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Komunální volby, nevybuchlé bomby.
Vážení občané obce Drunče,
obracíme se na Vás jménem
nového zastupitelstva obce se
sedmnáctým zpravodajem a
neobvykle drama@ckými
zprávami z posledních několika
měsíců života obce.
První drama bylo volební.
Ve dnech 5. a 6. října se uskutečnily volby, v nichž byli vybráni noví zastupitelé. A protože
jsme obec malá, je tradičně složitější sestavit kandidátku a shromáždit dostatečný počet lidí,
kteří jsou ochotni se ve volném čase věnovat obecním záležitostem, než uskutečnit samotné
volby. Kadidátka byla tedy jenom jedna a kandidá@ Vám všem velice děkují za hlasy, které jste
jim ve volbách dali. I u nás jsou volby velmi důležité. Vyjadřujeme jimi náš zájem se o obecní
věci starat nadále sami a nespadnout v samosprávě pod jinou obec nebo Jindřichův Hradec.
Po proběhlých volbách se sešlo na ustavujícím zasedání zastupitelstva všech šest kandidátů a
jednomyslně se shodli, že se nadále budou scházet a řešit obecní věci v kompletním složení a
rozdělí si mezi sebe povinnos@ následujícím způsobem:
Pan Vladislav Skůpa přijal pozici starosty obce a bude obec reprezentovat na jednáních a
setkáních, kde je vyžadován statutární zástupce obce a bude koordinovat zasedání
zastupitelstva.
Pan Petr Soucha se stal místostarostou obce a bude pana starostu zastupovat v nutných
případech. V jeho gesci jsou technické záležitos@ majetku obce.
Pan Jan Petřík je druhým místostarostou, bude nadále odpověný za právní záležitos@ obce,
obecní zpravodaj a v případě svateb může plnit roli oddávajícího.
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Paní Jana Kotěrová je zastupitelkou obce a bude nadále provozovat obchod, bude se věnovat
dotačním záležitostem, které se obce týkají, a dohlédne na to, aby se všechny informace ze
zastupitelstva v obecním obchodě takříkajíc “sdílely”.
Pan Michal Koranda je zastupitelem obce a dohlédne na záležitos@ SDH Drunče a vše s Tm
spojené. Pověnuje se také obecním webovým stránkám.
Pan Jiří Skůpa bude předsedou kontrolního výboru, pravidelným hostem zastupitelstva a
bude hlavním kontaktem pro záležitos@, kterým říkáme: “lesy, pole, louky, cesty a další
obecní majetek”. Samozřejmě se také pověnuje SDH Drunče.
Veškeré kontakty na zastupitele budou na nástěnce obce a občany Fmto prosíme, aby se v
konkrétních věcech obraceli přímo na dotčeného zastupitele, který má danou věc v
odpovědnosH.
Věříme, že dané uspořádání a rozdělení odpovědnosF splní zamýšlený účel, aby se věcem
naší vsi věnovalo co nejvíce z nás, a to bez ohledu na formality voleb a jejich výsledek. Jak
všichni víte, máme v okolí obce, kde jsou poliHka a hádky na prvním místě a každodenní
problémy ustupují do pozadí. Některé se dokonce soudí o výsledek voleb. Asi bychom se
měli raději nad volby a poliHku povznést a věnovat se prakHckým věcem. Všichni v
zastupitelstvu pevně doufáme, že s námi budete souhlasit.
Slíbené druhé drama se odehrálo přesně měsíc po volbách, když vyšla v policejním zpravodaji
následující zpráva:
Nález italské miny - Při výkopových pracích na zahradě nalezla munici. Dne 4. listopadu
v odpoledních hodinách oznámila žena na
Tsňovou linku policie, že při výkopových
pracích na zahradě domu v obci Drunče na
Jindřichohradecku, nalezla předmět
připomínající munici. Na místo ihned vyrazili
jindřichohradečT policisté, kteří zajis@li místo
nálezu. Cestou operačního střediska byl
vyžádán příjezd pyrotechnika z expozitury
Č.Budějovice. Přivolaný pyrotechnik
ohledáním munice zjis@l, že se jedná o
nevybuchlou italskou dělostřeleckou minu
BRIXIE ráže 50 mm, kterou převzal a převezl
k bezpečné likvidaci. Žádná další munice
v okolí policisty nalezena nebyla.
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Je samozřejmě hezké, že se v naší vsi takříkajíc “něco děje”, ale italské bomby z druhé světové
války bychom asi raději nacházeli v muzejích než na zahradách a ve výkopech. Je zároveň
záhadou, jak se daná munice do naší obce dostala. Někteří pamětníci říkají, že během
událosT v Mnichu docházelo i k ostřelování. Muselo v každém případě jít o pozemní
vojenskou akci ze strany ustupující německé armády.
Podle historických informací byly to@ž miny
BRIXIE a minomety BRIXIA používány nacisty
při pozemních operacích. Tato asi půlkilová
střela o ráži 45 mm (!) byla vypalována
minometem až na vzdálenost 530 metrů.
Podle historických dokladů se však minomety
BRIXIA používaly zejména v Africe, na Balkáně,
v jižním Rusku a Francii. Což je každopádně
dost daleko od Drunče. Technicky vzato
rozhodně více než daných 530 metrů.
Proto zůstává nález této miny u nás v obci záhadou hodnou detek@vních kvalit Hercula
Poirota.
___________________________________________________________________________
Informace ze zasedání zastupitelstva:

