
Osobně si vážím získaných hlasů, přijímám je s pokorou  
a budu se snažit nadále naplno pracovat a nezklamat. Zastu-
pitelům děkuji za důvěru za opětovné zvolení do funkce sta-
rosty. Věřím, že ve spolupráci s nově zvoleným místostarostou, 
panem Martinem Šmerdou, posuneme obec pozitivním smě-
rem.

Ing. Josef Švajgl
starosta obce
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ÚVODNÍ SLOVO 

Drmoulský
ZPRAVODAJ
Poděkování za volby

Rád bych poděkoval všem občanům, kteří přišli k volbám, 
bez ohledu na jejich volbu. Vysoká volební účast (64,46 %) 
dává naději, že v naší obci trvá zájem o další vývoj obce. Voleb-
ní účast i volební výsledek potvrdili, že trvá zájem o odpověd-
ný přístup k rozvoji obce. Rád bych také poděkoval občanům 
Drmoulu, že se neúčastnili aktivistických kampaní na sociál-
ních sítích. 

Komunální volby 2022 rozhodly o novém složení zastupi-
telstva. Paní Mgr. Vladislava Chalupková, Mgr. Jana Rygolová 
a pan Milan Roth se rozhodli už nekandidovat. Jejich místo  
v zastupitelstvu nahradili Mgr. Markéta Gersdorfová, Ivana 
Losová Szökeová a pan Stanislav Paclt. Dvě třetiny zastupitelů 
tedy pokračují v práci z předchozího volebního období. Voliči 
tak rozhodli, že je zajištěna kontinuita práce. Zároveň služeb-
ně mladší kolegové mohou přinést nové myšlenky a podněty.

Věřím, že atmosféra v zastupitelstvu bude věcná a kon-
struktivní, že dokážeme nadále eliminovat sobecké zájmy  
a rozhodovat s dlouhodobou perspektivou. Stejně jako v mi-
nulém období věřím, že žádný dobrý nápad nebude zapome-
nut a stane se součástí rozvojových plánů obce, což započalo 
již v rámci ustavujícího jednání zastupitelstva, kdy jsme dopl-
nili strategický plán naší obce.

Zdůrazňuji, že všichni kandidáti z minulého zastupitelstva, 
kteří znovu kandidovali, byli potvrzeni ve funkci. Rozhodnutí 
voličů a pořadí hlasů jednotlivých kandidátů lze interpretovat 
jako přání pokračovat ve stávajícím směru rozvoje .

ZPRÁVY Z OBCE 

Výsledky voleb umožnily plynule pokračovat v práci a již 
úvodní jednání zastupitelstva nebylo omezeno pouze na ne-
zbytné povolební záležitosti. Kromě nutného a nudného pře-
nastavování všemožných databází a kontaktů veřejné správy, 
nových či opakovacích školení a seminářů startuje nové pro-
gramové období EU prvními výzvami o dotace. 

Bohužel několik minulých období přineslo jen málo poučení 
a nejistota pro všechny žadatele je nadále vysoká. Připravu-
jeme se na výzvy z Integrovaného regionálního operačního 
programu, Operačního programu životního prostředí a hledá-
me společná témata pro přeshraniční spolupráci s Bavorskými 
partnery, kdy v rámci programu byla zveřejněna první výzva.  

Dokončení projektu s podporou MMR

Ve škole byla realizována kompletní obnova elektroinsta-
lace, v jedné učebně byly realizovány akustické panely, stej-
ně tak jako byly zlepšeny akustické podmínky školní jídelny. 
Ohlasy jsou zatím pozitivní. Na sále kulturního domu byly vy-
měněny radiátory a osazeny nové vyústky vzduchotechniky.

Rozpočet projektu byl dodržen. Navíc se realizovala výmě-
na lina ve školní jídelně a s ohledem na časovou náročnost 
úklidu a začátek školního roku byla na úklid najata firma. Vě-
řím, že dětem, učitelům i rodičům se bude opravený prostor 
školy líbit. 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi na tomto místě 

popřát Vám 
klidné prožití svátků vánočních 

a šťastný nový rok 2023!

Zdroj: volby.cz
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mají letos už 50 výjezdů a věřím, že tyto investice naši dobro-
volní hasiči zhodnotí. 

Projektově chceme také připravit přístavbu garáží hasi-
čárny, aby se tam nové auto dobře vešlo. Oproti původnímu 
plánu chceme prodloužit všechny čtyři garáže. Toto rozšíření 
vytvoří podmínky pro budoucí rozšíření celého objektu. 

Na jaře příštího roku by se mělo uskutečnit zateplení bu-
dovy TJ Sokol Drmoul s dotací Národní sportovní agentury. 
Kromě zateplení se pokusíme barevně sjednotit fasádu a zkul-
tivovat místo pro kontejnery u hřiště.

Na jaře by měly být dokončeny také drobné nedodělky  
na revitalizovaném hřišti, dokončení napojení nádrže pro za-
lévání tenisových kurtů. Zkušenosti stávajícího provozu s tráv-
níkem budou možná generovat nové záměry. Věřím, že tyto 
technické podmínky pomohou personální stabilitě fotbalistů.

Bohužel vytrvalé deště nám komplikují rozvoz zeminy a její 
rozprostření ze starého povrchu hřiště, kdy se nám technika 
boří do rozmoklé půdy za hasičárnou. 

V rámci přípravy dalších akcí poptáváme zpracování projek-
tové dokumentace na veřejná prostranství v centru obce, kdy 
je plánována první výzva z programu IROP těsně před Váno-
cemi. 

Opakuje se situace z předchozích programových obdo-
bí, kdy není jasné, jaký stupeň projektové dokumentace je 
pro podání žádosti potřeba. Klíčové je, že obě územní stu-

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla jsme se dozvěděli, že  
i náš náhradní projekt na vybavení školní zahrady u MŠ byl při-
jat do financování. Realizace se uskuteční v příštím roce.

Rozpočet a nejbližší záměry

V době psaní toho článku pracujeme na rozpočtu pro příš-
tí rok. Nejistota dalšího ekonomického vývoje je stále vysoká. 
Na konci roku bude na účtech obce přibližně 12 - 13 mil. Kč, 
jak jsme odhadovali. Už dnes víme, že rozpočet bude napjatý. 
Největším výdajem bude pořízení nové automobilové stříkač-
ky pro naše dobrovolné hasiče za cenu 9,7 mil. Kč, kterou se 
podařilo na druhý pokus vysoutěžit. I s dotací kraje a státu se 
bude jednat o velký výdaj.

Hasiči také dostanou návěs za dopravní automobil, kte-
rý umožní vyšší funkčnost jednotky. Naši dobrovolní hasiči 
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- Drmoul - nebyl shledán (zatím) žádný problém, byl aktuali-
zován rozpočet akce a v současné době připravujeme žádost 
o dotaci.

