Vážení spoluobčané,
nejen já se opakovaně pozastavuji nad tím, jak ten čas rychle ubíhá. Je před
Vámi letní číslo obecního zpravodaje, které se snažíme připravit vždy před
konáním tradiční Svatovavřinecké pouti.
Alespoň rámcově zde opět nacházíte souhrn činností a akcí, které jsou v naší
obci ve fázi příprav, realizace, ale jsou zde uvedeny také události již proběhlé.
Když vynechám pracovní oblast, zcela jistě si zaslouží připomenout dvě důležité události v naší obci za uplynulý půlrok.
Velký zájem nejen našich občanů, ale také velký ohlas, mělo výborné divadelní představení „Na tý louce zelený“, které skvěle připravila obnovená místní Osvětová beseda, a.s.. Věřím, že díky našim ochotníkům se můžeme těšit na
další kulturní zážitek.
Poslední červnový víkend se konala v naší obci více jak po třiceti letech
významná událost - slavnostní primiční mše svatá, kdy svou první mši sloužil
v zámecké zahradě náš spoluobčan Jan Bezděk.
I když jde o zcela rozdílné události v životě našich občanů, zcela jistě zůstanou v jejich vzpomínkách velmi dlouhou dobu.
Vážení občané, počasí těchto dnů léto připomíná jen zřídka, přesto ho prožijte pokud možno pohodově a podle svých přání.
JUDr. Zuzana Hermanová

3

Zprávy z jednání Zastupitelstva a Rady obce Drnovice
Zastupitelstvo obce se sešlo od vydání posledního zpravodaje jedenkrát a to
18. června 2008, rada se v tomto období sešla sedmkrát.
Na zasedání 18. června 2008 zastupitelstvo mj. projednalo a schválilo:
- závěrečný účet obce Drnovice za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
- rozpočtové opatření č. 3 na rok 2008, kde příjmy byly povýšeny o 743,9 tis. Kč
a výdaje celkem o 6.244 tis. Kč, hlavní navýšené výdajové položky představují – kanalizace Nová cesta, výměna oken na budově Obecního úřadu,
rekonstrukce elektroinstalace na zdravotním středisku, oprava veřejného
osvětlení, nákup pozemků na dětské hřiště, projektová dokumentace na
cesty. Celkové rozpočtované příjmy činní po schválené úpravě 24.321,1 tis.
Kč a výdaje 33.091,7 tis. Kč, rozdíl 8.770,6 tis. Kč je kryt ze zůstatku na účtu z
minulých let.
- využití vkladových terminovaných účtů peněžních ústavů na zhodnocení
volných peněžních prostředků na běžném účtu
- prodej pozemku p.č. 1398/103 za Lesní správou o výměře 107 m2 za 300,- Kč/m2
- prodej pozemku p.č. 1398/19 za Lesní správou o výměře 1618 m2 za 300,- Kč/m2
- prodej pozemků nacházejících se v areálu Zemědělské společnosti o celkové výměře 2362 m2 za 10,- Kč/ m2, uvedená cena byla stanovena vzhledem
k tomu, že pozemky Zemědělská společnost dlouhodobě užívá a s tím, že v
kupní smlouvě bude uplatněno pro obec předkupní právo
- Obecně závaznou vyhlášku obce Drnovice č. 8/2008, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci. Z vyhlášky vyplývá
především, že volný pohyb psů je prakticky vyloučen.
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a a.s. E.ON Distribuce, umožňující právo využití pozemku pro účely umístění kabelového
vedení NN – obytný soubor v lokalitě Za mlýnem
- zadat realizaci záměru výstavby inženýrských sítí pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě Nový Dombas vybrané ﬁrmě. Usnesení vyplynulo z toho,
že schválená cena na odkup pozemků od soukromých majitelů ve výši 110,Kč/m2 není těmito akceptována
- zamítlo prodej 3.200 ks prioritních akcií České spořitelny za 500,- Kč za 1 ks
- zamítlo záměr o směnu pozemku p.č. 1258/74 o výměře 790 m2 v lokalitě
Za mlýnem
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- odkup pozemku ve sportovním areálu, a to asfaltové hřiště a přístupovou
cestu k němu od TJ SPORT za 195,- Kč/m2
- zamítlo odkup dalšího pozemku ve sportovním areálu za navrhovanou cenu
195,- Kč/ m2 s tím, že schválilo maximální vyjednávací cenu 150,- Kč/m2
- záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce a to bývalé hasičské zbrojnice – nabídka je využít tuto na vystavení staré hasičské techniky
- proběhla obsáhlá diskuze ohledně využití budovy bývalého kina – záměr
pronájmu byl vyvěšen na Obecním úřadu je nabídka na využití na podnikatelské aktivity a to prodejnu drogerie. Bylo rozhodnuto opakovaně oslovit
všechny drnovické společenské organizace zda by si nevzaly prostory do
užívání a nechat posoudit zda objekt není vhodný na výstavbu bytů
- pasportizaci místních komunikací zpracovanou odbornou ﬁrmou, která
tyto rozlišuje na místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy (samostatné chodníky a chodníky podél silnic) a účelové komunikace
Rada se na svých zasedáních mj. zabývala:
- schválení smlouvy o dílo – na základě výběrového řízení na rekonstrukci
elektroinstalace v prostorách restaurace Sport – předpokládaná realizace
po drnovické pouti
- výběrovým řízením na rekonstrukci elektroinstalace na zdravotním středisku, následně schválení smlouvy o dílo – bude realizováno v září letošního
roku
- vypsáním konkursu na ředitele /ku/ Základní školy, vzhledem k tomu, že
stávající ředitelka na tuto funkci k 31.7. 2008 rezignovala. Rada ustavila konkursní komisi a provedla všechny úkony vyplývající ze zákona a na základě
výběrového řízení byl ředitelem ZŠ s účinností od 1.8. 2008 jmenován Mgr.
Miroslav Zemánek
- schválením cenové kalkulace na jeden oběd v Mateřské škole pro cizí strávníky
- schválením smlouvy s hasičským záchranným sborem JmK o převodu cisternové aut. Stříkačky LIAZ 101
- převodem pozemků ze Státního pozemkového fondu do vlastnictví obce v
lokalitě Nový Dombas
- projektováním výsadby zeleně v lokalitách za hřbitovem a kolem nové výstavby za „Lesní správou, kterou zpracovává odborná agentura
- oznámením o zahájení provozu hotelu ALLVET od 1.6. 2008 – stojí na katastrálním území obce
- žádostí Diakonie Broumov o poskytnutí příspěvku na humanitární činnost
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- postupem prací na studii „Zámecká zahrada Drnovice“, kde je záměr vybudovat areál zdraví se záměrem nepřijít o schválenou dotaci ze státního rozpočtu
- záměrem vybudování rozhledny na kopci Chocholík
- žádostí spoluvlastníků domu č.p. 270 – „Koloniál Měřínský“ o bezúplatné
užívání pozemku před tímto domem a to z titulu problému s parkováním
soukromých vozidel znemožňujících zásobování. Bylo rozhodnuto řešit tento problém dopravním značením.
- žádostí o zajištění bezpečnosti – oprava zábradlí v části budovy Základní
školy, kde provozuje činnost o.s. Kolokoč
- účastí Obecního úřadu na organizačním zajištění primice nového kněze
– drnovického občana, která proběhla v zámecké zahradě
- přípravou realizace vybudování parkoviště v prostorách vedle tělocvičny
– předpokládaná realizace srpen 2008
- přípravou realizace akce Kanalizace Nová cesta – předpokládaný termín zahájení podzim letošního roku (časový problém je schválení věcného břemene ze strany Jihomoravského kraje vzhledem k tomu, že část chodníku kam
tato zasahuje je v jejich majetku)
- záměrem postupně doplňovat odpadkové koše a parkové lavičky
- záměrem vymalování Kulturního domu – předpokládaná realizace na podzim letošního roku
- výběrovým řízením a následně schválením smlouvy o dílo na akci Kanalizace Frédy. Realizace byla zahájena 7.7. 2008, termín dokončení je 8.8. 2008.
- žádostí o povolení provozu výherních hracích přístrojů – jedná se dva hrací
přístroje v pivnici u Alána
- informací od s.p. Lesy ČR o fyzickém předání pozemků, které na základě zjištění byly historickým majetkem obce
- průběhem kontroly ze Státního archivu provedené na Obecním úřadu
- kontrolou Finančního úřadu na čerpání dotací
Průběžně se rada zabývala:
- žádostmi o obecní byty a o umístění v Domě s pečovatelskou službou, nové
žádosti jsou zařazovány do pořadníku. Nová nájemní smlouva byla uzavřena na byt č.1 v Domě s pečovatelskou službou
- žádostmi o stavební parcely v v připravované lokalitě Nový Dombas
- postupem realizace akce „Nástavba bytového domu č.p. 564“, kde mají
vzniknout čtyři nové bytové jednotky (dvě 2+1 a dvě 1+kk) pro příjmově

