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Vážení spoluobčané, čtenáři našeho zpravodaje,
jsou za námi první dny měsíce srpna, polovina prázdnin je nenávratně pryč. Já se ale
v dnešním úvodníku musím vrátit k červnovým dnům, kdy naši obec opakovaně postihly
nebývalé extrémní srážky, které postihly spoustu nemovitostí našich občanů a obecní
majetek.
• 11. 06. 2021 od 12:00 hod zhruba do 12:45 extrémní přívalový déšť
Zaplavené části obce u DPS a pod školou, mateřská školka, stadion, kabiny, spodní část
Přídanek (voda s blátem z přilehlého pole zatopila cca 20 rodinných domů a celou ulici,
Mlýnská ulice (zatopeny rodinné domy pod spodní částí Přídanek.
Zasahovalo 9 jednotek (cca 70 hasičů), obec nechala přistavit kontejnery, zajistila zemědělskou techniku, občanům dodány první pytle s pískem.
Hasiči následky těchto srážek odstraňovali do nočních hodin a další den.
• 21. 06. 2021 bouřka s přívalovým deštěm kolem 18:00 hodiny
Zaplavená část obce: spodní část Přídanek (stejná část jako 11. 06. 2021), zaplavené
rodinné domy a ulice z přilehlého pole (voda, bláto).
Bláto z pole a voda byly odčerpána hasiči, kteří zajistili úklid postižené části obce.
• 22. 06. 2021 přívalový déšť v ranních hodinách
Zaplavená část obce: spodní část Přídanek
Profesionální hasiči spolu s dobrovolnými zajistili odčerpání vody, bláta a úklid ulice.
Na základě opakovaného zatopení stejné části obce a nepříznivé předpovědi počasí,
se rozhodlo o vytvoření protipovodňového valu. Valem byla rozdělana spodní část Přídanek a část Za mlýnem a případná voda byla svedena přes obecní pozemek na pozemek
soukromý a dále do potoka. Val byl vystavěn jako provizorní řešení v souladu s § 177
stavebního zákona - k zabránění v co největší míře škodám na zdraví a majetku.
• 23. 06.2 2021 bouřka s přívalovým deštěm (od 02:00 do 3:35)
Zaplavená část obce: části obce u potoka ( Mlýnská ulice, u vodárny na Žlebě, u Potoka
až k Novému Dombasu – spodní část, kde je potok). Došlo k vylití potoku.
Hasiči spolu s dobrovolnými hasiči odčerpali vodu a bláto z přilehlých domů, ulic a potoka.
• 24. 06. 2021 přívalový déšť a bouřka v podvečerních hodinách + extrémní bouřka
s přívalovým deštěm a větrem
Zaplavená část obce: v povodí potoku Drnůvka, Křivda (sesuv půdy a kameny se valili
až na náves), ve spodní části Přídanek poničen ochranný val, voda zaplavila spodní nemovitosti, popadané stromy na hřbitově, voda s blátem ve středu obce a části Trávníky.
Dobrovolní hasiči odčerpávali vodu, čistili a uklízeli zatopené nemovitosti po celou
noc, až do ranních hodin.
Druhý den 25. 06. 2021 - úklid zaplavených částí obce a popadaných větví, naplaveného
bahna a kamení (zaměstnanci obce, dobrovolníci, firma Edma – technika, Jiří Bébar a Jan
Bébar – technika, J. Dvořáková, Ing. Jurová – stromy hřbitov, dobrovolníci z řad občanů).
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Vyvrácené stromy na hřbitově zasazeny zpět do země a přidány k nim kůly. Zabezpečeno
čištění znečištěných silnic – cisternou společnosti Českomoravský štěrk.
Při tomto nočním zásahu byli naši místní hasiči odvoláni k pomoci do obcí na jižní Moravě, kterými se prohnalo ničivé tornádo.
Hned po první události obec jednala se soukromým zemědělcem Mgr. Dvořákem, aby
rozoral pole, na kterém byla oseta sója. Tato plodina nezadržuje vodu a pokud by na celém poli bylo oseto obilí, takovéto dopady by srážky neměly. Z důvodu nějakých podmínek SZIF bylo rozorání částečně realizováno až po dalších deštích a v dalším týdnu byla
provedena orba v celé spodní části pole.
Stejně tak bylo hned po 11.6. jednáno s vedením fi. Vodovody a kanalizace Vyškov, zda
a jak posílit kanalizaci a současně bylo provedeno její prohlédnutí, příp. pročištění. Tato
jednání pak pokračovala i i v dalším týdnu se závěrem, že kanalizace není projektována
na takto intenzívní srážky a nemůže je pojmout, některým nemovitostem byla doporučena instalace zpětných klapek. Jednáno bylo také se správcem toku Drnůvka.
V důsledku nepříznivé předpovědi počasí bylo firmou Edma vystavěno zmiňované zatímní protipovodňové opatření a realizován příkop uprostřed pole tak, aby voda vsakovala co nejvíce do ploch mimo obydlenou část.
Toto řešení jsme projednali osobně se zástupci Státního pozemkového úřadu, a to s vedoucím pobočky Vyškov Ing. Kramplem a s krajskou ředitelkou Ing. Číhalovou. Protipovodňové opatření v tomto místě je navrženo jako společné zařízení i v rámci komplexních pozemkových úprav a takto by mohlo být do konce letošního roku doprojektováno,
aby realizace mohla být v příštím roce. Toto řešení by mělo zabránit ohrožování nemovitosti v této místní části. Vyžaduje ale jednání s vlastníky některých pozemků. Podobné
opatření v rámci pozemkových úprav je již hotové v lokalitě Drnovice - Přídanky na Vinohrádkách, severně od obce. Jedná se o prvky, které podporují retenci a vsakování povrchových vod, a které při letošním množství srážek spoustu vody zadržely a zpomalily.
Všechny zmiňované červnové události si vyžádaly obrovské nasazení dobrovolných
a profesionálních hasičů, nejen z naší obce a Vyškova. Jejich pomoc je neocenitelná
a nenahraditelná. Ke všem zásahům přistupovali odpovědně, obětavě, dokázali ostatní
povzbudit a odvedli mnoho hodin nekonečné, náročné práce. Opět, jako při jakémkoliv
zásahu hasičů, se stíral rozdíl mezi dobrovolníky a profesionály. Jejich nasazení bylo obdivuhodné. Je pravda, že tuto zkušenost bychom si rádi všichni odpustili.
Poděkování za likvidaci následků intenzívních srážek v naší obce patří:
-

JSDHo Drnovice, jejímu veliteli Ing. Bastlovi ml. a všem našim hasičům a hasičkám
Ostatním velitelům
HZS JmK HS Vyškov
HZS JmK HS Brno - Líšeň
HZS JmK HS Tišnov
JSDHo Luleč
JSDHo Vyškov
JSDHo Račice
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JSDHo Rousínov
JSDHo Ruprechtov
Územnímu řídícímu důstojníkovi ÚO Vyškov - npor. Ing. Kamilu Jaborníkovi
Územnímu řídícímu důstojníkovi ÚO Vyškov - mjr. Ing. Petru Poláčkovi
JSDHo Brankovice
JSDHo Dobročkovice
JSDHo Švábenice
fi. EDMA s.r.o.
Janu Bébarovi
Luboši Bébarovi
Respono, a.s.
Zemědělské společnosti, a.s a p. Jiřímu Plhalovi
Ing. Martině Jurové
Našim fotbalistům
Všem dobrovolníkům
Městu Slavkov u Brna

Děkujeme také všem občanům, jejichž nemovitosti byly srážkami ohroženy a kteří
opakovaně uklízeli své domy a pozemky, a pro které je toto období fyzicky a psychicky
náročné.
Velké díky patří rodinným příslušníkům všech zasahujících složek.
Přeji všem klidnější zbytek léta, čas pro odpočinek a příjemné zážitky.
Stejně tak jménem zastupitelstva naší obce na tomto místě vyslovuji podporu a sílu obcím postiženým přírodní katastrofou na Hodonínsku a Břeclavsku. Na nejbližším zasedání
zastupitelstva bude na doporučení rady obce rozhodnuto o výši finanční pomoci.
Velmi smutná událost potkala naše zastupitelstvo v jarních měsících, kdy nás nečekaně
opustil jeho člen a předseda Komise životního prostředí pan Ing. Vladimír Foltánek. Děkujeme za jeho pečlivou práci, čest jeho památce.
Z akcí, které jsou plánovány pro tento rok byla zatím dokončena oprava chodníků
v místní části Příčný Dombas, ve spolupráci s městem Vyškov byla, dle hranic katastru,
opravena komunikace z Kašparova směrem do Nosálovic a probíhá akce zateplení a fasáda našeho kulturního domu. Život na obci nám v těchto měsících komplikuje také rekonstrukce plynovodu. Konec prací na této etapě byl přislíben začátkem měsíce srpna,
ale komunikace s realizační firmou je špatná.
Vážení občané,
přeji vám po zbytek prázdnin krásné a klidné letní dny a příjemně prožitou naši Svatovavřineckou pouť.
JUDr. Zuzana Hermanová
starostka obce
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Zastupitelstvo obce se od minulého vydání zpravodaje sešlo 2x. Projednáváno mj.
bylo:
-

Rozpočtová opatření
Aktualizace směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Aktualizace směrnice Tvorba a čerpání sociálního fondu
Veřejnoprávní smlouvy na dotace z rozpočtu obce
Dohoda o členství v JSDH
SoD na akci chodníky Příčný Dombas
SoD zateplení a fasáda KD
SoD na akci parkoviště u hřbitova
Prodej pozemku parc.č.889/15 (u RD čp.318)
Prodej pozemku parc.č. 286 (u zahrady RD č.p. 342)
Prodej pozemku parc.č. 779/2 (u RD čp.220)
Prodej pozemku parc.č. 5506, 5507 a parc.č. 5508 v k.ú. Vyškov
Stavební úpravy objektu Staré fary
Delegování na VH Respono a VaK, a.s.
Slib zastupitele
Rozpočtová opatření
Závěrečný účet obce za rok 2020
OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
SoD na akci Oprava komunikace Kašparov-Nosálovice
SoD na akci parkoviště u hřbitova
Žádost o dotaci – travnaté hřiště -výzva NSA na sportovní infrastrukturu
Smlouva o výpůjčce mobilní sirény na základě projektu „VIS JMK
Záměr vzájemného převodu pozemků mezi Obcí Drnovice a Městem Vyškov

Rada obce DRNOVICE na svých zasedáních projednávala:
- Hanácký rally klub v AČR podal žádost o souhlas s průjezdem obcí – přejezd soutěžních vozidel mezi rychlostními zkouškami, a žádost o souhlas s přechodnou úpravou
provozu. XXIX. Rally Vyškov se uskuteční ve dnech 10. a 11. září 2021.
- Žádost o prodloužení smlouvy k umístění pouťových atrakcí v rámci svatovavřinecké
pouti. Žádost podal pan Václav Truhlář. Jedná se o prostory pod školou a u DPS. Smlouva bude uzavřena na pět let na období 2022 – 2026.
- Žádost o přehodnocení stanovené podmínky v rámci stavby „III/37926 Drnovice, most
ev. Č. 37926-1“ podala Správa a údržba silnic JMK. Jedná se o podmínku, která stanovuje nutnost přechodové lávky pro pěší. Investor stavby žádá o zrušení podmínky. Rada
obce na podmínce trvá.
- Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí a společností Infos Art, spol. s r.o.. Jedná se
o uložení optické sítě do pozemků obce Drnovice v rámci stavby „Optické trasy Infos
(2020) – Drnovice – Pístovice“. Pozemky: p.č. 1069 v k.ú. Pístovice, 3083, 2134, 2163,
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1659/1 v k.ú. Drnovice u Vyškova. Jednorázová úhrada za zřízení VB bude činit 123,- Kč
+ DPH za běžný metr kabelové trasy.
Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí a EG.D, a.s.. Jedná se o umístění uzemnění
na sloupech k možnosti montáže detektorů poruch. Dotčené jsou pozemky p.č. 2335,
2378, 2384 v k.ú. Drnovice u Vyškova.
Účetní výkazy příspěvkové organizace ZŠ Drnovice.
projednání poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu obce pro místní organizace.
zánik mandátu zastupitele obce – Ing. Vladimíra Foltánka dnem 26. 4. 2021.
osvědčení, že Ing. Antonín Dvořák, kandidát volební strany KDU-ČSL + Aktivní Drnováci, se stal dne 27. 4. 2021 členem zastupitelstva obce Drnovice
Žádost o souhlas s umístěním drobné sakrální památky na pozemku p.č. 2819 v k.ú.
Drnovice. Žádost podal Mikuláš Wawrowski a Jiří Dvořák. Jedná se o kříž na kamenném
podstavci. Sakrální památka bude zhotovena na náklady žadatelů.
Žádost o pronájem části pozemku p.č. 648/13 v k.ú. Drnovice pro zřízení montované
provozovny servisu, oprav a prodeje jízdních kol.
Žádost města Vyškov o vyjádření k možnému vzájemnému převodu pozemků.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností EG.D, a.s., jedná se o přípojku NN na pozemcích p.č. 740 a 741/1 v k.ú. Drnovice u Vyškova. Jednorázová úhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč bez DPH.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností EG.D, a.s., jedná se o přípojku NN na pozemku p.č. 1651/17 v k.ú. Drnovice u Vyškova. Jednorázová úhrada
za zřízení VB činí 1000,- Kč bez DPH.
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností EG.D, a.s., jedná se o přípojku NN na pozemku p.č. 1650/15 v k.ú. Drnovice u Vyškova. Jednorázová úhrada
za zřízení VB činí 1000,- Kč bez DPH.
Nájemní smlouva na pozemek pod rozhlednou mezi obcí a Lesy Č R, s.p.. Jedná se
o nájem 2744 m2 na dobu určitou: od 1. 6. 2021 do 31.5. 2026.
Návštěva Ing. Buriana. Informace o případné realizaci a možnostech energetických
úspor budovy ZŠ.
Projednání návrhu řešení volnočasového areálu na p.č. 1770. Studii vypracoval pan
Plášil ze společnosti Quantum, a.s..
Informativní dopis města Vyškov o financování sociálních služeb. Poděkování za předchozí poskytnutí částky. Žádost o spolufinancování na rok 2021.
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2021. Jedná se o dotace organizacím do 50 tis. Kč.
Cenová nabídka na zhotovení workoutového hřiště. CN předložila firma Workout club
parks, s.r.o.. Celková cena za zhotovení činí 199 896, 84 Kč.
Žádost o zařazení do pořadníku uchazečů o DPS.
Žádost o zařazení do pořadníku uchazečů o byt.
Cenová nabídka na doplnění dopravního značení v obci dle předpisů a pasportu dopravního značení.
Cenová nabídka na zhotovení projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy v areálu technického dvora“.
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- Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 2335 v k.ú. Drnovice u Vyškova. Jedná se o nájem
50 m2.
- Informace o průběhu jednání mezi obcí a žadateli se záměrem výstavby na Vinohrádkách.
- Informace o ocenění místní knihovny. Moravská zemská knihovna udělila naší knihovně ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020.
- Žádost FKD, z.s. o možnost podnájmu stadionu na utkání MFK Vyškov pro sezonu
2021-2022.
- Výpověď smlouvy o umístění reklamy podala společnost Para Real, s. r. o.
- Žádost o umístění reklamy na obecní plot.
- Žádost o pronájem veřejného prostranství.
- Žádost o odkup pozemku.
- Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí
a společností EG.D, a.s..
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena mezi obcí a Jihomoravským
krajem, který je vlastníkem pozemku p.č. 1840 v k.ú. Drnovice u Vyškova, na kterém
bude zřízeno VB v rámci akce „Stavební úpravy objektu fary v Drnovicích“ – zřízení přípojky plynu. Minimální úhrada za zřízení VB bude činit 500,- Kč + DPH.
- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí a společností VaK Vyškov, a.s..
Jedná se o pozemky p.č. 2968, 2970, 2995, 3016 v k.ú. Drnovice, na kterých je umístěno
vodovodní potrubí „SV Vyškov, větev slavkovská, propoj z VDJ Drnovice v k.ú. Drnovice
u Vyškova“.
- Návrhový seznam knih k odpisu z fondu obecní knihovny. Celkový počet určený k odpisu je 1474 ks. Jedná se o knihy zastaralé, neaktuální, poškozené.
- Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na rekonstrukci fary. Podrobnosti budou
projednán se společností Grantex.
- Žádost o informaci k prodeji pozemku p.č. 1642/3.
- Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Drnovice za rok 2020. Zpráva byla předložena
Obvodním oddělením policie Vyškov.
- Žádost o zřízení obytné zóny na ulici Křivda. Budou prověřeny možnosti a povinnosti,
které by případnou realizaci akce provázely.
- Cenová nabídka na opravy a údržbu rozhledny na Chocholíku, které vychází z revizní
zprávy.
- Podání žádosti k Zemědělské společnosti Drnovice, z.s. o směnu pozemku p.č. 2689
o výměře 7587 m2, ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 2249 o výměře 7544 m2 ve vlastnictví ZS Drnovice, a.s..
- Rozpočtové opatření číslo 12/2021. Změna ve výdajích 200 tis. Kč na protierozní opatření, 100 tis. Kč na krizová opatření.
- Návrh na finanční pomoc tornádem postiženému Moravskému Slovácku. V kompetenci rady je schvalovat dar do výše 20 tis. Kč. Rada navrhuje dar vyšší částky, proto předloží návrh zastupitelstvu obce na nejbližším zasedání.
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- Žádost o ukončení nájemní smlouvy v DPS
- Cenová nabídka na zpracování Analýzy vhodnosti pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC Základní školy Drnovice.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě „Drnovice, kabel NN
rekreace Zbořil“. Jedná se o pozemek p.č. 2685 v k.ú. Drnovice u Vyškova. Jednorázová
úhrada za zřízení VB bude činit 2000,- Kč + DPH.
- Žádost o zpřístupnění pozemku p.č. 1659/4 v k.ú. Drnovice u Vyškova
- Smlouvy o nájmu Tělocvičny ZŠ Drnovice.

Svatovavřinecká pouť 6. – 8. srpna 2021
PROGRAM POUTI
Pátek 6. 8.
20,00 hodin – Diskotéka v zámecké zahradě
Pořadatel: Obec Drnovice

Sobota 7. 8.
13,15 hodin – fotbalové utkání FKD dorost - Kohoutovice
Pořadatel: FKD, z.s.
16,30 hodin – fotbalové utkání FKD B – Radslavice
Pořadatel: FKD, z.s.
20,00 hodin – Pouťová zábava - Zámecká zahrada
Pořadatel: Obec Drnovice

Neděle 8. 8.
8,00 hodin – hlavní mše svatá
Pořadatel: Římskokatolická farnost Drnovice
15,00 hodin – odpoledne s Ilonou Stryjovou
houslistka od klasiky po rock
Pořadatel: Obec Drnovice
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Pandemická doba výrazně ovlivnila život nás všech, ale také předškolní vzdělávání. Mateřské školy byly část tohoto období zavřené, fungovaly v omezeném provozu, děti byly
nasměrovány do tzv. domácího vzdělávání. Naší snahou bylo, aby to negativně nedopadlo zejména na děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy, jejich
připravenost pro vstup do základní školy a potřebnou úroveň rozvoje oblastí, které jsou
nezbytné pro osvojení školních dovedností. K tomu směřovalo i distanční vzdělávání,
které probíhalo po uzavření všech škol včetně mateřských a to od 1.3. do 9.4. Většina
rodičů spolupracovala s učitelkami a přistupovala k této formě vzdělávání zodpovědně.
Od 12.4. do 7.5. se nám děti s povinným předškolním vzděláváním a děti rodičů vybraných profesí do školky vrátily, od tohoto data se také zavedlo testování dětí a zaměstnanců. 10. května se školka znovu otevřela všem dětem.
Vzhledem k uzavření mateřských škol se očekával také výrazný nárůst počtu
dětí s odkladem školní docházky. Tato prognóza se v naší mateřské škole nepotvrdila.
O odklad školní docházky požádali pouze rodiče tří dětí.
Zápis
Ve dnech 3.5. - 14.5.2021 se uskutečnil zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021-2022, stejně jako vloni bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole. Pro nový školní rok
podalo žádost o přijetí prostřednictvím svých zákonných zástupců 37 dětí. Podle vyhlášky o předškolním vzdělávání se cílová kapacita jednotlivých tříd, zapsaná ve školském
rejstříku, snižuje za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let o dvě děti, nejvýše však o 6
dětí. Vzhledem k velkému počtu dvouletých dětí nebylo možné uspokojit všechny žadatele, čtyřem dětem bylo vydáno záporné rozhodnutí.
Opravy
Během uzavření školy jsme se pustili do plánovaných rekonstrukcí a oprav a předešli tak
možným problémům s organizací provozu. Jednalo se o dvě velké akce – vybudování
WIFI sítě v MŠ a tím zabezpečení dosažitelnosti internetu v celé budově mateřské školy,
druhou velkou akcí bylo vybudování nových chodníků, oplocení a vstupních bran.
Kulturní a další akce
30.4. jsme pro děti, které chodily do školky, uspořádali „pálení čarodějnic“ na školní zahradě. Ostatní děti, které zde nemohly být, měly možnost vyrobit si svou čarodějnici s rodiči doma a zavěsit ji na strom u brány ke vchodu do MŠ.
Vzhledem ke krizovým opatřením k nám nemohou přijet divadelní společnosti,
trošku kultury nám do MŠ přineslo Divadlo Scéna Zlín. Děti měly možnost 26.5. shlédnout on-line přenos pohádky „Rákosníček a jeho rybník“.
MDD jsme oslavili soutěžemi na zahradě, kreslením na chodníku, Lišky si vyšly
k rozhledně hledat poklad, Žabky na přírodovědnou vycházku k žumpám. Sovičky a Lišky
vyrazily ještě na polodenní vycházku k Hotelu Alvet, kde viděly živá zvířata, ale i zvířata
vyrobená z kovu.
Všechny děti získaly papírové madaile a odnesly si velký balík sladkých dobrot.
11. června dopoledne jsme navštívili hasiče v požární zbrojnici. Děti si mohly
prohlédnout hasičská auta a techniku, zasoutěžily si na překážkové dráze.
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Přívalové deště
Netušili jsme, že se s hasiči setkáme hned odpoledne po návštěvě požární zbrojnice a budeme moci sledovat jejich práci při zásahu. Drnovice zasáhly silné přívalové deště a hasiči pomáhali hlavně čerpat vodu ze zatopených domů a sklepů. Voda napáchala škodu
i u nás v mateřské škole – ucpal se nám jeden plastový dvorek u oken ve svahu a voda
zatopila šatnu a umývárnu na nové přístavbě. Díky včasnému zásahu hasičů, zaměstnanců školky a pomoci dvou tatínků, nevznikly velké škody na zařízení. Bohužel počasí si
s námi zahrávalo i v příštích dnech, nám „pouze“ protekla voda střechou do obou zádveří
na starou budovu, zásah hasičů nebyl třeba. Ti měli plné ruce práce s opravdovými katastrofami.
Slavnostní rozloučení s MŠ
22.6. proběhlo rozloučení s 27 dětmi, které po prázdninách půjdou do 1. třídy ZŠ. Ani
letos nebyla slavnost v obřadní síni. Využili jsme toho, že je již povoleno pořádání kulturních akcí a naši malou slavnost zorganizovali v nově zrekonstruovaném kulturním domě.
Děti předvedly krásné vystoupení, přišla jim popřát p. starostka k úspěšnému vykročení
do nové etapy jejich života a nechyběly ani dárečky na památku.
Přeji všem pohodové léto plné odpočinku.
		

Květoslava Synková, ředitelka mateřské školy

Základní škola
Zápis do prvního ročníku
V měsíci dubnu proběhl on-line zápis žáků do 1. třídy. Celkem bylo zapsáno 35 žáků
z obcí Drnovice, Ježkovice, Račice, Pístovice, Luleč, a Tučapy.

Školní výlety
1. ročník – Pirátská plavba
V polovině června se vydali žáci 1.A a 1.B na svůj první školní výlet, na samý jih Moravy –
do Hodonína. Nádherný letní den byl doslova nabytý zážitky – už jenom samotná cesta
mikrobusem byla pro děti velkou atrakcí. Dopolední návštěva hodonínské zoo, kde mezi
nejobdivovanější zvířata patřil tygr ussurijský, žralok černoploutvý a smetanově bílá rodinka lvů jihoafrických, byla zakončena nákupem v obchodě s upomínkovými předměty
a poté už jsme se přesunuli do přístaviště na řece Moravě. A tady už začalo pravé dobrodružství! Přivítal nás sám kapitán Černovous z pirátské lodi Černá perla a když jsme se
vydatně posilnili výborným obědem, seznámil nás se svým plánem podniknout plavbu
na ostrov pokladů. Nejprve nás pořádně vyzbrojil, jmenoval své pomocníky a pak se se
svou novou pirátskou posádkou vydal na odvážnou plavbu za pokladem. Podle mapy
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a značek na ostrově se nám truhlu s pokladem podařilo vypátrat a během zpáteční plavby jsme si kořist spravedlivě rozdělili. Na závěr jsme se ještě vyfotili s krokodýlem, který
hladově číhal v rákosí, a plni dojmů, o kterých prvňáčci ještě dlouho vyprávěli, jsme se
vydali na cestu k domovu.
J. Martinková, tř.uč.
2. a 3. ročník – škola v přírodě
Na škole v přírodě se mi móóóóc líbilo. Každý den jsme měli různé soutěže a hry, za které
jsme každý večer dostávali nejrůznější odměny. Naučila jsem se hrát vybíjenou a mnoho
dalších věcí o přírodě. Nejlepší ze všeho bylo jídlo. K obědu byly dokonce špagety nebo
smažený sýr. Večery jsme trávili v bazénu nebo společně zpívali. Všichni jsme se domů
vraceli unavení, ale se spoustou skvělých zážitků.
za druhé a třetí třídy, Veronika Šmerdová 2. B
Školní výlet 4.A, 4.B, 5.tř.
Úryvky ze slohových prací žáků:
Od 21. června do 23. června jsme jeli na školní výlet do Češkovic u Blanska do hotelu
Vyhlídka. Bylo to tam super. Hned první den jsme šli do bazénu. Byla tam super skluzavka
a voda měla 30 stupňů. Výborně tam vařili. Po obědě jsme šli hrát do lesa hru „Postřehový
závod“. Večer jsme tancovali counry tance, moc mě to bavilo.					
			
Michaela Pytelová, 4. A
První i druhý den jsme šli na bazén. Často jsme byli v lese a hráli „Postřehový závod“ a hru
„Safari“. Třetí den jsem dostal dva diplomy a jeli jsme domů. Škoda, že jsme tam nemohli
být déle.
Lukáš Smutník, 4. A
Na Vyhlídce jsme prožili mnoho zážitků: bazén, country tance, diskotéku, postřehový závod, hru Safari i hraní venku. Bazén byl úžasný. Country tance byly zábavné. Safari byla
poměrně těžká hra, museli jsme najít zvíře a ještě si pamatovat jeho kód. Nejlepší část
celého výletu byla venkovní diskotéka.
					
Anna Zachrdlová, 4. A
Večer jsme hráli přehazovanou a když byla tma, tak byla malá večerní diskotéka. Výlet se
mi moc líbil a budu mít navždy krásné vzpomínky.
Kristýna Slezáková, 4. A
Posílali jsme si z pokoje na druhé pokoje „poštu“. S kamarády jsme hráli karty Uno a hru
Tik, tak, bum. Výlet si budu pamatovat ještě dlouho.
Petr Ježek, 4. A
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U hotelu jsme hodně sportovali. Někteří hráli fotbal, basketbal, ping-pong, badminton,
byla tam i trampolína. Výlet se mi moc líbil a budu na něj rád vzpomínat.
Roman Kyjovský, 4. A
V pondělí 21.6. 2021 jsme jeli do Češkovic u Blanska. Jeli jsme se třídou 4.A a 5. třídou.
Všichni jsme nejdřív přišli do školy a otestovali jsme se, pak jsme si nastoupili do autobusu. Za necelou hodinu jsme byli tam.
Když jsme přijeli, rozdělili nás na pokoje. Ten den jsme na oběd měli vepřové maso
s hranolkami. Hned po obědě jsme se převlékli do plavek a šli jsme na bazén. Po odpolední svačině jsme šli do lesa. V lese jsme se rozdělili na týmy, ve kterých jsme stavěli domečky pro skřítky. Pak jsme se rozdělili na dvojice, ve kterých jsme měli jít krátkou cestu,
kde byly schované obrázky a my jsme je měli zapisovat.
V úterý ráno byla velká bouřka. Odpoledne jsme zase šli do lesa a tam jsme hráli hru
Safari, která byla o tom, že jsme měli hledat obrázky se zvířaty a zapamatovat si číslo
(někdy i písmeno) a nahlásit zvíře i to číslo paní učitelce. Pak jsme ještě hráli hru Průjem
a hru na týmy. Ta spočívala v tom, že jsme museli najít postupně lístečky v barvách týmu
od 1 do 30. Paní učitelka pak pouštěla písničky a byla super diskotéka. Měli jsme i svítící
balónky. Pak jsme šli spát (v noci byla znovu bouřka).
Třetí den jsme se šli nasnídat a museli jsme se balit. Ještě jsme si stihli zahrát přehazovanou. A po obědě jsme odjeli.
žáci 4.B
Dny plné zábavy, radostí, spokojenosti…, a hlavně kamarádství. Další zážitek do sbírky,
tři dny prožité se spolužáky. (Eva Kubelková)
21. června jsme jeli na třídenní výlet do Češkovic u Blanska. Ubytování bylo v rekreačním středisku Vyhlídka. Když jsme se rozdělili do pokojů, vyrazili jsme do vedlejšího
hotelu se koupat. (Katka Ligačová)
V bazénu byla velká zábava. Jezdili jsme na skluzavce, skákali do vody, plavali, hráli
kohoutí zápasy, hodně jsme si to tam užili. Pro někoho to byl nejlepší zážitek. (Eva Kyliánová)
Po odpolední svačině jsme odešli do lesa. Nejdříve jsme postavili z přírodnin domečky
pro skřítky, využili jsme kůru a listy. Dobré bylo, že jsme se u toho hodně nasmáli. (Gabriela Zollmannavá)
Potom jsme hráli postřehový závod a to bylo super. Byla jsem ve dvojici s Emčou, takže
je to plusový bod, hledaly jsme obrázky a měly jsme napsat, co vidíme, což se zdá být lehké, ale bylo to na čas. Nakonec jsme se umístily na prvním místě, i když jsme to nečekaly.
(Lucie Jandorová).
Večer jsme se učili tančit country tance, to mě nadchlo, pak následovala volná zábava,
abychom si zatančili, jak chceme. (Katka Ligačová)
Druhý den jsme si opět dováděli v bazénu. Odpoledne jsme hráli další hru. SAFARI je
super únavná hra, která baví. Hledali jsme zvířátka na obrázcích a měli si pamatovat kód.
(Lucie Jandorová)
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Večer jsme hráli v týmech. Všude byly rozházené lístečky od 1 do 30 a museli jsme je postupně sbírat. (Gabriela Zollmannová)
Ještě jsme hráli hru PRŮJEM, která byla o tom, že byly“ hajzl báby“ a my museli vzít
toaletní papír a běžet pro druhý lísteček, ale když mě chytl průjem, tak jsem mu musela
dát lísteček nebo papír, hodně jsem si to užila, byla to bezvadná hra. (Helena Poulová)
Na závěr večera jsme si zatancovali, pod širou oblohou, radost nám udělaly svítící balónky. Každý den jsme hráli přehazovanou. Byla to nejlepší hra, kterou jsem hrál přes síť.
(Jakub Spisar)
Výlet se nám moc líbil, moc jsme si to užili, nikdy jsme se nenudili, byla to veliká zábava,
bylo to super. Děkujeme za to, že jste nám mohli dopřát výlet.
(žáci 5. třídy)
6.B – Kunštát
Blaničtí rytíři na Moravě? A tak jsme se na ně vypravili podívat. Nedaleko Kunštátu
na okraji obce Rudka je v kopci Milenka uměle vybudovaná jeskyně hlídaná mohutným
kamenným lvem. Zde na začátku 20. století umístil místní rodák své pískovcové blanické
rytíře a jezdeckou sochu sv. Václava. Na kopci se tyčí 18 m rozhledna, ze které jsme si prohlédli okolí. Jeskyně i rozhledna je součástí lesoparku, kde se nachází i zábavná Smyslová
zahrada.
Odtud jsme se vydali do blízkého kunštátského zámku. Prohlédli jsme si historický psí
hřbitov, pamětní desku o narození Jiřího z Poděbrad a Kunštátu. Zajímavé bylo i zámecké
podzemí, středověká kuchyně, nemocnice z období morové nákazy nebo rozsáhlý rodokmen pánů z Kunštátu. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.
žáci 6.B
6.A, 8.B – výlet na Pálavu
Dne 16. června jsme třídy 8.B a 6.A absolvovali výlet na Pálavu. Nejprve jsme navštívili Archeopark Pavlov, který je nejvýznamnější pravěkou lokalitou doby lovců mamutů na světě. Přibližuje návštěvníkům sídelní areál vytvořený moderním Homo sapiens na svazích
hřebene Pálavy v období před 30 000 lety, odkrývá materiální i duchovní svět lidí, kteří jej
po několik tisíc let obývali.
Dalším cílem našeho výletu byla Křížová cesta na Svatý kopeček v Mikulově patřící
mezi první poutní místa na jihu Moravy a také jedna z nejstarších křížových cest v českých zemích. Celá trasa zahrnuje 14 kapliček, kapli sv. Šebestiána, zvonici a kapli Božího
hrobu.
Výlet jsme si všichni moc užili, počasí nám přálo a byli jsme rádi, že po zdlouhavé distanční výuce můžeme být konečně zase všichni spolu i mimo školní třídu.
Aneta Hynštová, Karolína Kosová – 8. B
7.B v Moravském krasu
V úterý 22. 6. 2021 jsme s žáky 7. B vyrazili do Moravského Krasu. Měli jsme tam zamluvenou prohlídku Punkevních jeskynní s plavbou na podzemní říčce Punkvě spojené s prohlídkou dna propasti Macocha.
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Náš výlet začal menším ranním dobrodružstvím, kdy jsme kvůli prudkému přívalovému
dešti byli nuceni o hodinu posunout čas odjezdu výletu. Pak už nám počasí přálo a nic
nestálo v cestě.
Po příjezdu autobusu do Moravského krasu jsme nejprve navštívili Horní můstek a pak
sešli k druhému, z něhož je velmi dobře vidět dno propasti Macocha. Odtud jsme po vyznačené turistické cestě dorazili k Punkevním jeskynním.
Už první část prohlídky byla pro žáky velmi zajímavá a dozvěděli se spoustu užitečných
informací – názvy krápníkových útvarů, jejich stáří i různé pověsti a legendy. Obzvlášť se
někteří těšili na tzv. Mokrou cestu – plavba na loďkách po podzemní Punkvě.
Zpět jsme šli opět turistickou cestou k Hornímu můstku, kde si žáci před odjezdem
mohli nakoupit suvenýry a občerstvení.
I přes počáteční nepřízeň počasí se výlet vydařil a těšíme se na další společné zážitky.
J.Klementová
9.ročník – Závěrečná
Na závěr letošního roku i celé naší školní docházky jsme podnikli 22. a 23. června dvoudenní turistický výlet. Nedali jsme se zastrašit bouřkovými mraky a v úterý ráno jsme nasedli do autobusu směr Ježkovice. Během cesty se počasí umoudřilo a pěší pochod přes
Černov do Ruprechtova proběhl bez komplikací. V poledne jsme v dobré náladě dorazili
do tábora na Sluneční pasece. Po krátkém odpočinku kluci nachystali ohniště, abychom
si mohli vlastními silami připravit oběd. Holky se mezitím ujali příprav na společné vaření
kotlíkových polévek. Všichni jsme si užili společné vaření a vychutnali vynikající gulášovky. Slunečné odpoledne jsme vyplnili sportovními turnaji a hrami. K večeři jsme opět
zasedli k ohni, opékali jsme špekáčky a grilovali sýry. Večer jsme zakončili vzpomínáním
na společné zážitky a písničkami. Únava a paní učitelky nás nakonec nahnaly do stanů. To
už se nad námi opět stahovala mračna. Do rána pak vydatně hřmělo a pršelo, ale ráno nás
opět vítalo sluníčko. Překonali jsme únavu po rušné noci a pustili jsme se opět do společného vaření všemi oblíbených těstovin. Všichni byli opět spokojení a zasycení. S druhou
hodinou se přiblížil čas odjezdu. V autobusech nacpaných dalšími školními výlety se nakonec našlo místo i pro nás a s malým zpožděním jsme zakončili náš poslední společný
výlet.
žáci 9.r.
Jak jsme zvládli testování a učení v rouškách
Doba covidová přinesla všem mnoho nepoznaného, nového i paradoxního. Dlouhé týdny všichni učitelé, žáci a rodiče vyhlíželi okamžik, kdy se půjde konečně do školy. Během
dubna postupně přicházeli žáci prvního a druhého ročníku. Pak se učilo rotační výukou,
kdy se střídaly třídy na distanční domácí výuce s prezenční ve škole. Vstup do školy byl
podmíněn testováním žáků i zaměstnanců školy, nejdříve dvakrát týdně – pondělí, čtvrtek, od června jedenkrát týdně. Prvotní obavy dětí i jejich rodičů ze zvládnutí samotestování vzaly brzy za své. Velký dík patří vedení školy, které zajistilo prostory, testovací místa
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a hladkou organizaci. Proškolení učitelé byli dětem nápomocni a naopak děti prokázaly
zručnost, spolupráci i trpělivost při čekání na výsledek testu. Po negativním výsledku odcházeli žáci s úlevou a respirátorem na obličeji do tříd. I tohle všichni zvládli! Povolení
učit se bez respirátoru na ústech a nosu, bylo velkou úlevou pro žáky i učitele. Ze všeho nejvíc se děti od první po devátou třídu těšili na spolužáky a hodiny, které probíhaly
ve venkovních prostorách školy. Co jsme prožili, jak jsme to zvládli, poučili se a naučili
jsme se mnoho nového, zhodnotí teprve čas. Jisté je, že v příštím školním roce 2021/2022
všechny čeká hodně práce. Na každou práci je třeba spoustu sil, vytrvalosti, trpělivosti,
houževnatosti… Nejlepší přípravou nám všem budou aktivně prožité prázdniny s přáním krásného léta, pevného zdraví a spoustou optimismu.
Mgr. Lenka Čechová

Mgr. Miroslav Zemánek, ředitel školy
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máme zde léto. Období dovolených, letních prázdnin, táborů a zážitků. Stejně
tak oblíbené
období poutí a kolotočů, které se točí na plné obrátky. Mnoho
(www.hasicidrnovice.cz)
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Pevně doufám, že se situace brzy vrátí do „normálu“ a druhé pololetí tak proběhne bez Petr Jandl
jakýchkoliv omezení vůči naší spolkové činnosti a budeme se opět moci vrátit zpět do zajetých
kolejí a budeme se všichni (nejen hasiči) ve zdraví potkávat.

Jednotka požární ochrany

Petr Jandl

Přívalové deště
Jednotka
PO: v naší obci – 11. – 25. června 2021

V pátek 11. června zasáhly naši obec silné přívalové srážky, které způsobily v naší obci
nelehkou
situaci a postihly mnoho nemovitostí. Nikdo z nás však, ani v těch nejhorších
Od 1. března 2020 do 30. června 2020 jsme vyjížděli k 7 mimořádným událostem a v 19
snech,
netušil,
že tímto
začíná
dvoutýdenní
který má pokračování i v červenci.
případech poskytovali
technickou
pomoc
v rámci našímaraton,
obce.
Z uvedených 7 mimořádných událostí se jednalo o 2 požáry a 5 mimořádných událostí
spojených s červnovými rozmary počasí, zejména pak přívalovými dešti.
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První a nejhorší události byly řešeny již zmíněného 11. června. Jako první jsme vyjížděli
k DPS, kde opět stoupala hladina vody a začala ohrožovat přilehlé rodinné domy. Na místě pracuje osádka DA. CAS20 s družstvem přejíždí do mateřské školy, kde dochází k průniku vody světlíkem do nové přístavby. I zde nasazujeme čerpadlo a později průmyslový
vysavač. S ohledem na rozsah si povoláváme posily a tak do Drnovic průběžně dojíždí
jednotka z HS Vyškov a dobrovolní hasiči z Vyškova, Lulče, Račic, Rousínova a Ruprechtova. Dostáváme informaci o závažné situaci na Přídankách a proto se tam postupně
všechny jednotky sjíždí. K tomu navíc řešíme s dalšími jednotkami zaplavenou tribunu
„A“ a několik nemovitostí podél potoka. Ale nyní k Přídankům – zde došlo zaplavení více
jak 10 nemovitostí a splavená voda s blátem poničily nejen vlastní nemovitosti, ale zejména vnitřní vybavení. Na komunikaci a v suterénech domů je velké množství bláta,
vjezdy do domů jsou zaplněny vodou, která je postupně odčerpávána. Po odčerpání
vody jsou započaty práce na úklidu a uvedení do čistého stavu. Nasazeny jsou desítky
hasičů a mnoho kusů techniky. Pomáháme s vytažením nepojízdných vozidel z garáží,
vyklízením garáží a sklepních prostor, úklidem nemovitostí a vysáváním vody a bláta.
Rovněž pomáháme občanům s oplachem zdí od nepořádku a se zprůchodněním kanalizace ucpané blátem. Naše technika je kompletně nasazena a vytížena – používají se
všechna vozidla, čerpadla, osvětlovací technika i průmyslové vysavače. Ostatní jednotky jsou na tom podobně. Na úklid bláta z komunikace a chodníku je povolána speciální technika z hasičských stanic v Brně – Líšni a Tišnově. Jedná se o kontejnerové nosiče
a smykové nakladače. Co nejvíce bláta je nakládáno a odváženo z Přídanků pryč. To, co
zbylo, je oplachováno pomocí vodních proudů a asanačních lišt na cisternách. Kolem 22.
hodiny je ten největší nepořádek uklizen a my se vracíme na základnu s tím, že následující den budeme v úklidu pokračovat. A tak se i děje… V sobotu 12. června, od ranních hodin, pracují opět 3 naše družstva na Přídankách, Křivdě a jinde v obci na finálním úklidu.
Postupem času se opět všichni scházíme na Přídankách, kde je práce nejvíce. Na pomoc
si voláme přátele z Račic. V zápřahu pracujeme až do sobotního večera, kdy místo zásahu
opouštíme s vidinou dobře odvedené práce. Neděli pak trávíme úklidem, očistou a přípravou techniky na další zásah.
Povodeň takového rozsahu u nás snad nepamatujeme. Jsme si vědomi toho, že pro
zasažené obyvatele to byla a je náročná situace. Proto jsme se snažili jim maximálně pomoci. Bezvadná byla spolupráce všech zasahujících na místě a také spolupráce s obcí.
Jakýkoliv požadavek náš či občanů byl ze strany obce aktivně řešen, což nám ve zdárné
likvidaci následků pomáhalo. Zapojení techniky a pracovníků pana Mgr. Marka Dvořáka
a Zemědělské společnosti Drnovice bylo rovněž ku prospěchu věci a pomohlo to k rychlému odstranění následků. Nikdo z nás však netušil, že to bude pokračovat…
Po týdnu je to tu zase a to několikrát za sebou. Velká voda obec trápí 21., 22., 23., 24.
i 25. června. Intenzita dešťů je různá, ale nasycenost půdy velká. Proto opět vyjíždíme
na Přídanky, ale také různě do okolí Drnůvky a řešíme opět problémy s vodou. Zase jsou
vjezdy pod vodou, suterény plné vody a bláta, splavené bláto na komunikacích a chod-
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nících, zaplavené zahrady za domy. K tomu se 2x přidala Drnůvka, která se vylila z břehů. Situace náročná pro všechny z nás. Abychom riziko co nejvíce eliminovali, naplnili
jsme téměř 1 000 protipovodňových pytlů a distribuovali je, spolu s pracovníkem obce,
do ohrožených oblastí. Někde jsou tak chráněné vjezdy, jinde zase navýšené koryto potoka. V průběhu času, k výše uvedeným jednotkám, přibývají i hasiči ze Švábenic, Brankovic
a Dobročkovic, kteří nám pomáhají s pytlováním. Na to bylo spotřebováno přes 24 000 kg
písku. Dále k nám vyrazili na pomoc s čerpáním vody, k již výše uvedeným jednotkám,
hasiči z Krásenska. 29. června plníme, s pomocí některých spoluobčanů, dalších asi 250
protipovodňových pytlů, které doplní ochranu před nemovitostmi a vytvoří pohotovostní zásobu ve staré hasičské zbrojnici pro případ potřeby (prvotní zásoba, kterou jsme zde
měli, byla použita první den na Přídankách).
Na závěr cítím potřebu poděkovat všem, kteří nesli zásluhy na odstraňování následků
těchto přívalových dešťů a také těm, kteří se podílejí na trvalém udržení naší akceschopnosti, nejen v době rozmarů počasí.
V první řadě to jsou členové naší jednotky. Mnoho hodin práce s minimem času na odpočinek dohnalo mnoho z nás na pokraj svých sil. Ale vidina pomoci svým známým a přátelům, spoluobčanům, nás hnala stále kupředu. Poděkování si zaslouží také dorostenky
z našeho sboru, které nám připravily vynikající zázemí na zbrojnici a pomohly nám s úklidem i s pomocí v postižených domech. Děkuji také všem rodinným příslušníkům, kteří
oželeli své manžele, přítele, tatínky, děti či dědečky a s pochopením jim umožnili pomáhat lidem v nouzi a doma je pak s otevřenou náručí přivítali.
Děkuji také všem příslušníkům a členům zasahujících jednotek, bylo jich mnoho a bez
jejich pomoci bychom to nezvládli. Vedení obce Drnovice, v čele s paní starostkou a panem místostarostou nám vždy se vším pomohlo a vycházelo vstříc. Ve dne, v noci, vždy
byli na místě a aktivně se zajímali o dění a možnosti pomoci. Proto jim děkuji a děkuji
také za dlouhodobou podporu radním a zastupitelům obce, která vede k dobré vybavenosti spolehlivou technikou, která následně pomáhá. Soukromé subjekty odvedly také
velký kus práce, ať je to již zmíněný Mgr. Marek Dvořák, Zemědělská společnost Drnovice,
a. s. či společnost EDMA. V průběhu zásahu, zejména toho prvního a nejintenzivnějšího
se hodně ukázala i solidarita ostatních spoluobčanů. Díky nim jsme měli dostatek stravy
a nápojů a to od řízků, přes buchty a bábovky až po limonády.
Jako velitel jednotky mohu říci, že jsem hrdým občanem Drnovic, obce, kde si lidé dokáží
v nouzi pomoci, ale jsem rovněž vskutku pyšný na všechny naše hasiče. Obětavost nasazení a odvedená práce je důkazem jejich chuti pomáhat a to v jakékoliv situaci. Máme
techniku na vysoké úrovni, máme ochranné prostředky, které zajišťují naše bezpečí, ale
hlavně máme bezva partu lidí, častokrát velkých kamarádů, kterým jde vždy o to stejné –
pomáhat. Pánové a dámy, děkuji Vám a jsem opravdu rád, že mohu být součástí takového
kolektivu.

Sbor dobrovolných hasičů

20

Odstraňování následků tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku:
V Drnovicích odezněl první přívalový déšť a náš dopravní automobil vyjíždí, spolu dalšími
jednotkami předurčenými na ochranu obyvatelstva, na jižní část našeho kraje, kterou zasáhlo ničivé tornádo. Je pátek 25. června 2021, krátce po půlnoci. My konkrétně jedeme
do Moravské Nové Vsi, kde zřizujeme týlové zázemí pro zasahující. Zde po několik hodin
působíme a v průběhu noci se vracíme zpět na Vyškovsku, protože i tuto oblast potrápil
silný vítr a přívalový déšť. Po ukončení veškerých prací uklízíme, doplňujeme a připravujeme se na další případný zásah. Ten na sebe nenechá dlouho čekat. V sobotu 26. června
je aktivována operační jednotka Vyškov a my, spolu s dalšími, vyjíždíme do Hodonína.
Naše jednotka, spolu s HS Vyškov, je určena pro zásah v části Pánov. Zde máme možnost
shlédnout ničivou sílu tornáda a postupně pomáháme s odstraňováním následků. Používáme rozbrušovací pilu, motorovou pilu, lezeckou techniku a pomáháme s odstraněním
kovových a dřevěných překážek, plachtováním poškozených střech a stavíme týlové zázemí. Na místě je také velké množství dobrovolníků a ve dvou případech jsme poskytovali první pomoc při zranění. Kolem 21. hodiny zde naše činnost končí a my se vracíme
do Drnovic. Další výjezd směrem na jih je v pondělí 28. června. To jedeme, spolu s hasiči
ze Švábenic, zajistit týlové zázemí na nově vzniklou skládku v jednom z průmyslových
areálů. Toto zázemí je postaveno a využíváno do dnešního dne (2. července 2021) a je
předpoklad, že několik dnů ještě využíváno bude. Obsluhu tohoto stanoviště zajišťujeme na střídačku my a kolegové ze Švábenic přes den a v noci pak jednotky z Mutěnic
a Rohatce. To co jsme měli možnost vidět na místě je velké neštěstí a tragická událost.
Nasazení jednotek PO, dobrovolníků a dalších subjektů je masivní, aby se poškozeným
obyvatelům dostalo co nejvíce pomoci.
Co říci závěrem? Mezi tím jsme zasahovali u několika dalších zásahů – od požárů až
po asistenci s likvidací polní nemocnice na brněnském výstavišti, zajišťovali jsme ukázky
pro děti ze ZŠ a MŠ v Drnovicích a okolí. Bylo toho vskutku nemálo, ale nyní si všichni
přejeme, aby nadcházející období letních prázdnin nebylo poznamenáno rozmary počasí, abychom prožili klidné a příjemné léto, kdy nebude třeba zásahu jednotek požární
ochrany. Aby si každý z nás užil času se svými blízkými, načerpal energii do dnů budoucích a abychom se setkávali při příjemnějších věcech než jsou mimořádné události.
Antonín Bastl ml.

Mladí hasiči
Od konce října jsme se nemohli kvůli epidemiologické situaci scházet, a tak nás na začátku května velmi potěšila zpráva, že konečně budeme moci, za jasně daných podmínek,
obnovit naše pravidelné schůzky. Sice jsme se museli pravidelně testovat a scházet se ze
začátku pouze venku, ale konečně jsme mohli být pohromadě.
Ihned po rozvolnění jsme také zjistili, že nás budou čekat okresní soutěže. Bohužel
pouze v kategorii starší a dorost. Pro mladší žáky a přípravku letos soutěž Plamen neproběhla.

Sbor dobrovolných hasičů

21

Okresní kolo hry PLAMEN
Dne 29. 5. se konalo okresní kolo hry PLAMEN v Pustiměři. Avšak tento ročník byl zcela
unikátní od úplného začátku až do naprostého konce. A čím že se tento rok stal tak zvláštním? Především momentální koronavirovou situací, která ztížila celý průběh a bohužel
nás i ochudila o některé, jinak běžné, zážitky. Největší novinkou se určitě staly antigenní
testy, které byly požadovány ode všech závodníků, leč v našich dnešních životech se pro
mnohé staly téměř každodenní rutinou, pro tohle okresní kolo byly první, a doufáme že
i poslední, záležitostí. Nutné testy však byly nejmenším problémem. Dalším byla absence
některých disciplín. Okresní sdružení hasičů ve Vyškově vybralo jen 3 disciplíny, které se
letos běžely. První byla štafeta dvojic, ve které jsme exelovali a vybojovali 1. místo. Dále
štafeta 4x60m s překážkami, zde jsme se umístili na 3.místě a nesmí chybět královská disciplína – požární útok. Tato situace nás však nemohla zastavit, abychom si závody zcela
užili a ukázali našim soupeřům, že jsme jim rovni a budou se s námi o první místo muset
porvat, protože jsme se odmítli vzdát bez boje. Bohužel nám celkové první místo o vlásek
uteklo. My jsme však neodjeli se sklopenou hlavou, protože víme, že i přes veškeré potíže
spojené s nevšední situací, která nám zabránila v běžném tréninkovém režimu, jsme podali fantastické výkony, za které se nemusíme stydět, a pevně věříme, že se naše výsledky
budou pouze zlepšovat.
Jaroslav Hrozek
Krajské kolo hry Dorost
Okresní kolo pro dorost se mělo konat v neděli 30. 5. 2021. S děvčaty jsme měli necelé
dva týdny na trénink zcela jiného provedení disciplín, než jsme doposud byli zvyklí. Trénovali jsme téměř každý den. Naše dorostenky se do okresního kola přihlásily jako jediné,
a tak automaticky postoupily na krajské kolo – což pro nás znamenalo, že máme nějaký
čas na trénink k dobru.
Děvčata pečlivě a zodpovědně trénovala téměř každý den, některá dokonce zrušila
účast na školním výletě. Na čtvrtek 10. 6. a pátek 11. 6. jsme měli naplánované soustředění. Ve čtvrtek proběhlo dle plánu, ale v pátek se na Drnovice přihnaly přívalové deště.
Nebyl čas ani pomyšlení na trénink, a tak jsme soustředění vyměnili za pomoc jednotce.
Všechna děvčata se aktivně zapojila do pomoci.
Krajské kolo se konalo v Hodoníně v neděli 13. 6. 2021 a domů jsme přivezli 2. místo
z požárního útoku a celkově 4. místo.
I když většinu kolektivů čeká nyní prázdninová přestávka, tak se už teď těší na září, kdy
věříme, že bude už vše, jak jsme bývali zvyklí.
Dorostenky si letní přestávku nedávají. Budou se účastnit jako instruktorky našich příměstských táborů, vypomáhat ve sboru a také trénovat.
Veronika Vojtková
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Poslední mistrovské zápasy jsme sehráli o víkendu 10. - 11. 10. 2020, což znamenalo odehrání jen 10. kol v ročníku. Nikdo v amatérském fotbalu nepostupoval ani nesestupoval,
ale koronavirové přestávky zapříčinily v celé republice zánik některých mužstev nebo
dobrovolné přihlášení do nižších soutěží.
U mládeže by nemělo jít o výsledky, ale přece jen, je to jakýsi ukazatel vyhlídek do budoucna. V nedohraném ročníku nám dělali radost mimo jiné i dorostenci, kteří skončili
na 4. místě I. třídy skupiny A a byl předpoklad, že se poperou o příčky nejvyšší.
Našemu mužstvu mužů A se poslední zápas vyloženě nepovedl a prohra v domácím prostředí 0:1 nás odsunula z 1. místa na 4. příčku tabulky a tento propad je o to více hořký,
že prvním třem mužstvům v tabulce byl nabídnut administrativní postup do krajských
soutěží.
Do soutěžního ročníku 2021 – 2022 jsme přihlásili tato mužstva:
muži A – okresní přebor

mladší žáci B – okresní přebor

muži B – soutěž III. třídy

starší přípravka – okresní soutěž

dorost – I. třída krajské soutěže

starší přípravka B – okresní soutěž

starší žáci – I třída krajské soutěže

mladší přípravka – okresní soutěž

mladší žáci – I. třída krajské soutěže

školička – odehraje přípravná utkání

červnu (11., 17. a 18.) nám přívalové deště zaplavily prostory kabin a hřišť, když si
· vvoda
našla cestu z venku i kanalizací
stadionu v Drnovicích bude tento soutěžní ročník hrát mužstvo Vyškova druhou
· nanejvyšší
soutěž. Přípravné utkání s Uničovem by se mělo hrát 17. 7. a ve druhém kole
soutěže - 30. 7. přivítá Vyškov nedalekého soupeře SK Líšeň.
7. se naše mužstvo mužů a starých pánů účastnilo turnaje v Drnovicích u Valašských
· 10.
Klobouků. Tento turnaj navázal na staronové fotbalové setkávání Drnovic u Vyškova,
Drnovic u Lysic a Drnovic u Valašských Klobouků.
Více najdete na facebookovém profilu FKD nebo na stránkách www.fkdrnovice.estranky.cz
Za FKD, z.s. Vám přeji hezké léto a pevné zdraví s osobní pohodou.
					

Oldřich Jelínek, předseda FKD, z. s.

Orel jednota Drnovice
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Orel Drnovice zahájil svoji pocovidovou činnost oslavou Dne dětí 6. června v Drnovickém
parku. Počasí přálo na jedničku a akce se zúčastnilo víc jak sto dětí, které soutěžily celkem
v 16 disciplínách.
O týden později – 13. června se konal výlet pro rodiče s dětmi do ZOO na Sv. Kopečku
v Olomouci. Jednalo se o skupinku rodičů s dětmi, kteří se pravidelně scházejí na společném cvičení v tělocvičně ZŠ Drnovice.
O prázdninách od 14. do 21. srpna se koná tradiční orelský tábor v Karolíně u Rájce –
Jestřebí. Místa jsou plně obsazena a nezbývá než přát pěkné počasí a žádné velké úrazy
či nehody.
Hned po prázdninách se někteří Orlové zúčastní sportovní akce o Odznak Bedřicha
Kostelky, která se koná dne 11. září na Orlovně ve Vyškově. Po skončení závodů je zamluven Vyškovský bazén.
Pravidelnou činnost přes prázdniny mají pouze volejbalisté na venkovním hřišti.
Za jednotu Orel Drnovice přeji všem občanům pohodové léto plné zážitků!
Ing. Michaela Boudná, sekretář jednoty

Drnka
V minulém čísle zpravodaje (jaro 2021, str. 26-27) jsme si mohli přečíst text MUDr. Jaroslava Dvořáka, ve kterém se vyznává ze své přízně ke kopci Chocholíku a okolní krajině.
Z jeho řádků lze vyčíst upřímný vztah člověka k místu, které má rád, a které je mu domovem. Po textu mé dcerky Hany (jaro 2019, str. 25), jde o další literární příspěvek, v němž
se autor pokouší vyjádřit své city ke krajině svého domova. Přidávám tedy i svoje vyznání
lásky k rodným Drnovicím a jejich okolí (původně otištěné v časopise Veronica v roce
2004) a těším se na podobné texty dalších čtenářů zpravodaje.
Krajina mého srdce
Okolí Drnovic, kde žiju, je pro mě místem s tajemstvím. Zjevnou skutečností se nedám
napálit. Krajina je mi průmětem obrazů zjitřené imaginace s vnějším prostředím, jakousi
hrou. Vnímám ji jako zastřené poselství, nedokončené vyprávění, výzvu k hledání, objevování.
Už samotné názvy zdejších tratí odkazují k tajuplným místům a událostem – Peklová,
U Propasti, Nářek. Čeho jsou dědictvím? Můžeme se jen domnívat. Jejich interpretační
rámec je vymezen snad jen konturami naší fantazie. Jindy zůstala pojmenování v krajině
spojena s dnes již těžko uchopitelnými příběhy, odkazujícími kamsi k mýtickému bezčasí. Nápadný kopeček na Padělkách tak může být upomínkou na spěchajícího obra, jenž
zde vyklepal hlínu ze svých pantoflů. U Černého kříže zase navždy zmizel podivný přízrak,

Drnka
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který zde po nocích strašil vyděšené zbloudilce. V lese U Kněžího háje údajně bývalo pohanské obětiště bohům. Těžké kameny, pozůstatky obětního oltáře, prý odsud zmizely
teprve nedávno. U Bílého kamene je naopak místo, kam generace drnovických chodívaly
ulevit své duši, vypovídat se ze svých každodenních trablů.
V okolí obce najdeme pochopitelně i lokality, jejichž pojmenování se skeptikovi zdá
být průkaznějším. Budonice jsou podle pověsti jménem zaniklé středověké vsi, která kdysi stávala v místech pozdější podmáčené louky. I tu však stihl její osud. Byla zmeliorována
a rozorána. Při pohledu na kukuřičný lán se zdá být její dřívější existence stejně iluzorní
jako v případě zmizelé vísky. Za doklad bývalého věhlasu pěstování vinné révy v Drnovicích můžeme považovat názvy tratí Vinica a Vinohrady. První jmenovanou pohltil les,
druhá se změnila v mozaiku sadů, remízků a výslunných mezí s celou řadou cenných rostlinných a živočišných společenstev. (Byla zaregistrována jako jeden ze tří významných
krajinných prvků v katastru obce.) Na dávnou slávu místního vinohradnictví dnes upozorňuje pouze vinařská pečeť z roku 1665. Prameny, konkrétněji mapa z období prvního
vojenského mapování ve druhé polovině 18. století, nám potvrzují historické opodstatnění názvu Na Rybníku. V oněch místech skutečně býval dříve rybník. Kdy zanikl, nevíme.
Paměť krajiny se zde už léta hlásí o slovo. Ornice bývá část roku natolik podmáčena, že se
veškeré pokusy zemědělců o domestikaci této plochy míjí účinkem.
Kulturní paměť krajiny v okolí vesnice, to nejsou zdaleka jen významná místa, jakési
dominanty, ale též cesty, cestičky a pěšiny – tepny a žilky kulturního prostoru. Polní i lesní. Kdysi vyšlapávané za rolnickou prací, za plody lesa, občas i za potěšením z výletu, jen
tak. Cesty všední i sváteční, světské i sakrální – poutní. Mnohé z nich dnes těžko hledat.
A přece nezmizely v nicotě. Jejich útržky se vinou ve vzpomínkách těch, jejichž paměť
zvolna pozbývá svěžesti. S jejich pomocí a radami se zaniklé objevuje snáze. Nepatrná
znamení se stávají čitelnější. Sotva postřehnutelná terénní linie se mění ve spojnici smyslu, počátku a cíle. Zarůstající úvoz ztracený v lese, letitý strom na okraji mlází, několik
mechem obrostlých placáků z rozpadlého roubení starobylé studánky – stopy někdejší
Křtinské poutní cesty. Výzva k putování.
A co by to bylo za krajinu srdce bez místa nejmilejšího? V dětství jím pro mě bývala
skládka odpadu, u nás se říká „škarpa“. Bezkonkurenční zdroj nejrůznějších dobrodružství – chaotické historky nakupených opuštěných věcí, zanechaných napospas věčnosti,
stranou od žitých epizod. Od doby, co máme popelnice, mi po ní tu a tam bývá smutno.
Snad se jednou namane příležitost se k ní skrze nějaký industriálně-archeologický grant
opět vrátit.
„Škarpu“ mi časem nahradila místní bažina. Locus melancholicus s těžkou spící vodou,
vpíjející pohledy toužebného snění. Brána do podsvětí, kde za skřehotem početného žabího chóru jako by bylo slyšet sotva znatelné šplouchání Charónovy bárky. Svět unášející
imaginaci až k laskavému pocitu nehybnosti, do hlubin vlastního nitra, do krajiny vzpomínek – časů předešlých, tam kde bylo dávno založeno na budoucnost.
Pavel Klvač

TJ Sokol
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Dobrý den vážení čtenáři,
rád bych Vás informoval o dění v oddílech TJ Sokol Drnovice za první půl rok 2021. Jak
jistě všichni víte, tak i tento rok nebyl příznivý pro sportovní aktivity. Ale i přes všechna
omezení se naši členové snažili využívat všech možných prostředků na sportování.
Většina našich členů začala hojně využívat až venkovní sportoviště jakmile to počasí
a situace dovolila. A budeme doufat, že se snad situace na podzim uklidní a budeme
moct využívat i vnitřní sportoviště.

Volejbal

V letošní sezóně měli Drnovice zastoupení pouze v jednom okresním přeboru OP I.
Náš tým již řadu let hraje OP I, ve které se pravidelně drží v horní polovině tabulky.
Bohužel i letošní rok byl ovlivněn pandemií a celková soutěž byla zrušena. Ale po domluvě
mezi týmy, byly uspořádány přátelská utkání. Okres se rozdělil na dvě skupiny po čtyřech
týmech. Kde každý ve skupině hrál každý s každým a po skončení skupiny dle umístění
(první s prvním atd…) se hrál jeden zápas proti soupeři z druhé skupiny. Našemu týmu se
povedlo ve skupině vyhrát dva zápasy a šel ze skupiny z druhého místa. V posledním zápase o umístění 3 – 4 místo se na domácím hřišti utkal proti Hruškám a v krásném zápase
sice prohrál 3:2 a skončil tak na 4. místě v této zkrácené verzi soutěže. Myslím si, že bylo
velmi dobré rozhodnutí, uspořádat tyto zápasy. Všichni hráči a týmy se aspoň na chvíli
vrátili do normálu a nepřestanou tak hrát tuto soutěž, protože měl bych obavy, že plno
týmů by se možná do příštího ročníku soutěže už ani nepřihlásilo. Tak snad se příští ročník
odehraje plnohodnotně a budeme se těšit na veškerou diváckou podporu.
Pavel Zouhar

Stolní tenis
Nazdar přátelé stolního tenisu!
Stěžejním slovem mé úvahy bude NÁVRAT. Rezonuje celou společností a zaobíráme se
jím ve svých myšlenkách. Doufáme a věříme, že se vrátíme ke svým sportovním aktivitám bez nutnosti ohlížet se na restrikce a omezení. Těšíme se na návrat do zrekonstruované sokolovny, která také čeká na návrat netrpělivých sportovců, členů oddílu a dalších.
Návrat to bude pozvolný, možná opatrný, ale přinese radost ze setkání s blízkými přáteli,
kamarády, kolegy. Návrat k pohybovým, vzdělávacím a zábavným aktivitám přinese
i duševní osvěžení, které udělá symbolickou tečku za nesnadným obdobím.
Všem malým i velkým, též podporovatelům Sokola Drnovice přeji mnoho zdraví, dobrou
náladu, pohodu a krásné prázdniny. Po nich se na potkávání těší za stolní tenis
Pavel Bastl

Colorful Music, z.s.
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Colorful Music, z. s. v první půlce roku 2021

První půlka roku 2021 byla stále značně ovlivněna COVIDem. V druhé půlce května se ale
opatření proti šíření COVID začala uvolňovat a tak jsme mohli uspořádat Drnovické Asfalt.

Drnovické Asfalt

Již devátý ročník proběhl za dodržení všech pravidel proti šíření COVIDu. Asfalt letos poprvé proběhl pod širým nebem – v parku u altánku. Akce proběhla v sobotu 5. 6. od 14:00
za příznivého počasí a v novém formátu: jako mini-pivní festival malých moravských
pivovarů, vstupné jsme nechali dobrovolné. