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ZPRAVODAJ 7
Drunče | Annovice

Sedmé číslo
zpravodaje
Vážení občané obce Drunče,
asi budeme všichni souhlasit s
tím, že deště jsme měli během
podzimu až nad hlavu a nyní již
nadšeně očekáváme opožděný
příchod Sv. Martina na bílém
koni. Na Štědrý večer to údajně
nebude, tak snad po Novém
roce. Ze života v obci Drunče
přinášíme následující zprávy:

Zastupitelstvo obce 13.11.2015
První podzimní zastupitelstvo se konalo dne 13.11. a mělo na pořadu následující body k projednání:
1.

Energetický audit budovy - Obecního a kulturního domu - Podle nové zákonné normy jsou

všechny obce povinny zajistit si pro své budovy vypracování takzvaného “Průkazu energetické
náročnosti”. Ten stanoví energetickou kategorii stavby ve škále od písmene A až do G, kdy “A” je
nejlepší a “G” nejhorší. Budova obce Drunče má celkem 474 m2 a obec je nyní povinna zajistit její
energetický audit a vyvěsit jej u vstupního prostoru. Cena tohoto auditu bude cca 5.500,- Kč bez DPH.
Obec Drunče si průkaz zajistí, ale provede neformální poptávku na alespoň 3 firmy a zadá to nejlevnější
z nich.
Vzhledem k tomu, že i na soukromé majitele nemovitostí se v určitých případech (prodej, nájem,
renovace, změna stavby) vztahují povinnosti zajistit si podobný audit, uvádíme pro občany obce
internetové stránky, na kterých jsou tyto povinnosti jednoduše vysvětleny:
http://www.prukaznadum.cz
Jak vypadá průkaz energetické náročnosti a co z něj lze všechno vyčíst uvádíme v příloze zpravodaje.
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Skartační a spisový materiál obce - Ve věci archivace a skartace proběhl v obci během podzimu

audit a kontrola ze strany Státního archivu ČR. Vše bylo shledáno ve vynikajícím stavu a úřednice
státního archivu dokonce obec požádala o
do státního archivu ČR pro budoucí

3.

zasílání všech výtisků Zpravodaje Obce k založení
generace .

Základní a mateřská škola Deštná - Škola v Deštné zahájila projekt “DĚTI DO POHYBU”.

HC Střelci Jindřichův Hradec připravili unikátní projekt, který je určen pro všechny mateřské školy v
Jindřichově Hradci a okolí. Tohoto projektu se
účastní i mateřská školka Deštná. Kurz je
zaměřen na motoriku, koordinaci a radost
dětí z pohybu na bruslích, ve specifickém
prostředí ledové plochy, které na děti
blahodárně působí. Vzhledem k tomu, že
škola musí platit dopravu do JH, shcválila
obec škole finanční podporu ve výši 1.000,Kč. Projekt probíhá zjevně ke spokojenosti
dětí i školy, což dokládají fotografie na http://
www.zs-destna.cz/news/ms-zahajeni-kurzubrusleni/. Tu nejvýmluvnější otiskujeme.

4.

12.12.2015 vánoční setkání - Uvedeného dne se odehrála akce vánoční setkání v Deštné, na

kterou jistě všichni obdrželi pozvánku. Akci pořádala obec Deštná a Agra Deštná. Obec Drunče na akci
poskytla z rozpočtu 600,- Kč na občerstvení.
5.

Dárky pro děti - Jako každý rok zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek Mateřské školce Deštná

na dárky pro děti ve výši 1000,- Kč. Jsme údajně jedinou obcí, která takto přispívá. Ostatní obce v okolí
by se měly zjevně polepšit!
6.

Cetin - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - Tato společnost má ve správě technologii

komunikační sítě (např. telefony, internet, datové kabely atd.). Původně to byl Telecom, poté Telefónica
O2 a nyní Cetin. V případě, že kdokoli z obce bude stavět, provádět výkopy nebo podobné práce, je
nejlepší se na Cetin obrátit a oni zdarma odpoví, zda plánované práce do jejich sítě zasahují či nikoli.
Podrobnější informace jsouna internetu www.cetin.cz/web/guest/dokumentace_site. Uvedený postup
je rozhodně levnější než provést výkop a poškodit jejich vedení.
7.

