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Společenská kronika
Jubilanti
Červen
•

paní Rendová Olga – 80 let

Srpen
•

pan Vizinger Karel – 65 let

•

paní Albrechtová Miluše – 70 let

•

paní Kudláčková Soňa – 65 let

•

pan Šíp Milan – 70 let

•

pan Bartoš Vladimír – 50 let

•

paní Pájecká Krista – 60 let

•

pan Sýkora Jiří – 55 let

•

paní Zálešáková Petra – 50 let

Červenec
•

paní Kostelníková Miloslava – 75 let

•

pan Vojtěch Rudolf – 70 let

•

pan Kužílek Miroslav – 65 let

•

pan Lajtner Alexandr – 60 let

•

pan Renda Vladimír – 60 let

•

pan Mezera Zdeněk – 60 let

•

paní Kocourková Hana – 60 let

•

pan Brož Martin – 50 let

•

pan Novotný Milan – 50 let

•

paní Sieberová Jaroslava - 50 let

•

paní Urbanová Jana – 50 let

www.drouzkovice.cz

Září
•

paní Kejaková Danuše – 85 let

•

pan Zelinger Miroslav – 85 let

•

pan Miroš Bronislav – 70 let

•

paní Vašková Naděžda – 55 let

•

paní Janečková Zdeňka – 55 let
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Nově narození
•

Říjen 2021:

--

•

Listopad 2021: Brodská Aurélie Luna,
Jelínková Emma

•

Prosinec 2021: --

•

Leden 2022:

--

•

Únor 2022:

--

•

Březen 2022: Michalec Václav

Zesnulí
Zesnulí
•

Říjen 2021: Suchánek Josef (66 let)

•

Listopad 2021: --

•

Prosinec 2021: Ovský Miroslav (79 let)

•

Leden 2022: Pavlasová Zdeňka (76 let)

•

Únor 2022: --

•

Březen 2022: Gruber Zdeněk (54 let),
Čech Václav (73 let)

Úvodní slovo
Dnes se vám dostal do ruky Droužkovický

vého programu Word. Jen pro zajímavost…

obecní zpravodaj ve zcela jiné podobě, než

všechna čísla jednotlivých zpravodajů jsou

jak jste dlouhá léta zvyklí. Barevný, v novém

pečlivě archivována a uložena jsou také na

grafickém zpracování, z kvalitního lesklého

našich webových stránkách obce, kde si je

papíru. Když se podíváme zpět do minulosti,

může zpětně každý přečíst nebo jen prostě

tak v letech 1999 – 2008 vycházel nejprve

prohlédnout.

čtvrtletník s názvem Droužkovický zpravodaj. Poté dalších dvanáct let od 2009 do
listopadu loňského roku to byl Droužkovický
obecní zpravodaj, který už měl a má
i nadále svou povinnou registraci na Ministerstvu kultury ČR coby periodický tisk,
a to pod evidenčním číslem MK ČR E 18545.
V průběhu těchto let prošel několika grafickými úpravami, avšak pořád to bylo jen
složité a časově náročné ukládání do texto-

OBEC DROUŽKOVICE

Avšak doba a hlavně technika jde velmi
kupředu. Zatímco ještě před deseti lety bylo
zpracování v zakoupeném grafickém programu a jeho tisk pomocí dodavatelského
subjektu nerentabilní, kdy jeden výtisk vycházel na více jak padesát korun českých,
nyní je jeho cena přijatelnější, dokonce vychází v konečném propočtu levněji než tisk
na zařízení v kanceláři v černobílé podobě.
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Již nějaký čas informuje o své činnosti

tradičně vydáváno koncem dubna a ma-

místní občany také MAS Sdružení Západní

povalo život a dění v obci v prvním čtvrtletí

Krušnohoří, a to díky svému nepravidelné-

již aktuálního roku. Důvod je velmi prostý.

mu zpravodaji. Jelikož se nám jeho podoba

Člověk, který je se vznikem zpravodajů již

líbila, napadlo nás oslovit její pracovníky

dvaadvacet let spojený, se rozhodl ukončit

i tvůrce a přizvat je ke spolupráci. Jednání

svou práci a dal funkci redaktora k dispozici

bylo úspěšné a velmi vstřícné. Slovo dalo

jiné osobě. Bohužel oslovení lidé neměli

slovo a my jsme se dohodli na vzájemné

o tuto činnost zájem a čas běžel. Nezbývalo

pomoci. Díky nim vznikla i nová grafická

než ve své činnosti pokračovat, i když už jen

podoba, kterou vám nyní předkládáme.

prozatímně. Stále je tato funkce k dispozici.

Vydání nového Droužkovického obecního
zpravodaje se však zpozdilo. Bylo zvykem
koncem ledna distribuovat občanům do
schránek číslo první, které shrnovalo časové období října až prosince roku předchozího, to se ale nestihlo a nestalo se tak
jen díky chystané změně. Byli jsme proto
nuceni spojit ho s druhým číslem, které bylo

Pokud se najde člověk, který by měl zájem
pravidelně shromažďovat informace
o událostech a veškerém dění v obci,
zúčastňovat se všech kulturních, sportovních a jiných společenských akcí, pořizovat
z nich fotografie, vše zdokumentovávat
a shromažďovat podklady, posléze sepisovat a připravovat o tom články do tisku, rádi
ho přivítáme.

Novoroční statistika
Počet obyvatel v naší obci s léty utěšeně rostl, až v roce 2016 přesáhl hranici osmi set. Zde
se udržel celé tři roky. Poté však začal pomaličku klesat. A ani v uplynulém roce 2021 tomu
nebylo jinak. Rok 2022 tak uvítalo už jen 777 občanů, i když rozdíl byl už jen minimální.
Během uplynulého roku se dvacet šest obyvatel odstěhovalo a dvacet čtyři se jich přistěhovalo. Osm občanů během něho zemřelo (sedm mužů a jedna žena) a na druhé straně
se osm narodilo (pět dívek a tři chlapci).

www.drouzkovice.cz
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Současnost
Zastupitelstvo obce a uplynulé čtvrtletí
Obecní zastupitelstvo se v uplynulých dvou

Na konci uplynulého roku, konkrétně

čtvrtletích sešlo celkem čtyřikrát. V minulém

20. prosince 2021, se uskutečnilo ve čtvrtém

roce v období říjen až prosinec dvakrát

čtvrtletí, i vůbec v celém roce 2021, poslední

a v novém roce v období leden až březen

veřejné jednání zastupitelstva obce. V po-

taktéž dvakrát.

řadí dvaadvacáté. Většina bodů programu

Poprvé to bylo na dvacátém prvním veřejném zasedání, které se uskutečnilo
27. října 2021. Na programu jednání bylo
šesté rozpočtové opatření roku 2021. Rozpočet zůstal v té době i nadále nevyrovnaný
se schodkem 2.027.700,- Kč. Dalšími body
programu bylo hospodaření obce do
30. 09. 2021, rozpočet Mateřské školy Droužkovice na rok 2022 a její Střednědobý výhled
hospodaření na roky 2023 a 2024. Dále bylo
potřeba schválit dodatek č. 4 ke smlouvě
o veřejných službách v přepravě cestujících
na území obce Droužkovice a o kompenzaci
za tyto služby, konkrétně linky č. 308 MHD.
V sekci Majetek obce: nákup, prodej, pronájem či pacht se řešily smlouvy na zřízení služebností inženýrských sítí s fyzickými
osobami. Jako poslední byly do programu
v bodě Organizační a různé zařazeny odměny členům jednotky sboru dobrovolných
hasičů za celoroční činnost a za uskutečněné výjezdy v roce 2021.

bývá pro toto období typická a ani tentokrát
tomu nebylo jinak. Prvním bodem programu byla poslední, sedmá rozpočtová změna, která dorovnala veškeré příjmy a výdaje
se skutečností vzhledem ke konci roku, díky
čemuž se stal rozpočet přebytkový ve výši
2.264.300,- Kč. Jako další přišlo na řadu
projednání Návrhu rozpočtu na rok 2022.
Ten byl sestaven jako schodkový ve výši
3.691.607,- Kč. Dalším důležitým bodem programu bylo stanovení ceny stočného pro
rok 2022. Podkladem pro její určení je vždy
tabulka Porovnání všech položek výpočtu
ceny pro vodné a stočné podle cenových
předpisu sestavená pro Ministerstvo zemědělství ČR. Ačkoliv cena za likvidaci 1 m³
opět vzrostla, zastupitelstvo obce se usneslo ponechat cenu stočného za rok 2022 stále ve výši 20,- Kč + 10% DPH. Čtvrtým bodem
bylo schválení převodu financí do Rezervního fondu pro financování rozvoje a obnovy
kanalizační sítě a ČOV obce Droužkovice ve
výši 558.000,- Kč. Následovalo projednání
smlouvy o zřízení věcného břemene služeb-

OBEC DROUŽKOVICE
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nosti a budoucích smluv o zřízení věcné-

technické mapy Ústeckého kraje, o zřízení

ho břemene, příkazní smlouvy o obstarání

služebnosti a bezúplatném převodu vlast-

záležitostí při investiční výstavbě a poskyt-

nického práva. Tradičně pro toto období

nutí dotace TJ Slavoj Droužkovice na činnost

bylo potřeba schválit aktualizaci Souhrn-

v roce 2022. V sekci Majetek obce: nákup,

ného plánu sanace a rekultivace území

prodej, pronájem, pacht byly jako obvykle

dotčeného těžbou Dolů Nástup Tušimice

projednávány žádosti na koupi či pronájmy

a Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 o

pozemků. V posledním bodě Organizační a

svobodném přístupu k informacím. Nově se

různé se jednalo o žádost na finanční pod-

projednávala a schvalovala aktualizovaná

poru, výpověď z nájemní smlouvy z prostor

vnitřní směrnice č. 1/2022 s názvem Pravidla

kulturního domu „U Hřiště“ a na vědomí se

pro přijímání a vyřizování petic a stížností

dávala zastupitelům obce Smlouva o dílo

a s menším zpožděním pak roční odměna

na modernizaci hřiště v Droužkovicích.

pana starosty. V posledním bodě progra-

S příchodem nového roku si zastupitelstvo
trošku odpočinulo. K prvnímu veřejnému
zasedání, třiadvacátému v pořadí, se sešlo
posledního února. Za necelé tři měsíce se
toho shromáždilo celkem dost. První dva
body se týkaly opět rozpočtu, kdy bylo po-

mu s názvem Organizační a různé se řešily
žádosti na finanční dary pro sdružení osob
či jednotlivce, nákup nového víceúčelového
traktůrku a výsledky poptávkového řízení na
pronájem prostor v objektu čp. 186 – kulturním domě.

třeba schválit 1. rozpočtové opatření 2022.

Poslední dvacáté čtvrté veřejné zasedání

Schodek vzrostl do výše 5.122.607,- Kč. Díky

zastupitelstva obce se uskutečnilo 30. břez-

nové vyhlášce o rozpočtové skladbě, která

na 2022. Opět bylo na programu rozpočtové

začala platit od 1. 1. 2022, bylo potřeba vzít

opatření a to v pořadí již druhé, díky němuž

na vědomí nové přesuny ze starých účtů

schodek klesl na částku 4.251.607,- Kč. Dal-

schválených na konci uplynulého roku na

ším bodem byla zpráva o stavu porostu

zcela nové dle vyhlášky. Dále byly schvalo-

v roce 2021 – Realizace ochranných lesních

vány jako každoročně tyto body: Odpisový

pásů pro obec Droužkovice. Následovala ji

plán Mateřské školy Droužkovice tentokrát

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

na rok 2022, žádost o schválení účetní zá-

Důležitým bodem jednání byly žádosti obce

věrky - zlepšeného výsledku hospodaře-

o bezúplatný převod pozemků, které se na-

ní za rok 2021 naší mateřinky a přesunutí

cházejí pod budovanou cyklostezkou. Vět-

výsledku hospodaření do fondů organiza-

šinu vlastníků jsme tímto oslovili a čekáme

ce. Následovaly smlouvy, a to o spoluprá-

na odpověď. Jednalo se o Státní pozemko-

ci při tvorbě aktualizaci a správě Digitální

vý úřad, Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.,

www.drouzkovice.cz
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Severočeské doly, a.s. a Římskokatolickou

s dohodou o ukončení platnosti smlouvy

farnost – Děkanství Chomutov. Pokud oslo-

o nájmu areálu koupaliště a se záměry

vené organizace nebudou ochotny převést

obce vyhlásit výběrová řízení malého roz-

dotčené části pozemků bezúplatně, bude je

sahu na akce: oprava prostorů v budově

muset obec vykoupit ve většině případů za

obecního úřadu po ordinaci v přízemí, vý-

odhadní cenu. V bodě pět byl projednáván

stavba nového kolumbária na hřbitově

Kulturní kalendář obce na rok 2022. Ten je

v Droužkovicích, umístění kamerového sys-

nyní zveřejněn na webových stránkách naší

tému pro obec a výměna oken v nájemním

obce a doplňován bude o další podrobnosti

domě Rudé Armády čp. 264. Dále se řešily

v celém jeho průběhu roku. V sekci Majetek

žádosti o finanční podporu a schvalovala

obce: nákup, prodej, pronájem a pacht se

se smlouva o dílo na automatické česle pro

jako tradičně projednávaly žádosti fyzických

čistírnu odpadních vod v Droužkovicích.

osob o koupi pozemků a nájemní smlouvy
za dočasné užívání pozemku při realizaci stavby cyklostezky. V posledním oddíle
Organizační a různé se zastupitelstvo seznámilo s výsledky veřejné zakázky malého
rozsahu na automatické česle pro čistírnu
odpadních vod v Droužkovicích,

Všechny zápisy ze zmiňovaných jednání
jsou v anonymizované formě uveřejněny na webových stránkách obce v oddíle
ÚŘAD – Úřední deska (archiv). Originály jsou
k nahlédnutí v kanceláři účetní na obecním
úřadě.

Počasí v uplynulém pololetí
Uplynulý podzim i zima byly pro naši obec
nadprůměrně větrné. Alespoň co se týče
zaznamenaných vzniklých škod.
Ve čtvrtek 21. října 2021 udeřil silný vítr nejen
na Česko, ale také v naší obci. Přišel z Francie a Německa a největší škody napáchal
v Ústeckém a Libereckém kraji. Nevyhnul se
ale ani Karlovarskému a Plzeňskému. Naplnilo se tak varování meteorologů. Po nezvykle teplém úvodu týdne přišla studená

OBEC DROUŽKOVICE
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fronta, za níž k nám začal proudit chladný

Další velký vítr přišel koncem měsíce ledna,

vzduch od severozápadu. Přišla tak první

konkrétně před posledním víkendem již

podzimní vichřice, která v naší obci vyvrá-

v pátek večer od 28. do 30. Na horách do-

tila dva vzrostlé duby. Jeden v dolní části

sahovala rychlost větru až 185 km za hodi-

obce u průmyslové zóny, druhý

nu. Velké škody napáchala vichřice opět

v zahrádkářské kolonii ve směru k vlakové-

v jiných částech republiky, zejména na

mu nádraží. O ten se dokonce v poslední

Vysočině a v Jižních Čechách. Vedení obce

době vedly velké spory. Někteří ho chtěli

škody nezaznamenalo, ale někteří obča-

pokácet, jiní zas zachovat… A tak rozhodnutí

né ano. Na chvíli se vítr v neděli třicátého

za nás vynesla „vyšší moc“. Bohužel při jeho

ledna uklidnil, velmi silně však začalo opět

vyvrácení došlo k přerušení vodovodního

foukat už v úterý prvního února. V polovině

řádu, a tak jsme kromě likvidace dřeva ještě

tohoto měsíce nás ale potrápil téměř celý

museli opravovat. Další vyvrácené stromy

týden. To když k nám do Čech dorazil orkán

– břízy - jsme odstraňovali kousek od bio-

z Německa. Tehdy nám ulítla část střechy

skládky.

na čistírně odpadních vod. Naštěstí nedošlo
k jejímu poškození a dala se zpět nasadit.
Museli jsme však celou střechu zatížit a čekat až přestane foukat. Opravu jsme zvládli
sami. Našim veřejně prospěšným pracovníkům pomohl pan Marcel Urban. Místní firma
Šimek, s.r.o. nám zapůjčila vysokozdvižnou
plošinu. K dalším škodám došlo i na jiných
objektech. Silný vítr poškodil část čelní fasády budovy mateřské školy, na věži utrhl
vikýř a na budově volnočasového centra

První sněžení v obci přišlo s příchodem

strhal několik šablon ze střechy.

adventu. Sníh byl ale mokrý a dlouho se neudržel. Jen po ránu byly komunikace mírně
namrzlé. Od pondělí 29. listopadu 2021 pak
začalo silně foukat a my jsme byli nuceni pouklízet na čas i připravenou vánoční
výzdobu. Především pak svítícího sněhuláka, kterého věnovala obci paní Stanislava
Kramlová.

www.drouzkovice.cz
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Vítání nových občánků
Lockdown kvůli covidové situaci nás

„Nejstarší“ ze čtveřice miminek byla

v roce 2020 téměř úplně vyřadil ze spo-

Kocúmová Barbora narozená 22. května

lečenského života. V tomto roce se nám

2021 v Kadani v čase 12:27 h. Její porodní

narodilo šest nových občánků, avšak je-

váha a míra byly 3670 g a 52 cm. Kvůli

jich uvítání jsme museli odsunout až na

odhadované vyšší váze byl porod vyvo-

léto 2021. V červenci jsme tak byli nuceni

lán raději dříve, i přesto proběhl celkem

rozdělit vítání na dvě etapy.

rychle. Přítelkyně Marie byla přítomná

Třetí setkání s novorozenci uplynulého
roku se uskutečnilo 12. října 2021. Restrikce kvůli covidu nebyly ještě velké, a tak
jsme se mohli sejít a uspořádat slavnost
pro dětičky narozené v měsících květen
a červen již v plánovaném termínu. Celkem to byly čtyři nové přírůstky. Místem
našeho tradičního neformálního setkání
byla opět zasedací (obřadní) místnost
našeho obecního úřadu. Jak zmiňujeme
pokaždé, nepotrpíme si na žádné velké
formality, proto je tento slavnostní akt

u porodu a zúčastnila se také vítání dcery. Celá rodina byla z příchodu děvčete
jako první vnučky nadšená. Už od narození byla Barunka velmi hodná, v noci
spinkala, což ocení samozřejmě každá
maminka. Přes den byla naopak velmi
aktivní. Je to takové správné nedělňátko.
Lidé narození tento den jsou pod vlivem
Slunce a mají prý velké štěstí. Stejně jako
ono potřebují vládnout, vynikat a vychutnávat život do poslední kapky. Takže
rodiče se mají opravdu na co těšit.

pojat spíše jako posezení při kafíčku
s občerstvením a při družném rozhovoru
o tom, jak dětičky přišly na svět a jak se
ony i jejich rodiny mají. Jaké jsou zážitky
a zkušenosti z příchodu nového člena.
Prostě všechny dojmy, radosti či starosti.
Při úvodu jsme čtveřici nových obyvatel
naší vesničky, jejich rodiče a další členy
rodiny oficiálně přivítali úvodním slovem
paní místostarostky Stanislavy Kramlové
a předali jim věcné dary. Poté následovalo povídání a pohodové fotografování.

OBEC DROUŽKOVICE
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Druhým nově narozeným občánkem

Dalším miminkem byla Guske Ellen,

byla Sopko Elena. Ta přišla na svět jako

narozená 1. června 2021 v Kadani v čase

„pondělníček“ v chomutovské nemocnici

5:29 h. Ačkoliv se narodila o dva týdny

24. května 2021 v čase 14:18 h. Holčič-

dříve, vše proběhlo v pořádku. Tatínek si

ka byla drobná 2450 g a 48 cm. I když

také nenechal příchod své dcery na svět

maminku dva dny trápily „poslíčky“,

ujít a byl mamince velkou podporou.

nakonec byl porod velmi rychlý. Tatínek
byl u příchodu dcery na svět přítomný, dokonce se stačil i předtím pořádně
vyspat. Ačkoliv si rodiče přáli původně
chlapečka, teď by samozřejmě neměnili.
Elenka je maminky velký mazel. Nadšení
z příchodu vnučky na svět sdíleli i prarodiče. Lidé narození v pondělí jsou naopak
pod vlivem Měsíce - Luny. Ten dává
těmto lidem velkou fantazii, starostlivost
a zájem o druhé. Ale Luna je i nositelkou
iluzí. Takže jim darovala i snivost, zádumčivost a náladovost.

Po třech děvčatech byl na řadě také konečně kluk. Byl jím Svorník Aleš, narozený
taktéž 1. června 2021 v Chomutově. Porod
byl ze zdravotních důvodů vyvolávaný,
takže když přišel v čase 11:15 hodin na
svět, všichni si úlevou oddychli. Tatínek
neměl o přítomnosti u porodu moc jasno. Rozhodla maminka Míša, která si ho
prostě vyžádala. Porodní míry malého
Aleška byly 2900 g a 49 cm.

www.drouzkovice.cz
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Obě miminka narozená 1. června jsou

Slavnostní akt proběhl úplně stejně jako

„úterníčci“. Tomuto dni vládne planeta

v předchozích případech. Uvítání, pře-

Mars, který je planetou vitality, svobodo-

dání dárků, fotografování, povídání u ka-

myslnosti a bojovnosti. Pro zajímavost…

fíčka s občerstvením a sdělování zážitků

všichni čtyři uvedení noví občánci se

a dojmů z příchodu dětí na svět.

narodili ve stejném znamení, a tím jsou
Blíženci. My jim přejeme ať jsou zdravé,
hodné a Vesmír je jim vždy nakloněný.
V období od srpna do prosince 2021
se narodili další dva kluci a dvě holčičky. Takže jsme měli připravenou novou
čtveřici na vítání. Sladit však společné
datum pro setkání byl nadlidský výkon.
První termín jsme byli nuceni kvůli neštovicím v rodinách zrušit, druhý vyšel
pouze ve dvou případech. Vítání se
uskutečnilo až na konci prvního čtvrtletí
letošního roku 29. března 2022 a vypadalo to spíše na rodinnou sešlost.
Prvním miminkem byl Ondřej Vaňous,
který přišel na svět 13. září 2021 v Kadani v čase 8:14 h. Porod byl velmi rychlý.
Omezení na trase do porodnice mělo
málem za následek, že se malý Ondrášek narodil v autě po cestě. Červená
na semaforu na opravované silnici netrvala bohudík tak dlouho a do kadaňské
nemocnice rodiče stihli dojet sice
na poslední chvíli, ale včas. Maminka
byla přesunuta okamžitě na sál a povinně parkující tatínek dorazil až ve chvíli,
když už synovi z porodních cest „koukaly
vlásky“. Porodní míry malého „pondělAlešek Svorník s maminkou Míšou

OBEC DROUŽKOVICE

níčka“ byly 3220 g a 50 cm.
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Druhým nově vítaným občánkem byla
Aurélie Luna Brodská, narozena také
v Kadaňské porodnici v čase 6:25 h.
Jelikož se po celou dobu setrvávání
u maminky v bříšku holčička neotočila, bylo jasné, že na svět půjde koncem
pánevním. Rozhodující pro to, zda půjde
na svět přirozenou cestou nebo císařským řezem, byla odhadovaná porodní
váha. Ta se pohybovala sice těsně pod
hranicí, přesto se maminka rozhodla pro
první variantu. Podporou jí byl v komplikovaným porodu nejen tatínek, ale také
přizvaná dula Táňa, se kterou se dlouhodobě rodička připravovala. Všechno nakonec proběhlo bez komplikací. Jelikož
Auruška nešla na svět v přirozené poloze,
nebyla ani ihned měřena. Až před odchodem domů z porodnice bylo zjištěno,
že váží 3320 g a měří 49 cm.

Dění v obci

Rekonstrukce víceúčelového
hřiště

nastoupila firma VYSSPA sports technology,

S pracemi na rekonstrukci víceúčelového
hřiště v horní části obce jsme započali již
koncem třetího čtvrtletí, a to 21. září 2021,
kdy jsme se pustili do odstraňování původního železného oplocení svépomoci. Poté již

www.drouzkovice.cz

s.r.o., která se stala vítězem výběrového řízení malého rozsahu. Avšak ihned na počátku přišly komplikace. Zjistilo se,
že betonové základy plotu jsou hlubší
a z opravdu kvalitního materiálu, a tak musela nastoupit těžká technika. I odpadu bylo
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najednou možná dvakrát víc, než se počíta-

slavnostní otevření sportoviště a provázel

lo. Výstavbu poznamenala také i tzv. doba

ji i doprovodný program. Více se o ní však

„covidová“. Nebyl k dostání stavební mate-

dozvíte až v příštím vydání zpravodaje.

riál, jeho ceny šly nahoru, vše se prodlužovalo a oddalovalo. Čas nás tlačil především
z důvodu, že jsme na tuto akci požádali
o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR a v podmínkách byl závazně stanovený
termín dokončení, a tím byl konec prosince
2021. Poslední práce se dokončovaly ještě
v jeho polovině. A to jsme si na začátku
říkali, že máme na vše dostatek času! Před
pokládkou umělého sportovního povrchu
nám s čistěním vydatně pomohli i naši
hasiči. Vše se nakonec k naší úlevě stihlo
dokončit i vyfakturovat. První oficiální akce
na víceúčelovém hřišti proběhla 15. dubna
2022. Byl jím turnaj o pohár starosty v bandyhokeji. Tuto sportovní akci jsme pojali jako

OBEC DROUŽKOVICE
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Nájemní domy čp. 264 a čp. 129
Některé práce zůstávají oku běžného obča-

šlo k úpravám terénu a úklidu, se pokračo-

na zcela skryty, většinou o nich ví jen malý

valo opravami společných prostor, na které

okruh obyvatel, kterých se to úzce týká.

se dlouhá léta doslova nesáhlo. Důkladnou

V posledním čtvrtletí roku 2021 jsme tak

opravou prošla nejen chodba domu se

například rozšířili parkoviště za nájem-

schodištěm, ale také průjezd do zahrady.

ním domem čp. 264. To stávající bylo pro

Bylo zapotřebí udělat nové štuky, omítky,

dvanáct bytových jednotek již malé. Je to

výmalbu, nátěry stěn, soklů i schodů. Nako-

pochopitelné, neboť v dnešní době má už

nec byla zcela vyměněna vrata na zahradu.

téměř každá rodina dvě motorová vozidla.

Práce provedla firma GeJoTe, s.r.o.

A některá dokonce i více. Vytvořena byla
nejen nová odstavná místa, ale úpravami
a opravou prošlo i původní parkoviště.
Práce byly zahájeny začátkem října a už po
týdnu byly dokončeny.
Další „neviditelné“ opravy byly provedeny
v nájemním domě čp. 129 naproti kulturnímu domu. Po velkých úpravách za domem,
kdy se v měsíci lednu 2021 bouralo velké
množství starých polorozpadlých chlívků
a skladovacích staveb a na jejich místě do-

Zahájení výstavby cyklostezky
Záměr vybudovat v nejbližším okolí naší

času však ze vzniku nové cyklotrasy sešlo a

obce cyklotrasu byl poprvé přednesen při-

namísto toho vznikl nový projekt na výstav-

bližně v roce 2015. Tenkrát se začaly objevo-

bu cyklostezky spojující okolní obce Černo-

vat první návrhy, studie a plány. Postupem

vice – Spořice – Droužkovice – Březno.

www.drouzkovice.cz
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V roce 2018 se začalo s přípravou územního

které neodpovídaly předpokladům projek-

rozhodnutí a stavebního povolení, rozběh-

tové dokumentace. Únosnost zemní pláně

ly se projekční práce, proběhl podologický

nedosahovala v celé délce cyklostezky pro-

průzkum. Došlo už i na vynětí půdy z půd-

jektem požadované parametry. Čtyři static-

ního fondu. Zatímco okolní „bohatší“ obce

ké zátěžové zkoušky ukázaly na nedostateč-

dotáhly výstavbu do úspěšného konce,

nou pevnost podloží. Bylo navrženo provést

nejdelší část cyklostezky na našem katastru

sanaci aditivovaným granulátem z teplárny

zůstávala pořád nedostavěna. Důvodem

Komořany. Tím samozřejmě vznikly další

byla její finanční náročnost. Jenom příprava

vícenáklady v hodnotě 1,6 milionů korun

stála obec přes tři sta tisíc korun českých.

českých. V listopadu 2021 musel být navíc

Výstavba byla odhadovaná na necelých

ještě proveden archeologický průzkum, kte-

dvanáct milionů, což jsou tak dvě třetiny

rý šel opět na náklady obce. Naštěstí se ale

běžného ročního rozpočtu. A úvěr si brát

nenašlo nic dalšího, co by stavbu zpomalilo

vedení obce v žádném případě nechtě-

nebo zastavilo. V prvním čtvrtletí letošního

lo. Pomoc se naskytla až z programu tzv.

roku tak byly práce dodělány, dokončily se

ekomiliard, které pomáhají obcím zahlazo-

terénní úpravy. Stavbu čeká už jen osázení

vat stopy po těžbě uhlí v severozápadních

dopravními značkami. Na některých mís-

Čechách. Role investora se ujalo Minister-

tech, kde se cyklostezka kříží se silnicí 568,

stvo finanční ČR. Během loňského roku pak

se bude například snižovat rychlost. Před

došlo k obnovení stavebního povolení, pro-

kolaudací musí obec ještě vyřešit majet-

běhlo výběrové řízení na dodavatele stav-

kové vypořádání s majiteli pozemků pod

by a k předání staveniště. Vítězem se stala

tělesem stavby. Některé pozemky získáme

firma Silnice Topolany, a.s., která zahájila

bezúplatně, jiné budeme muset vykoupit za

práce v polovině srpna. Avšak v průběhu

odhadní cenu. Slavnostní otevření stavby

realizace stavby byly zhotovitelem zjištěny

proběhne 28. května 2022.

a následně supervizí ověřeny skutečnosti,

OBEC DROUŽKOVICE
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Další etapa náhradní výsadby
V rámci další páté etapy byla provedena

V prvním čtvrtletí 2022 jsme se začali po-

v polovině měsíce října 2021 další náhradní

maličku připravovat na další etapu. Prvním

výsadba. V některých případech se pou-

místem, kde budou letos na podzim vysá-

ze doplňovaly uhynulé, již dříve vysázené

zeny nové dřeviny, je zahrada bývalé školy

stromy, jako například u čistírny odpadních

nyní volnočasového centra. Zde jsme v břez-

vod, v aleji hrušek směr železniční stani-

nu letošního roku vykácely staré neplodící

ce, u koupaliště směr větrací jáma (luftka).

ovocné stromy, odstranili polorozpadlé kůlny,

Zcela nová výsadba ovocných stromů byla

odvezli hromadu v minulosti navezených ka-

provedena za nájemním domem čp. 264.

menů a srovnali terén. S pracemi nám opět

Předtím jsme tam za pomoci firmy I. vodá-

pomáhala osvědčená místní firma. Zapojili

renská společnost Chomutov, s.r.o. a vydat-

se také naši pracovníci.

ného přispění i našich veřejno-prospěšných
pracovníků vykáceli staré neplodící dřeviny
a zplanýrovali pozemek.

Druhým místem pro náhradní výsadbu
na podzim se stane volný zelený prostor
uprostřed ulice Větrná (u parkoviště). Nebudou se zde sázet jen stromy, ale také keře.
Vznikne zde odpočinková
zóna s cestičkami, lavičkami, trávníky na piknik
a různými klidovými zákoutími. Na výběr jsme
měli hned z několika předložených návrhů. V budoucnosti se zde mohou
umístit pro děti i dospělé
například herní či cvičební prvky, vytvořit centrální
ohniště pro opékání či grilování, umístit krytý altánek… to vše ukáže čas.

www.drouzkovice.cz
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Usazení
nových vrat
do stodoly

Rozšíření
veřejného
osvětlení

Stodola u místní mateřinky už několik

Obec je stále ve výstavbě. Přibývají zde

let slouží našim dobrovolným hasičům.

nové domy, někde i na místech, kde ještě

V budoucnosti bychom jí rádi přesta-

nevede ani veřejné osvětlení. A někde

věli na novou hasičskou zbrojnici. Nyní

zase je, ale časem se ukázalo, že je ne-

slouží tento objekt pro uložení výzbroje

dostačující a je třeba ho rozšířit o další

a parkování vozové techniky. Časem se

sloupy. Postupně se snažíme tato temná

ukázala dříve instalovaná vrata malými.

místa osvětlovat. V předchozích letech

Při výjezdech docházelo k velkým mané-

jsme umístili lampy před kostelem,

vrům, protože auta stála za sebou

za nájemním domem čp. 264, vyměnila

a ne všechna musela být použita.

stará svítidla za modernější a šetřivější

Z tohoto důvodu bylo potřeba ještě

na koupališti.

jedny vrata nechat vyrobit a usadit.
Vybourání otvoru dostala za úkol firma I.
vodárenská společnost Chomutov, s.r.o.
Ocelové rámy nám vyrobila taktéž místní
firma Šimek, s.r.o.
Kvůli nájezdu k druhým vratům jsme

Na konci uplynulého roku jsme prodloužili veřejné osvětlení k novým domům
za zahradami bývalé základní školy a
mateřinky. Letos jsme v měsíci březnu
doplnili jeden sloup za kruhákem i prvních domů v ulici Větrná.

museli zrušit nedávno vytvořená parkovací místa sloužící místní mateřince. Ta
byla okamžitě nahrazena novými. Prostor za nedalekými garážemi byl vyčištěn, vykáceny tu byly náletové dřeviny
a odstraněny pařezy. Odvezla se betonová skruž a pozůstatky starého plotu.
To vše se provedlo v listopadu loňského
roku.

OBEC DROUŽKOVICE
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Vandalismus u odpočivného
místa
Když jsme se rozhodli zřídit kousek od naší

koš na tříděný odpad byl poničen kresbami

kapličky odpočivné místo v podobě dřevě-

ostrým předmětem, do stolu v přístřešku

né „salaše“, tak jsme bojovali i s názorem,

byly vypáleny díry.

že je to na odlehlém místě a najde se někdo, kdo ho poškodí nebo zničí. Na druhé
straně… pokud bychom se pořád na toto
ohlíželi, neudělalo by se ve vesnici nic nového. Nemohli bychom instalovat nové lavičky, odpadkové koše, herní prvky, informační
tabule, prostě nic. Vždycky se může totiž
najít někdo, kdo si prostě takovýchto věcí
neváží.

Nepořádek se dá uklidit, některé poničené
části nahradit, ale ne všechny. Bohužel
v poslední době vandalismus opět bují.
A to nejen pod rouškou anonymity ve městech. Dostává se i do vesnic, do okolních
obcí. Jedinou ochranou v boji proti němu
vidíme v umístění kamer po obci. Díky
němu zabráníme krádežím, ničením obecního i soukromého majetku či jiné trestné

S radostí a odhodláním jsme odpočivné

činnosti. Instalaci kamerového systému

místo zřídili a společně s opravenou kap-

jsme letos zařadili do plánu prací. Předtím

ličkou jsme ho nechali v září loňského roku

jsme si však museli absolvovat schvalovací

požehnat. Bohužel měsíc na to začaly cho-

kolečko od institucí.

dit první zprávičky a upozornění na to, že
se zde schází mládež (nevíme jestli místní
nebo přespolní) a že tam po ní zůstává
neskutečný nepořádek. Někdo tam

Další poškození majetku po zimě jsme našli
také na koupališti. Opět nějaký akademický
malíř vyzdobil prodejní buňku a herní prvky.

posléze založil ohniště a protože
nebylo čím topit, začaly se strhávat
šindele ze střechy. Snahu zahřát
se v chladném počasí nepřežily
ani nově vysázené stromky v okolí,
neboť jistící kůly byly ke kmínkům
příliš pevně připojené a tak se musely zlomit. Prozatímně přistavěný

www.drouzkovice.cz
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Oprava prostor po ordinaci
V měsíci březnu letošního roku jsme se
pustili do velké opravy. Dodavatelem
prací se po výběrovém řízení malého
rozsahu stala místní firma I. vodárenská
společnost Chomutov, s.r.o. Bylo nutné
udělat zde nové rozvody elektřiny, topení,
kanalizace, provést sanaci zdiva a podlahy, nanést nové omítky, udělat výmalbu, instalovat stropní podhledy, položit
S příchodem nemoci covid-19 v roce
2020 přestal dojíždět do obce do ordinace v přízemí budovy obecního úřadu
MUDr. Bábíček. Mělo to být na čas, jen po
dobu restrikcí. Nakonec se ukázalo, že už
napořád. Podle slov pana doktora nebyly prý pronajaté prostory pro moderní
způsob léčení vyhovující. Místnosti tak
byly téměř dva roky prázdné a nevyužité.

podlahovou krytinu.
Z počátku, kdy probíhaly bourací práce,
to komplikovalo trošku činnost úřadu,
zejména vznikalo velké množství prachu. Musíme však pochválit pracovníky
firmy, kteří v té době téměř každý den
celé prostory chodby i schodiště uklízeli
a vytírali.

Ačkoliv jsme je v nedávné době několikrát opravovali, nebylo to úplně ideální.
Toho jsme si byli vědomi. Teď, když doktor vypověděl nájemní smlouvu, jsme se
rozhodli prostory zcela od základu opravit. Buď je obec využije pro svoje potřeby,
nebo se časem najde někdo, kdo si tyto
dvě místnosti pronajme například pro
kancelář.

OBEC DROUŽKOVICE
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Kultura
Příprava
na Vánoce
Čas utíkal neskutečným způsobem
a v době před vánočními svátky snad
ještě rychleji. V roce 2021 vyšel i začátek
adventu na konec listopadu. Přípravné
práce tak musely probíhat s dostatečným předstihem. Světelnou výzdobu na
sloupy jsme instalovali již v sobotu
20. listopadu 2021, a to ve spolupráci
s pracovníky Technických služeb města Chomutova. Umístění na lampy a
pozdější připojení na elektřinu zabere

nemalý čas. Jednotlivé ozdoby si pronajímáme pouze na daný rok. Dizajn vybíráme a objednáváme s dostatečným
předstihem.
Také vánoční strom jsme přivezli již
v pondělí 22. listopadu 2021. S jeho usazením nám pomáhala místní firma
I. vodárenská společnost Chomutov,
s.r.o. Jako dar jsme ho získali od vedení
obce Hory Svatého Šebestiána. Pro jeho
zkrášlení jsme zakoupili nové barevné
kouličky, avšak hned první den po zavěšení si s několika kusy zahráli kopanou
místní mladíci. O další likvidaci se postaraly silné vichry.

Zrušené předvánoční trhy
Na předvánoční trhy jsme se velmi těšili.

program. Když se ve středu 24. listopadu

Nic nenasvědčovalo, že by se měly zákazy

2021 objevily první zprávy o tom, že budou

a omezení týkat i venkovních akcí a tak se

vánoční trhy pravděpodobně zrušeny, říkali

přípravy rozjely na plné obrátky. Navezly

jsme si, že nás se to netýká. Vždyť ty naše

se a smontovaly prodejní stánky, nakoupil

se měly uskutečnit již v sobotu 27. listopadu.

materiál na zabíjačkové hody, vyrobily se

Tradičním místem se měla stát opět zahra-

jitrnice, jelita a uvařila „krvavá“ polévka, pro

da volnočasového centra. Většina schvá-

děti byly připravené do dílniček vánoční oz-

lených nařízení začínala platit vždy násle-

dobičky ze dřeva k domalování, nasmlou-

dující týden od pondělního rána. Tentokrát

váni byli prodejci a naplánován kulturní

tomu však bylo jinak. Zákaz přišel v pátek

www.drouzkovice.cz
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a všechno zhatil. Samozřejmě se zvedla ne-

Samozřejmě všechny podmínky pro

jen u nás, ale v celé republice, vlna nesou-

konání s hygienickými opatřeními muse-

hlasu a někde i odporu. My jsme ve spolu-

ly být dodrženy. Předvánoční setkání se

práci s pořadatelem MAS SZK museli vyřešit

uskutečnilo v pátek 17. prosince 2021

především, co s vyrobenými zabíjačkovými

v našem Kulturním domě U Hřiště.

pochoutkami. Nakonec nedošlo alespoň
k žádným ztrátám. Vynaložené prostředky
za zbytečnou přepravu prodejních stánků

O hlavní zábavu se postaral moderátor,
komik, zpěvák a imitátor Vladimír Hron.

nám ale nikdo nenahradil.

Předvánoční
setkání seniorů
Zrušení předvánočních trhů nám neskutečným způsobem vzalo energii a chuť
cokoliv už dále organizovat. Pomalu se
blížil termín konání tradičního předvánočního setkání důchodců a my jsme
nebyli stále rozhodnuti, zda se uskuteční
či nikoliv. Program jsme měli zajištěný již
dlouhou dobu dopředu, ale bylo třeba
ještě objednat s dostatečným předstihem občerstvení. V té době byly omezeny kulturní akce ve vnitřních prostorách
počtem zúčastněných (100), všichni
museli být navíc očkovaní. Hospody
a restaurace měly navíc stanovenu desátou hodinu večerní coby zavíračku.

Po základní části programu se losovali vítězové tradiční a oblíbené tomboly.
Ta tentokrát nebyla tak obsáhlá jako v
minulosti, ale ceny v ní byly pořád hodnotné a lákavé. Pro tento účel byly použity pomyslné vstupenky rozdané již při
příchodu návštěvníkům. Po rozdání cen
následovala volná zábava při muzice
a posezení při občerstvení. K tomuto
účelu jsme všem účastníkům věnovali
občerstvovací lístek v hodnotě 80,- Kč,
na který si mohl každý dle své libosti a
chuti objednat cokoliv. Na závěr bychom

Věděli jsme, že se naši senioři na setkání

chtěli poděkovat dvěma Jiřinkám. A to

po dvou letech těší a proto jsme to riskli.

paní Svobodové za zajištění obložených

Tuto akci pro ně jsme pojali jako uzavře-

chlebíčků a paní Vrabcové za výrobu

nou společnost do stovky účastníků.

vynikajících zákusků.

OBEC DROUŽKOVICE

21|

Cykloples 2022
Až napodruhé se droužkovickému Cykloteamu podařilo uspořádat Cykloples 2022.
Původní lednový termín nevyšel kvůli pandemické situaci.
V sobotu 26. března 2022 se už zaplněný sál Kulturního
domu U Hřiště dočkal. Přesně ve dvacet hodin začal slavnostním přípitkem program s hudební skupinou Retrosexuals, doplnění o vystoupení biketrialisty Tomáše Zedka
a videoprojekcí s fotkami a zdravicemi osobností. Dobře
se bavili nejen členové Cykloteamu (pánové v jednotných
slušivých kravatách, dámy s vkusným přívěskem), ale
i všichni příchozí. „Jsme rádi, že se nám hned první ročník
podařilo vyprodat. Myslím, že se akce vydařila a vznikla hezká tradice. Ne všechno bylo ideální, ale stejně jako
všechno i tohle se učíme, takže příští rok bude zase lepší“,
řekl za organizátory Radek Šilhan. Hlavní cenou v tombole
bylo – jak jinak – jízdní kolo a s úderem půlnoci jej starosta
obce Zdeněk Národa vylosoval pro paní Renatu Zichovou.
Blahopřejeme!
Radek Šilhan

