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Vážení spoluobčané a čtenáři obecního zpravodaje,
máme za sebou letní měsíce, dobu dovolených a prázdnin, kdy jeden horký den střídal
druhý. Netušíme, jaké počasí nám přinesou podzimní měsíce, ale s jistotou víme, že se
budou konat volby do obecních zastupitelstev, a proto máte v tomto nezvyklém termínu
ve svých schránkách obecní zpravodaj. Na počátku tohoto končícího volebního období
jste dali důvěru patnácti zvoleným zastupitelům, aby pracovali pro naši obec.
Snad jsou výsledky naší práce vidět. Toto vydání zpravodaje přináší výčet nejdůležitějších akcí, které byly za čtyři roky realizovány, které byly dokončeny, a které rozpracovány.
Rozhodování o věcech veřejných není jednoduché. Je mnoho témat, která jsou důležitá
a podstatná a je přirozené, že za důležité a podstatné může považovat každý něco jiného.
Nelze ani vyhovět vždy a všem požadavkům. Na spoustu věcí byly mezi zastupiteli zcela
odlišné názory, ale cílem bylo najít řešení, která budou rozumná a přínosná pro obec.
Dokončili jsme akce započaté v minulém volebním období, spousta věcí se povedla,
ale jsou i věci, které šly udělat lépe nebo jinak. K realizaci některých řešení také vede
mnohdy zdlouhavá cesta, proto uskutečnění rozpracovaných věcí bude v rukou nového
zastupitelstva, které bude přebírat ekonomicky zdravou obec.
Chci a ráda poděkuji na tomto místě za odvedenou práci panu místostarostovi, všem
zastupitelům, radním, předsedům a členům výborů a komisí. Velice děkuji za práci všem
pracovníkům úřadu. Je potěšující se během práce setkávat s podobně smýšlejícími lidmi,
s lidmi, na které je možné se obrátit.
Velký dík patří i všem zájmovým spolkům za jejich dobrovolnou činnost, která je
velkým přínosem rozvoje společenského a kulturního života v naší obci.
Děkuji také občanům, kteří se starají o své domy, jejich okolí a zahrádky a dělají naši
obec krásnější. Děkuji i těm občanům, kteří přispěli svou prací nebo náměty, třeba i kritickými.
Stejně jako před čtyřmi lety přeji naší obci pro nadcházející období pracovité,
zodpovědné zastupitele, kteří boudou naší obec směřovat správným směrem. Zastupitele, kteří budou mít v sobě nutnou dávku sebereflexe a dostatek pokory a úcty k lidem, k životu.
Vážení občané,
váš hlas v nadcházejících volbách rozhodne o budoucím směřování naší obce. Ať je tedy
Vaše rozhodnutí uvážlivé a správné. Ať se všem v naší obci stále lépe žije, ať je domovem,
kde je nám dobře a kam se rádi vracíme.
Všem přeji pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
JUDr. Zuzana Hermanová
starostka obce
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Přehled akcí realizovaných ve volebním období 2014 – 2018
- Opravovány byly chodníky včetně silničních obrub.
V tomto období se jednalo o 1100 m na Přídankách. Do oprav chodníků je každoročně investováno kolem milionu korun.
- Oprava a zpevnění části místní komunikace nad vodárnou.
Tato komunikace praskala a smykový klín, který vznikal, hrozil utržením a sesunutím vozovky.
- Rekonstrukce maskérny a šatny v kulturním domě (zázemí pro účinkující).
Vzhledem k využití kulturního domu, byla tato oprava dalším krokem ke zlepšení zázemí.
- Pasport veřejného osvětlení.
Pasport byl zhotoven pro přehlednost a také za účelem získání dotací na veřejné osvětlení, které
se nám ovšem získat nepodařilo.
- Výsadba stromů od hřbitova k rozhledně.
