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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás naposled v letošním roce se zprávami z obecního úřadu.
Dokončení vodovodu – práce jsou rozděleny do dvou etap. Jedna bude
ukončena na jaře a druhá nejpozději do konce příštího roku. Tímto budou
z 99 % pokryty veškeré nemovitosti v naší obci. S dalším rozšiřováním
na náklady obce se již do budoucna nepočítá. Majitelé nemovitostí, kterých
se toto dokončení týká, budou na začátku roku pozváni na informační
schůzku, kde se dozví podrobnosti k realizaci přípojky.
Vodné – s realizací vodovodu je spojena též cena vody. Byli jsme velice
potěšeni, jak se lidé o tuto stavbu zajímali a aktivně si začali zřizovat přípojky
ke svým nemovitostem. S tímto zájmem jsme předpokládali, že přípojky
budou též i využívány. Třeba ne v takové míře, že by přestali využívat vlastní
studny, přestože kvalita vody ve studních, jak je známo, není u nás dobrá, ale
alespoň v nějakém „zkušebním a omezeném“ rozsahu alespoň pro kuchyňské
potřeby. Podle tohoto předpokládaného objemu a snahy o nastavení atraktivní
ceny pro Vás byla nastavena cena vodného pro letošní rok 38,- Kč za kubík.
Po kontrolním odečtu všech vodoměrů na konci září jsme však byli nemile
překvapeni. Pro ilustraci Vás seznámím s některými statistickými údaji.
Celkem je zřízeno cca 160 přípojek. Přes 50 % nemovitostí neodebralo ani
kapku, dalších 20 % odebralo do 5 kubíků – jen vyzkoušeli, že jim napojení
funguje, pak zbývá asi 40 odběrů, kde dochází k příležitostnému odběru a 4
nemovitosti a bytový dům, kde jsou zcela přepojeni na vodovod. Tyto 4
nemovitosti a bytový dům však odebírají 50 % veškeré vody! To jsou velice
tristní zjištění. Stavba připravovaná a očekávaná několik let, není využívána,
jak by měla a ani letošní sucha tomuto nenapomohla. Bohužel z výsledků
tohoto kontrolního odečtu a kalkulace ceny vodného pro rok příští vyplývá
následující – cenu vodného je nutno změnit. Do ceny vodného se mimo ceny
vody od Vodárny Plzeň rozpočítávají též fixní náklady na provozování KAV
Starý Plzenec a odpisy. Tyto fixní náklady při malém odběru velice zvyšují
cenu za kubík. Při kalkulaci pro příští rok by cena za kubík vycházela
na 54,- Kč! Nutno ještě podotknou, že Vodárna Plzeň nám pro příští rok cenu
za kubík o 2 koruny zvýšila. Byla zde ještě jedna možnost, jak tuto cenu
částečně snížit, a to použitím dvousložkové ceny vodného. Jedná se o použití
pevné sazby za připojení ve výši 150,- Kč za rok pro všechny připojené a ceny
za kubík ve výši 46,- Kč. Využitím tohoto paušálu se snižuje cena za kubík
o 8 korun – přesto se zdraží oproti letošku též o 8 korun. V minulosti jsme
vždy tvrdili, že paušál žádný nebude, ale není možné, že ten, kdo vodu
využívá, musí platit za kubík takovou cenu, aby pokryl i náklady za ty, kteří
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jsou sice napojeni, ale jen pro případ, že se jim třeba porouchá ponorka
ve studni, a tak se po dobu opravy rádi napojí. Myslíme si, že paušál 150,- Kč
není tak velký, aby vůbec stál za diskuze, pokud si řeknete, že je to cena
za okamžitou dispozici kvalitní vody do Vaší nemovitosti. Je nám jasné,
že toto není vůbec krok k nastartování větších odběrů, ale je nutné cenu
stanovit na základě skutečnosti. Cena se může v budoucnu i snížit,
ale to zajistí pouze vysoké odběry Vás odběratelů.
Stočné – výše stočného pro příští rok zůstává stejná – 22,- Kč za kubík.
Nové vyhlášky – se změnou některých zákonů v letošním roce jsme byli
nuceni přijmout dvě nové vyhlášky, které se týkají odpadů. Jedna řeší systém
sběru odpadů od občanů, tj. kde máte možnost odkládat odpady a druhá
vyhláška řeší výši poplatku za osobu. V principu se nic nemění, vyhlášky
upravují především názvosloví, aby byly v souladu s platnými zákony, též
poplatek za osobu zůstává pro příští rok stejný – 500,- Kč za osobu
s osvobozením od tohoto poplatku pro osoby starší 80-ti let. Těchto je
pro zajímavost 36.
Bytový dům – od června budou k dispozici 3 půdní byty v bytovém domě.
Jedná se o byty 1+1 o velikosti 50 m². Předpokládané nájemné bez služeb –
2.650,-Kč měsíčně. Zájemci si mohou podávat žádosti na obecním úřadě.
Podmínkou je maximální výše čistých příjmů za posledních 12 měsíců
ve výši – pro jednu osobu v domácnosti max. 15.000,- Kč měsíčně a pro dvě
osoby v domácnosti max. 20.000,- Kč.
Komunikace – opravy komunikací budou stěžejní akcí pro příští rok. Jsou
na ně v rozpočtu vyčleněny 3 miliony korun. Samozřejmě to nestačí
na všechny opravy, ale počítáme, že i v dalším roce by mohla být z rozpočtu
uvolněna stejná částka.
Dotace spolkům – jako v minulých letech jsme poskytli pro příští rok dotace
jednotlivým spolkům na jejich činnost. TJ Sokol obdržel 131.000,- Kč, Sbor
dobrovolných hasičů 93.600,- Kč, Lesní školka 15.000,- Kč, Myslivecké
sdružení 10.000,- Kč. Dotace pro rybáře bude řešena během příštího roku.
Kaple sv. Jana Nepomuckého – jistě jste si všimli, že z kaple koncem
listopadu zmizela sanktusní věž. Tato barokní nemovitá kulturní památka
z roku 1745 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Dýšina dostane novou
střechu. Dojde k opravě krovu, krytiny, sanktusní věž bude nově oplechována,
vrchní baňka bude pozlacena. V baňce byl nalezen cínový tubus s dobovými
dokumenty. Jeho otevření však proběhne až po uzávěrce tohoto vydání. O jeho
obsahu Vás budeme příště informovat. Obrátil se na nás památkový ústav
v Plzni, zda někdo nevlastní nějaký starý obrázek, jelikož jsou přesvědčeni,
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že původně na vrcholu nebyla hvězda, ale nacházel se tam kříž. Pokud někdo
takový najdete, obraťte se na nás, třeba to budete právě Vy, kdo zajistí návrat
původního kříže na kapli. Podle fotografie by byla totiž zhotovena kopie
a umístěna na vrchol.
Sauna – od nového roku je k dispozici pro zájemce využití sauny ve stodole.
Zatím bude otevřena ve středu a v sobotu. Pokud by byl větší zájem, budou
přidány i další dny. Cena za první hodinu je 200,- Kč, za každou další
100,- Kč. Kabina je pro 2 osoby, max. kapacita místnosti pro saunování jsou
4 osoby. Pravidla používání sauny jsou uveřejněny na našem webu.
Připravované akce 2016 – v příštím roce bude zpracována dokumentace
na odbahnění všech rybníků, neboť stav našich nádrží z tohoto hlediska není
vůbec uspokojivý. Nejhorší stav je u rybníků Haltýř a Harant. Paradoxně
rybník Harant byl poslední, který byl odbahněn – v roce 2003. Rybníky jsou
zanášeny zejména při prudkých deštích splavem zeminy z polí do potoka
a dále se usazuje v rybnících. Dále bychom rádi zrekonstruovali místní
rozhlas. Stávající drátový rozhlas by byl nahrazen bezdrátovým, který by zcela
zřetelně zlepšil poslech a ampliony by bylo možno umístit i do odlehlejších
míst, např. k domům u Drahotína. Podmínkou realizace je však obdržení
dotace, bez které by to nebylo možné.
Ing. Roman Kohout,
starosta obce
INFORMACE Z KNIHOVNY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
ráda bych se s vámi podělila o nové informace týkající se naší knihovny.
Díky panu starostovi máme v naší knihovně nový systém na evidenci
a půjčování knih, jmenuje se Clavius, ostatně tento jistě znáte, pokud
navštěvujete i jiná knihovnická zařízení. Jsme ve fázi příprav, je nutné veškeré
knihy zadat do systému, což není právě jednoduchá záležitost, ale blýská se
na lepší časy a vše se pomalu rýsuje. Přehled a jednoduché vyhledání
požadovaného knižního titulu nám bude odměnou. V této době, plné spěchu,
je krásné najít si chvilku a zastavit se nad dobrou knížkou.
Zakoupili jsme pro vás další zajímavé tituly, které vám již brzy nabídneme
a to v týdnu od 14.12. 2015
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Pro lepší představu pár novinek:
•

Musela jsem zemřít

•

Čtyři dohody

•

Příběh templářů I.

•

Příběh templářů II.