Zastupitelstvo 2. 11. 2018
1.
Zastupitelstvo na svém prvním zasedání shrnulo výsledky voleb. Jak je již uvedeno
výše, došlo k volbě starosty a určení počtu místostarostů. Kdo si vzal jakou oblast na staros@
jsme Vám popsali v úvodu. Členy ﬁnančního výboru obce jsou Jana Souchová, Radka Skůpová
a Jan Petřík. Členy kontrolního výboru jsou Jana Kotěrová, Jiří Skůpa a Michal Koranda.
2.
V dalším bodě se řešila skutečnost, že AGRA Deštná, a.s. opět přiorala další metry
mezí a luk. Tím se z krajiny ztrácí meze, příkopy a okraje cest. Dochází i k ničení stromů v okolí
polí, protože zemědělská technika rozorává jejich kořeny. Zastupitelé obce v tomto směru
připraví písemnou žádost podniku AGRA Deštná, aby nadále ke zmenšování cest, remízků a
mezí nedocházelo.
3.
Již jste byli na nástěnce seznámeni se základním vyobrazením znaku obce a vlajky. Ve
dnech, kdy je vydáván tento zpravodaj, jsme byli informováni, že Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR (ano … i tyto věci nám v Praze schvalují …) odsouhlasila podobu znaku a vlajky
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a obecní zastupitelé budou požádáni o slavnostní převzeT parlamentního glejtu přímo ve
Sněmovně. Zastupitelé se zároveň shodli na tom, že jakmile budou obecní znaky hotové,
připraví se na pouťovou zábavu jejich vysvěcení a slavnostní umístění v kulturním domě.
4.
Během oslav 100. výročí založení České republiky jste měli všichni příležitost sledovat,
jak obce vysazují lípy nebo jiné památné stromy na významných místech. Protože se něco
takového v naší obci nes@hlo, rozhodlo zastupitelstvo, že zasazení památného stromu
uskutečníme právě v souvislos@ s odhalením a vysvěcením nového znaku obce během léta
2019 a svou vlastní lípu tak vysadíme, trochu Cimrmanovsky, u příležitos@ 101. výročí
založení České republiky.
5.
Jako každý rok byl schválen dar mateřské školce v Deštné ve výši 1 @síc Kč na vánoční
dárky. Také byl odsouhlasen dar ve výši 600 Kč na setkání dříve narozených v Deštné.
6.
Zastupitelstvo se shodlo na tom, že silničním recyklátem nově položené povrchy silnic
v lokalitě “Na jamách” a na spodní cestě v Drunči se nebudou během zimy prohrnovat
traktorem, aby nebyl povrch poškozen.
7.
Zastupitelstvo odsouhlasilo koupi odvlhčovače do KD Drunče, protože místnos@ v
přízemí trpí vhlkosT. Odvlhčovač bude obsluhovat zejména Jana Kotěrová a SDH Drunče.
8.
Zastupitelstvo rozhodlo o vybudování dětského koutku v místnos@, která je využívána
jako posilovna. Bude pořízen koberec, polička a shromážděny hračky (zejména z rodinných
zásob zastupitelů), protože počet děT v obci utěšeně roste a je třeba jim udělat start do
života co nejradostnější.

Zastupitelstvo 23. 11. 2018
1.
Na tomto zasedání zastupitelstvo rozhodovalo zejména o návrhu rozpočtu na rok
2019. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný s odhadovanými příjmy ve výši 1.041.300,- Kč a
výdaji ve stejné výši. Pro Vaši informaci ve výdajích obec plánuje zaTm tvorbu velkých rezerv
(např. cca 400 @síc na odbahnění rybníka apod.), které se nemusí čerpat, a díky tomu bude
mít obec dostatek prostředků na tvorbu ﬁnančního polštáře na horší časy. Návrh rozpočtu
obce bude viset i na obecní úřední desce, kde si budete moci přečíst i podrobnos@.
Zastupitelstvo dále schválilo i rozpočtové změny za rok 2018.
2.
Kč.

