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 Společenská kronika 
JUBILANTI

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

paní Holková Jaroslava

75 let

pan Campr Vladimír

80 let

pan Stupka Karel

60 let

paní Merhautová Alena

80 let

paní Konrádová Helena

70 let

paní Sýkorová Anna

70 let

paní Výborná Venuše

65 let

pan Cyprich František

65 let

paní Kužílková Marcela

60 let

pan Kylíšek Josef

50 let

LISTOPAD

PROSINEC

pan Kohout Václav

70 let

paní Živná Alžběta

96 let

paní Bláhová Marie

70 let

pan Linhart Erich

75 let

pan Ciepluch Reinhardt

65 let

paní Müllerová Alena

65 let

paní Kašová Eva

65 let

paní Straňáková Hana

60 let

pan Smatana Pavel

60 let

paní Valešová Martina

55 let

pan Živný Milan, ml.

50 let

paní Dvořáková Radomíra

50 let

NOVĚ NAROZENÍ

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Campr Jiří

Škrábalová Victoria

Adamec Jan
Weberová Tereza

ZESNULÍ

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Paldrmanová Alena
Prošek Petr

Kaliničová Marie
Michalová Miluše

Dvořák František

Karlová Marie
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 Současnost 
Zastupitelstvo obce a uplynulé čtvrtletí
Ve druhém čtvrtletí pracovalo naše zastupitelstvo téměř na sto procent. V každém jeho měsíci
se uskutečnilo jedno veřejné zasedání a vždy bylo na programu jednání velké množství bodů. Velkou
změnou jsou nyní především dny konání těchto jednání. V minulosti se uskutečňovala výhradně
v pondělí, výjimečně ve středu. Nyní to jsou spíše „neúřední“ dny v týdnu, kterými jsou úterky a
čtvrtky. Učinili jsme tak z důvodu, aby se jich mohla účastnit širší veřejnost.
První čtvrtletní veřejné zasedání (v pořadí čtvrté) se uskutečnilo v úterý 16. dubna 2019. Na
programu jednání bylo 1. rozpočtové opatření roku 2019, kdy došlo k nárůstu v příjmech o částku
560 tisíc Kč a ve výdajích o 1.616 tisíc Kč. Rozpočet se tímto opatřením stal dočasně schodkový. Dále
bylo potřeba schválit Odpisový plán Mateřské školy Droužkovice na rok 2019 a výsledek hospodaření
za rok 2018. To skončilo v uplynulém roce se ziskem ve výši 7.507,28 Kč. Zastupitelstvo muselo
rozhodnout o rozdělení této částky do jednotlivých fondů příspěvkové organizace, tak jak nám velí
zákon č. 250/2000 Sb. Dalším bodem programu byla dokumentace s názvem „Realizace ochranných
lesních pásů pro obec Droužkovice“, která každoročně obsahuje zprávu o stavu porostu zeleně
chránící naši obec před vlivem těžby. Zastupitelstvo dále schvalovalo dokument s názvem Plán
rozvoje sportu obce Droužkovice 2019 – 2022.
Poté přišly na řadu smlouvy. Jako první to byla Smlouva o zřízení věcného břemene, uzavřená
mezi naší obcí a společností GasNet, s.r.o. na uložení plynárenského zařízení na p.p.č. 21. Dalším
dokumentem byla Smlouva o dílo uzavřená mezi obcí a firmou STG trade, s.r.o. na zhotovení
stavebních výrobků (kontejnerů) pro koupaliště. Jako poslední se projednávala smlouva o pronájmu
mezi obcí a firmou Autoškola Perfekta, s.r.o. na pronájem plochy tzv. „letiště“ potřebné pro výuku
budoucích řidičů.
Závěr zasedání patřil žádostem o finanční dary na akce pořádané zájmovými sdruženími,
fyzickými osobami či místními spolky v letošním roce. Zastupitelstvo obce se rozhodlo přispět částkou
8.000,-- Kč zájmovému sdružení Motorkáři Droužkovice na akci s názvem 7. vyjížďka „Bav se a
pomáhej“, která se uskuteční ve dnech 30. srpna až 1. září. 2019 na místním koupališti. Výtěžek z
charitativního koncertu, který se v tomto termínu uskuteční půjde na podporu nevyléčitelně
nemocných dětí. Dále částku čtyři tisíce korun českých získal nohejbalový klub Panteři na akci
s názvem „Vzpomínkový nohejbalový turnaj Vl. Maška a J. Kašeho“. Stejnou sumu získali i naši
„bandyhokejisté“ pro účast v tradičním turnaji „Bandy – hokej“ Dobříš. Obě tyto akce se uskutečnily
v měsíci květnu letošního roku.
Další v pořadí již páté veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve čtvrtek 30. května
2019. Prvním bodem programu tohoto jednání bylo hospodaření obce do 30. 04. 2019. Dále pak
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Droužkovice za rok 2018, Účetní závěrka obce
Droužkovice za rok 2018 a 2. rozpočtové opatření roku 2019, které učinilo rozpočet přebytkovým.
Příjmy byly navýšeny o částku 2.129 tisíc Kč, zatímco výdaje pouze o částku 77.100,-- Kč.
Dalším bodem programu bylo projednání účasti obce Droužkovice jako zřizovatele Mateřské
školy Droužkovice, příspěvkové organizace na projektu financovaném z EU s názvem: „Naše školička
II“. Zároveň bylo potřeba schválit podání žádosti tohoto zařízení do zmiňovaného programu.
Jednání pokračovalo schvalováním Vnitřní směrnice č. 1/2019 k provádění výběru stočného,
kterou se stanoví jednotliví plátci, způsob výpočtu nového poplatku a termíny pro výběr.
Upozorňujeme občany a ostatní majitele nemovitostí v obci, že do konce měsíce listopadu se musí
všichni rozhodnout pro způsob úhrady stočného, který musí nahlásit na obecním úřadě. Na výběr
jsou dvě možnosti. Paušálně (splatnost do 31. 5. a do 30. 11. daného roku) nebo podle skutečné
spotřeby. V tomto případě je třeba nahlásit cca v měsíci únoru stav vodoměru podle faktury SVČK, a.s.
Splatnost tohoto způsobu je do 31. 3. 2020. Pokud výše poplatku bude pro některé občany příliš
vysoká, rozdělení na dvě splátky u paušálu a jen jednorázově u skutečnosti se bude jevit jako
nevyhovující, je možné domluvit se již nyní na zálohách. V případě zájmu i měsíčních.
Páté veřejné jednání zastupitelstva obce pokračovalo jako tradičně schvalováním smluv.
Nejdříve přišly na řadu smlouvy o zřízení věcného břemene. První byla Smlouva o zřízení věcného
břemene služebnosti uzavřená mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou Bilfinger
Euromont, a.s. na p.p.č. 82/14. Druhou byla Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby uzavřená mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou firmou
ENERGOARCH, s.r.o. na p.p.č. 193/1.
Dále byly zastupitelstvu předloženy dvě smlouvy darovací č. 31/2019 a 32/2019 uzavřené
mezi obcí a Severočeskými doly, a.s. Na jejich základě obdržela naše obec jednak částku 500.000,-- Kč
na podporu regionálního rozvoje kultury, rozvoje cestovního ruchu, jakož i aktivit pro využívání
volného času obyvatel. Tato částka je každoročně zařazena do rozpočtu a hrazeny jsou z ní náklady
na kulturní akce jako jsou Slet čarodějnic, Dětský karneval, Vodní hrátky, Oslavy MDD, Fesťáček u
vody, Předvánoční setkání seniorů, Mikulášská nadílka, aj. Dále jsou tyto prostředky využívány na
zájezdy do divadel a speciální tematické výlety pro děti. Pro představu čtenářů výdaje v ostatních
záležitostech v kultuře jsou v letošním roce rozpočtem stanoveny prozatím na částku 755.000,-- Kč.
Takže věnovaný dar od Severočeských dolů, a.s. je opravdu velmi potřebný a ceněný. Další částku,
kterou jsme na základě darovací smlouvy obdržely od Severočeských dolů, a.s., je 1.300.000,-- Kč. Ta
je každoročně určena na podporu regionálního rozvoje, jakož i rozvoje infrastruktury a revitalizace
majetku ve správě obce. Letos se rozhodlo zastupitelstvo obce použít tuto částku na rekonstrukci a
opravu zařízení v areálu místního koupaliště (viz samostatný článek).
Jednání pokračovalo majetkovými záležitostmi, kdy bylo nejdříve potřeba schválit uzavření
Smlouvy o pronájmu areálu koupaliště a jeho zařízení k dočasnému užívání mezi obcí a panem
Camprem Vladimírem, ml. coby pronajímatelem, a to na dobu deseti let a dále pak prodej vozidla
značky AVIA A31T CAS 8, které bylo ve vybavení místních hasičů a zároveň uzavření Smlouvy o koupi
vozidla uzavřené mezi obcí Droužkovice a mezi obcí Blatno.
Závěr zasedání opět patřil žádostem o finanční příspěvky. Částku 20.000,-- Kč schválilo
zastupitelstvo obce nájemci bytu č. 3 v bytovém domě čp. 145 za rekonstrukci koupelny a WC, kterou
si provedl svépomocí. Tímto způsobem dalo vedení obce možnost nájemcům ve starších obecních
bytových domech č.p. 145 a 129 v ulici SNP zapojit se do obnovy svých bytových jednotek. Každý si

 Současnost 

5.