•

Deníček moderního fotra I. a II,

•

Motocykly: velký obrázkový průvodce

•

Biomanžel

•

Kanonýr Lafi

•

Prsatý muž a zloděj příběhů

•

Jo Nesbo – Pentagram, Policie, Nemesis, Červenka

•

Pablo Coelho – Brida, Nevěra, Čarodějka z Portobela, Alchymista

•

Dějiny zámků v Čechách na Moravě a ve Slezsku

•

Dějiny hradů a tvrzí v Čechách n Moravě a ve Slezsku

•

Smrt v Praze – atentát na Reinharda Heidricha

•

Heinrich Himmler – soukromá korespondence

•

Skladatelka voňavého prádla

•

Herečka, Zapomeň na minulost, Náhoda nebo osud – M. Váňová

•

Encyklopedie dopravy – děti

•

Víla Jahůdka

•

Filmové příběhy – Z. Svěrák

•

několik erotických románů

A další knižní novinky podzim/zima 2015
Prostřednictvím Věžky Vám, vážení spoluobčané, přeji klidné prožití svátků
a v nadcházejícím roce mnoho zdraví a energie!!!
Ing. Soňa Mašková
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ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Děti si užívaly teplých podzimních dnů s pejskem Alíkem a kouzelníkem
Vitamínem. Povídaly si o zdraví a nemoci, Sluníčka nacházela kouzelníka
Vitamína a Blešky bojovníky Céčka v ovoci a zelenině. Blešky vyráběly
pro Alíka ztracený kapesníček, všechny děti malovaly, vystřihovaly
a nalepovaly jablíčka, hrušky i švestky. Nechybělo ani jablíčkové zpívání
a počítání.
Koncem října se Sluníčka
proměnila
ve
strašidla
a strašidýlka a začala se trochu
bát. Blešky uklidily listí
na zahradě,
uložily
ježka
k zimnímu spánku a vyměnily
oblečení v šatníku.
S příchodem sv. Martina se děti
těšily na sněhovou nadílku,
které se však nedočkaly.
Dozvěděly
se
však
víc
o poselství sv. Martina, zahrály si na něj a vyrobily z těsta martinskou
podkovičku. Martin nepřinesl dětem sníh, ale podzimní plískanice.
Podzim
Podzim přes práh dávno vkročil,
sluníčkem nám pootočil,
vítr sebral listí stromům,
hvízdá v holých větvích domům.
Martin jede jako pán ,
na svém bílém koni k nám,
za oknem je plískanice,
nechoď do ní bez čepice.
K podzimní plískanici se přidal i nápor bacilů, které i přes vitaminové kúry víc
jak polovinu dětí přepraly.
19. 11. začalo 22 dětí jezdit na předplavecký výcvik do bazénu v Plzni
na Slovanech.
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Začátek prosince se nesl ve znamení čertů a mikulášské nadílky. 2. 12. přijelo
za dětmi divadélko Hra s pohádkou „O ztraceném zvonečku“. Děti shlédly
interaktivní pohádku a Mikuláš jim nakonec nadělil balíček dobrůtek. Ještě
celý týden si děti užívaly čertovských radovánek. I přes čertovské dovádění
jsme si nezapomněli připomenout předvánoční čas. Blešky vyráběly domečky
do adventní vesničky a Sluníčka vystřihovala sněhové vločky na adventní
kalendář. V obou třídách se denně rozsvěcovaly svíčky na adventních věncích.
Ve svátek sv. Barbory děti donesly do vázy větvičky třešní a jak se blížil
Štědrý den ubývalo domečků z adventní vesničky a přibývalo sněhových
vloček a vánoční krásy v celé školce. Jako každý rok, tak i letos děti potěšily
babičky v „babinci“. Připravily pro ně s paní učitelkou vánoční vystoupení
a malý dárek.
Děti se chystaly na vánoce a připravovaly stromky pro Ježíška. Jedno
dopoledne Ježíšek opravdu zazvonil a přinesl dětem spoustu nových hraček.
Děti si užily nejen nadílku, ale i oslavu konce roku. Ochutnaly napečené
cukroví od maminek a bublinkovým přípitkem se rozloučily se starým rokem
2015.
Všechny pracovnice mateřské školy přejí čtenářům šťastné a veselé
vánoce a v novém roce 2016 jen to nejlepší.
Iva Straková

