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GRATULUJEME
BÁŘE!
Dne 19.2.2015 se manželům Janě
a Pavlu Kotěrovým narodila druhá
dcerka Bára.
Jménem obce tímto manželům
Kotěrovým gratujeme k narození
dcery a jejich Adélce k narození
sestřičky a zároveň přejeme celé
rodině hodně radosti a štěstí!

Čtvrté číslo zpravodaje
Vážení občané obce Drunče,
vychází čtvrté číslo zpravodaje, které jsme slíbili, tentokrát
výjimečně s informacemi nikoli ze zastupitelstva, ale ohledně
akce - SOUTĚŽE HASIČSKÝCH DRUŽSTEV, jež bude v obci
pořádána dne 9.5.2015 po celý den.
Zastupitelé obce Drunče.

Hasičská soutěž dne 9.5.2015
Půjde již o druhý ročník soutěže hasičských družstev, která
bude pořádaná naším sborem dobrovolných hasičů.

Program
Závěrem konstatujeme, že tuto
činnost považujeme z hlediska
budoucího rozvoje obce za
nanejvýš prospěšnou a výzýváme
tedy další mladé páry v naší obci k
nadšenému následování!
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dopoledne bude probíhat instalace zařízení soutěže, stánků
občerstvení, laviček a dalšího vybavení, které bude nutné.
12.00 - prezentace
12.30 - slavnostní nástup a přivítání účastníků
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Pálení čarodějnic
Jedná se o velmi starý a dodnes
živý lidový zvyk a zvláštní svátek.
Tuto noc se lidé scházejí u
zapálených ohňů a slaví příchod
jara.
Na některých místech se staví
májka.
Noc z 30. dubna na 1. května byla
pokládána za magickou. Svátek se
původně pravděpodobně slavil o
úplňku, jenž byl nejblíže dnu,
nacházejícímu se přesně mezi jarní
rovnodenností a letním
slunovratem.
Lidé věřili, že tuto noc se
čarodějnice slétají na čarodějnický

18. dubna 2015
13.00 - zahájení soutěže
závěr soutěže a vyhlášení vítězů dle počtu družstev
odpoledne - je připraven doprovodný program v podobě
dalších soutěží pro hasičská družstva, občerstvení, zábava,
vyprávění vtipů atd.
večer/noc - DJ GIZZY
celý den - bohatý program pro DĚTI - atrakce, soutěže, pamlsky

Občerstvení pro všechny účastníky i
návštěvníky soutěže je zajištěno!

Tradičně i něco z okolí obce
Váňova studánka
Tato studánka se nachází na cestě okolo Beléma mezi Mnichem
a Bohdalínem. Její umístění napoví níže uvedená mapka.

sabat, a skutečně je tato noc
jedním z největších pohanských
svátků.
Lidé také věřili například v
otevírání různých jeskyní a
podzemních slují, ve kterých jsou
ukryty poklady. Hlavním smyslem
tohoto starého lidového zvyku
byla pravděpodobně oslava
plodnosti.
_______________________________
V naší obci proběhne pálení
čarodějnic také, a sice již tradičně
na Vrších dne 30.4.2015 večer.
Májka bude vztyčena ve stejný
den v odpoledních hodinách. O
to, aby nám ji chalani z okolních
vesnic neukradli, se opět postarají
naši dobrovolní hasiči, nicméně k
hlídání vyzýváme i všechny
pozorné občany obce!
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Podle legendy pramen vyléčil těžce
nemocnou dceru ze statku v Mnichu.
Rodina nechala z vděčnosti vystavět na
vrchu kapli, která byla později zničena
při stavbě vodojemu. Po roce 1990
byla na místě postavena a vysvědcena
kaple nová.
Dnes je místo volně přístupné a
několikrát do roka se k němu z okolí pořádají poutě zakončené
mší.
Rosička
Jde o studánku v lesích u lokality
Hladov/Stržená hráz. Studánku není
lehké najít, ale je možné sledovat
hladovský potok v lese a narazit na ni.
O studánku se dosud staraly děti z
letního tábora v Rosičce.

Pranostika pro duben: “Panská láska a dubnový sníh za mnoho
nestojí.”
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