Stromořadí - Jak jsme uvedli v minulém zpravodaji, obec kontaktovala Zahradní centrum

Jindřichův Hradec s reklamací uschlých stromků a po dohodě s touto firmou došlo k jejich nahrazení
novými stromy. Vzhledem k tomu, že celá škoda byla způsobena vyšší mocí, došlo i k dohodě v tom
smyslu, že obec platila jenom 50% nákladů na tuto novou výsadbu a Zahradní centrum na sebe vzalo
druhých 50%. SDH - hasiči Drunče se následně zavázali stromky v případě delšího sucha pro jistotu
zalívat.
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Nová hasičská stříkačka - Sdružení dobrovolných hasičů Drunče se v minulém roce umístilo

opět na výborném 6. místě v Pelhřimovské lize v požárním útoku! Gratulujeme jim o to víc, že v lokálních
soutěžích (Březina, Drunče, Deštná atd.) povětšinou SHD Drunče vyhrálo.
Hlavním limitem pro lepší umístění byla pak
stávající stříkačka 2l. SDH proto získalo
kupce (SDH Telč) na tuto stříkačku za
celkovou cenu 70 tisíc - tedy dokonce
stejnou cenu, za jakou byla tato stříkačka
před dvěma lety pořízena.
Hasiči SDH Drunče si následně koupili
silnější stříkačku od konstruktéra těchto
strojů, pana Vrbky ze Želetavy. Ten dokonce,
ačkoliv jde o použitý stroj, poskytl na
stříkačku 2 roky záruku!
Cena této nové stříkačky činila 100 tisíc a obec Drunče, po schválení zastupitelstvem a jako zřizovatel
SDH, na její koupi poskytla dotaci ve výši 30 tisíc. Hasiči s novým strojem již cvičí a vše funguje zatím jak
má. Doufáme tedy všichni v ještě lepší umístění v Pelhřimovské lize roku 2016!
Kromě uvedené ligy se SDH zúčastnili 2 závodů TFA hasičského
víceboje v Kamenici a v Pacově. Všichni jsou v novém roce na tyto
závody vřele zváni, protože jde o velmi zajímavou alternativu
hasičského sportu. Disciplíny jsou: (a) běh s hasičskými hadicemi, (b)
překážkový běh, (c) věž a (d) výběh po schodišti. SHD Drunče se na
těchto soutěžích umístilo dvakrát na 4. místě.
Všichni zastupitelé se shodli, že všechny sportovní aktivity tohoto typu
je nutné v obci podporovat a odsouhlasili do dalšího roku uvedenou podporu SDH Drunče bez výhrad.

Zastupitelstvo obce 11.12.
Na tomto zastupitelstvu byly projednána následující otázky:
1.

Opět Šmejdi - Hasičský sbor Jihočeského kraje upozornil obec na podvodné nabídky instalace

požárních hlásičů do rodinných domů. Ti, co instalaci nabízejí, poukazují na neexistující zákonné
povinnosti a využívají neznalosti majitelů domů. Zároveň se podvodně odkazují právě na HS
Jihočeského kraje. Obec tedy občany upozorňuje, že soukromí majitelé nemají žádnou takovou
povinnost hlásiče instalovat. V případě, že budete osloveni podobnou “firmou”, můžete se kdykoli
obrátit na obec s žádostí o pomoc.
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Kominíci - Obec Drunče opět zajistila kominíky pro revizi komínů v obci. Tato zavedená služby

stojí jenom 250 Kč za komín, zatímco ostatní kominíci si podle informací obce vezmou i o 100,- Kč více.
Kominíci budou pozváni do obce v únoru 2016 a občané se termín včas dozvědí od pana starosty.

3.

Upomínka od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - Obec byla znovu dotázána

na informace k pozemku pana Šelepy Františka. Jde o zesnulého majitele, který zanechal tento majetek
bez dědiců. Jak pak starosta vypátral, byl tento pán prý zapsán v Annovicích č.p. 1. Obec tedy dá vědět
Šestákovým, kteří zde bydleli a mohli by případné dědice pana Šelepy znát.

4.

Třídění odpadu - Stejně jako loni byla obec opět vyhodnocena na prvním místě za třídění

odpadu. Má to i pozitivní stránku, neboť obec za první místo dostane odměnu ve výši 2.500,- Kč.
Zároveň obec přijme pro rok 2016 novou vyhláška ohledně obecního odpadu. Uvádíme z ní klíčový
výňatek (celá bude vyvěšena v obci):
“… Sazba poplatku činí 450,- Kč
Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 65 086,- a
byly rozúčtovány takto: Náklady 65086,- děleno 69 (47 počet osob s pobytem na území obce + 22
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 943,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst.
1 písm. b) vyhlášky ve výši 450,-Kč, kterou hradí poplatník a 493,-Kč, které doplácí Obec
Drunče za každého poplatníka. …”
Důležitá informace:
Poplatky budou vybírány a samolepky AVE na popelnice budou vydávány
dne 3.1.2016 od 13.00 v obecního místnosti.

