Vážení spoluobčané,
více jak polovina roku 2007 je za námi, a proto je tu pro Vás další
zpravodaj, který informuje o dění v obci. Připravili jsme alespoň rámcové
zhodnocení nejdůležitějších akcí a prací, které se uskutečnily nebo se
pracuje na jejich realizaci.
− v současné době je největší rozestavěná akce „Stavební úpravy domu
pro požární zbrojnici“, s dodavatelem stavební firmou WAGNER byla
uzavřena smlouva o dílo ve výši 6,655 tis. Kč, při zpracování projektu
nezjistil projektant narušenou stropní dřevěnou konstrukci, což v průběhu
výstavby vyvolalo vícenáklady 237 tis. Kč, dále nebyla projekčně
dořešena dvorní část stavby a terénní úpravy za objektem, což vyžaduje
dalších 500 tis. Kč, za předpokladu provedení svépomocí členy SDH.
Termín dokončení je v září letošního roku
− v minulém volebním období byla zpracována projektová dokumentace
na „Rekonstrukci místní komunikace Trávníky“, akce byla zařazena do
rozpočtu obce na základě krycího listu rozpočtu v částce 6,5 mil. Kč. V
rámci stavebního řízení byl projekt postupně vrácen všemi dotčenými
stranami k přepracování. Realizace akce ve vyprojektovaném rozsahu
by předpokládala další vyvolanou investici „Přeložka kabelu Telefonica
02“ ve výši téměř 1,6 mil. Kč. Záměr je komunikaci opravit, ale po zvážení
všech okolností se bude muset najít nějaká jiná úspornější varianta
− v zájmu zlepšení bezpečnosti v centrální části obce byly nainstalován
kamerový systém, který monitoruje nejcitlivější prostory, kde docházelo
k nejčastějšímu páchání přestupků ze strany mládeže. Zařízení umožňuje
zpětné vyhledávání narušování pořádku a označení pachatelů
− v zájmu omezení nepřiměřeně rychlé jízdy neukázněných řidičů byl
nainstalován radar na měření rychlosti, jeho umístění bude postupně
měněno – ve směru od Lulče a od Pístovic
− pro naše nejmenší bylo zrekonstruováno dětské hřiště v prostorách
vedle drnovického potoka a realizace dalšího, v trochu menším rozsahu
v zámecké zahradě.
V souvislosti s tím je také možno uvést snahu o vytváření materiálních
podmínek pro nově vzniklá sdružení pro děti – Mateřské centrum a
Kolokoč
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− byl zpracován projekt na nástavbu obecního bytového domu čp. 564 s
příslibem získání dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na čtyři nové
byty pro sociálně vymezené skupiny občanů. V současné době probíhá
stavební řízení, pokud vše dobře dopadne realizace se předpokládá v
příštím roce
− byl zpracován projekt na vybudování urnových zdí na místním hřbitově.
V současné době probíhá územní řízení. Realizace se předpokládá do
konce letošního roku.
− byla provedena rekonstrukce kanalizace v místní části Přídanky, která
souvisí s výstavbou rodinných domů v lokalitě „Za mlýnem“
− v rámci reklamace provedla firma Trasko opravu komunikace v Mlýnské
ulici
− v rámci letních prázdnin bude provedena výměna nevyhovujících oken
ve stravovacím pavilonu Základní školy
− odbornou firmou je zpracována studie výstavby cca 30 rodinných domů
v lokalitě, která byla zatím pracovně nazvána „Nový Dombas“.
O výstavbu je velký zájem mezi drnovickými občany a jsou i zájemci
mimo obec. V lokalitě jsou soukromé pozemky i pozemky, ve správě
Pozemkového fondu. Obec již požádala PF dle z.č.95/99 Sb. v pozdějším
znění o bezúplatný převod těchto pozemků. Největším problémem u
této akce bude zřejmě přeložka vedení vysokého napětí. Pokud veškerá
související řízení dobře proběhnou mohla by se výstavba začít realizovat
nejdříve asi za rok.
− intenzivně se pracuje na záměru řešit protipovodňová opatření v rámci
obce. Proběhlo mnoho konzultací na odborech životního prostředí ve
Vyškově i Brně, jednání s odbornými firmami i hledání vhodných
dotačních programů. Byly osloveny čtyři vytipované odborné firmy se
záměrem nechat zpracovat projekt, který by řešil komplexně riziková
místa v rámci obce a splňoval podmínky pro čerpání dotací z fondu životní
prostředí.
− s firmou Vodovody a kanalizace Vyškov byly uzavřeny smlouvy o dílo
na zpracování projektů na řešení kanalizační sítě v místních částech
Žleb a Nová cesta směrem k potoku. Předpokládaná realizace je v příštím
roce
− od Krajského úřadu se podařilo získat dotaci 1 mil. Kč na nákup požární
techniky.
− u správce drnovického potoka se podařilo zajistit záměr provést
zkapacitnění toku, představující jeho prohloubení vybráním cca 1.100 t
usazenin. V současné době probíhá vyprojektování a správní řízení. Akce
by měla být realizována koncem letošního roku.
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− provádějí se nejnutnější opravy kabin v kulturním domě pod tělocvičnou,
se záměrem vytvořit základní zázemí pro umožnění zahájení činnosti
„klasického drnovického“ fotbalu. V této souvislosti byl zpracován
investiční záměr a podána žádost MŠMT o dotaci na Rekonstrukci
stávajících šaten a sociálních zařízení.
− byly opraveny prostory v přízemí budovy Obecního úřadu, kde byla
provozovna opravny obuvi a tyto byly pronajaty novému nájemci
− bylo realizovány i nejnutnější práce na obecních bytových domech –
vymalování společných prostor, výměna nevyhovujících vchodových
dveří, výměna několik let prošlých vodoměrů a ještě v letošním musí být
dle vyhlášky zabudovány termostatické ventily na ústředním topení
− v návaznosti na novou vyhlášku se provádí výměna a doplnění
dopravních značek na místních komunikacích
− vzhledem k vyskytujícím se problémům se ztracenými psy byl v zámecké
zahradě vybudován záchytný kotec
Další činnost – stručný výtah z problémů řešených na radnici od
počátku letošního roku:
− do majetku obce byly z vlastnictví Římsko−katolické farnosti Drnovice
převedeny bezúplatně pozemky, na kterých leží místní hřbitov. Do konce
roku budou připraveny nájemní smlouvy na hrobová místa, které budou
postupně uzavírány.
− záměrem vedení obce je využití prostor vedle kulturního domu
(parkoviště) – problém však je, že přístupová brána již není majetkem
obce, ale obhospodařuje ji správce konkursní správce
− byl vyhlášen záměr pronajmout prostory bývalého kinosálu – nenašel
se však žádný zájemce
− byla schválena smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany s
obcí Nemojany
− byl zpracován a schválen povodňový plán pro území obce
− vzhledem k tomu, že některé stromy na obecních pozemcích dosáhly
mýtní zralosti a začínaly být i nebezpečné bylo nutno přistoupit k pokácení
několika bříz – tato akce se setkala mj. i s negativní odezvou některých
občanů. Kontrola z úřadu České inspekce životního prostředí, která
proběhla na obci v květnu však na tomto postupu neshledala žádné
závady. Na podzim letošního roku bude provedena náhradní výsadba.
Celková koncepce je, aby zeleně v obci přibývalo a ne ubývalo.
− bylo rozhodnuto o poskytnutí příspěvků společenským organizacím
působícím v rámci obce
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− byla zaslána žádost na Pozemkový fond o bezúplatný převod pozemků
ve správě PF v lokalitě navazující na novou zástavbu „Za lesní správou“,
což by umožnilo pokračování výstavby RD
− s ředitelem Jihomoravské správy silnic bylo jedno o možnostech řešení
snížení zátěže komunikací vedoucích přes území obce
− byly zpracovány velmi obsáhlé podklady pro provedení registrace domu
s pečovatelskou službou, nutnost registrace vyplývá z nové legislativy
− bylo rozhodnuto o nejnutnější obměně velmi zastaralého vybavení v
kulturním domě
− rada prodiskutovala poznatky z přívalových dešťů 26.5. a zejména 21.6.
2007 s vedením VaKu Vyškov a Správou údržby silnic Vyškov byla
projednána nejnutnější opatření – přesměrování dešťové vody ze směru
Frédy tak, aby nešla k areálu DPS, obnovení kanalizačních sběračů,
které byly zrušeny při rekonstrukci silnice III. Třídy a pročištění kanalizace
ve správě SÚS
Všem přejeme pohodový zbytek léta, příjemně prožitou dovolenou a
dětem krásný zbytek prázdnin.
Ing. Antonín Dvořák
místostarosta

