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Dešťové mraky prý cestou k nám rozráží Choustník.
Vážení občané obce Drunče,
pamětníci říkají, že podobné léto tady
nebylo přes šedesát let. Téměř žádné
srážky, nekončící horka přes 35 stupňů
Celsia a k tomu všemu ještě bezvětří. Když
už se na obrozu vybatolil nějaký slibný
mrak, postaral se o průtrž v Hradci nebo
někde v lese u Chválkova. Studnám klesala
voda, houbařům nálada a voda v rybnících
nabírala barvu zeleného mechu. Na jednu stranu dobře, že jsme neměli takovou bouřkovou smršť jako loni
v létě, kdy nám přes noc popadaly desítky stromů. Na stranu druhou se člověk nevyhnul pocitu, že se nám
ty mraky snad vyhýbají.
Jednoho srpnového večera se v Annovicích sešlo na lavičce pár znalců místních poměrů a rozhodli se
situaci náležitě prodiskutovat. Výsledkem pak bylo nelichoQvé zjištění, že právě naše ves, se nachází snad v
nejhorším místě našeho kraje. Jdou-li mraky z jihu,
postará se o ně Temelín, který je svými parními komíny
rozežene na jednu stranu do Rakouska a na druhou
kamsi k Táboru. Jdou-li pak mraky od východu (a ty
východní jsou nejhorší), vyprší se v Radouních, které si
na ně posvíV pravděpodobně radonem uloženým v
bývalých šachtách, a kterých (těch Radouní) je tolik, že si
jejich názvy skoro nejde zapamatovat. (Pozn. už jste se
někdy zamýšleli nad Vm, proč celá ta šňůra obcí začíná
“Horní”, jde přes Kostelní a další a nekončí “Dolní”?) A
vůbec nejhorší zjištění bylo, že po tom všem, když už jde
pár mraků ze západu a už to skoro vypadá, že začne pršet, zavírají se okna a připravují sudy na vodu,
rozrazí je ten prevít Choustník …
Ale abychom jenom nežehrali na osud a místopis a počasí, se kterým stejně nic neuděláme, asi jste si
všimli, že již byla zřízena nová cesta od Hrubiánky směrem do lesa ke svážnici. Už jsme Vás o ni informovali
a nyní se začíná realizovat. Obec požádala i o dotaci na výsadbu stromů a keřů kolem této cesty. A zřízení
cesty má vztah i k počasí a nejde jenom o “oslí můstek”.
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Mnoho expertů se v létě k počasí vyjadřovalo a vedlo na toto téma různé monology. V jednom se ale
všichni shodovali. Máme v přírodě málo míst, ve kterých se voda může zadržet a vsáknout do země.
Většinou nám déšť přes velké lány jenom proteče, splaví většinu hezké půdy do potoka a rybníků, a během
pár hodin z krajiny zmizí. Všichni do
jednoho se shodli na tom, že jednoduchou
cestou, jak vodu v krajině udržet, je
obnovovat cesty, meze, tůňky a rybníky, a
tak trochu se vracet k hospodaření, které
tady bylo před takzvanou kolekQvizací.
Cesta, kterou obec nechala obnovit, je
prvním takovým krokem a zastupitelé se
shodli na tom, že bude nutné nalézat další
způsoby jak vodě pomoci se u nás trochu
zdržet, než Koutským potokem a rybníky
zmizí ve Světcích.

A nyní blahopřání:

Blahopřejeme panu Šimanovi k 80 narozeninám!
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Zpravodaj je tady ale opět kvůli informacím ze zasedání zastupitelstva. Tady jsou:

Zastupitelstvo 15.6. 2018
1.

Účetní závěrka

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku roku 2017 a závěrečný účet roku 2017.
2.

Oprava silnice, koupě recyklátu

V červenci proběhly práce na opravě silnice v obci Drunče. Obci bylo nabídnuto odkoupit recyklát v ceně
150,- korun za 1 tunu. Zastupitelé schválili odkup 200-300 tun recyklátu na opravy polních a vedlejších
cest.
3.

Volby do místního zastupitelstva

Pan starosta seznámil zastupitele s nutnosV oslovit občany ke kandidatuře. Je třeba, aby se zapojili i ostatní
do obecních záležitosV. Budou vítáni a těšíme se v případě zvolení na jejich názory a pomoc při řízení obce.
4.

Dětské hřiště

Místní maminky daly na jednání zastupitelstva návrh na postavení hřiště pro naše nejmenší. Zastupitelé
pověřili M.Korandu k navržení komponentů a atrakcí pro dětské hřiště. Obec nebude provozovatelem
hřiště. Provoz a instalaci si vezmou na starost členové SDH Drunče.

Zastupitelstvo 7.9.2018
1.

Příprava voleb

Příprava byla ukončena, volební komise je složena a nyní se čeká zda poliQcké strany budou
delegovat členy komise i do naší obce.
Připravili jsme pro Vás malý manuál:
Volby do zastupitelstev obcí se konají

v pátek 5. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin.
Do místního zastupitelstva mohou volit občané České republiky, kteří mají v naší obci trvalé
bydliště a alespoň druhý den voleb jim bude 18 let. Volit mohou i členského státu Evropské unie
s trvalým nebo přechodným pobytem v naší obci, kteří požádali o zápis do dodatku stálého
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seznamu voličů, ale takového žádného voliče zaVm neznáme.
Kandidátka v naší obci:

Kandidát

2.

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

27

NK

BEZPP

OSVČ

Drunče

Kotěrová Jana

35

NK

BEZPP

prodavačka

Drunče

2

Petřík Jan

44

NK

BEZPP

advokát

Annovice

6

Skůpa Jiří

31

NK

BEZPP

řidič

Drunče

5

Skůpa Vladislav

69

NK

BEZPP

důchodce

Drunče

1

Soucha Petr

46

NK

BEZPP

řidič

Drunče

číslo

příjmení,
jméno, tituly

věk

3

Koranda Michal
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Dětské hřiště

Bylo vybráno dětské hřiště, SDH jej naistaluje a bude provozovat. Bude se (zejména s
maminkami) jednat o jeho umístění. Jedna možnost je u rybníka Pesouch ze strany u cesty a
druhá u téhož rybníka přímo u hasičské dráhy.
3.

Cesty

Přichází první využiV recyklátu z opravy cesty v obci. Bude provedena oprava velmi špatných cest
“Na Jamách” a spodní cesty v Drunči.
4.

Obecní rozhlas

Obec považuje za vhodné zajisQt informovanost občanů prostřednictvím obecního rozhlasu.
Nynější rozhlas již nefunguje jak má a je proto nutné pořídit nový. Obec má kalkulaci na nový
rozhlas, ale před jeho pořízením požádá nabízející ﬁrmu o asistenci s dotací.

sledujte:
www.facebook.com/
drunce.cz/
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