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„Účel sboru našeho jest zajisté překrásný v pravém slova smyslu
lidumilý a šlechetný, ohrožených majetků a životů lidských hojiti a
chrániti.
Nehrožíce se žádného nebezpečí, své zdraví, svůj život hasič nasazuje, jen aby, kde toho třeba, pomohl. A jaké dostane se mu zato
odměny, jakých díků? Buď žádných a neb nepatrných, ba naopak
dosti často za veškerou dobrou snahu a vůli nejlepší dočká se pouhého nevděku.
Pravý a řádný hasič plnou měrou povolání svému věrný – nečeká
žádné odměny, žádných díků, jeho odměňuje sladké vědomí, že spolu bratru svému, ať příteli neb nepříteli, nepřátel ale pravý hasič ve
svém povolání nemá, včas potřeby pomohl tím, že buď majetek,
buď život zachránil. A to vědomí jej posiluje v další činnosti, dodává mu posily a odvahy, že v každém okamžiku, kdy toho třeba,
opouští svou drahou rodinu, svou započatou práci, a spěchá tam
kam povinnosť jej volá. Jak často zničí svůj veškerý oděv a užene si
všelikou nemoc a co prozahálí času a zato odměna žádná. Ba pražádná. Tu a tam trochu mrzutosti a nepříjemnosti.
Jsme sbory dobrovolnými, vybraly jsme si za účel pomáhati dobrovolně, kde toho třeba. Hmotných potřeb a odměn nežádáme, přece ale trochu šetrnosti si zasloužily jednak, aby ke všeobecnému
účelu, větších podpor se nám dostávalo, aby po práci tak namáhavé
sobě oddechnouti mohly.
Naše členstvo bohužel se skládá dnešního dne po veliké většině ze
třídy pracující, z lidí, kteří ze skutečné lásky k sboru našemu přistoupili a ode platné služby konají. Býti hasičem a to hasičem celým, není věcí lehkou, vyžaduje to v prvé řadě veliké obětavosti, a
velikého sebe zapření a proto by měl každý občan sbor náš podporovati a oceniti práci sboru a položiti příspěvek na oltář hasičstva a
národa českého, pak by nastalo světlo mezi námi, neboť budeme-li
společně pro blaho a čest hasičstva pracovati, v krátké době budeme
moci dojíti tam, kam vede náš cíl. Co řádný hasič, to statný občan.
Aby se tak stalo v nejkratší době, volám upřímně a srdečně
„NA ZDAR“
proslov jednatele Václava Maška na Valné hromadě dne 6. ledna 1899
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O OBCI DROZDOV
Obec Drozdov leží na poloviční vzdálenosti mezi Prahou a Plzní. První historická zmínka pochází z roku 1368.
Zbyněk z Hasenburka, řečený Zámořský, daroval v r. 1368 šest hřiven věčného platu na Drozdově augustiniánskému klášteru ve Svaté Dobrotivé. Tato
zpráva dokládá, že Drozdov patřil pánům Zajícům, ale pro nás je velmi důležitá i z toho důvodu, že to je první písemný doklad o existenci Drozdova. Pokud
se v pozdější době objeví zápis jména jako "Drazdov", jedná se s největší
pravděpodobností o chybu při přepisu. Jméno obce, odhlédneme-li od pověstí,
vychází ze jména majitele, byl to tedy původně Drozdův dvůr.
Na samém začátku 19. stol. v r. 1804 pojala obecní rada na svou dobu úžasný nápad, že založí pamětní knihu, kam se budou zapisovat všechny důležité
okamžiky ze života obce. Dochoval se ozdobný úvodní list s tímto textem:
"Pamětní kniha obce Drozdov, které se nalézají rozličné pamětihodné věci,
jenž do této knihy od slova k slovu vtáhnuté jsou, bychom jak my sousedé, tak
naši postupcové při obci jistou a neomylnou památku zachovanou měli. Založena nákladem cele slovutné a počestné obce Drozdovské za časů Martina
Mottla rychtáře, Jána Škrdlanta staršího obce a Jána Šoltysa, končela roku
1804“. Bohužel, zůstalo jen u záměru, který se v tehdejších podmínkách nepodařilo dovést do konce. Přesto se v rozmezí let 1814 až 1846 dovídáme z
pamětní knihy některé zajímavé údaje, např. o kapličce sv. Jana Nepomuckého, která dodnes zdobí náves.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého
Dne 16. května 1817 byla slavnostně vysvěcena kaplička u příležitosti umístění sochy Panny Marie, kterou obec zakoupila z darů drozdovských občanů.
V té době již na valené klenbě kapličky, která je postavena v pozdně barokním slohu, stála socha sv. Jana Nepomuckého.
V roce 2005 - 2008 byla socha sv. Jana restaurována akad. sochařem Janem
Turským z Prahy. Na valené klenbě stojí kopie z přírodního pískovce.
Restaurovaný originál je umístěn ve vestibulu obecního úřadu. V roce 2007
byla provedena oprava kapličky. V roce 2009 byla kaplička vysvěcena.
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Továrna na chemikálie - lučebny.
Drozdov se může chlubit tím, že tu stála jediná továrna na chemikálie a
umělá hnojiva v celém okrese. Historie této první a v 19. století také poslední
chemické továrny na území našeho okresu začíná v 1. polovině 19. století, kdy
do Čech přišel podnikatel Jan Röthligshöfer. Věřil v budoucnost chemie a
chemického průmyslu a začal v tomto oboru podnikat. V roce 1844 začal
v Pyšelích s výrobou žluté krevní soli, potom její výrobu přesunul do Točníku
a v roce 1857 do Drozdova. Tuto obec si nevybral náhodně. Koupil zde statek,
který bez velkých nákladů proměnil na továrnu, měl zde potřebný vodní zdroj
a stavba západní dráhy byla naplánována tak, že povede přes Žebrák a po vrstevnici by vedla pod Drozdovem. Výroba se mohla rozjet a rok 1857 se tak
stal pro rozjezd továrny velmi důležitý. Jenže mezi tím došlo ke změně plánů
při stavbě železnice a západní dráha se odklonila směrem na Hořovice a tím se
Žebrák, ale hlavně Drozdov dostal do ústraní od tehdejšího nejmodernějšího
způsobu dopravy.
Největší rozkvět prožívala továrna v létech 1890 – 1895. Její výrobky měly
takovou kvalitu, že byly součástí expozice chemického průmyslu
na Všeobecné zemské výstavě v Praze v roce 1891.
Výsledky práce drozdovské továrny na lučebniny, kostní moučku a spodium, jak byla na Všeobecné výstavě uváděna, dokazovaly, že kvalitní a
moderní výrobky se dají dělat i v malých provozech. Drozdovská továrna
byla jmenována mezi největšími chemickými továrnami, ale velikostí byla až
na 12. místě. Po době rozkvětu nastal čas stagnace, ale kyselina octová se
v Drozdově vyráběla až do roku 1926. Ve 30. letech dvacátého století tu
pracovalo dvacet dělníků. Výrobu usnadňoval parní a elektrický pohon, ale
chyběl výchozí materiál, byl nedostatek kostí a sláva firmy J. Röthligshöfer
pomalu zanikla.
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KULT. SV. FLORIÁNA, PATRONA HASIČŮ
Ve středověku musel mít každý řemeslnický cech v duchu tehdejší doby nějakého svého patrona, tedy i hasiči potřebovali svého světce. Vybrali si svatého Floriána, jehož svátek hasiči oslavují 4. května.
Sv. Florián je od 15. století zpodobňován se svými atributy (znaky), tj. jako
římský voják s přilbou, mečem a korouhví, na krku mlýnský kámen a v ruce
kbelík s vodou, kterou hasí hořící dům. Legenda o něm vypráví, že ve svém
mládí zachránil svou modlitbou hořící dům od zkázy. Ovšem mnohé legendy
o jeho životě mají své historické opodstatnění a jádro. Sv. Florián není smyšlená postava, ale skutečně žil. Narodil se někdy v polovině 3. století našeho
letopočtu a to na území dnešního Rakouska. Stal se plukovníkem římského vojska (území Rakouska v té době
patřilo do římské provincie Noricum) a dokonce i správcem této provincie.
Vzmáhající se křesťanství narušovalo různými nepokoji
stávající pohanský řád, křesťané se bouřili proti římské
říši, odmítali vstupovat do římských legií. Nechtěli uctívat tehdejšího vládce – císaře DIOKLECIÁNA, který se
prohlásil za Boha. To ovšem bylo v rozporu s myšlenkou
božské a věčné římské monarchie a přispívalo to vše k
postupnému rozkladu říše. Proto zahájil Dioklecián nové,
rozsáhlé pronásledování křesťanů.
Protože Florián, sám též vyznavač křesťanství, odmítal provádět persekuce
křesťanů, sám byl nakonec odsouzen ke smrti utopením a zemřel mučednickou smrtí. S mlýnským kamenem na krku byl vhozen dne 4. května roku 304
našeho letopočtu z mostu do řeky, kde utonul.
Později byl Florián prohlášen za svatého, stal se dokonce jedním z patronů
Polska a především rakouští (a po nich ostatní) hasiči ho přijali za svého patrona.
