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Páté číslo
zpravodaje
Vážení občané obce
Drunče,
vychází páté číslo
zpravodaje, v návaznosti
na

dvě

schůze

zastupitelstva obce a
velkou událost v naší
obci - a sice pořádání
SOUTĚŽE HASIČSKÝCH
DRUŽSTEV, jež proběhla
dne 9.5.2015.

Zastupitelstvo obce 24.4.2015

Takže popořádku:

Dne 24.4.2015 se konalo zastupitelstvo obce, které diskutovalo a rozhodlo následující otázky:
1.

Audit roku 2014 - audit finančního hospodaření obce byl dokončen v březnu tohoto roku a

dopadl pozitivním výrokem. Hospodaření obce za rok 2014 tedy bylo ověřeno nezávislým auditorem.
2.

Odpad v bývalém lomu - při náhodné pochůzce starosta obce zjistil, že v bývalém lomu směrem

na cihelnu jsou navezené pneumatiky a další odpad, který tam ještě před zimou nebyl. Záležitost
zastupitelé projednali a obec se v každém případě postará o odstranění tohoto odpadu. Zároveň ale
obec zváží, zda do lokalit silnice Mnich, lom na cihelnu a další naistaluje fotopasti, aby získala důkazy pro
případné správní nebo trestní řízení proti vandalům, kteří takto ničí okolí obce. Kromě toho obecní
zastupitelstvo prosí občany o pozornost vůči svému okolí a v případě, že by byl kdokoli svědkem
vyhazování odpadků na místa, kde nemají co dělat, o nahlášení starostovi.
3.

Mikroregion Jindřichohradecko - v souvislosti s tím, že obec Drunče vstoupila do dobrovolného

svazku obcí, se zástupci obce zúčastnili jednání. Cílem této spolupráce je spojení sil ve vztahu k rozvoji
obcí a různých dotovaných programů v nich. Základní předmět činnosti a seznam obcí tohoto
dobrovolného uskupení Vám uvádíme v příloze tohoto zpravodaje.
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Prodeje pozemků (pozor možná další “šmejdi”) - Vlastníci pozemků v katastru obce

pravděpodobně již v minulosti několikrát dostali různá oslovení od třetích osob nabízející “poctivý”,
“férový” nebo jinak označený výkup zemědělských a lesních pozemků. Zastupitelstvo obce Vás tímto
nabádá ke zvýšené pozornosti, neboť se k nám dostaly informace o tom, že odpoví-li vlastník na takovou
nabídku, může se během pár dní před jeho dveřmi objevit párek zájemců, kteří se prostě nezvednou
dokud vlastníka “neukecají” k prodeji jeho pozemků za cenu, která nakonec není až tak výhodná, jak se
mohlo na první pohled zdát. Pozemky pak smění za zajímavější v jiné lokalitě a lesy samozřejmě vykácí.

Zastupitelstvo dne 19.6.2015
Z konání tohoto zastupitelstva Vás můžeme informovat o následujícím:
1.

Svaz měst a obcí - byl zvolen nový předseda svazu měst a obcí. Je to starosta Kyjova, Mgr.

František Lukl. Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní
organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní
politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v
oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů,
primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným
problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak
zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR.
2.

Výsadba stromořadí - po jarní obhlídce vysazených stromků bylo zjištěno, že dva doubky se

nechytily a během zimy pravděpodobně uschly. Bude provedena jejich kontrola a náhrada a jak bylo
slíbeno ve výsadbě bude pokračováno. Některé stromky byly mírně poškozeny zvěří, zde se o to postará
obec ve spolupráci s dodavatelem a stromky se ošetří a zajistí pletivem nebo jiným způsobem.
3.

Závěrečný účet obce roku 2014 - v návaznosti na provedení auditu byl odsouhlasen závěrečný

účet obce, je vyvěšen na internetu www.drunce.cz. Základní informace jsou takové, že příjmy obce
převýšily očekávání v sestaveném plánu a výdaje v součtu zase byly o něco nižší než bylo plánováno.
Hospodaření obce tak skončilo přebytkem, což je v českých krajích obecně dosti neobvyklé.
4.

Radary - jak jste již jistě postřehli, radary jsou umístěné a podle závěru diskuse na zastupitelstvu

jsou výsledky jejich instalace zatím uspokojivé. Lepší by samozřejmě bylo “výborné”, ovšem víc pro to
zatím obec dělat nemůže.
5.

