č. 1/2018

10. ročník
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 Společenská kronika 
JUBILANTI

ÚNOR

BŘEZEN

paní Řeřichová Miroslava

60 let

pan Mitro Michal

65 let

paní Šimková Pavla

60 let

paní Spilková Helena

65 let

paní Kuchařová Libuše

60 let

pan Kloub Jiří

60 let

pan Láf Vratislav

50 let

pan Kubáč Miroslav

55 let

pan Gruber Zdeněk

50 let

paní Sýkorová Iveta

50 let

pan Ovský Roman

50 let

DUBEN

KVĚTEN

pan Bláha Václav

65 let

pan Havlíček Svatoslav

65 let

pan Šimek Jaroslav

60 let

paní Křížová Dagmar

50 let

paní Vaňhalová Dagmar

50 let

ZESNULÍ

ČERVENEC

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

--

Medvecký Jozef
Zemko Dušan

--

oprava minulého vydání

Burdová Blažena

NOVĚ NAROZENÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Polák Lukáš

--

--
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 Úvodní slovo 
Úvodní slovo
Konečně se vám dostalo do ruky první číslo zpravodaje letošního roku, a to opravdu s velkým
zpožděním. Museli jste si počkat více jak šest měsíců. Problémy s jeho přípravou a vydáváním trvají
prakticky už celý kalendářní rok. Práce na shromažďování podkladů a fotografií jsou pro mne, jako
jedinou redaktorku časově náročné a ani spolupořadatelé jednotlivých akcí mi tuto práci poslední
dobou vůbec neulehčují. Dříve jsem si všechny potřebné údaje shromažďovala sama, nyní jsem se
kvůli svému zdravotnímu stavu nemohla některých akcí zúčastnit a nastal problém. Stres a únava
onemocnění zhoršuje, proto ho je třeba co nejvíce eliminovat. Z tohoto důvodu práce přesčas po
večerech u počítače už nyní nepřipadá v úvahu. Proto bych ráda uvítala nějakého pomocníka –
dobrovolníka z řady místních obyvatel (dopisovatele, fotografa, zaznamenatele) obecních událostí.
Musím podotknout, že všechny údaje sepsané ve zpravodaji jsou ještě dále použity při tvorbě pomocné
obrazové kroniky. Ta se zase stala od konce roku 2015 podkladem pro dopisování naší oficiální obecní
kroniky, jejíž vedení nám ukládá zákon. Není to vůbec zbytečná práce. Všechno dění v naší obci tak
uchováváme pro další generace.
Dále apeluji na všechny pořadatele či spolupořadatele akcí, konající se v obci nebo i mimo ni.
Zvláště u těch, kteří dostávají na uspořádání akce finanční příspěvek. Nemusíte psát sáhodlouhé
zprávy či články. Stačí po skončení akce zaslat důležité informace v bodech a připojit několik fotek na
obecní e-mail ou.drouzkovice@volny.cz. Nejlepší je toto učinit vzápětí, maximálně do jednoho týdne.
Pokud tak neučiníte, podrobnosti o konání akce si pak horko těžko zpětně vybavíte.
- Renata Vaňousová, redaktorka zpravodaje (-vň)

 Novoroční statistika 
Novoroční statistika
V tomto vydání jsou sice shrnuty události posledního čtvrtletí minulého roku, tedy října,
listopadu a prosince 2017, ale jako tradičně v něm nesmí chybět i novoroční statistika. Nový rok jsme
uvítali opět s počtem obyvatel těsně za magickou hranicí osm set (802). Poměr počtu žen k mužům se
výrazně nezměnil. Něžné pohlaví má u nás stále převahu. Věkově jsme opět trošičku omládli. Průměr
se pohybuje na hranici 39,47 let.
ženy
muži
celkem

0–5

6 – 17

18- 29

30- 39

40- 49

50- 59

60- 69

70- 79

80- 89

18
13
31
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67
42
109

46
44
90

84
90
174

53
48
101

53
61
114

30
22
52

8
8
16

90-100

1
0
1

V roce 2017 se narodila tři miminka, a to dva kluci a jedna holčička. Na druhé straně zemřeli
čtyři občané. Tři muži a jedna žena. Přistěhovalo se dvacet pět obyvatel a naopak se jich dvacet tři
odstěhovalo.
Pro zajímavost uzavřeli naši občané v uplynulém roce pět sňatků, na druhé straně se dva páry
rozvedly.
- vň

 Současnost 
Příspěvek na sociální automobil
Po dvou letech se naše obec opět připojila do velmi prospěšného projektu „Sociální
automobil“, který od roku 1997 realizuje pravidelně reklamní agentura Kompakt, s.r.o. z Poděbrad za
laskavé pomoci paní Renaty Markové. Na pořízení nového vozu sloužícího pro potřeby dětí a
zaměstnanců Dětského domova v Chomutově přispěla z blízkého okolí téměř padesátka dárců, včetně
sedmi obcí. Tito „sponzoři“ si tak zaplatili reklamu na nově pořízeném vozidle.

 Současnost 
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Předání vozu značky Dacia Dokker v rámci projektu „Sociální automobil“ pro Dětský domov a
školní jídelnu v Chomutově, p.o. se uskutečnilo 6. října ve 13:00 hodin v objektu tohoto zařízení.
Slavnostního aktu se náš pan starosta Milan Živný nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit. Obec
přispěla částkou 10.000,-- Kč.
- vň

Volby do Poslanecké sněmovny ČR
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskutečnily volby do PS Parlamentu ČR. Volební místnost se
otevřela v pátek ve 14.00 hodin a uzavřela 22.00 hodin. V sobotu byla zpřístupněna v 8.00 hodin a
opět uzavřena ve 14.00 hodin. Ze 667 voličů jich volilo 402. To je 60,27 %. Nebývalé! Tři hlasy byly
neplatné, to když byly do obálky vloženy dva lístky.
1. ANO 2011 – 157 hlasů
2. Občanská demokratická strana – 54 hlasů
3. Komunistická strana Čecha a Moravy – 35 hlasů
4. – 5. Česká strana sociálně demokratická – 29 hlasů
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – 29 hlasů
- vň

Zastupitelstvo a poslední čtvrtletí roku 2017
Zastupitelstvo obce se sešlo v posledním čtvrtletí uplynulého roku celkem dvakrát. Svolání
k veřejnému sezení bylo bohužel komplikováno starostovo onemocněním.
Poprvé se po prázdninách sešlo zastupitelstvo v pondělí 30. října 2017. Program zasedání byl
nabitý. Nejdříve bylo třeba projednat a schválit 4. rozpočtové opatření roku 2017. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji se navýšil, schodek tak narostl na částku 3.154.600,-- Kč. Následovalo projednání
předloženého rozpočtu na 2018 a Střednědobého výhledu hospodaření pro roky 2019 – 2020 naší
příspěvkové organizace Mateřské školy Droužkovice. Dále bylo třeba schválit znovuzvolení
přísedícího Okresního soudu v Chomutově. Jednání pokračovalo dalšími body programu. Těmi byly
smlouvy o zřízení věcného břemene a Darovací smlouvy na finanční dary od Severočeských dolů, a.s.
Obdržené finanční prostředky byly rozděleny takto: částka 1.040.000,-- Kč byla použita na rekonstrukci kulturního domu, dar ve výši 460.000,-- Kč na doplnění dětského hřiště herními prvky a
částka 300.000,-- Kč na kulturu a volnočasové aktivity našich občanů. Na závěr byly schváleny ještě
tyto záležitosti: pravidelný členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Chomutovsko, až do roku
2021, smlouva o výpůjčce uzavřená s TJ Slavoj Droužkovice k bezplatnému užívání nebytových
prostor nacházejících se v budově čp. 186 a nákup dlouhodobého hmotného majetku – rozebíratelného
pódia.
Podruhé se zastupitelstvo sešlo ještě těsně před koncem uplynulého roku, a to v pondělí 18.
prosince 2017. Ačkoliv se na konci kalendářního roku jedná většinou jen o rozpočtech, tak i tentokrát
toho bylo na projednání opravdu dost.
Jak už jsme konstatovali, hlavními body programu byla 5. rozpočtová změna roku 2017,
hospodaření obce do 30. listopadu 2017 a Rozpočet obce na rok 2018. Poslední rozpočtové opatření
snížilo schodek hospodaření na částku 1.068.500,-- Kč. Poté přišly na řadu smlouvy. Jednak to byla
smlouva o zřízení věcného břemene, dále o veřejných službách v přepravě cestujících pro zajištění
dopravní obslužnosti naší obce dopravcem Dopravním podnikem Chomutova a Jirkova, a.s., dále se
jednalo o veřejnoprávní smlouvu se Statutárním městem Chomutov na zabezpečení výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků v letech 2018 – 2019.
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 Dění v obci 
Bylo třeba schválit také propachtování pozemků v k.ú. Droužkovice, celkem devíti nájemcům.
Odsouhlaseno bylo prodloužení nájemní smlouvy na pronájem prostorů sloužícího k podnikání
v objektu 186 (kulturní dům) na dobu neurčitou a poskytnutí dotace ve výši 60 tisíc Kč na celoroční
činnost TJ Slavoj Droužkovice v roce 2018.
Zastupitelstvo obce se na svém posledním zasedání seznámilo také s dokumentem s názvem
Místní akční plán rozvoje vzdělávací soustavy Chomutovsko 2018, projednaným Partnerstvím MAP
v září loňského roku a schváleným řídícím výborem MAS Chomutovsko a taktéž ho schválilo.
Kvůli změně dotčeného zákona bylo třeba vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Podle ní zůstal poplatek nezměněn na jednoho občana či objekt ve
výši 500,-- Kč za rok. Koncem roku vyšlo také nové nařízení vlády o výši odměn členům
zastupitelstev územních samosprávních celků. Ačkoliv nové nařízení umožnilo navýšení měsíčních
odměn pro neuvolněné členy zastupitelstev, náš řídící orgán obce toto neschválil a odměny zůstaly
beze změn. Nakonec byl schválen Kulturní kalendář na letošní rok.
- vň