JUDr. Zuzana Hermanová
starostka
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Nejen o dětském hřišti „u potoka“
Dětské hřiště už funguje a podle množství „uživatelů“ k jejich
spokojenosti. A to je to, proč to děláme.
A i když za vybudováním dětského hřiště je kus práce od návrhu přes
realizaci po údržbu, je toto hřiště jen kostkou (přece jenom ne kostičkou)
v celkové mosaice.
Nejde jen o to, vystavět hřiště pro děti, ale o celkovou představu, jak
podpořit využití volného času dětí a mládeže. Naštěstí je to bod, který
máme všichni za důležitý.
Část, která se v současné době realizuje, je zaměřena hlavně na menší
děti. Samozřejmě nezapomínáme ani na starší děti, mládež. Jednou z
cest je využití prostředků z EU a zjišťujeme i dotace z jiných zdrojů.
Ale hřiště jsou jen jednou z forem využití volného času.
Právě činnost spolků a organizací při naplňování volného času dětí a
mládeže je v naší obci nepostradatelná. O tom svědčí množství akcí, které
dosud proběhly a které jsou připravovány.
Jsme rádi, za jakýkoliv nápad, všichni si uvědomujeme, že jde o
dlouhodobější aktivitu. Většina z nás má děti nebo vnoučata, proto „Co
děti, mají si kde hrát“ postupnými kroky dostaneme do odpovědi ANO.
Další informace jsou na našich webových stránkách. Včetně poděkování
těm, kteří se na první kostce (dětském hřišti) podíleli.

Co ještě dodat:
aby jsme si všichni měli kde hrát ale záleží opravdu na nás všech.
Například dětské hřiště.
A stačí jen málo:
Na každém zařízení je připevněna cedulka s věkovým limitem. Stačí ho
dodržovat.
Skluzavka není žebřík, kterým se dostanu nahoru.
… Prostě stačí dodržovat základní pravidla.

·
·
·

A jestli opravdu chceme, aby nám dětské hřiště fungovalo, pokud se
vyskytne někdo, kdo pravidla nerespektuje, záleží jen na nás, zda k tomu
nebudeme lhostejní.
Ota Formánek
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WWW.DRNOVICE.EU
Když jsem psal minulý příspěvek, říkal jsem si, že stránky už jen budeme
plnit a aktualizovat a plnit a … .¨
Na základě námětů a dotazů, které od Vás přichází, přibyly nové části a
to „Nad Vašimi dotazy“ a „Událo se“. Záleží i na Vás a Vašich dotazech,
jak budou i tyto sekce naplňovány.
Pro ty, kteří rádi komunikují je nově zavedeno „Diskusní fórum“. Také
fotogalerie jsou díky Vašim fotografiím naplňovány. Máte−li zajímavé
fotografie související s naší obcí, pochlubte se jimi i ostatním. Uvítáme i
Vaše příspěvky. Nejen do fotogalerií.
Co bych rád zmínil závěrem je, že naše webové stránky byly začátkem
roku firmou Galileo přihlášeny do soutěže „Zlatý erb“. I když to bylo měsíc
po uvedení stránek, tedy vlastně na začátku, získali jsme 8. místo v rámci
Jihomoravského kraje. Tolik na papíře. Ostatní je na www.drnovice.eu.
Ota Formánek

Mateřská škola se rozloučila se školním
rokem 2006/07 několika akcemi
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2007/2008 proběhl 15. května.
Zájemců o umístění do mateřské školy bylo opět hodně. V MŠ se uvolnilo
24 míst – 22 dětí odchází do základní školy a dvě děti se odstěhovaly,
takže kladnou odpověď na žádost obdrželo 24 dětí, 11 dětí nemohlo být z
kapacitních důvodů přijato.
1. června jsme uspořádali na oslavu Mezinárodního dne dětí zájezd
do ZOO v Brně. Brzy ráno pro nás přijel autobus a vybaveni svačinami od
kuchařek a dobrotami od rodičů jsme vyrazili do Brna. Cestu jsme si
zpestřili zpěvem a povídáním o okolí, takže rychle uběhla. Po příjezdu do
ZOO jsme nevěděli, kam se dříve podívat, od žiraf a šelem se nám nechtělo
ani odejít. Všem se nám prohlídka líbila. Den se přehoupl do druhé poloviny
a nás ještě čekala plavba lodí po Brněnské přehradě z Bystrce do Rokle.
Děti byly z tohoto nevšedního zážitku nadšené. V Rokli na nás čekal
autobus a dopravil nás zpět do mateřské školy.
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Ve středu 20. června k nám zavítalo Zemanovo dřevěné divadlo,
které se postaralo o program maškarního karnevalu. Už ráno do tříd
nepřicházely děti, ale princezny, Karkulky, berušky, rytíři, piráti, zvířátka
či Pipi Punčochatá a mnoho jiných krásných a vtipných masek. U většiny
byla patrná pečlivá příprava spojená s fantazií tvůrců. Po svačině vypuklo
na zahradě karnevalové veselí plné hudebních a tanečních soutěží. Rej
karnevalových masek zachycený fotoaparáty bude dětem připomínat jeden
netradiční den prožitý v mateřské škole.
Požární ochrana očima dětí
Tak je nazvaná výtvarná soutěž, do které se již tradičně zapojujeme a v
letošním roce jsme dosáhli největších úspěchů v dosavadní historii.
Samotná soutěž je organizována ve spolupráci s hasiči již na jaře. Ti dětem
předvedou ukázku hasící techniky v mateřské škole a následuje výtvarné
zpracování dětmi. Ze školního kola jsou vybrány vždy tři nejlepší práce v
kategorii a zaslány do okresního kola. V okrese se umístily dvě práce na
předních místech (1. místo Michal Polišenský a 2. místo Martin Svoboda)
a postoupily do krajského kola. Tam byla práce Michala Polišenského
vyhodnocena na 3. místě a postoupila do republikového finále a zde se
také umístila na třetím místě. Odměny byly mladým malířům předány 21.
června na hřišti, kde děti mohly vidět ukázku hasící techniky, požárního
zásahu, vyzkoušely si stříkání na terč, mohly si sednout do hasícího auta.
Děkujeme drnovickým hasičům za dosavadní spolupráci.
Rozloučení s mateřskou školou
Konec června v mateřské škole je ve znamení blížících se prázdnin a s
tím souvisí i tradiční loučení s předškolními dětmi. I letos jsme se sešli v
obřadní síni, abychom se rozloučili s 22 dětmi, které od září začnou
navštěvovat základní školu. Obřad proběhl v pátek 22. června, s dětmi se
rozloučily nejen paní učitelky a paní ředitelka, ale i paní starostka. Po
ukončení programu dětí, který se skládal z básní a písní, dětem všichni
popřáli úspěšný start do důležitého mezníku v jejich životě, zahájení
povinné školní docházky v základní škole.
Kolektiv učitelek mateřské školy
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1. ZŠ DRNOVICE a sport
Naše škola se i v letošním roce zúčastnila několika okresních sportovních
soutěží – v kopané, přespolní běh, ve florbale − 5.místo, v plavání, ve
stolním tenise – 4.místo, ve vybíjené – 2. místo, v atletickém trojboji – 1. a
3. místo, v přehazované – 2 x 3.místo
7.6. se soutěžilo ve skoku vysokém. Osmého ročníku Drnovické výšky
se zúčastnilo 59 žáků školy. Noví vítězové:
kategorie
ml. žáci
st. žáci
ml. žačky
st. žačky

1. místo
Čech M. (7. třída)
Strejt M. (9. B)
Štěrbová T. (7. třída)
Štéblová P. (8. třída)

Výška
130 cm
158 cm
115 cm
125 cm

Rekord
135 cm
173 cm
120 cm
130 cm

11.5. se žáci 1. stupně zapojili do kvalifikačního turnaje Mc Donald’s
Cup ve Vyškově, kde po pěkně předvedených výkonech obsadili 4. místo.

2. Výsledky testování žáků 5. a 9. ročníků
šk. rok 2006/2007
Dne 1. února se žáci naší školy zúčastnili projektu “Testování výsledků
vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ” a 25.−26.6. „Testování žáků 5. tříd ZŠ“, který
zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Celkem se testování
zúčastnilo 58 816 žáků z 1 587 škol. Žákům byly zadány tři testy − test
dovedností v matematice, test dovedností v českém jazyce a test obecných
dovedností.
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3. Škola v přírodě
I za humny je krásně − Blanensko
Na školu v přírodě letos vyjeli drnovičtí školáci „jen kousek“ za Vyškov
do hotelu Vyhlídka v Češkovicích u Blanska. Přivítalo nás zmodernizované
a velice útulné rekreační středisko a ochotný personál. Paní kuchařka
nás rozmazlovala kvalitou i množstvím jídla, pan vedoucí vstřícně plnil
všechny naše potřeby a požadavky. K dobré atmosféře se přidalo i
slunečné počasí, takže žáci mohli trávit většinu dne v krásné přírodě.
Protože hotel Vyhlídka se nachází pouhých 5 km od Punkevních jeskyní,
nezapomněli jsme je navštívit. To byl panečku zážitek, žáci jeli lanovkou,
vláčkem i na lodičkách a mnozí byli v jeskyni poprvé v životě. A protože i
etapová hra byla motivována Moravským krasem (nesla název „Od krápníku
tam a sem bloudím Moravským krasem“), žáci se s Moravským krasem
seznámili nejen z vlastních prožitků na výletě, ale i teoreticky pomocí kvízů,
her a soutěží. Vždyť i názvy expedic byly vybrány z názvů Moravského
krasu (Čertův most, Punkva, Staré skály, Balcarka, Sloup apod.)
A aby i rodiče se mohli ujistit, že je o jejich děti dobře postaráno, každý
den mohli na webových stránkách školy zhlédnout aktuální fotografie z
dění na škole v přírodě. Děkujeme rodičům za pochvalné komentáře, které
k fotografiím napsali. Jejich uznání spolu se šťastnými tvářemi našich žáků,
to byla pro nás za naši snahu a péči ta nejlepší odměna.
Lenka Odstrčilová
tř. učitelka 2. třídy
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Soňa Mozgová
tř. učitelka 3. třídy

Kopřivná
V pondělí 28.5. odjíždí 64 dětí na školu v přírodě krásným dvoupatrovým
autobusem do Malé Morávky na chatu Kopřivná.
Když jsme dojeli k chatě, vybalili jsme si věci a šli na oběd. Na obědě si
děti velmi pochutnaly. Po obědě byl krátký odpočinek. Následovala
procházka až na Mlýnky.Večer si páťáci udělali na pokojích soukromé
párty do večerky.
Druhý den byla ráno rozcvička. Šlo nás 36. Po chutné snídani jsme se
učili a pak jsme se rozdělili do družstev. Po obědě a poledním klidu byla
první soutěž ve skupinkách. Měli jsme za úkol vymyslet název skupinky,
krátkou básničku a nakreslit svůj erb.
Po večeři jsme se sešli ve společenské místnosti a recitovali básničky,
které jsme si vymysleli. Byla i superstar – buď šlo soutěžit celé družstvo
nebo zástupci. Po skončení superstar byla chvíli diskotéka pro všechny.
Za chvíli se vyhlásil vítězné družstvo za nejlepší básničku a písničku.
Další den po rozcvičce a snídani jsme se učili a pak jsme hráli v lese hru
Safari a skládali hady ze šišek..
Po obědě šli páťáci do Karlovy Studánky pěšky lesem. Prvňáci, druháci
z Račic a čtvrťáci jeli autobusem. Nakoupili jsme si drobné dárečky domů
a všichni společně jsme jeli autobusem zpět na chatu na večeři. Po ní
byla soutěž Miss a Missák – vyhrála Míša z 1. třídy a Kuba z 5.B. Po
skončení soutěže byla diskotéka. Na diskotéce byla i soutěž v podlézání
provazu. Bylo také vyhlášení hry Safari. Z 1. třídy vyhrála Pavlínka
Sotolářová, ze čtvrté třídy Katka Bugnerová, z 5.A Dominika Riedlová a
z 5.B Vlaďka Stoklásková.
Ráno byla každodenní rozcvička a pak snídaně. Protože byl den dětí,
měli jsme pohádkový den. Po snídani jsme hledali Zlatovlásce perly.Po
obědě jsme hráli jsme míčové hry, v lese si stavěli domečky z pařezů a
opékali špekáčky. Bylo i vyhlášení vítězů soutěže družstev – vyhrálo
družstvo Sněhuláci. Pak nám Šípková Růženka hlídala dopisy, kde bylo
psáno, kam si má jít každé družstvo pro svůj poklad. Po večeři byly
soukromé párty na rozloučenou.
Protože jsme měli už sbaleno, byla ráno rozcvička na chodbě v pyžamech.
Po snídani jsme uklidili a jeli domů.
Moc se nám tam líbilo. Zažili jsme spoustu dobrodružství i zábavy.
Dokonce se jeden z účastníků zamiloval.
Autorky:
Lenka Alánová
Vlaďka Stoklásková
Elis Handlová
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4. Den otevřených dveří
V úterý 12.4.2007 v době 10.00 – 16.00 hod. se uskutečnil třetí ročník
Dne otevřených dveří s tématikou Naše škola a zdravý životní styl.. V
kronice se zapsalo na stovku návštěvníků. Rodiče, prarodiče, bývalí žáci,
zástupci obce a veřejnosti si mohli prohlédnout celý areál školy, výstavku
prací žáků, , výstavu fotografií, kroniky a fotokroniky školy. Největší zájem
byl o zhlédnutí výuky přímo ve třídách a odborných učebnách informatiky,
cizích jazyků, přírodopisu. Své umění předvedly i žákyně 7. ročníku v
učebně cvičné kuchyně s ukázkou přípravy studené kuchyně. Rodiče,
prarodiče a i sami žáci odcházeli ze školy spokojeni ze společně strávených
chvil ve vyučování.

