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Sdružení
dobrovolných hasičů
Drunče - rok 2014
Začátkem roku se uskutečnila
výroční hasičská schůze, na které
se bilancoval uplynulý rok 2014 z
pohledu aktivit SDH Drunče.
A byl to rok úspěšný!
Hasiči z SDH Drunče se zúčastnili
celkem 27 bodovaných i
přátelských soutěží pořádaných v
rámci Táborské hasičské ligy a
Pelhřimovské hasičské ligy. Na
všech těchto soutěžích velmi
úspěšně reprezentovali obec a
dokonce získali několik
významných umístění.

Třetí číslo zpravodaje

Pelhřimovská HL

živé obce. Silvestrovskou oslavu jsme zvládli se ctí a ve zdraví. V

Tým SDH Drunče se zúčastnil
celkem bodovaných osmi soutěží
této ligy. Jednou se tým dokonce
umístil na třetím místě (konkrétně
ve čtvrtém kole v noční soutěži v
Kališti) a celkově tak v roce 2015
získal
6. MÍSTO V KATEGORII MUŽŮ!
Z celkového počtu 39
bodovaných účastníků
a
celkového počtu 58 zúčastněných
týmů
(pozn. některé týmy se účastnily
pouze omezeného počtu soutěží).
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Vážení občané obce Drunče,
vychází třetí číslo zpravodaje s novinkami z naší malé, ale velmi
lednu a únoru se uskutečnilo několik setkání, na kterých se rok
2014 bilancoval a my bychom Vám rádi přinesli souhrn těchto
informací.
Zastupitelé obce Drunče.

Schůze zastupitelstva dne 20.2.2015
Zastupitelé se na první schůzi v roce 2015 dohodli na
následujícím:
1.

Pan starosta Skůpa zastupitelům podal informaci z

porady starostů Jihočeského kraje. Kromě obvyklého
programu se panu starostovi podařilo získat kontakt na firmu
Eurovision, se kterou probral problém ohledně dotace na
projekt výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v obci.
Jde o dlouhodobou a nákladnou záležitost, která se nemusí
podařit, ovšem aktivní bude obec v této věci i nadále.
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2.

Zastupitelé dále schválili záměr pořízení měřiče rychlosti

v obci - radaru se signalizací rychlosti za účelem snížení
rychlosti automobilů projíždějících obcí. Máme špatné
zkušenosti s tím jak auta jezdí a věříme, že radar přiměje řidiče
zvednout nohu z plynu.

Sdružení
dobrovolných hasičů
Drunče 2014
Táborská HL
V této soutěži se SDH Drunče
zúčastnilo čtrnácti bodovaných
soutěží s tím, že se mužstvo umístilo
na celkovém
38. MÍSTĚ V KATEGORII MUŽŮ!
Z celkového počtu 47 bodovaných
účastníků a zároveň 90 účastníků
celkem.
(pozn. i v této lize se některé týmy
účastnily pouze omezeného počtu
soutěží).

Další aktivity SDH Drunče
Jak jste si již jistě všimli, i letos
pokračuje pročišťování porostu na
stráňce, k čemuž se SDH hlásí a v
brigádách bude pokračovat i nadále.
Další aktivitou SDH v tomto roce
bude uspořádání hasičské soutěže
přímo v Drunči. Ta se bude konat dne
9. května 2015 a očekává se účast
téměř 20-ti družstev. Program tohoto
dne bude velmi
bohatý a proto mu
budeme věnovat
samostatné číslo
zpravodaje
začátkem dubna
tohoto roku.
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3.

Zastupitelé dále přijali novou vyhlášku ohledně

nakládání s jinými než komunálními odpady (tj. tříděný odpad,
nebezpečný odpad, kovový odpad). Vyhláška bude vyvěšena v
Kulturním domě na nástěnce. Obec tuto vyhlášku musí přijmout
a vyhlásit podle zákona o odpadech.
Za pozornost stojí zejména to, že nebezpečný odpad (např.
barvy, laky, mořidla, kyseliny, louhy, oleje, autobaterie,
chladničky, mrazáky, obrazovky, zářivky atd.) musí občané třídit
sami - využitím sběrných dvorů v okolí obce (Deštná, Jindřichův
Hradec).
Kovy budou sbírat dobrovolní hasiči jednou ročně, obvykle na
podzim.
Velkoobjemový odpad se bude řešit opět cca jednou ročně, a
to přistavením kontejneru na návsi v obci.
Stavební odpad se také musí řešit mimo komunální odpad,
např. tím, že požádá obec o přistavení kontejneru za úplatu.
Třídění odpadu je nutné dělat pečlivě dle charakteru odpadu.
Nakládání s komunálními odpady se řídí jinou vyhláškou a svoz
zajištuje firma AVE.
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Pan starosta se v souladu s předchozím rozhodnutím zastupitelstva dohodl se soukromým

vlastníkem o odkupu části cesty na Vrších. Obec tak činí se záměrem pokračovat zde ve výsadbě
stromořadí. Někteří vlastníci drobných pozemků ovšem s odprodejem nesouhlasili. Obec v tomto směru
plně respektuje soukromé vlastnictví. Neexistuje žádná povinnost soukromého vlastníka pozemky obci
prodávat. Na místě je však informovat, že na nevykoupených pozemcích nebude možné pokračovat ve
výsadbě stromořadí.
5.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových informoval již podruhé obec o tom, že v

katastru obce se nalézá pozemek o výměře 1880 metrů čtverečních, který je zapsán na jméno “František
Šelepa Procházka” a dosud se nepodařilo najít jeho dědice. UZSVM bude tuto informaci uveřejňovat po
dobu 10 let a poté (pokud se dědicové nepřihlásí) vlastnictví pozemku připadne státu.
6.

Výprodej knih v knihovně - obec se rozhodla nabídnout část knih formou prodeje “kniha za 5,-

Kč”. Činí se tak za účelem obnovy knihovního fondu, neboť některé knihy jsou již staré a nepůjčují se.
Akci bude koordinovat Jana Souchová a prodej bude pravděpodobně probíhat v obecní prodejně.
7.

Zastupitelé zároveň schválili vyplacení ročního příspěvku prodavačce v obchodu v obecním

domě ve výši 6 tisíc Kč. Zastupitelé tak činí každý rok, neboť fungování obchodu v obci považují za velmi
klíčovou a přínosnou službu občanům obce.

Další informace:

Kominíci
Dne 28.2.2015 v dopoledních hodinách zajistil pan starosta návštěvu kominíků za účelem roční revize
kamen a komínů. Občané, kteří si tuto revizi nezajistili sami, mohou jejich návštěvy využít. Připravte si
proto přístup ke kamnům, kotlům a komínům, a také si oblečte něco s knoflíky, ať se při jejich návštěvě
máte za co chytit.

Březina
přikládáme informace o akcích v sousední obci Březina.
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Okolí obce

Mostkova kaplička Bořetín
Mostkova kaplička stojí v poli 300 metrů od zástavby vsi Bořetín.
Okolo kapličky vedla přímá cesta Bořetín - Hojovice. Historická cesta byla rozorána, pravděpodobně
v letech 1960 - 1970 v rámci likvidace většiny polních cest. Po rozorání cesty ke kapli nevedla žádná
cesta. Někdy v letech 2010 - 2013 byla ke kaple vytyčena nová cesta, kolmá na silnici Bořetín - Psárov,
která vede pouze ke kapličce.
Mostkova kaplička měla a má stále svého
vlastníka, kterým je rodina Dvořákova, dnes
Štroufova z Bořetína č.p. 17.
Kaplička byla dne 28.9.1929, kdy uplynulo
tisíc roků od smrti svatého Václava, posvěcena
farářem Josefem Brožem z Mnichu.
V dřívějších dobách zde procházelo po cestě,
která vedla kolem kapličky, procesí na Svatou
Annu a vodila se zde domácí zvířata na trh v
Černovicích.
Historici nezávisle na sobě říkají, že k
Mostkově kapličce se vážou tyto informace:
- Jedná se o velmi klidné místo bez sebemenších patogenních zón a výskytu radonu.
- Nabízí se zde krásný pohled na Novohradské hory, Slepičí hory Choustník, Křeč, Svatou Annu, Rosičku,
Vrše, Annovice ! a Betlém.
- Podle historiků bylo toto místo v dávných dobách velmi atraktivní, osídlené i Kelty a Slovany.
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