 Současnost 
tak provede přestavbu části, kterou nejvíce potřebuje, a to podle svých představ, samozřejmě v rámci
finančního standardu a za plného provozu dané domácnosti. Dalším, kdo požádal o finanční dar byla
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., a to na podporu akce s názvem „Krušnohorský regiofest
2019“, který se uskutečnil dne 30. května 2019 na náměstí 1. Máje v Chomutově. Tomuto zájmovému
sdružení schválilo zastupitelstvo obce příspěvek ve výši čtyři tisíce korun českých.
Poslední veřejné zasedání druhého čtvrtletí v pořadí šesté se uskutečnilo ve čtvrtek 20. června
2019. Program jednání už nebyl tentokrát tak nabitý jako v předchozích dvou případech. V základní
části bylo třeba schválit celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Droužkovice za rok 2018
bez výhrad. Následovalo 3. rozpočtové opatření 2019, kdy příjmy byly navýšeny o částku 150.000,-Kč a výdaje o 376.900,-- Kč. Výsledkem je stále přebytkový rozpočet.
Na řadu přišly dokumenty z environmentálního dozoru, a to „Podkladová zpráva“ obcí Březno,
Droužkovice, Spořice a Černovice nad provozem DNT Severočeských dolů, a.s. pro období 2014 –
2029“ a „Monitorovací zpráva za rok 2018“ se stejným dodatkem a na stejné období. Následovaly
Vnitřní směrnice č. 2/2019 – „Oběh účetních dokladů“ a 3/2019 – „Směrnice upravující systém
finanční kontroly“.
Závěr do třetice patřil žádostem na finanční dar na pořádané akce. Prvním schváleným
příspěvkem byla částka 6.000,-- Kč, a to na uspořádání sportovní akce s názvem „Atletický osmiboj
dospělých a pětiboj dětí“, která se uskuteční 17. srpna 2019 na letním stadionu v Chomutově na
Zadních Vinohradech. O druhý příspěvek také v částce 6.000,-- Kč si požádali Stáje Droužkovice, z.s.
na tradiční akci „XI. ročník sportovního dne s koňmi“, který se uskuteční 31. srpna 2019 v areálu stájí
v Droužkovicích.
Poznámka: Články, fota a shrnutí ze všech sportovních či kulturních akcí, na které obec
finančně přispěla, budou zveřejněny postupem času na stránkách našeho zpravodaje. Některé jsou už
součástí tohoto vydání.
- vň

Modernizace webových stránek
Dne 17. května. 2019 byla uvedena do provozu nová podoba našich webových stránek.
Upgrade je udělal přehlednějšími, jednoduššími se snadno dohledatelnými informacemi. I internet
podléhá módě. To, co dříve bylo in, tak to už dneska neplatí. Zatímco předchozí podoba stránek byla
barevná a složitá, nyní je čas pro jednobarevnost, čistotu a přehlednost. Doufáme, že se vám
informace na našem portále budou dobře vyhledávat i číst.
- vň

Počasí v uplynulém čtvrtletí
Zatímco vloni začala rtuť teploměru strmě stoupat už od konce měsíce dubna a pokračovala
až do tropických veder, letos jsou teploty jednou dole a hned nahoře. Jako na houpačce. Propady
byly mnohdy až desetistupňové. Přesto jsme již v druhém čtvrtletí letošního roku překonali rekord
z 27. července 2013, kdy bylo na čidlu v Droužkovicích naměřena teplota 36,7 °C. Dne 26. června bylo
zde totiž naměřeno 37,1 °C.
Od loňského roku panuje v obci také velké sucho. Problémy jsou sice po celé republice, máme
však pocit, že u nás je to už extrém. Tráva je na mnoha místech sežehlá, hřiště vypadají jak savana,
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v potoce je málo vody. Připomínáme, že s účinností od 4. 7. 2019 vzešla v platnost VEŘEJNÁ
VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy - ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro
vodárenské účely. Za její porušení lze uložit až dvacetitisícovou pokutu. Zákaz k odběru povrchových
vod platí do odvolání, dle zkušeností z let minulých do konce října letošního roku. Pokud by vodní
podmínky umožňovaly odvolání zákazu dříve, bude tento zákaz včas odvolán. Všechny dokumenty
jsou zveřejněny na úředních deskách obecního úřadu.
Velkou starost nám dělá v tomto suchu stav nově vysázených stromů. Nyní hlavně na dětském
hřišti a na hřbitově. S jejich zaléváním nám opět pomáhají se svojí mechanizací místní hasiči.
- vň

 Dění v obci 
Nová dopravní značení a opatření
Dlouhodobé stížnosti a připomínky z veřejných zasedání nás přiměly řešit dopravní situaci
nejen uvnitř obce, ale také na jejich výjezdech či vjezdech. Zejména občané v ulici Větrná, kde není
chodník a lidé se musí pohybovat často po přilehlé silnici, si neustále stěžují na rychlou jízdu tudy
projíždějících řidičů. Připomínáme, že se jedná o oblast označenou jako „obytná zóna“, kde by se
mělo podle pravidel silničního provozu jezdit rychlostí maximálně 20 km/h. Abychom daly důraz
právě na toto značení, chtěli jsme podložit tuto dopravní značku žlutě fosforující tabulí. Jenže ačkoliv
komunikace je místní a v majetku obce, o vyjádření všech změn značení musíme požádat Policii ČR –
dopravní oddělení, a to nám tento doplněk v žádném případě nepovolilo. Jediné, čeho jsme dosáhli,
je nástřik maximální rychlosti 20 km v hodině na asfaltový povrch, který chceme v nejbližší době
nechat realizovat.
Další výrazné problémy jsou na obou vjezdech do obce, chcete-li výjezdech z obce. Na
„Pražské“ komunikaci požadujeme zákaz předjíždění v úseku u křižovatky a na výjezdu z obce pro
lepší orientaci vyznačení odbočovacích ostrůvků v podobě nástřiku na asfaltu. Na odbočce u čistírny
odpadních vod chceme doplnit nové svislé dopravní značení ve formě vodících tabulí (červenobílé
šipky) a na povrchu komunikace vyznačení odbočovacích pruhů. V těchto dvou případech jsme museli
nechat dokonce vypracovat projekt na dopravní řešení a požádat o vyjádření Policii ČR, Krajské
ředitelství policie ČR, Územní odbor Chomutov. V jednom případě máme již dané souhlasné
stanovisko, na druhé ještě čekáme. Veškeré úpravy půjdou na náklady obce.
- vň

Polní cesta na tzv. „Pražském poli“
Mnozí občané jistě zaznamenali a někteří z vás se obracejí na nás i s dotazy, cože se to děje na
polích při příjezdu do obce vlevo. V měsíci dubnu zde započal státní podnik Ředitelství silnic a dálnic
výstavbu přístupové cesty k jednotlivým pozemkům.
Cesta byla vytvořena a vytyčena při pozemkových úpravách, které v obci proběhly před
několika lety. Během nich došlo ke změnám právního stavu pozemků, které se ve veřejném zájmu
prostorově a funkčně uspořádaly, scelily anebo rozdělily. Tímto se zabezpečila přístupnost a také
využití přilehlých pozemků. Během úprav došlo také k vyrovnání hranic, tak aby se vytvořily
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy.
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Krajina v České republice prošla vlivem a působením člověka složitým vývojem, na kterém se
podepsaly střídající se politické a hospodářské vlivy. V důsledku velkoplošného obdělávání půdy pak
došlo k zániku polních cest, přirozených liniových prvků a dalších přírodních a krajinotvorných
elementů. Neudržované a nerespektované vlastnictví pozemků způsobilo, že původní vlastnické
parcely dosud evidované v Katastru nemovitostí České republiky neodpovídaly skutečnému stavu
v terénu. Jedinou cestou k nápravě tohoto stavu pak byly pozemkové úpravy, které jsou nazývány
také „projekty krajinného inženýrství“.
Se
začátkem
druhého
čtvrtletí
letošního roku se začalo tedy s její výstavbou.
První důležitou věcí, kterou jsme museli se
zahájením projektu vyřešit bylo uskladnění
orné půdy, která je vlastnictví obce. Z tohoto
důvodu jsme vytvořili její deponii u čistírny
odpadních vod. Jedna „skládka“ ornice se ale
nachází již za obytnou zónou Větrná. Vznikla
při výstavbě inženýrských sítí pro ní a přípravě
stavebních parcel zde. Časem se tu stalo místo
pro skládkování sutě či vybouraného
stavebního materiálu. Abychom neměli
zbytečně dvě deponie, tak hlína za zónou Větrná se přesune na nově vzniklou. Ostatní odpad bude
odvezen na skládku. S úklidem a likvidací nám na podzim pomohou Severočeské doly, a.s. Veškeré
takto vzniklé náklady budou hradit ony.
My jen doufáme, že takto vzniklá cesta bude mít svůj význam a nestane se jen další možností
kam zajet a složit nechtěný odpad.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství, - vň

Plošná deratizace obce
Na tuto akci jsme se sice chystali již několik let,
avšak nikdy se nám jí nepodařilo dotáhnout do samého
konce. Na dubnovém veřejném zasedání nám byla
celoplošná deratizace obce opět připomenuta, a to občany
v rámci diskuze. A tak si zastupitelstvo obce uložilo hubení
hlodavců jako další úkol, který je potřeba nutně splnit.
Během několika dní proběhla poptávka firem
zabývající se touto činností a ihned byla vybrána nejlevnější
nabídka. Práce provedla firma Deratizace CV, s.r.o. a to dne
10. května 2019. Návnady se vkládaly přímo do
jednotlivých kanálových vpustí. Práce to byla náročná. Naši
veřejně prospěšní pracovníci ještě za pomoci zaměstnance
firmy I. vodárenská společnost Chomutov zvedali všechny
kanálové poklopy a s pracovníky deratizační firmy vkládali
otrávené návnady. Doufáme, že tato akce pomůže ke snížení populace potkanů v obci a náklady na ní vynaložené nebudou zbytečné.
- vň
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Velké změny na místním koupališti
V minulém zpravodaji jsme informovali Vás, naše čtenáře, o zahájení prací v areálu místního
koupaliště. S příchodem jara jsme objednali výrobu obytných kontejnerů u firmy STG trade, s.r.o.,
které měly nahradit rozpadající se občerstvovací kiosek a obytnou buňku s veřejnými záchodky, která
se nacházela vlevo u brány při vstupu do areálu a čekali na jejich vyrobení. Samozřejmě to nebylo až
tak jednoduché. Tomu všemu předcházelo oslovování výrobců, zasílání požadavků, měření, přijímání
nabídek a porovnávání cen. Z celé řady kontaktovaných dodavatelů jsme nakonec vybrali právě jen
toho jediného a našim požadavkům vyhovujícího.
Podle podkladů od vybraného výrobce se pak pustila místní firma I. vodárenská Chomutov,
s.r.o. do přípravy betonových základů a připojení na inženýrské sítě. Poté se už jen čekalo na dodání.
Firma STG trade, s.r.o. se sídlem až v Krnově nám přivezla objednané kontejnery ráno posledního
dubna. Práce na přípravě sletu čarodějnic se tak musely omezit a hlavním úkolem bylo ten den
obytné kontejnery usadit na svá místa. Jeřáb na jejich přesun nám operativně zajistily a umístění
provedly zdarma Severočeské doly, a.s. Za což jim velmi děkujeme. Po usazení stavebních dílů kiosku
bylo potřeba napojit je ještě k zastřešení posezení v těsné blízkosti. To bylo opraveno a natřeno tak,
aby barevně ladilo s novým kontejnerem, doplněno bylo dále o osvětlení s rozvody, které byly
bohužel v minulosti zlikvidovány zloději kovů.