6

vymezené skupiny obyvatel. Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je,
že průměrný příjem nepřesáhl v posledních dvanácti měsících 0,8 násobek
průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství u samostatně žijící osoby.
Druhý a další člen domácnosti musí prokázat, že příjem nepřesáhl 1,5 násobek. Přednostně budou nájemníci vybírání z pořadníku na obecní byty.
Předpokládané obsazování bytů bude k 1.1. 2009.
- průběhem rekonstrukce kanalizace, která v současné době postoupila do
centra obce a má skončit na Křivdě. Tato je součástí akce „Rekonstrukce a
výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“. Zde se na občany obracíme především se žádostí o pochopení a trpělivost.
- postupem přípravy akce rekonstrukce komunikace Trávníky – předpokládaný termín zahájení je září letošního roku
- postupem prací na studiu protierozních a protipovodňových opatření v katastrálním území obce
Dále se rada zabývala přípravou podkladů do zastupitelstva a ty skutečnosti,
které jsou uváděny v jednání zastupitelstva se zde již neopakují
V rámci údržby obecních bytových domů bylo realizováno:
- generální oprava střechy na bytovém domě č.p. 675 (na Žlebě)
- výměna oken a vstupních dveří na zdravotním středisku
Dne 6.5. 2008 proběhlo v přísálí Kulturního domu veřejné setkání organizované o.s. Barvínek a Obecním úřadem s námětem „O budoucnosti Drnovic
společně“. Předmětem jednání byla analýza současného stavu v obci, tj. silné
a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Zpracovaný materiál by měl být výstupem jak dál směřovat rozvoj naší obce.
Co nám vadí, event. co se nám nelíbí:
- někteří občané stále obtěžují své okolí pálením odpadů ze zahrady mimo
povolenou dobu, a pálí odpad, který není dostatečně suchý
- ze strany správce drnovického potoka nebyl dodržen slíbený termín zahájení zkapacitňování toku
- nepořádek, který po sobě zanechává především mládež na veřejném prostranství, např. autobusová zastávka, prostory za bývalým kinem
- jak dochází k postupnému chátrání drnovického stadionu – řešení je nad
rámec možností obce
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ZŠ DRNOVICE a sport
Naše škola se i v letošním roce zúčastnila několika okresních sportovních soutěží – v kopané, v přespolním běhu, ve ﬂorbale, v plavání, ve stolním tenise
– 4.místo, v plavání, ve vybíjené – 2. místo, v atletickém trojboji – 1. a 3. místo,
poháru rozhlasu – 4. a 5.místo
28.6. se soutěžilo ve skoku vysokém. Letošního ročníku Drnovické výšky se
zúčastnilo 61 žáků školy. Noví vítězové:
kategorie

1. místo

Rekord cm

ml. žáci
st. žáci
ml. žačky
st. žačky

Kučera L.
Čech M.
Kalivodová M., Pavlíková M.
Vašíčková M.

