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Drunče | Annovice

Noví občánci!
Vážení občané obce Drunče,
obec se nám rozrůstá!
Je nám velice milou povinnos= oznámit Vám, že
do naší obce přibyla hned dvě novorozená
miminka Karel a Isabel. První malý Karel, nebo
ještě lépe Kájík, se narodil dne 13.9.2019
Veronice Čiperové a Karlovi Kubů, jak se u nás
říká: “do čísla popisného 8 u Kalinů” a druhá
maličká Isabel se narodila dne 13.11.2019 Janě
Pávkové a Kamilovi Marešovi, tentokrát do čísla
popisného 5 v Annovicích.

Obě miminka jsou krásná, podle informací od
rodičů i zdravá, hodná a klidná, což mohou
potvrdit i sousedé a ostatně i obecní úřad, který
dosud nezaznamenal žádnou s=žnost na rušení
nočního klidu. Tedy, nikoli z oněch čísel
popisných …
Ano, jistě jste si z příjmení rodičů všimli, že se
nám v obci kromě nových miminek rozmáhá
ještě život na “psí knížku”, ale to je takový
moderní trend, se kterým můžeme nesouhlasit,
můžeme o něm diskutovat, ale to je asi tak
jediné, co s ním můžeme dělat.
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Rodičům nových občánků gratujuleme, přejeme jim, aby jim děti
dělaly jenom radost a oběma dětem pak přejeme do života hodně
štěstí a zdraví!
___________________________________________________________________________
Pozn. Jen tak dál! Potřebujeme těch nově registrovaných občanů aspoň stovku! Přikládáme fotografie minimek,
která byla náležitým způsobem poučena o zveřejnění svých fotek podle předpisů o ochraně osobnosti, GDPR a
dalších nařízení Evropské unie atd.

Nové webové stránky obce
Rádi Vám také oznamujeme, že v prosinci byly spuštěny zcela nové webové stránky obce, na
které bylo umístěno mnoho informací o obci hodných pozornos_. Na stránkách nyní v
přehledném uspořádání naleznete aktuální informace z rozhodování zastupitelstva, fotograﬁe
z obecních událos=, ale i informace z historie obce, užitečné odkazy, kalendář akcí a další.
Nechybí ani informace o tolik a často diskutované předpovědi počasí v obci.
Co je samozřejmě pozi_vní, je fakt, že webové stránky jsou v souladu se zákonem a
zákonnými povinnostmi kladenými na obecní úřady. Díky tomu zde najdete i informace
povinně zveřejňované - zejména na úřední desce.

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

Obec Drunče se tedy stává poměrně ak_vní na internetu, máme facebookové stránky,
webové stránky a pravidelný zpravodaj. Za chvíli budeme mít na internetu možná větší vliv
než leckterý youtuber nebo Leoš Mareš. Budete-li mít proto na srdci cokoli, co byste rádi
zveřejnili na jednom z uvedených informačních kanálů, dejte vědět panu starostovi nebo
napište na obec@drunce.cz, případně na renata.petrikova@seznam.cz. A posílejte určitě
fotograﬁe, které chcete zveřejnit na webu nebo i daší fotograﬁe z okolí obce, které bychom
mohli dát přímo na úvodní stránku. Na úvodní stránku jsou ideální fotograﬁe panorama_cké.
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Informace ze zasedání zastupitelstva:
Zastupitelstva ze dne 14.6., 11.10., 29.11. a 13.12.
1.
Obecní rybník (bývalé koupaliště) - zastupitelstvo zajis_lo na celou akci projekt od
autorizovaného projektanta a dosáhlo vydání stavebního povolení stavebním úřadem v
Jindřichově Hradci. Základem projektu je odbahnění rybníka a oprava hráze, která bude
muset být kompletně rekonstruována. Na akci byla uzavřena smlouva se zprostředkovatelem
dotačního programu Ministerstva zemědělství, který měl zajis_t podání žádos_ o dotaci a
výběrové řízení na stavební ﬁrmu. Po špatné zkušenos_ s plněním povinnos= ze strany
zprostředkovatele byla s =mto smluvním partnerem smlouva ukončena a v akci bude
pokračováno až v roce 2020 a obec zváží, zda nebude možné celou akci zvládnout i vlastními
silami.
Obec Drunče zároveň směnila část pozemků okolo koupaliště se sousední obcí Březina a nyní
tak vlastníme všechny pozemky v okolí rybníka. To nám zajišťuje možnost obsluhy tohoto
vodního díla bez jakýchkoli komplikací a ze všech důležitých stran.
2.
Lékárna Deštná - obec se postavila ak_vně k výzvě starosty Deštné a společně s
několika dalšími obcemi ﬁnančně podpořila provoz lékárny v Deštné na náměs=. Provoz
tohoto zdravotnického zařízení považujeme za důležitou službu občanům. Podle stavu
vyúčtování, budeme začátkem roku rozhodovat o další podpoře. Obec se dále stala malým
sponzorem Linky bezpečí, a sice darem ve výši 2 _síce korun.
3.
Pozemkové úpravy - obec v roce 2020 uspořádá jednání vlastníků pozemků v katastru
obce se zástupcem pozemkového úřadu a projedná jejich názory na provedení pozemkových
úprav (již jsme o nich informovali v minulém zpravodaji).
4.
Obecní rozhlas - jistě jste si všimli, že je instalován nový obecní bezdrátový rozhlas,
jehož funkčnost byla vyzkoučena i během rozsvěcení vánočního stromečku. Správcem
rozhlasu je Petr Soucha. Staré ampliony budou odvezeny SDH do sběrného dvora.
5.
Zákaz podomního prodeje - zastupitelstvo s ohledem na velmi nega_vní zkušenos_ s
podomními prodejci schválilo na svém území vyhlášku o zákazu podomního prodeje.
Vyhláška je vyvěšena na webových stránkách obce a cedule budou instalovány na dopravní
značky na obou začátcích obce.
6.
Upomínkové předměty - obec zajis_la na svou propagaci drobné upomínkové
předměty - odznáčky, magnetky a samolepky. Jsou v prodeji v obecní prodejně.
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7.
Vánoční dárky - jako každý rok zastupitelstvo schválilo i drobné dary seniorům z obce
a dárek v podobě sponzorského příspěvku mateřské školce v Deštné. Zastupitestvo
projednalo i hodně dalších drobnějších bodů, které jsou uvedeny v zápisech na webových
stránkách.

Známky na popelnice budou vydávány v sobotu 4.1. od 13-15 hodin!

Vánoce

Krásné Vánoce
a šťastný nový
rok 2020
Vám přeje
obec Drunče

a i Silvestr se blíží …
Vážení a milí sousedé z Drunče, Annovic i
okolních obcí, zveme Vás na sousedskou
silvestrovskou zábavu v sále našeho
kulturního domu od 19 hodin.
Letos soutěžíme o nejlepší bramborák!
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