Doplnění herních prvků na dětském hřišti
Jak už jsme vás informovali ve zpravodaji č. 2/2017 zařadili jsme do loňského plánu prací také
rozšíření dětského hřiště o další tři herní prvky od firmy 3D Program. Jelikož jsme na tuto akci
požádali o finanční příspěvek od Krajského úřadu ÚK, bylo kolem ní ještě větší papírování než bývá
obvykle.
Po výběrovém řízení a přípravě jednotlivých podkladů (betonování) nastala začátkem nového
čtvrtletí i další etapa, a tou bylo montování samotných herních prvků. To proběhlo ve dnech 4. a 5.
října 2017 (středa a čtvrtek). Práce to nebyly na jeden den, a tak si pracovníci dodavatelské firmy, kteří
přijeli až z Moravy z Otrokovic, museli v obci předem dojednat nocleh. Bohužel počasí se vůbec
nevydařilo. Bylo velmi ošklivě. Pršelo a především byl velký vítr. Z tohoto důvodu muselo být
instalování povrchu z pryže, kdy dochází k chemické reakci, odloženo. Znovu přijeli zástupci firmy
3D Program následující týden, v pondělí 9. října 2017, kdy se vyčasilo. Přišlo babí léto, takže se
dětské hřiště ještě pro veřejnost otevřelo, aby si děti nové prvky dostatečně užily. Bohužel některé
z nich se chovaly jako zvířátka vypuštěná z klecí na svobodu. Uzavřeno bylo sportoviště a uloženo
k zimnímu spánku v pátek 27. října, kdy přišlo velmi prudké ochlazení.

Doplnění herních prvků vyšlo na 646.071,03 Kč. Částku 185.000,-- Kč jsme obdrželi ve formě
investiční dotace. Na akci byl použit finanční dar od Severočeských dolů, a.s.
-
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vň
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Bytový dům čp. 264
V posledním čtvrtletí uplynulého roku jsme se v bytovém domě čp. 264, kde se nachází
dvanáct nájemních bytů, soustředili na dokončení výměny všech plynových kotlů. Připomeňme, že
dům byl zkolaudován koncem roku 2002 a životnost kotlů byla v té době určena na dvacet let.
Bohužel k jejich výměně začalo docházet již dříve. Kotle byly velmi poruchové a jejich opravy tak
nerentabilní. Navíc v září 2015 se musely turbokotle, které máme v jednotlivých bytech nainstalovány,
podle nařízení Evropské komise přestat vyrábět. Výrobci začali od tohoto data doprodávat pouze své
skladové zásoby. Podařilo se nám jich od dodavatele sehnat tolik, abychom bez komplikací nahradili
staré kotle novými. A proč jsme tak učinili? Jednak z důvodu, že tento druh je levnější. V opačném
případě by náklady byly nejen větší, ale i montáž nového kondenzačního kotle by byla velmi složitá.
Důvodem, proč se turbo kotle přestaly vyrábět a prodávat je proto, že fungují na přežité technologii,
která není nejen úsporná, ale nesplňuje limity pro vypouštěné emise. Výrazně více znečišťuje životní
prostředí. Turbo kotle se sice mohou nadále používat, jen je třeba počítat s tím, že musíme mít
v pořádku spalinové cesty. Na ty provádíme pravidelně roční revize.
-

vň

Počasí v posledním čtvrtletí 2017
Od soboty od večera 28. října 2017 byl na území obce opravdu velký vítr. V nárazech
dosahoval rychlosti i přes sto km v hodině. Na horách to bylo až 160 km v hodině. Ani naše obec se
nevyhnula škodám. Na čistírně odpadních vod vypadla z rámu zasklená okenní tabule, která se naštěstí
našla nepoškozená nedaleko. Dále z důvodu poničení bylo třeba pokácet dva stromy u koupaliště.
Částečně poškozena byla i střecha na budově bývalé školy. Zasahovali i naši hasiči. Orkán dostal
název Hewart.
Tato extrémně silná bouře byla provázená silným větrem se přehnala republikou od večerních
sobotních hodin a působila škody až do neděle 29. října 2017. Byla nejničivější větrnou epizodou v
Česku od orkánu Kyrill v lednu 2007. Pojišťovny měli po nedělní vichřici nahlášeny tisíce škod za
stovky milionů korun.
-

vň

 Sport 
Silvestrovské klání obcí v hokeji
Silvestrovské dopoledne bylo tradičně vyhrazeno velkému hokejovému klání mužstev z obcí
Droužkovice, Málkov a Místo. Jako každý rok, tak i tentokrát se akce odehrála v Chomutovské SD
aréně. Soupeřící týmy se sešly již v osm hodin ráno. Po skončení turnaje následovalo v čase od 11 do
12.30 hodin volné bruslení.
Naše družstvo bylo sestaveno ze silných a kvalitních hráčů. Někteří reprezentují naši obec již
několik let, jiní byli tentokrát úplnými nováčky. Není tedy divu, že jsme oba sehrané zápasy vyhráli.
Historicky první gól střelil Kufa Jan. Nejstarším hráčem ze všech družstev byl droužkovický Kudláček
Stanislav.
Výsledky zápasů:
Droužkovice – Málkov: 3 : 2
Místo
- Málkov: 4 : 1
Droužkovice – Místo: 2 : 0

Konečné pořadí
1. Droužkovice - 5 : 2 - 6 bodů
2. Místo
- 4 : 3 - 3 body
3. Málkov
- 3 : 7 - 0 bodů