(7. třída)
(8. třída)
(7. třída)
(9. A)

130cm
145cm
120cm
125cm

135
173
120
130

1. Škola v přírodě
Březová
Ve dnech 12.5.-16.5. se žáci 1.,2. a 5. třídy pobývali na škole v přírodě ve středisku Březová. Za pěkného počasí děti plnily různé hry na rozvoj kolektivu, na
tvořivost, pohybové aktivity, s plným nasazením hrály vybíjenou, kopanou.
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Program byl doplněn i jinou tématikou – lukostřelbu, paintball, šplh na laně,
Rambo dráhu, střelbu ze vzduchovky. Samozřejmě nechyběly ani večerní tance, ﬁlmové pohádky a řada společenských her. Některým dětem zkazily radost z pobytu zdravotní problémy. Snad příště už to vyjde lépe.
Vyhlídka, Blansko
Třeťáci a čtvrtáci se svými třídními učitelkami strávili školu v přírodě v rekreačním středisku Vyhlídka na Blanensku. Celý pobyt provázela etapová hra „Příšery a příšeráci na Vyhlídce – mají práci“, kdy jednotlivé skupiny plnily mnoho
úkolů – jídelníček příšery, výroba vlajky, odlévání stop, orientace s buzolou.
Etapovou hru střídaly i další aktivity – míčové hry, branný závod, výtvarné a
jiné soutěže. Večery zaplnily country tance a diskotéky. Nadšení u dětí vyvolala návštěva Wellnes centra s bazénem a vířivou masážní vanou. Spokojenost
byla i na celodenním výletě do westernového městečka Šiklův Mlýn a strašidelného zámku Draxmoor..
2. Školní akademie
V úterý 29.4. zavítala do Drnovic u Vyškova „televizní společnost“, která tu natáčela zpravodajský pořad „Drnoviny 2008“ pod vedením zkušené režisérky
Mgr. Dagmar Musilové a se známou moderátorskou dvojicí – Evou Adamcovou a Miroslavem Leciánem.
V relaci s heslem „slyšíme se“ jsme se dozvěděli nejnovější události z praktického cvičení sboru dobrovolných hasičů, záchrany princezny ze spárů draka,
likvidace Jožina z bažin, poskytnutí první pomoci polámanému mravenečkovi
a vyřešení problémů místních menšin. Nechyběl ani
záznam premiéry moderního večerníčku Červená
Karkulka a zábavného pořadu Večer mezi hvězdami.
Vrcholem zpráv byli místní
rosničky, ﬂorbalisté a roztleskávačky. Tečkou za celým programem nemohl
být nikdo jiný než naši borci na konec.
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Odměnou všem zúčastněným žákům za jejich zdařilý výkon byl aplaus v Kulturním domě a pochvalné zápisy diváků ve školní kronice – skvělé, super, prima!
3. Branný den ZŠ Drnovice
Dne 9. května se na naší škole uskutečnil branný den pod vedením dobrovolných hasičů z Drnovic. Ráno jsme se shromáždili v šatně školy a nachystali se
k odchodu na hřiště, kde na nás už čekali hasiči. Program byl pestrý, postupně
jsme obešli několik stanovišť. Na prvních dvou stanovištích jsme si vyslechli
výklad o vybavení hasičských aut a dozvěděli jsme
se mnoho zajímavých a
užitečných věcí o práci hasičů.
Na dalších stanovištích pro
nás měli připravené různé
úkoly. Nejprve nás čekala
ukázka toho, co musí hasiči umět, když chtějí svůj
oddíl reprezentovat na
závodech. Vyzkoušeli jsme
si překonat různé bariéry
a překážky. Na dalších stanovištích jsme se přetahovali hadicí, mohli jsme si
vyzkoušet stříkat z hasícího přístroje nebo střílet ze vzduchovky. Připomněli
jsme si také zásady první pomoci při zlomeninách. Posledním úkolem bylou
určování názvů různých částí hasičské výzbroje a odhadovali jsme k čemu se
používají přístroj.
Pna úplný závěr jsme se podívali, jak se hasí různé typy ohňů. Už v jedenáct
hodin sportovní den skončil, což byla škoda, protože nás tento program moc
bavil. Už se těším na další branný den.
Veronika Dvořáková , 8.tř.
4. Spaní ve školní družině
Letošní spaní ve školní družině připadlo na poslední dubnový den, a proto se
nesl ve znamení pálení čarodějnic. Děti se už dopředu těšily a pilně si připravovaly kostýmy a společně vyráběly čarodějnici na spálení. Paní vychovatel-
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ka již dopředu uspořádala
soutěže ve sbírání čarodějnické havěti a kreslení
ježibab.
Čarodějnice a čarodějové
se začali slétat v 18. 00 hodin na Křivdě, aby si tam
užili spoustu zábavy. Začarovávali kouzelnou hůlkou
obrázky visící na stromě,
házeli žábami, pavouky a
netopýry na cíl, hledali zakopaný poklad pomocí pavoučí sítě natažené mezi stromy a povozili se i na oblíbeném poníčku Orim.
Nakonec se rozhořel obřadní oheň a za pomoci pana Klvače děti upálily připravenou čarodějnici. Žáci 3. třídy se s ní rozloučili básničkou Kláry Suchánové:
Už ji nesou, už ji pálí,
paní učitelka děti chválí.
Postaví ji do ohně,
šup s ní a už tam je!

lavička už shořela,
tělíčko už též,
už je celá shořelá,
tak už domů běž!