Jako každý rok byly schváleny i vánoční poukazy pro důchodce v obci celkem za 6100,-

3.
Následně zastupitelé jednali o odpadovém hospodářství obce. Celková cena odvozu je
cca 1.018,- Kč na jednu popelnici a obec ze svého rozpočtu zaTm dotuje větší část nákladů.
zpravodaj obce Drunče
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Máme bohužel informace o tom, že se cena svozu bude i nadále zdražovat. Proto zastupitelé
rozhodli, že napříště bude platba občanů za jednu popelnici 500,- Kč za rok a obec uhradí
zbytek.

Další agenda
1.
SDH Drunče - s radosT Vám přinášíme shrnuT výsledků ak@vit našich borců z SDH
Drunče. Jak už bylo uveřejněno na facebookových stránkách obce a hasičů, letošní rok byl
hodně o TFA akcích (již jsme popisovali v jednom ze zpravodajů, jde o velmi náročný závod v
plném hasičském vybavení, překonávání překážek a vůbec strašlivý boj v extrémních
podmínkách). Protože už i SDH Drunče našlo svého zpravodaje, o@skujeme jeho reportáž v
plném znění včetně obrázků ze samotných závodů:
Dobrý den, zdravím vás za SDH Drunče, zdravím všechny
domácnos: uprostřed Evropy, ranní provozy továren,
vrátnice, dopolední bary a restaurace, prodejny, čekárny,
mateřské školky i prezidentskou kancelář, jelikož musím
ještě napsat o něčem, co se v týmu SDH Drunče narodilo.
Narodila se záliba jménem TFA (nejsilnější hasič přežije).
Je tomu asi 4 roky nazpět, co naši borci (Michal Drs, Jirka
Melecký a Michal Koranda) tyto náročné disciplíny začali
běhat. Není vůbec žádným tajemstvím, že 2/3 z těchto
kluků si večer před závodem dokázalo udělat pěknou
hladinku alkoholu v krvi, ale v nedělních, brzkých,
ranních hodinách jeli do míst, kde se sjížděli borci v
tomto hasičském zaměření. Z vyprávění vím, že jezdili do
Kamenice nad Lipou, Počátek, Knínic, Pro:vína,
Milevska, Týna nad Vltavou a tak dále… Kluci z SDH
Drunče v TFA sbírali zkušenos: a postupem času se z nich stávali nejsilnější hasiči ve své
kategorii a to do 30 let věku. Nejenom že vše skoro vyhrávali, ale oni vyhrávali rozdílem třídy
(V některých soutěžích šli mimo body, aby je ostatním nesbírali :-).
Během soupeření na těchto závodech poznávali lidi, kteří toto organizují a naopak i :to lidé si
všimali našich kluků. Jednoho dne Michal Drs s Jirkou Meleckým přišli s _m, že poběží v TFA za
Jihočeský kraj v rámci Mistrovství České republiky.
Všem přítomným spadla brada.
Mistrovství České republiky se konalo v Domažlicích dne 06.10.2018. Přímý přenos zajišťovala
internetová televize ﬁretv.cz. Mladší ročníky v obci Drunče naše kluky sledovalo a přálo jim co
zpravodaj obce Drunče
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nejlepší úspěch v konkurenci těch nejlepších z naší vlas:. Musím podotknout, že družstvo za
Jihočeský kraj bylo složeno z našich kluků a Jakubem Semrádem z SDH Mladá Vožice, Markem
Tomanem z SDH Níkovice a Michalem Marešem z SDH Běleč.
Nicméně nejlepší čas měl náš proudař Michal Drs a to: 05:20:44 s, druhý byl náš béčkař Jiří
Melecký a to: 05:33:13s. Oba dva nejlepší jihočeši.
A teď to hlavní. V kategorii do 35 let věku se
Michal Drs umísPl na 10. místě a Jirka
Melecký na místě 14, z celkového počtu 65
startujících z celé ČR. Ještě jednou klobouček.
Jsem moc rád, že máme v týmu reprezentanty
TFA na republikové scéně, kteří nezapomínají
na to, za jakou vísku běhají hasičský sport a co
pro naší společnou zálibu dělají (viz. foto). S
určitos_ mohu říct, že :to jsou prvními a
zároveň i posledními borci, kteří Drunče takto
reprezentovali. Velké dík patří jim i celému
SDHÁČKU :-)
Zase někdy Dovideňa ať už u nás ve studiu
nebo u počítačových obrazovek. Nashledanou....
A ještě pár slov hasičského zpravodaje k samotnému SDH Drunče:
Novodobé SDH Drunče vzniklo tak, že se parta nadšenců u rozpitého lahváče usnesla, že v
obci je celkem velká nuda a že by to chtělo nějakou změnu. Po roztá_ sněhů a výsvitu slunce
se odemkly vrata hasičárny a oprášilo se staré nářadí včetně mašiny PS 12. První trénink na
sebe nenechal dlouho čekat, kdy se rozhodlo to, co každý bude dělat za post. (Z současného
týmu je na stejném postu akorát strojník :)) Rozhodlo se, že se budeme věnovat hasičskému
sportu, nikoliv Hrbáčovi. Po nějakých odběhnutých trénincích jsme začali jezdit na okrskové
soutěže, které se nám začaly líbit. Postupem času jsme byli čím dál víc na sebe “na*raný" a
jak s velkou slávou SDH Drunče vzniklo, tak málem po chvíli zaniklo. Po velké obecní a
hasičské poradě bylo domluveno, že končit se nebude. V následných letech se tým obměnil. V
tuto dobu se deﬁni:vně rozhodlo, že se konči: nebude :) SDH Drunče ze sousedního
Chválkova a z Vícemile sehnalo 2 kvalitní proudaře a ihned vzápě_ se do obce přistěhoval
budoucí rozdělovač. Tým postupně zapadal do těch správných kolejí, kdy v roce 2015 nám
byla zakoupena naše zeleno-žlutá kráska o obsahu 2050...V současné době se tým SDH
Drunče zúčastňuje soutěží jako pravidelný účastník THL a PLPÚ. Konec SDHáčka v Drunčích
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není na pořadu dne a boj o lepší výsledky ve velmi těžké konkurenci, to je ten náš víkendový
chleba, který celému týmu velmi chutná :D
A jako výsledek si ještě ve zpravodaji dovolíme shrnout časy letošního ročníku Táborské
hasičské ligy. Čtenáře si dovolíme upozornit na skutečnost, že naši hoši běžně běhají trasu
závodu za 17 nebo 18 vteřin, což je (vzhledem k tomu, že trať má bezmála 70 metrů) téměř
olympijská záležitost.
Kdy