Školková zahrada 

Na přední školkové zahradě byly obnoveny herní prvky. 
Shnilé kmeny byly nahrazeny novými dubovými. .

Zastávka u školy

U ZŠ Drmoul již slouží žáků i občanům Drmoulu nová mo-
derní autobusová zastávka.

Ing. Josef Švajgl

die (Náves, Lokalita za Hasičárnou) jsou registrované a jsou  
součástí naší územně plánovací dokumentace. 

Pokud by se získání dotace podařilo, významně můžeme 
zlepšit vzhled a funkčnost veřejných prostranství Drmoulu. 
Realizace projektu může trvat až tři roky, což umožní finanční 
zátěž rozložit na více let.

Veřejné osvětlení 

Na Plzeňské ulici byly odstraněny všechny staré sloupy  
veřejného osvětlení. Většinu z nich odstranil ČEZ, poslední 
tři sloupy ve směru na Velkou Hleďsebi odstranila společnost 
Elči, která s námi v minulosti spolupracovala.

Dále se realizuje další část Plzeňské ulice a Školní ulice, kde 
se obec připojila k akci ČEZ Distribuce. Po počátečních problé-
mech s materiály a personálních problémech v realizační firmě 
se postupně blíží ke konci rekonstrukce veřejného osvětlení  
a uložení elektrického vedení do země. 

Věřím, že do Vánoc bude vše již uklizeno. Děkujeme obča-
nům za trpělivost. 

Cyklostezka Hamrníky - Drmoul 

Byla vyhlášena první výzva na cyklostezky z Integrovaného 
regionálního operačního programu. Po konzultaci s poskyto-
vatelem dotace, kdy na našem záměru - Cyklostezky Hamrníky 



Drmoulský zpravodaj č. 3/2022

V jedné větě, občas ve dvou…     

Po delší době pokračuje jednání o vrácení pozemků obci  
od ŘSD po realizaci obchvatu.

U mostu na Hamrníky byla realizována výsadba dubů, která 
je realizována jako náhradní po realizaci obchvatu.

Na Hamrnické ulici byl realizován rychlostní radar.
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U školy proběhlo fyzické dokončení mostu na Plzeňské ulici.

Na křižovatce Plzeňské a Hamrnické ulice bylo osazeno nové 
zábradlí. 
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Křest knihy Drmoul a zaniklá vesnice Cech  
svatého Víta

V dopolední části 24. Drmoulských slavností jsme na sále 
kulturního domu pokřtili knihu Drmoul a zaniklá vesnice Cech 
svatého Víta od autorů Zdeňka Buchteleho a Ing. Richarda 
Švandrlíka. Na křest přijela dcera pana Buchteleho s dětmi. 
Akci navštívili přátelé a spolupracovníci obou autorů. Úvodem 
setkání starosta informoval o přípravě knihy a o všech nástra-
hách, se kterými se při přípravě setkal. 

Následoval symbolický křest a přípitek všech spolupra- 
covníků, kteří do knihy dodali informace či fotografie. Většina 
návštěvníků si odnesla i knihu, povětšinou více než jeden vý-
tisk. 

V prvních týdnech se dále prodalo přes dvacet výtisků 
přes pokladnu obecního úřadu. Knihy jsou dále k prodeji také  
v Městském muzeu Mariánské Lázně. I díky příspěvku našeho 
kraje, můžeme knihu prodávat za nákladovou cenu 150 Kč. 

Ing. Josef Švajgl
starosta obce
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Ing. Josef Švajgl
starosta obce

Organizační změny

Personální změny v zastupitelstvu vyvolaly některé  
organizační změny. Příspěvky do zpravodaje bude nadále 
shromažďovat paní Gabriela Enders, kulturní a společen-
ské akce bude nadále za obec připravovat zastupitelka 
paní Markéta Gersdorfová ve spolupráci s paní Jiřinou 
Račákovou za dobrovolnické pomoci členů kulturního 
výboru paní Markéty Kolaříkové, Rity Manychové, Marcely 
Stuchlové a pana Milana Rotha a našich spolků. Pro tyto 
aktivity byl zřízen nový e-mail:

kultura@drmoul.cz.

Pracovníci údržby obce a lesů byli osloveni s možností 
pracovat i o víkendech, aby se zajistil úklid a částečně i do-
hled veřejných prostor nejen v zimních měsících. Snažíme 
se touto formou i nabídnout možnost přivýdělku našim 
pracovníkům při současné vysoké inflaci. Uvidíme, jak se 
tato praxe osvědčí.

Ing. Josef Švajgl
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      Prezidentské volby 2023

V lednu nás čekají prezidentské volby, a to v pátek a sobo-
tu 13. - 14. ledna 2023, případné II. kolo proběhne ve dnech  
27. - 28. ledna 2023. Tentokrát se volební schránka vrátí  
z organizačních důvodů do zasedací místnosti OÚ v 1. patře. 
Je zde zajištěn bezbariérový přístup a volební komise má pro-
školenou obsluhu výtahu, která Vám ochotně pomůže zdolat 
schodiště bez námahy. 

Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve od 29. 12. 2022 
a lhůta pro doručení žádosti o voličský průkaz vyprší v pátek 
6. 1. 2023 v 16.00 hodin, pokud ji podáte v písemné podobě. 
Máte také možnost dodat žádost o voličský průkaz osobně,  
a to až do středy 11. 1. 2023. 

Veškeré další informace ohledně prezidentských voleb sle-
dujte, prosím, na úředních deskách OÚ Drmoul, nebo kontak-
tujte podatelnu OÚ Drmoul.

Gabriela Enders
referent

Poplatky za popelnice a psy

Blíží se splatnost poplatků za svoz komunálního odpadu, 
poplatky za psy byly splatné k 31. 3. 2022. Prosíme, zkontroluj-
te, zda jste v roce 2022 již zaplatili, případně si ošetřete trvalé 
příkazy ve své bance. Pokud si nejste jisti nebo byste potřebo-
vali od ledna něco změnit, určitě nás kontaktujte. Ceny pro rok 
2023 zůstávají stejné. Termíny pro svoz tříděného odpadu se 
také nemění.  
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Spousta z nás chodí venčit pejsky po obci a okolí, bohužel 
stále jsme nuceni apelovat na majitele s udržováním čistoty 
po svých mazlíčcích. Je ostuda, že na úřad volají i ti, kteří obcí 
jen projíždí a vidí nepřehlédnutelné znečištění na chodnících. 
Dokonce se často objevují nepříjemné „dárečky“  v záhonech 
přímo u obecního úřadu, přitom jsou zde odpadkové koše do-
slova po ruce. Naši zaměstnanci se snaží po obci včas doplňo-
vat sáčky, které jsou Vám volně k dispozici, i proto poplatek  
za psy zatím rušit neplánujeme. 