Účastníci sletu se posilnili opečenými párky a noční show pokračovala pyžamovou disko párty v družině a skončila čtenou pohádkou, při které naše
čarodějnice a čarodějové spokojeně usnuli.
Smích děti a jejich rozzářené oči ujistily paní vychovatelku Holubářovou a
paní učitelky Kosíkovou a Julínkovou, že se jim podařilo připravit dětem takové zážitky, na které budou dlouho vzpomínat.
5. Školní časopis
V posledních dnech měsíce června vychází již třinácté číslo školního časopisu
ZŠ. Časopis se vydává dvakrát ročně. Je sestaven z prací žáků, doplněný obrázky a fotograﬁemi. Po celý rok pracovala na tvorbě redakční rada ve složení – Jitka Srnová, Veronika Kalousková, Eva Neduchalová, Daniel Ďuriš, Lucie
Ďurišová, Lukáš Gottwald, Kristýna Kratochvílová, Kristýna Marcínová, Filip
Raška, Vlaďka Stoklásková, Jana Šíblová. Poslední čísla jsou k nahlédnutí na
školních webových stránkách.
Mgr. Jiřina Kotoulková, ředitelka školy
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

(www.hasicidrnovice.cz)

Jednotka PO
I v letošním roce ovlivnily činnost jednotky rozmary počasí – větrné smrště,
přívalové deště či dlouhotrvající sucho. A tak se čerpala voda nebo naopak
se voda dovážela, uklízely komunikace, odstraňovaly se spadlé či poškozené
stromy.
Za I. pololetí jsme vyjížděli 36 krát, z toho bylo 7 požárů, 13 čerpání vody, 7
technických pomocí, 3 požární asistence, 3 plané poplachy, 2 prověřovací cvičení a 1 likvidace nebezpečného hmyzu. Výjezdy v naší obci tvořily 70 % . K 20
událostem byla povolána obě družstva. Požár v naší obci byl jeden (1. ledna
– kontejner u hřbitova). Ke zbývajícím jsme vyjížděli do Vyškova (2), Lysovic,
Habrovan, Chvalkovic na Hané a Rousínova.
Odstraňování následků přívalových dešťů v neděli 18. května 13.59 – 19.20 hod.
Prudká a opakující se bouře zasáhla nejvíce naši obec. Voda z polí a komunikací se rozlila do Mlýnské uličky, k obchodu Kolonial a přilehlé ulice. Zatopen
byl sportovní areál, kritická situace byla i u penzionu. Vzhledem k rozsahu
události nám operační středisko povolalo na výpomoc jednotky HZS a SDH
Vyškov. Voda byla odčerpávána na 5 místech. Např. u Měřínského bylo nasazeno 6 čerpadel a v jednu chvíli se čerpalo až 6 m3 za minutu. Po 15 hodině
se započalo s úklidem komunikací, čištěním chodníků, dvorů a parkoviště.
Zasahovalo 26 členů naší jednotky, 6 příslušníků HZS, 9 členů JSDH Vyškov.
Dále nám pomáhali starší žáci a dorostenky, pracovníci obce, kteří odváželi naplavené bláto a občané. Zásahu byli přítomni starostka a místostarosta
obce, kteří koordinovali úklidové práce.
Nový cisternový vůz
Po tříletém čekání byla v tomto roce vyřízena žádost obce o přidělení vyřazeného vozu z majetku HZS. Bezplatně nám byla převedena CAS 25 K LIAZ z PS
Tišnov. Tato byla následně odvezena k repasi do ﬁrmy KOMET Pečky. Pokud se
podaří opravárenské ﬁrmě zkrátit termín rekonstrukce, bude nový vůz představen při příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice. Oprava je ﬁnancována
zejména z dotace JMK, dále pak z prostředků naší obce a obcí Ježkovice, Nemojany, pro které zajišťujeme požární ochranu.
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Požární sport
Rok 2008 je pro nás vyjímečný. Jednak se zúčastňujeme všech soutěží s rekordními 3 mužskými a 2 ženskými týmy a dále po dosud odběhlých 9 závodech jsme získali 5 prvenství a dalších 9 medailových umístění. Muži zvítězili v
Hostěrádkách – Rešově , Radslavicích, Habrovanech, Hlubočanech a Kučerově. Děvčata dokázala dovézt ve svém druhém soutěžním roce 4 poháry za druhá a třetí místa. V okresní lize je hodnoceno 23 družstev mužů a 11 celků žen.
Průběžné pořadí:
Muži:
1. Drnovice A
2. Topolany
3. Tučapy A

130 bodů
92 bodů
77 bodů

4. Drnovice B
5. Drnovice C
6. Hoštice – Heroltice

69 bodů
63 bodů
55 bodů

Ženy:
1. Dražovice A
2. Ivanovice na Hané A
3. Kobeřice u Brna

145 bodů
106 bodů
85 bodů

4. Drnovice A
5. Ivanovice na Hané B
6. Drnovice B

82 bodů
76 bodů
74 bodů

VI. ročník soutěže v požárním útoku O pohár obce Drnovice
Zahajovací závody okresní ligy proběhly 4. května v naší obci. Kromě 30
vyškovských týmů přijelo dalších 12 celků z JM a Zlínského kraje. Tedy opět
rekordní účast. Kvalitu zaručovaly celky jezdící extraligu ČR v čele s jejím vítězem – týmem Plumlova. Nám se tradičně nedařilo – alespoň v kategorii
mužů. I když rekordy tratí nepadly, byly k vidění výborné sportovní výkony,
ale i smůla a zklamání.
Výsledky:
Muži:
1. Vrbětice
2. Plumlov
3. Litava A
4. Jabloňany A

(ZL)
(PV)
(BO)
(BK)

18:41 sec.
18:49 sec.
18:54 sec.
19:84 sec.