Občerstvovací kiosek nahradily dva kontejnery spojené v jeden celek. Tento stavební základ
jsme poté dovybavili kuchyňskou linkou se spotřebiči, digestoří a nábytkem. Sanitární buňka je jen
jedna a již plně vybavena toaletami, pisoáry, umyvadly a ohřívači vody.
Během dubna a května byly dokončeny práce na elektřině, kdy došlo k navýšení příkonu, aby
se zde v poklidu mohly konat různé kulturní či sportovní akce. Konečně nebudou problémy při vyšším
odběru elektřiny. Se složitým procesem nám pomohl místní podnikatel pan Petr Sieber.
Po loňském podzimu byly doplněny ještě další lavičky samostatné (7 kusů) nebo v setu se stoly
(10 kusů). A to po celém areálu koupaliště. U samotné nádrže, dále ve stínu pod břízami po obou
stranách u kiosku, dokonce i u hřiště pro plážové sporty. To bylo místními občany vyčištěno a
doplněno také o nový písek. Opraven byl betonový kryt na vodoměr, dále brouzdaliště, chodníček
okolo něj i samotná nádrž byla vyspravena. Po zimě zde bylo opět velké množství děr. Při úklidu před
napuštěním pomáhali opět naši hasiči a jejich technika.
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Mezitím bylo vyhlášeno výběrové řízení na akci „Pronájem areálu koupaliště a jeho zařízení
v obci Droužkovice“. Bohužel dvakrát. Do toho prvního se nikdo nepřihlásil. Až teprve to druhé
přilákalo potencionální zájemcem, celkem čtyři. Výběrová komise se ale jednohlasně shodla a novým
nájemcem se stal místní podnikatel pan Vladimír Campr, ml. K rozhodnutí došlo poslední týden
v květnu a hned v sobotu prvního června čekala jeho i nás první zatěžkávací zkouška v podobě
velkých oslav MDD. O průběhu této kulturní akce se však dozvíte z jiného článku. Oficiální otevření
koupaliště a zahájení sezóny proběhlo až v neděli devátého června od jedné hodiny po poledni, kdy
bylo pro příchozí připravena spousta atrakcí a občerstvení. Prvních šedesát příchozích obdrželo buřtík
na opečení zdarma.

Během jednoho měsíce provozu areál koupaliště ožil a „zkrásněl“. Nový nájemce se opravdu
snaží návštěvníky přilákat. Pro jejich pobavení přibyl stůl na stolní tenis, trampolína a bazének pro
děti. Obytná buňka u vchodu dostala nový nátěr a stejně tak všechny na pódiu uskladněné lavičky a
stoly. Ty prošly mimo jiné i generální opravou (výměny latí, doplnění a utažení spojovacího
materiálu). Co nestihli naši veřejně prospěšní pracovníci v zimním období, to zvládl nájemce a jím
dosazený správce areálu během měsíce června. O prázdninách čeká totiž koupaliště hned několik
velkých akcí.
- vň
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Úklid takzvaného letiště
Jak už jsme se zmínili v minulém vydání zpravodaje plocha takzvaného „letiště“ se stala přes
zimu místem pro velkou černou skládku. S jejím úklidem nám pomohli potrestaní z nedaleké Věznice
Všehrdy, který tuto pracovní aktivitu provádějí zdarma, coby jednu z forem přípravy na zaměstnání a
také výpomoc státu a obcím. Odpad byl naložen do dvou kontejnerů , které nám pronajal pan Roman
Vaigl z Údlic. Ten se postaral také o jejich odvoz. Při sběru se třídil běžný odpad – suť, díly
z rozebraných aut, plasty, molitan a
pneumatiky. Celkem bylo odvezeno téměř 1,5
tuny odpadu a 66 kusů pneumatik. Náklady se
vyšplhal přes třináct tisíc korun českých.
Bohužel hned na konci června nás
upozornili policisté z obvodní služebny Březno,
že na ploše „letiště“ se nachází vrak shořelého
automobilu. S jeho likvidací nám pomohl pan
Štohanzl z Chomutova, který má firmu na sběr
a výkup druhotných surovin.
Výpomoci od potrestaných bychom
využili rádi ještě v budoucnosti. Pan starosta
Národa dále jedná s vedením věznice o dalších
možnostech. Nutně bychom potřebovali vyčistit jednotlivé vpusti dešťové kanalizace. Práce je to
opravdu pro silné chlapi.
- vň

Dorazily kompostéry
V loňském roce se přihlásila naše obec do projektu „Chomutovsko - kompostéry pro občany –
2“, který si vzal pod patronát jako nositel dobrovolný svazek obcí Chomutovsko, jehož členem je i
naše obec. Společně s námi se do projektu zapojila obec Černovice a Statutární město Chomutov a
Město Jirkov. Pro vyhotovení podkladů pro žádost byl stanoven docela šibeniční termín a tak jsme
přijímali přihlášky na potencionální zájemce ve velkém spěchu. Dosažený počet jsme pak chtěli
operativně navýšit o několik kusů, tak abychom měli případně v rezervě nějaké nádoby pro další
občany, kteří se nestihli přihlásit nebo potřebovali delší čas na rozmyšlení. Ale ouha! Každý
kompostér musel být evidován na konkrétního člověka s výčtem počtu členů jeho rodiny a parcelním
číslem, kde bude nádoba umístěna a jeho výměra. Takže se nám započítalo pouze zaregistrovaných
54 kusů.
Poté následovalo schvalování projektu, který je finančně podporován z Evropské unie,
výběrové řízení na dodavatele kompostérů, výroba a dodání. Nejdříve jsme počítali, že nádoby dorazí
do obce až v měsíci září. K našemu překvapení nedošlo k žádné prodlevě a naopak všechno dopadlo
na výbornou. Takže přibližně v polovině června došlo k dodávce a my měli všechny rozložené
kompostéry najednou navezené v hasičárně. Během týdne jsme přihlášené občany vyzvali
k vyzvednutí. Při předávce dostal každý smlouvu, návod na složení nádoby a obsáhlého průvodce
procesem kompostování. Samozřejmě někteří občané, kteří se přihlásili až po termínu odevzdání
přihlášky, se dožadovali taktéž dodání. Bylo těžké vysvětlit, jak se věci mají. My slibujeme, že pokud
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bude ještě nějaká dotace vyhlášena a projekt
přihlášen, opět se do něj přihlásíme.
Musíme ještě podotknout, že takto
pořízený majetek je i nadále ve vlastnictví
Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.
Občané mají kompostér zapůjčen na pět let,
což je považováno za udržitelnost projektu.
Poté budou jednotlivým občanům předány
bezúplatně. Obec uhradila celou částku ve výši
189.486,-- Kč coby příspěvek. Po kontrole
nadřízených orgánů nám bude 85% z částky
vráceno formou dotace.
- vň

Pokládka optického kabelu pro internet
Začátkem měsíce června letošního roku se od spodní části obce začalo s pokládkou optického
kabelu, kterou provádí firma CC Internet, s.r.o. Většina výkopových prací je prováděna převážně
ručně, popřípadě za užití malého pásového bagru. Práce postupují velmi rychle. Ještě před vydáním
tohoto vydání zpravodaje už byla firma v polovině obce u hlavní zatáčky před hasičskou zbrojnicí.
Obec jednala s dodavatelskou firmou o možnosti položit do výkopu náhradní chráničku,
kterou by mohla obec využít v budoucnosti například pro kamerový systém nebo měření rychlosti.
- vň

Posílení stanovišť s tříděným odpadem
Přesně desátého června nám Technické služby města Chomutova dodaly nové kontejnery na
sběr tříděného odpadu. Díky nim jsme posílili sběrná místa, kde jsou nádoby neustále plné jako u
hasičské zbrojnice, v ulici 5. května u tzv. „veverek“, u dolního rybníka v ulici J. Švermy a před
objektem „staré hospody“ v ulici Rudé Armády. Roky jsme jednali s firmou EKO-KOM, a.s. avšak
bezvýsledně. Technické služby nám vyšly vstříc. Přibyly čtyři nádoby na plast a dva na papír.
- vň
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Puklina ve vozovce odhalila prasklou kanalizaci
Snaha vyspravit prasklinu na vozovce u tzv. „veverek“ přerostla doslova v havárii. Při
zpevňování záplaty se zde vytvořila díra s půlmetrovým průměrem, avšak hluboká byla téměř dva
metry. Za pomoci policie se zde musela dokonce odklonit doprava linkových autobusů.
Proč pod povrchem vznikla dutina se muselo nejdříve prošetřit. Ještěže se vozovka
nepropadla pod těžkým vozidlem nebo autobusem a přišlo se na to tímto způsobem. Původcem
mohla být spodní voda nebo prasklina v potrubí. Nakonec to byla opravdu díra v kanalizaci. V těchto
místech se dokonce i ucpala a my jsme museli využít služeb specializované firmy, která provedla
nejdříve její průplach. Poté byly splašky ve výkopu vyčerpány, zavedena průzkumná sonda a potrubí
spraveno. Práce provedla během jednoho dne I. vodárenská společnost Chomutov, s.r.o. Na půl dne
musela být odkloněna i městská hromadná doprava linka č. 308.