Zásah SDH Drunče - v neděli dne 14.6.2015 měli naši dobrovolní hasiči zásah, když se valila

voda z pole kukuřice k Maryškům z Vrší. Bylo nutné rychle reagovat a vykopat strouhu na odvod vody.
Bohužel je na tomto poli zasetá kukuřice, která s sebou nese tyto potíže, neboť nezadržuje vodu.
Klimatické podmínky se bohužel také zhoršují a přívalových dešťů je pořád víc a víc.
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Gratulace sektretářce, účetní, legislativní asistentce a

obecně výborné administrativní pracovnici obce - na posledním
zasedání zastupitelstva tomu bylo přesně 10 let ode dne, kdy
paní Hana Turková začala pro obec vyřizovat administrativní a
účetní záležitosti. Ku příležitosti tohoto výročí jí starosta obce i
zastupitelé popřáli dalších mnoho let trpělivosti s vyřizováním
agendy naší obce.
Jakkoli malá naše víska je, papírování je s ní díky legislativní
byrokracii dost a dost.
7.

Soutěž Březina - hasiči z

SDH Drunče zároveň zastupitelstvo
informovali o tom, že zvítězili v
soutěži pořádané sousední obcí
Březinou. Soutěž byla velmi povedená, organizace na jedničku a celková
atmosféra soutěže i následné oslavy byly skvělé. Soutěž v Březině je navíc
každý rok jiná, neboť ji místní SDH pořádá vždy na jiném místě. Jednou se
běhá okolo rybníka s otočkou kolem stromu, jindy zase na návsi (ovšem
mírně do kopce :-). Holt velká obec.
Děkujeme tímto obci Březina za pozvání!

Hasičská soutěž dne 9.5.2015
Obecní sbor dobrovolných hasičů pořádal již druhý ročník soutěže
hasičských družstev. Výsledky byly více než potěšující. Tento den vyšlo
nakonec velmi hezké počasí (ačkoli jsme museli čelit dvěma bouřkám,
vždy byly jenom lokální a netrvaly déle než slabou hodinku).

Účastnilo se celkem 16 soutěžních družstev, ve 3
kategoriích. Účastnila se 2 soutěžní družstva dětí, 4
družstva žen a 10 družstev mužů. Vítězem kategorie
muži se stalo družstvo DRUNČE v čase 18:39, v
kategorii ženy opět DRUNČE v čase 23:39 a pouze v
kategorii dětí nám prvenství “uniklo” ve prospěch
družstva KLENOV v čase 58:34.
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Po hasičské soutěži následovala opakovaná soutěž s
tou změnou, že si všichni v družstvu vylosovali nové
pozice. Tím padly zavedené strategie, pokoutné triky
i tréninkové návyky týmů, takže některé okamžiky byly
veselejší než obvyklá pivní štafeta … i když ta se
samozřejmě konala také, hned po ukončení
oficiálního programu a pokračovala až do časných
ranních hodin.

K tanci hrál již všem známý DJ Gizzy, kterého můžeme za výběr hudby a vytrvalost v
držení dobré nálady jenom chválit. Jeho pokřik se snad ještě dosud nese naší vesnicí.
Všem účastníkům soutěže děkujeme za účast!
Organizátorům to klaplo na jedničku.

Gratulovat si k vítězství nebudeme, protože to už za nás udělali jiní a
mohlo by to vyznít divně.

Tradiční pouťová zábava v Drunči se bude konat již tento
pátek dne 26.6.2015. Jako obvykle je přichystáno občerstvení, k tanci budou hrát Vrbovci (tentokrát ve
složení 5-ti muzikantů), a během večera dojde i na dražbu dřeva z májky (hasiči se samozřejmě postarají
o skácení i pořezání).
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Příloha

Základní údaje ke svazku obcí
Mikroregion Jindřichohradecko – svazek obcí Jindřichohradecko	
  
Předmět činnosti svazku obcí:	
  