Mateřská škola
Začátek nového školního roku
Velké prázdniny skončily a už tu byl začátek

září přijdou do zařízení nejen dětičky, které

další školního roku. Na začátku týdne, kdy

už předešlé roky chodily, ale především ty

ještě dobíhal měsíc srpen, jsme připravo-

úplně nové. Tentokrát jich bylo požehna-

vali školku na příchod dětí, abychom je ve

ně, a to dvanáct. Jsou to prckové ve věku

středu prvního září 2021 krásně uvítali. Každé

dva až tři roky. Toto období je pro ně velmi

www.drouzkovice.cz
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náročné, neboť v jejich životě nastává velká

trochu náročnější, více než roky předešlé.

změna. Není to náročné ale jen pro děti. Vy-

S tím si ale hravě poradíme. Menší děti se

rovnat se s tím musí i rodiče a pedagogové.

tak alespoň budou moci učit od těch vět-

První měsíc ve školce si děti zvykají na nové

ších.

prostředí, seznamují se s kamarády, s vy-

Doufáme, že tento školní rok bude lepší než

bavením školky, s hračkami, poznávají se

ten minulý a zařízení zůstane po celou dobu

s učitelkami a celým personálem. Důležitá

otevřené bez jakýchkoliv omezení.

jsou pro ně pravidla, která ve školce dodržujeme, abychom se zde cítili dobře a bezpečně. Dětem bylo třeba ukázat, že je zde
čeká nejen zábava, ale také se zde hodně
věcí naučí. A že na chvíle strávené společně
se můžeme jen a jen těšit.
Ve třídě Ferdů máme od nového školního

Také bychom chtěli zmínit, že veškeré informace rodiče mohou získat na webových
stránkách www.msdrouzkovice.cz, které mají
zcela novou podobu. Přehlednou, barevnou
se spoustou fotografií nejen ze zařízení, ale
také z jednotlivých pořádaných akcí či mimořádných událostí.

roku deset předškoláků. Kromě nich je tu
ale i velký věkový mix, takže je to tentokrát

Projektový
den
„Barvy přírody“

Dvaadvacátého září 2021 proběhl ve
školce první projektový den. Děti měly
možnost vyzkoušet si malování přírodními barvami. K tomu jim posloužila kurkuma, řepa, hlína a čaj. Jejich obrázky
byly vyvěšeny samozřejmě na nástěnku.

Vánoční
focení
Dne sedmého října proběhlo ve školičce focení, které mělo vánoční atmosféru.
Uskutečnilo se ve třídě, kde bylo připraveno
pozadí a vánoční kulisy. Fotografie se moc
povedly a všem to na nich velmi slušelo.

To proto, aby se se svými výtvory mohly
pochlubit svým rodičům.

OBEC DROUŽKOVICE
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Vánoční koncert v kostele

Vánoce
v zařízení

Na konci listopadu proběhl v místním

S příchodem adventu, který přišel už

kostele vánoční koncert. Oproti minulé-

s koncem listopadu, začala u nás ve

mu roku jsme měli tentokrát štěstí

školce panovat vánoční atmosféra. Děti

a koncert se mohl uskutečnit. I když bylo

se začínaly těšit na Ježíška a na vše, co

potřeba dodržovat přísná vládní pro-

je s Vánoci spojené. Začali jsme spo-

ticoronavirová opatření. Byli jsme moc

lečně vyrábět dárečky pro rodiče. Ty se

rádi, protože příprava na toto vystoupe-

dětem opravdu povedly. Společně jsme

ní byla náročná a dlouhá. Děti se učily

také ustrojili vánoční stromek ve třídě,

klasické vánoční koledy. Zkoušeli jsme

ale i velký strom u obecního úřadu. Vyz-

je každý den. Bylo to opravdu poctivé

dobili jsme i celou školku i naši zahradu.

trénování, které se nám vyplatilo. Děti se

Tam jsme s dětmi na stromy pověsili

všechny skladby krásně naučily

vyrobená krmítka pro ptáčky. Na zahra-

a v kostele to předvedly rodičům, ba-

dě nesměl také chybět náš živý vánoční

bičkám, dědečkům a dalším divákům,

stromeček.

kteří se na nás přišli podívat a společně
si užít začátek adventního času. Tento
rok nás doprovázel pěvecký sbor
Základní umělecké školy Chomutov.

Dále děti čekalo kreslení dopisů Ježíškovi, které jsme poté odnesli do speciální
Ježíškovo schránky. To nejlepší nás ale
čekalo před vánočními prázdninami.
Bylo to nocování ve školce. Byli jsme
moc rádi, že jsme si to tento školní rok
mohli užít zase společně a vynahradit
si tak rok minulý. Během společného
večera jsme si připomněli staré vánoční
tradice a zvyky. Rozkrajovali jsme jablíčko, házeli střevícem (bačkorou), odlévali
olovo, pouštěli ořechové lodičky, odkrývali svou budoucnost skrytou pod hrnečky. Také jsme zpívali koledy,

www.drouzkovice.cz
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vybarvovali postavičky a sestavovali

Druhý den ráno na děti čekalo překva-

z nich betlém. Při společné večeři jsme

pení. Do školičky totiž zavítal Ježíšek

si společně vyprávěli, připili si na zdraví

a nechal jim pod stromečkem krásné

a na krásné Vánoce a když děti dojedly,

dárky. Ještě po společném obědě jsme

tak každý pod svým talířkem našel rybí

si popřáli krásné Vánoce. Následovaly

šupinku pro štěstí. Poté jsme šli ven, kde

vánoční prázdniny. Do školičky se dětič-

jsme si zapálili prskavky a zazpívali si

ky vrátily až po Novém roce.

naposledy společně vánoční koledy.
Po nabitém programu děti čekala pohádka na dobrou noc. Po shlédnutí
pohádky Shrekovy Vánoce si děti vyčistily zoubky, převlékly se do pyžámek a
zachumlaly se do svých postýlek.

Výukový
autobus

Návštěva Divadla
Letadlo

Na začátku měsíce ledna 2022 přijel do

Dětmi oblíbené Divadlo Letadlo navští-

školky výukový autobus. Děti si tento den

vilo školku 24. ledna 2022. Tématem

procvičily dopravní značky a zopakovaly

představení bylo roční období Zima. Do

si základní pravidla, která se týkají do-

něj byly děti zapojovány, což je vždycky

pravy. Také si zahrály různé hry. Nakonec

velmi baví a z čeho jsou nadšené. Pro-

měly za úkol vybavit „kamaráda Otakár-

měnily se na chvíli v tančící sněhové

ka“ pro jízdu na kole.

vločky, nakrmily ptáčky nebo soutěžily

Nejdříve ho správně oblékly a poté
zkontrolovaly jeho kolo, na kterém se měl
vydat na výlet. Děti byly z výukového
autobusu nadšené. Hravou formou
si tak osvojily nebo zopakovaly vědomosti z dopravy, které budou každý den
potřebovat ve svém životě.

