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Nový Otčenáš?
Vážení občané obce Drunče,
tento zpravodaj byl pro Vás připraven během druhé adventní neděle, kdy světem proletěla informace o
tom, že papež FranCšek navrhl změnu překladu jedné čásC Otčenáše, protože podle něj není přesná. Nelíbí
se mu věta „neuveď nás v pokušení“.
Papež se domnívá, že ji je potřeba změnit, neboť v této podobě naznačuje, že bůh lidi ponouká k hříchu.
Ano, takto přeloženo novináři a televizními hlasateli působí zpráva téměř šokujícím dojmem. Ale pojďme
se zamyslet nad Om, co řekl papež FraCšek dále. FranCšek řekl, že nynější znění není dobrým překladem a
měla by ji nahradit prosba: „Nenech nás upadnout v pokušení“. „Nedopusť, abych upadl v pokušení,
protože jsem to já, ne Bůh, kdo mne pokouší. To otec nedělá, otec vám pomáhá se vzchopit,“ řekl doslova.
Podle něj by měla být jakákoliv motlitba srozumitelná a pochopitelná.
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Jde o Csíciletou tradici, kterou se nyní papež nebojí měnit. Narazí zcela jistě na mnoho konzervaCvních
zastánců, ale najde jistě i podporovatele. Pojďme si před vánočními svátky alespoň připomenout stručný
příběh této nejznámější modlitby.
Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: ‘Pane, nauč
nás modlit se, jak i Jan naučil své učedníky’ (Lk 11,1). A jako odpověď na tuto prosbu Pán svěřuje svým
učedníkům a své církvi základní křesťanskou modlitbu. Svatý Lukáš uvádí její krátký text (pět proseb), svatý
Matouš uvádí širší verzi (sedm proseb). Liturgická tradice církve vždy užívala text svatého Matouše:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na
zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpoušKme našim viníkům. A
neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. (KKC 2759)1
A je vlastně otázkou, zda se na některou ze stran
nepřipojit. V dnešním světě, který rozhodně nenabízí
dost srozumitelnosC a jednoduchosC. Světě plném
internetu a všemožných informací a dezinformací. Ve
světě plném složitých pravidel, která se navíc neustále
mění, doplňují a poliCci i novináři na nás neustále
chrlí různé výklady stejného problému. Tak řekněte
sami. Otepluje se planeta nebo je to nesmysl? Máme
se už dobře nebo potřebujeme ještě dohnat
Německo? Nebo snad Ameriku?

Ať už vše dopadne jak chce, možná to stojí za trochu zjednodušení. Nebát se toho a říct, že něco nedává
smysl. ChOt věcem rozumět přece není špatné, ne?

HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018!
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Zpravodaj je tady ale hlavně kvůli informacím ze zasedání zastupitelstva. Tady jsou:

Zastupitelstvo 1.9.2017
1. Nová silnice. se v obci zaOm dělat nebude. Z důvodu problémů na straně Jihočeského kraje
došlo k ukončení smluv a celá akce se posouvá na neurčito. Tak snad za rok nebo dva.
2. Územní plán obce. Bylo schváleno usnesení o vzeO na vědomí důvodové zprávy. Vyhodnocení
vyjádření a připomínek k návrhu. Zastupitelstvo schválilo návrh zadání změny územního plánu
podle uplatněných připomínek. Následovat bude návrh nového územního plánu, ke kterému
budou moci všichni uplatnit námitky a připomínky.
3. Větrná kalamita. Je dostatek dřeva k vytěžení v lokalitě Holštáty Hať. Každý z občanů obce
může vytěžit pro své potřeby. Koordinuje pan Soucha, místostarosta obce. Cena bude pro
občany obce 400,- Kč za m3.
4. Koupaliště Drunče. Bude udělán geometrický plán a pozemek se odkoupí od sousední obce
Březina. Ostatním majitelům čásO pozemků kolem koupaliště nabídce obec směnu pozemků
za jiné v katastru obce. Bude nutné vyvolat jednání s Agrou ohledně splavu bahna.