Tato akce byla realizována dobrovolníky z řad občanů.
- Výstavba sportovní haly u ZŠ Drnovice.
Velká tělocvična byla dlouhodobým záměrem nejen našich předchůdců. Hala konečně stojí a je
využívána od brzkých ranních hodin do pozdních nočních.
- Připojení staré fary na kanalizaci.
Tato budova nebyla připojena na splaškovou kanalizaci. Připojení na kanalizaci ukládá zákon
z roku 2012.
- Prodloužení splaškové kanalizace na ulici Frédy. (Pro dva RD)
Jedna z posledních částí obce, kde nebyla možnost napojení se na kanalizaci.
- Pořízení přenosné motorové stříkačky pro JSDH Drnovice.
- Obnova dětského hřiště u potoka.
Staré hřiště bylo nahrazeno novými herními prvky.
- Oprava místní komunikace Zákostelí.
Stav této komunikace vyžadoval opravu pro zkvalitnění života občanů této ulice
- Oprava Černého kříže u hlásky
Kříž se po létech bez údržby nacházel v dezolátním stavu, byl kompletně restaurován a přesunut
o několik metrů blíže k cestě. Bylo využito dotace od Ministerstva zemědělství.
- Výměna světel veřejného osvětlení.
V obnově svítidel bylo započato už v předchozím období a každoročně bylo po etapách
pokračováno. V obci byly vyměněny všechny 150 wattová svítidla za LED 25W a 42W. Úspora
na elektrické energii je cca 60 %
- Výměna plynových kotlů na DPS.
Kotle po pětadvaceti letech dosloužily a byly vyměněny za moderní závěsné konden-zační kotle.
Došlo ke zjevné úspoře plynu.
- Čištění potoka Drnůvka.
Menší část, kterou nerealizoval správce vodního toku v zastavěné části, byla provedena na náklady obce. Došlo také k velké rekonstrukci toku, kterou na nátlak obce, realizoval správce, Lesy ČR.
- Prořez a ošetřování stromů.
Probíhá v pravidelných pětiletých intervalech v zájmu stromů i bezpečnosti občanů.
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- Zateplení stropu budovy Obecního úřadu.
Dle energetického auditu byl největší únik tepla z budovy právě stropem. Zateplení přináší další
úspory na energiích.
- Obnova kamerového systému.
Zastaralý a málo funkční systém byl nahrazen novým.
- Pořízení kompostérů pro občany.
Z dotací Operačního programu životního prostředí bylo pořízeno 370 ks kompostérů a rozdáno
mezi občany, kteří si o něj požádali.
- Oprava místní komunikace Za zahradou.
Jedná se o komunikaci na levém břehu toku Drnůvka pod Dombasem
- Nákup stadionu.
Složitý proces a velmi těžké rozhodování pro zastupitele. Stadion nejprve vydražila neznámá
společnost. Jak se později ukázalo, pouze za spekulativním účelem. Zastupitelé rozhodli, že
nechtějí nechat (ne)hospodařit na dvou hektarech uprostřed obce cizí subjekt a nemovitost
od něj odkoupili.
- Zhotovení zábradlí u kostela.
Na žádost občanů a v zájmu bezpečnosti, bylo zhotoveno zábradlí u kamenné dlažby.
- Rekonstrukce místní komunikace Dombas.
Občané ulice Dombas si v tomto období prošli spoustou prachu i bláta. Zasáhla je oprava vodovodu, kanalizace a následně celé ulice. Snad budou mít na několik dalších let klid.
- Mlatový chodník na Žleb.
Tento chodník spojuje části Žleb a Za mlýnem
- Výměna řídícího systému v kotelně Obecního úřadu.
Umožňuje efektivní vytápění, řízení jednotlivých teplovodních větví a především vede k úspoře plynu.
- Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH.
Hasičské auto bylo financováno z dotací Ministerstva vnitra, Jihomoravského kraje a částečně
z prostředků obce
- Parkovací stání u bytového domu.