OBEC DROUŽKOVICE

v nejlepší trefě sněhovou koulí. Také je
čekala oblékací hra. Přeci proto, aby
v zimě nenastydly. V představení plném
písniček také pomohly kočičce slézt ze
stromu, postavit společně sněhuláka či
oslavit silvestr ohňostrojem. Na závěr se
všichni rozloučili masopustním průvodem s maskami.
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Masopust neboli
karneval
Na začátku března nás ve školce čekal
Masopust. Tuto akci jsme museli bohužel přesunout, protože mezi děti vtrhly
neštovice a postupně se na všech vystřídaly. A tak jsme museli počkat, až se
většina marodů uzdraví a vrátí se zpátky
do školičky.
Ve středu 9. března 2022 dorazily děti
buď už v maskách nebo se do nich po
svačince převlékly. Netrvalo dlouho
a zábava mohla začít. Pro děti byly připraveny soutěže a v přestávkách mezi
nimi si mohly vždy zatančit a pořádně
zařádit. Nesměla chybět ani pořádná
přehlídka, neboť krásných masek
a převleků bylo opravdu mnoho. Karneval jsme ukončili písničkou, po které
následovala sladká odměna.

díky kterému si můžeme jídelnu s dětmi
dozdobit, podle toho, jak momentálně
chceme nebo potřebujeme. Hned druhý den, kdy byla jídelna hotová, vyrobili
malí strávníci pro zkrášlení papírové
kytičky.
V zařízení nemáme nyní jen novou jídelnu. Další novinkou je nové sociální zařízení v přízemí budovy s přístupem
ze zahrady. Opravili jsme díky tomu nevyužívané prostory. Toaletu mohou děti
využívat právě při pobytu venku. Práce
zadávala a financovala obec Droužkovice. Kanalizační výkopy provedla firma
GeJoTe, s.r.o., vnitřní prostory zrekonstruoval místní podnikatel pan Tomáš Pěnička.
Zakoupili jsme také pec na vypalování
keramiky, kterou jsme ihned na Velikonoce vyzkoušeli. Děti si vyrobily velikonoční zajíčky a vajíčka coby dárečky pro
rodiče. Tento rok jsme zainvestovali i do
naší digitální techniky a zakoupil se nový
počítač s tiskárnou do ředitelny a nový

Vybavení školky

počítač do třídy Ferdů.
S vylepšováním a modernizací nám
pomohly státní prostředky z programu

Na jaře proběhla ve školce důkladná re-

„Šablony“.

konstrukce jídelny. Nejdříve se malovalo
a poté následovala instalace úplně
nového nábytku a vybavení. Výsledek

Podle podkladů sl. Pavly Šimonové napsala - vň,
fotky z akcí jsou na www. msdrouzkovice.cz

je úžasný a všichni jsme z něho nadšení. Na stropech je nyní závěsný systém,

www.drouzkovice.cz
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Charitativní akce
Sbírka na nákup čtyřkolky
Znáte ten úžasný pocit, když se něco pove-

Čtyřkolka byla panu Pavlu Burdovi předána

de? A když se navíc všechno uskuteční pro

v sobotu 26. února 2022 v restauraci

dobrou věc, tak to platí i několikanásobně!

„U Camprů“. Nic netušící obdarovaný přijal

A tak se stalo, že se spojila síla přátelství,
kamarádství a solidarity s chutí pomáhat
a ve výsledku se podařilo udělat jednoho
nemocného a imobilního člověka šťastným.
Na začátku byla úžasná myšlenka pořídit
místnímu občanovi panu Pavlovi Burdovi

pozvání na narozeniny a pak už se jen nestačil divit. Většina dárců se zde sešla, aby
se předání zúčastnila a strávila zde příjemný večer plný emocí. Poděkování také patří
panu Vladimíru Camprovi, který poskytl
prostory restaurace a připravil pohoštění.

čtyřkolku. Ten přišel před několika
lety kvůli nemoci o obě nohy
a bez takovéhoto dopravního
prostředku je prakticky odkázán
jen na pomoc druhých. Jednu
čtyřkolku měl v minulosti zapůjčenou, avšak o ni nedávno přišel.
Od té doby se mohl pohybovat
sám pouze na mechanickém invalidním vozíku jen několik metrů
od domova. A tak jeho kamarády
napadlo oslovit některé občany, podnika-

A aby síla pomoci byla ještě větší, domluvili

tele, neziskové organizace a i vedení obcí

se zde někteří přítomní a následující den,

(Spořice a Droužkovice) a na pořízení tohoto

tj. v neděli 27. února 2022, se sešli u pana

„přemísťovadla“ vybrat finanční prostřed-

Burdy doma, aby zde pro čtyřkolku vybudo-

ky. Nechceme tu vypisovat dlouhý seznam

vali dřevěný přístřešek. Dřevo, ostatní mate-

všech přispěvatelů, dokonce ani jméno

riál a práce byly také sponzorským darem.

toho, kdo s nápadem přišel. Podstatný je
výsledek a ten neskutečně dobrý pocit.

OBEC DROUŽKOVICE
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Připravujeme
Vodní hrátky
13. srpna
Vodní hrátky, spojené s odpoledním

Fesťáček
u vody
23. července

a večerním koncertem, se letos uskuteč-

Tradiční Fešťáček u vody bude letos

ní 13. srpna. Soutěže jsou určeny přede-

23. července od 15 hodin také na koupa-

vším pro týmy obce, bez zápisného. Zá-

lišti. Letos již 23. ročník.

jemci - pěti až šesti členná družstva - se
mohou hlásit na úřadě. Soutěže budou
od 10 do 14 hodin,
následně budou vyhlášeny výsledky
a předány ceny. Týmy obdrží pro své
členy stravenky na občerstvení.
Od 15 h pak bude následovat koncert.
Hrát bude kapela Nosáči (country, folk).
Od 16 hodin – mladí Nedvědové v pořadu s písničkami svých otců.

Hrát budou:
•

Tomáš Linka Kvartet

•

Alison

•

Jindra Kejak

•

Pavel Houfek a Káča Rousová

•

Šestý nesmysl

•

Semtex

Od 18 do 19 hodin – Radek Kurc & Frends.
Od 19.30 do 20.30 hodin – Fat Bat.
od 21 do 22 (možná i 22.30) hodin –
Salieri.
Vstupné 150,-- Kč.

www.drouzkovice.cz
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VELKÉ OSLAVY
MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ
SOBOTA – 4. června 2022
areál koupaliště Droužkovice
v čase od 14:00 do 18:00 hodin

PROGRAM ZÁBAVNÉHO ODPOLEDNE:
-

dětské atrakce – megakoule, centrum atom, nafukovací hrad
řetízkový kolotoč
malování na obličej, třpytivé tetování airbrush
cukrová vata
dětská diskotéka
dovednostní soutěže za odměnu
samostatný stánek hokejového klubu Piráti Chomutov
autogramiáda, soutěže pro děti a maskot Picaroon
samostatná soutěž s názvem Ztracené pohádky
(nutná zvláštní registrace pro cestu kolem koupaliště)

Atrakce pro děti zajišťují:
Obec Droužkovice; Agentura Arabela production; Jaroslav Fottr;
Václav Brotánek; spolek D.N.O.; Stanislava Kramlová; Agentura
Modua, s.r.o.; hokejový klub Piráti Chomutov, ČPZP Chomutov.

Hlavní partner akce:

www.drouzkovice.cz
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divadlo

výukový autobus

maškarní

Zpravodaj je zapsán do evidence periodického tisku a bylo mu přiděleno evidenční číslo
MK ČR E 18545. Vydáno v květnu 2022.
Za obsah odpovídá: Ing. Národa Zdeněk (-nár). Redaktorka: Renata Vaňousová (-vň)
ZDARMA
Neprošlo jazykovou úpravou. Příspěvky, ohlasy a názory přijímá Obecní úřad Droužkovice.
Autorem neoznačených příspěvků je -vň
Uzávěrka dalšího čísla: 30. června 2022

OBEC DROUŽKOVICE
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Vychází čtvrtletně, 370 výtisků.

