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Proč NE černobíle?
Schůze zastupitelstva byla těsně
před Vánoci a fotografie do
obrazové přílohy byly pořizovány
až během Vánočních svátků.
Během těch už má většina tiskáren
zavřeno, takže jsme zvažovali
černobílou variantu. Problémy byly
v takovém případě fotografie.
Zelená je na nich černá, červená je
šedivá a modrá je bílá. Takže dost
bída. Nezbylo tedy než se
zpravodajem počkat a vytisknout
ho až v Táboře první možný
moment.

Druhé číslo zpravodaje

Nové posezení

Vážení spoluobčané obce Drunče,

Zastupitelé schválili záměr
umístění nového cyklistického/
turistického posezení a orientační
turistické mapy v místě bývalé
skládky železného odpadu.

rádi bychom Vám touto cestou popřáli klidné prožití těch
posledních několika dnů, které zbývají do konce roku 2014 a
vzhledem k tomu, že se konečně počasí umoudřilo a máme
závěr Vánoc zasněžený, užijte si i trochu potěšení z krásy
zimní přírody.

Rozpočet obce 2015
Zastupitelstvem byl schválen
rozpočet obce na rok 2015. V
zásadě je rozpočet stejný jako na
rok 2014 jak z hlediska příjmů, tak
i výdajů. Rozpočet je pro rok 2015
plánován jako vyrovnaný.
Zastupitelé by touto cestou rádi
zdůraznili, že obec nejenže jako
jedna z mála takto malých obcí
nemá žádné dluhy, ale ani žádné
zadlužování do budoucna
neplánuje.
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Šťastný nový rok 2015 si popřejme na Silvestrovské oslavě,
která se bude konat 31.12.2014 v kulturním domě s dnes již
tradičním programem - občerstvení, překvapení, ohňostroj.
Zastupitelé obce Drunče.

Schůze zastupitelstva dne 19.12.2014
Pojďme rovnou k věci. Souhrn závěrů poslední shůze
zastupitelstva je následující:
1.

Zastupitelé se sešli společně s členy komisí.

2.
Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí vánočních darů
občanům naší obce, kteří jsou v důchodu, a menšího daru
mateřské školce v Deštné.
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3.
Obec požádala o dotaci z programu obnovy venkova na
obnovu zeleně v obci. Výsledek naší snahy uvidíte v obrazové
příloze fotografií nových stromořadí v katastru obce. Rádi
bychom na Vrších se stromořadím pokračovali dále, ovšem
další kus cesty je v soukromém vlastnictví. Nejdříve se proto
bude muset obec pokusit cestu vykoupit a podaří-li se to, s
výsadbou stromů pokračovat.

Voda v obci
Obec byla ze strany Březiny
požádána o příspěvek na koupi
nového čerpadla pro studnu a
vrty v lese. Zastupitelstvo s
tímto příspěvkem souhlasilo s
tou podmínkou, že hodnota
tohoto příspěvku bude odečtena
poměrně z plateb občanů obce
za odběr vody v roce 2015. O
výsledku jednání s Březinou Vás
budeme informovat.

4.
Rekonstrukce sakrální architektury - tj. křížků u cest
byla v prosinci úspěšně dokončena. Výsledek tohoto projektu
opět přinášíme v obrazové příloze tohoto zpravodaje. Cena
projektu byla cca 79 tisíc s tím, že obec nejdříve požádala o
grant z fondů Jihočeského kraje, ale bez výsledku. Následně se
podařilo uzavřít darovací smlouvu s ČEZ, a.s. s tím, že dar na
tento projekt bude činit částku 47 tisíc a obec tak bude muset
doplatit rozdíl.
5.
Byla provedena a téměř dokončena rekonstrukce
prodejny v kulturním domě v Drunči. Celá akce stála kolem
56 tisíc s tím, že je byly pořízeny nové mrazáky a chladící
pulty, rozvody elektřiny, malba stěn a další vybavení prodejny.
6.
Stávající způsob rozvozu obědů byl rozhodnutím
nového ředitele školy v Děštné zrušen. Má to svou logiku,
neboť ředitel chce, aby školník dělal práci školníka a
zajišťoval bezpečný provoz školy a nikoli, aby rozvážel obědy.
Nicméně od 5.1. bude zajištěn rozvoz nový, protože se nabídla
nová paní řidička, která zajistí, aby vše probíhalo tak jako
dosud. Bude to ovšem něco stát - tj. dojde k mírnému
zdražení. Větší část zdražení na sebe vezme obec (cca 9,- Kč
za jeden oběd) a menší část (3,- Kč za jeden oběd) budou
muset hradit odběratelé obědů.
7.
Z a s t u p i te l s t v o o b ce s c h v á l i l o v s t u p o b ce d o
mikroregionu Jidřichohradecko - Česká Kanada. Tento krok
bude pro obec znamenat lepší přístup k regionálním dotacím
a různým akcím pořádaným v rámci tohoto mikroregionu jako
jsou různé jarmarky, trhy, setkání, kulturní akce, semináře pro
ženy, keramické dílny, výstavy atd.

… následuje obrazová příloha
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slibovaná obrazová příloha
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Křížovka pro pobavení

"Nevěru ti odpustím, ale …"
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Okolí obce

Svatá Anna
Mezi Choustníkem, Chýnovem a Černovicemi leží ve skrytu hlubokých lesů, ve výši 610 m nadmořské
výšky idylické lázničky, jež by se mohly stát českým Grafenberkem, kdyby našly svého Priesnitze.
Pod mohutnou klenbou prastarých lip se skrývá malý poutní kostelík sv. Anny a hned vedle něj filiální
barokní centrální šestiboká kaple sv. Anny nad pramenem, o němž se odedávna vypráví, že je léčivý.
Podle pověsti objevil léčivou moc pramene sedlák, který tam přivedl slepého koně, jenž se vyválel v
bahně a prohlédl. Stará mohutná lípa u kapličky v lázních je patrně nejstarší strom v kraji.
V roce 1772 Leopold Vilém Kolowrat-Krakowsky nechal postavit barokní centrální šestibokou kapli sv.
Anny nad pramenem u kterého založil lázně, kostel dal rozšířiti a vystavěl oratorium.
Svatá Anna je patronkou kostela a každý
rok na její svátek (pouť v neděli po 25.7.)
putují procesí z celého okolí do prostého
kostelíka. Pouť u Svaté Anny bývala
s l a v n o u v c e l é m d a l e k é m o ko l í a
opakovaně se udály pokusy, učinit zdejší
místo prosperujícími lázněmi.
V r. 1837 vykonal na rozkaz zemského
presidia
rozbor
zdejší
vody
jindřichohradecký lékárník Weinhuber a
okresní fysik v Táboře, J. Eiselt, napsal
o prameni: „Vyvěrá z jihu, je křišťálově
čistý, bez chuti a zápachu, stálé teploty
7 st. R, příjemný k pití, perlí ve
sklence. Obsahuje sodík, vápník, křemičitou kyselinu. Je sveden do šestibokého pískovcového basenu
a přikryt kamennou kaplí s obrazem sv. Anny. Voda je výborná na oční choroby a závady v podbřiší.
Podle Sommra podobá se deštenské vodě."
R. 1877 koupil je ředitel táborského gymnasia Václav Křížek (+1881), načež byly znovu upraveny. Po
něm vystřídali se dva majitelé, kteří si hleděli více hospodářství a lázně zanedbávali, takže konečně byla
pouze jedna kabina k používání a návštěva lázní klesala.
Roku 1903 byla značně již sešlá kaple opravena.
Lázně zdejší časem zanikly. Znova zařídil lázně účetní rada poštovního ředitelství Jan Balík, koupil je
v roce 1904. Zařídil v nich 5 kabin a v zahradě na pokraji lesa velikou plovárnu s 10 kabinami.
Lázeňská budova švýcarského slohu stojí nedaleko lesa, léčivé zřídlo vyvěrá ze dvou pramenů
v žulovém basénu v kapli Svaté Anny, v níž jest starý obraz sv. Anny (malován podle předlohy
Sixtinské madony od Raﬀaela Santi).
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