Kde

Liga

Čas

Poř.

Body

2018/09/15

Zhoř u
Tábora

THL

20,35

20

0

2018/09/08

Nová
Včelnice

PLPU

NP

12

0

2018/08/25

Kozmice

THL

19,18

14

2

2018/08/25

Žirovnice

PLPU

NP

18

0

2018/08/19

Bezděčín

THL

16,66

4

0

2018/08/19

Bezděčín

THL

17,51

6

10

2018/08/18

Ústrašice
(koná se v
Želči)

THL

17,98

16

1

2018/08/11

Chotěmice

THL

NP

27

0

2018/08/05

Chýnov

THL

18,32

9

7

2018/08/04

Řepeč

THL

18,29

13

3

2018/07/28

Krátošice

THL

18,16

5

11

2018/07/21

Strmilov

THL

19,74

14

2

2018/07/14

Kaliště

PLPU

NP

19

0
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2018/07/07

Batelov

PLPU

18,10

2

17

2018/07/01

Slapy

THL

19,54

16

0

2018/06/30

Chrbonín

THL

17,71

9

7

2018/06/16

Kamenice
nad Lipou

PLPU

20,83

8

8

2018/06/09

Tučapy

THL

18,17

11

5

2018/05/19

Žďár

THL

NP

24

0

2018/05/12

Dvorce

THL

17,64

4

17

2018/05/05

Kaliště

PLPU

DSQ

24

0

2018/03/31

Zdešov, na
návsi

-

18,85

26

0

___________________________________________________________________________

!!! Silvestr !!!

A jako každý rok Vás chceme pozvat na Silvestrovské sousedské posezení v KD Drunče, které
se uskuteční 31.12. od 19 hodin. Můžete se těšit na večeři (tentokrát připravuje rodina
Konečných), půlnoční ohňostroj, bohaté občerstvení a prak@cky bezednou nabídku nápojů.
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Již tradičně pořádáme soutěž s hodnotnými cenami. Letošní moxo soutěže jsou:

Sladké a slané záviny a štrůdly!
Vítány jsou jablečné, hruškové, makové, tvarohové nebo houbové,
masové, zelné nebo jakékoli jiné, co Vás napadnou!

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