5. Mimoškolní aktivity ZŠ Drnovice
ZŠ Drnovice svůj vzdělávací program doplňuje širokou škálou nabídky
mimoškolních aktivit, které představují zájmové útvary (sportovní, výtvarný,
šachový, kroužek anglického jazyka, informatiky, vaření), výuka hry na
hudební nástroje ve spolupráci se ZUŠ ve Vyškově, volný přístup na
internet, návštěva knihovny, exkurze, akce různého zaměření (Drnovická
laťka, Den jazyků, Vánoční turnaj v dámě a stolním tenise…) a také aktivity
zaměřené na péči o děti se specifickými poruchami učení a nesprávným
držením těla.
První, co stojí za zmínku, jsou reedukační kroužky, do kterých jsou
zařazováni žáci se specifickými poruchami učení. Tyto kroužky na naší
škole fungují již 3 roky. Žáci jsou rozděleni do skupin a každá skupina se
schází jednou týdně. Do kroužků je zařazeno celkem 13 dětí, z toho jsou
čtyři žáci integrovaní pro různé poruchy učení a mají individuální plán výuky.
Zde se hravou formou pod vedením speciální pedagožky Mileny Kosíkové
prohlubuje učivo českého jazyka, napravují se potíže se čtením, psaním a
počítáním. Kromě speciálních pomůcek a textů využívají děti také výukové
programy na počítačích.
Dalším speciálním kroužkem je zdravotní tělesná výchova, určená pro
žáky prvních až pátých ročníků. Tento kroužek pracuje od začátku letošního
školního roku. Skupinku dětí první až třetí třídy vede paní učitelka Lenka
Odstrčilová a paní Jitka Dresslerová. Druhá skupinka, která je tvořena žáky
čtvrtých a pátých tříd, cvičí pod dozorem paní Nadi Hálové. Děti zde cvičí
na balónech a žíněnkách, zabývají se jógou a správným držením těla.
Nejnovějším projektem jsou edukativně stimulační skupinky pod názvem
Všeználek, které jsou určeny pro předškoláky. Zde se děti seznámí se
školním prostředím, hravou formou se zbavují ostychu, procvičují motoriku
rukou, poznávají počátky školní práce, zapojují se do kolektivu budoucích
spolužáků, hrají si, zpívají a soutěží. Rodiče, kteří se práce ve Všeználkovi

13

také účastní, mohou sledovat projevy svého dítěte. V průběhu lekcí si děti
zlepší připravenost ke vstupu do první třídy. Tento projekt je nový, ale zdá
se, že by mohl mít úspěch. Z devatenácti budoucích prvňáčků se jich
přihlásilo čtrnáct. První lekce ukazují, že jsme se vydali správným směrem.
Mgr. Milena Kosíková

Foto z různých akcí

6. Poděkování sponzorům
V tomto školním roce se podařilo škole získat prostředky na podporu
interaktivní výuky. Byla zakoupena interaktivní tabule, která je a bude
využívána pro výuku všech předmětů.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří nám přispěli na
nákup této pomůcky:
firmě EDMA Drnovice
Jaroslavu Vasickému, řeznictví a uzenářství Vyškov
nadaci gymnázia Tři brány – Vyškov
OS při ZŠ Drnovice
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7. Školní časopis
V posledních dnech měsíce června vychází již třinácté číslo školního
časopisu ZŠ. Časopis se vydává dvakrát ročně a mezi žáky je distribuován
za symbolickou cenu deseti korun. Je sestaven z prací žáků, doplněný
obrázky a fotografiemi. Po celý rok pracovala na tvorbě redakční rada ve
složení – Hana Tomšíková, Andrea Jindrová, Verónica Šullová, Jitka
Srnová, Veronika Kalousková, Eva Neduchalová, Daniel Ďuriš, Pavel
Grmela (grafika). Poslední dvě čísla jsou k nahlédnutí na školních webových
stránkách.
Mgr. Jiřina Kotoulková, ředitelka školy

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU
Zásahová jednotka
Od letošního roku naši jednotku povolává k zásahům nově zřízené krajské
operační středisko hasičů v Brně a používá pro vyhlašování poplachu
jednotně v celém kraji pouze sirény, doplněné SMS zprávou.
Je to změna nejen pro členy jednotky, ale i občany, neboť v minulosti
jsme v naší obci sirény používali pouze omezeně. Taktéž tísňové linky
hasičů 150 a 112 jsou jednotně přesměrovány do Brna.
Do konce července jsme vyjížděli k 36 událostem. Tento počet byl
ovlivněn zejména zásahy po několikanásobných přívalových deštích v
naší obci a ve Vyškově.
Výběr ze zásahů:
24. května 2007 18:17 – 22:18 hod.
Požár kravína Podbřežice
Jednalo se o požár bývalého kravína s velkým množstvím uskladněných
hořlavých a nebezpečných látek. Byl vyhlášen II. stupeň požárního
poplachu a zasahovalo 9 jednotek PO. Naše jednotka prováděla hašení
pomocí 2 C proudů, střídala příslušníky HZS na jejich útočných proudech
a zabezpečovala čerpací stanoviště na blízském rybníčku. Zásah probíhal
v dýchacích přístrojích. Zúčastnilo se nás 19 a použili jsme na hašení mj.
150 lt. pěnidla.
17. června 2007 02:18 – 15:50 hod. Požár rodinného domu Pustiměř
Opět rozsáhlý požár. Hořely hospodářské budovy, dílna, rodinný dům,
hromady dřeva na dvoře a oheň nebezpečně ohrožoval okolní stavení.
Zasahovalo 8 jednotek PO. O obtížnosti zásahu svědčí i skutečnost, že 14
našich členů použilo celkem 26 dýchacích přístrojů. Stejně tak bylo náročné
dohašování a vynášení hořlavých materiálů do přistavených kontejnerů,
které trvalo 5 jednotkám přes 9 hodin. Celkem se nás zúčastnilo 23 členů.

15

21. června 2007 16:32 – 21:48 hod. Přívalové deště Drnovice
Odčerpávání vody a odstraňování následků po prudkých deštích bylo v
naší obci prováděno již 26. května, potom 14. června ve Vyškově, ale
situace ve čtvrtek 21.6. byla nejhorší.
V Drnovicích jsme odčerpávali vodu zejména u penzionu, kde se vytvořila
laguna, která zatopila silnici, zahrady a voda začala pronikat do dvoru a
sklepů rodinného domu. Jednalo se o vyjímečnou situaci, problémy byly v
celém okolí Vyškova. Vzhledem k tomu, že nám bylo ohlášeno současně
i zatopení tělocvičny, kabin, dílny a hřiště fotbalového stadionu a další
nebezpečné jezero se utvořilo v části obce Mlýnská ulička, přijely nám na
výpomoc jednotky SDH Tučapy, Račice a Pístovice. Tyto nám obětavě
pomohly, takže krátce před 22 hodinou práce skončily. Stihli jsme ještě
očistit cesty od nánosů bláta a následující den odčerpali vodu z dalších 2
prostorů.

Požární sport
V letošním roce se zúčastňují okresní ligy v požárním útoku opět 3
družstva mužů a nově i celek žen. Zatím po absolvování 8 soutěží si
vedeme se střídavými úspěchy a jistě máme v druhé polovině se co
zlepšovat. Na stupně vítězů jsme se dostali v Hostěrádkách – Rešově (3
místo A tým), Topolanech (2 místo C tým) a v Kučerově (2 místo B tým).
V průběžném pořadí jsou naše družstva mezi 10 nejlepšími ze 29
zúčastněných celků.
B tým: 4 místo
A tým: 6 místo
C tým: 10 místo
V. ročník soutěže v požárním útoku „O pohár obce Drnovice“ se konal v
neděli 6. května na travnatém hřišti fotbalového klubu. Vhodně zvolený
termín a hodnotné věcné ceny včetně peněžitých odměn přilákalo na start
34 týmů mužů a 9 celků žen. Tentokrát z celé Moravy. Byla to nejen
nejpočetněji, ale i nejkvalitněji obsazená soutěž na Vyškovsku. Přesvědčily
se o tom i nejlepší naše celky – Tučapy A (9 místo), Hodějice (11 místo).
Rekordy trati i tak nepadly (muži Pravčice 2005 18:23 sec. a ženy
Dražovice 2006 19:69 sec.). Ani tentokrát nechyběla výprava Drnovic u
Val. Klobouk i se starostou obce. Děkujeme obci a sponzorům za jejich
peněžité a věcné ceny.
Výsledky muži:
1. Litava
(BO)
18:39 sec.
12. Drnovice A
20:46 sec.
2. Vrbětice
(ZL)
18:58
13. Drnovice B
20:72
3. Plumlov
(PV)
18:86
25. Drnovice u VK 31:88
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4. Žernovník
5. Hluboké

(BK)
(TR)

18:89
19:12

Výsledky ženy:
1. Dražovice B
22:01 sec.
2. Ivanovice na Hané B 25:25
3. Kobeřice u Brna
25:43

27. Drnovice C

36:81

8. Drnovice

34:88 sec.