Na žádost obyvatel, automobily obležených, bytových domů bylo zhotoveno stání u bytovky na Žlebě
- Oprava místní komunikace ke hřbitovu.
Frekventovaná místní komunikace vykazovala celou řadu závad. Několik let bylo neúspěšně
žádáno o dotace. V letošním roce, bylo přistoupeno k opravě z vlastních zdrojů
- Nová výsadba na hřbitově.
Po četných žádostech i stížnostech občanů, byly nahrazeny staré a vzrostlé tůje novou výsadbou
- Přístavba Mateřské školy.
S realizací rozšíření MŠ bylo započato v říjnu roku 2017
- Pořízení digitálního povodňového plánu.
Povodňový plán je hrazen z dotací Operačního programu životního prostředí a je součástí akce
„Protipovodňová opatření v obci Drnovice“
- Pořízení bezdrátového obecního rozhlasu.
Také rozhlas je hrazen z dotací Operačního programu životního prostředí a je součástí akce
„Protipovodňová opatření v obci Drnovice“. V době vydání zpravodaje by měl být již plně funkční.
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Stručný výčet akcí většího i menšího rozsahu nemůže vykreslit nemalé množství práce a úsilí, které
se za vším skrývají. Častokrát je skloňováno slovo „dotace“, magická formule, za kterou vidí mnoho
z nás snadnou cestu k finančním prostředkům. Opak se však stává pravdou. Za jakoukoliv dotací
stojí celá řada lidí a subjektů, a každý si chce ukrojit svoji část peněz. Naše obec nepatří mezi ty
nejmenší, proto si na řadu výzev o dotaci nemůže ani pomyslet, a když, tak je hodnocení nízké.
Za uplynulé období jsme zkvalitnili i rozšířili služby pro občany v nakládání s odpady. V tomto
trendu by se mělo i v budoucnu pokračovat. Vynaložené úsilí a peníze plně kompenzují absenci
vzniku černých skládek na našem katastru. I když se nám skládky objevují každý týden přímo v obci
u sběrných míst, je to stále lepší než v lesích a příkopách. I když se nedaří tento nešvar plně eliminovat, věříme, že původci skládek nejsou občané naší obce.
Nabídli jsme vám kontejner na objemný odpad, svoz pneumatik, elektrozařízení, starého textilu
i plastů. V obci je možno třídit, papír, plast, sklo, BIO, nebo kuchyňský olej. S touto službou snad
nemáme potřebu vozit něco na kraj lesa.
Častým terčem kritiky je chování některých spoluobčanů, kteří se shromažďují ve středu obce
a požívají alkoholické nápoje. Tomuto lze zamezit vyhláškou, ale jak všichni víme, vyhlášky
a nařízení platí jen na toho, kdo se jich bojí. Všechno se skrývá v lidech, v jejich chování a v postoji, který zaujmou.
Ale opusťme negativa. Naše obec je krásná a žijí v ní občané, kteří jsou ochotni zapojovat se
do dění, ať už prací, radou, nebo třeba i kritikou. Mnozí udržují veřejná prostranství před svými
domy v létě i v zimě.
Velkou radost nám činí práce a rozvoj všech místních organizací, které jsou nedílnou součástí
obce a jejího života. Pozitivem je také využití kulturního domu, ve kterém se ročně koná celá řada
akcí, a málokdy najdeme ještě nějaký volný termín. Objednávat prostory je třeba i rok dopředu.
I na tomto vytížení se podílejí místní organizace.
Velké poděkování patřím všem pracovníkům obce, kteří prokazují nezměrnou ochotu a loajalitu.
Především v zimním období pracují již od časných ranních hodin, aby připravili svým spoluobčanům
komfortní cestu do zaměstnání, či jen za nákupy. Je radost pracovat v soudržném a přátelském
kolektivu v čele s paní starostkou.
Přeji všem spoluobčanům především radost ze života.
Jiří Dvořák
místostarosta