Složení mužstva:
Černý R., Dolejška M., Dráb Vl., Huňady P., Ječmen P., Koubek M., Kudláček St., Kufa J., Kufa O.,
Mašek D., Minčák J., Ovský R., Pěnička T., Renda P., Rindoš J., Rindoš J. a Urban D.
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Trenér: Nesládek Luděk, Vedoucí mužstva: Živný Milan, ml., Masér: Huňady Jaroslav, Generální
manažer: Živný Milan, st.
-

vň

 Kultura 
Návštěvy divadel v posledním čtvrtletí 2017
Rockopera a představení Romeo a Julie
Divadlo Rockopera, které se nachází v Praze v Holešovicích není obyčejným divadlem. Samo o
sobě píše, že už léta pro své diváky připravuje nejsilnější formu hudebně – divadelního zážitku, jehož
výsledkem je to, co nikde jinde neuvidíte. Svými nezkrotnými výkony Vás zde rozpálí živá kapela. Do
uší Vám bude nalito prvotřídní autorské dílo, nabušené emocemi od radosti, zamilovanosti nebo dojetí
až po napětí, strach a vyděšení. Dávné příběhy vám pak převypráví charismatičtí zpěváci, herci,
akrobati a tanečníci, že kterých vás bude mrazit v zádech. To všechno zabalené do naprosto
originálního výtvarného hávu, který si hned zamilujete.
Bohužel o představení Romeo a Julie, které jsme v tomto divadle zajistili, byl velmi malý zájem.
Ačkoliv jsme zájemce sháněli opravdu kde se dalo, deset lístků propadlo. A to i přesto, že vstupenky
byly za vynikající cenu. Navíc jsme měli nádherná místa. Jevišti je zde kruhové, uprostřed divadla a
sedadla se nachází kolem něj. My měli místa „v čele“ a ještě v předních řadách.
Představení bylo velmi hezké a s přídavkem trvalo celé tři hodiny. Jediným problémem bylo
sezení na drátěných sedadlech. Ke konci jsme byli už zoufalí. V představení nás uchvátili nejen
zpěváci, ale i tanečníci, ohňová show i akrobacie na stuze. Prostě krásné scénické ztvárnění.
Cestování nebylo vůbec složité. Náš autobus nás dovezl až k divadlu k Holešovické tržnici, kde
jsme měli hodinku na občerstvení. Návrat do obce byl až v půl dvanácté.
Muzikál Muž se železnou maskou v Divadle Broadway
Na očekávané představení Muž se železnou maskou se jelo v pátek 10. listopadu 2017 už
v 15.30 hodin. Muzikál se hrál v Divadle Broadway v obvyklém čase, a to od 18.00 hodin. Premiéra
vystoupení byla 1. listopadu 2017, takže se jednalo o úplně nový muzikál, který volně navázal na
představení s názvem Tři mušketýři. Románový podklad Alexandra Dumase opět zpracovali autoři:
Michal David a Bryan Adams – hudba, Lou Fanánek Hagen – text. Na lístky jsme získali opět slevy
1+1, a to za částku 802,-- Kč pro dvě osoby. Jelikož jsme vstupenky objednávali opravdu velmi brzo,

 Kultura 

8.

 Kultura 
měli jsme zajištěna i krásná místa. Muzikál měl nádhernou výpravu a úžasné kostýmy. V hlavní roli,
tedy spíše dvojroli, se představil vynikající David Gránský. Dále hráli Josef Štágr, Bohouš Josef, Juraj
Bernáth, Jaromír Adamec, Michaela Gemrotová, Pavlína Ďuriačová, Iva Marešová a další.
Cestu za kulturou velmi komplikovaly práce na silnici. I když byl zapotřebí ještě nucený přesun
metrem z Dejvické, i tak se nám podařilo přijet včas, tak abychom se ještě navečeřeli nebo si dali
kafíčko. Muzikál trval i s přestávkou téměř tři hodiny. Návrat domů jsme stihli ještě před půl
jedenáctou. A to i když nás u Loun chytil velmi silný déšť.
Dětský muzikál Malý princ
Poslední roky bývá zvykem, že prosincový výlet za kulturou věnujeme vždy dětem. Je to
takový náš dáreček pod vánoční stromeček. V roce 2017 měl být posledním představením v roce
dětský muzikál Kapka medu pro Verunku 2 v divadle Hybernia. Bohužel do konce roku nebyl zařazen
do programu. V kulturním kalendáři musel být tudíž přesunutý na letošní jaro. A tak jsme přijali
nabídku na nově vzniklý muzikál v Rockopeře v Praze s názvem Malý princ. Slyšeli jsme na něj jen
samá slova chvály.
Ona už samotná knížka je více než pro dětského čtenáře pochopitelná spíše pro dospěláky.
Stejně tomu tak bylo i s muzikálem. Podle našeho názoru nebyl pro malé děti vhodný. A že jich bylo
na představení dost! To bylo opět krásně ztvárněné. Kostýmy, akrobacie na stuze, pojetí hlavní
postavy jako dvojrole. Jedna osoba ztvárňující a druhá zpívající, to vše bylo zajímavé. Jen nám
nesedla starší herečka Irina Andreeva v roli malého prince.
Jelo se v neděli 10. prosince v pravé poledne. Autobus nás zavezl až k Holešovické tržnici, kde
se dalo naobědvat, dát si nějakou dobrotku či kafíčko v cukrárně nebo i nakoupit. Přestavení začalo
v 15.00 hodin. Po jeho skončení nás překvapila nenadálá sněhová nadílka. Napadlo totiž 10 cm sněhu.
Cesta zpět nebyla proto nejlepší. Bílá mlha a sněžení. Domů jsme dorazili až před sedmou hodinou
večerní. Ceny vstupenek byly opět s padesátiprocentní slevou za 699,-- Kč za dvě osoby. Místa byla
opět vynikající. Třetí až pátá řada v čelním hlavním sektoru.

Muzikál s písněmi Karla Gotta Čas růží v Karlínském hudebním divadlem
Ačkoliv posledním kulturním představením daného roku bývá většinou muzikál určený pro
děti, v minulém roce jsme udělali výjimku. Podařilo se nám sehnat vstupenky na dlouho očekávaný
muzikál Čas růží do Hudebního divadla v Karlíně. Ačkoliv se jednalo o předvánoční čas, kdy je
spousta práce s chystáním svátků, zájem byl veliký. Třicet šest nabízených vstupenek bylo rozebráno
během chvilky. Jelo se v úterý 19. prosinec 2017.
Představení vzniklo z dílny: Sagvan Tofi (scénář) a Ondřej Soukup (dramaturgie) a je velmi
srovnávám s úspěšným muzikálem v Divadle Broadway s názvem Mýdlový princ, jehož stavebním
kamenem byly hity Václava Neckáře. Hodnotit, zda ten či onen muzikál byl lepší, nám nepřísluší.

 Kultura 
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Faktem je, že Čas růží je jedinečnou symbiózou největších hitů z repertoáru našeho „Božského Káji“.
Dějová linie je v obou případech spíše vedlejší.
Odhalený příběh starého obrazu, který v sobě skrýval osud jedné velké celoživotní lásky, nás
nejen pobavil, ale i dojmul. Některé písničky jsme časem i zapomněli a bylo pěkné si je připomenout.
Skladby Když jsem já byl tenkrát kluk, Přijela pouť, Svět má ty chvíle rád, Jdi za štěstím, Korunou si
hodím, Lady Carneval, Je jaká je, Když muž se ženou snídá a mnoho dalších nás přeneslo hned o
několik let zpět, do dob našeho mládí. A ačkoliv jsme dříve tyto písničky nějak zvlášť neposlouchali či
nevyhledávali, najednou nám jejich texty mají co říct a možná až teď chápeme jejich význam.
Z divadla jsme odcházeli omámeni sentimentalitou a v čase předvánočním to na všechny zúčastněné
působilo možná i několikanásobně. A to je hlavní podstatou těchto vzpomínkových muzikálů.
Aranže představení a pěvecké podání herců a zpěváků, to vše bylo podáno s velkým respektem
k hitům Karla Gotta, který si zaslouží náš velký obdiv.
-

vň

Mikulášská nadílka
Ač bylo představení na prosincovou Mikulášskou nadílku objednáno už v předchozím roce a
ještě koncem měsíce října 2017 potvrzeno, přesto se účinkující (Čertík Čiko a spol) večer v sobotu 2.
prosince nedostavili. Sál kulturního domu byl plný natěšených dětiček, bohatá tombola připravena,
přesto musela být akce zrušena. Bohužel agentura zajišťující představení se nám vůbec neozvala, tudíž
ani neomluvila. Podle uveřejněných fotografií jsme dále zjistili, že Čertík Čiko si vesele účinkoval na
jiném místě republiky, konkrétně v Praze.
-

vň

Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše
Na první adventní neděli dne 3. prosince 2017 uspořádala MAS Sdružení Západní Krušnohoří
v místním kostele sv. Mikuláše koncert. Nápomocna při této akci byla i samotná obec.
Na úvod vystoupil pěvecký sbor GYMNÁZIUM CHOMUTOV COMODO. Několik skladeb
zazpívalo toto seskupení samo a několik dalších pak už společně s dětmi z naší mateřské školy. Dále
vystoupil Ženský sbor Krásky z Příbrami za doprovodu varhanice Vladimíry Štěpánové.
Koncert trval přibližně jednu hodinu a podle ohlasů návštěvníků se opravdu povedl. Příjemnou
předvánoční atmosféru navodilo také přichystané cukroví, perníčky, punč a svařák.
Účinkující děti a studenti po vystoupení obdrželi malou odměnu ve formě balíčku.

-

 Kultura 

vň
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Předvánoční setkání důchodců
Tradiční předvánoční setkání pro naše seniory se uskutečnilo v roce 2017 v pátek dne 15.
prosince. Oproti loňskému roku, kdy jsme dodělávali rekonstrukci našeho kulturního domu a navíc
nám vážně onemocněla hlavní hvězda programu Jožka Šmukař, nás tentokrát nečekaly žádné překážky
a vše proběhlo úplně hladce.
Začátek zábavného večera byl v tradičním čase, a to v sedmnáct hodin. I tentokrát byla účast
veliká, dokonce rekordní. Konečně jsme pokořili pomyslnou sedmdesátku, to když přišlo sedmdesát
jedna účastníků. Do začátku kulturního programu zbývala hodinka, během níž jsme rozdali nejen
pomyslné vstupenky, slosovatelné o hodnotné ceny, ale také nápojové lístky v hodnotě osmdesát Kč.
Rozneseno bylo také občerstvení v podobě dvou zákusků a obložených chlebíčků. Sladké občerstvení
jsme tentokrát zajistili v obchodním centru Globus, chlebíčky zase ve firmě Lahůdky - Osada Jirkov.
Změnu v tradici návštěvníci ocenili.
Úderem osmnácté hodin se úvodního slova ujal pan Jiří Rámeš, zástupce umělecké agentury
Arabela Production a náš pan starosta Milan Živný. Následoval slavnostní přípitek a pak se již rozjel
zábavný program. Vrátili jsme se k záměru z roku 2016 a objednali cimbálovou kapelu v čele
s uzdravivším se Jožkou Šmukařem. Toho mnozí znají z působení v dechové kapele Moravanka Jana
Slabáka nebo v Brněnské Moravěnce.

