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Vážení spoluobčané, přeji Vám veselé velikonoční svátky, radost z jarního slunečného
počasí a osobní i pracovní pohodu.
Zdeněk Lazur, starosta
CO PŘIPRAVUJEME V ROCE 2004
ZA STAVEBNÍ AKCE
Samozřejmě jen to, co nám dovolí rozpočet.
Naplánované akce z minulého roku máme:
- Dokončení opravy chodníku v Hamrnické ulici.
Vyměníme obrubníky a asfaltový povrch nahradíme
zámkovou dlažbou.
- Osazení obrubníků a vybudování osvětlení v ulici U
Cihelny. Zde ale konečný asfaltový povrch letos ještě
nebude.
- Oprava kaple sv. Josefa. Dle finančních možností, které
vyplynou z dotace Programu obnovy venkova, na níž
čekáme.
- První etapa přístavby kabin na sportovišti. V tomto
případě dobře spolupracuje výbor TJ Sokol i přesto, že se
funkce ujal v loňském roce, daří se mu vnést pozitivum do
hospodaření Sokola.
- Chceme též realizovat výměnu zbylých oken v ZŠ a MŠ za
plastová.
- V akci „péče o zeleň“ chceme postupně upravovat
veřejná prostranství dle projektu.
- Hlavní akce, která nás čeká je nástavba kulturního
domu. V první etapě plánujeme zastřešení sedlovou
střechou. Na tuto akci čekáme také dotace z Programu
obnovy venkova.
Zdeněk Lazur, starosta

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
h Na prosincovém jednání zastupitelstva obce byly
projednány rozpočtové změny některých položek,
rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2004,

schváleno bylo také několik nových směrnic, 2 vyhlášky,
smlouva o poskytování regionálních služeb s městskou
knihovnou Cheb a smlouva o příspěvku na nákup knih pro
naši obecní knihovnu ve výši 5.000,- Kč, odsouhlaseny
byly i změny územního plánu pro občany, ZO odsouhlasilo
také odpisový plán pro ZŠ Drmoul.

h Na únorovém zasedání zastupitelstva byla
projednána a schválena změna vyhlášky obce Drmoul O
závazných částech územního plánu sídelního útvaru
Drmoul, změna územního plánu týkající se přivaděče
k Mariánským Lázním z přeložky silnice I/21 (obchvat
obce) a také upřesnění trasy přeložky silnice I/21
v souladu s podklady a další změny územního plánu, dále
smlouva o poskytování pečovatelské služby.
h Na březnovém zasedání zastupitelstva byly schváleny
rozbory hospodaření a stavy majetku k 31. 12. 2003 Obce
Drmoul, Správy lesů Drmoul a Základní školy Drmoul. ZO
odsouhlasilo finanční vypořádání roku 2003 mezi obcí
Drmoul, Základní školou Drmoul a Správou lesů Drmoul,
projednal se i bezúplatný převod vojenského prostoru
Cech sv. Víta od Ministerstva vnitra.

DALŠÍ ZPRÁVY Z OBCE
Sběr velkokapacitního odpadu se uskuteční

2. a 3. dubna 2004.
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad
jako jsou ledničky, televize, pneumatiky,
barvy a další. Svoz tohoto odpadu bude
v jiném termínu.
V sobotu 3. dubna 2004 připravují také hasiči
sběr a odvoz kovového šrotu.
h Prosíme občany, aby udržovali pořádek u kontejnerů
s tříděným odpadem (sklo, plasty a papír). V případě, že
jsou kontejnery plné, neodkládejte váš odpad mimo, ale
přijďte s ním znovu.
h Žádáme občany, aby pomohli s předvelikonočním
úklidem chodníků před svým domem. Pomůžete tak obci,
ale i zdravému ovzduší. Úklidový vůz silnic očistí pouze
kraj silnice kolem chodníků.
h Občané, kteří chodí na procházky „K prachárně“
oznamují, že podél cesty až k lesu jsou odkládány pytle
s odpadem, pneumatiky a ostatní nepotřebné věci. Prosíme
občany, aby osoby tvořící černou skládku nahlásili na
obecním úřadě a ten podnikne příslušné správní jednání.
h V poslední době se v obci množí krádeže železného
šrotu. Vzhledem k tomu, že toto mají na svědomí přespolní,
Vás žádáme, abyste si všímali pohybu cizích aut s vleky po
obci. Kradou vše kovové počínaje litinovými poklopy na
kanalizaci konče hromádkou železa na zahradě.
Upozorněte nás na ně, či je odežeňte od domu.
Dnes okradou souseda, zítra vás.
STRUČNÉ ZNĚNÍ NOVÝCH VYHLÁŠEK
ZO obce Drmoul schválilo 13. 11. 2003 čtyři nové obecně
závazné vyhlášky s platností od 1. 1. 2004.
1) O místním poplatku ze psů
Změnili se sazby poplatku za psa takto:
Za prvního psa …………………………….100,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa ……..200,- Kč
Splatnost tohoto poplatku je do 31. 3. 2004.
2) O poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
Poplatek činí 10,- Kč za každý i započatý den, není-li tento
dnem příchodu. Ubytovatel, který poplatek vybírá jej
odvede na účet správci poplatku (obci Drmoul), popř.
v hotovosti do pokladny správci poplatku (obci Drmoul).
3) O místním poplatku za užívání veř. prostranství
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství (např. – výkopové práce, umístění
dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje a
služeb, pro umístění stavebního a reklamního zařízení,
vyhrazení trvalého parkovacího místa.
Sazby: prodejní stánky
20,- Kč za m² a den
ostatní v rozmezí 5 – 500,- Kč za m² a den

4) O poplatku za provozovaný výherní hrací automat
Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.
Sazba poplatku na 3 měsíce činí 5.000,- Kč. Splatnost je
nejpozději do posl. dne 1. měsíce čtvrtletí kalendářního
roku.
Dne 22. 12. 3003 ZO vydalo 2 nové obecně závazné
vyhlášky s účinností také od 1. 1. 2004
1)Požární řád obce
Tato vyhláška vymezuje např.: činnosti osob pověřených
zabezpečováním požární ochrany v obci, podmínky
požární bezpečnosti, zabezpečení požární ochrany,
jednotku sboru dobrovolných hasičů…
2) O zařazení pozemních komunikací do kategorie
místních komunikací
U této vyhlášky je přiloženo nařízení obce Drmoul o
rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve
schůdnosti a průjezdnosti místních a účelových
komunikací.Vyhláška stanovuje, které chodníky a silnice se
musí udržovat.
S podrobným zněním vyhlášek se můžete seznámit na OÚ
Drmoul.

Hospodaření obce Drmoul za rok 2003
Celkové příjmy obce činily:
11.131.947,26 Kč
Celkové výdaje:
9.720.111,29 Kč
Hospodaření probíhalo podle schváleného rozpočtu,
eventuální změny byly ošetřeny rozpočtovými opatřeními.
Nedoplatky na daních, poplatcích a nájmech činily k 31.
12. 2003 387.429,10 Kč. Většina nedoplatků se na základě
usnesení soudu začíná pravidelně splácet. Část nedoplatků
je ještě v soudním vyřizování a zbytek tvoří nedoplatky na
stočném a popelu.
Na letošní rok obdržela obec různé dotace v celkové výši 3
miliony a 300 tisíc. 80% z nich patřilo základní a
mateřské škole.
Příjmy obce tvoří daně od státu, dále různé pronájmy a
prodeje majetku, dary, místní a správní poplatky a příjmy
z komunálního odpadu.
Výdaje pokrývají pojištění obecního majetku, údržbu
prostranství, zeleně, obecních budov a movitostí, místní
komunikace, odpadové hospodářství, kulturu, knihovnu,
tělovýchovu, veřejné osvětlení, požární ochranu, správu a
ostatní obecné výdaje naší obce.
Z větších akcí byla letos dokončena tlaková kanalizace
v Pískové ulici, takže odpadní vody z celého Drmoulu jsou
už odváděny do čistírny odpadních vod. Dále byl
vybudován nový vodovodní řád za kinem a chodník
v Sekerské ulici.
Alena Janečková – účetní

M urphy ekonom – m inizrnka
„ Na získání peněz stačí trocha štěstí, na jejich udržení je třeba
hodně rozumu“.

M urphy m inizrnka
„Jednou, nedej bože, přijde den, když už nebude
na co nadávat“.

Hospodaření organizace Správy lesů Drmoul za
rok 2003
Správa lesů Drmoul je příspěvkovou organizací obce
Drmoul.V roce 2003 byl hospodářský výsledek:
v hlavní činnosti (péče o obecní zeleň): ztráta
- 85.859,- Kč
v hospodářské činnosti (lesní hospodářství): zisk
292.245,29 Kč
Celkový výsledek za Správu lesů Drmoul je 206.386,29
Kč. 60.000,- Kč odvede Správa lesů Drmoul zřizovateli
(obci Drmoul) a částku 146.386,29 Kč převede do
rezervního fondu, tato částka bude použita v hlavní
činnosti – péče o zeleň.
Bronislav Šlehofer
vedoucí správy lesů

Několik čísel ze ZŠ
V r. 2003 se ZŠ spolu s MŠ stala jednou příspěvkovou
org. obce. Zdrojem financí byly OÚ Drmoul a KÚ Karl.
kraje. Jak jsme s těmito prostředky hospodařili?
Z příspěvku od KÚ se financují platy zaměstnanců
zařízení, pojistné ve výši 35%, FKSP ve výši 2%, učebnice
a učební pomůcky, osobní ochranné prostředky pro
provozní zaměstnance a další vzdělávání pedagogických
pracovníků. V letošním roce byla poskytnuta i účelová
dotace v rámci SIPVZ na proškolení pracovníků a nákup
softwaru pro žáky. Celý příspěvek kraje činil 2.747.718,00
Kč a byl vyčerpán. KÚ jsme ale vraceli 1 Kč, která nám
byla omylem zaslána na účet.
Příspěvek od obce na provoz byl poskytnut ve výši
524.901,50 Kč a zahrnuje i příspěvek rodičů v MŠ.
Nejvyšší částku jsme spotřebovali na energie, téměř
200tis., služby 50tis., telef. poplatky 21tis., programové
vybavení pro provoz zařízení 12tis., opravy a údržbu
55tis., materiál pro výchovu a vzdělání 35tis., ostatní
materiál 70tis. Celkem jsme vyčerpali 483.294 Kč.
Hospodářský výsledek 67.492 Kč bude rozdělen dle
platných předpisů.

A teď jiná čísla
Ve školním roce 2003/2004 navštěvuje ZŠ 48 žáků a MŠ
22 dětí. Stejná čísla očekáváme i v následujícím roce,
neboť do ZŠ se v únoru 2004 pro školní rok 2004/2005
zapsalo 12 budoucích prvňáčků, z toho rodiče dvou dětí
požádali o odklad začátku povinné školní docházky.
Věříme,že ostatní zapsané děti přivítáme v září ve škole.
Mgr. Vladislava Chalupková

Perličky ze školní lavice
„Pod potůčkem bublala skála“.
„Bydleli v domečku s dršťkovou střechou“.
„Jan Žižka byl Žižka a byl chudý kníže“.
„Mezi husitské zbraně patří: ten mlátička
na obilí, cafalt, kosi, hrábje a jablko“.
„Korunovační klenoty jsou: koruna, tyčinka a kulička“.

NAŠE MATEŘINKA A ŠKOLA BRUSLENÍ
Od 15. ledna, pravidelně každý čtvrtek dopoledne se
našich 13 dětí od 4 let věku výše, účastní školy bruslení.
Co této akci předcházelo? Předně lákavá nabídka
SPORT . SERVISU ML s. r. o. Mariánské Lázně na jedné a
nadšení dětí a souhlas rodičů na druhé straně. Zbývalo
však vyřešit nemalý problém, jak se na zimní stadion do
Mariánských Lázní dopravit.
Velmi rádi jsme využili nabídky vedení Mateřské školy
z Chodové Plané, která jezdí svým autobusem, že přiberou
nejen naše, ale i děti z MŠ v Trstěnicích. Na dopravu
„autobusem speciálem“, (takové mu děti daly jméno)
přispívají rodiče, jinak je škola bruslení pod vedením
profesionálních trenérů ledního hokeje a trenérů
krasobruslení zdarma.
V naší skupině dětí zahajovali dva úplní začátečníci. Po
deváté lekci školy bruslení už si i oni vedou na ledě dobře,
ostatních jedenáct dětí lze zařadit mezi pokročilé a velmi
pokročilé.
Ráda bych naše bruslaře představila. Možná z nich
vyrostou budoucí hráči ledního hokeje nebo
krasobruslařky – nechybí jim pohybové schopnosti, elán a
chuť do bruslení.
Jsou to: R. Roth, J. Prokš, J. Burda, M. Fišer, P.
Starenko, Z. Zajíček, M. Rothová, M. Hejretová, Š.
Kolárová, B. Mucinová, D. Lazurová, M. Burdová a S.
Zajíčková.
Přejeme jim do dalšího bruslení hodně zdaru a úspěchů.
Marie Kormošová
učitelka MŠ

Mateřská škola oznamuje
Od 1. března nastoupila na uvolněné místo učitelky paní
Dagmar Źamourová z Mar. Lázní.
Zápis dětí do mateřské školy pro nový školní rok 2004 –
2005 se uskuteční v pondělí 26. dubna v době od 16:00 do
17:00 hodin v MŠ. Rodiče přineste prosím k zápisu rodný
list dítěte.

Výkresy našich dětiček z mateřské školky

VELIKONOCE
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské
církve spojeny s památkou umučení a vzkříšení Ježíše
Krista.
Zásadně se slaví po jarní rovnodennosti – 21. 3. a to
1. neděli po 1. jarním úplňku.
Začínají: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá
sobota, Neděle velikonoční, Pondělí velikonoční.

Škaredá středa
- Jidáš se škaredil na Ježíše
- nikdo se nesměl mračit, jinak se mračil všechny
středy v roce
Zelený čtvrtek
- podle zeleného mešního roucha kněží v ten den
při mši
- v tento den naposledy zvonily kostelní zvony a
pak až do Bílé neděle umlkly, „odlétaly do Říma“
- hlas zvonů se o velikonocích nahrazoval řehtačkami nebo klapačkami
zvyky:
- Před východem slunce hospodyně vymetly celý
dům a smetí vynesly za humna, aby se v domě
nedržely blechy
- svěcenými kočičkami šlehaly peřiny a podlahu,
aby se v nich nedržely blechy
Velký pátek – ukřižování Krista
- byl dnem hlubokého smutku
zvyky:
- před východem slunce se omývali lidé v potoce,
aby byli po celý rok chráněni před nemocemi
- nesmělo se prát prádlo v potoce, protože místo
vody by se namáčelo do Kristovy krve
- nesmělo se pracovat na zahradě ani na poli,
protože se nemohla obracet hrouda
Bílá sobota
V různých křesťanských církvích získala odlišnou tvářnost
a mnohé z obřadů přešly do všeobecného podvědomí.
Příkladem toho je svěcení ohně.
Konala se jen noční bohoslužba – vigilie. Před
bohoslužbou se zapálil vedle kostela oheň, posvětil se a od
něj se zapálila velikonoční svíce a přenesla do kostela.
Lidé doma uhasili všechna ohniště. Každá hospodyně dala
před kostelem na hranice svoje polínko a po posvěcení
ohně vzala žhavý oharek domů a rozžehla s ním oheň.
Uhlíky se dávaly za trámy, aby chránily stavení před
požárem.
Neděle velikonoční – Boží hod velikonoční
- byly svěceny velikonoční pokrmy: beránek, mazanec,
vejce, chléb, víno
- po období 40 dní trvajícího půstu si musel organismus
postupně zvykat na jídlo
Pondělí velikonoční – velikonoční hodování
V tento den chodí mládenci se splétanými pomlázkami
z vrbového proutí zdobeného stuhami vyšlehat ženy a
dívky, aby byly celý rok zdravé a čilé, a za to dostali
malované vejce – „kraslice“.

TJ SOKOL
Vážení sportovní přátelé,
stojíme na prahu nové
fotbalové sezóny, jarní části
ročníku
fotbalové soutěže
2003/2004. Již za necelé dva
týdny začíná soutěž mužů oblastní přebor a to zápasem
s Toužimí. V podzimní části
jsme
si
vybrali
krutou
nováčkovskou daň a doma
podlehli
tomuto
soupeři
0:5.Mužstvo je po zimní přípravě dobře připraveno.
Doufejme, že se tréninkové úsilí zúročí i při zápasech
fotbalové soutěže. Nezahálela ani mládežnická mužstva.
Dorost i žáci sehráli množství přátelských utkání, v nichž
podali dobré výkony. Takovouto širokou mládežnickou
základnou se nemohou pochlubit ani některá větší města
v našem okolí. Velký dík proto patří všem trenérům
mládeže a mužstvu dospělých.
Pro tento rok si Výbor TJ Sokol Drmoul stanovil nemalé
cíle. Tím největším je přístavba kabin na fotbalovém hřišti.
Tím by se měla definitivně vyřešit otázka šaten a
sociálního zařízení, neboť právě toto je největší slabinou.
Na závěr bych touto cestou rád poděkoval všem hráčům,
divákům, sponzorům, Obecnímu úřadu Drmoul za trvalou
přízeň, která je věnovaná rozvoji sportu v obci. Bez
finanční podpory těchto složek by sportovní činnost na této
úrovni nebyla možná.
Jaroslav Roth, jednatel výboru TJ Sokol Drmoul

TENIS
Na začátku roku se každý ohlíží zpět a hodnotí předchozí
období. Bylo úspěšné nebo ne a pokud nebylo hledají se
příčiny proč a jak to napravit.
My máme za to, že uplynulý rok 2003 úspěšný byl. Brigáda
na jarní obnovení hracích ploch proběhla s poměrně
velkou účastí a to hned dvakrát. Poprvé na začátku dubna,
kdy bylo velmi hezké počasí včetně předpovědi ukazující
stálost prognosy. Druhá proběhla na konci dubna po
posledních mrazech, které uhodily a nově upevněné lajny
nám zase hezky uvolnily, takže se musely znovu uválcovat
a upravit. Poučení z toho plynoucí nám ukázalo, že vše má
svůj čas a nic se nemá uspěchat. Myslím, že nad tím se
musíme zamyslet všichni i v jiných oblastech.
Sezóna tenisu začala v květnu. Díky počasí probíhala
v celku dobře . Pouze v letním horku – červenci a srpnu
bylo využívání tenis. dvorců horší nežli v minulých letech.
Poslední týden v srpnu a první týden v září proběhly
celostátně vedené tenis. turnaje mladších žákyň a starších
žáků. Šlo o první ročník. Pro nás obyvatele Drmoulu je
příjemné už to, že se o naší obci a nejmenším oddílu tenisu
mohou dozvědět lidé v našem státě.
Ve dnech 21. 9. – 22. 9. 2003 jsme uspořádali jako již
tradičně další ročník tenis. turnaje neregistrovaných hráčů
ve dvouhře i čtyřhře. Podle účasti, spokojenosti
zúčastněných lze usoudit o dobré organizaci, dobrém
prostředí a dobrých vztahů.
Týden na to proběhl ještě turnaj čtyřher hráčů tenis.
oddílu TJ Sokola Drmoul.

Věříme, že letos bude sezóna probíhat podobně, nejasný je
turnaj mladších žákyň a starších žáků, zda bude termínově
zařazen.
Činnost tenisového oddílu je zaměřena především na
volnočasovou činnost. Proto se obracíme na mladší (a
nejen na ni) skupinu občanů s tím, že mohou začít
s tenisem kdykoliv a naučit se hrát tak, aby mohl každý
nalézt uspokojení ze sportovního vyžití.
Stanislav Šmrha, za oddíl tenisu

KULTURA
Připravujeme:
16. – 25. 2004 - Okresní výstava trofejí spárkaté
zvěře pořádaná MS Hubertus
Trstěnice
červen 2004
- Školní akademie
11. 9. 2004
- Drmoulské slavnosti
Milá informace
Paní Libuše Frýdová obohatila naší obecní knihovnu 8
tituly Norberta Frýda. Mezi nimi je i působivý román
Císařovna. Děkujeme. Neváhejte s výpůjčkami.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Spoluobčané, kteří letos oslaví významná životní
jubilea:

65 let

70 let

Fišerová Anna
Balková Helena
Jakoubková Božena
Jirková Irena
Kváš Jaromír
Houzarová Antonie
Broná Emílie

Švec František
Mazanec Karel
Poplštejn Josef
Jureková Marie
Řáha Jaroslav
Hrabovčák Michal
Kostohryz Václav

75 let
Stejskalová Marie
Kvěšová Michaela
Adamec Zdeněk
Nováková Marie

80 let a více
80 Boťanská Helena
81 Wilhelm Oldřich
81 Pazdera Kare
81 Pepová Marie
82 Svátová Jiřina
83 Hora Rudolf
83 Nečasová Božena
83 Frycová Emílie

83 Kočárová Kateřina
85 Holátová Jarmila
85 Slepičková Božena
87 Kokrmentová Helena
88 Cvrková Helena
92 Kučeráková Alžběta
93 Vakovská Helena

Přejeme Vám, vážení jubilanti, abyste ve zdraví
úžívali ještě mnoho let pohodu a radost ve svých
rodinách i ve svém okolí.

ČÁP A VRÁNA SE CHLUBÍ
Matoušek Tomáš, narozen 5. 3. 2003
Matoušek Daniel, narozen 5. 3. 2003
Korčáková Tereza, narozena 3. 5. 2003
Starenko Vojtěch, narozen 29. 5. 2003
Hurtová Anežka, narozena 15. 6. 2003
Štengl Petr, narozen 24. 9. 2003
Košcová Kateřina, narozena 1. 1. 2004
Chvála Patrik, narozen 23. 2. 2004

Vítání občánků
Proběhlo 23. 11. 2003 v jídelně Kulturního domu
Drmoul.
Obec do svých řad slavnostně přivítala třináct nových
občánků, kteří se u nás narodili v posledních dvou letech.
K této tradici se obec společně s klubem žen vrátila
více než po 10 letech.
Na vítání občánků vystoupily děti z naší mateřské školky.
Pro rodiče bylo připraveno i malé občerstvení.
Dvojčátka Matouškovi

Tříděný odpad
Obec je zapojená do systému EKO-KOM podepsáním
Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů
z obalů se společností EKO-KOM, a. s.
EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, která
zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a
využití odpadů z obalů.
Chtěli bychom požádat všechny občany, aby co nejvíce
třídili odpad a ten ukládali podle druhů do kontejnerů.
Prosíme Vás o stlačování plastových lahví, aby zabíraly co
nejméně místa. Do kontejneru na papír nevhazujte obaly
od mléka, jogurtů apod. a už vůbec ne komunální odpad.
Obec bude zřizovat další dvě stanoviště na tříděný
odpad – vedle Fořtů a u hořejšího rybníka u Mášů.
Věříme, že přidáním dalších stanovišť se zvýší počet
občanů, kteří se připojí k systému třídění odpadů a tím
budou zlepšovat naše životní prostředí.
Pokladní hodiny Obecního úřadu
PONDĚLÍ - 12:30 – 17:00 hodin
ÚTERÝ
- 8:30 – 12:00 ,12:30 – 13:30hod.
- 12:30 – 17:00 hodin
STŘEDA
ČTVRTEK - 8:30 – 12:00, 12:30 – 13:30 hod.
PÁTEK
- 8:30 – 12:00, 12:30 – 13:30 hod.

h Záchranná stanice pro handicapované živočichy pro
celou oblast Mariánskolázeňska, tj, i pro Drmoul, vznikla
v Tachově, ul. na Vinici 628, tel. 608/154 180 nebo
608/227072, p. Karel Bobál stanice Tachovského
ornitologického spolku. Dosud tuto funkci plnila stanice u
zámku Kynžvart.

hRádi bychom vás informovali, že Michal Čermák
vytvořil v rámci školní akce internetové stránky o
Drmoulu(www.drmoul.unas.cz). Moc děkujeme za
výbornou reprezentaci.

Vystoupení dětí z mateřské školky

Internetová adresa obce:
www.obecdrmoul.cz
e-mailová adresa:
ou.drmoul@wo.cz

hPřipomínky k nové úpravě Drmoulského zpravodaje a
své příspěvky či nápady velice rádi přivítáme na Obecním
úřadě v Drmoulu.

Tříděný odpad
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Cheb pod č. 4/92. Vychází jako občasník Obecního úřadu
Drmoul. Toto číslo připravili: Zdeněk Lazur, Růžena
Knedlíková, Mgr. Vladislava Chalupková, Marie
Kormošová, Michaela Hlínová, Jitka Bělohoubková,
Michal Čermák.