5.

Rozpočet obce 2016 - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2016. Hlavní souhrn tohoto

rozpočtu je uveden níže. Rozpočet je opět plánován jako vyrovnaný (resp. s přebytkem), ačkoliv jde nyní
pouze o odhad. V průběhu roku se mnoho věcí s dopadem na rozpočet vždy mění. Příští rok 2016
budou například pořádány volby, které jsou speciálním nákladem a do rozpočtu pravděpodobně
zasáhnou.

Odsouhlasený návrh rozpočtu obce uvádíme v příloze tohoto zpravodaje.
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Silvestr 2015 - Silvestrovská oslava se bude konat v KD Drunče jako každý rok od 19.00.
Organizaci si na sebe bere jako vždy SDH Drunče.
Mimořádná výzva všem občanům obce:
Letos bude na oslavě pořádána

! SOUTĚŽ VE VAŘENÍ SILVESTROVSKÉHO GULÁŠE !
Kdo přinese svůj guláš k ochutnání do soutěže (nejlépe ve vlastním hrnci), dostane kupón na 100,- Kč
útratu a hrnec mu bude druhý den vrácen pořadateli čistě vyjedený a umytý.
Následně bude probíhat tajná volba vítěze (ochutnávat a hodnotit budou všichni) a těsně před půnocí
se pak uskuteční slavnostní vyhlášení.
Cenou bude dárkový koš a překvapení v podobě poukazu na večeři se známou osobností!
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Kronika obce
Druhá část kroniky obce.
2.

Štilfrýdov a některé jiné vesnice v okolí

Podobným způsobem jako Annovice byl asi založen Štilfrýdov – do osamostatnění bývalá osada Březiny
– a od 8. Října 1948 dnešní – Lipovka.
Ten byl podle jeho Gruntovní knihy uložené v pobočce „Státního archivu Třeboň“ v zámku v Jindřichově
Hradci v roce 1789. První matriční zápisy z této nové vesnice jsou z roku 1790 a tehdejší vesnice neměla
ještě pojmenování – neboť v oddílu vyměřeném pro zápisy pro tuto nově založenou ves je nadpis:
„Nové chalupy postavené pod Novým Dvorem“.
Název Štilfrýdov, podle některých historik, prý tato vesnice dostala na paměť po jeho zakladateli: Ignáci
svobodnému pánu Štillfriedovi.
Toto však bude trochu překroucené, neboť na druhé straně se všichni historici shodují v tom, že tento
zmíněný Štillfried koupil panství Červená Lhota spolu s Novým Dvorem, který pod ní patřil až v roce
1794, to je za 4-5 let po připomínaných nově postavených chalupách. Proto nemohl tento Ignác
svobodný pán Štillfried býti přímým zakladatelem.
Toto by odporovalo i druhé lidové versi o založení Štilfrýdova, která v podstatě asi zní, „že Štilfrýdov
založil prý Štilfrýd a to tím způsobem, že pro své bývalé milenky (většinou těhotné) vystavil pro každou
chalupu, přidal k ní nějaké pozemky a přinutil některého svého poddaného, aby si ji vzal za manželku“.
Faktem ale zůstává, že první majitelé těchto nových chalup měli většinou za manželky dcery velkých
sedláků z okolních vesnic patřících pod toto panství, např. (Studničkova ze Březiny – Havlíkova z Rosičky
atd.), které mohly dříve než se vdaly na zámku Červená Lhota sloužit, jak bylo v tehdejší době obvyklým
zjevem.
Stáří některých dalších vesnic – nyní patřících pod MNV v Deštné. Nejstarší vesnicí v okolí jsou snad
Světce, připomínané již 1. 2. 1255. Ještě starší bude asi Deštná, v souvislosti s touto připomínkou Světců
jako újezd Deštenský.
S první písemnou připomínkou o Březině je to již horší. Někteří z historiků vysvětlují, že v listině z 25. 7.
1294, která byla psána latinsky, a kde je v českém překladu uváděn Prčík (jako později zaniklá ves v
„Brčíku“) se o tuto vesnici zde nejen – „ale že jest to prý Březina. Je prý v ní latinsky napsáno Pirchet, a
toto prý se mylně vykládá na Prčík. Jméno Pirchet je prý odvozeno od německého slova Birke = bříza a
jest jím míněna ves Březina, která s Deštnou později je často jako majetek pánů z Hradce připomínána!
A toto prý má býti první písemná zpráva o Březině. O založení dalších vesnic – Rosičky a Vícemil – však
nevím nic.
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Farní příslušnost
Všechny vesnice v obvodu dnešního MNV v Deštné – mimo Drunče – patřily odjakživa pod farnost
Deštnou. Drunč však patřila až do doby katolické restaurace v roce 1650 kostelem i farou k Mnichu. Po
této katolické restauraci v roce 1650, se stal farní kostel sv. Jana Křtitele v Mnichu – filiálním kostelem
deštenským a celá bývalá farní osada Mnišská pod kterou patřily vsi: Mnich – Hojovice – Bořetín –
Chválkov – Mirotín – a Drunč – součástí farnosti Deštná. Stalo se to i v důsledku poklesu obyvatelstva
v Čechách v době třicetileté války, v letech 1618 – 1648, a i tím, že Mnichovská farnost velice zchudla.
Filiálním kostelem deštenským zůstal kostel v Mnichu a s ním i jeho bývalá farnost až do roku 1759.
Teprve tehdy s novým přírůstkem obyvatelstva stala se tato velice rozlehlá farnost Deštná pro tamní
kněze těžko spravovatelná (museli např. chodit zaopatřovat umírající a to i v nočních hodinách až do
Hojovic), a tak byla tato farnost v létech 1759 – 1760 znovu rozdělena.
K obnovení farnosti v Mnichu připadly nazpátek všechny její bývalé vsi, až na Drunč, která ještě až do 1.
Září roku 1784 zůstala ve farnosti Deštenské.
Od tohoto data se také ona vrátila zpět k farnosti Mnich, kam patří až do dnešních časů.

Příslušnost obci Deštenska k bývalým panstvím a soudnictví
Všechny obce v obvodu Deštná – mimo Vícemil, která patřila pod Dírnou – a Drunče, která patřila pod
Choustník – se dostaly postupem doby pod panství Červená Lhota. Podrobnosti o tomto nechci uvádět,
abych to zbytečně neroztahoval. Všechny obce zůstaly u jmenovaných panství až do zrušení roboty
v roce 1848.
Všechna tato panství byla „dominia“, což tehdy v praxi znamenalo, že mimo jiné měly ve svých
střediscích, t.j. zase Červená Lhota – Dírná – a Choustník, též v „Místní soudy“. U těchto soudů zasedal a
snad je i řídil v tehdejší době vystudovaný „zkoušený právník“, jenž se nazýval „justicián“.
Tyto soudy soudily záležitosti a případy: 1 instance – to bylo asi na úrovní dnešních „Okresních soudů“.
Jako vyšší instance pak byly „Krajské soudy“. Potom ještě vyšší byly „Soudy zemské“, a konečně
„Nejvyšší soud“ zasedal tehdy ve Vídni.
Nejnižší soudy – tj. soudy 1 instance začaly vznikat po vládním nařízení vydaném snad už v roce 1705, a
začaly si ustavovat napřed u větších panstvích a pak u menších, asi podle toho jak stoupal počet nově
vystudovaných právníků. (V Červené Lhotě – Dírné – a v Choutníku vznikly podle podpisů na listinách asi
až po roce 1800.)
Tito „justiciáře“ snad už byli státem placeni, a měli rozhodovat nestranně – ovšem praxe byla jiná, a ve
sporech vrchnosti s poddanými rozhodovati však z velké většiny ve prospěch vrchnosti. (Toto vše podle
p. Františka Teplého).
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Komunikace
V tehdejší době v naší krajině byly jen úzké kamenité cesty, a ty se ještě málo udržovaly. Většinou se
ještě tak hledělo na spojovací cesty mezi příslušnou vesnicí a panstvím.
Silnice zde snad vedla jen jedna, a to od Kamenice do Deštné, a pak na Hradec a Soběslav. V kronice
obce Mnich je tento zápis: v roce 1841 je zde stavěna silnice k Černovicům a ke Kamenici. Silnici stavěla
robota, a tak „na Souhradech stavěli silnice poddaní panství Choustníka.
Název „na Souhradech“ se vztahuje na silnici na vrchu hned nad Mnichem (po staré silnici), a tento úsek
silnice stavěli právě robotníci z Drunče, protože jedině tato vesnice v okolí patřila pod panství
Choustník. Zda byla též stavěna silnice k Deštné o tom zde zmínka není, ale myslím si, že už do té doby
asi už byla.
Spojovací cesta mezi Mnichem – Drunčí – a Březinou – byla už ve starších spisech nazývána „silnicí“, ale
byla to pořád jen cesta, a to ve velmi špatném stavu (to si pamatuji ještě i já v létech 1927 – 1938) a to
takovém, že by dnes žádný dnešní automobilista po takové „silnici“ se vůbec „nepustil“.

Jak se tehdy na vesnici žilo
O tom jak se tehdy na vesnici žilo, se nebudu rozepisovat, neboť o tehdejším způsobu života bylo už
napsáno sousta pojednání, a i historických románů. A popisovaný způsob života v tehdejší době platil
s malými obměnami pro každou a tedy i pro naší vesnici.
Jen bych k tomu chtěl podotknout asi toto: V každé vesnici bývala obecní kovárna a k ní patřila též
chaloupka, která sloužila za obydlí obecního kováře, a obecního pastýře, podle něhož dostala také
název. Obecní pastýř se totiž ve staročeštině nazýval též „pastucha“, a od toho tedy také „pastouška“.
Později se tento název vztahoval též na „chudobince“, ale o tom až v příštím oddílu. Tito jmenovaní byli
v dnešním slova smyslu „obecní zaměstnanci“. Za výkon své služby měli už zmíněný byt od obce, do
užívání propůjčené na obživu nějaké obecní pozemky a nějakou menší odměnu od sedláků: kovář za
provedení kovářské práce – pastýř někde též ovčák za pasení dobytka a ovcí sedlákům na obecních
pastvišťátech. Vedle toho býval v obcích též ponocný a zároveň obecní slouha (serbus) v jedné osobě.
Ponocný měl za úkol odtroubit každou noční hodinu (od 22 hodin večer do 4 hodin ranních) a zároveň
hlídal obce před možností vzniku požáru a i před vyloupením zloději. Toto vykonával za odměnu buďto
vysloužilý voják – nebo nějaký schopný výměnkář.
Tam kde bylo více lesů (např. Březina) měli též obecního hajného.
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Lidospráva

V tehdejší době lidospráva v dnešním slova smyslu neexistovala. V každé vesnici byl však rychtář, a ten
měl k ruce obyčejně 2 konšelé nebo také radní. Tito rychtáři však byli dosazování obyčejně vrchností, a
myslím, že na funkční období 4 let.

Jejich povinností bylo udržovat v obci pořádek (někdy též za pomoci obecního serbusa, nabádat
robotníky k pracovitosti a poslušnosti vůči vrchnosti a ke správnému plnění robotních povinností. Každý
týden (myslím, že to bylo ve čtvrtek) si chodili na vrchnostenskou kancelář pro rozkazy a zároveň zde
hlásili veškeré události, které se na vsi přihodily během minulého týdne. Z těchto hlášení pak panští
písaři zapisovali důležité události do příslušných knih. Zároveň rychtáři také vybírali od ostatních
spoluobčanů příslušné dávky a dluhy pro vrchnost, které pak na vrchnostenské kanceláři odevzdali. Za
tyto služby, které byly prováděné z rámci této funkce, avšak hlavně vlastně jen pro vrchnost, měli po
dobu jejich vykonávání v příslušném funkčním období zmírněnou robotu a někdy i docela odpuštěnou.
V případě, že se vrchnosti tento rychtář zamlouval, byl ponechán ve službě a i 16 let, ba i více, jako tomu
bylo svého času i ve Březině v případu Vavřince Schönolta, nebo Víta Studničky. Ovšem takový rychtář
byl od spoluobčanů zase nenáviděn, protože prakticky „pracoval“ pro vrchnost proti nim.

Obecní peníze – požitky – to je nějaký malý poplatek z pronajatých obecních pozemků většinou při
„obecních zasedáních“ proplatili. Právo na těchto zasedáních zasedat a rozhodovat měli jen
starousedlíci – jinak držitelé gruntů a chalupníci. Tenkráte oni také hrdě prohlašovali“ Obec to jsme my“,
jímž tito držitelé gruntů argumentovali. Bezzemci, podruzi a podnájemníci nesměli tehdy do obecních
záležitostí zasahovat.

Naproti tomu však v pozdější době dostali též nařízení „ o zchudlé občany se též stravou postarat“. Jak
asi taková „péče“ vypadala si můžeme snadno domyslet.

pokračování příště …
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