ZPRÁVA SDH DRUZTOVÁ
3. října se konaly první závody dětí počítané
do sezóny 2015/2016. Jednalo se o závody
všestrannosti, které se konaly v Žichlicích. Naše
SDH reprezentovala tři družstva – družstvo mladších
(Amálie Bidziljová, Vojtěch Khodl, Lukáš Techl,
Lucie Svobodová, Vojtěch Kovanda), které skončilo
na 22. místě a dvě družstva starších. Starší A (Lucie
Vracovská, Magdaléna Krňoulová, Martin Franěk, Josef Motyčák, Šárka
Bidzilová) se umístilo na 20. místě a starší B (Eliška Tomková, Denisa
Dörflerová, Lucie Jelenová, Lukáš Motyčák, Šimon Bidzilja) na 23. místě. Mé
poděkování patří Radce Fraňkové a Kláře Dörfler, které s dětmi na závody jely
a po celou dobu se o ně staraly.
Náš sbor se přihlásil do projektu 72 hodin, jednalo se o tři dny plné
dobrovolnických aktivit, které se konaly v ČR již po čtvrté. Kdykoliv během
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těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci
po celém Česku pustili do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich
okolí. Cílem 72 hodin bylo zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim,
že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Náš projekt měl název:
„RADOST NAŠICH SENIORŮ A ČISTÝ LES“. Do našeho projektu jsme
zahrnuli dvě akce na dva dny, ve čtvrtek byly děti potěšit krátkým
vystoupením naše seniory, kteří se schází na obecním úřadě a v pátek jsme
byli všichni společně uklidit dětské hřiště a Farský les od případného
nepořádku. Projekt se vydařil, užili jsme si ho, do páteční akce se zapojili
i rodiče a já doufám, že příští rok se opět zúčastníme.
17. října jsme pořádali Vinobraní, opět nechybělo policejní komando, které
dávalo pozor na zloděje, kteří se snažili ukrást rozvěšené víno. Jak už to bývá,
někomu se to povedlo, jiný se musel vykoupit, aby byl puštěn.
24. října jsme pořádali Drakiádu, která se stala již naší tradiční akcí.
I tentokrát nám vítr přál a nad Druztovou lítalo několik desítek draků. Každý
dětský účastník dostal drobný dárek za odměnu.
31. října jsme se s dětmi vydali na noční závody do Nevřeně tzv. „Nevřeňské
bloudění“. Závody byly bohužel v termínu podzimních prázdnin, proto za nás
startovala pouze dvě družstva. Družstvo starších (Lucie Jelenová, Šárka
Bidziljová, Denisa Dörflerová, Šimon Bidzilja, Lukáš Motyčák) obsadilo
23. místo a družstvo mladších (Vojta Kovanda, Vojta Khodl, Lukáš Techl,
Lucka Svobodová, Amálka Bidziljová) se umístilo na 26. místě.
Ke konci srpna jsme se přihlásili do soutěže Dobráci roku, kterou pořádá
Český rozhlas. Soutěž začínala od září a každý pátek po 15. hodině
se ve vysílání představoval jeden vylosovaný sbor dobrovolných hasičů
z Plzeňského nebo Karlovarského kraje. Náš sbor se přihlašoval s myšlenkou,
že zkusit se má všechno, ale nevěřili jsme, že bychom mohli mít to štěstí,
aby nás vylosovali. Uplynul nějaký čas a všichni jsme na soutěž zapomněli,
až se najednou 31. 10. rozezněl telefon a neuvěřitelné se stalo skutečným.
Vylosovali nás. V úterý 3. 11. přijel do naší hasičárny moderátor z Českého
rozhlasu natáčet o nás medailonek a redaktor Plzeňského deníku, který o nás
psal článek do novin. Příprava na tuto akci byla veliká, nikdo netušil, co nás
vlastně všechno bude čekat, nervozita by se dala krájet. Nakonec rozhovor
dopadl dobře a v pátek 6. 11. byl medailonek odvysílán, po odvysílání
se mohlo začít hlasovat pro náš sbor ve formě sms a to až do dalšího pátku
tedy do 13. 11. Dále vyšel v sobotu 7. 11. v Plzeňském deníku o našem sboru
článek. Soutěž trvá až do června roku 2016 a celkem se odvysílá
40 medailonků o sborech dobrovolných hasičů. Pro vítěze je připravená
veselice pro celou obec plná hudby, grilovaného masa a piva
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za 100 000 korun. Zároveň postoupí do celostátního finále, ve kterém
se v červnu 2016 utká o hasičské vybavení za stovky tisíc korun. Ať už to
dopade jakkoliv, jsme rádi, že jsme se zúčastnili, určitě nás to obohatilo o další
zkušenosti a zároveň jsme zviditelnili nejen náš sbor, ale i celou vesnici.
Medailonek je stále možné si poslechnout na internetových stránkách Českého
rozhlasu Plzeň pod odkazem Dobráci roku. Moc děkujeme všem, co pro nás
hlasovali. Teď už je to jen ve hvězdách, jak to nakonec dopadne.
V rámci akce HC Škoda Plzeň zaměřenou na mládež, se nám povedlo sehnat
lístky na domácí zápas HC Škoda Plzeň vs. HC Kometa Brno. 17. listopadu
jsme tedy jeli na výlet – 18 dětí a pět dospělých. Podmínkou bylo fandit
domácím Indiánům a vyrobit povzbuzující transparent. Obě podmínky děti
zvládly na jedničku a odměnou jim bylo vítězství domácích. Akce bude
pokračovat i v příštím roce a já můžu prozradit, že již brzy opět zavítáme
na ledovou plochu HC Škoda Plzeň.
29. listopadu jsme se
zúčastnili posledních
dětských
závodů
v tomto
roce
–
„Mikulášské střelby
na čerta“ konané
v Ledcích.
Závody
jsou
zaměřené
na střelbu
(vzduchovka,
luk,
foukačka). Jedná se
o jediné závody, kde
soutěží jak družstva,
tak zároveň i každý
sám za sebe, proto
jsme se opět rozhodli
vzít s sebou každého mladého hasiče (i nehasiče), který bude mít chuť
si zazávodit. A jako loni nás jela opět početná výprava – 29 dětí a několik
dospělých. Družstvo starší A (Šárka Bidziljová, Eliška Tomková, Magdaléna
Krňoulová, Josef Motyčák, Lukáš Motyčák) se umístilo na 22. místě, starší B
(Lucie Jelenová, Karolína Kliková, Šimon Bidzilja, David Vinárek, Pavel
Purkar) obsadilo 29. místo, starší C (Tomáš Heřman, Martin Franěk, Vojtěch
Purkar, Denisa Dörflerová) 30. místo. Družstvo mladší A (Jaroslav
Hauptmann, Adam Dutčak, Vojtěch Kovanda, Amálie Bidziljová, Lucie
Svobodová) skončilo na 28. místě, družstvo mladší B (Sofie Beranová, Tomáš
Dutčak, Lukáš Techl, Matěj Baxa, Julie Baxová) na 23. místě a nakonec
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družstvo přípravky (Rozárie Bažantová, Karla Bažantová, Michaela Techlová,
Tomáš Kovanda, Matouš Beran), kde soutěžil pouze každý sám za sebe.
V kategorii jednotlivců se nám i letos povedlo uspět, Matouš Beran si vystřílel
1. místo v luku a 2. místo ve vzduchovce a Míša Techlová 1. místo
ve vzduchovce.
Od 29. listopadu se každou neděli v podvečer scházíme u stromečku v parku
za Obecním úřadem na adventní zpívání. Vždy je připraven krátký program
v podání mladých hasičů, poslední adventní neděli nás čeká živý betlém
a prozradím, že tentokrát to bude trochu jinak.
2. prosince jsme pořádali Mikulášskou nadílku. Mikuláš byl natolik unavený,
že za něj na kytaru hrál letos strejda Roman, andílek zpíval s dětmi koledy, jen
ten čert dělal zase samé naschvály. Asi budeme muset napsat do pekla,
aby nám poslali konečně nějakého pořádného čerta. Holčiny z kroužku Zumby
měly připravené vystoupení a čert musel za trest, že sám zlobí, tancovat
s nimi.
Poslední trénink mladých hasičů v tomto roce se konal 14. prosince,
po vánočních prázdninách začínáme 4. ledna v obvyklých hodinách.
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ještě jednou si dovolím mít na Vás prosbu.
Vzhledem k blížícímu se výročí našeho sboru bych chtěla poprosit všechny,
kteří mají doma jakoukoliv zmínku, fotku či dokument z historie našeho
sboru, aby mi je zapůjčil k nahlédnutí. Vše vrátím v původním stavu majiteli.
Přece jen historie sboru je veliká a je škoda nemít o ní skoro žádnou zmínku.
Případné poznatky můžete nosit na Obecní úřad nebo přímo mně. Předem
děkuji za spolupráci.
V závěru bych Vás ráda pozvala na Hasičský ples, který se bude konat
16. 1. 2016 na sále „Stodolní hospůdky“. K tanci a poslechu bude hrát skupina
Ponorka. Naši chlapci budou opět obcházet vesnici a nabízet lístky
v předprodeji. Kdy? To ještě upřesníme.
Na úplný závěr mi dovolte, abych Vám jménem SDH Druztová popřála
příjemné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a do nového roku 2015
hodně štěstí a hlavně zdraví.
Za SDH Druztová
Emílie Mundlová
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CESTA SE SVĚTÝLKY
V neděli 15. listopadu ožila odpolední potemnělá Druztová pestrobarevnými
světýlky. Společně s dětmi a rodiči jsme vyrazili na lampionový průvod. Sešli
jsme se v 17 hod u Obecního úřadu a odtud vyrazili směrem k Apollu.
Světýlka krásně svítila a nadšené děti s nimi mávaly jako o závod :-). U hřiště
už na nás čekal teplý čaj a k němu dobroty, které napekly druztovské
maminky. Děti, které se nebály, nebo chtěly svůj strach překonat, se pustily
na Stezku odvahy kolem dětského hřiště. Na cestě osvícené svíčkami, které
tak tak odolávaly větru, byla 3 stanoviště, na nichž odvážlivci dostali obrázky
a na konci stezky na ně čekala ještě malá „Halloweenská“ odměna – hračka
a pečivo ve tvaru uříznutého prstu, do něhož se většina okamžitě s chutí
zakousla.
Letošní průvod jsme stejně jako v loňském roce zakončili ohňostrojem.
Nikomu se ale nechtělo domů – pod přístřeškem u stolů a lavic totiž děti našly
obrovské lákadlo – hromadu listí, která se stala „zlatým hřebem“ celého
večera :-).
Děkujeme všem, kteří se letošního průvodu zúčastnili, a moc se těšíme
na další setkání.
Informace o akcích Sokola a fotografie nejen z lampionového průvodu nově
najdete na webových stránkách obce v sekci Sokol – ASPV.
Za TJ Sokol Druztová
Lucie Černá
ZÁJEZDY
V září jsme uskutečnili zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech. Počasí nám
tentokrát přálo a zájezd se vydařil.
19. prosince pořádáme zájezd do německého Regensburgu. Navštívíme, jako
i za posledních několik let, adventní nebo i vánoční trhy. Kdo bude mít zájem,
může navštívit i nějaké pamětihodnosti. Chtěla bych připomenout nádherný
chrám sv. Petra a Pavla, na kterém se pořádaly sněmy. Byl zde volen římský
král, kterého volilo sedm kurfiřtů. Tady byl tak zvolen římským králem Karel
IV. Ještě o rok dřív, než se stal českým králem. Římským králem byl zvolen
r. 1355 a českým po smrti svého otce Jana Lucemburského r. 1356.
Marta Mašková
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TÝDENNÍ ŠRUMĚNÍ V BEROUNCE
Pondělky jednou za měsíc k nám přichází Vážený pan Rosůlek. Dětem
předává své velké vědění o vztazích v přírodě. Děti se například dovídají
o tom, jak samy mohou přispět k zadržení vody v přírodě a tím předejít
povodním. Poznávají stopy zvířat, rozdíly mezi jednotlivými druhy stromů,
zákonitosti počasí a mnohé další těžko sdělitelné... Pan Rosůlek nám pomáhá
pochopit výjimečnost našeho krásného okolí. Přidá vždy veselou příhodu
lokálního charakteru. Díky němu se sžíváme se zdejškem a cítíme se být
k němu připoutáni den ode dne více a více. Pan Rosůlek je opravdovým darem
pro nás pro všechny.
Jednou za čtrnáct dní zavítá mezi nás dobrovolník Luboš, místní rodák. Zná
všechny skrýše a poklady z klukovských let v okolí. Chlapci se na něj vždy
těší. Společně vyrábějí zbraně a bojují. Bere nás na dobrodružné výpravy, kde