A na závěr k poplatkům a povinnostem ještě připomeneme 
jednu pozitivní poznámku. Pokud jste držitelem psa a překro-
čili jste věk 65 let, můžete požádat na podatelně OÚ Drmoul 
o slevu z místního poplatku. Přepočítáme Vám částku pla-
teb ode dne podání žádosti. Kompletní ceník za psy najdete  
v Obecně závazné vyhlášce obce Drmoul č. 2/2019, do které 
můžete nahlédnout na podatelně úřadu nebo na webu obce 
Drmoul.  

Informace k platbám v roce 2023

Poplatek za psa:  
1 pes  100,- Kč
2 psi   300,- Kč  (a každý další pes téhož majitele +200,-Kč)

splatnost do 31. 03. 2023
číslo bankovního účtu - 3323331/0100
variabilní symbol - 1341xxxx (xxxx číslo popisné).

Poplatek za popelnice: 

Ceny ročních plateb jsou uvedeny v tabulce podle velikosti ná-
doby a četnosti vyvážení. Jejich výše a splatnost se řídí Obecně 
závaznou vyhláškou o místním poplatku za odkládání komu-
nálního odpadu z nemovité věci č. 2/2021, která je schválena 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

 

Velikost 
nádoby 

Svoz tříděného odpadu od nemovitosti žadatele v nádobách 240 litrů 
Druh Cena Četnost svozu 

240 l PLAST 831,- /1 rok 1x měsíčně – poslední pondělí v měsíci 
240 l PAPÍR 831,- /1 rok 1x měsíčně – poslední středa v měsíci 

 

 
Druh 

nádoby 
 

 
Četnost svozu 

  
1 x za 14 dní 

 

 
Kombinovaný svoz 
Léto 1 x za 14 dní 

Zima 1 x týdně 

 
1 x týdně 

80 l 1 248,- 1 872,-  2 496,- 
120 l            1 872,-  2 808,-  3 744,- 
240 l            3 744,- 5 616,-  7 488,- 
660 l          10 296,- -          20 592,- 

1 100 l          17 160,- -          34 320,- 
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Zastupitelstvem obce Drmoul pod č. j. 427/2021/23, s účin-
ností od 1. 1. 2022.

číslo bankovního účtu - 3323331/0100
variabilní symbol - 3722xxxx (xxxx číslo popisné). 

Poplatek za popelnice a poplatek ze psa lze uhradit  
na bankovní účet obce, do pokladny OÚ Drmoul nebo 
ostatními možnými platbami podle daňového řádu.

Gabriela Enders
referent

den četnost druh odpadu
1x týdně PLAST
1x poslední pondělí v měsíci PLAST 240 Litrů
1x týdně (sezóna od 1. 4. do 31. 10.) BIOODPAD
1x poslední úterý v měsíci SKLO
1x týdně PAPÍR
1x poslední středa v měsíci PAPÍR 240 Litrů

ČT 1x týdně PLAST
1x týdně
1x 14 dní (vždy sudý týden)
kombinovaný svoz (léto / zima)

KOV
HLINÍK
OLEJ

TRÁVA a LISTÍ
VĚTVE

Svoz tříděného odpadu v obci Drmoul

PO

ST

Podle sezóny a naplnění vyváží kontejnery 
zaměstnanci obce

POPELNICE 
(komunální odpad)PÁ

ÚT

Nepravidelně  - objednávky řeší obec

KNIHOVNA

Moji milí,
léto je pryč, na dveře klepe Advent a s ním přichází to nejkrás-
nější - Vánoce.

Co to cinká? Co to voní?
Kouzlo Vánoc - jako loni.
Kouzlo jako nové,
ze skořápky už se klube,
krátká chvíle k zastavení,
závan štěstí - nad něj není.

Krásné Vánoce plné pohody, třeba i s nějakou knížkou  
od nás, a do Nového roku hodně zdraví a málo starostí Vám 
všem přeje

Jindřiška Kůtová
knihovnice 

KNIHOBUDKA

Máme již téměř hotovo

Držet palce se vyplatilo. S novým školním rokem se studen-
ti 2. ročníku Střední průmyslové školy v Tachově, obor truhlář 
pustili do našeho „projektu“ a podle všeho je práce moc baví. 
Přikládám dvě fotografie, kde se přesvědčíte i vy, že se máme 
na co těšit. 

Téměř před rokem jsem si řekla, že se pokusím sehnat ně-
koho, kdo nám pomůže KnihoBudku vyrobit. Děkuji touto 
cestou panu Davidu Pajdrmanovi, truhláři, který se svými stu-
denty naši prosbu vyslyšel a na celé realizaci intenzivně pracu-
je. Věřím, že nejpozději začátkem roku 2023 dojde k samotné 
instalaci KnihoBudky před budovu obecního úřadu. 

Jana Mouchová 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Jako v předešlých letech, tak i v roce 2023 se bude první 
pátek v lednu konat Vítání občánků.

Narodilo se několik nových miminek do naší obce a my je 
chceme, jako všechny předchozí, uvítat do řad místních obča-
nů. Je-li zájem ze strany rodičů, a my věříme, že ano, prosíme, 
vyplňte níže přiloženou přihlášku a doručte jí na obecní úřad 
nejpozději do 16. prosince 2022. 

Vážení rodiče, těšíme se na setkání v pátek 6. 1. 2023  
od 16.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. Věříme, 
že se sejdeme v hojném počtu a slavností příležitost si všichni 
užijeme.

Markéta Gersdorfová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DRMOULU - PŘIHLÁŠKA
(pro děti narozené od 1. 12. 2021)

Mám zájem zúčastnit se slavnostního obřadu „Vítání občánků Drmoulu“, který se uskuteční 
v pátek 6. 1. 2023 od 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Jméno a příjmení dítěte: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Trvalé bydliště: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum a místo narození: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů souhlasím  
s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce Vítání občánků Drmoulu.

V Drmoulu dne: ……………………………………

Jméno, příjmení, telefonní číslo (povinný údaj):…………………………………………………………………………

Podpis: ……………………….………………………….……………

Uveřejnění jména a fotografií z Vítání občánků v Drmoulském zpravodaji:  souhlasím / nesouhlasím* 

Adresy pro doručení přihlášky:
Obec Drmoul, Plzeňská 237, 353 01 Drmoul 
Tel. číslo: 778 495 946, e-mail: obec@drmoul.cz

Přihlášku doručte nebo naskenujte, prosíme, nejdéle do 19. 12. 2022. 

* prosíme, vyberte požadovanou volbu
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v naší obci, a panu Petru Loslebenovi za výpomoc při zpraco-
vání kůrovcových stromů.

A jako každý rok touto dobou, s příchodem zimního období 
se v lesním hospodářství začínají připravovat vánoční stromky 
na prodej. Cenu stromku zachováváme na 100 Kč, jenom je 
potřeba počítat s tím, že nejsou pravidelné a možná ne tolik 
hezké, jako stromky z plantáží.

Všem našim občanům přejeme klidné svátky, štěstí do no-
vého roku a našim obchodním partnerům děkujeme za spo-
lupráci.

