky z pohádkové říše – Karkulky, Bílé
paní, princezny i rytíře, piráty nebo čarodějnice.

dějnice. Nelze opomenout oživlé kuželky z „Člověče, nezlob se“ či divokou skupinku upírek nebo letošní milé
překvapení - představitele z Futuramy.
Když už se obloha začínala zatahovat
a chýlilo se k večeru, průvod dorazil
zpět k obecnímu úřadu, odnesl basu a
pokorně předal klíč od obce opět do
rukou starosty.
Spokojení návštěvníci letošního Masopustu si mohli ještě za doprovodu hudby posedět v Restauraci u Lisých, kde
tato úspěšná akce v pozdních večerních
hodinách končila.
Devátý ročník skončil, ať žije ten desátý. Takže zase za rok!
Reneta Jelínková

Vážení spoluobčané, projekt „Informace až do domu“ je již spuštěn a přihlášení občané dostávají aktuální informace
od obecního úřadu přímo do své e-mailové schránky.
Drobný problém nastal u některých přihlášených s účtem od Googlu s registrací do 20. února 2015. Pokud je to Váš případ a
dosud jste nedostali žádný informační e-mail. Prosíme o zaslání opětovné registrace. Problém je již odstraněn.
Za OZ Michal Dlouhý

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Drozdova, konaného dne 16. března 2015 od 18.00 hod.,
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomno zastupitelů: 9; Počet občanů: 20
Hosté: Mgr. Eva Peksová ředitelka ZŠ a MŠ Drozdov,
Ing. Myslivec a ing. Vlček - Lesospol Zbiroh s.r.o.
Pan starosta určil ověřovatele zápisu p. Michala Dlouhého
a Miroslava Jelínka a zapisovatelku Mgr. I. Němečkovou
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Hospodaření s obecním lesem za rok 2014 ing. Vlček, Myslivec
3. Účetní uzávěrka ZŠ a MŠ Drozdov za rok 2014 –
Mgr. E. Peksová
4. Změna rozpočtu č.1 pro rok 2015
5. Koupě pozemku za obecním úřadem a prodej
pozemků
6. Dotace na zateplení budovy OÚ
7. Smlouva s DPS Žebrák
8. Různé – příprava kulturních akcí
Plánovaná úprava parku před obchodem
Dopravní značení v Drozdově
Úpravy v okolí obce – cesta do Třenice
Další informace od občanů
9. Usnesení, závěr

Ad6, Starosta obce seznámil s akcí na zateplení budovy OÚ.
Informoval o podání žádosti na finanční příspěvek od Středočeského kraje. Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti.
výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
Ad7, Starosta seznámil OZ se smlouvou s DPS Žebrák. Jedná se o smlouvu o možnosti poskytování pečovatelských
služeb. OZ schválilo smlouvu mezi OÚ a DPS Žebrák.
výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
Ad8,
• Oslavy 110 školy, 120 let založení SDH a 10 let o
započetí partnerských vztahů Drozdov – Drozdov.
• Plánovaná úprava parku před samoobsluhou, osázení okrasnými keři a zabudování laviček, odpadkových košů a skluzavky.
• Dopravní situace v Drozdově – s návrhem řešení této dopravní situace seznámil přítomné p. M. Jelínek
a M. Dlouhý.
• P. Hanzl upozornil na nevzhledný plot z eternitu na
západní straně fotbalového hřiště. Navrhuje plot
opravit nebo upravit.
• P. Lanči upozornil na nepořádek kolem plotu ze
strany fotbalového hřiště. Dále upozornil na vypouštění vody ze septiku na jeho pozemek. Starosta p.
Sládek odpověděl, že situace byla vyřešena s panem
Vodičkou a toto se již nebude opakovat.

