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OSLAVY 120 LET OD ZALOŽENÍ SDH DROZDOV
V roce 2015, přesně 28. dubna, tomu
bylo 120 let od první valné hromady
Sboru dobrovolných hasičů Drozdov,
na které byli zvoleni vedoucí činitelé
sboru, a sbor tím byl uveden v činnost.
Oslavy tohoto výročí byly naplánovány
na sobotu 13. 6. 2015. Tento slavnostní
den s námi přijeli oslavit dobrovolní
hasiči okolních sborů z Cerhovic, Tlustice, Záluží, Žebráku, ale i dobrovolní
hasiči z Cheznovic, Zbirohu a malí
Soptíci z Kralovic. Pozdravit nás přijeli
i hasiči HZS Hořovice. Hasičská auta se
začala sjíždět po deváté hodině ranní.
V deset hodin jsme na slavnostní schůzi
přivítali zástupce Okresního sdružení
hasičů v Berouně, jednotlivých sborů
i starostu obce a zástupce složek obce.
Schůzi vedl pan Richard Nový. Starosta
SDH pan L. Homolka přečetl svůj projev, kde shrnul činnost sboru od založení
po současnost. Naši slavnostní schůzi
pozdravil starosta Okresního sdružení
hasičů pan Josef Štětka a ocenil náš sbor
pamětní medailí za příkladnou práci.
Starosta obce, pan P. Sládek, po svém
projevu předal jménem Obecního úřadu
starostovi SDH prapor a pamětní stuhu.

Po ukončení schůze se konal průvod
k pomníku padlých, kde byl položen
věnec a zazněla státní hymna.
Poté byl prostor na oběd a občerstvení.
Počasí nás trochu pozlobilo, když
po dvanácté hodině začala bouřka
a prudký déšť. Jakmile se počasí utišilo,
začaly ukázky hasičských dovedností.
Nejprve vystoupili malí Soptíci z Kralovic, kteří nám ukázali, při jakých událostech hasiči, jak profesionální, tak dobrovolní, pomáhají. Ukázka s názvem "Co
hasiči dělají", bylo pásmo 6 druhů hasičských zásahů s hudbou (bytový požár,
chemická havárie, povodeň, likvidace
nebezpečného hmyzu, dopravní nehoda,
odstranění stromu po vichřici). Děti sklidily veliký potlesk.
Poté přijeli se svojí starou ruční stříkačkou taženou koňmi hasiči ze Záluží,
kteří uhasili hořící domek.
Zbirožští hasiči zachránili zraněného
po havárii, ke kterému se museli dostat
rozstříháním automobilu. A nakonec
hořící automobil uhasili hasiči ze Žebráku.

Po ukázkách byly k dispozici hasičské
automobily, které si návštěvníci mohli
prohlédnout nejen z venku, ale i zevnitř. Od 9 do 18 hodin byla otevřena
výstava historie Sboru, od založení
po období Požární ochrany až po současnost. Byly vystaveny hasičské obleky historické i novodobé.
Bylo možno si zakoupit brožuru
o historii Sboru a také pamětní půllitr,
který si stále můžete zakoupit na Obecním úřadě Drozdov.
Od 11 do 17 hodin hrál u hasičské
zbrojnice orchestr Litavanka, poté
„Pawouk“ a od 19 hodin hrála k tanci
i poslechu kapela Šlapeton. Pro děti byl
po celý den připraven skákací hrad.
Celý program oslav zdokumentovala
fotografka Petra Hanzlová.
Naše akce probíhala současně s dalšími
akcemi v obci. ZŠ a MŠ Drozdov slavila 110 let od založení a přijeli i fotbalisté a hasiči ze spřátelené obce Drozdov, okr. Šumperk.
Eva Ešková

Informace z obecního úřadu a zastupitelstva
Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Drozdova, konaného dne 15. června 2015 od 19.00hod.,
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomno zastupitelů: 9
Počet občanů: 33
Pan starosta určil ověřovatele zápisu p. Michala Dlouhého
a Miroslava Jelínka a zapisovatelku Mgr. I. Němečkovou.
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Změna rozpočtu č. 2
3. Závěrečný účet obce za rok 2014
4. Účetní závěrka obce za rok 2014
5. Závěrečný účet DSO zajišťující dopravní obslužnost za
rok 2014
6. Různé
7. Usnesení, závěr
Program byl schválen všemi členy zastupitelstva.
Bod č.2 – byla projednána změna rozpočtu č.2
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Bod č.3 – účetní problémy nejsou žádné, audit proběhl v
pátek 15. května 2015. Podle nového nařízení, pokud obec
uzavře dodavatelskou smlouvu s určitou firmou, smlouva
musí být zveřejněna. To se nestalo s firmou Strabag, a.s..
Účetní uzávěrka proběhla bez chyb.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Bod č.4 – OZ schválilo účetní závěrku obce včetně výsledku
hospodaření za rok 2014
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Bod č.5 – OZ odsouhlasilo závěrečný účet DSO zajišťující
dopravní obslužnost za rok 2014
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Bod č.6
• Členové TJ Drozdov žádají o příspěvek 8 500,- Kč na
opravu volejbalového hřiště na koupališti.
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0

• MS Holý vrch žádá o příspěvek 30 000,- Kč na činnost
společnosti
Výsledek hlasování: pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
• Nabídka p. ředitelky DPS Žebrák na pronájem bytu v tomto
zařízení, který je volný od 1.7.2015
• Poděkování od firmy EKO – KOM za třídění odpadu.
Vytřídili jsme 24 tun odpadu, získali jsme částku 84 000,- Kč
• Informace k anonymnímu dopisu, který se týkal špatného
parkování pod lípou u Hatinů. Odpověď na dopis bude zveřejněna v Drozdovských novinách.
• A. Hertlová žádá o umístění retardéru do ulice od Štajnerů
dolů. Dále upozorňuje na nevhodné umístění některých odpadkových košů, které jsou umístěny těsně vedle laviček.
Další problém na řešení je koupaliště. Prostor není bezpečný,
nepořádek kolem zděné budovy, navrhuje zbourání budovy.
Pan starosta Sládek odpověděl, že se tento problém bude řešit
a prostor bude postupně upravován. Vybudování dětského
hřiště na travnatém tréninkovém hřišti. Odpověď - toto hřiště
je soukromý majetek několika vlastníků a není možné zde
budovat dětské hřiště. Nebezpečný septik na fotbalovém
hřišti – odpověď – zajistí a dohlédne p. Vodička.
• p. Křížek – rád by znal využití peněz, které jsou na účtu
obce.
Odpověď – finance na účtu budou použity na realizaci vodovodu a kanalizace. I přesto se postupně investuje: nákup
zeleně, laviček, multikáry, dopravní značení v obci asfaltování ulic, opravy lesních cest.
• p. Palek- upozorňuje na rychlou jízdu okolo školy, použít
retardéry.
Není možné umístit retardér, zamítnutí Policií ČR. Situací se
budeme dále zabývat.
Veřejné zasedání bylo ukončeno v 20:02 hod.
Zapisovatelka: Mgr. I. Němečková
Ověřovatelé zápisu: M. Jelínek, M. Dlouhý

Zápis vyvěšen dne: 22.06..2015

Pozvánka: Cestujeme za poznáním – senioři na cestách
Pro milovníky poznání je připraven zájezd do oblasti Mariánských Lázní. Datum výletu: 1.8.2015, odjezd v 6.30hod. Poplatek za účastníka je 150,- Kč. Přihlášky + 150,- Kč
u p. Rejzka nebo na OÚ.
Program zájezdu:
1. Zámek Kynžvart – sídlo kancléře Klementa Metternicha – vstup v 9.00hod., 75,- Kč
2. Přejezd do přírodní rezervace Kladská - zrod minerálních pramenů, krátká procházka , pak následuje
3. Prohlídka M. Lázní ( fontána, pravoslavný kostel sv. Vladimíra(20,- Kč) a park
Bohemium (Česko v miniaturách - 70,- Kč) u hotelu Krakonoš. Oběd je zajištěn
v hotelu Bohemia, odpoledne prožijeme v M. Lázních, při špatném počasí ( déšť) zkrátíme návštěvu M. Lázní a odjedeme do klášteru Teplá.
Oběd: Hotel Bohemia v centru M. Lázní
1. Řízek, brambor, file, salát, nebo vepřová s knedlíkem( jednotná cena 150,- Kč)
2. Menu – polévka, jedno z nabízených jídel, zákusek dle denní nabídky - štrudl, sachrdort (cena za menu 200,-Kč)

Odpověď OÚ
na anonymní dopis
Odpověď na anonymní dopis ohledně špatného parkování v parčíku pod
lípou u domu č. 99.
František Rejzek: Bylo to v sobotu,
kdy jsem byl dvakrát upozornit majitele vozu parkující na travnaté ploše
těsně pod lípou s lavičkou. Na nikoho jsem se nedozvonil. Přesto zástupcům obce není lhostejný tento
způsob parkování. Pravdou je, že se
to již neopakovalo. Budeme doufat,
že to byla výjimečná událost.

Školní akademie a Den otevřených dveří ve škole
V pátek 12. června 2015 uspořádala ZŠ a MŠ Drozdov Školní akademii a Den otevřených dveří v rámci oslav 110. výročí otevření školy. Celý program probíhal venku na školním
hřišti. Nejprve vystoupily děti z MŠ se svým „Barevným
světem“. Holčičky v krásných sukýnkách, společně s chlapci
s elegantními motýlky na krku, přednášely krásné básničky,
zpívaly písně a dokonce malovaly duhu. Po nich následovalo
Televizní vysílání ZŠ s moderátory Pepou, Járou a Eliškou.
Diváci mohli slyšet zprávy a zajímavé rozhovory, viděli
vystoupení krásných roztleskávaček, trénink fotbalového
družstva, učení v Myší a kočičí škole, Večerníček
s pohádkou „Červená Karkulka“, „Cirkus Carabikus“
se svými cvičenými zvířátky, scénku o rybářích a cvičení
s malými dětmi. V programu nechyběla ani módní přehlídka
v pyžamovém stylu. O vtipné a nápadité modely nebyla nouze a diváci je odměnili nadšeným tleskáním. Televizní vysílání skončilo hiphopovým vystoupením chlapců ze 4. a 5.
ročníku. Jejich taneční kreace spojené s úžasnou hudbou
rozproudily nejednoho diváka a za svůj výkon byli náležitě
oceněni dalším mohutným potleskem. Závěr akademie patřil
vystoupení žáků z hudební školy „Píšťalička“. Zahráli překrásné skladby na své flétny, klávesy a klavír. Po ukončení
akademie program dále pokračoval prohlídkou školy. Hosté
si mohli prohlédnout prostory MŠ, učebny ZŠ a školní družinu, kde probíhala videoprojekce z různých školních akcí,
byly zde vystaveny výrobky a výkresy z doby dřívější i současné. V prostorách školní jídelny byly vystaveny výkresy
a výrobky dětí. Návštěvníci zde mohli také vidět modely
letadel, které patřily dětem navštěvujících leteckomodelářský kroužek, fotografie a pracovní listy Turistického
kroužku „Lvíčka Foga“, různá vydání školního časopisu
a další práce bývalých a současných žáků.

Co je nového u lovecké chaty
Skončilo jaro a pomalu přichází léto. Letošní jaro přineslo
spíše oblačnější počasí, přesto kdo chtěl, jistě si našel chvilky
na procházky do přírody. A ti všímavější si jistě nenechali
ujít, že se pomalu mění vchod do lovecké chaty nad Drozdovem. 30. dubna se zde již poněkolikáté konalo Pálení čarodějnic, tentokrát s vynikajícím kytarovým vystoupením, což
ocenilo mnoho přítomných posluchačů. Poté se začala rozebírat stávající veranda, aby se začalo s novou výstavbou
z masivního dřeva, které by mělo vydržet další desítky let.
Následovalo zastřešení novou krytinou a začalo se s podbíjením. Celková rekonstrukce verandy, s finanční pomocí obce,
si vyžádá ještě spoustu práce. Navíc se pracuje tak, aby práce
nenarušily tradiční akce, na které jsou již naši občané zvyklí.

Pamětníci mohli vzpomínat na léta strávená ve škole prohlížením vystavených fotografií a kronik. Den otevřených dveří
pokračoval také další den dopoledne a školu mohli navštívit
ti, kterým se to v pátek nehodilo. V pátek navečer proběhlo
ve škole také přátelské posezení s bývalými zaměstnanci
a hosty. V příjemném prostředí se společně vzpomínalo
na chvíle strávené ve škole a na bývalé kolegy. Paní ředitelka
Eva Peksová všem přítomným poděkovala a předala jim
malou pozornost. Po celou dobu zde panovala výborná nálada. Setkání se velmi vydařilo. Věřím, že všichni strávili
ve škole příjemné chvíle.
V sobotu 13.6. jsme očekávali příjezd našich dobrých známých „Drozdováků z Moravy“. Setkali jsme se kolem jedenácté hodiny ve škole. Po příjezdu všechny hosty přivítala
paní ředitelka Eva Peksová společně s panem místostarostou
Františkem Rejzkem. Hosté z Moravy si nejprve prohlédli
učebny, školní družinu i prostory MŠ. Zaujala je také výstava
dětských prací, fotografií a kronik. Potom je čekal nejen
výborný oběd, ale také zákusek a káva. Po obědě se všichni
přemístili na Obecní úřad, kde pokračoval další program.
V neděli ráno připravila ve škole paní kuchařka pro hosty
snídani. Všem velmi chutnala. Nakonec jsme se vzájemně
rozloučili.
I.Němečková
Akce v dubnu, květnu a červnu:
Návštěva dopravního hřiště na Příbrami
Čarodějný den
Výchovný koncert LŠÚ Zbiroh
Pomocné tlapky- ukázka výcviku
Asistenčních psů
Rozloučení s předškoláky na OÚ
Výlet na zámek Jemniště
Nocování ve škole
I. Němečková

6. června se uskutečnil Dětský den, kdy po skončení jednotlivých disciplín mohli dospělí i děti shlédnout v areálu chaty
vystoupení historického šermu i zajímavou přednášku sokolníků o dravcích, včetně živých ukázek.
Když už jsme u zvířátek, začátkem června bylo zakoupeno
do voliéry 160 mladých bažantů, o které se nyní musí myslivci pravidelně starat.
Zahájení prázdnin proběhlo tradičně s harmonikou pana
Čepeláka 3. července. Na srpen připravujeme posezení při
kytarách, o kterém Vás budeme včas informovat.
MS Holý Vrch Drozdov přeje všem spoluobčanům krásné
prožití léta a těší se na další setkání svých příznivců u Lovecké chaty pod Holým Vrchem!
R. Jelínková
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Tomáš Kunc obhájil prvenství na Mistrovství ČR v silovém trojboji
Drozdovský rodák Tomáš Kunc na začátku dubna v Praze
obhájil své prvenství z Mistrovství České republiky a Slovenska v silovém trojboji. Letos však zvítězil s velkým náskokem před svými soupeři z dorostenecké kategorie.
„Z hlediska předvedených výkonů, probíhalo dubnové mistrovství nejlépe ze všech závodů, které jsem dosud absolvoval,“ a svůj úspěch Tomáš připisuje formě a vůli, která ho na
Mistrovství dotáhla. „Chtěl jsem si dokázat, že jsem ve své
kategorii nejlepší a obhájit první místo z roku 2013. Minulý
rok to bohužel kvůli lehčímu zranění nevyšlo.“
A úspěch to nebyl ledajaký. Tomáš překonal národní rekordy
ve všech disciplínách. „Ve dřepu jsem zvedl 215 kg, v benchpressu 120 kg a v mrtvém tahu těžkých 260 kg,“ pochlubil
se čerstvý mistr České republiky.
Silovému trojboji, tzv. powerliftingu, se Tomáš Kunc věnuje
závodně už čtyři roky. „Asi nejdůležitější bylo, že už jako
malý jsem měl větší sílu než ostatní. Přímo k powerliftingu
mě však přivedlo to, že jsem začal chodit trénovat s kluky,
kteří tento sport provozují, nebo se o něj alespoň aktivně
zajímají,“ popisuje Tomáš své počátky a aspekty, které ho
vedli k tomuto sportu.
„V silovém trojboji je nejdůležitější technika veškerého cvičení, následně až samotná síla.“

Popisuje stručně svůj sport devatenáctiletý závodník. Trénuje v klubu Takis Příbram průměrně čtyřikrát v týdnu,
podle toho, jak mu to čas dovolí. Závodů za rok absolvuje
jen minimum, z nich preferuje především Mistrovství republiky a také Mistrovství světa, na kterém mu posledně
utekla medaile jen o chloupek.
Letošní závody byly zároveň kvalifikací na mistrovství
Evropy v Anglii a mistrovství světa v Las Vegas, kde by
chtěl Tomáš také prorazit. „Chci, aby lidé věděli, že i obyčejný kluk z malé vesnice jako je Drozdov může uspět
na mezinárodní úrovni a jsem rád, že i lidé z mého okolí mě
podporují v tom, co dělám. Je to nesmírně motivující.“
Tomáš Pergl

Zpráva Sboru pro občanské záležitosti
Narozené děti: Ester Vykydalová č.p. 269 , nar. 21.4.2015 a Jakub Provázek č.p. 217, nar. 17.5.2015
Posezení s důchodci se uskutečnilo dne 9. května 2015 v restauraci U krále Václava IV. v Točníku. Věříme, že se toto sobotní odpoledne našim občanům při hudbě a občerstvení líbilo a odcházeli z této akce odpočati a spokojeni.
↓

Vítání občánků se uskutečnilo v pátek 19.6.2015
↑ Magdaléna Štochlová, Zora Šmídová, Adéla Šubertová
↓ Lola Domić, Anna Bruthansová, Daniel Kůta

Slavnostní rozloučení dětí – předškoláků s mateřskou
školou proběhlo 23.6.2015 v obřadní síni OÚ. Předškoláci:Krása Patrik Jan, Ouřada Antonín, Šimečková Markéta,
Rydrychová Natálie, Šubert Matěj, Štajner Jakub, Grmelová
Pavla, Riska Šimon, Hyrmanová Anna, Pichlíková Daniela ↓