Vystoupení pětičlenné cimbálovky bylo vynikající. Kapela hrála v půlhodinových blocích až do
půl desáté. Během vystoupení si mohli účastníci nejen zazpívat, ale i zatančit. Připomněli jsme si
nádherné moravské písničky jako například Rožnovské hodiny, Beskyde Beskyde, Vínečko bílé, Ta
jižní Morava, Ta naše písnička česká. Po skončení základní části zábavného pořadu následovala
Oldies diskotéka. Ta už ale nebyla účastníky moc dobře hodnocena.
- vň

 Kultura 
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Sváťovo dividlo
Ve čtvrtek dne 23. listopadu 2017 navštívilo naše volnočasové centrum Sváťovo dividlo
z Litoměřic. Akce, kterou uspořádalo zájmové sdružení Setkávání – Živý venkov v prostorách bývalé
školy v prvním patře, byla naplánována na půl čtvrtou odpoledne. Divadlo zahrálo dětem loutkovou
pohádku a pak se děti učily, jak si takovou loutku vyrobit.
Děti, které si loutku při akci zhotovily, si mohly od té doby chodit hrát vlastní loutkové divadlo,
a to 7. a 14. prosince 2017 od 15.30 hodin do učebny „Šikulíků“. Kroužek pokračoval i v novém roce.
- vň

Vánoční venkovské farmářské trhy
Vánoční venkovské farmářské trhy se uskutečnily v sobotu 2. prosince 2017 opět „za školou“.
Zázemí poskytla budova nynějšího volnočasového centra. V nabídce bylo tradiční předvánoční zboží
(adventní věnce a výzdoba, foukané ozdoby ze skla), dále se zde mohly pořídit drobné vánoční dárky
(háčkované a šité hračky a polštářky, drahé kameny, bižuterie, drátované a keramické dekorace).
V nabídce byly výrobky z Krušnohorské apatyky, med a medovina, mňamky od pekaře, víno a vinný
mošt, český česnek a ovoce na uskladnění, uzeniny, kaktusy. Kdo nepřišel nakupovat, ale jen se
pobavit, mohl si pochutnat na zabíjačkových výrobcích v podobě polévky, jitrnic a jelit, škvarkové
pomazánky a tlačenky. V nabídce byl také tradiční trdelník. Na zahřátí byl k dispozici teplý mošt pro
děti nebo svařák pro dospělé. Pro nejmenší byly připraveny dílničky, kde si mohli vyrobit obrázek na
sklo, svíčku ze včelího vosku, ozdobu z keramické hlíny nebo si namalovat perníčky.

 Volný čas 
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Pro všechny příchozí bylo připraveno posezení pod velkým stanem a drátěné koše s ohýnkem.
Na programu bylo vystoupení dětí z mateřské školy z nedaleké obce Březno. K poslechu hrála kapela
4. cenová. Pro příchozí byla připravena bohatá tombola, do níž ceny věnovali prodejci, partneři MAS
SZK, místní podnikatelé a jiní štědří dárci. Výtěžek šel na pořízení venkovní pece na pečení domácího
chleba, kterou má v plánu postavit občanské sdružení Setkávání – Živý venkov, které provozuje místní
volnočasové centrum. Hlavní ceny byly dvě: uzené vepřové kýty.
Počasí se celkem vydařilo. Nepršelo a ani nesněžilo. Ráno mrzlo, což je v tomto ročním období
úplně normální. S přibývajícím časem ale všechno roztálo.
– vň

 Mateřská škola 
Začátek školního roku byl celkem náročný. To než nové dětičky zjistily, že je to ve školce
pěkné, zajímavé a že školka je plná kamarádů a hraček. Pak už se nováčkové sžili s běžným provozem
zařízení a od měsíce října se mohli zapojit i do spousty zajímavých akcí, které školka organizovala.
Podklady pro články připravila ředitelka MŠ Šárka Herková, zpracovala Renata Vaňousová. Foto www.msdrouzkovice.cz.

Naučně výchovný program
Ve čtvrtek 5. října 2017 se konal v mateřince naučně výchovný program s názvem Bezpečný
pes. Děti se zde seznámily, jak se mají k těmto zvířátkům chovat, a co mají dělat, když by je nějaký
pes napadl. Měly za úkol doma poučit i své rodiče a sourozence. Vše si mohly vyzkoušet na vlastní
kůži i v přítomnosti opravdu respektu budících velkých psů. Všichni překonali respekt a strach a
zvířata si pohladili, tak jak je cvičitelky z kynologického klubu poučily.