padáme do listí jak hrušky, ale o to lépe se cítíme, když dokážeme překonat
své vlastní hranice. Luboš je pro naše děti velkým mužským vzorem.
Ve čtvrtek přichází pravidelně Verča, která má pro děti připravenou výtvarnou
dílnu. Seznamuje nás s novými technikami a vždy zajímavým příběhem
dokáže děti motivovat k tvorbě. Krásné je, že Verča dokáže s dětmi tvořit
úžasná umělecká díla přímo v lese, na lavičce u cesty nebo na silnici před
hospodou. Někdy jí stačí kus ohořelého klacíku, jindy potřebuje spoustu hlíny.
Výsledek vždy stojí za to.
V odpoledních hodinách ve čtvrtek po odpočinku přichází ještě chvilka
angličtiny. Děti si vždy myslí, že si z nich děláme legraci, když jako mávnutím
proutku přejdeme z češtiny do angličtiny. Snaží se vytvořit vlastní řeč,
aby tuto „hru“ mohli hrát také. Po chvíli jim dochází, že z nás české slovo
nedostanou, začínají opakovat naše slova. Začínají chápat jednoduché pokyny
na umytí rukou, přípravu na svačinku a mezitím se zvládne vždy nějaká hra
s novou slovní zásobou.
V pátek přichází do naší školky maminka dvou dětí Andrea. V domečku
se zatopí a děti si rozbalí své karimatky. Andrea je učí koncentrovat svou mysl
a energii, ztišit se, protáhnout a relaxovat. Andrea cvičí s dětmi jógu.
Za Lesní školku Berounka Mgr. Marie Peroutková
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CO PŘIPLULO BEROUNKOU
Od září se stalo mnoho významného za plotem polorozpadlým na konci vsi.
Dětiček jako máku. Dvě maminky se dvěma dětmi kdesi v plachtovém
přístřešku ve Farním lese v roce 2012, daleká minulost (ale krásná). Školka
se rozrostla. Tým pečující o to nejdražší, co k nám rodiče přivedou,
v současnosti skýtá 9 lidí. Z rodičovských příspěvků zaplatíme již samy svého
hlavního pedagoga (přiměřený plat, viz náš transparentní účet), ostatní pracují
na bázi dobrovolnictví nebo za přispění roční dotace od pracovního úřadu.
Takto se u nás mohou realizovat, nabývat potřebnou praxi i překlenout nejisté
období po mateřské maminky, kterým je naše myšlenka lesních školek blízká.
Zapojit se dá formou zajišťování obědů či svačinek, brigád, pomoci
na slavnostech, počítá se i myšlenkové souznění, protože TO hýbe celou
společností. Lesní školky se vydaly na dlouhou pouť v tvorbě své vlastní
legislativy. Vznikají první rámce, návrhy, … Velký kus cesty za námi, další
nás ještě čeká.
Do tmy se rozsvítil náš Slamáček, dostal překrásnou cestu k sobě samému
a kol dokola. Uvnitř se rozehřál, zabydlel provizorním zkušebním nábytkem
(krabicemi, vyřazeným nábytkem z MŠ). Jen se přijďte podívat 20. prosince.
Při zahradní slavnosti bude od půl třetí otevřen pro Vás pro všechny
k nahlédnutí.
Od října mají možnost Vaše dětičky na chvíli zaklapnout notebooky, vypnout
iPady, zahodit tablety a vydat se s Michalem a Ivankou a jejich holčičkami
Rozárkou a Esterkou na krásné výpravy do blízkého okolí – ohýnek, buřty,
příroda, …
Maminka Jitka s velkým nasazením dokázala první kroužky angličtiny odučit
i na kládě venku před naším stanem. Teď už se může s dětmi schovat
v domečku a pomáhat jim procvičit věci, na které ve škole nezbývá čas velice
osobitým a originálním přístupem.
Pátky ve školce jsou celkově významné. Dělá se velký úklid, je angličtina,
ale krom toho se tu a tam pořádá nějaká přednáška, seminář, či jen „pouhé“
povídání při výrobě adventních věnců. V říjnu k nám zavítala MUDr.
Koželuhová. Již po samotném vyhlášení byla kapacita míst naplněna. Večer
plný informací o tom, jak si počínat při nemoci dětí, měl velký ohlas. Bude
se jistě ještě opakovat. Psychoterapeutka a supervizorka Bc. Kateřina Jirková
obohatila naše večery seminářem Archetypy a symboly v ženském světě.
Důležitým mezníkem v historii naší školky byl večer s Lucií Černou.
Pod jejím odborným vedením jsme si mohli stanovit vlastní etický kodex týmu
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Lesní školky Berounka. Taková věc je velice důležitá pro organizaci, kde je
více lidí a nemají možnost se každý den vidět.
Za Lesní školku Berounku se tímto pro letošek loučím. Uvidíme se jisto jistě
při procházkách lesem, anebo na některé z našich plánovaných akcí, na které
bych Vás ráda ještě pozvala.
18. prosince bychom Vás chtěli pozvat na přednášku paní Kašové O výchově
dětí – nejste si jisti Vašimi výchovnými postupy, chcete si rozšířit obzory,
řešíte nějaký konkrétní problém,… tak to je téma přímo pro Vás (čas
upřesníme na našich stránkách www.lesniskolkaberounka.cz).
20. prosince od 14:30 do 17:30 vřelé pozvání na prohlídku domečku v naší
školce.
Od 16:00 hodin do kaple sv. Jana Nepomuckého na vystoupení sboru
Melodica.
Od 17:30 hodin do kostela sv. Máří Magdalény na vystoupení sboru
Chrástochor.
Za Lesní školku Berounka Mgr. Marie Peroutková
100+1
Dříve nepředstavitelné se stalo skutečností – náš občasník Věžka má číslo
100! Ve skutečnosti se ale jedná již o sto první vydání časopisu. Nulté číslo
dostali občané do svých schránek v prosinci 1992. Věžku vymyslel
a zrealizoval Ing. Olda Rosůlek s Ing. Danou Pacoltovou. Patří jim za to velký
dík. Náklad byl 200 kusů. Časopis měl až do března 2008 (č. 69) formát A4.
Nulté číslo vytislo družstvo Obzor Plzeň, číslo 1 až 49 (v roce 2002) bylo
tištěno na Okresním úřadě Plzeň-sever. Vytištěné stránky se kompletovaly
a ručně sešívaly na našem obecním úřadě. Následně je zastupitelé roznesli
do všech domů v Druztové. Občané tak dostávali (a dodnes dostávají) aktuální
informace od starosty, spolků, školy, knihovny a „čtení“ od našich
i přespolních dopisovatelů. Vydáváním obecního občasníku Druztová
předběhla o několik let obec Zruč-Senec.
Od března 1999 (č. 32) vystřídal v redakci Ing. D. Pacoltovou Ing. J. Folk,
o deset let později Ing. O. Rosůlka Marta Mašková. V létě 2008 vyšla Věžka
v novém formátu A5, na kvalitnějším papíru a s barevnými fotografiemi. Počet
výtisků se ustálil na 4 za rok – před Velikonocemi, na začátku prázdnin,
na začátku školního roku a před Vánocemi.
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Co popřát Věžce do další stovky? Snad stále více spokojených čtenářů
a hlavně více „dopisovatelů“ – lidí, kteří se s ostatními podělí o své radosti,
starosti a nápady na zlepšení života v naší obci. Místo se ve Věžce vždycky
najde!
P.S. Kdo má zájem o strarší ročníky Věžky, rád mu je půjčím. Mám všechny.
Ing. Jiří Folk
ATLETIKA TJ ZRUČ
Počasí a také hlavně tma nás zahnala do tělocvičny. Děti se začínají učit skok
do výšky, jako náš nejlepší sportovec Jaroslav Bába. Ve skoku vytvořil český
rekord (2,36 m). V ženách pak Zuzana Hlavoňová (2 m - český rekord). Děti
tolik skákat asi nebudou, ale i malé pokroky nám zatím stačí. Začínali jsme
na 50 cm, skončili na 1 m a dále pokračujeme. Děti se stále zlepšují. Johana
Heřmanová, Lucie Svobodová (70 cm), Anna Suchá (95 cm) a Kristýna
Řezáčová (1 m). Také šplh dělá dětem potíže, ale jsou na dobré cestě. Budeme
ve šplhu i závodit. Kliky a posilování břišních svalů se dětem také moc nechce
cvičit, ale je znát každý trénink. Čeká nás ještě hodně práce.
Závody v plavání se uskutečnily
21. 11. 2015. V kategorii II.
Kristýna Řezáčová vybojovala
3. místo a Anna Suchá obsadila
14. místo. V kategorii Ženy
vyhrála Karolína Řezáčová. Novou
kategorií bylo soutěžení s rodiči.
Za naši jednotu nás reprezentovala
Anna Suchá s maminkou Šárkou.
Přivezly krásné 3. místo! Tímto
všem děkujeme za účast.
Závody ve šplhu – v kategorii I.
Johana Heřmanová 2. místo (20,85 s). V kategorii II. vyhrála Kristýna
Řezáčová s časem 6,35 s. Anna Suchá 4. místo a čas 16,09 s a Lucie
Svobodová s časem 22,48 s.
Mile nás překvapilo, že z 20 dětí nevyšplhalo jen jedno.
Přejeme všem krásné Vánoce a hodně sportu v příštím roce.
Gábina a Kája
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CENTRUM PEČOVATELSKÝCH A OŠETŘOVATELSKÝCH
SLUŽEB MĚSTO TOUŠKOV
„Rozhodujme o tom, jak budeme žít.“
Vážení čtenáři,
s blížícím se koncem roku bychom rádi v krátkosti zhodnotili dosavadní
činnost naší organizace.
Rok 2015 jsme začali již tradičně plesem Centra pečovatelských
a ošetřovatelských služeb, který se konal v Kulturním domě v Kozolupech.
A stejně jako v předchozích letech i tento ročník se setkal s kladnými ohlasy.
Jsme velice rádi, že se z plesu stala tradice pro neformální setkávání
zaměstnanců, klientů, zástupců obcí i všech příznivců CPOS. A již nyní
můžeme prozradit, že ani v příštím roce tomu nebude jinak.
V průběhu roku se na všech střediscích organizace konala rozmanitá setkání
a akce při nejrůznějších příležitostech. Klienti, zaměstnanci i široká veřejnost
měli možnost setkat se třeba při opékání buřtů, vystoupení dětských
i dospělých sborů, při přednáškách pořádaných v rámci projektu Plzeňského
kraje „Informovaný senior“, v rámci dnů otevřených dveří, ale také například
při ovocném trhu.
Mimo běžné úkony poskytované našim klientům se snažíme vidět i maličkosti
a klientům plnit jejich nevyslovená přání. Někdy se jedná o sehnání oblíbené
knihy, jindy třeba „jen“ o vyslechnutí životního příběhu klienta. Nejdůležitější
pro nás je spokojenost klienta a právě takovéto drobnosti k ní přispívají.
Již od loňského roku se zaměřujeme na zvyšování kvality poskytované služby
a procesů v organizaci. V letošním roce jsme se zapojili do certifikace
nejprestižnějšího ocenění v ČR, a to Národní ceny kvality ČR. Letos jsme
se zapojili v programu Start Plus, kde jsme uspěli a naše organizace byla
oceněna jako „Perspektivní organizace“. Zapojení do certifikace Národní ceny
kvality ČR je však procesem a toto ocenění je prvním krokem na cestě ke
zlepšování.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem zaměstnancům CPOS,
zřizovateli a obcím, uživatelům pečovatelské služby a všem našim příznivcům
a podporovatelům. Přeji Vám klidné a šťastné Vánoce a do nového roku 2016
především pevné zdraví, spokojenost a mnoho splněných přání.
Mgr. Ivana Vanišová
koordinátorka střediska Touškovsko
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OTÁZKY A ODPOVĚDI
Každý pátek v příloze Lidových novin Tomáš Halík, filosof, teolog a sociolog,
klade otázky „Na tělo“ lidem z různých sfér společenského života. Napadlo
mě zavést tuto zajímavou sondu do naší duše ve zpravodaji Věžka.
Pro začátek odpovídám sám a napadá mě vyzvat starostu a zastupitelstvo
k následování.
Otázky Tomáše Halíka
1) Co vám působí největší radost?
Každá sebemenší vyhraná bitva dobra nad zlem. Každý sebemenší zachráněný
kousek přírody před pozemkovými spekulanty, každé sebemenší vítězství
moudrosti nad hlupákem.
2) Co vám působí největší starosti?
Návrat ke komunismu, hrabivá společnost, islamizace, nepřizpůsobiví občané,
úroveň školství.
3) Která lidská vlastnost se vám nejvíce příčí?
Neschopnost objevit vlastní hloupost.
4) Kdybyste si mohl pro svůj život zvolit století a zemi, kde a kdy byste rád
žil?
20. léta minulého století
na Podkarpatské Rusi.