Zdeněk Egrmajer 
zástupce jednatele Lesy Drmoul, s. r. o. 

Zprávy z lesa

Od minulého vydání zpravodaje se i v lese událo mnoho 
zajímavých věcí. Například podzimní výsadba stromků. Za list-
naté stromy je to buk lesní v počtu 1000 kusů, javoru klen se 
vysadilo 855 kusů a lípy malolisté 255 kusů. Za jehličnaté stro-
my je to modřín opadavý také v počtu 1000 kusů.

Dále se v lesích vytěžilo od 1. 9. 2022 celkem 100 m3 kůrov-
cového dřeva. V místech, kde byl vytěžen kůrovcem poškozený 
porost, se musí uklidit klest a postavit oplocenky, do kterých 
se sází stromky. Také započaly opravy lesních cest, a to zejmé-
na v prostoru lesa u kempu La Provence (dříve Luxor). 

Rádi bychom poděkovali panu Janu Baboučkovi, který 
nám pomáhal s vývozem kontejnerů na bioodpad, když došlo  
k technické závadě na obecním vozidle, a také nám pomohl  
s nahrnutím větví na hromady v prostoru kompostárny.

Další velké poděkování patří panu Petru Schneiderwinklo-
vi za dodání krásných květin, které zdobí veřejné prostranství  

Lesy Drmoul s. r. o. 

PRODEJ 
VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

se uskuteční
v pátek 16. 12. 2021 
od 8.00 do 14.30 hodin 
ve stodole u autobusové 
zastávky na Sekerské ulici.

Cena je 100 Kč
Nejsou pravidelné a tak hezké 
jako stromky z plantáží. 

V prodeji je omezený počet.  
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24. ročník slavností jsme úspěšně oslavili    

První sobota v září patřila opět drmoulským slavnostem, 
tentokrát 24. v pořadí. Program byl bohatý nejen na hudeb-
ní zábavu. Každým rokem nám k tanci i poslechu hráli kapela 

10

DĚNÍ V OBCI

Junior Dixieland Mariánské Lázně, dechová hudba Chodo-
varka a taneční skupina FOX band. O zahájení se postaraly  
mažoretky z drmoulské základní školy pod vedením paní  
Kubínové. Během odpoledne mohli návštěvníci navštívit  
mobilní planetárium, kde bylo promítáno několik filmových 
pásem např. na téma vesmír nebo příroda. Večer nás z lavic 
zvedla skupina Kroky Michala Davida a ani pak tomu nebylo 
jinak. I kapela BABA HED nenechala nikoho sedět a až do půl-
noci bavila všechny návštěvníky slavností. Pravidelná soutěž  
v pečení našla i letos svého výherce a nám nezbývá nic jiného 
než čekat na výsledky z pečení koláčů. Letos jsme poprvé na-
bízeli čerstvý popcorn, který uvítaly především děti. O ostatní 
občerstvení se postaral Milan Roth a Petra Baboučková. Do-
mov Pramen v Mnichově nás také poctil návštěvou a prezen-
toval tak k prodeji vlastní výrobky. Paní Markéta se ujala malo-
vání na obličej. Jak vidíte, program byl bohatý celé odpoledne, 
každý si našel tu svoji zábavu. 

Dopolední program slavností byl zahájen křtem knihy 
„Drmoul a zaniklá vesnice Cech svatého Víta“. O této akci  
se více dozvíte z textu pana starosty v tomto zpravodaji  
na straně 5. 

Všem, kteří se se mnou podíleli na přípravě slavností ještě 
jednou děkuji. A již nyní se těšíme na 25. DRMOULSKÉ SLAV-
NOSTI!  

Jana Mouchová

10.1.

MASOPUST

1.4. VELIKONOČNÍ DÍLNY

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
MÁJKA

2.9.

VNITŘNÍ AKCE BUDOU POŘÁDANÉ
V KD DRMOUL
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NOVOROČNÍ SETKÁNÍ

DĚTSKÝ DEN

25.2.

14.3. KINO

22.4.

30.4.

16.5. KINO

4.6.

19.9. KINO

TERMÍNY KULTURNÍCH AKCÍ POŘÁDANÝCH V
DRMOULU. 

BLIŽŠÍ INFORMACE K SAMOTNÝM AKCÍM
NALEZNETE VŽDY V PŘEDSTIHU NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH OBCE, FACEBOOKU A OBECNÍCH

VÝVĚSKÁCH.
 

 TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ. 
 

ZMĚNY VYHRAZENY

DRMOULSKÉ
SLAVNOSTI
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Vánoční posezení    

Tradiční Vánoční posezení se letos konalo 19. 11. Program 
byl letos pestrý, po přípitku a úvodním slovu pana starosty se 
na podiu objevily ženy z Klubu žen a svým tancem vykouzlily 
nejeden úsměv na tváři. Jejich vtipná choreografie dosahova-
la velmi vysokých kvalit a byly odměněny velkým potleskem. 
Mírná nervozita, která jistě panovala, se schovala za vřelý 
úsměv. Poté všechny zúčastněné potěšil nádherný zpěv  
Aničky Gálisové. Její plný hlas, zahalený do andělské čisto-
ty, dojal nejednoho posluchače. Následovalo vystoupení  
souboru zobcových fléten a hornového souboru ze ZUŠ  
Mariánské Lázně, pod vedením pana učitele Hovorky. I nej-
mladší vystupující zvládli vše skvěle a případná nervozita 
nebyla znát. Odpoledne pokračovalo tradiční zábavou s Dali-
borkou, která hrála k tanci i poslechu, a došlo i na zpěv písně 
Sokolíci. Na příští rok se chystá píseň i pro ženy. O dárečky se 
letos postaraly ženy z Domova Pramen v Mnichově a Včelař-
ství Mezistěny z Chodové Plané. Skvělé občerstvení zajišťoval 
Milan Roth. 

Těšíme se shledání zase za rok.

Za Kulturní výbor Markéta Gersdorfová
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Činnost Klubu žen

Ženy se podílejí na akcích obce a spolků v Drmoulu. Ve spo-
lupráci s Klubem seniorů a Klubem českých turistů Mar. Lázně 
se zúčastnily několika akcí - návštěvy divadla v Plzni či výletu 
do severních Čech. Navštívily také hrad Loket při příležitosti 
vystavení královských korunovačních klenotů. Pekly koláčky 
na dětský den v Drmoulu a nacvičily vystoupení na Vánoční 
posezení seniorů v sobotu 19. 11. 2022, které se konalo na sále 
Kulturního domu Drmoul. 

Milena Wneková, Klub žen

Advent

První adventní neděle se nesla v duchu přicházejících  
Vánoc. Na výtvarných dílničkách si děti vyráběly svícny, zdo-
bily perníčky, malovaly sádrové odlitky a tvořily skřítky z pří-
rodnin. K poslechu zahrál soubor zobcových fléten ze ZUŠ  
v Mariánských Lázních a navodil příjemnou atmosféru. Před 
samotným rozsvícením stromu nás potěšila svým zpěvem 
Anna Gálisová, tóny jejího hlasu budou jistě všem znít ještě 
několik dní v uších. 

Od 18 hodin se konal koncert smíšeného pěvecké-
ho sboru Cantilo v.i.p., pod vedením pana Jiřího Jana-
ty. Celý sbor byl za svůj úžasný výkon odměněn velkým  
potleskem. Věřím, že navodil tu správnou adventní náladu  
i těm, kteří ji doposud neměli. 

Markéta Gersdorfová
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MŠ DRMOUL

Učily se poznávat ovoce, které maminkám dozrává na zahrád-
kách a zeleninu, kterou sklízí na políčkách a zemědělci na po-
lích. Při těchto výpravách pozorovaly na obloze hejna ptáků 
chystajících se k odletu do teplých krajů.

Podzim je spojen se státními svátky - 28. září, 28. říjen  
a 17. listopad. Děti ze třídy Včeliček si povídaly legendu o sv. 
Václavovi. Učily se poznávat státní symboly, zejména vlajku 
ČR, státní znak a hymnu ČR.

Slovem z Mateřské školy

Školní rok 2022/2023 jsme v MŠ zahájili s tímto pedagogic-
kým obsazením - ve třídě KUŘÁTEK jsou paní učitelky Alena 
Němcová a Diana Sléhová, a jako asistentka pedagoga Len-
ka Mahdalová, ve třídě VČELIČEK Lucie Klejnová a Bc. Marta  
Urbanová.

V měsíci září se nově příchozí děti nejdříve seznamovaly  
s prostředím MŠ s pedagogickým personálem i nepedagogic-
kým, s pravidly vzájemného soužití na jednotlivých třídách, 
ale jako první s „mojí značkou“. Děti ze třídy Včeliček se na pře-
lomu léta a podzimu po vzoru některých pavoučků začaly vy-
dávat na cesty za poznáváním. V lese se učily poznávat houby 
(a že jich letos pro maminky moc nasbíraly), stromy a rostliny. 
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Do lesa se děti ze třídy Včeliček vypravovaly také během 
měsíce října. Sice náruče plné hub stále nebyly výjimkou, ale 
tentokrát se učily poznávat zvířátka ukládající se k zimnímu 
spánku a pro ta ostatní sbíraly kaštany, žaludy a bukvice, aby 
zvířátka přečkala zimu s pomocí dětí. Děti vytvořily skřítka 
Podzimníčka a vílu Listěnku. Spolu s nimi v lese z přírodnin 
stavěly domečky pro zvířátka – třeba pro ježky. Za odměnu si 
14. října upekly štrúdl. 

Dne 19. října děti ze třídy Včeliček začaly jezdit bruslit  
do Mariánských Lázní na zimní stadion. Dne 31. října proběhl 
v MŠ Halloweenský rej a dne 11. listopadu přijel za dětmi  
sv. Martin na bílém koni.

Dne 19. října měly děti ze třídy Včeliček vystupovat v kultur-
ním domě na akci pro místní důchodce. Bohužel pro vysokou 
nemocnost dětí jsme účast museli odřeknout. 

15

Nácvik plynule přešel v nácvik besídky pro rodiče, na kterou 
děti ze třídy Kuřátek zvou 13. prosince a děti ze třídy Včeliček 
14. prosince. Obojí začíná v 16:00. Přijďte, moc se na vás těší-
me.

Za kolektiv MŠ Bc. Marta Urbanová
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ZŠ DRMOUL

Škola je místem, kde dochází k intenzivnímu sociálnímu 
učení dětí. Nepodceňujeme význam sociálně-emocionálního 
klimatu školy a tříd, který přispívá k socializaci žáků. Na budo-
vání a zkvalitňování klimatu se podílejí učitelé spolu s dětmi 
a probíhají zde i zajímavé preventivní programy. Žáci 2. a 4. 
třídy se zúčastnili interaktivního a zážitkového preventivního 
programu, který kladl důraz na objevení hodnoty spoluprá-
ce žáků ve třídě, rozvoj empatie a prosociálnosti. Žáci dostali 
příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními  
na změně.

Vstup do nového školního roku

Školní rok 2022/2023 jsme zahájili 5. září 2022. Začátek 
školního roku se posunul kvůli náročné rekonstrukci školy. Vše 
se nakonec stihlo v přijatelném termínu a učitelé stihli uklidit 
a připravit třídy pro žáky. K slavnostnímu zahájení jsme se sešli 
v pondělí 5. září před školou. Paní ředitelka s panem staros-
tou přivítali prvňáčky a jejich nejstarší spolužáci je doprovodili  
do třídy. Nový školní rok mohl začít! 

V současné době má škola 78 žáků. Máme dvě odděle-
ní školní družiny.  Družinu je možné využít již ráno od 6:30  
a odpoledne do 16:00. V odpoledních hodinách mohou žáci 
navštěvovat kroužek sportovních her, kroužek ekotýmu, ma-
žoretky a v rámci školní družiny čtenářský kroužek. Dojíždí 
sem také učitelé ZUŠ z Mariánských Lázní. Ve všech třídách 
mohou žáci využít možnosti odpoledního doučování.

Hned v září vyjeli žáci 1. a 2. třídy na exkurzi do kláštera 
v Teplé. Čekal je zajímavý výukový program na téma: Jak se 
učilo ve škole za císaře Františka Josefa. Přenesli se do školy 
rakousko-uherského mocnářství na přelomu 19. a 20. století. 
Seznámili se s tehdejšími základními vyučovacími předměty 
a způsobem jejich výuky. Vyzkoušeli si, jak škola fungovala  
v době, kdy ji navštěvovali naši praprarodiče. Seznámili se  
s chováním v prostoru kostela. Druháci - preventivní program Jsme parta

Žáci 1. a 2. třídy exkurze klášter Teplá
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Nezanedbáváme ani sportovní aktivity. Žáci 3. třídy absol-
vují v rámci tělesné výchovy výuku plavání. Pravidelně také  
jezdíme na turnaje v házené. Dne 12. 10. 2022 se žáci 2. a 5. 
třídy zúčastnili ve dvou kategoriích. Turnaj se odehrál ve spor-
tovní hale v Lázních Kynžvart. Každý si odvezl medaili a diplom 
za obrovské sportovní nasazení a hru fair play.

Dne 25. října si učitelé ve všech třídách zorganizovali 
projektový den. Ve všech třídách se dlabaly a zdobily dýně.  
V páté třídě si dýně ještě před dlabáním žáci změřili a zvážili 
a trénovali převody jednotek. Po přestávce hráli ve skupinách 
halloweenskou únikovou hru. Plnili úkoly a získávali klíče, aby 
se dostali ze strašidelného hradu. Nakonec si procvičili rýsová-
ní kružnic a vytvořili zajímavý geometrický obrázek. V dalších 

třídách vařili. Třeťáci uvařili výbornou bramborovou polévku 
a čtvrťáci si pochutnali na dýňové polévce. S dlabáním dýní 
přišli mladším žákům pomáhat jejich rodiče či prarodiče. 