Mladí hasiči
Naše mládež opět dokazuje, že patří na okrese k hasičské elitě. Je to
zásluha obětavé práce všech vedoucích.
Starší žáci zvítězili nejen v okresním kole, ale i v krajském a poprvé
postoupili na mistrovství republiky. Další náš tým je pátý nejlepší v okrese.
Mladším žákům patří bronzové medaile v jejich kategorii a velkou radost
máme z naší přípravky. Tyto děti ve stáří 5 – 7 let se začínají zúčastňovat
prvních svých soutěží a budou jistě velkým příslibem pro budoucnost.
Výsledky okresního kola:
Kategorie mladší žáci
starší žáci
1. Ivanovice na Hané
1. Drnovice
2. Nové Hvězdlice
2. Kobeřice u Brna
3. Drnovice
3. Ivanovice na Hané
K tomu lze dále přičíst vítězství na soutěžích v Ivanovicích na Hané,
Dědicích, Tučapech, Kroužku a Křenovicích. Druhá místa jsme získali ve
Švábenicích a Hlubočanech.

Mistrovství ČR mladých hasičů
Po vítězství v krajském kole, které proběhlo ve Velkých Opatovicích (BK)
a my jsme porazili mj. silné týmy z Kuřimi a Mistřína, nás čekala „republika“.
Opět premiera nejen pro sbor, obec, ale i okres Vyškov v této kategorii.
Děti tak navázaly na úspěch našich dorostenců v loňském roce, kteří nás
reprezentovali na MČR v Liberci.
Tentokrát odjelo 13 dětí, 3 vedoucí, 1 řidič a 12 fanoušků do Zlína. Ve
dnech 4 – 6. 7. 2007 zde bojovalo 15 nejlepších celků ze všech krajů ČR.
Konkurence velká, některé týmy se zúčastňují pravidelně.
Po prvním dnu a výborně zaběhlém závodu požárnické všestrannosti
nám patří 4 místo. Druhý den klesáme na 10 místo po odběhlých
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disciplinách dle mezinárodních pravidel CTIF, abychom v posledním dni
se probojovali po štafetách na 5 místo. Pak už odpoledne nás čekala
poslední a pro nás silná disciplina – požární útok. Atraktivní, ale i zrádná.
Oba pokusy kazíme a tak výsledné umístění pro nás i JM kraj je 8 místo.
U některých se objevily i slzy a zavládlo zklamání. Ale děti se zasloužili
zatím o náš největší úspěch a co je důležité – v příštím roce to mohou
zkusit opět v téměř stejném složení.
Videa ze všech disciplin našeho týmu, ale i ostatních jsou na internetových
stránkách www.oshzlin.cz

Reprezentovali nás ve Zlíně. Stojící zleva: Pavla Štéblová, Radka
Dvořáková, Alena Vágnerová, Lukáš Julínek, Tomáš Kummer, Pavel
Grmela, Svatopluk a Pavel Smutníkovi – vedoucí, Daniel Ďuriš
Dole: Martin Matys – vedoucí, Jan Ladsmann, Stanislav Streit, Pavel
Šic, Milan Hromek

Krátce:
Úpravy dvoru, zahrady a budovy v zadní části nové požární zbrojnice
provádí náš sbor svépomocí. Brigády probíhají denně od počátku července.
Materiál zajišťuje obecní úřad. K 20 červenci bylo odpracována téměř 400
brig. hodin.
Zúčastnili jsme se oslav založení požárního sboru v Drnovicích u Lysic
(BK). I tento sbor projevil zájem o bližší spolupráci.
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Provedli jsme ukázky požární techniky a zásahu pro děti MŠ v Drnovicích,
Nemojanech a na oslavách založení SDH Dědice a Habrovany.

Tolik vody bylo u penzionu

MATEŘSKÉ CENTRUM Drnovice
člen Sítě MC v ČR
Cílem a posláním našeho MC je být centrem otevřených dveří všem,
především maminkám na mateřské dovolené a rodičům těch nejmenších
ratolestí, kteří mají chuť trávit trochu jinak chvíle MD.
Především na Vás, maminky, bude záležet jaké centrum bude a jaký
dětem i sobě připravíte program a zábavu.
Můžete se zde samy aktivně podílet na jeho přípravě a nebo jen tak
přijít, protože setkání mají neformální charakter a Vy i Vaše děti zde můžete
najít nové přátele.
Z důvodu generační bariery se již brzy bude MC stěhovat do nových
prostor s rozšířenou provozní dobou a tudíž většími možnostmi pro Vás a
Vaše děti.
Vše o činnosti a programu za první půlrok fungování MC se můžete
dočíst na http:mcdrnovice.estranky.cz a i díky Vám může být náplň
stránek ještě bohatší. Těšíme se na Vás, Vaše nápady a podněty.
Krásné léto přejí za MC Lenka, Míša a Jitka
19