Zastupitelstvo 27.10.2017
1. Výsledek voleb v obci:
Obec: Drunče
Okrsky

Voliči v seznamu
1

Volební účast v %
42

Strana

Odevzdané obálky

78,57

Platné hlasy
33

33

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

1

Občanská demokratická strana

1

3,03

4

ČSSD

1

3,03

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

3

9,09

8

KSČM

3

9,09

9

Strana zelených

4

12,12

15

Česká pirátská strana

2

6,06

21

ANO 2011

14

42,42

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

1

3,03

24

KDU-ČSL

1

3,03

29

SPD

3

9,09
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2. Kontrola ČSSZ proběhla v obci bez připomínek.
3. Odpady. Proběhlo jednání v Deštné. Z důvodů neustále se zvyšujících poplatků za svoz a
likvidací odpadů ze strany AVE se obce shodly na tom, že společně dají výpověď z uzavřených
smluv a následně vysoutěží nového dodavatele služeb svozu a likvidace odpadu se slevou.
4. Koupaliště. Starosta shromáždil nabídky na projekt rekonstrukce koupaliště - rybníka,
možnosC získání dotací atd. Obec zajisO další nabídky, aby byly porovnatelné a zadá
objednávku na revitalizaci koupaliště.
5. Setkání seniorů v Deštné. Obec poskytla ﬁnanční podporu na setkání důchodců ve výši 1 Cs.
Kč.

Zastupitelstvo 1.12.2017
1. Dar školce. Obec poskytne jako každý rok dar mateřské školce v Deštné ve výši 1 Cs. Kč.
2. Územní plán. Byla schválena a podepsána smlouva s Ing. Arch. Hudcovou ohledně přípravy
změny územního plánu.
3. Volby. Do obce dorazil dopis ohledně prezidentských voleb od ministerstva vnitra ohledně
nových zapisovatelů voleb. Nastává byrokraCcky složitá situace, pro kterou nemá naše malá
obec řešení. Zastupitelstvo rozhodlo, že zapisovatele voleb ponechá tak, jak byl doposud.
4. Koupaliště/rybník. Návrh přípravy dokumentace ohledně obecního rybníka – 3 nabídky,
vybrány 2 k dalšímu projednání s Om, že obec má na projekt omezený rozpočet a je nutné se
dopředu do tohoto rozpočtu vejít. Požádáme nabízející o odhad rozpočtu.

Byla založena facebooková stránka obce.
Můžete sledovat na

https://www.facebook.com/
drunce.cz/
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SDH Drunče
A ještě pár slov k úspěchův našich dobrovolných hasičů. Ti se letos účastnili Táborské hasičské ligy. V
konkurenci 90 dalších družstev obsadili skvělé 9 místo s celkem 75 body. Pořadí THL je následující:
Pořadí muži:
1
Žďár - 152b
2
Krotějov sport - 146b
3
Bohdalín - 144b
4
Stoklasná Lhota - 127b
5
Český Rudolec - 122b
6
Slapy - 83b
7
Kamenice nad Lipou - 81b
8
Chotěmice - 80b
9
Drunče - 75b
10
Chýnov - 67b
a dalších 80 družstev …
Nejlepšího výsledku pak SDH Drunče dosáhli na soutěži v Želči, kde se umísCli na skvělém 3 místě s
časem 17,47 sekund.
Gratulujeme!

Silvestr 2017!
A jako již tradičně se na samém konci roku koná v obecním kulturním domě sousedské setkání, na
kterém si zavzpomínáme na uplynulý rok a oslavíme začátek toho dalšího. A nebyla by to správná
oslava, kdybychom si tak trochu nezasoutěžili.
A proto tentokrát vyhlašujeme soutěž o ceny za nejlepší

nakládaný utopenec!
Pravidla jsou stejná jako každý rok.
Kdybyste si na ně nemohli vzpomenout,
nevadí, nějaká vymyslíme!
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