Tak jako např. uctívají myslivci kult svého patrona sv. Huberta, nebo rybáři
sv. Petra, tak i čeští hasiči po roce 1989 překročili „svůj vlastní stín“ a začali
se opětovně hlásit ke kultu sv. Floriána, jako svého patrona.
Sdružení hasičů ČMS má dokonce medaili sv. Floriána, kterou udělují krajská sdružení hasičů a jako své v pořadí druhé nejvyšší vyznamenání, které se
uděluje zejména členům SH ČMS nebo jeho organizačním jednotkám za mimořádné výsledky v činnosti SH ČMS, má dokonce „Řád sv. Floriana“.
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ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V DROZDOVĚ
Sbor dobrovolných hasičů v Drozdově počal činnost v roce 1895.
První stanovy sboru byly uznány výnosem c. k. místodržitelství
království Českého ze dne 17. dubna 1895 čís. 46.664
Po svém založení se sbor stal členem hasičské župy Podbrdské.
Jejím prostřednictvím přihlášen k “Zemské ústřední jednotě hasičské“.
Z hasičské kroniky:
Zápis o zřízení sboru dobrovolných hasičů v Drozdově začátkem roku
1895
Vícero uvědomělých občanů, kráčejících s duchem času, v čele s
obětavým starostou obce Drozdova panem Janem Motlem, usneslo
se, že by velikým dobrem pro zdejší obec i veškeré okolí bylo, zřízení
Sboru dobrovolných hasičů v Drozdově.
Myšlenka pronešená, ujala se velmi rychle a podporovaná všestranně, stala se skutkem. Pořádány ihned taneční zábavy a merendy
ve prospěch zařízení sboru, a sice pořádaná první zábava v hostinci
p. Hermana, která čistý výnos 31 zl. 95 kr. vykazovala, druhá pořádaná v hostinci pana Lisého, s čistým výnosem 34 zl. 13 kr.
Z věnečku odevzdali panu starostovi obce zdejší jinoši 5 zl. a za vyhraný darovaný koláč paní Lisou stěženo 9 zl.
Továrník pan Josef Röthlingshöfer daroval zřizujícímu se sboru
2 hřebřiny jilmové. V krátkosti na to vydal starosta obce pan Jan Motl provolání k zdejším spoluobčanům v ten smysl, že zříditi se má
v zdejší obci samostatný Sbor dobrovolných hasičů a v záležitosti této
svolal první schůzi poradní, která konána dne 6. února 1895
v hostinci pana Lisého v Drozdově.
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Schůze této zúčastnilo se přes 50 přihlášených členů, za předsednictvím obecního starosty pana Jana Motla, který jednohlasně pro tuto schůzi za předsedu zvolen byl.
Ve schůzi té přeloženy a přečteny přítomným navržené stanovy sboru dobrovolných hasičů zemskou ústřední jednotou, navržené stanovy
přijaty až na některé odstavce, které byly k poměrům obce Drozdova
přizpůsobeny.
Na to zvolen prozatímní výbor, jemuž uloženo, by stanovy navržené
veleslavnému c. k. místodržitelství, po schválení výborem obecním ku
dalšímu úřednímě schválení podal.
Do prozatímního výboru zvoleni byli aklamací následující přihlášení členové:
pan Josef Röthlingshöfer, starosta
pan Josef Palek, náměstek starostův
pan Franišek Šlotys, člen výboru
pan Jan Motl, člen výboru
pan Václav Mašek, člen výboru
pan Václav Motl, člen výboru
pan Bohuslav Palek, člen výboru
pan Jan Zítek, člen výboru
Náhradníky: pan Jan Jansa, pan Filip Krása
Velmi čilý a obětavý prozatímní výbor dožádal ihned pana Josefa
Röthligshöfra továrníka v Drozdově, který schůzi poradní přítomen
nebyl, s přijmutí předsednictví Sboru dobrovolných hasičů
v Drozdově, který však, bohužel, s politováním pro velké zaměstnání
v rozsáhlém hospodářství a závodu, s díky funkci tuto nepřijal, avšak
podporování spolku přislíbil.
Byl tudíž čestný úřad tento na zvoleného pana náměstka Josefa
Palka, strojníka, přenešen. Dožádán ihned obecní výbor o stvrzení
stanov a stanovy předloženy prostřednictvím slavného c. k. okresního
hejtmanství v Hořovicích, veleslavnému c. k. místodržitelství v Praze,
ke schválení. Nedopatřením však nedošly stanovy tyto vysokého
schválení pro rozšířený §4. ad d. a § 22. jenž obsahoval zřízení pohřební pokladny sboru, což oznámeno všem členům ve schůzi poradní
8
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dne 24. března 1895 v hostinci p. Hermana konané. Ve schůzi té byly
jednohlasně závadné dva odstavce vynechány a stanovy poopravené
opětně veleslavnému c. k. místodržitelství v Praze ku schválení předloženy.
Po schůzi této konána ihned porada prozatímního výboru, kde zdělán byl přibližný rozpočet, k zakoupení potřebných obleků, výzbroje a
náčiní pro Sbor dobrovolných hasičů s lešením cvičebním. Rozpočet
tento činil i lešením pro cvičení 280 zl. r č.
Zároveň stanoveno ve schůzi této, že obleky mají býti do práce p.
Trnkovi, p. Jarošovi z Cerhovic a Srpovi v Drozdově dány.
Dále stanoveno zakoupení přileb, plechových dle vzorce Zemské
ústř. jednoty hasičské do firmy R. A. Smekal na Smíchově. Zároveň
potřebný výzbroj a náčiní má býti od téže firmy zakoupeno.
Uloženo p. předsedovi by požádal obecní výbor, by tento zdarma
vykázal obecný pozemek ku postavení lešení ku cvičení. Postavení lešení zadáno má býti Früaufovi z Cerhovic a Lipertovi z Drozdova,
kteří mají rozpočet předložiti dle nástinu, který uvolil se pan Frant.
Sudík, velitel Sboru dobrovolných hasičů v Cerhovicích, zdarma zhotoviti.
Dále usneseno, že příspěvky mají se ihned, a sice od 1. ledna 1895
vybírati. Valné hromadě má býti Lipert za sborového posla navržen, s
ročním platem 8 zl.
Zároveň ve schůzi této uvolují se pánové Brotánek František a Palek František, potřebné dříví na cvičební lešení hasičské z lesa zdarma přivézti, za což jim, přítomnými „Sláva!“ provolána byla.
Dále učiněn p. J. Zítkem návrh, by nová stříkačka čtyřkolová co
možná nejdříve zakoupena byla, an stříkačka stará více k potřebě není. Návrh tento odročen do příští schůze. Dále usnešeno by předsednictvo sboru postaralo se o zaslání prosby na Jeho Apoštolské Veličenstvo císaře pána o podporu pro sbor hasičský.
Dále pak žádosti Jeho Jasnosti Knížeti Colloredu-Mansfeldu, majiteli panství Zbirova a J. Jasnosti Knížeti z Hanavy, majiteli panství
Hořovice, občanské záložně v Cerhovicích a pojišťovacím společnostem. Tím schůze poradní skončená.
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Předseda zakoupil dále tři potřebné knihy pro Sbor dobrovolných
hasičů, a sice zápisník protokolu, pro valné hromady ze schůze
výboru, knihu pokladní a matriku členů s inventářem, což zároveň
prozatímním výborem schváleno bylo.
Prozatímní výbor zakoupil se zárukou výboru obecního velkou
jednoproudní ruční čtyřkolovou stříkačku s dvěma hadicovými navijáky, s dvěma žerdi pro ruční pohon, 4 prosívané polštáře na secí,
1 závaží a 2 rozporky, 2 řetězové držení pro potah, za cenu 730 zl. r
č. Stříkačka byla dne 28. dubna 1895 u přítomnosti zástupce firmy
pana Smekala, zástupce obce a členů sboru Dobrovolných hasičů a
členů sboru Dobrovolných hasičů v Cerhovicích, vyzkoušená. Stříkačka zakoupená od osvědčené firmy R. A. Smekal na Smíchově. Zároveň od téže firmy zakoupen dle usnesení celý výzbroj hasičský, který taktéž dnešního dne dodán byl. Po ukončené dnešní zkoušce stříkačky, stanovená první valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
v Drozdově, při které definitivní volba funkcionářů provedená bude.
Tím spolek dobrovolných hasičů v Drozdově zorganizován, uveden
v definitivní činnost, přejíce jemu svorné žití do budoucnosti, provoláváme srdečné, upřímné „Nazdar“.

„Jak šlechetný jest účel dobrovolného hasiče. Zadarmo hájí život a
majetek svého bližního, za který nasazuje zdraví i život. Jakou ctí
jest nositi oblek i odznaky spolku tak důležitého, važme si toho pánové, buďme hrdí, že jsme hasiči a dílo naše korunováno bude požehnáním; přičiníme-li se za to všichni, abychom jen čest spolku
působily, bude jistě vzkvétati a přičinění tomu volám srdečně Nazdar!“
proslov předsedy Josefa Palka na Valné hromadě 16. února 1896
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OBDOBÍ OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1945
28. dubna 1895
Při první valné hromadě, která se konala v hostinci pana Jos. Hermana, byli zvoleni:
Palek Josef za předsedu,
Paule Josef za velitele,
Brotánek Matěj za náměstka velitele,
do výboru:
pan Motl Jan, Motl Václav, Zítek Jan, Mašek Václav, Šoltys Frant.,
Pliml Jos.