Kolokoč rozjíždí nové akce
V Kolokoči, občanském sdružení pro děti a mládež, které bylo v Drnovicích
založeno na počátku letošního roku, se rozbíhají další nové, nejen pro
děti lákavé, aktivity. Kromě pravidelného čtvrtečního cvičení rodičů s dětmi
a tradičních měsíčních výtvarných dílen rozšiřuje Kolokoč svoji činnost o
Zpěvotoč, Paci, paci, pacičky – cvičení kojenců, Hrátky s batolátky, Herbář
a Kolo−čtení.
Zpěvotoč aneb veselé zpívání a hraní s flétnou
probíhá pod vedením Mgr. Zuzany Podloučkové
každé pondělí od 16:30 do 17:30 hodin v
Kolokočovně. Určeno je všem dospělým s dětmi
od 4 let věku. Kromě zpívání a trénování hry na
flétnu si mohou děti ve Zpěvotoči také zatančit.
Jak říká vedoucí Zpěvotoče: „dovoleno je hrát i
břinkat, zpívat i vřískat, tančit či hopsat, zkrátka
prožívat i tvořit muziku právě tak, jak nám fantazie
a hlasivky dovolí“.
Paci, paci, pacičky – cvičení kojenců
V květnu 2007 zahájila Bc. Marcela Dvořáková
cvičení pro nejmenší děti, které probíhá formou
zrakové, sluchové a hmatové stimulace kojenců.
Smyslem tohoto cvičení je rozvoj dětí po tělesné,
motorické, percepční, kognitivní, osobnostně−
sociální a řečové stránce. Jinými slovy, maminky
se svými děťátky tleskají, zpívají, recitují,
broukají, kolíbou se, chovají, tulí se, smějí a
radují a tím přispívají k bezproblémovému vývoji jejich dětí. Cvičení kojenců
probíhá každý pátek v 10:30 – 11:30 hodin v Kolokočovně.
Hrátky s batolátky
Pod tímto poetickým názvem se
skrývají obyčejné běžné dětské
radovánky, jako jsou hry na pískovišti,
houpání, prolézání prolézaček,
míčové hry, malování křídami, hry s
hračkami, jízdy na tříkolkách, na
motorkách a mnoho dalších soutěží,
her a činností, které si mohou děti a
jejich (pra)rodiče, užívat v
Kolokočovně a na přilehlém dětském
hřišti vždy v úterý od 9:00 do 11:00
hodin. Na hrátky dětí dohlíží Markéta Kosíková.
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Herbář z Budonické louky
Členské rodiny sdružení Kolokoč připravují
společně s dětmi Herbář z Budonické louky.
Jak přípravy probíhají? 26. 5. 2007 se sešli
rodiče s dětmi na tzv. Luční slavnosti na
rozkvetlé Budonické louce. Tam si společně
zaskotačili, namalovali motýly, provedli sběr
rostlin a rostliny si rozdělili ke zpracování.
Úkolem každé rodiny je vylisovat jednu
rostlinu z této louky a tu následně výtvarně,
hudebně a literárně dle vlastní fantazie zpracovat. Kompletaci herbáře a
následné výstavy z něj bude provádět Martina Tichá. Výstava Kolokočem
zpracovaného Herbáře z Budonické louky proběhne v prosinci 2007 v
Drnovicích a v lednu 2008 v Muzeu Vyškovska ve Vyškově.
Kolo−čtení aneb Kolokoč čte dětem
Od srpna letošního roku se Kolokoč připojí k celonárodnímu projektu
Celé Česko čte dětem a zahájí tzv. Kolo−čtení, které
bude probíhat hravou formou 1x za měsíc vždy v
pátek v Kolokočovně, za hezkého počasí venku.
Kolo−čtení je určeno rodinám s dětmi od 2 let věku.
Kromě předčítání jsou pro děti přichystány také
hry, kreslení a malování, poslouchání relaxační
hudby, povídání o oblíbených knížkách, autorská
čtení drnovických autorů, exkurze v knihovně, soutěže, aj. V Kolokočovně
bude založena miniknihovnička s dětskými knížkami a s časopisy, které
budou mít rodiny s dětmi volně k zapůjčení. Podporováno bude také
každodenní domácí čtení v rodinách. Kolo−čtení koordinuje Mgr. Eva
Klvačová. Náklady na projekt Koločtení budou hrazeny z dotace vyškovské
komunitní nadace Tři brány a ze sponzorských darů.
Kolokočovna
Základní škola a Obecní úřad Drnovice umožnily sdružení Kolokoč užívat
pro svoji činnost místnost – bývalou tělocvičnu, nyní Kolokočovnu − v
prostorách Základní školy, vedle školní družiny. Vchod do Kolokočovny
se nachází pod novým velkým hřištěm, vedle dětských houpaček,
prolézaček a pískoviště v areálu ZŠ. V době letních prázdnin však bude
Kolokočovna mimo provoz a to z důvodu rekonstrukce. Díky finančním
dotacím od JMK, Tří bran a díky drobným sponzorským darům, může
Kolokoč provést vymalování místnosti, pořídit koberec, taburetky,
molitanové kostky, polštáře, CD přehrávač, závěsné houpačky a další
vybavení místnosti pro děti. S návratem Kolokočovny do plného provozu
rodiny s dětmi počítají zase od září. Držme jim proto palce, ať se jim jejich
přání a záslužná práce vydaří!
Eva Klvačová
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Informace z činnosti Jednoty Orel Drnovice
Naše členská základna měla k 30. 6. tohoto roku 70 členů. Z tohoto
počtu je 56 členů do dvaceti let. Naši mladí členové se pravidelně scházejí
ke sportovní činnosti každý pátek v 16,00 hodin, mimo prázdniny. Vedoucí
jsou sestra Marie Handlová a bratr Vít Kopecký. Mladší děti cvičí, hrají
vybíjenou nebo jiné sportovní hry. Starší mládež hraje florbal, také provozují
fotbalové dovednosti, basketbal apod. V zimě se sportuje v tělocvičně ZŠ
a v létě na školním hřišti. Mimo sportovních aktivit provozují orlové i jiné
aktivity (kulturní, charitativní).
V tomto roce byla naše činnost zahájena Třikrálovou sbírkou, při které
se vybralo 34 343,− Kč pro Oblastní charitu Hodonín. Tuto částku vybíralo
pět skupinek (tj. pět dospělých a patnáct dětí).
17. 3. 2007 jsme vyráběly stromečky na Smrtnou neděli pod vedením
sestry Jany Dvořákové. Zúčastnilo se 21 zájemců. Téhož dne se konalo
přátelské utkání ve florbale v Jednotě Orel Rašovice za účasti 15. členů z
naší jednoty. 24. 3. 2007 se sedm členů zúčastnilo ve Vyškově
kvalifikačního tréninku v basketbale.
20. 4. 2007 proběhlo pečení perníků za vydatné pomoci členek ZO
SPCCH a následující den pak zdobení perníčků za pomoci šikovných
maminek z Kolokoče.
13. 5. 2007 jsme pomáhali MO KDU−ČSL při zdárném průběhu oslavy
Svátku maminek.
Maminkám, babičkám a prababičkám zazpívaly, zarecitovaly, zahrály a
zatancovaly děti z místní Mateřské a Základní školy. Tato akce byla také
obohacena vystoupením maminek a dětí z Kolokoče a nejmladších Orlů.
20. 5. 2007 se uskutečnilo přátelské utkání ve florbale s členy Sokola
Luleč.
27. 5. 2007 se konalo již tradiční Dětské odpoledne v zámecké zahradě.
Soutěžilo se v 16. disciplinách a zasoutěžit si přišlo 86 dětí.
10. 6. 2007 ve spolupráci se členy sdružení Kolokoč se uskutečnil zájezd
do Lednice za účasti 18. Orlů. Zájezd se velmi líbil.
1. 7. 2007 putovali členové Orla k Panně Marii do Křtin na tradiční pouť.
4. 7. 2007 soutěžili tři Orlíci ve fotbalových dovednostech na Velehradě
a to: Martin Klein, Jiří Handl a Jan Sedlmajer z Kroužku.
6. – 15. 7. 2007 proběhl ve Varšavě XIX. ročník mezinárodní Parafiady
2007 za účasti 2 500 dětí a mládeže z celého světa. ČR prezentovalo 10
Orlů a mezi nimi byli vybráni dva z naší Jednoty a to: Tomáš Navrátil z
Lulče a Marian Komarik z Drnovic. Více se můžete dozvědět na stránkách
www.parafiada.pl.
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10. – 15. 7. 2007 úspěšně prezentovali ve Francii naši vlast další dva
členové Jednoty Orel a to: Pavel Šic a Jan Beň z Drnovic. ČR
reprezentovalo celkem dvacet Orlů v basketbale. Sportovní akce probíhala
pod záštitou FICEP (Federation Internationale Catholique Education
Physque el sportlive). Náš tým přivezl krásnou bronzovou medaily.
Blahopřejeme!
Závěrem Vás chceme informovat, že výtěžek peněz z tomboly a
dobrovolného vstupného (Svátek matek i Mikulášská nadílka) je
bezezbytku rozdělen MŠ, ZŠ a na letní tábor pro děti.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny, pěkné počasí na letošním táboře
a dospělým bezva dovolenou.
Ing. Marie Králíčková
sekretářka Jednoty

Poděkování
Vážení spoluobčané,
chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám v minulém školním
roce pomáhali se zdárným průběhem Mikulášské nadílky, oslavy Svátku
maminek a Dětského odpoledne. Především vedení Mateřské a Základní
školy, všem učitelkám, které s dětmi připravily bohatý program a krásnou
výzdobu vestibulu KD. Poděkování patří také Mateřskému centru, Sdružení
Kolokoč, ZO SPCCH, starostovi Sokola Drnovice, Jednotě Orel Drnovice,
a v neposlední řadě všem, kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly a
jejichž výčet by byl skutečně velice dlouhý.
Závěrem děkuji vedení obce za spolupráci a Vám všem, kteří svou
návštěvou podporujete naše akce přeji krásnou dovolenou a vydařené
prázdniny.
Na shledanou na některé z příštích akcí se těší
Ing. Hana Komariková
předsedkyně MO KDU−ČSL