Volby do Zastupitelstva obce Drnovice se uskuteční:
v pátek

5. října 2018

od 14,00 hod. – 22,00 hod.
a

v sobotu 6. října 2018

od 08,00 hod. – 14,00 hod.

Místo konání voleb :
Dům s pečovatelskou službou Drnovice čp. 321
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V letošních komunálních volbách se bude o přízeň voličů ucházet v naší obci celkem 5
volebních stran. Volit budeme 15 zastupitelů.
1.
2.
3.
4.
5.

ANO 2011 - ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová + Aktivní Drnováci

Způsob úpravy hlasovacího lístku
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce Drnovice je vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být
zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. Údaj o členství jednotlivých
kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličů budou na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto
zkratky s úplnými názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci
registračního úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostkou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě,
že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou
volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených
způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než
jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
Počet členů zastupitelstva (15), který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem
jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud je voleno
15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně
ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 10 hlasů, a to pro kandidáty na prvních
desíti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů,
než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
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Požár kulturního domu
Vážení spoluobčané,
datum 21. září 2018 se zapíše navždy do historie naší obce. Když jsme připravovali
a odevzdávali do tisku volební zpravodaj, nikoho ani v nejčernějších myšlenkách nenapadlo, že bude třeba vydání doplnit o takto smutnou a nešťastnou událost, kdy náš kulturní dům, kulturní stánek s bohatou tradicí, zachvátil rozsáhlý požár .Jeho následky se
dotýkají velice citlivě nejen našich spoluobčanů, ale i lidí ze širokého okolí. Asi bychom
nespočítali to obrovské množství vzpomínek, osudů, příběhů, které se k této budově
za jeho dlouhou historii váží. V současně době zde byly nasmlouvané akce až do jarních
měsíců příštího roku. Nastalá neutěšená situace byla někde takto výstižně komentována:
„ bolí to“.
Požár vznikl po jedenácté hodině pátečního dopoledne a velice rychle se šířil. Naštěstí
v budově nikdo nebyl a téměř okamžitě byl vyklizen i sousední obecní úřad a prostory
restaurace. Obě budovy byly odpojeny od přívodu elektrické energie a na místo postupně
přijelo 22 jednotek hasičů, které požár likvidovaly. Zásah byl velice náročný a v jednu chvíli hrozilo jeho rozšíření na sousední budovu úřadu. Až po více jak třech hodinách se
podařilo dostat požár pod kontrolu, ale dohašování pokračuje i v sobotu.
Na místo byl hned v pátek povolán statik, který budovu prohlédl a označil kritická
místa. Střešní konstrukce se vlivem shoření propadla do sálu a poničila další zařízení
a pohled je to velice skličující. Na příčiny požáru existují různé názory, ale důležité budou závěry vyšetřovatelů, kteří provedli prvotní ohledání již v pátek a v pondělí přijede
další expertní skupina. Nyní nedokážeme odhadnout, jak dlouho vyšetřování potrvá.
Odborná chemická laboratoř provedla v obci měření případných škodlivin vzniklých
v důsledku požáru a naměřené hodnoty byly nulové.
V první fázi po dohašení probíhají a budou probíhat zabezpečovací práce zajištění
stavby proti nepříznivým vlivům počasí a další postup bude stanoven po ukončení
vyšetřování.
Před naší obcí stojí velký úkol. Věřím, že uděláme společně vše, aby měla zase odpovídající kulturní stánek, který začne psát novou historii.
Děkuji za těžkou a nebezpečnou práci všem složkám, které se na likvidaci požáru a jeho
následků podílely. Děkuji Hasičskému záchrannému sboru Jhm kraje, profesionálním
hasičům, děkuji našim dobrovolným hasičům a všem dobrovolným hasičům z širokého
okolí a pracovníkům úřadu za podíl na uklízecích pracech.
Děkuji také těm, kteří bezprostředně po události nabízí naši obec jakoukoli pomoc. ¨
V sobotu 22.9.2018

JUDr. Zuzana Hermanová
starostka obce
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ELEKTROWIN loni překročil kvótu na sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Nad rámec požadavků vycházejících z platné evropské směrnice splnil v roce 2017 kvótu pro sběr a
recyklaci vysloužilých spotřebičů kolektivní systém ELEKTROWIN. Podle platné metodiky výpočtu,
která vychází z průměrného ročního množství nového elektra uvedeného na trh za předchozí tři
kalendářní roky, dosáhl míry zpětného odběru ve výši 45,19 %. Požadováno je 40 %.
Vyjádřeno hmotností vysbíraných a zrecyklovaných spotřebičů se jedná celkem o 39 554,05 tuny
vysloužilého elektra. Největší podíl - 18 326,264 tuny – připadá na velké domácí spotřebiče. Další
velkou část - 15 710,919 tuny – tvoří chlazení, 5 502,283 t se na výsledku podílely malé spotřebiče.
Zbytek byly televize, monitory a světelné zdroje.
Podle požadavků zákona o odpadech měl ELEKTROWIN v loňském roce zřízené místo zpětného
odběru v každé obci s počtem obyvatel větším než 2000.
Smluvních obcí bylo 1429 s 1522 sběrnými dvory. Formou mobilního sběru zajišťovalo likvidaci
elektroodpadu 3406 obcí, ELEKTROWIN rozmístil také 800 stacionárních kontejnerů. Sbírat a
recyklovat pomáhalo 2451 prodejců a servisů, 1431 hasičských sborů, 3604 škol, pomáhaly i dopravní
podniky nebo Vězeňská služba.
Celkem měli lidé v roce 2017 možnost předat ELEKTROWINu staré spotřebiče prostřednictvím 13 925
sběrných míst. To znamená pokrytí 10 256 455 obyvatel České republiky. Celkově nás bylo podle
statistik k 31. prosinci loňského roku 10 610 055.
Průměrně tedy každý z nás odevzdal loni prostřednictvím ELEKTROWINu zhruba 3,7 kilogramu
vysloužilého elektra. V různých krajích byli ale lidé různě aktivní. Měřeno množstvím odevzdaných
spotřebičů na obyvatele zvítězil Královéhradecký kraj se 4,85, naopak Praha se 2,98 kg žebříček
uzavírá.
Zpětný odběr a oddělený sběr v krajích dle výtěžnosti na obyvatele v kg v roce 2017
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NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!
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