5. Vlkoš
8. Drnovice B
12. Drnovice C
15. Drnovice A

Ženy:
1. Vítonice
(ZN) 21:00 sec.
2. Dražovice A
22:50 sec.
3. Kobeřice u Brna
22:74 sec.

4. Drnovice A
5. Dražovice B
10. Drnovice B
13

(HO)

19:96 sec.
20:44 sec.
22:08 sec.
24:89 sec.
22:82 sec.
25:41 sec.
35:79 sec.

Mladí hasiči
I v letošním roce se nám daří pokračovat v nastavené laťce z let minulých. Naši
mladí hasiči se zúčastnili 8 soutěží. Ve Švábenicích a Kroužku zvítězili a dále
získali 7 pohárů za druhá a třetí místa. V kategorii starších žáků jsme obhájili
prvenství ve Vyškovském soptíku za nejlepší celoroční výsledky.
Mladší žáci začínají postupně pronikat mezi nejlepší na okrese. Vzhledem k
dobré práci s nejmenšími dětmi a tím i zvyšujícím se zájmem budeme mít od
nového školního roku již 3 družstva.
Starší žáci po vítězství v okresním kole dokázali přesvědčivě porazit všechny své soupeře i na krajské úrovni a opět postoupili na mistrovství republiky.
Tentokrát setkání 15 nejlepších kolektivů mladých hasičů proběhlo v Trutnově. Po loňských zkušenostech jsme chtěli bojovat o místa nejvyšší. Silná konkurence, ale i způsobené chyby v jednotlivých disciplinách nakonec znamenaly pro náš tým celkové 8 místo. Ovšem 2 místo v požárním útoku a krásný
pohár za umístění dětem jistě spravily náladu. Komentáře, fotograﬁe a videa
z vystoupení našich dětí najdete na www.dh.cz.
V mládeži působí i družstvo dorostenek, které se umístilo v okresním kole
na celkovém druhém místě s minimálním odstupem za týmem Ivanovic na
Hané. Děvčata nás rovněž úspěšně reprezentují i na soutěžích požárního
sportu, kde startují v kategorii žen.
Z ohlasu rodičů i dětí je zřejmé, že se s mládeží po celý rok pracuje na dobré
úrovni, za což patří poděkování všem 16 vedoucím.
Krátce
- ve spolupráci s vedením školy jsme uspořádali branný den pro žáky ZŠ
- provedli jsme ukázky z naší činnosti pro děti MŠ v Drnovicích a Nemojanech
- při úpravách prostor a interiérů hasičské zbrojnice (rekonstrukce klubovny
pro sport, výstavba zídky a plotu, úpravy zahrady, výroba vnitřního vybavení) bylo letos členy odpracováno téměř 900 hodin a z prostředků SDH
investováno přes 300 tis. Kč (nábytek, regály, stavební materiál)
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POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny naše občany, sponzory, členy sboru a příznivce k návštěvě prostor nové hasičské zbrojnice ve dnech 9 – 10. srpna 2008. Součástí
bude výstava fotograﬁí ze všech oblastí naší činnosti a předvedení požární
techniky. Vše proběhne v rámci 115 výročí založení SDH. Občerstvení zajištěno.
Naše činnost byla v I. pololetí velmi pestrá. Informace ze všech oblastí, hodnocení, komentáře, fotograﬁe jsou dostupné na našich internetových stránkách
www.hasicidrnovice.cz, které pravidelně aktualizujeme.

Fotograﬁe: starší žáci
Zleva: Barbora Bezděková, Jan Landsmann, Tomáš Kummer, Radek Šulc, Lukáš
Julínek, Marian Komarik, Vojtěch Kropáč, Daniel Ďuriš
Daniel Bugner, Miroslav Lecián, Antonín Plhal, Stanislav Stret
Pavel Grmela
15
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SOKOL Drnovice
Jak ten čas rychle utíká, školní prázdniny a dovolená to je čas odpočinku a
užití dle svého.
Sokolníci v Drnovicích se tužili:
Oddíl stolního tenisu zdárně dohrál okresní soutěž 2007/08
„A“ družstvo O.P.
3. místo
„B“ družstvo O.P.
13. místo
„C“ družstvo O.S.II
5. místo
„D“ družstvo O.S.III
1. místo
Žákovská liga – „A“
2. místo
„B“
4. místo
Do příští sezony 2008/09 je přihlášeno - „A“ O.P.
„B“ O.S.I
„C“ O.S.II

„D“ O.S.III
„E“ O.S.IV

Do okresní soutěže žáků 1 družstvo.
Účast také v jihomoravské krajské soutěži mládeže.
Všem patří poděkování za reprezentaci sokola Drnovice.