Ad1. Bez připomínek
Ad2, zpráva o hospodaření s obecním lesem - zprávu přednesl ing. Myslivec a ing. Vlček. OZ schválilo zprávu o hospodaření s obecním lesem.
Výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
Ad3, účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Drozdov přečetla řed. školy
Mgr. E. Peksová. Zároveň požádala zastupitelstvo o převedení kladného výsledku hospodaření do fondu odměn a fondu
rezerv.
Další žádost byla o možnosti čerpání finančních prostředků z rezervního fondu na vybavení školní kuchyně – zakoupení vah a sporáku
výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
Ad4, starosta obce seznámil s rozpočtovým opatřením č. 1
pro rok 2015 Obecní zastupitelstvo schválilo návrh starosty.
výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
Ad5, starosta oce seznámil OZ o možnosti nákupu pozemků
od MUDr. Kocmanové za 50 Kč/m2. OZ schválilo nákup
pozemků a cenu za m2. Projednána žádost občanů na odprodej pozemků za zahradami RD. Pozemky budou prodány
za cenu 50,- Kč/m2 plus:
1. poměrná část nákladu na zhotovení geometr. plánu
2. poplatek za vklad do katastru nemovitostí
3. náklady za vypracování kupní smlouvy
výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 19.50 hod.
USNESENÍ č.1/ 2015
ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne
16. března 2015 od 18.00hod. v zasedací místnosti OÚ
1. OZ souhlasí se zprávou o hospodaření s obecním lesem
výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
2. OZ souhlasí s účetní uzávěrkou ZŠ a MŠ Drozdov
a převedení kladného finančního výsledku do fondu rezerv a odměn a možnost jejich čerpání
výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
3. OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1 pro rok
2015
výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
4. OZ souhlasí s prodejem pozemků za RD za 50Kč /m2
výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
5. OZ souhlasí z nákupem pozemků od MUDr. Kocmanové
výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
6. OZ souhlasí s podání žádosti na zateplení budovy OÚ
výsledek hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0
7. OZ souhlasí se smlouvou mezi DPS Žebrák a OÚ
Drozdov

Pohádkový zápis a další akce ZŠ/MŠ
Ve středu 4. února 2015 se naše škola změnila k nepoznání.
Na stěnách visely obrázky nejrůznějších loupežníků, jejich
truhliček s poklady a nechyběly ani kulisy stromů a loupežnické jeskyně. Čekal nás zápis do 1. třídy – tentokrát v „Loupežnické škole“. Na jednotlivých stanovištích přivítali děti a
jejich rodiče krásné loupežnice a loupežníci. Ti měli pro malé
školáky připravené zajímavé úkoly. Děti přiřazovaly zvířátka
z lesa do správných obydlí, skládaly puzzle, zavazovaly
tkaničku na loupežnické botě, vybarvovaly loupežníka
správnými barvami, snažily se zapamatovat předměty
z loupežnické truhly a házely kokosové ořechy opičce. Během této zábavné cesty se užilo plno legrace. Po splnění
všech úkolů nastávající prvňáčci postupně přicházeli se svými rodiči k paní učitelce do 1. třídy. Tady ukázali, co už umí.
Přednášeli básničky, zpívali písničky, poznávali barvy, čísla,
geometrické tvary a počítali různé předměty. Předvedli paní
učitelce, že umí střihat a společně také poznávali podle obrázků různé pohádky a pohádkové postavy. Všichni byli moc
šikovní a za odměnu si odnášeli malé dárečky- panáčky
a sladké opičky. Dárky jim vyrobili kamarádi z 1. a 2. třídy.
K zápisu se dostavilo 11 dětí – 6 děvčat a 5 chlapců. Budeme
se na ně v září těšit.
Irena Němečková
11. 2. Výlet ZŠ do Planetária a Techmanie v Plzni.
Děti se zábavnou formou seznámily s vesmírem. V Techmanii si vyzkoušely různé pokusy. Na závěr shlédly „ Kyslíkovou show“. Byl to nezapomenutelný zážitek.
25. 2. Maškarní karneval MŠ a ZŠ
Paní učitelky z MŠ připravily pro děti krásné společné dopoledne plné soutěží, tance a nechyběla ani tombola. O krásné a
nápadité masky nebyla nouze a děti se moc bavily.
27. 2. Divadlo Ašmytec v MŠ – Pohádky a říkadla z Lesního
paloučku
9. 3. Okresní kolo pěvecké soutěže „ Králodvorská Koruna“. Školu reprezentovalo 6 žáků, kteří se umístili na prvním,
druhém a třetím místě.
14. 3. Výlet Turistického kroužku do Berouna – výstava
Lega „Svět kostiček“, Městská hora- rozhledna, medvědi
31. 3. Den otevřených dveří ve školní družině „ Velikonoce“