za

Masarykovy

republiky,

jako

lesník

5) Kdybyste si mohl pro svůj život naprogramovat životního partnera, kterými
vlastnostmi by jste ho vybavil?
Vírou v Boha, bezmeznou láskou k přírodě a vlastní zemi (ale to vlastně již
mám).
6) Kdyby jste měl svému dítěti dát na cestu životem jednu knihu, která
by to byla?
Děti mám tři. Takže tomu nejstaršímu: Miguel de Unamuno – Tragický pocit
života (dílo španělského filosofa). Té prostřední: Jotein Gaarder – Sofiin svět
(dílo norského učitele). Tomu nejmladšímu: Naděje proti temnotám – Rich
Roh (frant. kněz v USA).
7) Kdyby jste měl dát svému dítěti na cestu životem jednu radu, která
by to byla?
Heslo řádu Benediktinů: Ora et labora (Modli se a pracuj!).
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Lesní školka Berounka
19

MŠ Druztová

20

SDH Druztová
21

SDH Druztová
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8) Kdyby jste mohl být nějakým tvorem z živočišné říše, kým byste rád byl?
Lesním koněm, který tahá klády v Beskydech.
9) Kdybyste se mohl vtělit do nějaké osobnosti dějin, žít její život, která by
to byla?
Edvard Beneš, prezident.
10) Kdybyste mohl ovlivnit školský systém, na který předmět byste kladl
velký důraz?
Filosofii dějin, občanskou nauku, francouzštinu.
11) Jak byste chtěl prožít poslední den svého života?
Osamělou procházkou v křivoklátských lesích, v místech známých, které jsem
měl rád a motlitbami v kostelíku na vrchu Velíz.
12) Považujete vše za relativní, nebo by jste něčemu přiznal absolutní
hodnotu?
Víře.
13) Kdyby jste byl na chvilku Bohem a mohl na světě změnit jednu věc, která
by to byla?
Vzkřísit Václava Havla a dosadit ho na hrad místo Zemana.
14) Kdyby jste v delfské věštírně mohl položit otázku, která by to byla?
Existuje ve vesmíru život?
15) Kdyby měl Váš život za chvíli skončit, jaký vzkaz by jste na zemi nechal?
Nerabujte přírodu, nehoňte se po mamonu, generace po vás chtějí také žít.
na otázky Tomáše Halíka
odpovídá Olda Rosůlek
NOVÝ ROK
V římských dobách začínal nový rok prvním březnem. Od zavedení
Juliánského kalendáře (platil od roku 46 př. n. l. až do roku 1582) byl prvním
dnem roku 1. leden. Od 17. století v tento den v Čechách dostávali kůroví
zpěváci odměnu, hospodář obdarovával čeledíny a děvečky. Farníci dávali
výslužku svému faráři. Učitelé posílali vrchnosti „minucí“ – malovaná
a veršovaná přáníčka. 1. ledna se nedělaly nepříjemné práce – věřilo se, že co
se bude dělat na Nový rok, to bude po celý rok. Nesmělo se sušit prádlo,
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nesmělo se nic vynášet ani vymetat z místnosti. K obědu nesměl být zajíc
nebo drůbež, aby štěstí neuteklo nebo neulétlo. Neměla by chybět čočka
a polévka s drobnou krupicí, aby se člověka držely peníze. Posílají
se novoročenky s francouzskou zkratkou P. F. (pour feliciter) – pro štěstí.
První novoročenku poslal v roce 1827 hrabě Chotek jako omluvenku
s obrázkem.
Podle pravoslavného kalendáře připadá Nový rok na 14. leden, podle perského
kalendáře začíná rok 21. března. V Izraeli je datum začátku roku pohyblivý –
mezi 6. zářím a 5 říjnem. V jihovýchodní Asii začíná nový lunární rok koncem
ledna nebo v únoru. Thajci oslavují v březnu nebo v dubnu, Tibeťané v únoru.
Ing. Jiří Folk
PŘIJÍT A POSEDĚT
V povědomí veřejnosti je většinou odsuzováno, když chlap chodí do hospody.
Je to spojováno s opilstvím a neurvalým chováním po návratu domů. Na druhé
straně je známým faktem, že nejlepší obchody se uzavírají v hospodě. Nebo
tak alespoň začínají. No řekněte, kam prvně zamíříte, když vyjedete
do vzdálené vesnice a budete hledat nějakého opraváře nebo místní
zajímavost? No přece do hospody!
Je fakt, že v mládí na to není ani tolik času, ani člověk necítí potřebu. Ráno
jde do práce, po návratu rodina, děti s úkoly do školy a tak. Až ve stáří je na to
ten správný čas, kdy člověk hodnotí, jak se svět mění a lidé s ním. Vzpomíná
se na to, jak se dříve žilo. Rovněž i na lidi, co tu dříve žili a postupně odešli
na věčnost. A tak se dovídají mladší obyvatelé zajímavé historky i různé
dobové průšvihy. Moje maminka mi kdysi dávno vyprávěla, že zde dole
na „Chaloupkách“ měla nějaká lepší rodina na zahradě páva. Všichni víme,
že je to okrasný pták a chová se na zámeckých zahradách. No a poblíž
v sousedství zase měli rodiče dva kluky – rošťáky ve věku puberty a frajeřin.
Nevím, zda se s kamarády vsadili, či to bylo z rozmaru. Prostě milého páva
jednou chytili a vytrhali mu všechna fešácká brka! To když zjistili domácí,
bylo z toho pozdvižení a žádali potrestání viníků a veřejnou satisfakci. Člověk
se tomu dnes zasměje, ale když uvážíte, že by se to stalo Vám, tak to zas
taková legrace není.
A právě takové historky se povídají v hospodě. Nejde o to, chodit
se do hospody „nalejt“, ale přijít a poklábosit. Je velmi vhodný počinek,
že se schází i ženy ve svých klubovnách, a to mladší i starší. Vždy se najde
nějaká zajímavá novinka, co by mohla druhé zajímat. Ve stáří člověk vidí,
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že jsme tu na tom světě jako na návštěvě a nevíme dne ani hodiny, kdy pro nás
přijde ta Zubatá s kosou.
Je milé, když se člověk občas dozví příjemné věci od cizích lidí. Před pár lety
navštívil naše muzeum starší pán, který si pamatoval, že jsme měli naše
letadla vystavená u „Stodolní hospůdky“. Jezdil prý tam se zbožím do Jednoty
– místní samoobsluhy. A tam prý byla taková pěkná prodavačka, blondýnka,
kudrnaté vlasy. Jak se jmenovala, už si nevzpomínal. Ale já si vzpomněl a to
hned! Povídám: „To vím, jmenovala se Jiřina, že?“ A pán hned: „Jó, Jiřina!“
Samozřejmě to byla paní Jiřina Hofmanová. Bohužel už odešla na pravdu
boží. Jsem rád, že jsem jí tuto příhodu ještě stihl odvyprávět. Byla již vdova
a hned se zeptala, jak se pán jmenoval. Ale já neveděl, samozřejmě jsem
se na to neptal. To jen si náš host prostě pamatoval, že dřív byla letadla
v Druztové a na hezkou prodavačku. Paní Hofmanová byla vždy hezky
učesaná, decentně nalíčená a hlavně stále usměvavá a s příjemnou náladou!
Je pěkné, když o známém člověku slyšíte příjemné věci od úplně cizích lidí.
Tak nějak by se mělo na tom světě žít.
Vánoční povídky i téma k zamyšlení napsal K. Tarantík
NAROZENÍ JEŽÍŠE VE SVĚTLE VÍRY A VĚDY
Kdo by si rád nezavzpomínal na své dětství, desítky příběhů, mezi
ty nejkrásnější patří vzpomínky na Vánoce a také na Mikuláše. Když jsem
pomalu odrůstal, babička mě po jisté časové pauze spatřila a s údivem řekla:
„Ty jsi chlapče vyrostl, ty jsi úplný již velký klacek.“ Ježíšek mi asi v pěti
letech začínal vrtat hlavou. Jak může všechny děti na světě oblétnout za jediný
večer a ještě s tolika dárky? Otec se mi to klopotně snažil vysvětlit, že jinde
ve světě to děti dostávají v jiný čas. Ale stejně mě ty odpovědi neuspokojovaly
a nedaly mi spát.
Když jsem vyrůstal z dětských kalhot, zeptal jsem se znovu otce, kdo to byl
ten Ježíš Kristus, jestli vůbec kdy žil, či je to smyšlená bytost, ta dojemná
pohádka...? Otec se vážně zamyslel a povídá: „No, Ježíš byl fakýr, dělal
zázraky, uzdravoval lidi sugescí, přivedl je do hypnózy a oni se uzdravovali,
to je tak, víra tvá tě uzdravila.“ Tento sdílený názor u mě dlouho nevydržel.
Krása toho příběhu je tak magicky přitažlivá, nesouce kouzlo světla a temnoty.
Útěk Marie s Josefem před šíleným Herodesem, kometa zářící na nebi, tři
mudrcové s východu, narození dítěte v chlévě, jeho další růst a udivující
zázraky s tragickým koncem. Kdo to byl ten záhadný muž, který tak
významně pohnul dějinami?
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Úvodem bych asi řekl toto: „Ježíš z Nazareta není osobností stejného typu
jako například Caesar, Napoleon, Platon či Aristoteles, proto se vymyká
bádání pouze historického typu. Ježíše lze přijmout totiž odpovídajícím
způsobem jen na rovině víry.“ (R. Schackenbzr, německý teolog). A dále
si neodpustím myšlenku mého oblíbeného českého teologa Dominika Pecky:
„Osoba Bohočlověka je tak veliká a tajemná, že nemůže být pochopena
z žádného jednostranného a omezeného hlediska.“
Asi není třeba připomenout, že základem křesťanské víry je bible (Písmo
svaté). Ta část, která líčí život Ježíše, se nazývá evangelia. Ty jsou čtyři.
Autoři se jmenovali Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Dva z nich byli apoštolové
Ježíšovi, tedy přímí účastníci jeho krátkého života. Přesto to vědcům,
badatelům, historikům a archeologům nedává spát, aby na základě důkazů
objevili historického Ježíše.
Vezměme narození. Kdy se Ježíš skutečně narodil? Učebnice náboženství
za první republiky učí, že Ježíš se narodil v noci z 24. na 25. prosince
749 r. od založení Říma. V současném dějepisu se však učí, že Řím byl
založen r. 753 př. n. l., tzn. 4 př. n. l. Ovšem o roce založení Říma asi není
dodnes jasno. Postupem doby se různí církevní hodnostáři a historikové snažili
upřesnit narození Ježíše. Také jedna z verzí jeho narození byla stanovena
na 25. května, 19. dubna. Narození 6. ledna slaví arménští křesťané a, myslím,
pravoslavní a řečtí katolíci. Sv. Augustin (354–430) byl údajně první, kdo
stanovil narozeniny Ježíše na 25. prosince. Totéž měl potvrdit i Jan Zlatoústý.
Také
astronomové
datum narození Ježíše
znepokojoval.
Matoušovo evangelium
uvádí,
že
Kristus
se narodil v době, kdy
se na obloze objevila
nová hvězda. Jaká
to byla hvězda? Staré
prameny uvádí r. 2 př.
n. l. objev komety.
Dnes se tato kometa
nazývá Halleyova. Ale
Matouš mluví o hvězdě. Astronomové zpětnými výpočty usoudili,
že r. 7 př. n. l. Došlo k vyjímečnému postavení Jupitera se Saturnem. Prý tato
konjukce mohla být i tou Matoušovou jasně zářící hvězdou. Potom by datem
narození byl r. 5 př. n. l., výskyt náhle vybuchlé hvězdy. Nebyla to ta hledaná
hvězda? Dle těchto údajů by se Ježíš narodil r. 5–7 let př. n. l.
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Další záhadou je zpráva v evangeliích, je to rozhodnutí židovského krále
Herodese Velikého po Ježíšově narození, vyvraždit v Betlémě všechny děti
do dvou let věku. Varování se dostalo k uším Marie a Josefa, kteří prchali
do Egypta. Ale Herodes zemřel r. 4 př. n. l. Vezmeme-li v úvahu, kdy mohl
vydat Herodes tento rozkaz, pak by se Ježíš narodil r. 6 př. n. l. Dalo by
se toho napsat mnohem více, např. k tématu neposkvrněného početí P. Marie,
což s Kristovým narozením určitě souvisí, dokonce jej podmiňuje.
Ale vzhledem k místu a stránkám Věžky, to odkládám.
Olda Rosůlek
SYMBOLY VÁNOC
Tradice vánočního stromku není tak stará. První stromek se u nás rozzářil
před dvěma sty lety v pražské vile ředitele Stavovského divadla J. K. Leibicha.
Trvalo dosti dlouho, než se stromky objevili i v chudších domácnostech. První
vánoční strom na náměstí se objevil roku 1924 v Brně. V následujícím roce
(před 90 lety) byl postaven i v Praze, Bratislavě a Plzni. Zde rozsvícení
sledovaly obrovské davy obecenstva všech vrstev, takže náměstí bylo zcela
zaplněno. Pod stromem se shromažďovala sbírka pro opuštěné a chudé děti.
Adventní věnec – dřevěný kruh se svíčkami byl poprvé zavěšen v Hamburku
roku 1838. Kapr se stal vánočním jídlem až ve druhé polovině 19. století.
Smažený kapr se objevil v roce 1895 v kuchařce Rettigové. Bramborový salát
se u nás začal dělat až ve čtyřicátých letech 20. století.
Ing. Jiří Folk
VÁNOČNÍ POVĚRY A PRANOSTIKY
–

Boží hod v pátek – bude horké léto a krásný podzim.

–

25. prosince upečený chléb a snesená vejce mají kouzelnou moc.

–

Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.

–

Když na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí.
Vybral Ing. Jiří Folk
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ZA PRACHY UDĚLÁM COKOLI!
To je nadpis, co? Určitě Vás bude zajímat, co se za tímto titulkem objeví.
Nebude to ale pro většinu dospělých, co mají životní rozhled, nic nového.
Začneme známým rčením z pohádky O statečném kováři: „Stačí jen zlaťákami
zazvonit či jitrničkou zavonět“ – a někdo by prodal i vlastní mámu! Je to
určitě dáno výchovou v rodině i ve školách. Jistě i podmínkami ve společnosti
současné doby. V našem okolí je dost smutných případů, že s vidinou větších
zisků či uložení velkých částek na nový „zaručený“ bankovní účet, lidé přišli
o všechno! A pokud se pracuje – tedy chodí do práce – kolik asi lidí se snaží
pracovat opravdu poctivě s nejlepším vědomím a svědomím?
Je pravda, že pokud děláte nějakou práci jen s tím, že „musíte, abyste si něco
vydělal“, tak o tom svědomitém pracovníkovi si můžete nechat jenom zdát!
„Co můžu, ošulím, kde můžu, tam se uleju a tak dále.“ Je smutná zkušenost
většiny malých podnikatelů, že svědomitého a pracovitého zaměstnance, abys
pohledal. Proto valná většina fachmanů, co něco umí a věří si, tak sami
podnikají. My starší – dnes důchodci – jsme většinu života prožili
v komunismu. Mezi dělníky byla „zajímavá“ morálka, neboť ten, kdo byl
„u nich“ (rozuměj komunista), mohl se v práci takticky ulejvat a často měl
vyšší plat něž opravdový fachman, co „remcal“.
V podniku, kde jsem dřív pracoval jako instalatér, byl v naší dílně i starý pán
s profesí klempíře. Mě moje řemeslo instalatéra moc nebavilo a vyučit
se mechanikem aut mně rodiče rozmluvili. Ale tenhle pan klempíř, to byla jiná
škola! Byla radost se na jeho práci dívat, v šuplíku měl různé šablony
na tvarování určitého výrobku, prostě odborník. Sám jsem se od něho hodně
naučil. Když odešli mistři na poradu, měli jsme jako „padla“. To my tři mladší
(kolem 30 let). Ale pan klempíř pokračoval, jakoby u něj mistr přímo stál!
A tento pán řekl zajímavou věc, co si pamatuji dodnes: „Víte kluci, já musím
v práci něco udělat! A kdybych to tu proflákal, tak mám zkaženej celej den!“
Nám to tehdy bylo „buřt“, ale postupem doby vidím v této větě velikou
lidskou moudrost.
Ostatně je to vidět i v tom, co jsme se synem ve Zruči vytvořili. To jsme
nedělali za „prachy“, to jsme dělali s láskou! Já mám rád letadla odmalička
a syna jsem do toho „zatáhl“. Jistě to bylo i atraktivitou věci (kamarádi
si mohli říkat: „Oni s tátou montují letadla!“) Já jsem dnes už v penzi,
ale právě teď – když jako už nemusím (podnik jsem předal synovi), si každý
den říkám, co musím dnes opravit nebo vyrobit. A když se mi to podaří, mám
fakt radostný pocit. Určitě je to právě to obyčejné lidské štěstí. Ne výhra
milionu či zlaté cihly, ale něco umět, dokázat to udělat a vidět, že to k něčemu
je! To je to pravé lidské štěstí. A jak řekl v TV moudrý člověk: „Pokud něco
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člověk dělá dobře, musí to mít i finanční efekt!“ A Tomáš Baťa dodává: „Věřte
sobě a své práci!“ – Možná to pro někoho bude úsměvné, budiž
to ale návodem pro mladé, jak docílit v životě pocitu štěstí. A to si o Vánocích
všichni přejeme, ne? – A samozřejmě – ZDRAVÍ!
Povídku o štěstí napsal K. Tarantík

NÁROČNÉ OBDOBÍ
Konec roku dává psům a kočkám velice zabrat! Zvířata zvyklá na granule,
dostávají různé dobroty. Tučná sousta mohou pěkně zamávat se žaludkem
nebo vyvolat zánět slinivky. Čokoláda je pro psy a kočky toxická. Kakaový
prášek obsahuje theobromin, který způsobuje průjem, zvracení, třes a srdeční
arytmii. Psi malých plemen mohou po požití tabulky čokolády zemřít.
Obvyklý klid je o svátcích narušen. Celý den hraje televize, přichází hlučné
návštěvy, na delší procházky není čas. Vrcholem je silvestrovská oslava
s petardami. Závěr roku je pro mnohá zvířata velice stresující.
Ing. Jiří Folk

NĚCO Z HISTORIE
Řeknu vám něco o Fridrichu Falckém, kterého také nazývali „Zimní král“.
Takto byl nazýván proto, že jeho vláda trvala jen jeden rok. Čeští stavové
si jeho nástupce zvolili ještě za vlády Rudolfa II., který byl bezdětný. Stal
se jím nejdříve Ferdinand II. Štýrský, který se ale choval absolutisticky –
nerespektoval svobodu vyznání, což se šlechtě, kde bylo hodně protestantů,
nelíbilo. Stal se pro české stavy nepohodlným a jeho odpůrci toto vyřešili
23. května 1918 Pražskou defenestrací a pražským povstáním. O rok později
v srpnu byl Fredinand sesazen a sympatie českých stavů si získal právě
Fridrich Štýrský. Byl to sice kalvinista, tedy byl odlišného náboženství
než většina Čechů, právě proto se ale od něj dal čekat respekt ke svobodě
vyznání. Navíc byl ženatý s dcerou anglického krále Alžbětou
a představitelům stavovského povstání otevřeně vyjadřoval sympatie. Během
své roční vlády ale sympatie znovu ztrácel kvůli germanizačním tendencím
svého dvora. Po bitvě na Bílé hoře (8. listopadu 1620) opustil Fridrich
s manželkou Pražský hrad a odjeli do Vratislavi. Jeho vláda tedy trvala rok
a 4 dny. Poté postupně ztrácel svá léna, byla na něj uvalena říšská klatba
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a sebrána i správa Falce. Zemřel jako štvanec v roce 1632 v Mohuči na tyfus
nebo mor. Spekulovalo se ale i o tom, že byl otráven.
Příště si povíme něco o našem nejslavnějším králi a císaři Karlu IV, jehož
700. výročí narození si připomeneme v příštím roce.
Marta Mašková

CIDRE, CIDR, CIDER, SIDRA, APFELWEIN...
Navazuji na svůj minulý článek o zdraví prospěšných nápojích. Dnes bych
se chtěla zmínit krátce o nápoji zvaném cider.
Tím zároveň chci poukázat i na krásný článek pana Ing. Jiřího Folka, který
psal o jablkách a jablečném octu a jejich detoxikačních účincích na lidský
organizmus.
Chci psát o nápoji, který u nás není ještě tak známý jako pivo nebo víno,
nicméně ve Francii a Anglii je velmi populární.
V posledních několika letech máme možnost sledovat prudký nárůst
popularity jablečného nápoje správně nazývaného v našich podmínkách jako
cidre či cidr (čti sajdr). Zkráceně řečeno jde o mírně alkoholický, jemně
perlivý nápoj s obsahem alkoholu většinou okolo 5%, tedy jako u poctivého
12% ležáku.
Budu citovat známý slogan: „Dobrý cider je méně opojný než víno, méně
hořký než pivo, méně sladký než limonády, méně šumivý než sycené vody.
Právě díky tomu lépe zbavuje žízně, výborně osvěží a hodí se takřka
ke každému jídlu.“
Ten správný cidr je vyráběný z opravdových a vybraných jablek lisovaných
za studena na jablečný mošt, který je v první fázi zkvašován na mladý cidr
a v druhé fázi dozrává při nižší teplotě od tří měsíců do několika let. Část doby
zrání může probíhat i v dřevěných sudech, což je dobré pro vznik určitých
buketních látek ovšem za mírného potlačení typické jablečné chuti. Použité
dřevo pak určuje charakter cidru. Zajímavé je i použití sudů např. po sherry
nebo po bourbonu.
Jaká je minulost a jaká současnost nápoje?
Tak kořeny výroby jsou někde ve středověku, možná dál a mnoho národů
se pře, že nápoj je původem právě jejich. V každém případě jde o nápoj, který
je již dlouhou dobu slavný zejména ve Francii, Anglii a Španělsku. V České
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republice se o něm dozvídáme až v posledních letech. Je to v našich
podmínkách stále netradiční a stále objevovaná chuť a nápoji je třeba se teprve
naučit porozumět.
A jak je to se cidrem nyní? Je to jako u všech dnešních potravin. Je potřeba
negativně upozornit na mnoho velkých výrobců cidru, kteří degradují nápoj
nesprávnými postupy. K výrobě používají upravené koncentráty, aromata,
barviva, nápoj není kvašen, ale uměle lihován, sycen CO2 a doslazován
a tak určitě ke zdravému životu nepřispěje a ani nedělá tomuto ušlechtilému
nápoji dobrou reklamu.
Tak, jak to zapsal Bohumil Hrabal v knize Taneční hodiny pro starší
a pokročilé: „že pokrok je dobrej na to, aby lidi byli lidi, ale na chleba a máslo
a pivo je pokrok učiněnej mor,
to se na tohle má jít s technikou sakra
pomalu...“
V České republice vždy bývalo několik
domácích neoficiálních výrobců cidru.
Pamatujeme
si
na
problémy
s přihlášením provozovny, protože
o ápoji vládla nevědomost i na úřadech,
ale i přesto se prvním oficiálním
výrobcem s vlastní technologií stala
naše moštárna ve Šťáhlavech s názvem
Radoušův cidr. Pokud budete mít zájem
se o nápoji dovědět více, jste zváni
do Pivovaru Ve Volší č.p. 50 na
degustaci letošního nového cidru, který
je již na čepu. Je nefiltrovaný
a nepasterovaný.
Co se týká stravování, bylo toho
už napsáno dost. Já si myslím, že velké
nebezpečí představují geneticky upravované plodiny a obilí s velkým obsahem
lepku. Díky němu je mouka výnosnější, pečivo nadýchanější, ale nevydrží
a naše tělo si s tím neví rady.
Chtěla bych napsat poslední odstavec s malým filozofickým nádechem. Přála
bych si, aby lidé otevřeli oči a začali přemýšlet. Mnoho lidí „spí“ nebo si žije
ve svojí „virtuální realitě“. Někteří lidé nosí černé brýle, jiní růžové.
Je potřeba zaměřit se sám(a) na sebe a zeptat se svého srdce, co cítí.
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Nežijeme dostatečně v realitě, necháváme si kdeco namluvit a přitom my sami
sobě jsme nejlepší rádci. Je potřeba najít rovnováhu mezi zdravým selským
rozumem a intuicí. Svět je zahlcený informacemi všeho druhu
a všudypřítomným hlukem. Ztratili jsme pouto k přírodě a zapomněli jsme
naslouchat tichu. Ze všeho nejdůležitější je láska. Ne zamilovanost, ta je také
krásná, protože dává našemu srdci křídla, ale jen dočasně. Láska je trvalého
charakteru a je to především soucit a milosrdenství. Toto pochopit je smysl
našeho života.
(Odbornou část o nápoji cidr zpracoval Vili Destroj Ilgner)
Katy Amal Ilgnerová

PROČ SLAVÍME SILVESTRA
Svatý Silvestr byl třicátým třetím papežem od roku 314 do 31. prosince 335.
Jeho datum narození není znám. V době pronásledování křesťanů se skrýval
v lesích nedaleko Říma. Jméno si vybral podle toho. Latinsky silva totiž
znamená les. Silvestr vyléčil z lepry a následně pokřtil římského císaře
Konstantina Velikého, který mu z vděčnosti věnoval pozemek, na kterém
se nyní nachází Vatikán. Papež Silvestr provedl úpravu bohoslužeb a vydal
mnoho liturgických nařízení. Zavedl slavení neděle jako Den Páně a poprvé
použil papežskou korunu složenou ze tří korun. Za Silvestrova pontifikátu
se pohanský Řím proměnil na křesťanský. Silvestr je jeden z prvních
uctívaných světců a jeho kult se rozšířil po celé Evropě. Stal se patronem
dobré úrody, a domácího zvířectva. Bývá zobrazován v papežském ornátu
s knihou a mušlí nebo býkem.
Ing. Jiří Folk
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FOTBALOVÁ SEZONA 2015/2016 – PODZIM
Městská soutěž mužů
Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

1

Starý Plzenec "B"

12

9

3

0

46:8

32

2

Druztová

12

10

1

1

66:10

31

3

Plzeň - Hradiště

12

8

1

3

38:13

26

4

Spoje Plzeň "B"

12

7

2

3

30:22

23

5

SSC Bolevec "B"

12

6

3

3

48:25

22

6

Touškov "B"

12

6

1

5

26:20

19

7

Plzeň-Letná "B"

12

3

4

5

28:36

16

8

Křimice "B"

12

5

0

7

31:53

15

9

VS Plzeň "B"

12

4

1

7

27:41

13

10

Union Plzeň "B"

12

2

3

7

26:41

11

11

Prazdroj Plzeň

12

2

3

7

16:40

9

12

FC Chotíkov "B"

12

1

3

8

19:53

7

13

FK Dýšina "B"

12

2

1

9

15:54

7

Městský přebor mladších žáků "A"
Tým

Z

V

R

P

S

1

Rapid Plzeň "B"

13

12

0

1

114:35

2

Kohouti Rokycany

13

11

0

2

125:24

3

ZČE Plzeň "B"

13

10

0

3

66:23

4

Plzeň - Letná

13

8

0

5

68:38

5

Plzeň - Černice

14

7

1

6

88:55

6

Viktoria Ž

13

7

0

6

54:38

7

Viktoria U10

13

7

0

6

93:64

8

Chrást

13

7

0

6

61:45
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9

Druztová

13

7

0

6

51:57

10

Touškov

13

6

0

7

36:51

11

Union Plzeň

13

4

0

9

37:127

12

Zruč

13

2

0

11

21:90

13

Slavia Plzeň

14

1

1

12

19:91

14

Spoje Plzeň

13

2

0

11

14:109

VÝROČÍ OBČANŮ
V prvním čtvrtletí roku 2016 oslaví svá významná životní výročí tito naši
spoluobčané:
LEDEN:
Bejsta Zdeněk

10. 1. 1966

50 let

Vonešová Magdalena

11. 1. 1966

50 let

Hauptmannová Cecílie

11. 1. 1956

60 let

Ježková Libuše

12. 1. 1923

93 let

Žofka Václav

12. 1. 1951

65 let

Pučala Milan

24. 1. 1941

75 let

Sládek Pavel

18. 2. 1951

65 let

Vrbová Miluše

25. 2. 1946

70 let

31. 3. 1941

75 let

ÚNOR:

BŘEZEN:
Bejstová Anna

Obecní úřad Druztová přeje všem našim jubilantům ještě mnoho roků
prožitých ve zdraví, klidu a spokojenosti mezi svými nejbližšími
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V tomto předvánočním čase si jistě také vzpomenete na všechny blízké
a známé, kteří nás navždy opustili. Dovolte i nám tichou vzpomínku na naše
občany, kteří zemřeli v roce 2015. Jsou to:
Štrunc Vlastimil

zemřel

15. 1. 2015 ve věku 88 let

Kupičová Marie

zemřela

1. 2. 2015 ve věku 84 let

Šmídlová Libuše

zemřela

24. 2. 2015 ve věku 85 let

Vidinli Recep

zemřel

5. 3. 2015 ve věku 64 let

Zemanová Marie

zemřela

1. 4. 2015 ve věku 81 let

Hofmannová Jiřina

zemřela

4. 10. 2015 ve věku 81 let

Zemanová Milada

zemřela

7 .11. 2015 ve věku 87 let

Pechová Eva

zemřela

30. 11. 2015 ve věku 65 let
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VÁNOČNÍ PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH SEŠITŮ
•

Kapři se chovají v rybnících a pak putují na vánoční svátky.

•

Ze smrků se vyrábějí zápalky a jiný nábytek, případně i radostné Vánoce.

•

Jihočeský kraj je kaprovitý a jeho kousky i s kostičkami dostáváme
na štědrovečerní talíř.

•

Na Štědrý večer čekáme celý rok už od rána.

•

O Vánocích má maminka plnou hlavu cukroví a voní vanilkou a jiným
čmoudem.

•

Maminka před pečením vánočkou zakroutí, aby z ní nevypadaly hrozinky.

•

Vánoční pohlednice posíláme známým, aby věděli, že jsou Vánoce.

•

Před Vánocemi má maminka tolik práce, proto jí pomáhám tím, že raději
nic nedělám.

•

Maminka peče cukroví z různých dobrý tvarů a zkroucenin.

•

Vánoční stromeček patří mezi jehličnaté stromy, protože má ostré špičky.

•

Aby stromeček neopadal, strčíme ho kaprovi do vany.

•

Pod stromeček jsem dostal brusle a tak strašně rád bruslím, že bych
na ledě i spal.
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POPLATKY A PLATBY V ROCE 2016
Poplatek za odpady
500,- Kč za osobu a rok pro trvale bydlící osobu nebo za objekt sloužící
k rekreaci.
Splatnost k 31. lednu 2016.
Osvobozeny od poplatku jsou osoby starší 80 ti let a objekty k rekreaci
v případě vlastnictví druhého objektu k trvalému bydlení v Druztové.
Osvobozeny mohou být i osoby, které se trvale v obci nezdržují – posuzuje
obec.
Poplatek za psa
Za prvního psa 75,- Kč, za druhého psa 150,- Kč, za třetího psa 300,- Kč,
za čtvrtého a každého dalšího psa 600,- Kč, za psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo sirotčího důchodu 50,- Kč,
za každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo sirotčího důchodu 100,- Kč
Splatnost k 31. lednu 2016. Osvobozeny od poplatku jsou osoby starší 80 let.
Platba za stočné
198,- Kč za osobu za 3 měsíce, pokud je v bytě tekoucí teplá voda.
143,- Kč za osobu za 3 měsíce, pokud je v bytě tekoucí studená voda.
88,- Kč za osobu, pokud je voda pouze mimo byt.
Splatnost k 15. dubnu, 15. červenci, 15. říjnu 2016 a vyúčtování v lednu 2017.
Vodné
Vodné bude vyúčtováno k 31.12.2016 se splatností do 31.1.2017. Je možné si
stanovit zálohy vodného, které jsou splatné stejně jako stočné k 15.4., 15.7.,
15.10.2016. Cena vodného pro rok 2016 je stanovena ve výši 46,- Kč/m³
a paušální částka za napojení ve výši 150,- Kč na rok.
Platby je možno zaplatit v pokladně OÚ Druztová (z provozních důvodů
až od 18. 1. 2016) nebo na bankovní účet č. 4122371/0100.
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DODERKY
•

Ke konci roku 2015 budou prováděny odečty vodoměrů. Žádáme
občany o umožnění jejich odečtení. Vodné a stočné bude vyúčtováno
k 31. 12. 2015 v lednu 2016 se splatností 31. 1. 2016 .

•

Popelnice budou vyváženy 25. 12. 2015, 8. 1. 2016, 15. 1. 2016 a dále
1 x za 14 dní, a to vždy v sudý týden v pátek.

•

Sběrné místo za fotbalovým hřištěm je otevřeno každý týden v sobotu
od 10.00 do 11.00 hodin. V sobotu 26. 12. 2015 a 2. 1. 2015 bude
zavřeno.

•

Obecní úřad Druztová bude ve dnech 23. 12. – 31. 12. 2015 z důvodu
dovolené uzavřen.

•

Poplatky na rok 2016 bude z provozních důvodů možné hradit
v hotovosti až od 18. 1. 2016.
*****
Klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a pevné zdraví v novém roce
Vám přejí
zastupitelé obce
a redakce občasníku Věžka
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OLDOVO POSTŘEHY
Z ČESKÝCH HOSPOD
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Fotbal TJ Sokol Druztová – žáci

___________________________________
VĚŽKA – Obecní občasník při Obecním úřadě Druztová
Povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MK ČR
E 12285. Odpovědná redaktorka Marta Mašková, redaktor Ing. Jiří Folk,
grafická úprava textu Markéta Pěčková. Za obsah článků ručí autoři. Redakce
si vyhrazuje právo na drobné stylistické úpravy.
PROSINEC 2015
Náklad 280 kusů

–

100. číslo
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–

zdarma