T.J. Sokol – Drnovice – stolní tenis 2007/08
17

Oddíl odbíjené se tolik netuží – 3 x vítězství
4 x porážka
celkově po jarní soutěži v polovině tabulky – hoši „Tužme se!“
Ostatní ve všestrannosti jedou podle svého – nedochází od nich žádné písemné zprávy!
Připravuje se výstavka 100 let sokola Drnovice 1908-2008, která bude uskutečněna v tělocvičně v sokolovně na drnovskou pouť:
9. srpna 2008 – sobota – od 14:00 do 18:00 hod.
10. srpna 2008 – neděle – od 10:00 do 18:00 hod.
Jsou k dostání dva díle publikace od zrodu sokola do dnešních dnů.
Všem kdo se podíleli na tomto vydání, patří velké díky a uznání.
Touto cestou zveme na výstavku širokou veřejnost.
Závěrem přeji hezké prázdniny, příjemnou dovolenou a hlavně hezké počasí.
Za T.J. Sokol Drnovice
Starosta Kubíček Pavel

JARO VE ZNAMENÍ DIVADLA
Koncem ledna tohoto roku se sešli ochotníci, kteří přijali nabídku k sehrání
divadelního představení a rozhodli se věnovat spoustu času a úsilí něčemu
s nejasným výsledkem. V únoru se začalo čtenými zkouškami, které naznačovaly, že se herci ujali této práce zodpovědně a s vervou, byť valná většina
neměla zkušenosti s hraním žádné. Brzy se přešlo na jeviště a do toho se přidaly zkoušky zpívané, takže od této chvíle se zkoušelo dvakrát i třikrát týdně.
Postupně se hraný děj, klavír, zpěv a tanec spojovali v jeden celek. Celý tento
proces však byl mnohdy bolestný a únavný. Premiéra operety „Na tý louce
zelený“ byla sehrána 17.5. a repríza o týden později. Vzhledem ke kladnému
ohlasu a zájmu diváků jsme odehráli toto představení ještě jednou 22.6.. Za
všechny, kteří přispěli k návratu ochotnického divadla do Drnovic, bych chtěl
poděkovat všem divákům, kterých přišlo více než 800, za zájem a podporu.
Ochotníci přislíbili svoji účast také v dalších projektech, takže v budoucnu se
můžeme těšit z toho, že tato krásná tradice v naší vesnici opět zakotví.
18

Osvětová beseda pořádala podruhé „Svatoantonínský košt vín“, kde nás překvapil malý zájem drnovických občanů o kvalitní vína a skvělou cimbálovou
muziku. Bohužel musím konstatovat, že více než polovina z 80 návštěvníků,
byla přespolních.
Na podzim připravujeme taneční zábavu „Vinobraní“ s výborným a hlavně
pravým burčákem. Pozvali jsme také ke společnému vystoupení Boba Frídla, Jiřího Helána a Libora Pantůčka. Tento rok zakončíme tradičním vánočním
koncertem pro Paprsek.
Věřím, že zájem občanů o kulturu v Drnovicích poroste a budu moci letošní
rok hodnotit jako mimořádný.
Jiří Dvořák, předseda OB Drnovice o.s.

CO SE TOČÍ V KOLOKOČI
Mohlo by se zdát, že se s nástupem prázdnin kolokočí kola zastavila. Jak
známo, zdání klame, a tak v Kolokoči vrcholí přípravy na pouť a také na neúprosně se blížící nový školní rok. Od prvního září se opět roztočí pravidelný
týdenní i měsíční program, obohacený o nové aktivity.
V prázdninovém čase jsme pro všechny členy i příznivce připravili několik
– doufejme příjemných – akcí. Dobrodružné bylo naše prázdninové nocování
v lese na Včelnici, vydařená byla i mimořádná výtvarná dílna, kde Kolokoč vytvořil svůj soutěžní výtvor do soutěže Land art. Snad se stejně vydařil i prázdninový Klub 13 a starší děti se svým výrobkem sklidí obdiv u návštěvníků výstavy.
Tvořivou soutěž nazvanou „Land art v Zámecké zahradě“ vyhlásila občanská sdružení Kolokoč a Drnka ve spolupráci s Obecním úřadem Drnovice. Vyrobená dílka jednotlivců, dvojic, rodin a různých skupin a uskupení budou
nainstalována v sobotu 9. srpna 2008 dopoledne a od 16 hodin pak proběhne
zahradní párty s vernisáží. Výstavu soutěžních děl můžete shlédnout také v
neděli o svatovavřinecké pouti.
U příležitosti drnovické pouti zve Kolokoč nejmenší děti na malé divadelní
představení, pohádku O Budulínkovi (...a něco navíc). Pohádku můžete vidět
v neděli od 10 hodin v zámecké zahradě (za nepříznivého počasí v kulturním
domě) a ani velké děti a dospělí nepřijdou zkrátka.
Při okružní pouťové procházce po návsi nezapomeňte navštívit také výstavu
100 let Sokola v Drnovicích v tělocvičně, kde Kolokoč prezentuje cvičení s
19
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dětmi. Máte možnost dozvědět se o tom, jak děti na hodinách cvičí, uvidíte
fotky z různých hodin, z dětských atletických přeborů, ze školení cvičitelů a
také se dozvíte, co se chystá v novém školním roce.
Konec prázdnin bude v Kolokoči znamenat také konec nízkorozpočtového
projektu „Herbář z Budonické louky“
louky“. Tento úspěšný kolokočí počin zahrnoval spoustu aktivit nejen dětí, ale celých rodin. Všichni zúčastnění běhali po
louce a sbírali kytičky, které pak malovali, kreslili nebo jinak ztvárnili, vyráběli
z hlíny luční skřítky, cvičili říkanky se stejným námětem, zkrátka vymýšleli a
tvořili. Měli jste možnost několikrát dílka vidět na výstavách v Drnovicích i ve
Vyškově a věru, bylo co vystavovat. Máte-li chuť si s námi luční slavnost zažít
nebo zopakovat, přidejte se 30. srpna a přijďte na výtvarnou dílnu „Loučení s
Budonickou loukou“
loukou“. Můžete se také zapojit do luční výtvarné soutěže, která
bude probíhat až do konce září. Více na www.kolokoc.cz nebo ve vitrínce na
návsi.
Snahou Kolokoče je naplnit představu o potřebách a přáních rodin s dětmi.
Budeme pokračovat v dosavadních aktivitách a v rámci možností program
rozšiřovat. Od září nabídneme malým slečnám dětský aerobik, nezapomeneme na nastávající maminky a pro všechny vyhlásíme nové téma, kterému se
budeme po celý rok věnovat.
Věříme, že se nám společně podaří připravit poutavý program pro následující školní rok a těšíme se na všechny, kteří se našich akcí zúčastní.
Eva Jílková

VELKOLEPÝ NÁVRAT DRNOVICKÝCH OCHOTNÍKŮ
Na jevišti kulturního domu zazněla po třiceti letech opereta
Pavel Klvač

Ještě před několika málo lety by tomu sotvakdo uvěřil. V sobotu 17. května
se po třiceti letech vrátila na prkna velkoryse zbudovaného drnovického jeviště opereta. Drnovičtí ochotníci vlastně začali s tímto žánrem opět tam, kde
před třemi desítkami let jejich předchůdci skončili - „Na tý louce zelený“. A tak
není divu, že než nastoupila na jeviště nová generace zdejších herců, několik minut se zde při velkoplošné projekci starých fotograﬁí vzpomínalo. Dobové fotograﬁe Zdeňka Tichého byly doprovázeny slovem bývalé drnovické
starostky Antonie Dvořákové, která před zcela zaplněným sálem připomněla
divákům především ty, díky nimž bývalo drnovické ochotnické divadlo po21

jmem a nyní už mohli, řečeno jejími slovy, „sledovat nově nastudované představení pouze z divadelního nebe“.
Situace znalé čtenáře zřejmě nepřekvapí, že to byla právě Antonie Dvořáková se svým manželem Janem Dvořákem, kteří přišli s myšlenkou ochotnické
divadlo v Drnovicích po letech znovu vzkřísit. V této manželské dvojici má
drnovické divadlo nejen svou kontinuitu, v roce 1978 si v tehdejším nastudování operety zahráli Hančí a profesora Bulfínka, ale především svou duši.
Jejich láska k divadlu, herecké nasazení i jiskrný humor jsou pro ostatní členy
ansámblu zjevným vzorem. Nutno dodat, že režisér Dvořák měl při výběru
herců šťastnou ruku. Většina z nich hrála na jevišti vůbec poprvé a svým výkonem překvapila nejen zvědavé publikum, ale jistě i sama sebe. Miláčky publika se pak stali Dvořákových syn Jiří v roli profesora Václava Bulfínka se svojí
divadelní partnerkou Janou Tomšíkovou (Hančí).
Diváci se bavili nejvíc právě tam, kde repliky herců narážely na drnovické
reálie a kde se divadelní role prolínaly se skutečným životem herců. Rozdováděné publikum burácelo jako rozjetý vlak, někteří z diváků děkovali hercům
závěrečným potleskem ve stoje. Někde zde, v bezprostředním vztahu mezi
herci a diváky, se zřejmě rodí neopakovatelné a stále přitažlivé kouzlo ochotnického divadla.
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Díky téměř třicetičlennému týmu nadšenců, jež se podíleli na realizaci představení, se stal sobotní večer velkolepou oslavou padesátého výročí založení drnovické Osvětové besedy, která v loňském roce obnovila svoji činnost.
Nezbývá tedy než doufat, že na další divadelní kus nebude muset drnovická
kulturní veřejnost čekat tak dlouhou dobu, jako nyní, kdy od posledního dětského představení místních ochotníků uplynulo devatenáct let.

Obr.: Hajný Štětivec a režisér představení v jedné osobě Jan Dvořák (vlevo) s profesorem Bulfínkem v podání Jiřího Dvořáka a psem Scipionem.
Foto: Pavel Klvač.

FKD o.s.: Premiérová sezóna se vydařila
Nově vzniklý fotbalový klub byl ve své první sezóně úspěšný. Cíl byl postup
do vyšší soutěže a ten naše mužstvo splnilo. Z šestadvaceti kol drnovičtí pouze dvakrát odcházeli poraženi, všechna ostatní utkání byla vítězná. 72 bodů a
skóre 178:34 hovoří za vše.
Během toho roku jsme se potýkali také s nejrůznějšími problémy. Nepořádek, který zůstává v prostorách fotbalového areálu a jeho nejbližším okolí,
vandalismus a neúcta k čemukoli, nás nemůže nechat v klidu. Vrcholem bylo
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vykradení režijní kabiny, kde byla způsobena škoda za statisíce a odstříhání
veškeré rozvodné kabeláže.
Na druhou stranu velikým pozitivem pro nás je, že se najdou lidé, kteří se
dobrovolně zapojují do chodu klubu a zajišťují fotbalová utkání. Od zimy se
také podařilo zprovoznit internetové stránky www.fkdrnovice.estranky.cz.
V příštím ročníku tedy budou nastupovat Drnovice do III. třídy okresní soutěže a nově založené B mužstvo ve třídě IV.. Takže na fotbal v naší obci máte
možnost chodit každou neděli v 10:15 h. Budete mít znovu možnost zakoupení klubové karty, která vám zaručí volný vstup na utkání obou mužstev a
několik dalších výhod. Karty se losují a na každém utkání se vyhrává. Na konci
té minulé sezóny vyhrál jeden majitel klubové karty letecký zájezd na utkání
Manchesteru United. Na každém utkání vás také čekají slosovatelné zpravodaje, občerstvení a příjemná fotbalová atmosféra. Věřím, že se budeme na
zápasech scházet v co nejhojnějším počtu.
Za FKD os. Jiří Dvořák
Rozlosování podzim 2008
„A“ mu�stvo
1

9.8.2008

2

17.8.2008

3

24.8.2008

4

31.8.2008

5

7.9.2008

6

14.9.2008

7

21.9.2008

8

28.9.2008

9

5.10.2008

17,00

10,15

10,15

10,15

10,15

10 12.10.2008
11 19.10.2008 10,15
12 26.10.2008
13

2.11.2008

14

9.11.2008

10,15

„B“ mu�stvo
FKD - Je�kovice

1

10.8.2008

10,15

FKD - Lysovice "B"

Chvalkovice - FKD

2

17.8.2008

10,15

Pustim�� "B"

FKD - Bohdalice

3

24.8.2008

Ku�erov - FKD

4

31.8.2008

FKD - Radslavice

5

7.9.2008

Opatovice - FKD

6

14.9.2008

Milonice - FKD
10,15

FKD - Mouchnice
Ho�tice "B" - FKD

10,15 FKD - M. Málkovice "B"

FKD - Ivanovice

7

21.9.2008

Chvalkovice u B - FKD

8

28.9.2008

FKD - Komo�any

9

5.10.2008

Habrovany - FKD

10

12.10.2008

FKD - Ho�tice

11

19.10.2008

M. Málkovice - FKD

12

26.10.2008

FKD - Rychtá�ov

13

2.11.2008

Opatovice "B" - FKD

Je�kovice - FKD

14

9.11.2008

Lysovice "B" - FKD
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D�dice "B" - FKD
10,15

FKD - Krou�ek "B"
Ra�ice - FKD

10,15

FKD - Bohdalice
Brankovice "B" - FKD

10,15

FKD - �vábenice

OBEC DRNOVICE
Obecně závazná vyhláška
Obce Drnovice
č. 8/2008
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Drnovice

Zastupitelstvo obce Drnovice se na svém zasedání dne 18.6.2008 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a §
84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět úpravy
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na území obce.
Čl.2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1)
v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této
obecně závazné vyhlášce , je možný pohyb psů pouze na vodítku.
b) netýká se psů lovecky upotřebitelných v majetku členů Honebního
společenstva Pole.
c) je zakázáno vodit nebo přinášet psy na pískoviště, dětská hřiště,
sportoviště, hřbitov.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má
psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2) .
3. Pohybem psa nesmí být obtěžován jiný uživatel veřejného prostranství.
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
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Čl. 3
Sankce
Porušení povinností držitele psa daných touto obecně závaznou vyhláškou je
přestupkem podle platného zákona o přestupcích.
Čl.4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po dni jejího
vyhlášení.

.................................
Ing. Antonín Dvořák
Místostarosta

..........................................
JUDr.Zuzana Hermanová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.06.2008
Sejmuto z úřední desky dne: 07.07.2008

Pozvánka na výstavu Land Art
v Zámecké zahradě
Občanská sdružení Kolokoč a Drnka a Obecní úřad Drnovice zvou na
pouťovou výstavu výtvarných objektů do Zámecké zahrady. Zahradní párty s vernisáží instalovaných děl proběhne v sobotu 9. srpna od
16:00 hod. Výstava bude veřejnosti dále přístupná i v neděli 10. srpna.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže (ceny poroty a veřejnosti) proběhne v neděli 10. srpna 2008 v 17:00 hod. v Zámecké zahradě.
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S ãenská kronika
Spole
Vítáme do źivota:
V
ź
Březen 2008 – Květen 2008
Anika Zbořilová
Denis Votava
Natálie Čtvrtníčková
Jiří Alán

Veronika Němcová
Adéla Adamčíková
Ondřej Pomališ

Opustili
O
pustili nás nav
navźźdy:
źdy:
Březen 2008 – Červen 2008
Alois Zemánek
Anna Křížová
Milan Valouch
Anna Vašíčková
Vlastimil Matula
Vladimír Streit
Marcel Mark

Marie Kukelková
Marie Křetinská
Aloisie Dvořáková
Ludmila Ryšánková
Drahomír Janča
Miloslava Kabešová

Sňatek uzavřeli:
Březen 2008 – Červen 2008
Josef Vybíral,Opatovice
Alena Maršálová, Drnovice
Gareth Stehen Morgan,Anglie
Eva Plotěná, Vyškov
Libor Coufal, Drnovice
Michaela Jelínková,Drnovice
Ondřej Hrdý, Němčice nad Hanou
Eva Klvačová, Drnovice
Vítězslav Zbořil, Drnovice
Hana Brunclíková, Drnovice
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SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ – program akcí
Sobota 9.08. 2008
Výstava fotograﬁí a předvedení požární techniky
v budově nové hasičské zbrojnice
Výstavka v tělocvičně KD – 100 let TJ Sokol Drnovice – 14.00 – 18.00 hod.
Výstava svazu zahrádkářů ve vestibulu KD
Výstava výtvarných objektů v Zámecké zahradě
– zahájení v 16.00 hod. – občanská sdružení DRNKA a Kolokoč
Fotbalové utkání FKD – Ježkovice 17.00 hod.

Neděle 10.08.2008
Výstava fotograﬁí a předvedení požární techniky
v budově nové hasičské Zbrojnice
Malé divadelní představení pro děti
– 10.00 hod. v Zámecké zahradě - Kolokoč /za nepříznivého počasí v KD/
Výstavka v tělocvičně KD – 100 let TJ Sokol Drnovice – 10.00 – 18.00 hod.
Výstava svazu zahrádkářů ve vestibulu KD
Výstava výtvarných objektů v Zámecké zahradě
– slavnostní vyhlášení výsledků soutěže – 17.00 hod.
– občanská sdružení DRNKA a Kolokoč
Fotbalové utkání FKD – Lysovice B – 10.15 hod.
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