23

SOKOL Drnovice – léto 2007
Nastaly školní prázdniny a čas dovolené. Jak pokračuje sportovní
zápolení?
Oddíl stolního tenisu, dá se říci, že úspěšně dohrál sezonu 2006/07 a jak
jsme si vedli?
„A“ družstvo v okresním přeboru se umístilo na 8 místě
„B“ družstvo v okresním přeboru se umístilo na 12 místě
„C“ družstvo v okresní soutěži II. se umístilo na 4 místě
„D“ družstvo v okresní soutěži III. se umístilo na 4 místě
Dohrána byla okresní liga žáků a Drnovice skončili na 3 místě. Naše
družstvo dorostu vybojovalo přeborníka dorostu 2006/07−
Celkově se zúčastnila 4 družstva mužů a 1 družstvo žáků.
Všem patří poděkování za reprezentaci Sokola Drnovice a přání pevného
zdraví.
Na příští sezony 2007/08 je přihlášeno šest družstev.
„A“ + „B“ v okresním přeboru
„C“
postoupilo z okresní soutěže II. do I.okresní soutěže
„D“
zůstalo v okresní soutěži III.
Žáci v okresní lize se dvěma družstvy
Nastala doba registrací a soupisek na příští sezonu. Okresní soutěže se
rozjedou 22.září 2007. I když je doba odpočinku, jen žáci pilně trénují
techniku a taktiku hry.
Veškeré výsledky sezony 2006/2007 jsou k nahlédnutí ve skříňce stolního
tenisu na návsi.
Rozjela se soutěž odbíjené v okresním přeboru s jedním družstvem.
Tělocvičnu stále využívají a bude v provozu do konce června 2007.
Budou prázdniny!! Po drnovické pouti se znovu otevře.
Závěrem přeji hezké prázdniny a příjemnou dovolenou.
Za TJ. Sokol Drnovice
Starosta Kubíček Pavel
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Rybářské závody v Ježkovicích
Místní skupina Moravského rybářského svazu Drnovice uspořádala
2.června 2007 I. ročník rybářských závodů. Zúčastnilo se 22 nadšenců
Petrova cechu.
Soutěžilo se na pěkném udržovaném rybníce v Ježkovicích
Jako nejlepší si vedli: 1. Konečný František
2. Zaremba Pavel
3. Hynšt Radek ml.
Ceny věnoval výbor místní skupiny MRS Drnovice.
O týden později 9.června 2007 soutěžila rybářská mládež ve věku 8−15
let z Drnovic, Ježkovic, Lulče, Nemojan a Vyškova.
Soutěžilo se v lovu ryb na udici a v rybářských znalostech.
Nejlepší si vedli: 1. Hynšt Radek Ježkovice
2. Lecian Miroslav Drnovice
3. Kodat Marcel, Vyškov
Největší ulovený kapr 59 cm − zdolal Lukáš Srna z Lulče.
Všichni soutěžící byli odměněni věcnými dary a diplomy.
Chtěl bych poděkovat všem členům výboru MS MRS Drnovice, kteří se
podíleli na rybářských závodech, zvlášť děkuji panu Miloradu Račanskému
za sponzorské dary.
Petrův Zdar!
Kolejka Oldřich
vedoucí ryb. mládeže
MS MRS Drnovice
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Fotbal v Drnovicích ožívá
Když v roce 1932 nadšenci z Drnovic zakládali v hospodě u Adlerů
fotbalový klub, jistě nikdo z nich netušil, že stojí na počátku fenoménu,
kterým se drnovická kopaná v budoucnu stala. Během příštích roků
znamenal fotbal v Drnovicích spousty práce, útrap, odříkání, ale také
radosti, úspěchů a slávy. Zvláště v posledních dvaceti letech, kdy se místní
klub zapsal do podvědomí fanoušků z celé republiky a snad i Evropy.
Historicky první předseda pan Bartošek by měl jistě obrovskou radost,
kdyby věděl, že se jeho Drnovice jednou zapíší do Guinessovi knihy
rekordů, že klub u jehož zrodu byl, bude hrát evropský fotbalový pohár, že
v jeho Drnovicích se vystřídá řada vynikajících hráčů, kteří budou bavit
tisíce diváků.
Jenže, jakou by měli tehdejší funkcionáři asi radost, kdyby věděli, že se
fanoušek přejí úspěchů a v krizi dokáže rozdávat rány pod pás. V době
velké slávy se na stadionu scházelo několik tisíc diváků, kteří překypovali
pýchou a hrdostí z toho, že patří k drnovické kopané od pradávna. Když
však přišel pád do třetí nejvyšší soutěže, mimochodem pro okres Vyškov
stále nejvyšší, ztratily se tisíce fanoušků v propadlišti fotbalového stadionu
a už se nikdy nenašly. I když se Drnovice vzchopily k návratu do I. ligy.
Diváci se do ochozů nevrátili, možná jim to nedovolil stud, možná měli
jiné důvody.
Fotbal je divadlo, divadlo o dvou dějstvích a s dvaadvaceti herci. Stejně
tak jako divadlo je odkázáno na diváky, závislý je na nich i fotbal. Zvláště
ten vrcholový. Dlužno dát za pravdu dlouholetému prezidentovi klubu panu
Gottvaldovi, že fotbal bez diváků se dělat nedá. A že nadšení z práce pro
fotbal z vás opadne příčinou nezájmu fanoušků.
Stalo se co se stalo a již nejde odestát. Drnovický klub se v sezoně
2006/07 ocitl bez dospělého mužstva a po 75 letech nestartoval v žádné
soutěži. Vzbudit fotbal v Drnovicích se rozhodlo několik místních milovníků
této hry, složených především z bývalých hráčů tohoto oddílu. Stejně tedy
jako v roce 1932, začíná kopaná ve slávou ověnčené vesnici od píky. Pro
ročník 2007/08 byla přihlášena IV. třída okresního soutěže. Tedy
nejnižší možná soutěž. Reprezentovat Drnovice v této soutěži se rozhodla
řada odchovanců a hráčů, kteří v minulosti oblékali dres ať už Béčka či
Áčka. Nově vzniklý klub je registrován pod hlavičkou FKD, občanské
sdružení. Do této organizace má možnost vstoupit každý nadšenec či
fanoušek, čímž získá jisté klubové výhody.
Těšme se tedy na lepší časy. Možná, že stejně jako první funkcionáři,
netušíme co drnovický fotbal v budoucnu čeká. Možná, že přijde znovu
doba kdy se budeme bít v hruď a hrdě volat do prostor zaplněného stadionu
svá bojovná hesla. Možná, že Drnovice budou hrát vesnický fotbal na
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okresní úrovni. Ale to nejdůležitější ze všeho je, že těm našim předkům co
zakládali klub, desítkám funkcionářů a dobrovolníků, kteří se dřeli a nechali
ve fotbale kus svého života a také těm stovkám věrných fanoušků, všem
těm můžeme vzkázat, ať už na svět nebo do fotbalového nebe, FOTBAL
V DRNOVICÍCH ŽIJE.
První mistrovské utkání hrajeme na domácím hřišti proti Milonicím (
pravděpodobně 12.8. v 10 15 ), a o týden později přivítáme opět na
domácím hřišti M. Málkovice „B“.
Dále si dovolujeme upozornit naše příznivce, že byl zahájen prodej
KLUBOVÝCH KARET v ceně 200,− Kč. Cena karty je forma členského
příspěvku, kterým nám můžete pomoci do našich začátků. Zakoupení
KARTY Vám na oplátku umožní vstup na utkání zdarma.
KARTU je možno zakoupit v CUKRÁRNĚ (p. Zbořil) nebo v
RESTAURACI SPORT (p. Brtníček).