Sbor dobrovolných hasičů v Drozdově
Letošní rok v SDH začal jako každý valnou hromadou, která
se konala 10. ledna 2015. Zástupci sboru navštěvovali Valné
hromady ostatních sborů okrsku i okrskovou valnou hromadu. 21. března 2015 byli voleni členové výkonného výboru
Okresního sdružení hasičů v Berouně. Také jsme spolu s MS
HOLÝ VRCH uspořádali již tradiční Masopust. Jsme rádi,
že přišlo mnoho masek a akce se povedla. V sobotu 28. března 2015 se uskutečnil SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. Již
od začátku roku připravujeme oslavy 120 let založení sboru,
které se bude konat 13. června 2015.
A co máme dále v plánu? Na konci dubna nás čeká okrsková soutěž v požárním sportu. Na začátku května budeme
čistit drozdovské koupaliště.
Eva Ešková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DROZDOV
Vás zve na

oslavy 120 let založení sboru
v sobotu

13. června 2015 od 11 hodin
Po celou dobu akce bude vystavena stará a nová hasičská
technika. Zajištěno občerstvení a posezení při hudbě.
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Informace o činnosti TJ Drozdov a pozvánky na domácí fotbalová utkání
Poslední únorový den roku 2015 se v hostinci U Lisých konala tradiční Valná hromada TJ Drozdov. Této akce se kromě
členů tělovýchovné jednoty zúčastnili také zástupci obecního
úřadu, SDH, LMK a MS Holý Vrch, kteří svými příspěvky
přispěli k věcné diskusi. Od funkcionářů TJ byly předneseny
zprávy za jednotlivé fotbalové oddíly, finanční zpráva o
hospodaření TJ za rok 2014, zpráva kontrolní a revizní komise a další zprávy o činnosti v TJ. Potěšujícím faktem je stále
rostoucí základna mládeže, která čítá přes 80 aktivních
mladých sportovců. S tím je spojeno i větší finanční zatížení
klubu, které by bez příspěvku obecního úřadu bylo neúnosné.
Vedení TJ si tak dalo za úkol sehnat další finanční prostředky, které by pomohly k bezproblémovému chodu všech oddílů po celý rok 2015. V případě zájmu o darování sponzorského příspěvku se můžete obrátit na předsedu TJ Drozdov, pana Vodičku, tel. 702 051 707. Dalšími úkoly pro rok
2015 jsou: záchrana A mužstva dospělých v Okresním přeboru, záchrana dorostu v Krajské soutěži, revitalizace areálu TJ
Drozdov a příprava na letní setkání Drozdovů. Věříme, že se
nám vše podaří a za rok si budeme moci stanovit další smělé
cíle.

Zpráva Sboru pro občanské záležitosti
Narozené děti:
Lola Domić, č. p. 19, narozena 22. ledna 2015
Viktor Pošmůrný, č. p. 28, narozený 6. února 2015
Magdaléna Štochlová, č. p. 283, narozena 11. března 2015
Oprava z minulého vydání:
Anna Bruthansová, narozena 14. listopadu 2014
Daniel Kůta, narozen 19. listopadu 2014
(Chybně byl napsán u obou říjen.)
Vítání občánků
V pátek 20. března 2015 se uskutečnilo Vítání občánků:
Antonín Palek
Vavřinec Kovář
Štěpán Listopad
Jan Hůlka

Termíny domácích zápasů:
Mužstvo „A“ – Osek – mistrovské utkání proběhne
v sobotu 11. dubna 2015 od 16:30 hod.
Dorost – Milín – mistrovské utkání proběhne v neděli
12. dubna 2015 od 10:15 hod.
Mužstvo „B“ – Osek „B“ – mistrovské utkání proběhne
v neděli 12. dubna 2015 od 16:30 hod.
Mužstvo „A“ – Neumětely – mistrovské utkání proběhne
v sobotu 25. dubna 2015 od 17:00 hod.
Dorost – Votice – mistrovské utkání proběhne v neděli
26. dubna 2015 od 10:15 hod.
Mužstvo „B“ – Zaječov – mistrovské utkání proběhne
v neděli 26. dubna 2015 od 17:00 hod.
Mužstvo „A“ – Loděnice „B“ – mistrovské utkání proběhne v sobotu 9. května 2015 od 17:00 hod.
Dorost – Rožmitál – mistrovské utkání proběhne v neděli
10. května 2015 od 17:00 hod.
Mužstvo „B“ – Komárov „B“ – mistrovské utkání proběhne v neděli 10. května 2015 od 17:00 hod.
František Palek

Opustili nás:
Drozdovská občanka, č. p. 59, pak bydliště „Domov
Na Výsluní, Hořovice“, paní Marie Motlová, zemřela
23. ledna 2015 ve věku 87 let.
Pan Václav Dlouhý, č. p. 44, zemřel 30. ledna 2015
ve věku 85 let.
Pan František Zítek, č. p. 1, zemřel 13. března 2015
ve věku nedožitých 77 let.

Pozvánka:
V sobotu dne 9. května 2015 od 15:00 hod. se uskuteční
již tradiční posezení s důchodci v Točníku
„U krále Václava IV.“.
Těšíme se na hojnou účast.