Děkujeme rodičům za pomoc při školních akcích a Obci  
Drmoul za podporu školy.

Mgr. Bc. Miluše Hornáková

Žáci 2. a 5. třídy na turnaji v házené

Žáci 1. třídy - dlabaní dyní

Žáci 5. třídy halloweenský projektový den
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Jelikož toto vydání je poslední v letošním roce uvedu zde 
celkový výčet činnosti naší jednotky.

Oproti loňskému roku, se naše jednotka podílela skoro  
na dvojnásobném počtu zásahů na událostech různého typu. 
Oproti loňským 33 zásahům máme ke dni 25. 11. 2022 o 23 
zásahů více, a to ještě není konec roku. V tomto součtu jsou 
započítaná i 3 taktická a prověřovací cvičení pořádané HZS 
Mariánské Lázně. 

Jednotka se během roku podílela na likvidaci 16 požárů ro-
dinných domů, luk i komínů,  15x se zúčastnila technických 
zásahů - od čerpání vody ze sklepa přes odstraňování padlých 
stromů až po úklid komunikace od ropných látek. Byť není 
naše jednotka předurčena přímo na dopravní nehody, byla 
její účast nutná při 6 z nich, při kterých jsme asistovali HZS M. 
Lázně nebo ZZS M. Lázně. 

Jednou z našich činností je i provádění tzv. činností pro 
obec a obecní spolky. Tuto činnost jednotka vykonala 15x. 

Letošní rok byl bohatý i na získávání znalostí a dovednos-
tí při absolvování různých specializačních kurzů. Jedná se  
o základní pilařský kurz, který absolvovalo 7 členů a opako-
vací kurz, kterého se zúčastnil jeden člen naší jednotky. Dále  
v našich řadách přibyli tři strojníci a 2 nositelé dýchací techni-
ky. Do konce roku ještě přibydou 2 technici chemické služby, 
kteří se budou starat o dýchací techniku, aby byla vždy, pro  
v ní zasahující členy, spolehlivě připravena. 

Byť je práce dobrovolných hasičů na dobrovolnosti, musí 
absolvovat školení podle ročního školícího plánu, které vydá-
vá GŘ HZS. Abychom tento roční plán školení dokázali zvlád-
nout, obětují naši členové každé druhé, někdy třetí sobotní 
dopoledne na získávání teoretických, ale i praktických znalostí 
a dovedností. Součástí je i školení první pomoci, školení refe-
rentů a 4 školení, která jsou organizována HZS M. Lázně, jak 
na jejich PS, tak v prostorách bývalých kasáren v Klimentově.

Na závěr bych chtěl poděkovat vedení obce, které odsou-
hlasilo pořízení nové hasičské cisterny, protože jsou si vědomi 
toho, že prvořadým úkolem zasahující jednotky je bezpečně  
k události dojet.

David Pospíšil, velitel jednotky SDH Drmoul

SDH DRMOUL
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Zpráva SDH

Na začátku září jsme asistovali na Drmoulských slavnostech.

V říjnu jsme během sběru velkokapacitního odpadu zorga-
nizovali u zbrojnice také sběr železa a elektroodpadu. Z takto 
získaných peněz zajišťujeme chod sdružení.

Na první adventní neděli jsme pomáhali na sále při akci po-
řádané kulturním výborem obce.

V lednu bychom po dvou letech rádi uspořádali Hasičský 
ples, pokud se nám ho podaří personálně zajistit. Zatím je vše 
otevřené. Také výroční valnou hromadu uspořádáme v prvním 
měsíci příštího roku.

Dobrou zprávou je, že máme nově proškolené vedoucí mlá-
deže a plánujeme znovu kroužek mladých hasičů restartovat.

O činnosti jednotky vás informuje ve svém příspěvku velitel 
jednotky, já bych rád poděkoval všem členům za jejich činnost 
a čas, který hasičskému řemeslu věnují. Každý z nich obětoval 
spoustu hodin ze svého volna údržbě techniky, různým kur-
zům, školení, pomoci obci a hlavně zásahům. Poděkování pat-
ří také jejich rodinám, které jim toto poslání tolerují.

Vám všem přeji krásné a pohodové vánoční svátky a v no-
vém roce 2023 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Petr Starenko, starosta SDH Drmoul

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

Dětská burza proběhla již potřetí 15. 10. 2022 v kulturním 
domě Drmoul.

Pořádám ji dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim tak, aby 
měl každý možnost nakoupit zavčasu sezonní oblečení.

Oblečení a jiné nemusíte přijít jen nakoupit, ale i prodat. 
Před každým prodejním dnem je příjem věcí k prodeji - více 
informací naleznete vždy v aktuálním plakátu burzy nebo  
na tel.: 724 980 429.

Je to dobrá příležitost, jak levně nakoupit či prodat a vydě-
lat, neplýtvat a dát oblečení, hračkám či jiným věcem pro děti 
druhou šanci!

Věřím, že burza mnoha rodinám pomáhá. Nyní plánuji  
dětskou burzu na 18. 3. 2023.
Děkuji a těším se na Vás na Jarní dětské burze.

Nikola Rálišová
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Děkujeme všem zúčastněným, přejeme občanům Drmoulu 
pohodové svátky a těšíme se na další společné akce v příštím 
roce.

Bohumil Kovařík, spolek rybářů SUMEČEK

Den mladého rybáře 2022

V sobotu 10. září 2022 proběhl V. ročník rybářské soutěže pro 
děti na rybníku SUMEČEK. Soutěž připravil spolek rybářů SU-
MEČEK ve spolupráci s obcí Drmoul a sponzory.

Mladí rybáři tak po roce poměřili své rybářské dovednos-
ti se svými vrstevníky. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to  
O NEJVÍCE ULOVENÝCH RYB a NEJVĚTŠÍ ULOVENOU RYBU.  
I přes opětnou nepřízeň počasí byla účast na soutěži slušná.

Výsledky soutěže:

Kategorie    Kategorie
NEJVÍCE ULOVENÝCH RYB: NEJVĚTŠÍ ÚLOVEK:
1. místo BENEŠ Filip  1. místo BENEŠ Filip
2. místo RAČÁK Petr  2. místo RÉDL Viktoria 
3. místo RÉDL Viktoria  3. místo RAČÁK Petr

SUMEČEK DRMOUL
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V podzimní části Přeboru Sokolovska starších žáků naše 
mužstvo (spojené s TJ Sokol Lázně Kynžvart) obsadilo na pod-
zim velmi dobré 3. místo, se ziskem 26 bodů a skóre 112:20.  
Z 11 zápasů získali 8 výher, 2 remízy a 1 porážku. Prezentují 
se fotbalovým projevem, s velmi efektivní koncovkou. Nastří-
leli nejvíce gólů ze všech týmů, v tabulce střelců celé soutěže 
je suverénně ve vedení Filip Bolek s 53 brankami, v TOP 10 je 
ještě Jakub Dostál na 9. místě s 13 trefami. Spoustu šancí ještě 
promarnili, což je v některých zápasech bez vítězství stálo ně-
jaký ten bod, ale to už tak v kopané bývá. Děkujeme trenérům 
D. Bolkovi a R. Štěpánovi za kvalitní práci s hráči a doufáme  
v pokračování pozitivního vývoje v dalším období. Poděková-
ní i rodičům za spolupráci při rozvoji jejich ratolestí, a návštěv-
níkům zápasů za podporu týmu. V zimním období kluci hrají 
soutěž ve futsalu.  Dále probíhalo i zdokonalování dovedností 
našich nejmladších, elévů našich elévů pod dohledem Vl. So-
botky ml.

Naše nová hrací plocha má před sebou první období vege-
tačního klidu, tak uvidíme, v jakém stavu bude na jaře. Jako 
pravděpodobná se jeví potřeba na jaře provést realizaci dre-
náží, neboť v podzimním období byly části plochy značně 
zamokřené, a další dodatečné práce, např. oprava střídaček 
apod.

Za TJ Sokol Drmoul Ing. Martin Moucha
21

TJ SOKOL

Víteček spoří
 

Jsme nezisková organizace Středisko sociálních služeb Víte-
ček v Černošíně pracující s hendikepovanými dětmi, mládeží  
i dospělými.

Asi nejsme jediní, koho v posledním roce drtí ceny energií 
a pohonných hmot. Abychom tyto dopady alespoň částeč-
ně eliminovali, snažíme se o zavádění trvalejších úsporných 
opatřeních. Do vozového parku jsme díky evropským dotacím  
na jaře zařadili hybridní automobily pro naše terénní asistent-
ky, které na cestách za všemi potřebnými klienty v našem říd-
ce obydleném západočeském příhraničí denně najezdí každá 
přes 200 km.

V loňském roce jsme také starý uhelný kotel nahradili 
moderním a ekologickým tepelným čerpadlem a po ročním 
provozu můžeme rekapitulovat i náklady – topení tepelným 
čerpadlem je dnes pro nás lacinější než topení hnědým uhlím.

Proto jsme v letošním roce na tato úsporná opatření navá-
zali a díky sponzorům - Plzeňskému kraji, ČEPS a.s, Nadaci ČEZ 
a.s, , Leonu Tsoukernikovi, Nadačnímu fondu TESCO a Městu 
Černošín jsme budovu masivně zateplili a následně opatřili  
i novou moderní fasádou.

Jedinou vadou na kráse je tak zbloudilý datel či strakapoud, 
kterému se ve Vítečku také zalíbilo a v nové polystyrénové fa-
sádě se pokouší vyhloubit dutinu pro vlastní bydlení. Nutno 
dodat, že je nadmíru pilný a vynalézavý. Ale to my také. Tak 
uvidíme, kdo nakonec zvítězí.

Za středisko Víteček, Ing. Jiří Kalista

STŘEDISKO VÍTEČEK
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MARIÁNSKOLÁZEŇSKO 

Potřebujeme bezpečnější a plynulejší dopravu, 
zní z Okrouhlé a z Drmoulu 

Karlovy Vary (1. 12. 2022) Zástupci Karlovarského kraje bě-
hem další pracovní cesty do obcí zamířili tentokrát na Cheb-
sko. Jejich cílem se staly obce Okrouhlá a Drmoul. Hejtman 
Petr Kulhánek a krajská radní Vít Hromádko diskutovali se sta-
rosty především o opatřeních, která by pomohla k bezpečnější 
dopravní situaci, a také o lepší návaznosti některých spojů. 

Starosta Okrouhlé Jaroslav Zilvar nejprve seznámil předsta-
vitele kraje s problémem, jenž se týká autobusových zastávek 
umístěných na vysoce frekventované silnici I. třídy. Některé 
spoje nezajíždějí do obce a staví u těchto zastávek, což je ze-
jména pro seniory velký problém, protože musí přejít silnici  
s intenzivním provozem. „Obec také trápí chybějící odbočo-
vací pruh ze silnice I/21 do obce. Vzhledem k tomu, že jde  
o hlavní tah mezi Mariánskými Lázněmi a připojením na dál-
nici, i tady je velmi rušno a vzniká celá řada nebezpečných  
situací. Naším úkolem je tedy říci si s vedením ŘSD, zda by bylo 
možné odbočovací pruh vybudovat, a do doby jeho dokon-
čení požádat policii o snížení rychlosti u křižovatky,“ vysvětlil 
hejtman Petr Kulhánek. 

Ten bude s Koordinátorem integrovaného dopravního sys-
tému Karlovarského kraje také jednat o návaznosti autobusů 
z Okrouhlé na vlaky vyjíždějící z nádraží v Mariánských Láz-
ních, kde často chybějí jen minuty k tomu, aby cestující stihli 
přestoupit. Podle místostarosty Josefa Voráčka se dlouhodo-
bě nedaří zajistit lepší spolupráci s Českou poštou, doručování  
zásilek do Okrouhlé probíhá jen jednou týdně, kvalitu služeb 
navíc ovlivňuje velká fluktuace zaměstnanců pošty. Obec  
rovněž využila možnost čerpat krajskou dotaci pro místní  
prodejnu. „Žádat ale také můžete prostřednictvím kraje o do-
taci z ministerského programu „Obchůdek“, z něhož lze získat  
na provoz prodejny až 130 tisíc korun. Žádosti se budou po-
dávat v průběhu ledna,“ vysvětlil krajský radní Vít Hromádko.

V Drmoulu představil starosta Josef Švajgl plánovaný pro-
jekt výstavby vodních nádrží, které by měly pomoci zadržovat 
vodu v krajině. Na jejich vybudování chtěla obec získat poze-
mek od Státního pozemkového úřadu. Bohužel cena je z po-

hledu starosty neúměrně vysoká. „Se zástupci obce jsme také 
probrali současné fungování Národní sportovní agentury, 
které nyní komplikuje kromě jiného nadbytečná byrokracie. 
Změnit by to mohl nástup nového vedení agentury. Vedení 
obce se též zajímalo o to, jestli by kraj, podobně jako provádí 
centrální nákup energií, mohl centrálně soutěžit výhodnější 
úvěrový rámec u bank. Přislíbil jsem vedení obce, že o tom 
budeme jednat a co nejdříve starostu informovat. Zkusím 
také řešit možnost spolufinancování kraje v případě projektů 
těch obcí, které žádají o evropské dotace na velké akce,“ dodal 
hejtman. V doprovodu starosty si pak zástupci kraje prohlédli 
místa v obci, kde dojde k úpravám, jež mají přispět k bezpeč-
nější dopravě.

Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí 

Změny v Dobrovolném svazku obcí 
Mariánskolázeňsko

Jako starosta vedlejší obce nechci komentovat výsledky vo-
leb a povolebních událostí v sousedních obcích. Rád bych ale 
na tomto místě rád poděkoval paní Dagmar Strnadové, dlou-
holeté starostce Tří Seker za spolupráci a mnohaleté vedení 
Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko.

Také bych rád poděkoval panu Ing. Martinu Kalinovi, býva-
lému starostovi Mariánských Lázní, který dokázal chápat po-
třeby okolních obcí, bral je jako rovnocenné partnery a podílel 
se osobně na mnoha společných akcích.

Novou předsedkyní Dobrovolného svazku obcí Marián-
skolázeňsko byla zvolena paní Eva Procházková (Stará Voda), 
místopředsedkyní zůstává paní Ing. Eliška Stránská (Dolní Žan-
dov) a novým místopředsedou je pan Martin Hurajčík (Marián-
ské Lázně).

Ing. Josef Švajgl
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IX. ročník 
Slatinského běhu

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko ve spolupráci 
s Mariánskolázeňskem, o. p. s. a zástupci Obce Stará Voda při-
pravili IX. ročník běžeckého závodu nesoucího název „Slatin-
ský běh“. 

IX. ročník Slatinského běhu se konal v neděli 25. 9. 2022. 
Předešlé ročníky se vždy uskutečnily v sobotu, nyní jsme 
běh posunuli na neděli z důvodu probíhajících komunálních  
voleb.  Počasí nám opět přálo. Účast každý rok není sice vel-
ká, účastníci a jejich doprovod si přesto pochvalují komor-
nější a přátelskou atmosféru. Celkem startovalo 22 běžců  
ve třech kategoriích - děti (7 účastníků), ženy (9 účastnic), muži 
(6 účastníků). Tak jako v minulých ročnících se na startovní čáru 
v kategorii žena postavila i účastnice z německé strany. Trasa 
pro dospělé měřila 5 km, trasa pro děti byla dlouhá 2,5 km. Tra-
sa závodu vedla opět na hranici České republiky a Bavorska, 
na území zaniklé obce Slatina a na území obce Mähring. Obě 
trasy vedly přes státní hranici na území Bavorska. I tentokrát 
si účastníci vyzkoušeli hod granátem, střelbu ze vzduchovky  
na stanovené cíle a těsně před cílem ještě i jednoduché plaze-
ní. Všichni účastníci zvládli připravené disciplíny výtečně.

Na všechny čekalo v cíli zdarma občerstvení v podobě tep-
lých a studených nápojů, sladké pohoštění. Tentokrát místo 
špekáčku na ohni opečeného jsme všem přítomným nabíd-
li výborný gulášek z kuchyně Villa Dino Mariánské Lázně.  
Na vítěze jednotlivých kategorií čekalo slavnostní vyhlášení, 
kdy všichni běžci obdrželi medaile, diplomy a drobné dárky.  
A někteří účastníci běhu (zejména děti se činily) si odnesli plné 
koše hub. Houby v lesích totiž rostly „na každém rohu“. 

Rok uteče a my coby pořadatelé slatinského běhu se bude-
me těšit na další ročník. Příští rok nás čeká jubilejní X. ročník 
a už teď máme nápady na nějaké speciální překvapení pro 
účastníky běhu. Všem účastníkům a jejich doprovodu patří 
dík, že nám zachovávají svoji přízeň.  Nemalé poděkování patří 
i zástupcům Obce Stará Voda za pořadatelskou pomoc. 

Více informací o letošním i minulých ročnících naleznete 
zde: https://www.marianskolazensko.net/nase-projekty/sla-
tinsky-beh/

Příští rok na shledanou a běhu zdar! 
manažeři Mariánskolázeňska
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Obec Drmoul je členem Svazu měst a obcí České republiky a Mariánskolázeňska, dobrovolného svazku obcí.

Česká pošta

Otevírací doba pošty v Drmoulu

Pondělí:  14.00 - 17.00
Úterý:     8.00 - 10.00
Středa:  14.00 - 17.00
Čtvrtek:    8.00 - 10.00
Pátek:  14.00 - 17.00

Po stanovených hodinách je možné podávat 
zapsané zásilky na poště Mariánské Lázně 1, 
Poštovní 160/17, 353 01. Otevírací dobu pobočky 
v Mariánských Lázních naleznete na webu České 
pošty.

OBECNÍ ÚŘAD DRMOUL 
Pondělí  8.00 – 11.00, 14.00 – 17.00
Úterý  8.00 – 11.00, 
  další po telefonické domluvě
Středa  8.00 – 11.00, 14.00 – 17.00
Čtvrtek  po telefonické domluvě
Pátek  po telefonické domluvě

Prosíme, abyste upřednostnili telefonickou a elektro-
nickou komunikaci, pokud je to možné. Před vstupem 
do kanceláře OÚ použijte desinfekci na ruce umístěnou 
vedle dveří, děkujeme.
referent: 354 671 121 nebo 778 495 946  
krizový mobil: 773 741 942  
starosta obce: 354 671 325  nebo 724 743 559  
e-mail:   starosta@drmoul.cz
  ekonomka@drmoul.cz
  obec@drmoul.cz

Obecní úřad a knihovna budou uzavřeny 
během vánočních svátků 22. 12. - 31. 12. 2022.
datová schránka ID 7vebmpt
Internetová adresa obce:  www.drmoul.cz

Závěrečné setkání partnerů projektu SMART 
Akademie

Dne 21. 11. 2022 se uskutečnilo setkání partnerů projektu 
SMART Akademie v sídle hlavního partnera projektu - spolku 
Klastr Chytrý Plzeňský kraj z.s. Cílem setkání bylo představit 
závěry projektu SMART akademie v oblastech:

• Energeticky udržitelná obec

• BlackBox - rozhraní obec / občan

• SMART polygon - propojení polygonů na české a bavorské 
   straně

Z Karlovarského kraje se projektu účastnily obce Drmoul, 
Dolní Žandov a Skalná. SMART polygon představují sdružení 
firem, neziskových organizací, škol a startupů, kde jsou téměř 
v reálných podmínkách testovány nové technologie z různých 
odvětví života. Často je do polygonů zapojeno i několik desí-
tek domácností.  

Studii potenciálu Smart Region příhraničního regionu 
Bavorsko/Česká republika představil Prof. Wolfgang Dorner  
z Technische Hochschule Deggendorf. V průběhu jednání 

vystoupil i proděkan Fakulty strojní Západočeské univerzity  
v Plzni doc. Ing. Milan Edl Ph. D. - s příspěvkem Digitální eko-
systém plzeňského regionu.

Předmětem jednání byla i další buducnost SMART Aka-
demie. V přípravě je jak budoucí organizace spolupráce, tak  
i témata na další projekty v rámci dalšího plánovacího období 
Interreg.