Po prázdninách se bude v obci dále pokračovat v opravách dalších prasklin v komunikacích.
Doufejme, že ne už tak složitě.
- vň

Úklid komunikací čistícím vozem
Již v minulém vydání zpravodaje jsme vás informovali o tom, že v rámci environmentálního
dozoru vyslyšely Severočeské doly, a.s. připomínky členů komisí sestavených ze zástupců dotčených
obcí a zakoupily v rámci projektu Stop prach! čistící vůz. Ten začal pracovat na údržbě našich silnic,
popřípadě v budoucnosti chodníků od letošního června, a to každý čtvrtek. Začátek projektu však
s sebou přinesl komplikace. Po dodání auta se čekalo na školení řidiče, další týden byl rozbitý.
Následovala zase čerpání dovolené.
Jen bychom chtěli občany upozornit na zmiňované čtvrtky. Je třeba nenechávat auta
zaparkovaná při okrajích komunikací, ale umístit je buď do dvorů nebo na parkoviště, tak aby čistící
vůz mohl bezproblémově projet celé úseky ulic. Zejména v ulici J. Švermy za potokem žádáme
občany, aby naše požadavky respektovaly. Děkujeme.
- vň
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Dětský karneval
První dětskou akcí, zapsanou do letošního kulturního kalendáře obce, se stal Dětský karneval.
Ten se uskutečnil v sobotu 6. dubna 2019 od 16 do 18 hodin. O zábavu se dětem postarali tři
účinkující se svým pořadem s názvem Gulášek Mirečka a Leontýnky. Pořad byl plný soutěží, tanečků a
animátorských písniček. Akce se zúčastnila téměř padesátka dětí.
Bohužel jsme příliš nevychytali termín konání akce, neboť na přilehlém hřišti se konal v rámci
okresního přeboru mužů fotbalový zápas. Děti tudíž neustále běhaly ven za otci, kteří sledovali utkání
a zase zpět za maminkami, které se s nimi účastnily akce. To velmi narušovalo poklidný průběh a
soustředění dětí.
Každé ze zúčastněných dětí nejdříve obdrželo sladkou odměnu a poté bylo vyhlášeno osmnáct
„nej“ masek. Nebyly to žádné „nejkrásnější a nejúžasnější“ kostýmy. Důraz jsme kladly především na
podíl ruční práce, pracnost, náročnost zhotovení a originální nápad. Vítěze jsme ještě rozdělili do
dvou kategorií, a to starší a mladší děti. Vybrané větší děti získaly sladkou odměnu a interaktivní
hračku či obrázek k dotvoření. Ty nejmenší k dobrůtce obdrželi plyšovou hračku. Mezi oceněnými
byly například tyto masky: víla Amálka, Večerníček, gejša, mrtvá princezna, ovečka Shawn, Elsa
z pohádky, trpaslík, rockerky, beruška, pirát, tradiční Červená Karkulka, samurajové i trolí princezna
Poppy.
- Vň

Zájezdy do divadel ve druhém čtvrtletí
Během uplynulého čtvrtletí jsme se vypravili celkem dvakrát za kulturou do pražských divadel.
Poprvé to bylo ve středu dne 26. dubna 2019, kdy jsme navštívili divadlo Palace a kde byla na
programu úžasná komedie s názvem Miláček Anna. Příběh o tom, že partnerský vztah se občas může
dostat do stereotypu a že své o tom i Bernard a Jacquelline v podání Davida Prachaře a Petry
Špalkové, nás velmi pobavil. Oba dva hlavní aktéři měli milence, a protože s nimi chtěli strávit noc,
rozhodli se „odeslat“ toho druhého pryč, avšak ani jeden z nich neodjel. Vše se pokusila zachránit
služka Anna v podání Martiny Hudečkové. V rolích milenců se představili Linda Rybová a Saša Rašilov.
Druhý zájezd jsme podnikli v pátek 31. května 2019, kdy cílem naší cesty bylo Divadlo
Broadway. Na programu byl muzikál s názvem Kvítek mandragory s písničkami Heleny Vondráčkové.
Po Mýdlovém princi (Václav Neckář) a Času růží (Karel Gott) je toto opět další hudební počin, který
zpracoval melodie známých interpretů do divadelně-hudebního příběhu. Na představení jsme získali
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bohužel až zadní sedadla, ale i z těch bylo dobře vidět i slyšet. Páteční den se vydařil. Představení
bylo vtipné a odpočinkové. I počasí se ten den opravdu povedlo a tak i chvíle před samotným
muzikálem byly v ulicích večerní Prahy příjemné. Ač se zájezd uskutečnil v pátek, všechno probíhalo
hladce, bez dopravních komplikací a zácp. Návrat byl brzký. Již v deset hodin jsme přijížděli zpět do
Droužkovic.
- vň

19. droužkovický slet čarodějnic
Při pořádání devatenáctého ročníku tradiční akce Droužkovický slet čarodějnic jsme měli letos
doslova štěstí v neštěstí. Po krásných dubnových dnech přišlo ochlazení a s ním i déšť. Ještě v pondělí
pršelo jak z konve. Na úterý třicátého, kdy se akce tak jako v celé republice tak i u nás uskutečnila, se
počasí vylepšilo. Nebe se vyčistilo, občas vysvitlo sluníčko a trošku se oteplilo. Ve středu na první máj
se počasí vrátilo do deštivého módu.
Kvůli úpravám na koupališti jsme museli přesunout místo pořádání akce z koupaliště do
prostor u fotbalového hřiště. Moc nás to mrzelo. Zkapacitněním kulturního domu došlo ke zmenšení
zahrady. Návštěvníci se tak občerstvovali zde, děti soutěžily na fotbalovém hřišti, zápis čarodějných
účastníků sletu a hranice pro oheň byly vedle víceúčelového hřiště, kde bylo také pódium pro
vyhlášení výsledků missí soutěže a pro uložení a losování tomboly. Všechno tak bylo oddělené,
špatně propojené a působilo to velmi neosobním dojmem. Navíc jedna ze stálých pořadatelek
Fuchsie Dobrovolná nebyla ze svého pracoviště uvolněna a druhá Dolfína Potrhlá ztratila hlas a díky
tomu bylo velmi těžké ukočírovat stanovený program a jeho jednotlivé body. Ten byl však i velmi
ochuzený. Nebylo zajištěno žádné zábavné vystoupení, neboť sehnat ho na tento termín, kdy se koná
na mnoha místech a je velmi oblíbenou kulturní akcí, je nejenom nad lidské síly, ale dokonce i nad ty
čarodějnické. Pro děti byly připraveny pouze tematické soutěže za sladké odměny. Následoval
společný průlet na koštěti a hromadné focení. Po vyhlášení výherců ve čtyřech věkových kategoriích
od nejmladších generací až po ty nejstarší, miss simpatyje, majitelů nejkrásnějšího koštěte či
samoletu následovalo losování tomboly. Tentokrát jsme se zaměřili převážně na ceny pro děti, neboť
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hlavně pro ně je tato akce určena. Proto jsme do tomboly zakoupili ceny raději na rozvoj a podpoření
dětské tvořivosti než sladkosti, ale samozřejmě nechybělo i pár lahví vína pro dospělé. Pak už došlo
na zapálení hranice a upálení jedné dobrovolnice. To vše za asistence místních hasičů. Následovalo
opékání buřtíků a volná zábava. Po celou dobu akce byla možnost občerstvení v kulturním domě
(„hospodě“) a taky venku na zahradě v „domečku“.

Na příští rok chystáme velké oslavy, neboť bude dvacátý ročník této oblíbené akce. Těšíme se,
že se vrátí na naše oblíbené koupaliště. Dětské dílničky, moderátoři a animátoři, návštěva youtubera
pro náctileté, vystoupení dětské skupiny Maxíci, spousta dovednostních soutěží, to vše je už nyní
zajištěno. Nebude chybět opět bohatá tombola. Děkujeme tentokrát za pomoc členům spolku D.N.O.
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za připravené soutěže a jejich obsluhu, sestrám Anně a Pavlíně Lajtnerovým při zápisu a prodeji
tomboly, slečně Markétě Košnarové za práci na stanovišti pro příděl sladkostí a paní Evě Bujdákové
mladší za pomoc při moderování akce.
- vň, podklady Pavla Kudláčková,

Velké oslavy MDD
Oslavy mezinárodního dne dětí byly velkou zatěžkávací zkouškou pro renovovaný areál
místního koupaliště a jeho nového nájemce. Do kulturního kalendáře obce jsme je zařadili přímo na
sobotu 1. června 2019, což je velmi náročné na obstarání nejen programu, ale především atrakcí. Pro
takovýto velmi žádaný termín proto musíme vše objednávat s půlročním předstihem. Ale ač jsme to
učinili, i tak vznikly problémy a my ještě týden před konáním oslav sháněli některé nafukovací atrakce
u náhradníků. Naštěstí se nám to podařilo a na kvalitě akce to nebylo vůbec znát. Dětičky si svůj den
užily a nám s duněním spadl těžký kámen ze srdce. Od příštího roku však chceme provést změnu a
termín volit vždy buď o týden dříve nebo později.
Atrakce jsme vybírali tak, aby si je užili všichni. Od malých robátek až po náctileté. Dětem byl
k dispozici řetízkový kolotoč, vláček, dále pak nafukovací opičí dráha, zorbingový válec, trampolíny 4
v 1 a dětský koutek. Formou cateringu si mohli oslavenci pochutnat na cukrové vatě nebo se nechat
zkrášlit malováním na obličej či třpytivým tetováním. Spolek D.N.O. si pro malé návštěvníky připravil
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dovednostní soutěže za sladké odměny. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na speciální
střelnici, zastřílet prakem či zaházet si s plyšovými krysami na pastičky. Svojí šikovnost si také mohly
vyzkoušet na unikátním stole ve hře nazvané Čára.
Jako specialita pro slavnostní odpoledne byla na programu cirka hodinová ukázka práce a
vybavení Vězeňské služby z nedalekých Všehrd. Střelbu ze zbraní a poplašné granáty vystřídaly
poklidné jízdy na ponících. Své stanoviště si v areálu koupaliště zřídili i naši hasiči se svojí technikou.
- vň

Doplnění kulturního kalendáře na rok 2019
Ačkoliv byl Kulturní kalendář na letošní rok schválen až koncem měsíce ledna, přesto došlo
k dalším jeho úpravám a doplnění. A tady jsou další noviny, změny a pevná data.
Srpen
Sobota - 17. srpna 2019 od 21.30 hodin – areál místního koupaliště
Letní promítání
Promítání v areálu místního koupaliště se uskuteční od 21.30 hodin. Populární český film Ženy v běhu
bude promítat Kino Jirkov, s.r.o. Vstupné ve výši 50,-- Kč bude vybíráno přímo na místě.
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Srpen
Sobota - 24. srpna 2019 od 20.00 do 22:00 hodin – areál místního koupaliště
Koncert oblíbené poprockové kapely Turbo
Legendární poprocková kapela Turbo navštíví naše koupaliště. Organizačně zajistil nákladnou kulturní
akci nájemce areálu pan Campr Vladimír, ml.. Obec přispěla částkou 20.000,-- Kč na úhradu části
honoráře členů kapely. Vstupenky v předprodeji budou za částku 190,-- Kč
Prodej na místě už za 250,-- Kč.
Září
Sobota - 7. září 2019 od 20.00 hodin – areál místního koupaliště
Stezka odvahy
Oblíbená noční akce se uskuteční ve spolupráci s uměleckou a produkční agenturou Broxoxo a spolkem D.N.O.
Hledáme však další zletilé dobrovolníky. Pomocníci hlaste se závazně v radnici úřadu do 29. srpna
2019, kde vám budou poskytnuty požadavky a podrobné informace. Za „strašení“ dostanou účastníci odměnu 250,-- Kč za účast bez masky (dodá obec) nebo 500,-- Kč s vlastním převlekem.
Listopad
Pátek - 9. listopadu 2019 od 19.00 hodin – divadlo Palace Praha
Zájezd do divadla na komedii Do ložnice vstupujte jednotlivě!
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná… Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků. Hrají:
Mahulena Bočanová/Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas/Roman Štolpa, Monika
Absolonová/Adéla Gondíková/Kateřina Lojdová, Filip Tomsa, Jana Birgusová/ Sandra Černodrinská/
Radka Pavlovčinová/ Hana Kunsnjerová, Vlasta Žehrová aj. Cena vstupenek 499,-- Kč/ 2 osoby.
Odjezd z obce v 16:00 hodin. K dispozici je 24 míst.
Pátek - 29. listopadu 2019 od 19.00 hodin – divadlo U Hasičů
S Pydlou v zádech
Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové partii mocných, poskytuje
vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro řadu brilantních klaunských čísel. Hra měla svou premiéru
v Divadle Semafor 4. 6. 1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Nyní po mnoha letech se legendární
inscenace vrací zpět na divadelní prkna. Dále hrají: Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, Karel Gult,
Dagmar Schlehrová a Jiří Veit. Cena vstupenek 420,-- Kč/ 2 osoby. Odjezd z obce v 16:00 hodin.
K dispozici je 30 míst.
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Také naši hasiči se podíleli na odstranění havárie
v ulici SNP. Díra ve vozovce odhalila nejen prasklinu
v kanalizaci, ale také její ucpání. Odčerpávání bylo
náročné. Lidé do kanalizace splachují i to, co tam
nepatří. Igelitové tašky a sáčky, hadry, dokonce i celé
kusy oblečení.

Dne 29. dubna 2019 objevili naši
hasiči po patnácté hodině znečištění potoka Hačky. Bylo potřeba
vytvořit norné stěny a zabránit
odtoku. Původcem byl označena
firma z průmyslové zóny v Chomutově. Případ si převzali chomutovští hasiči.

Staré a nevyhovující, navíc ukryté v rozpadajícím se
nevzhledném dřevěném bednění…. takové bylo
vodovodní potrubí vedoucí souběžně se zadním mostem
přes potok Hačka. Na jaře letošního roku se dočkalo
konečně výměny. Takto vypadá průběh jeho opravy.
Předpokládáme, že dojde ještě k jeho zateplení.

 Fotostřípky s komentářem 

Nové kontejnery na tříděný
odpad dodané
Technickými
službami města
Chomutova.

20.

 Fotostřípky s komentářem 

V průběhu druhého čtvrtletí
byly po obci a v areálu koupaliště rozmístěny betonové odpadkové koše. Některé ocení
kuřáci, jiné zase pejskaři. Ty,
kteří ještě hovínka po svých
mazlíčcích nesbírají, to snad
konečně donutí.

Sekání koryta
potoka Hačka si
vzala obec na
základě smlouvy
pod svůj patronát. Provádí
se dvakrát
ročně. Práce
to je náročná.
První sekání
provedli naši
VPP pracovníci v měsíci
červnu.

Tato hromada stavební sutě se před nedávnem objevila složená na ploše uklizené
bioskládky. Její „majitel“ měl opravdu
velké štěstí. Učinil tak právě v době, kdy
jsme stahovali data z nedaleko umístěné
fotopasti. Určitě to udělal nějaký chudák,
který nemá ani na zaplacení skládkovného.
Toto byla poslední pomyslná kapka, díky
níž náš pohár trpělivosti přetekl. Černému
skládkování chceme zabránit a činíme
k tomu potřebné kroky. Za takovýto odpad
si příště každý původce zaplatí tučnou
pokutu.
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„Dřevěné peklo“ v Droužkovicích
Jedno klasické úterní květnové odpoledne se v Droužkovicích mohlo změnit v drama! Na
zahradě rodinného domu „U Masti“ vzplál uhlík a začalo hořet. Štěstím pro majitele domu byla
skutečnost, že díky své zvědavosti šel Jan Minčák překontrolovat vývoj stavby bazénu a viděl
plameny. Následně s klidem „angličana“ oznámil majiteli domu, že má asi problém a začal konat.
Zalarmoval pana starostu a neposlední řadě rovněž vše oznámil hasičům. S první pomocí
přispěchali z nedalekého kulturního zařízení Roman Ovský, Jaroslav Huňady a Rudolf Národa, kteří
zabezpečili požár do příjezdu hasičů. Ke cti droužkovickému hasičskému sboru je potřeba dodat, že
první jednotkou, která dorazila na místo, byli právě ti „naši“, až po nich přijeli profesionální sbory
z Chomutova a další.
Požár se nakonec podařilo během několika minut dostat pod kontrolu a následně uhasit, už za
přihlížení majitele domu, který v době kdy celá nešťastná událost vznikla trávil zasloužené chvilky
odpočinku sportem. Všechno nakonec dobře dopadlo a zdá se, že i grilovací sezona „U Masti“ není
ohrožena….
Autor článku: Radek Šilhan

Oprava cisterny
Jak jsme napsali v minulém vydání zpravodaje v sekci Dění v obci požádala obec o renovaci
cisterny, která je součástí hasičského automobilu Tatra 815 CAS 32, a to z Programu na podporu
JSDHO a ostatních složek IZS pro rok 2019, jehož vyhlašovatelem byl Ústecký kraj.
Nutná a velmi potřebná oprava byla vyčíslena na částku dvě stě tisíc Kč. Obec tuto sumu
v rozpočtu na letošní rok sice již vyčlenila, ale když se může někde ušetřit, tak jedině dobře. Se svou
žádostí jsme uspěli, dotaci jsme získali, avšak pouze v částce sedmdesát tisíc korun českých.
Obnovení nástřiku obnášelo tyto práce: vysoušení, obroušení, odmaštění, nanesení základního a dále
pak ochranného nástřiku. Vše bylo provedeno v měsících duben a květen.

 Sbor dobrovolných hasičů 
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Na „Dobříš“ zase pro pohár!
Již několik let trvá bandyhokejová neporazitelnost Droužkovic v prestižním klání s Dobříší. A
právě na Dobříš se vydali hráči Droužkovic hájit svoji bilanci na začátku května. Domácí organizátoři
uspořádali turnaj, kterého se kromě pořadatelů a našich hráčů zúčastnili ještě hráči Zbraslavi.
Výprava Droužkovic nakonec nebyla tak početná, jak se původně čekalo a trenér Martin Pipek
s generálním manažerem Václavem Štorkem museli dělat změny v sestavě ještě v průběhu náročné
cesty do dějiště turnaje. Vzhledem k náročnosti cestování bylo důležité, aby se naši hráči dokázali
s tímto vypořádat a velmi rychle se adaptovat na dobříšské podnebí. Za pomoci kvalitního pitného
režimu a díky profesionalitě všech hráčů se toto podařilo realizačnímu týmu na výbornou a naši hráči
se mohli soustředit již pouze na kvalitu předvedené hry. V prvním zápase turnaje zdolala Zbraslav
domácí hráče 5:2 a pak už přišla naše chvíle. Ve velkém stylu, podpořeni dokonalým výkonem
brankáře „Páši“ jsme deklasovali v prvním duelu Dobříš 17:4 a do druhého duelu se Zbraslaví bylo
jasné, že nám stačila k prvenství remíza.
Jenže nebylo to vůbec jednoduché, neboť se na náš začala projevovat cesta a lehká únava
vzhledem k „časovému posunu“. Nicméně tady se opět projevila velikost osobnosti trenéra Pipka a
GM Štorka. Oba zajistili dokonalý servis, pitný režim a domluvili s pořadateli speciální energeticky
vyvážené stravování, díky kterému jsme se dostali zpět do formy. Zápas se Zbraslaví nabídl všechno,
co ke špičkovému bandy hokeji patří. Po strhujícím průběhu jsme nakonec dokázali zvítězit 7:6, když
střelcem rozhodující branky byl Petr Ječmen. Úspěch jsme poté zaznamenali i v individuálních
cenách, nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Dan Mašek. A pak to začalo – velkolepé oslavy,
průvod městem, jízda v otevřeném autobusu po Dobříši, to vše podpořené několika doušky žluté
limonády (pozor, někteří pili i malinovku) a zeleninový salátek. Večer následovala tisková konference
a zdařilá beseda o sportu. Po krásné a klidné noci se pak v neděli okolo poledne vrátila výprava
úspěšných hráčů bandy hokeje zpět domů a svůj návrat okořenila speciálním divadelním kouskem
trenéra Pipka pod názvem „Čmeláček“. I toto vystoupení sklidilo zasloužený úspěch a jen potvrdilo
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úspěšný víkend. Za velkou podporu celé akce je potřeba poděkovat Obci Droužkovice a všem hráčům
pak za prezentaci dobrého jména Droužkovic.
Seznam hráčů: Daniel Mašek, Ladislav Kováč, Jiří Hošek, Rudolf Národa, David Urban, Miroslav Frollo,
Petr Ječmen, Radek Šilhan, Roman Ovský, Daniel Šulc.
Trenér: Martin Pipek
Generální manažer: Václav Štorek
autor článku a foto: Radek Šilhan

Hvězda NHL na nohejbale v Droužkovicích
Deset našlapaných týmů přilákal poslední květnovou sobotu 19.ročník nohejbalového
vzpomínkového turnaje Vladislava Maška, Josefa Kašeho a Josefa Rindoše. Pořadatelem turnaje byla
tradičně Obec Droužkovice a symbolicky celé klání zahájili rukou společnou bývalý starosta a
dlouholetý člen nohejbalových Panterů Droužkovice Milan Živný se stávajícím starostou Zdeňkem
Národou. Oba mohli přivítat mezi hráči i jednoho z nejlepších Čechů v NHL a odchovance
chomutovského hokeje Davida Kämpfa, který přijel posílit tým HOKEJKY. Turnaj se hrál ve dvou
skupinách po pěti v týmech, přičemž vítězové skupin se utkali ve finále a druzí o bronzovou medaili.
Pořadí na dalších místech bylo dáno počtem uhraných setů a bodů ve skupinách. Nutno zmínit, že
přesně podle úvodních slov sportovního ředitele turnaje Dana Maška se celý den nesl v krásném
duchu fair play a ve vzájemné úctě a kamarádství, k čemuž nemalou měrou přispěl hoteliér Jaroslav
Huňady, který se vzorně postaral o pitný režim (plznička neuvěřitelná) i pro sportovce vyváženou
stravu. Asi nejméně podstatné na tomto turnaji jsou výsledky, i když třeba delegace ze sousedních
Spořic se rozhodně netajila tím, že chce odvézt pohár pro vítěze. Jenže na hřišti bylo všechno jinak a
Spořice skončili až ve druhé polovině startovního pole na 6.místě. Poslední zápas – velmi kvalitní
finále – vyhráli TAK SOOO po boji 2:1 nad týmem ŠILHÁNCI, který měl v závěru turnaje ve svém
středu jedinou hrající ženu Markétu Šilhanovou (nahradila rodinného přítele Ráděho, který musel
odjet vykydat a podojit na rodinnou farmu v Drmalech☺). Tady se organizátoři projevili jako praví
gentlemani a vyhlásili ji nejlepší hráčkou celého turnaje. Když už jsme u těch individuálních cen, cenu
TEENAGER TURNAJE získal teprve sedmdesátiletý hráč z Dobříše Jaroslav Houska (mimochodem
nohejbalově skvělý) a nejkreativnějším hráčem byl vyhlášen Václav Merhaut, který tři roky poté, co
v rámci osmiboje zaběhl stovku s kotoulem opět prokázal umělecké vlohy… Je to skutečně pohybový
génius!
Dramatický byl i souboj o třetí místo, který svedli domácí Panteři v takřka letitě neměnném
složení s údlickými Tygry, bohužel pro Pantery z toho bylo jen čtvrté místo….. Po turnaji se
uskutečnila zdařilá beseda o sport, dokonce tak zdařilá, že pro některé končila až po nedělním
hokejovém finále…. ☺.
Autor článku: Radek Šilhan
Celkové pořadí:
1.TAK SOOO (Ladislav Kováč, Jakub Chrpa, Jan Vaněk)
2. ŠILHÁNCI (Markéta Šilhanová, Vojtěch Šilhan, Radek Šilhan, Radek Malárik)
3. TYGŘI
4. PANTEŘI
5. DOBŘÍŠ
6. SPOŘICE
7. HOKEJKY
8. POLICIE
9. URBANI
10. MAŠKOVCI
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 Volný čas 
Výlet do ZOO Praha
V sobotu 15. května 2019 se uskutečnil poprvé výlet na základě hlasování občanů na našich
obecních webových stránkách. Jsme moc rádi, že jste se toho zúčastnili a rádi bychom takto
organizovali i více akcí. Proto pokud máte návrhy, kam byste se rádi podívali, tak neváhejte a napište
své tipy a můžeme zase příště vyhlásit takto veřejně Vaše návrhy a dle hlasování by se následně výlet
mohl uskutečnit. A teď zpět k výletu do zoo.
Jak už jsme napsali, místo zvítězilo v anketě. Možná proto, že bylo nejblíž. Liberec a Dvůr
Králové jsou vzdáleny skoro tři hodiny cesty a hodně času bychom tak strávili v autobuse cestováním.
Počasí bylo celý týden uplakané a studené. Nejvyšší denní teploty byly kolem osmi stupňů. Na sobotu
však konečně hlásili oteplení. Předpověď byla dokonce 21 stupňů! Jen to ráno na to nevypadalo.
Zamračená obloha, žádné modré místečko a sluníčko bylo ještě v peřinách.
Autobus byl plný nedočkavých účastníků. Odjezd z obce byl naplánován na osmou hodinu
ranní a na místo jsme dorazili v půl desáté. Jelikož zahrada se otevírá od devíti, mysleli jsme si, že to
bude tak akorát. U hlavních turniketů a pokladen byl už ale totální masakr. Davy lidí, hlava na hlavě.
Naše počáteční nadšení vzalo za své. Lidé se tlačili, natěšené děti zlobily nebo se neustále někde
motaly, rodiče byli nervózní. Všude vládl absolutní chaos. Po vpuštění do areálu se nakonec ten
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neskutečný dav lidí rozprostřel. I tak byly všude hromady čekajících, tlačících se a přesouvajících se
návštěvníků.
Areál zoologické zahrady je značně členitý s velkým převýšením. Vystoupat až do nejvyššího
bodu vyžaduje hodně vytrvalosti. Zvláště, když jste obtěžkáni batohy, taškami s jídlem a pitím a
jinými důležitými věcmi. Někteří si sice zapůjčili u vstupní brány trakař, ten ale byl špatně ovladatelný,
do kopce těžký a cestou dolů zase chtělo hodně síly ubrzdit ho. Ještě že k těm špatným a negativním
zážitkům z počátku se konečně ukázalo sluníčko a udělalo se nádherně. Říká se, že jedenáctá hodina
rozhodne. A tentokrát tomu bylo skutečně tak. Nic tudíž nebránilo dokonalé prohlídce. A že tu bylo
spoustu zákoutí, výběhů, vyhlídek, pavilónů! Někteří studovali podrobně mapu, aby ani kousek
zahrady nevynechali. Jiní šli nazdařbůh kam je nohy nesly a ukazatelé vedly. Každý si tu našel
místečko, které ho uchvátilo.

Zblízka jste se mohli podívat na papoušky a jiné opeřence v ptačích mokřadech. Jiní obdivovali
slony v Údolí slonů, žirafy v Africkém domě, hrochy ve vlastním pavilónu. Zubry, bizony, velbloudy,
koně převalského, jeleny a další kopytníky s roztodivnými jmény v oblasti nazvané Pláně. Další částí
byl například Severský les s losy, soby a vlky. V části nazvané Napříč kontinenty jsme mohli obdivovat
hyeny, klokany, zebry, lamy a například jihoamerické dravce. Pavilón šelem a plazů byl nacpaný až
k prasknutí. Dalšími zajímavými pavilóny byl s velkými želvami, gaviálů nazvaný Čambal, goril,
tučňáků, lachtanů. Ten, kdo se potřeboval občerstvit, popřípadě si odpočinout tu měl spoustu
možností. I děti si mohly na spoustě míst vyhrát, podívat se na zvířátka opravdu velmi zblízka nebo se
roztodivně zabavit. Například vyrobit si ruční papír ze sloního trusu. Do pěti hodin, kdy byl
naplánovaný odjezd, bylo spoustu času a možností. Den se opravdu vydařil. Cesta zpět utekla rychle.
Únava dolehla snad na všechny.
- vň, podklady: Bc. Pavla Kudláčková,

Poznávací cesta od dolů – Stříbrná stezka
Jelikož konec loňského roku byl velmi hektický a tradiční poznávací zájezd pro naše občany
pořádaný Severočeskými doly, a.s. jsme společně nestihli dotáhnout do úspěšného konce,
s organizováním toho letošního jsme začali již velmi brzo. Díky tomu se nám podařilo zajistit další
zajímavý výlet, a to již na jaře. Termín byl stanoven na úterý 28. května 2019. Už samotný název
studijní cesty „Po česko-saské“ stříbrné stezce a návštěva hornických měst Jáchymov a Annaberg-Buchholz zněl poutavě a zajímavě. Přihlášky se jen hrnuly, zájem byl veliký. Počet míst byl omezen.

 Volný čas 

26.

 Volný čas 
Celkem jich bylo k dispozici čtyřicet.
Ráno nám počáteční nadšení zkazil hrozný liják. Bylo ošklivo, chladno a po nebi se doslova
válely nacucané mraky. Z obce jsme vyjeli v devět hodin. Nejdříve náš autobus nabral směr Jáchymov,
kde na nás čekala prohlídka muzea. V současné době je zde pro návštěvníky připravena expozice
nazvaná Jáchymov v zrcadle času, která má celkem patnáct sálů a dvě podlaží. Muzeum se nachází
v renesanční budově někdejší Královské mincovny z roku 1536. Během prohlídky s výkladem jsme se
seznámili s geologií a mineralogií Krušných hor a archeologickými nálezy. Přiblíženo nám bylo rudné
hornictví ze šestnáctého století, numismatika a mincovnictví. Atrakcí muzea je velkoplošný pohyblivý
model krušnohorských důlních prací v šestnáctém století. Součástí prohlídky je také expozice
mapující pracovní tábory na Jáchymovsku po roce 1948.

V Královské mincovně jsme strávili hodinku a půl. Následoval přesun na oběd do nedalekého
Ostrova. Poté naše cesta směrovala znovu zpět do města Jáchymova, kde jsme byli na druhou hodinu
po poledni objednáni na naučnou prohlídku skanzenu Dolu Svornosti. Ten je nejstarším
z jáchymovských dolů na stříbro. Zmíněn byl už v roce 1529. Později zde v hloubce pět set metrů při
těžbě uranu v devatenáctém století vytryskl vydatný pramen, který stačil do roku 1901 zatopit skoro
celý důl. Voda se začala odčerpávat až v roce 1924. Nyní jej využívají lázně jako zdroj léčivých
radonových vod pro léčebné účely.

Dále naše cesta pokračovala do Německa. Z Jáchymova do Annabergu-Buchholz to je jen, co
by kamenem dohodil. Během hodinky jsme již stáli před gotickým kostelem sv. Anny, kde se umístěný
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hornický oltář. Součástí kostela je i věž, ve které se nachází i byt správce. Ten pečuje o chod pěti
zvonů. Jen ten, kdo chtěl, mohl si věž i byt prohlédnout zblízka. Návštěva byla ale za poplatek, ten
však hradily také Severočeské doly, a.s.. Navíc každý zájemce musel nahoru vyšlapat cca 200 schodů.
Další možností byla procházka po historickém středu města. Velká část náměstí a přilehlých uliček
byla však v rekonstrukci. Zajímavostí je, že toto město je partnerským městem s naším Chomutovem
a tudíž i veškeré směrovky byly také v češtině. Bonusem při naší poznávací cestě byl hodinový
rozchod v místním nákupním středisku. Návrat do obce byl kolem půl osmé.
- vň

Promítání v letním kině
Pro zpestření letošního léta jsme pro naše občany připravili filmové projekce v areálu místního
koupaliště. Využili jsme nabídku Klubu vojenských promítačů v Chomutově, který má ve své nabídce
za symbolickou cenu starší české klasiky i pohádky a dále pak Kina Jirkov, s.r.o. To má k dispozici
nejnovější filmové trháky, avšak v jiné cenové relaci. K úhradě těchto služeb použijeme dotaci, kterou
získala MAS Sdružení Západní Krušnohoří se sídlem v Droužkovicích od Ústeckého kraje na podporu
komunitního života na venkově. Část tohoto finančního příspěvku půjde ještě na úhradu materiálních
nákladů na pořádání 14. Droužkovických vodních hrátek v měsíci červenci a služeb při organizování
Stezky odvahy, která se uskuteční první sobotu v září.
První promítání se konalo ještě před začátkem prázdnin, a to v sobotu 29. června 2019 od
22.00 hodin. Na úvod jsme vybrali film sami. Zvolili jsme pravou českou klasiku Na samotě u lesa.
Hlavnímu promítání předcházelo zhruba čtvrthodinové pásmo krátkých českých pohádek. Vstupné
bylo tentokrát zdarma.
Dalšími termíny jsou:
Pátek 26. července 2019 od 21.15 hodin – Léto s kovbojem – vstupné zdarma,
Sobota 17. srpna 2019 od 21.30 hodin – Ženy v běhu – vstupné 50,-- Kč.

 Zajímavosti 
Sraz historických vozidel Chomutov 2019
V sobotu dne 27. dubna 2019 se v Chomutově uskutečnil 25. sraz historických vozidel. Tato
akce měla spoustu mediálních partnerů. I naše obec na pořádání této akce přispěla symbolickou
částkou.
Sraz měl tradiční průběh. Na výstavu vozidel na parkoviště Severočeských dolů mezi
obchodním centrem Chomutovka a samoobsluhou Billa dorazily automobily a motocykly
přihlášených účastníků. Celkem jich bylo sto dvacet. Zde probíhala prezentace vozidel za účasti
spousty diváků. Vstupné bylo zdarma. Proti předchozím ročníkům byla slabší účast v kategorii
automobilů do roku výroby 1955 a předválečných automobilů bylo jen devět. Některé účastníky od-
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radila i špatná předpověď počasí. Bylo pod mrakem a občas drobně mrholilo nebo sprchlo.

V poledne odstartovalo první vozidlo na trať spanilé jízdy s plněním disciplín. Trasa tohoto
ročníku vedla účastníky z Chomutova přes Málkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Račetice, Březno a
Droužkovice zpět do Chomutova do hotelu Arena, kde proběhlo vyhlášení vítězů.

Mezi přihlášenými účastníky byl i náš občan pan Štefan Řečínský se svým vozem Fiat 124 Sport
Spider 1800, rok 1976. Spolujezdci mu byli Adriana a Viktor Matajsovi. Ten se jednak umístil ve své
kategorii – Soutěžní vozy od roku výroby 1956 na prvním místě, ale také byl vyhlášen coby Absolutní
vítěz ročníku 2019.
– vň, zdroj: internetové stránky
Fota poskytl Zdeněk Prchal, místopředseda VCC Chomutov a -vň

Hobby závody Třebívlice
Krásné sobotní ráno, 27. dubna a my vyrážíme opět sbírat zkušenosti na jezdecké hobby
závody do příjemného rodinného prostředí do nedalekých Třebívlic. Na tento den bylo naplánováno
několik soutěží, my jsme se zúčastnili soutěží skokových a jízdy zručnosti. Tentokrát ze stáje vyjelo o
dvě nejmladší závodnice více. Stáj Droužkovice tentokrát vyjely reprezentovat tyto dvojice Štěpánka
Šulcová s Tinkou, Vendulka Šulcová s Tinkou, Kačka Národová s Chicem a Růženka Národová s
Chicem. Nejmladší holky si zajely soutěže s vodičem, zvláštní poděkování si zaslouží samozřejmě i
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vodiči Kačka se Štěpánkou, protože holkám vyběhaly krásná umístění, ale i samy si zajely moc hezké
výkony.
Začínalo se jízdou zručnosti s vodičem, ve které jsme si odvezli rovnou 1. místo v podání
Růženky s Chicem a jejich vodičem Kačkou, ve stejné soutěži se umístila i Vendulka s Tinkou a
Štěpánkou hned na 2. místě. V jízdě zručnosti bez vodiče zápolily Kačka se Štěpánkou a opět jsme
vezli domů krásné 3. místo pro Kačku s Chicem. Další na pořadí dne byla soutěž skoková a to křížky.
Tam se soutěžilo ve stejném složení a opět vezeme domů mašle Vendulka 1. místo, Růženka 2. místo,
starší holky krásný čistý parkur, bohužel bez umístění. Končilo se soutěží parkur 60cm, ve kterém
Kačka s Chicem vybojovali báječné 1. místo. Celý den jsme si skvěle užili a opět nasbírali nějaké
zkušenosti do příštích závodů.
Foto poskytla a autorkou článku: Tereza Neubergová

Tradiční jarní studijní cesta pro zastupitele měst a obcí
Jako každoročně, tak i letos uspořádaly Severočeské doly, a.s. studijní cestu pro zastupitele
měst a obcí v sousedství DB a DNT. Ta tentokrát účastníky zavedla do bavorského Berchtergadenu a
alpského národního parku. Uskutečnila se ve dne 20. – 23. května 2019.
Studijní cesta byla zaměřena na téma dobývání a užití soli v Horním Bavorsku a ochranu život-
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ního prostředí v alpském národním parku. Na programu zájezdu byla exkurze do solného dolu, kde se
účastníci seznámili nejen s historií, ale i se současným provozem těžby soli. Léčivé a relaxační účinky
alpské termální vody bohaté na přírodní sůl, minerály a stopové prvky si mohli účastníci vyzkoušet
„na vlastní kůži“ v místních termálech.

Dalším bodem programu cesty byla prohlídka chráněného alpského národního parku a plavba
po nejčistším alpském jezeře Königssee. Zde byla návštěvníkům přiblížena problematika ochrany
životního prostředí. Panoramatické výhledy na krajinu v okolí Berchtesgadenu přitahovaly i nejvyšší
představitele fašistické diktatury. Neblahou historii druhé světové války připomněla návštěva
dokumentačního centra v Obersalzbergu. Expozice zde přibližuje historii a osudy původní vesnice
přeměněné na přísně střežené druhé centrum Hitlerovy říše – sídlo nacistické diplomacie a rezidenci
nejvyšší smetánky hitlerovského režimu. Nechyběly ani hrůzy nacistické nadvlády v Evropě a
německého protinacistického odboje. Další zastávkou byla hora Kehlsteinhaus (1839 m n.m.) a na ní
bývalá čajovna Orlí hnízdo a část systému podzemních krytů a tunelů pod Obersalzbergem. V rámci
naučného programu se uskutečnilo také sfárání do solného dolu.

Foto poskytl starosta Ing. Z. Národa, podklady SD, a.s., napsala - vň

Třetí KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST
Ve čtvrtek 31. května proběhl na náměstí v Chomutově již třetí Krušnohorský Regiofest.
Význam slova festival je „slavit nebo oslava“ A tím má KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST být. Tento den
oslavujeme společně naši regionální produkci.
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Důvod k oslavě je. Na rozvoji regionálního značení se velmi zasloužila Asociace regionálních
značek. Ta působí téměř po celém území České republiky a do její rodiny patří celkem 27 různých
regionálních značek. V Ústeckém kraji to jsou KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt, POOHŘÍ regionální
produkt, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt, ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt.
První výrobky z rodiny značky KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt byly certifikovány v roce
2013. Od té doby probíhá certifikace 2x ročně a výrobků, služeb či zážitků s touto značkou je
v současné době 69. A to skutečně již za oslavu stojí.
Čtvrteční sváteční den byl svátečním a vydařeným se vším všudy. Od nádherného počasí,
přes úžasnou organizaci, celodenní živou hudbu, kdy na podiu vystupovaly různé regionální kapely
a dalších tělesa, po značný zájem veřejnosti o celou akci. Dá se říci, že v průběhu celého dne bylo
náměstí stále plné. Potěšila nás i návštěva hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka.
Regionální značka je zárukou toho, že výrobky, služby či produkty takto označené, jsou šetrné
k životnímu prostředí, vznikly z regionálních surovin či mají vysokou přidanou hodnotu v podobě
ruční práce. Jejich nákupem podporujeme regionální ekonomiku. A KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST
slouží k tomu, abychom veřejnosti připomínali, jak úžasné a šikovné lidi mezi sebou máme.
Již nyní začínáme připravovat další, již 4. ročník. Akce by se měla uskutečnit opět poslední
květnový čtvrtek, t.j. 28. května 2020.
Za pořadatele
Ing. Hana Dufková, ředitelka MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

 Mateřská škola 
Čarodějnice
V pondělí dne 29. dubna 2019 byla naše MŠ plná malých čarodějek a čarodějů. Dohromady
jich tam bylo přesně 31. Aby byly přijaty do čarodějnického spolku, tak musely splnit zkoušky „Nejvyššího pohádkového kouzelníka“.
Prvním úkolem byl let na koštěti, poté následoval hod pavoukem do pavučiny, podlézání
koštěte a metení chuchvalce pavučiny koštětem do cíle. Mezi další zkoušky patřilo strašení, které děti
zvládly celkem obstojně. Dále pak vaření lektvaru, znalost zaklínadel a samozřejmě i čarodějnický
tanec, který si malí čarodějové užívali vždy mezi plněním jednotlivých úkolů.
podklady a foto MŠ Droužkovice
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Návštěva obce Březno
V úterý 14. května 2019 jsme se s dětmi vydali do nedaleké vesnice jménem Březno. Byli jsme
sem pozváni na nábor malých fotbalistů. Na fotbalovém hřišti byla pro děti připravena stanoviště,
kde plnily různé úkoly nebo hrály hry. Mezi tyto hry patřila například hra na „Policisty a vězně“, kdy
měly vybrané děti jako policisti pochytat co nejvíce uprchlých vězňů.
Mezi soutěže patřily například: kop míčem na bránu s překážkami, soutěžení o to, kdo posbírá
nejvíce kuželů v daný čas, hod míčkem na cíl a další zajímavé sportovní aktivity. Tohoto dne se
zúčastnilo celkem třicet našich dětí a další přijely z jiných mateřských a základních škol. Celé
dopoledne se neslo ve sportovním duchu a panovala zde skvělá atmosféra, která byla doprovázena
hudbou. Pro děti bylo nachystané i občerstvení, aby po takovém výkonu načerpaly nové síly. Před
naším odjezdem následovalo ještě společné focení. Za šikovnost si odvezli všichni krásné medaile.
Všem se celý program moc líbil. Děti si vychvalovaly akci nejen celou cestou zpět autobusem, ale i
druhý den ve školce.
Podklady a foto MŠ Droužkovice

Oslavy dne dětí
Tento rok vyšel mezinárodní den dětí na sobotu, ale to nám nebránilo v tom, oslavit ho ve
školce o den dříve dne 31. května. Počasí nám přálo, takže jsme celé dopoledne strávili venku na naší
zahradě. Pro děti byla připravena stanoviště, která samy obcházely a soutěžily na nich v doprovodu
paní učitelek.
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Například se házelo míčkem do koše, chytaly se rybky pomocí prutů, tvořily se vlastní cesty
z kruhů tak, aby se našla cesta zpět do cíle a nakonec došlo i na přetahování s lanem. Když soutěžící
obešli všechna stanoviště, čekala na ně parádní odměna. Tou byly medaile a balíčky plné dobrot,
které pro ně připravil obecní úřad. Oslavenci byli z dárků doslova nadšení. A aby oslava dne dětí jen
tak neskončila, následovala ještě diskotéka, u které si děti pořádně zařádily.
Podklady a foto MŠ Droužkovice

Návštěva Divadla Šikula
V pátek 17. května 2019 přijelo do školky loutkové divadlo Šikula. Představení se uskutečnilo
ve třídě Krtečků. Divadla se zúčastnilo 16 dětí. Herci měli připravené pro děti pásmo tří vzdělávacích
pohádek, které se jmenovaly: „O ztraceném koťátku“, „Hezké chování“ a „Jak myška a zajíc třídili
odpad“.
Dětem se příběhy moc líbily a po každé odehraném, to daly hercům najevo velkým potleskem.
Podklady MŠ Droužkovice

Focení dětiček
V pondělí dne 27. května 2019 proběhlo ve školce velké focení. Naše paní fotografka vybrala
pro dětičky krásné místečko. Zároveň měla pro ně připravené i kulisy, které snímky učinily ještě více
zajímavější. Děti se mohly fotit jak jednotlivě, tak i se svými sourozenci, pokud si to rodiče přáli.
Výběr fotografií pak probíhal přímo na facebookových stránkách paní fotografky, kde se také
rovnou objednávaly. V klidu domova si tak každá rodina mohla vybrat ty snímky, které se jim nejvíce
líbily.
Podklady MŠ Droužkovice

Besídka na závěr školního roku
Letošní besídka se nesla v duchu různých hudebních žánrů. Jak se mohli nejen rodiče, ale
všichni návštěvníci přesvědčit, vystoupení dětí byla opravdu pestrá.
Besídka se konala ve čtvrtek 13. června 2019 od 16.00 na zahradě naší školky. Sraz dětiček byl
chvíli před začátkem. Mezitím, co si rodiče a ostatní členové rodin hledali svá místa v hledišti, děti si
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připravily vše potřebné pro začátek a zdárný průběh besídky.
Na úvod paní ředitelka všechny přítomně pozdravila a poté se už byl čas na odříkání první
básničky. Po úvodním veršování následovala taneční vystoupení na hudební žánry jako je rap, klasika,
mazurka, bojový tanec haka a další. Samostatný blok měly děti chodící na výuku angličtiny. Ty nám se
svou paní učitelkou předvedly, cože se to naučily nového v cizím jazyce. Bohužel paní lektorka se
stěhuje a příští rok už nebude do mateřinky dojíždět.
Děti byly úžasně šikovné. Pořádně to na trávníku roztočily a ukázaly tak všem, jak pilně celý
měsíc nacvičovaly.

Po celé besídce následovalo ještě slavnostní rozloučení se s předškoláky, kterých bylo celkem
sedm. Po ošerpování a předání dárečků, následoval přípitek a poděkování od paní ředitelky. Jelikož
děti zvládly celý průběh slavnostního odpoledne na výbornou, následovalo veliké překvapení. Tím
byla obrovská hromada hasicí pěny, kterou pro ně zajistili droužkovičtí hasiči. V tu chvíli zmizela
veškerá oficialita. Děti odhodily svršky a vrhaly se bezhlavě do bílé zábavy. Řádění nemělo konce. A to
byla taková imaginární tečka za další školním rokem v naší mateřince. Spoustu rodičů odcházelo mile
překvapených, spokojených, dojatých i příjemně naladěných.
Podklady MŠ Droužkovice, foto -vň

Škola v přírodě
V pondělí dne 17. června 2019 se školička na celý týden uzavřela. Nadešel totiž čas, vydat se
do plánované školy v přírodě. Cílem cesty byl Plzeňský kraj a tam krásný zámek Nečtiny. Akce se
zúčastnilo 24 dětí a k tomu celý personál zařízení.
Po příjezdu došlo nejdříve na rozdělení pokojů, poté vybalení zavazadel a následovala
poznávací procházka po okolí. Cestou jsme dokonce došli až na zříceninu hradu Preitenstein. Tady
děti našly dopis. V něm stálo, že dříve v těchto místech žil skřítek jménem Pokladníček a ten zde
schoval poklad. Najít ho mohly pouze hodné děti. A tak bylo na celý týden o zábavu postaráno.
Dětičky plnily úkoly od pohádkových postav, aby získaly všechny potřebné díly mapy. Po jejím složení
je pak zavedla k ukrytému pokladu.
Celý týden bylo velmi krásné počasí. Většinu času jsme tudíž trávili s dětmi venku. Koupali
jsme se v bazéně, chodili na procházky po okolí. Každý den plnily děti úkoly od pohádkových
postaviček. Zavítali jsme dokonce až do zoologické zahrady a Dinoparku v Plzni, kde si to děti moc uži-
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ly. Každý večer docházelo k předávání pohledů od rodičů, babiček a dědečků i sourozenců. Pošta se
pak pravidelně četla dětem před spaním. To, aby se jim zdálo něco hezkého a krásně spinkalo. Na
stýskání nebyl čas!

Celý pobyt utekl hrozně rychle a najednou tu byl čtvrtek, kdy děti získaly poslední díly mapy.
Cesta k pokladu se najednou ukázala. A tak jsme se vypravili ho hledat. Ukrytý byl na nedaleké
zřícenině, kde ale čekala i Bílá paní, která ho tu hlídala. Nakonec se ukázalo, že přítomná Bílá paní
nám hledání pokladu usnadní. Ukázala nám správný směr a děti po chvíli vítězně zajásaly. To, když
konečně poklad našly. Jaké to bylo nadšení a radost! Ze zříceniny se šlo zpátky dolů zvesela. Všechny
úkoly byly splněny, Pokladníčkův poklad objeven a to dobrodružství jaké se přitom zažilo!

Celý pobyt ve škole v přírodě byl ještě zakončen opékáním buřtíků, u kterého nás překvapil
malý déšť. Ten nám ale dobrou náladu nemohl v žádném případě zkazit. Všichni jsme si závěr pobytu
náramně užili.
V pátek jsme už jen vstali, zabalili poslední věci a po snídani na nás čekal autobus, který nás
odvezl zpátky ke školce do Droužkovic. Děti se samozřejmě domů moc těšily a s rodiči se vítaly
velikým objetím.
Podklady a foto MŠ Droužkovice
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Hlavním partnerem
závodu je
Obec Droužkovice.

v sobotu
17. 8. 2019
v 10:00 h
na atletickém
stadionu
v Chomutově.

Disciplíny: 100m, dálka, koule, výška, 300m, disk, oštěp, 1500m
Vložený dětský pětiboj: 50m, dálka, hod míčkem, 300m, 50m běh s překážkami

Věkové kategorie:
děti 10-, děti 10+, ženy, muži do 29ti let, 30 – 40 let,
41 a více…. pozn.rozhoduje věk v době konání závodu
Startovné 200,-Kč na osobu, děti 50,-Kč na osobu. Přihlášky na tel.
603 179 311 Radek Šilhan nebo mail: silhanr@seznam.cz
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OBEC DROUŽKOVICE pořádá:

KINO JIRKOV, s.r.o.
sobota 17. 8. 2019 od 21:30 hodin
VSTUPNÉ: 50,-- Kč

AREÁL KOUPALIŠTĚ – sobota 24. srpna 2019,
od 20:00 do 22:00 hodin.
Pořadatel akce: Campr Vladimír, ml. za přispění Obce Droužkovice.

VSTUPNÉ:

předprodej – 190,-- Kč, přímo na místě – 250,-- Kč

Sobota 5. října 2019 od 14:00 hodin,
kulturní dům „U Hřiště“
Osobní pozvánky budou rozeslány do 31. srpna.
Mladší ročníky, které pozvání neobdrží se mohou také
zúčastnit. Občerstvení bude zajištěno formou rautu.
Zápisné v hodnotě 150,-- Kč bude vybíráno před
vstupem do kulturního domu.
Z celkové částky bude hrazeno občerstvení a
organizační poplatky (poštovné).
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