 Mateřská škola 
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Soutěž Drakiáda
Dne 18. října 2017 vyhlásila místní mateřinka pro svoje žáky velkou soutěž o nejkrásnějšího a
nejzajímavějšího doma vyrobeného draka. Všechny výrobky pak byly v prostorách školky vystavené.
A opravdu se bylo na co koukat. Kreativitě se meze nekladly. Byli tu nejen papírový draci, ale také
bonbónový, z látek ušitý, z přírodních materiálů či vyřezávaný a spoustu dalších. Bylo tedy opravdu
těžké vybrat z nabídky toho nej a nej a tak nakonec byly za vítěze zvoleny všechny děti a odměněny
sladkostmi.

Schůzka s rodiči předškoláků
Posledního října roku 2017 byla pro rodiče třinácti předškoláků zorganizována ve školce
společná schůzka. Na ní byla připravena ukázka toho, jak se ve školce s dětmi pracuje, jak jsou
připravovány k zápisu a tedy i na vstup do základní školy. Rodiče byli seznámeni s tím, co všechno by
děti měly znát, v jakých oblastech se ještě zlepšovat a co doma procvičovat a trénovat. Děti se opravdu
snažily a rodiče byli překvapeni, co je všechno znají a umí.

Divadelní představení
V měsíci listopadu uplynulého roku navštívila mateřinku hned dvě divadla se svým
představením. Poprvé to bylo v úterý 7. listopadu, kdy přijelo za dětmi do školky oblíbené Divadlo
Letadlo s pohádkou nazvanou V korunách stromů. Děti byly opět zapojeny do pohádky, plnily různé
úkoly a vytvářely herecké postavy. Seznámily se tak s tématem ročních období.

 Mateřská škola 
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Podruhé do školičky přijeli divadelníci až z Prahy, a to s pohádkou O Budulínkovi a Červené
Karkulce. Jelikož děti obě pohádky dobře znají, tak už s nadšením čekaly na to, jak vypadají tyto dvě
pohádkové postavy naživo. Divadlo Kamila Kouli, které tentokrát zařízení hostilo je o herci, který
nám není až tak cizí. Ten si zahrál coby dítě například ve filmu Třetí skoba pro kocoura. Na jeho
výkonu byla znát letitá práce s dětmi. Představení bylo opravdu zajímavé a našim malým divákům se
velmi líbilo.

Příprava na vánoční svátky a koncert v kostele
Jako každý rok na Vánoce nás čekalo spoustu akcí. Je to sice období hektické, ale na druhé
straně se ho snažíme užít a udělat ho pohodovým a pohádkovým.
Od konce listopadu se pečlivě trénovalo na vystoupení v místním kostele sv. Mikuláše. Jedním
z oslovených účastníků koncertu byl i pěvecký soubor z Gymnázia v Chomutově, a tak došlo i na
společnou zkoušku právě na půdě této střední školy. Byla to úžasná spolupráce mezi malými a
velkými „dětmi“.

Na první adventní neděli, kdy se konal koncert v droužkovickém kostele jsme s dětmi upekli a
ozdobili perníčky. Ty jsme pak na koncertě rozdávali pro navození správné vánoční nálady. Vůni
perníkového koření a vanilky se příjemně snoubila s vůní svařáku a punče. Akci uspořádala MAS
Sdružení Západní Krušnohoří (viz samostatný článek).

 Mateřská škola 
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Mikuláš v mateřince
V prosinci uplynulého roku sice školku Mikuláš s čerty navštívil, dětičky však „nebyly doma“.
Vydaly se za pekelníky samy do Chomutova, a to do špejcharského sklepa. Zde si pořádně prohlédly,
jak to v pravém čertovském pekle chodí. Dokonce musely zachránit naši paní ředitelku Šárku, to když
se rohatí rozhodli nechat si jí tam. Osvobodit ji musely písničkou.
Po návratu do mateřinky objevily děti balíčky plné sladkostí, které jim tu Mikuláš v jejich
nepřítomnosti zanechal. To asi za to, jak byly celý rok hodné.

Slavnostní zdobení vánočních stromečků
V uplynulém roce si daly mateřinky sraz pro slavnostní zdobení stromečků ve Spořicích a to
v pátek 8. prosince. Tamní školka se stala tentokrát hostitelkou „putovní“ akce pěti okolních obcí.
Setkání bylo připraveno v čertovském duchu. Děti musely projít pekelnou cestou, kde plnily spoustu
nelehkých úkolů. Při jejich práci je neustále pronásledoval nespočet čertů. Někdo se i trošku bál, ale
ten pocit, že je na konci čekala sladká odměna jim dodával odvahu.
Po skončení úkolů si dětičky ještě společně se školkami z Údlic, Hrušovan, Zelené a domácí
spořické ozdobily stromečky. Každá mateřinka pak zazpívala vánoční písničku, všichni si společně
popřáli krásné Vánoce a byl čas na návrat.

 Mateřská škola 
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Ptačí návštěva
Ještě než přišel Ježíšek, přiletělo k nám do školky několik ptáčků – sovička, skřivánek a
papoušek. Doprovod jim dělal malý zakrslý králíček. Nejlepší byl ovšem tančící papoušek. Děti
musely zpívat a on tancoval. To byla legrace! Malí diváci se smáli na celé kolo. Pán, který k nám
mateřinky jezdí téměř pravidelně, je také kouzelník a děti si tak užily trošku záhad, tajemna a
magických triků.