Vždyť vzpomínky jsou cesty života…
Ohlédnutí za životem a dílem Miroslava Daňka
Jistě jste ho znali. Drobná rázovitá postava s charakteristickou rádiovkou,
mošnou přes rameno a s rýčkem namísto poutnické hole. Pokud zajdete
alespoň občas do přírody, nemohli jste Miroslava Daňka minout. Jeho
domovem byla krajina – pole, louky a především les. Každé takové
„náhodné“ setkání s Miroslavem Daňkem bylo skutečným zážitkem, a
ovšem, neobešlo se bez neotřelých veršů. Často v nich žertoval: „Po polách
a po lese / divá zvěř mé kosti roznese“.
S pobytem ve volné krajině pak souvisela i další Daňkova významná
aktivita – práce amatérského archeologa. Z okouzlení svou vášní se
vyznává čtenáři v jedné z básní z cyklu Verše psané rýčem a lopatou: „Na
oraništi stále někde dřepí, / to chce klid a žádný spěch, / všude jsou dávných
věků střepy − / nad tou krásou se tají dech“. Expozice a depozitáře
vyškovského muzea už jen tiše vypráví úspěchy těchto objevných výprav.
K Miroslavu Daňkovi také neodmyslitelně patřila neúnavná veřejná
angažovanost v ochraně přírody – čištění studánek, vyvěšování ptačích
budek, zvelebování okolí. Svými verši se snažil z bezohledné letargie
vyburcovat i nás ostatní: „…proto mějme všichni snahu / nenarušit přírody
rovnováhu!“. Kde by bez něj bylo dětské hřiště na Křivdě a jeho údržba?
O nezištné Daňkově aktivitě by mohli vyprávět i členové občanského
sdružení Drnka či Svazu invalidů.
Kolorit venkovského života utvářejí odedávna především jeho obyvatelé.
Rodí se v organickém mikrokosmu propletence lidských osudů a příběhů.
Zvláštní roli zde sehrávají výrazné místní individuality. Bývají nesmazatelně
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Miroslav Daněk na Chocholíku, na Boží Hod LP 2005.
Foto: Pavel Klvač ml.
zapsány v povědomí mnoha generací do té doby, než jejich originální
počiny vyprchají z kolektivní paměti společenství.
Poslední sněhová vánice letošní zimy, jakoby byla symbolickou tečkou
zemských živlů za životem tohoto „přírodního muže“. Stopy Miroslava
Daňka však rozhodně nezametla: „Vždyť vzpomínky jsou cesty života, /
po kterých se vracíme zpátky, /vánoce, radost, láska, ochota, / bez nich je
smutno a život krátký…“.
Pavel Klvač ml.
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Občanská sdružení Kolokoč a Drnka zvou malé i velké
na dětské divadelní představení

Králíček Otíček.
Představení Divadla paní Horákové z Hodonína bude sehráno
v kinosále v neděli 12. srpna od 10:00 hod.
___________________________________________________________________________
Občanská sdružení Drnka a Kolokoč zvou na pouťové výstavy

Poklady z půdy – výstava historických hraček
a
Mikroregion Drahanská vrchovina
na starých pohlednicích
Vernisáž obou výstav proběhne v sobotu 11. srpna od 16:00 hod.
v horním vestibulu Kulturního domu.
Výstavy budou otevřeny i v neděli 12. srpna od 9:00 do 16:00 hod.
___________________________________________________________________________

Výzva občanského sdružení Kolokoč:
Naší výstavou historických hraček „Poklady z půdy“ chceme u Vás
dospělých vyvolat nostalgické vzpomínky na Vaše dětství a Vašim
dětem přiblížit svět hraček jejich rodičů a prarodičů.
Pokud máte zajímavý exponát a chuť jej s námi vystavit,
obraťte se na telefon: 731 362 047.
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Pěkně podle abecedy
V pátek 4. května v 15.30 se v
Knihovně Karla Dvořáčka ve
Vyškově uskutečnil křest knihy pro
děti s názvem Pěkně podle abecedy
autora Zdeňka Železného s
ilustracemi Pavla Malého. Knihu
vydalo pražské dětské nakladatelství
SUN.
Autor knihy Zdeněk Železný, v ní
dokázal již od předmluvy svojí
poutavou a vtipnou formou pomocí
říkanek přiblížit dětem předškolního
věku a prvňáčkům všechna
písmenka naší abecedy. Logický,
dětem snadno pochopitelný a velmi
často úsměvný text knihy doplňují
také pěkné, barevné a tématické
obrázky ředitele LŠU z Rousínova Mgr. Pavla Malého. Autor se v
knize přímo vžil do vnímání světa dětskou duší a v knize se dívá na
svět jejich očima. Proto má kniha velké kouzlo nejen pro děti, ale i
pro jejich rodiče a prarodiče. Zcela jistě se proto uplatní, jak v
počátcích čtení dětí v prvních třídách ZŠ, tak bude i vhodným
pomocníkem ve výuce předškoláků při jejich prvních krůčcích ve
vzdělávání. Pomůže dětem snadněji zvládnout i nápravu řeči se
správnou výslovností. Sám autor vidí její využití právě v logopedii.
Svůj nezanedbatelný podíl na vydání knihy má i nadace Tři brány,
komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci se sídlem ve
Vyškově, která pro tuto knihu udělila autorovi grant ve výši 20 000Kč.
Snad také proto si autor zvolil paní ředitelku Nadace Tři brány,
paní Mgr. Libuši Procházkovou za kmotru knihy, která obřad křtu
společně s ředitelem KKD Dr. Vladislavem Raškou následně také
uskutečnila. Mezi pozvanými hosty autora nechyběla učitelka
prvňáčků ze ZŠ Letní pole pí. Mgr. Marcela Žďárská, která s autorem
metodicky spolupracovala, ani paní učitelka Pachtová, která jej v
počátcích při první knížce „Dívej se kolem“ svým způsobem psát
přímo přinutila, jak sám autor na místě velmi barvitě připomněl.
Všem již jmenovaným osobnostem autor svoji knihu s poděkováním
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také věnoval a jednu z nich předal i starostce své rodné obce
Drnovice, paní Judr. Zuzaně Hermanové, jako dárek Lidové
knihovně.
Slavnostního křtu knihy Pěkně podle abecedy se dále
zúčastnili i další osobnosti našeho veřejného života: starosta
Vyškova RNDr. Petr Hájek, starosta Rousínova Ing. František
Havíř, ředitel Gymnázia Vyškov PaedDr. Ivan Pokorný a dalších
asi 65 přátel a hostů. Křtu asistovala i regionální televize.
(převzato ze „Zpravodaje Vyškova“ a upraveno)

KOMISE KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ
PŘI OÚ DRNOVICE
Plán akcí
11. 08. 2007 − 20.00 hod. – POUŤOVÁ ZÁBAVA
16. 9. 2007 – 15.00 hod. – MICHAL NA HRANÍ
7. 10. 2007 – 17.00 hod. – DON QUIOTE DE LA ANCHA
Divadlo klauniky Brno
19. 12. 2007 – 17.00 hod . – VÁNOČNÍ KONCERT – BORŠIČANKA
ODS společně s KDU ČSL připravuje na 1. 9. 2007 zábavné odpoledne
nejen pro děti – „soutěžení na kolech“.
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Společenská kronika
Vítáme do života:
duben − červen
Patrik Černý
Lucie Ježková
Štěpán Provazník
Opustili nás navždy:
březen − červenec
Miroslav Daněk
Zdeněk Matuška
Pavla Kaňová
Věra Bébarová
Anežka Hodulíková
Josef Klíč
Zdeněk Horák
Růžena Bednářová
Sňatek uzavřeli:
leden − červen
Radim Hilbert, Bučovice
Kateřina Dvořáková,Rychtářov
Josef Vítek, Drnovice
Darina Rašková, České Budějovice
Jaroslav Faika, Opava
Radka Turková, Křenovice
Josef Gryc, Ježkovice
Věra Rutová, Ježkovice
Roman Szkandera,Návsí
Zuzana Olejníková, Drnovice
Jiří Hošek, Liberec
Lucie Špačková, Drnovice
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Poznámky:
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Poznámky:
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