Bylo přihlášeno 56 členů sboru, z toho 10 zakládajících, 15 přispívajících a 31 činných členů.
Po této valné hromadě zahájil Sbor dobrovolných hasičů
v Drozdově svoji činnost.
Bylo dohodnuto, že se bude dojíždět do následovně navržených obcí: Cerhovice, Újezd, Osek, Záluží, Tlustice, Hořovice výjimečně,
Žebrák, Chlustina, Sedlec, Točník, Líšná, Týček a Třenice.
Rozesílali se žádosti o příspěvek na činnost sboru. Od Vys. výboru
zemskému za podporu z věcného fondu hasičského, od kteréhož obdrželi na stříkačku 160 zl. a to prostřednictvím obce. Od Jeho Jasnosti
knížete Colloredo-Mansfelda ve Zbirohu obdrželi 20 zl. Pan Frant.
Nejedlý, statkář v Žebráce, přispěl na potřeby spolku 10 zl. na potřeby spolku a slavné zastupitelstvo obce Třenice slíbilo 10 zl.
Kulturní akce
Byl ustanoven zábavní výbor, který měl na starost pořádání kulturních akcí jako únorová Masopustní zábava, srpnová „Obžínková
slavnost“, Silvestrovský večírek, Posvícenská zábava a sousedské
vínky. Hasičské plesy se pořádaly nejen v Drozdově v hostinci u
p. Lisého nebo v hostinci u p. Hermana, ale také ve Třenici v hostinci
u K. Tučka a v Líšné v hostinci u paní A. Hlavaté. Také se hrála divadelní představení.
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Sborová cvičení
Činní členové se scházeli při cvičeních, a to pochodových, se stříkačkou, žebříky. Cvičení gymnastická, jako útok do dálky, vrhání
břemen, chození po kládě atd.
Zimní školy
Probíhaly nejprve v dílně J. Srpa, kováře, později měl sbor smlouvu
o pronájmu třídy v drozdovské škole. Probíráno bylo střídavě:
Výklad stanov, výklad služebního řádu, sdělování správní, rozhovor
ve sborových záležitostech a cvičení signálů.
Pohřební deputace
Doprovázeli k hrobu členy sboru i nečleny, důležité osobnosti tehdejší doby, jako okresního hejtmana p. Selingra v Hořovicích v r.
1895, p. faráře cerhovického p. A. Špale v r. 1896, knížete Viléma
z Hanavy v Hořovicích v roce 1902, také příslušníky rodiny továrníka
Röthlinghöfra.
Hasičské sjezdy a školy
Vyslanci sboru se zúčastňovali sjezdů, valných hromad, výborových schůzí, oslav Hasičské župy Podbrdské. Také se v Hořovicích
pořádaly župní hasičské školy, do nichž byli vysíláni činní členové.
V roce 1907 byl v Hořovicích kurz „ O první pomoci při úrazu“.
Odebírání odborných hasičských časopisů
Odebírány byly Hasičský věstník, Hasičská knihovna, později Hlasy Podbrdska, Přítel Domoviny, spisy V. B. Třebízského, Podbrdský
Obzor, zakoupen spis Český rolník od Klindery.
Knihovna
22. 12. 1903 byla založena při sboru knihovna. Byl ustanoven knihovní řád a prvním knihovníkem zvolen Josef Lisý. Knihovní řád byl
ustanoven takto: Aby každý člen nejdéle do 14 dnů knihu vrátil a za
poškození a ztrátu ručil. Aby si knihy mezi sebou nevyměňovali nebo
nečlenům půjčovali. A nečlenové, když si knihy vypůjčí, aby platili 4
kr. Později bylo rozhodnuto, že se knihy nečlenům nebudou půjčovat.
12
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V roce 1914 čítala knihovna 39 čísel svazků časopisů, 20 čísel sv.
poučných, 282 čísel sv. zábavných, 15 čísel sv. divadelních a 12 čísel
sv. hasičských, dohromady měla knihovna 368 čísel svazků.
Od 1. ledna 1920 byla knihovna zapůjčena obci za těchto podmínek: Knihovna zůstává v každém případě majetkem sboru, členové
budou zproštěni veškerých poplatků. Aby zůstala v místnosti spolkové
a držena v náležitém pořádku, sbor si vyhrazuje, že činovníci k tomu
zvoleni mohou nahlédnouti, jestli je knihovna v pořádku držena. Zvoleni Palek Alois a Lanziger Václav.
Pohřební (nemocenská) pokladna
21. 3. 1903 zařídili si členové sboru nemocenskou (pohřební) pokladnu. Měsíční příspěvek byl 20 haléřů. Obecní zastupitelstvo darovalo 30 K, Občanská záložna v Cerhovicích 10 K a z pokladny sboru
30 K. Usneslo se, aby když bude člen nemocný, bral 20 haléřů denně.
Při úmrtí člena byly pozůstalým vypláceny příslušné finanční částky
(podle let členství).
Nemocenská pokladna byla na mimořádné valné hromadě 12. srpna
1939 zrušena. Celá částka 5151,75 byla převedena na zvláštní fond
při has. sboru v Drozdově pro případ nemoci úrazu a úmrtí činných
členů. Tímto byla ukončena činnost nemocenské pokladny.
1895
V červnu byla se zárukou obecního úřadu zakoupena čtyřkolová
stříkačka od firmy Smekal na Smíchově. Postaveno bylo cvičné lešení, zakoupeny stejnokroje a hodnostní spony.
11. srpna 1895 se 7 člennou deputací zúčastnili hasičského sjezdu
na Národopisné výstavě česko-slovanské v Praze a dne 8. září s 3. delegáty sjezdu hasičské župy Podbrdské v Berouně.
1896
K 1. 1. 1896 měl sbor úplně vyzbrojeno 27 mužů mezi nimi:
1 předsedu, 1 velitele, 1 podvelitele, 1 jednatele, 1 četaře, 1 vrchního
hudce, 1 členaře, 1 hudce a 3 lezce.
Sbor obdržel na novou stříkačku subvenci 70 zl. ze zem. fondu
hasičského.
13
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1898
11. září 1898 se v Jincích konala slavnost pro pana předsedu župy
Podbrdské.
1899
V roce 1899 zástupci sboru navštívili Hospodářsko-průmyslovou
výstavu v Berouně, svěcení kaple v Újezdě a župní sjezd v Hluboši.
Poslali žádost obci o káď nebo hydrant k Obecnímu úřadu kvůli požárům.
1900
V roce 1900 byli zvoleni dva členové do župního výboru a to Matěj
Zítek a Josef Paule jako místonáčelník. Sjezd se konal v Hluboši.
1901
V roce 1901 byl sbor přítomen u svěcení stříkačky a místního cvičení v Záluží. Proběhly také slavnosti patnáctiletého trvání sboru
v Cerhovicích.
16. 6. 1901 se sbor účastnil přivítání Jeho Veličenstva císaře a krále
Josefa Františka I. na staročeském hradě Karlštejně.
13. října 1901 na valné hromadě sboru byla přednáška předsedy
přednáškového odboru hasičské župy Podbrdské př. K. Ackermana
z Cerhovic o tématu: „Kterak hasičstvo české musí si počínati, aby
došlo uznání, že je platným činitelem.“ Hlavní důraz kladl na to, aby
se každý jednotlivec vzdělával ve všem chování i řeči byl jemným a
vždy a všude kázně dbalým.
Sbor podpořil „Národní jednotu Pošumavskou“ na podporu školní
mládeže v zněmčeném území 10 korunami, také občané Drozdova se
složili na tuto věc. Celkem bylo zasláno 23K 26h.
1903
Náměstek velitele navrhl, aby se v hořejším konci obce zřídily nějaké vodní nádržky.
Na župní výborové schůzi bylo ustanoveno, že se členové sborů
nebudou oslovovati „PANE“, ale po novu „PŘÍTELI“.
Čtyři členové sboru byli v srpnu 1903 vysláni na Všeslovanský
sjezd hasičský v Praze.
14
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Přehlídka sboru
Dne 27. srpna 1903 konal přehlídku sboru našeho přehlížitel zemský hasičský dozorce F. Topinka z Kněževse. Přehlídka sboru vypadla
podle pochvalného uznání přehlížitele velmi uspokojivě.
1904
Župní hasičský sjezd v Drozdově
Dne 17. července 1904, konán přičiněním se přítelem Josefem Paulem náčelníkem VII. skupiny has. župy Podbrdské, župní hasičský
sjezd, spojený s veřejným cvičením Sboru dobrovolných hasičů
v Drozdově, jež velmi zdařile provedl. Přítomno bylo přes 300 členů
hasičských, že župy Podbrdské, tak že taková slavnost ve zdejší obci
nebyla a hlavní zásluhy o to měl přít. Josef Paule, který bude vždy
v dobré paměti členstva, jakých zásluh si o sbor získal.
Bylo naplánováno, že stříkačka bude vysvěcena zároveň při svěcení
školy.
Přítel jednatel Josef Lisý oznámil, že náš sbor patří pod hasičskou
župu Podbrdskou, která čítá 60 sborů se 1422 členy, jež jest rozdělena na skupiny a my patříme do VIII skupiny, v níž jsou sbory Cerhovice, Drozdov a Újezd a náčelníkem je př. Jos. Paule.
1905
31. prosince byl pořádán Silvestrovský večírek ve prospěch školy
na zakoupení školních učebních pomůcek. Výtěžek 40 korun byl
odevzdán správě školy, za což na valné hromadě přítomný pan řídící
poděkoval.
1906
Na výborové schůzi navrhnuto, aby Obec zřídila v hořejší části obce vodní nádržky.
Jelikož byl přítomen př. předseda, jakožto starosta obce, tak mu
bylo předřeknuto v pádu, kdyby se nějaké neštěstí stalo, tak aby to
nespadalo vinou na sbor, že nádržky nebyly včas zřízeny. Přítel předseda oznámil, že jedna nádržka byla na obci schválena, jen aby
navrhly kde. Navrhnuto, aby se zřídila blíže pastušky.
15
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1907
Sbor obdržel podpory ze zemského hasičského fondu pro potřeby
věcné na uhrazení dluhu stříkačky 80 Korun a od obecního zastupitelstva starou stříkačku, která se prodala a za stržený obnos se koupil
naviják na hadice.
1908
Dne 5. ledna 1908 při valné hromadě byla uspořádána přednáška,
na níž přednášel V. E. Tupý předseda před. od. H.Ž.P. z Terešova
„O organisaci českého hasičstva“. Přítomno bylo mnoho členů i
z okolních sborů. Přednáška se všem členům i nečlenům líbila.
Dne 22. září 1908 Jelikož se přítel Josef Paule, čestný člen sboru,
ze zdejší obce stěhoval, byl mu uspořádán společně s ochotnickým
spolkem „Jindřich Mošna“ večírek, poněvadž si získal velké zásluhy
o oba spolky. Večírek navštíven byl i z okolí, poněvadž si také u
jiných sborů zásluh získal.
1911
Dne 13. září 1911 zasahoval sbor při požáru v továrně na chemikálie a umělá hnojiva, která stála u Drozdova. Továrna byla zachráněna
a pan továrník Josef Röthlinghöfer věnoval dar sboru 60 korun.
Dne 16. července 1911 při Župním sjezdu v Cerhovicích se konalo
okrskové cvičení, jehož se zúčastnil také náš sbor. Náš sbor zvláště se
vyznamenal, neboť se konala pořadová cvičení dle nové metody, účastnilo se 15 členů a to byli: Palek Alois, Palek Karel, Brotánek
František, Kříkava František, Lipert František, Lipert Josef, Palek
Jan, Palek Josef st., Palek Josef ml., Huml František, Sojka Josef,
Lukeš Josef, Švarc Karel, Zítek Josef, Mencl Václav.
1913
Sbor vystoupil na veřejnosti na okrskovém cvičení ve Třenici.
Obec zakoupila požární řády, aby se vyvěsily v každém domovním
čísle.
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Světová válka roku 1914 – 1918
Seznam členů, kteří prodělali útrapy té hrozné války a kteří padli.
Palek Alois, velitel, byl raněn
Lisý Josef, jednatel, byl v zajetí v Italii
Brotánek Frant., hudec, byl v zajetí v Rusku
Palek Karel, činný člen, byl raněn
Kříkava Frant., činný člen, zúčastnil se v poli
Sojka Josef, činný člen, zúčastnil se v poli
Lipert Josef, nám. velitele, zúčastnil se v poli
Mašek Václav, činný člen, zúčastnil se v poli
Motl Josef, činný člen, byl v zajetí v Rusku
Lipert Frant., činný člen, padl v poli
Lukeš Josef, činný člen, byl v zajetí v Rusku
Palek Jan, činný člen, byl v zajetí v Rusku
Tauš Antonín, činný člen, zúčastnil se v poli
Mencl Václav, činný člen, padl v poli
Srp Antonín, činný člen, padl v poli
Přispívající členové
Herman Karel, Lisý Frant., Forejt Václav, Kešner Jan, Škrdlant Jos.,
Mrhaut Jos., Pšenička Rudolf, Lanziger Vác., Zítek Jos., Šoltys
Antonín
1918
Dne 28. října roku 1918 prohlášena „Československá republika“ za
samostatný stát. Prvním presidentem byl Prof. T. G. Masaryk
1919
Na valné hromadě přítel jednatel Josef Lisý oznamuje, že za příčinou válečných let nemůže tuto zprávu podati úplnou, jenom, že sbor
odbýval 2 výborové schůze, členů čítá 1 čestného, 28 přispívajících, 7
zakládajících a 16 činných členů, dva činné členy Jana Palka a Jos.
Lukše máme doposud v zajetí, ve válce nám padli Srp Ant., Mencl
Vác. a Frant. Lipert je nezvěstný, přispívající nám zemřeli Cajthamel
Jos., Palek Jos. 101, Bárta Jan, Tuček Karel, Palek Jos. 17 a Čipera
Frant. požádal, aby povstáním jim byla vzdána čest.
17
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Knihovna čítá 39 čísel svazků časopisů, 20 čís. sv. vzdělávacích,
282 sv. čís. zábavných, 15 sv. hasičských a 12 sv. divadelních,
dohromady 368 sv. Odebíráme Hasičské Rozhledy.
Sbor se zúčastnil Husovy slavnosti v Drozdově a 28. října státního
svátku v Hořovicích. Pohřbů všech padlých členů přispívajících.
1920
Josef Sojka byl zvolen jako delegát do komise, která je navržena
obcí, aby zbudovala pomník po padlých vojínech v obci.
Př. jednatel jakož zástupce Sboru dobrovolných hasičů v osvětovém
svazu pro Drozdov oznamuje, že se pořádá větší oslava na den
28. října všech spolků dohromady, spojena s přednáškou.
1921
První neděli v září uspořádali drozdovští hasiči věneček, jehož výtěžek byl dán ve prospěch postavení pomníku po padlých vojínech.
Výnos byl 556 korun.
Odhalení pomníku
Dne 28. října 1921 se konalo odhalení pomníku padlým a zemřelým
ve světové válce, který na věčnou paměť postavili svým rodákům
Občané Drozdovští.
1923
Ve dnech 28. 6. až 2. 7. 1923 byl pořádán I. Sjezd dobrovolného
hasičstva Československého v Praze, spojený s hasičskou výstavou.
Sjezdu byl náš sbor zastoupen 10-ti cvičícími členy.
1926
V Praze byl položen základní kámen ke stavbě „Hasičského domu“.
Župou žádáno rozprodání cihel ve prospěch stavby nového hasičského domu v Praze. Zaplatili jsme 2 bloky cihel ze sborové pokladny
v obnosu 200Kč.
1927
Obecním zastupitelstvem povoleno zakoupení nosítek za obnos
200 Kč. Chybějící obnos uhradí sbor sám.
Na župní výborové schůzi bylo rozhodnuto, že místo oslovování
„PŘÍTELI“ se bude říkat „BRATŘE“.
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1928
Sjezd Slovanského hasičstva v Praze pod protekt. presidenta republiky T. G. Masaryka pořádán ve dnech 24. 6. – 8. 7. 1928. Sbor vyslal
na sjezd 6 činných členů.
Na účet obce se opravuje skladiště a zavádí se elektrika.
1935
Dne 1. září 1935 provedl sbor domácí veřejné cvičení k oslavě
40letého trvání sboru. Dopoledne byla slavnostní valná hromada, při
níž byly předány diplomy za dlouholeté členství ve sboru bratru Palkovi Aloisovi, dále byl oceněn Palek Karel, Herman Fr., Lisý Jos.,
Brotánek Fr., Palek Jos. Cvičení bylo zdařilé i účast občanstva hojná.
Cvičili dorostenci, ženy a muži.
1937
V roce 1937 se činní členové sboru dočkali nové dvoukolové
motorové stříkačky značky Smekal – Mars čís. 485 s příslušenstvím. Cena 2580 Kč.
Dne 16. května byla pořádána slavnost předání dvoukolové motorové stříkačky sboru. Nejprve byl průvod od školy k pomníku
padlých, kde promluvil br. Jos. Lukeš. Průvod obcí na cvičiště, tam
vztyčení státní vlajky, proslov župního starosty br. V. Bureše a
následovalo zdařilé požární cvičení.
14. září 1937 zemřel President Československé republiky T. G. Masaryk. Dne 21. září pochován prozatímně na hřbitově v Lánech.
1938
V den narozenin zemřelého presidenta T. G. Masaryka 7. března
byla zažehnuta vatra za obcí, při níž měl proslov bratr Lukeš Josef.
V roce 1938 zaniká název „Župa“ – nastupuje název „Okresní
hasičská jednota“ (OHJ) – začátky slučování jednotlivých žup (OHJ)
do OHJ v rámci politických okresů.
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Světová válka 1939-1945
Po celou dobu II. světové války se činnost sboru jen udržovala. Pořádaly se zábavy a hrála divadla.
Dne 14. července 1945 se uskutečnila první schůze v osvobozené
vlasti. Stav členstva je nejvyšší za léta trvání sboru, 219 přispívajících a 42 činných.
Předsedové
Josef Palek 1895 - 1897
Matěj Zítek 1898 – 1913
Antonín Šoltys 1914 – 1925
Josef Škrdlant 1926 – 1948
Velitelé
Josef Paule 1895 – 1896
Václav Mašek 1897 -1898
Josef Zítek 1899 – 1899
Václav Mašek 1900 - 1902
Matěj Brotánek 1903 – 1908
Alois Palek 1909 – 1934
Alois Hnízdil 1935 -1972
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OBDOBÍ OD ROKU 1945 DO ROKU 1989
Dne 21. 10. 1945 se konala v Hasičském domě v Praze ustavující
schůze SČsH.
Na počátku r. 1946 byla vyhlášena tzv. „Budovatelská dvouletka
SČsH“. Na pomoc pohraničním oblastem vzniklo hnutí „Na pomoc
Slezsku“. Hasiči také tzv. „brigádnickou pomocí“ v dobrovolných
směnách pracovali v zemědělství, při obnově průmyslových závodů,
při sběru surovin. Přitom však nezapomínali na své hlavní poslání,
t.j. na boj proti požárům a poskytování první předlékařské pomoci.
Mimo hlavního úkolu, tzv. „požární prevence“ (předcházení požárům) kladl se důraz na „politickou výchovu“ v duchu vedoucí síly
společnosti – KSČ.
Změnila se barva pracovního stejnokroje. Název ústředního hasičského časopisu „Hasičské rozhledy“ byl změněn na „Požární ochrana“ a od 1. 1. 1953 začal vycházet nový časopis „Požární technika“.
První celostátní konference SČsH konaná ve dnech 15. a 16. března
1952 v Praze završila reorganizaci hasičstva a vytvořila předpoklady
pro přejmenování organizace ze SČsH na Československý svaz požární ochrany (ČSPO), ke kterému došlo od 1. 1. 1953. Ze Sborů
dobrovolných hasičů vznikly místní (případně závodní) organizace
ČSPO, (MJČSPO – Místní jednotka Československé požární
ochrany) z OHJ se staly okresní výbory ČSPO.
Z hasičů se tak ze dne na den stali „požárníci“.
Aby se zvyšovala a zlepšovala úroveň výcviku požárních sborů,
byly od r. 1953 pořádány soutěže požárních družstev a to v okrscích,
okresech, krajích a celostátně.
Od 1. ledna 1956 přešla veškerá požární technika, do té doby většinou v majetku MJ ČSPO (dříve SDH), do majetku obcí (MNV).
Místo oslovení „BRATR – SESTRA“ zavádí se oslovení
„SOUDRUH – SOUDRUŽKA“.
V r. 1957 byl schválen nový stejnokrojový předpis ČSPO.
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Brigády a pomoc obci
Postupem doby začal být stále více kladem důraz na to, aby místní
jednoty ČSPO se věnovaly především na plnění úkolů Národní fronty, tj. na pracovních brigádách - akce Z. Ke cti hasičů nutno dodat, že
bez jejich aktivní pomoci by se v řadě obcí nevybudovaly požární nádrže, požární zbrojnice, kanalizace, kulturní domy, vodovody apod.
Zde odvedli členové MJ ČSPO (dobrovolní hasiči) skutečný kus
poctivé práce, neb v řadě obcí byli jedinými v Národní frontě, kteří
chtěli a měli zájem bezplatně pro zvelebení své obce vůbec něco
dělat.
Rok byl rozdělen na 3 období, MJ ČSPO se zaměřovaly na:
- Jarní akci „Jarní úklid“
- Letní akci „Ochrana úrody a lesů před požáry“
- Podzimní a zimní akci „Topné období“
Např. žňové hlídky, výpomoc v JZD (sběr kamene, sklizeň brambor,
řepy, svoz slámy), sběr odpadových surovin, požární hlídky při zábavách a pálení čarodějnic. Čištění a údržba vodních zdrojů - rybníček
u Lisých a veský rybník (oba později zavežené), koupaliště a další
nádrže v obci.
Požární prevence
Byly prováděny prevence v obytných domech, malých zemědělských závodech a drobných provozovnách. Prevence V. stupně v RD
prováděny pololetně na předepsaných tiskopisech, prevence III, IV.
stupně byly prováděny čtvrtletně.
Byly pořádány přednášky o protipožární prevenci pro vlastní členy,
pro pracující v zemědělství, přednášky a besedy pro občany i pro děti
a mládež ve škole, relace v místním rozhlase.
Cvičení
Pořádala se námětová cvičení v obci i okrsková, soutěže
v požárním sportu.
Místím národním výborem byly nečekaně vyhlašovány poplachy,
při kterých byla zkoušena akceschopnost jednotky PO.
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Cvičení CO, na kterém se podílely všechny složky NF. Přednášky o
všenárodní přípravě obyvatel CO.
Srazy a školení
Předseda s velitelem se pravidelně zúčastňovali okresních a okrskových srazů a velitelských dnů. Probíhala školení strojníků, velitelů,
preventistů, vedoucích mládeže. Politicko – odborná školení členů
MPS, praktická cvičení členů MPS.
Kulturní akce
V lednu se pořádaly hasičské plesy a druhý den dětská merenda.
1. máje se požárníci účastnili ve stejnokrojích. Dále byly pořádány
akce: Štědrovečerní blahopřání, Masopust, Josefská zábava, Staročeské máje, Cecilská zábava, oslavy Mezinárodního dne dětí.
Organizovaly se zájezdy do divadel, na výstavy, do ZOO pro děti i
pro dospělé. A také pobytové výlety do Skryjí.
Finanční dary
Přispívalo se na akce Svazarmu, mateřské školce pro nadílku dětem, Sokolu, rodičovskému sdružení.
MLADÍ POŽÁRNÍCI
Činnost MJ ČSPO byla zaměřena i na mládež, což mělo jednak snížit tzv. „dětskou požárovost“ zaviněnou dětmi, ale zejména si mělo
dobrovolné hasičstvo vychovat své nástupce, tj. doplňovat své řady o
nové mladé členy.
Práce a výchova mládeže v SPO Drozdov
Základní organizace SPO sdružovala mládež již od padesátých let.
Děti ve věku od 8-15 let navštěvovaly kroužek mladých požárníků.
Mládež od 15-18 let tvořila dorostenecké družstvo. Tyto kroužky
mladých požárníků se v dřívějších letech zaměřovaly jen na represi.
Děti se účastnily pouze okrskových soutěží.
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V letech 1958 - 68 vedl oddíl Mladých požárníků velitel Alois
Hnízdil.
V roce 1963 na požární soutěži mládeže cvičila 3 družstva a umístila se na 1. místě.
V roce 1965 se družstvo žáků na okresní soutěži v Tlustici umístilo
na 1. místě, získalo diplom s plaketou a postoupilo do Krajského kola
soutěže. Za to jeli do Plzeňského divadla.
V r. 1966 cvičila 3 devítičlenná družstva - žáků, žákyň a dorostenek. Je to období, kdy naše mládež je nejlepší na celém okrese.
V letech 1973 - 1980 vedli kroužek MP Jaroslav Lisý, Miloš
Kebrdle a Bedřich Otcovský.
Od roku 1973, kdy byla vyhlášena ÚVSPO a ÚVSSMPO celostátní
hra Plamen, jsme se mezi prvními na okrese do této hry přihlásili.
Hra Plamen obsahuje preventivní výchovu, kulturní a sportovní
činnost. To vyžaduje pravidelnou a organizačně připravenou práci
s dětmi po celý rok.
Ve hře Plamen se žáci probojovali do krajského kola. Jinak se vždy
umísťovali na předních místech v okrese. V roce 1973 se MP zúčastnili soutěže na Karlštejně, kde se umístili na 1. místě. Za to dostali
vzduchovku.
Dnem 1. 9. 1977 vstoupil kroužek MP pod pionýrskou organizaci
SSM a utvořil tak pionýrský oddíl mladých požárníků.
Že se práce s mládeží dařila je vidět už z toho, že naši dorostenci
reprezentovali ZOSPO a okres Beroun na krajském setkání dorosteneckých kolektivů. 23. – 25. 9 1977 se MP zúčastnili krajského kola,
které se konalo v Roučmídě, okres Kladno. 15. - 17. 9. 1978 se konala soutěž v Jesenici okres Rakovník, kde se umístili na 5. místě
v kraji.
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V letech 1983 – 1991 vedli Vladislav Štochl a Jiří Vítek oddíl „STOPA“
V roce 1985 se umístili ze 72 družstev na 4. místě ve hře Plamen.
Jezdili na výlety do Skryjí, na putovní tábory.
Mnoho členů z tohoto oddílu včetně vedoucích jsou dodnes činnými členy.
1949
Byla konána okresním výborem soutěž o vzorného požárníka, kterou prošlo našich 12 členů na výbornou. Bylo zakoupeno auto na
rychlejší dopravu k požárům. Cvičili ženy, dorost a muži.
1954
Žádost Krajskému národnímu výboru požární ochrany na poskytnutí částky 8000 Kč na zbrojnici.
1955
V tomto roce se přestavovala požární budova. Po ukončení vnitřních prací, 1. července 1956, byla nová zbrojnice slavnostně otevřena.
1956
29. 4. 1956 bylo od armády zakoupeno auto skříňové značky
Steyer, německé výroby z roku 1942.
1962
29.4.1962 byla zakoupena nová přenosná motorová dvoutaktní stříkačka s podvozkem a patřičnou výzbrojí Značka PS-8.
1964
Zpráva předsedy s. Hatiny na VH dne 16. ledna 1965
V červnu 1964 jsme připravovali okrskovou slavnostní schůzi spojenou s výstavkou. Velikou zásluhu na této zdařilé akci také měla jednota cerhovická. V odpoledních hodinách přijeli zástupci okresu a
25
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s velkým uznáním se vyslovili o celé akci. Námětové cvičení, kde byly
ukázky staré i nové techniky, připoutalo velký počet obyvatelstva.
Závěrem byly provedeny ukázky hašení s minimaxy. Akce vyvrcholila
odměňováním s. Cajthamla Fr, Srpa Josefa, Milera Josefa a Hnízdila
Aloise za záslužnou a dlouholetou činnost. S. Václav Hatina převzal
uznání jednoty za vysokou aktivitu z rukou zástupce okresu.
Činní členové 49 a 1 žena, 159 ostatních. Pro nedostatek finančních
prostředků se nepodařilo zajistit opravu zbrojnice, dokončena stavba
sušáku na hadice. Doplněna výzbroj a výstroj.
1965
Sbor dostal putovní vlajku. V radě MNV byla naše jednota vyhodnocena jako jedna z nejlepších jednot v obci.
2. května ke 20. výročí osvobození byla v naší obci uspořádána
přehlídka požární výzbroje, která charakterizovala vývoj naší jednoty
od založení.
1966
Nutná rekonstrukce zbrojnice, která byla vlhká, a nemohly v ní být
uskladněny žádné obleky.
V průběhu roku nadělalo hodně starostí auto zn. Steyer, které se
v celé první polovině roku opravovalo, přesto bylo na technické kontrole z provozu vyřazeno.
1968
Dokončila se adaptace budovy zbrojnice.
Převod nové stříkačky typu PS 12 včetně příslušenství do MJ PO
Drozdov. Dosavadní stříkačka typu PS 8, kterou měla místní jednota
Drozdov ve svém vlastnictví, byla převedena včetně veškerého příslušenství do PO Beroun – provedeno dne 27. 4. 1968.
Bylo provedeno předělání a natření sušáku na hadice.
Údržba vodních zdrojů – svod vody od lesa na hydranty do JZD.
1971
Stržen starý sušák na hadice – vyroben nový, který bude postaven
k nádrži u Lisých.
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1972
Velitel Alois Hnízdil dostal cenu za dlouholetou činnost 50 let ve
sboru.
13. 5. 1972 uvítání sovětských soudruhů.
1973
Od Okresního útvaru PO jsme dostali nové požárnické auto Škoda
1203 s veškerým vybavením.
Měli jsme v užívání terénní osobní automobil GAZ 69 M.
Schválila se peněžitá výpomoc 100 Kčs na akci Vietnam.
Na výborové schůzi se probíral plán výstavby nového MNV, kde
má býti požární zbrojnice a dílna, společenská místnost pro pořádání
schůzí.
1975
24. 5. 1975 se konaly oslavy 80. výročí založení PS.
1976
Oplocení a natření oplocení kolem vodní nádrže a natření plotu kolem rybníčku.
1980
V dubnu ZO pořádala první kolo okrskové soutěže požárních družstev v Drozdově. Této soutěže se zúčastnilo 5 základních organizací
našeho okrsku. Naše družstvo mužů se umístilo na prvním místě a
postoupilo do druhého kola okresní soutěže PD, která se konala
v Hořovicích.
Provedeny drobné opravy na PS12 a Škoda 1203.
1981
3. dubna se konalo slavnostní otevření víceúčelové budovy (obecního úřadu). Sbor se stěhoval do nové hasičské zbrojnice.
Bylo zakoupeno čerpadlo na čištění koupaliště.
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1982
ZO SPO v Drozdově pořádala v sobotu 27. 3. 1982 Den otevřených
dveří v požární zbrojnici. Prohlídka požární techniky byla spojena
s výstavkou ze života ZO SPO a s promítnutím filmu.
Předsedové
František Herman 1949 – 1954
Josef Sojka 1955 – 1956
František Pichlík 1957 – 1960
Josef Šoltys 1961-1962
Václav Hatina 1963 – 1974
Jan Sobotka 1975 -1992
Velitelé
Alois Hnízdil 1935 -1972
Jan Eška 1973-1974
Jaroslav Lisý 1975 -2000
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OBDOBÍ OD ROKU 1989 AŽ DO SOUČASNOSTI
Bouřlivé události ze 17. listopadu 1989 a následná změna politických poměrů v Československu, kdy padla vedoucí úloha KSČ, měly
zcela nepochybně značný dopad i na dobrovolnou PO. SPO ČSSR
byl ihned po rozhodnutí parlamentu o změně názvu Československá
socialistická republika (ČSSR) na Československá federativní republika (ČSFR) přejmenován 1. 5. 1990 na Svaz PO Československé federativní republiky (SPO ČSFR) a jeho republikové organizace na
SPO České republiky (SPO ČR).
2. 6. 1990 vzniká Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
(SH ČMS), které se stává právním nástupcem Svazu požární ochrany
ČSFR na území České republiky.
Základní organizační jednotkou SH ČMS jako občanského sdružení
se stává Sbor dobrovolných hasičů, jehož členové jsou nazýváni hasiči, mezi sebou používají oslovení „BRATR“, „SESTRA“.
Cvičení
Každý rok se zúčastňujeme námětových cvičení, okrskových
(okresních) soutěží v požárním sportu. Účastníme se hasičských
srandamačů, soutěže starých gard Zálužského poháru vítězů,
Memoriálu Josefa Kůtka a J. Pose na Chaloupkách, O pohár starosty
obce Záluží.
Brigády
Každý měsíc provádíme údržbu a kontrolu naší techniky, výzbroje
a výstroje.
Každoročně provádíme údržbu vodních zdrojů, jednou až 2x ročně
provádíme čistění koupaliště. Udržujeme prostory hasičské zbrojnice
a garáží. Od roku 2011 do roku 2013 jsme provedli při brigádách rekonstrukci hasičské zbrojnice i garáží.
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Kultura
Organizovali jsme Pálení čarodějnic, na kterých se podílíme dodnes. Do roku 2004 jsme pořádali Hasičské plesy.
Každoročně se podílíme na organizaci Dětského dne, který se dříve
konal na hřišti TJ, od roku 2011 je pořádán pod lesem a zakončen
opékáním špekáčků v chatě MS Holý Vrch.
Podílíme se na vánoční akci Adventní zpívání, kde vystupují děti
z MŠ a ZŠ Drozdov. Náves voní svařeným vínem a pečenými klobásami.
Dne 8. 2. 2008 jsme společně s MS Holý Vrch uspořádali první
ročník Masopustu. Tato akce se stala oblíbenou pro drozdovské i pro
občany okolních obcí.
V roce 2009 vznikla na kroužku mladých hasičů myšlenka na uspořádání lampiónového průvodu. A tak se dne 31. 10. 2009 konalo
první DROZDOVSKÉ SVĚTÉLKOVÁNÍ. Každoročně se účastní
mnoho světélek a lampiónků. Průvod je zakončen na hřišti TJ, kde si
všechny děti mohou opéci buřty. Na závěr večera je připraven krásný
ohňostroj.
28. 7. 2012 se konal první ročník Prázdninového posezení u hasičů.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
V letech 1998 – 1999 vedli mladé hasiče Štěpánka Hrbková, Vladislav Hříbal a Eva Hříbalová.
Zúčastňovali se soutěží v Broumech, branného závodu v Novém
Jáchymově, v Žebráku.
Byli na výletě v Županovicích, ve Skryjích.
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V letech 2009 – 2010 vedla mladé hasiče Eva Ešková
(krátce Kateřina Kalinová, Petra Hříbalová a Anna Eidelpesová)
Začínali jsme s družstvy mladších a starších žáků. Do hry Plamen
bylo přihlášeno pouze družstvo starších žáků. Soutěžili jsme
na Zálužském poháru vítězů, v Oseku na Rozloučení se školním rokem. O prázdninách jsme podnikli výlet na zříceninu hradu
Valdek a okolí.
V říjnu jsme vyrazili na Velký a Malý Holý Vrch. Zúčastnili jsme
se soutěže „O nejkrásnějšího dráčka Soptíka“. Vyrobili jsme si lampiony a zorganizovali lampionový průvod, který jsme nazvali
DROZDOVSKÉ SVĚTÉLKOVÁNÍ.
V prosinci jsme vyrazili na exkurzi do hasičské zbrojnice SDH Zbiroh, kde nám zdejší hasiči ukázali všechnu techniku sboru, vybavení
a potřeby první pomoci včetně jejich použití.
Poslední soutěží, Rozloučení se školním rokem v Oseku, byla,
bohužel, činnost kroužku MH ukončena.

1990
Od HZS Beroun k nám byla převedena cisterna Škoda 706 RTO.
2000
27. 5. Okrsková soutěž na hřišti TJ Drozdov.
2003
Na Valné hromadě byl zvolen starostou Vladislav Hříbal st.
2005
Z vlastních zdrojů jsme zakoupili EC 7 KW za 20 000kč. Na elektrocentrále musely být provedeny úpravy. Používá se k čerpadlu,
které zakoupil OÚ. Využívá se mimo jiné i při čištění studní, čerpání
vody ze zatopených sklepů.
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4. června 2005 se konaly oslavy 110 let na hřišti TJ Drozdov (společně s oslavou 100 let školy).
V tomto roce jsme koupili PS8.
2006
Bylo zažádáno u Policie ČR o koupi vyřazeného vozu Mitsubishi
L3000.
2007
Škodu 1203 jsme prodali za 2000Kč. Mitsubishi L3000 bylo po
přestříkání a úpravách zařazeno do IZS.
8. 9. se konal zájezd do Přibyslavi na Pyrocar.
2008
24. 5. se konalo II. kolo hry Plamen na hřišti TJ Drozdov.
22. 7. jsme se zúčastnili hasičského ródea v Týčku.
2009
23. 5. se konalo II. kolo hry Plamen na hřišti TJ Drozdov.
2010
Dne 1. července 2010 jsme odkoupili od SDH Slapy hasičskou
cisternu TATRA 148 CAS 32 z roku 1982. Oproti starému vozu
Škoda 706 RTO, který byl z roku 1966, s obsahem nádrže 3000 litrů
a se značnou korozí na této nádrži, má novější TATRA obsah 6600
litrů a je ve velmi slušném stavu. Cena vozu byla stanovena na Kč
160.000,-Část byla hrazena Obecním úřadem se spoluúčastí SDH.
Vzhledem k větším rozměrům nové cisterny musela být garáž prodloužena o 2 m. Tato přestavba byla prováděna při brigádách členů
sboru a financována výhradně z prostředků SDH a darů členů sboru.
Členové sboru se scházeli na pravidelných brigádách celé prázdniny,
zateplili garáž pro cisternu a tím byla dokončena přestavba garáže,
která byla nutná po zakoupení nové cisterny.
V průběhu měsíce září byla zakoupena nová přenosná požární stříkačka TOHATSU model VF53AS z roku 2010, za částku
Kč 220.000,-. Nákup byl financován z dotací středočeského kraje
s finanční podporou Obecního úřadu Drozdov.
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Nová požární stříkačka TOHATSU je o 100 kg lehčí než stará požární stříkačka PS12, takže se s ní lépe manipuluje, a také je výkonnější. Stará stříkačka byla prodána do plzeňského hasičského bazaru. Prostředky z prodeje byly vráceny Obecnímu Úřadu Drozdov.
Cisterna zn. Škoda 706 byla prodána SDH Újezd.
2011
Dne 4. června jsme se podíleli na organizování Pohádkového lesa.
7. května se konala na hřišti TJ Drozdov Okrsková soutěž v požárním
sportu. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – útok a štafeta.
30. dubna uspořádali s členy MS Holý vrch „Pálení čarodějnic“.
Ve středu 9. 3. se zloději vloupali do garáží hasičské zbrojnice a
ukradli novou přenosnou požární stříkačku Tohatsu VF53AS, kterou
jsme v minulém roce získali z dotací.
V dubnu pan Vladislav Hříbal složil funkci starosty sboru. Dne 26.
června proběhla Mimořádná valná hromada SDH Drozdov. Na té bylo zvoleno nové složení výboru sboru v čele se starostou Lubošem
Homolkou.
2012
28. 7. se konalo první Prázdninové posezení u hasičů. K tanci i poslechu hrála dechová kapela Litavanka a večer skupina BASS.
V květnu byla dokončena velká část rekonstrukce hasičské zbrojnice. Při rekonstrukci klubovny a kuchyně jsme současně udělali vlastní WC, poté jsme se pustili do šatny. Naposled byla zrekonstruována
menší garáž.
2013
31. 8. 2013 jsme pro děti zorganizovali společně s MS Holý Vrch
Rozloučení s prázdninami u lesa.
V březnu byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice přestavbou archivu.
2014
28. 4. všechny překvapila blesková povodeň, která přinesla spousty
vody a bahna do dolní části Drozdova. Pomáhali jsme při likvidaci
následků povodně v rodinných domech. Tentokrát se nevyhnula ani
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zrekonstruované hasičské zbrojnici a garážím. Po odčerpání vody a
odstranění bahna, jsme opět začali s opravami. Od položení nové
podlahy po štukování, bílení, očištění nábytku od bahna.
10. 5. se konalo čištění koupaliště. Tento rok bylo velmi náročné.
Po teplé zimě bylo koupaliště hodně zaneseno a ucpala se výpusť,
takže jsme museli bahno a řasy vyvážet bagrem na břeh koupaliště.
Akce se protáhla a poslední z nás odcházeli z koupaliště po 16 hodině.
21. 6. jsme se zúčastnili zájezdu do Drozdova u Šumperku, kde
místní Sbor dobrovolných hasičů slavil výročí 120let od založení.
V září jsme na cisternu namontovali kropící lištu a dva světelné
stožáry.
2015
Velitel sboru s pomocí některých členů sboru vyrobil a namontoval
na cisternu bednu na nářadí, naviják s 30-ti metrovou hadicí na vysokotlak a držáky hadic.
Oslavy 120 let založení sboru - na výborové schůzi byli zvoleni
členové, kteří zorganizovali oslavy. Jmenovitě Luboš Homolka, Eva
Ešková, Petr Eška, Vladislav Hříbal, Vladislav Štochl a Jiří Vítek.
Starostové
Jan Eška
Vladislav Hříbal
Richard Nový
od roku 2011 Luboš Homolka

Velitelé
Jaroslav Lisý
od roku 2000 Vladislav Štochl
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ZÁSAHY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DROZDOV
1896
22. května 1896 požár v usedlosti K. Spousty v Drozdově, při němž
zasahoval plný počet členů činných.
21. září 1896 požár obecního domu v Tlustici, k němuž se dostavil
náš sbor s počtem 18. členů. Při něm se dobře osvědčila nová stříkačka i výcvik členstva. Za to byl sbor odměněn 10 zl. od prvního Českého ústavu pojišťovacího a pochvalou od obce Tlustice.
1897
Při požáru byl náš sbor v roce 1897 třikrát. V Újezdě,
v Cerhovicích a v Záluží.
1898
Požár v Újezdě a Cerhovicích.
1899
Požár v Tlustici a Žebráku.
1900
Požár v Mýtě a Žebráku.
1902
Sbor se účastnil jednoho požáru v Záluží.
1903
28. 6. požár v Hořovicích a dne 6. září v Újezdě.
1905
Sbor by jednou u požáru ve Velké Vísce.
1906
Při požáru v Záluží byl zraněn přítel Jos. Mašek, který obdržel od
Zemské ústřední jednoty 25 Korun.
Dále požár v Újezdě.
35

120 let Sboru dobrovolných hasičů Drozdov

1908
Sbor zasahoval u velkého požáru v Mýtě se 6. členy.
1911
Sbor byl účasten dne 24. dubna požáru v Újezdě u Cerhovic
v počtu 6 členů. Velký požár ve vsi zachvátil tři obytná stavení a 4
stodoly.
Dne 6. září s 10. členy ve Třenici.
Dne 13. září 1911 zasahoval sbor při požáru v továrně na chemikálie a umělá hnojiva, která stála u Drozdova. Továrna byla zachráněna
a pan továrník Josef Röthlinghöfer dal odměnu sboru 60 korun.
1912
Sbor se zúčastnil jednoho požáru v Cerhovicích.
1913
Dne 20. června 1913 vypukl v čís. 37 v Drozdově oheň ve stájích a
kolnách, při kterém požáru se sbor dobře vyznamenal, neboť zachránili se na blízku pod došky kryté se nalézající budovy.
Dále požár v Cerhovicích.
1914
Požár stohu p. Al. Palka v Drozdově.
1915
Sbor se zúčastnil požáru stavení v Drozdově.
1920
Byl u požáru v Cerhovicích.
1926
Dne 17. listopadu 1926 krátce před polednem, vzňala se u Anny
Lipertové střecha došky krytá. Oheň však záhy byl zpozorován a přispěchavším přítelem Lukešem Jos. a přítelem Palkem Karlem
v zárodku uhašen. Tím zabráněno velké katastrofě, jelikož
v sousedství nalézají se domky vesměs došky kryté.
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1927
Dne 15. července 1927 úderem blesku byla zapálena stodola rolníka
Ant. Šoltyse čp. 31. Stodola celá dřevěná a slámou krytá byla
v okamžiku v jednom plameni a shořela úplně. Sbor náš pracoval k
záchraně sousedních objektů, které před dalším šíření ohně uchránil.
Zúčastnilo se 11. členů sboru a velitel.
Postavení stříkačky: Postavena na hráz rybníka a upotřebeno 140 m
hadic, chráněna stodola čp. 30 za 15 min. se dostavila stříkačka sboru
Třenice a postavena k potoku chránila stodolu čp. 42. Po 1 ½ hod. naše převezena též k potoku a započalo se s lokalizací požáru.
1939
Požár v obci u br. Frant. Kozlera, kde byli v činnosti jak muži, tak
ženy (velitel Alois Hnízdil).
1941
Čerpání vody ve škole a ze sklepů u Otcovského. 2x se zasahovalo
u požáru v Cerhovicích.
1942
10. 2. při záchranných pracích při povodni u Antona Touše
v Drozdově.
1943
V srpnu se zasahovalo u požáru v Hořovicích a v září
v Cerhovicích.
1945
19. 9. 1945 vypukl požár ve stodole p. Jos. Lisého, hostinského.
Hašení se zúčastnil jen domácí sbor, neboť byla stavba zděna, naplněna jen z části. Shořela střecha a též střecha nad chlévy k ní připojeným. Požár vznikl z neznámých příčin.
V lednu záchranné práce při povodni u A. Tauše.
1946
V listopadu při požáru v Cerhovicích u p. Chvojky
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1947
Prorážení mostu u p. Touše.
1948
Jeli k požáru lesa na Ploše. Byli u požáru v Selci.
1949
Zásah při požáru lesa u p. Janzy. Dále požár v Komárově.
2. 10. čerpání vody ze studny u mlékárny. Vyčerpání vody ze studny u p. Cibulky.
1952
Požár v Tlustici.
1961
Požár stohu v Cerhovicích.
1964
Požár v Cerhovicích, kdy družstvo vyjelo 6 min. po vyhlášení poplachu.
1965
V prosinci družstvo pohotově zasáhlo při požáru stodoly JZD
v Kařezu.
1968
Zasahovali jsme u lesního požáru nad Drozdovem.
1972
V únoru jsme zasahovali u požáru stohu slámy v Cerhovicích.
1975
V tomto roce jsme zasahovali u 4 požárů.
1976
Zásah u požáru na železniční trati u Újezda.
1977
V měsíci září vyjížděla požární jednotka k požáru stohu slámy do
katastru obce Újezd.
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1978
Dne 19. 4. 1978 zasahoval PS u požáru v objektu JZD u Kalinů.
1981
Zúčastnění PS při likvidaci požáru v Cerhovicích u Vavřičků.
1987
11. 7. 1987 ve 14 hodin hořel půdní prostor rodinného domu
p. Palka.
2003
16. 7. 2003 v 13.50 požár v Drozdově v objektu bývalého JZD, ve
kterém byla lakovna.
2005
23. 4. 2005 Požár v lesním porostu nad Drozdovem způsobený
nedbalostí občanů při pálení klestí v silném větru. Zúčastnilo se
5 hasičských sborů s cisternami, bylo spotřebováno 90 cm3 vody a
nějaké ztráty na hadicích. Obec proplatila jídlo a pití, protože tam
členové SDH strávili skoro 2 dny, střídali se po 3 členech, celou noc,
druhý den do 14 hod.
2006
Zásah u koupaliště v Cerhovicích, kde hořela stařina.
Požár v objektu JZD, kde dělníci z Ukrajiny pálili kabely a igelity.
Na doporučení IZS Kladno jsme toto zlikvidovali a věc předali policii
ČR.
Požár v lese u Jezevčí skály, kde pravděpodobně děti rozdělali ohníček, od kterého se vzňala rašelina. Zde zasahovali s technikou hasiči ze Žebráka a Hořovic, protože naše auto bylo v opravě čerpadla.
My jsme prováděli pomocné práce při dálkové dopravě vody.
2007
26. 12. 2007 jsme zasahovali u požáru rodinného domu v Cerhovicích. Požár byl hlášen v 15 hodin a v 15.15 již měla naše jednotka natažené vedení a prováděla hasební práce a průzkum hořícího domu
společně s HZS. Při této činnosti byli zachráněni
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2 obyvatelé domu. Dohašovací práce probíhaly až do večerních hodin
asi do 19.30.
Na Obecní úřad přišlo poděkování od velitele profesionálních hasičů
p. Bubníka za zásah při likvidaci požáru v Cerhovicích.
2008
Dne 17. 10. 2008 v 13.35 hodin byl na tísňovou linku Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje ohlášen požár v koupelně rodinného domu v obci Drozdov na Berounsku. Na místo události byla
vyslána jednotka z požární stanice Hořovice s technikou CAS
24 Mercedes a CAS 32 T 815.
Současně byl poplach vyhlášen i Sboru dobrovolných hasičů obce
Drozdov, jehož jednotka se na místo požáru dostavila s technikou
CAS 25 Š 706 RTHP.
Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo
k požáru automatické pračky a plastové konstrukce sprchového koutu. Vzhledem k hořícím materiálům došlo k silnému zakouření celého
domu toxickými zplodinami hoření. Požár byl lokalizován občany
před příjezdem jednotky. Profesionální hasiči provedli likvidaci požáru jedním vysokotlakým proudem z CAS 24 Mercedes.
Při požáru nebyl nikdo zraněn. Vyšetřovatel požáru stanovil příčinou vzniku požáru technickou závadu na automatické pračce.
2010
Dne 9. 3. jsme zasahovali při požáru výrobní haly v areálu firmy
INTOS v Žebráku.
Dne 30. dubna jsme pomáhali hasit lesní porost u Třenice, katastr
města Zbiroha.
V říjnu jsme byli u požáru automobilu nad Drozdovem.
2012
Zásah u ohně – hořela tráva v Drozdově.
2013
V červnu jsme při velkých povodních s napětím pozorovali počasí a
byli připraveni na případný zásah v obci. Všichni si oddychli, když
povodně skončily a v naší obci proběhly bez větších potíží.
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Ovšem začátkem srpna přišla několikrát bouře s vichřicí. Nejhorší
byla v neděli 4. srpna, kdy v podvečerních hodinách došlo k zatopení
sklepních prostor třech domů v horní části obce. Vodu jsme odčerpali
a pomohli s uklízením sklepů. V pondělí 5. srpna jsme pomáhali
s likvidací nebezpečně nakloněného stromu a ve středu 7. srpna jsme
odstranili vyvrácené stromy na koupališti.
2014
Dne 14. 3. 2014 v 16.00 jsme byli Krajským operačním střediskem
hasičského záchranného sboru přizváni k lokalizaci požáru II. stupně.
Jednalo se o požár lesa a přilehlého travního porostu v katastru
města Žebrák. Naše zásahová jednotka se zúčastnila zásahu v počtu
9 hasičů. K výjezdu byla použita cisterna i Mitsubishi. Požáru se zúčastnila jednotka HSZ Hořovice, HZS Beroun a několik Sborů dobrovolných hasičů z okolí. Na místě jsme se nahlásili veliteli zásahu.
Naše jednotka dostala za úkol spolu s žebráckými hasiči prolévat kraj
lesního porostu, aby se zabránilo dalšímu postupu požáru do přilehlého lesa a obytné části města. Dále jsme s cisternou prováděli kyvadlovou dopravu vody od žebráckého rybníka. Zásah byl ukončen
v 18,30. Na místě zůstala jednotka SDH Žebrák, která prováděla
dohled na požářišti.
28. dubna všechny překvapila blesková povodeň, která přinesla
spousty vody a bahna do dolní části Drozdova. Pomáhali jsme při likvidaci následků povodně v rodinných domech, čištění studní, úklid
bahna. Tentokrát se povodeň nevyhnula ani zrekonstruované hasičské zbrojnici a garážím.
28. dubna jsme také s technikou zasahovali u požáru dílny v rodinném domu v Drozdově.
V září jsme byli povoláni k požáru skládky komunálního odpadu v
Záluží. V topné sezóně jsme 2x zasahovali u vzplanutí sazí
v komínech v Drozdově. 2x odstraňování padlého stromu.
2015
Dne 27. 4. došlo k požáru skládky odpadu ZD Mořina u Třenice.
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DROZDOV
V roce 2015 čítá naše zásahová jednotka 10 členů, je vyškolená a díky dotacím i vyzbrojena a vystrojena. K většině zásahů jsme vyzváni
operačním střediskem z Kladna.

Velitel jednotky
Vladislav Štochl
Velitel družstva
Petr Eška, Jaroslav Němec
Strojník
Luboš Homolka, Vladislav Hříbal, Marcel Kebrdle, Dušan Fíkar
Hasič
Jiří Rydrych, Radim Beneš, Jiří Vítek
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VÝBOR SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DROZDOV
Starosta
Luboš Homolka
Místostarosta
Jiří Vítek
Velitel sboru
Petr Eška
Jednatel
Vladislav Štochl
Hospodář
Eva Ešková
Revizní komise
Jaroslav Lisý, Kateřina Nová, Pavel Hatina
Ostatní činní členové
Vladislav Hříbal ml., Marcel Kebrdle, Richard Nový, Jan Hertl,
Ing. Jaroslav Němec, Dušan Fíkar, Jan Eška, Josef Palek, Jan Vaic,
Jan Lisý, Radim Beneš, Jiří Rydrych, Michal Voráček,
Ladislav Hrbek, František Frýbert
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