Předvánoční nocování
Jako každý rok, tak i tentokrát se dětičky již v měsíci září ptaly, jestli se bude ve školičce na
Vánoce spát. Z této akce se už postupem času stala tradice, a tak ani tentokrát nebyly školáčkové o
toto dobrodružství ošizeny. Termín byl vybrán ze čtvrtka 21. na pátek 22. prosince, tudíž těsně před
vánočními prázdninami.
Pro dětičky byl nachystán opět bohatý program. Prvním bodem byla slavnostní večeře, poté
přišla na řadu tvorba vánočního přáníčka. Následovalo zpívání vánočních koled při decentním
ohňostroji a rozsvícených prskavkách. Každý z nocležníků také našel pod ozdobeným stromečkem
malý dáreček, určený jen a jen pro něj. Jako poslední byla naplánována pohádka na dobrou noc.
Druhý den ráno byla pro děti nachystaná zábavná hra s názvem „Vánoční bingo“. Každý měl za
úkol hledat po školičce lístečky se správnými obrázky a kdo měl pak všechno správně, musel zakřičet
– BINGO!
PS: Na internetových stránkách mateřské školy – www.msdrouzkovice.cz jsou také uloženy
fotografie z výpravy ke schránce, kam děti vhazovaly napsané dopisy pro Ježíška. Každý pečlivě svoje
psaníčko „sepsal“ , do schránky dopravil a doufal, že se dostane do správných rukou.

 Mateřská škola 
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Vánoční nadílka
I tentokrát byly naše dětičky asi moc hodné, protože Ježíšek jim přinesl spoustu nových
hraček, vybavení a výzdoby. Součástí učebních pomůcek se tak stala nová kuchyňka a sestava
hudebních nástrojů. Mezi vánočními dárky byly také speciální hračky pro dvouleté dětičky,
magnetické stavebnice a pomůcky pro logopedii (zrcadlo, foukátka).
Na nákup nových hraček byla použita část dotace, kterou získalo zařízení v uplynulém roce
z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt s názvem „Naše školička“. Druhá
polovina bude použita letos. Díky tomu došlo k výrazné úspoře finančních prostředků určených na
provozní náklady. Výsledkem hospodaření mateřinky byl tudíž velký zisk, který bude použit na
zvelebení a revitalizaci zahrady.

 Hasiči 
Říjnové zásahy hasičů
Tři členové našeho sboru dobrovolných hasičů se zúčastnili dne 7. října 2017
akce při vyhledávání pohřešované osoby. Pátrání v délce sedmi hodin se týkalo oblasti obcí Boleboř,
Blatno a Kálek.
V neděli 29. října 2017 dále vyjížděli naši hasiči do ulice J. Švermy u koupaliště, kde
odstraňovali spadané stromy z pozemní komunikace. Za pomocí motorové pily byly stromy oklestěny
a rozřezány. Škody způsobila větrná bouře Hewart.
-

vň

  Upozornění pro občany 
Poplatky v letošním roce
Termíny splatnosti pro základní platby vybírané obcí:
1.
2.
3.
4.
5.

Poplatky za psy ……………………………………….. konec dubna
Poplatky za veřejné prostranství (parkování) …………. Pololetně, do konce června a prosince
Poplatky za pronájem pozemků ……………………….. konec ledna !!!
Poplatky za odpady ……………………………………. Pololetně, do konce května a listopadu
Poplatky za popelnice (podnikatelé) …………………… pololetně, do konce dubna a září

Novinky v třídění odpadu
Od koncem minulého roku zajistila obec pro své občany další službu, a to sběr použitého
potravinového oleje. Tento odpad z vaření můžete zanechat v PET lahvích před hasičskou zbrojnicí.
Zde se shromažďuje do barelu. Odvoz zajišťuje firma Viking group, s.r.o.
Od stejné doby jedná obec také s firmou ASEKOL o dodání kontejneru na drobný
elektroodpad. Smlouvu máme uzavřenou, bohužel nádoby jsou nedostatkové zboží a tak čekáme
alespoň na repasovaný kontejner. Ten plánujeme umístit na dlážděnou plochu před obecním úřadem,
která zůstala po odstraněné telefonní budce.

  Upozornění pro občany 

18.

  Droužkovické čtvrtletí obrazem 

Fotografie:
Droužkovické čtvrtletí obrazem:
- zdobení obecního vánočního stromečku (MŠ)
- napadl sníh (MŠ)
- Předvánoční setkání důchodců
- Silvestrovský hokejový turnaj
- Doplnění dětského hřiště novými herními prvky

 Droužkovické čtvrtletí obrazem 
Zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 18545.
Vydáno dne: 30. července 2018.Vydavatel: Obec Droužkovice, Rudé Armády čp. 80, 431 44 Droužkovice, IČO: 261858.
Telefon + fax: 474 668117, email: ou.drouzkovice@volny.cz, http://www.drouzkovice.cz. Vychází čtvrtletně, 330 výtisků.
Za obsah odpovídá: Milan Živný, starosta obce (ži). Redaktorka: Renata Vaňousová (vň).
ZDARMA
Neprošlo jazykovou úpravou. Příspěvky, ohlasy a názory přijímá Obecní úřad Droužkovice.
Uzávěrka dalšího čísla bude: 30. září 2018