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a
efektivnímu	
  rozvoji	
  zájmového	
  území,	
  ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich
spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:	
  
a. propagace svazku a jeho zájmového území,
b. koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,	
  
c. oblasti školství,
d. oblasti sociální péče a sociální politiky,	
  
e. správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,	
  
f. ochrany veřejného pořádku,	
  
g. ochrany životního prostředí,	
  
h. rozvoje cestovního ruchu,
i. podpory podnikání,
j. zajištění dopravní obslužnosti,	
  
k. zabezpečování čistoty obce,	
  
l. správy veřejného osvětlení,	
  
m. zásobování vodou,
n. vodního hospodářství, zemědělství a průmyslu,	
  
o. společných nákupů energií,	
  
p. správy majetku obcí, zejména v oblasti místních komunikací,
q. administrativní činnosti, zejména:	
  
	
   i. vedení a zpracování účetnictví obcí,
ii. právního poradenství,
iii.kontrolní a auditorské činnosti.	
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MIKROREGION)JINDŘICHOHRADECKO)–)SVAZEK)OBCÍ)JINDŘICHOHRADECKO))
(ORP)Jindřichův)Hradec))
!
1.!Členové!Mikroregionu!Jindřichohradecko!–!Svazek!obcí!Jindřichohradecko!jsou:!
!
1!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
8!
9!
10!
11!
12!
13!
14!
15!
16!
17!
18!
19!
20!
21!
22!
23!
24!
25!
26!
27!

Název)obce)
Bednáreček!!
Blažejov!
Bořetín!
Březina!
Člunek!
Deštná!
Drunče!
Horní!Radouň!
Horní!Skrýchov!
Hospříz!
Jarošov!nad!Nežárkou!
Jindřichův!Hradec!
Kamenný!Malíkov!
Kostelní!Radouň!
Lodhéřov!
Nová!Olešná!
Okrouhlá!Radouň!
Pluhův!Žďár!
Popelín!
Rodvínov!
Roseč!
Rosička!
Střížovice!
Světce!
Velký!Ratmírov!
Vícemil!
Žďár!

Adresa)
Bednáreček!100,!37842!Nová!Včelnice!
Blažejov!38,!378!52!Blažejov!
Bořetín!32,!378!53!Strmilov!!
Březina!47,!378!21!Kardašova!Řečice!
Člunek!21,!378!33!Nová!Bystřice!!
Nám.!Míru!65,!378!25!Deštná!
Drunče!13,!378!21!Kardašova!Řečice!!
Horní!Radouň!109,!378!43!Horní!Radouň!
Horní!Skrýchov!5,!377!01!Jindřichův!Hradec!
Hospříz!28,!377!01!Jindřichův!Hradec!
Jarošov!nad!Nežárkou!236,!378!41!Jarošov!nad!Nežárkou!
Klášterská!135/II,!377!22!Jindřichův!Hradec!
Kamenný!Malíkov!54,!378!42!Nová!Včelnice!
Kostelní!Radouň!49,!378!42!Nová!Včelnice!!
Lodhéřov!168,!378!26!Lodhéřov!
Nová!Olešná!71,!378!53!Strmilov!
Okrouhlá!Radouň!82,!378!42!Nová!Včelnice!
Pluhův!Žďár!66,!378!24!Pluhův!Žďár!!
Popelín!93,!378!55!Popelín!
Rodvínov!72,!377!01!Jindřichův!Hradec!
Roseč!46,!377!01!Jindřichův!Hradec!
Rosička!45,!378!21!Kardašova!Řečice!
Střížovice!11,!378!53!Strmilov!
Světce!15,!378!21!Kardašova!Řečice!
Velký!Ratmírov!25,!377!01!Jindřichův!Hradec!
Vícemil!21,!378!21!Kardašova!Řečice!
Žďár!21,!378!42!Nová!Včelnice!

IČ)
00666874!
00246298!
00512931!
00476421!
00246468!
00246506!
00666912!
00246735!
00666882!
00246751!
00246859!
00246875!
00666459!
00477028!
00247014!
00512800!
00666483!
00247260!
00247286!
00247375!
00512729!
00666904!
00512737!
00666921!
00666556!
00666891!
00583952!

)
!

1!
!

!

!
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Hádanka:

Redakci našeho zpravodaje se podařilo získat deníky pana Františka Skůpy o obci Drunče a s laskavým
svolením pana Kotěry, který je léta opatroval, je budeme v následujících zpravodajích zveřejňovat v rámci
nové přílohy. Zde Vám dáváme “ochutnávku”, která je zároveň rébusem v luštění minimalistického písma
autora těchto úžasných deníků. Jdeme na to!
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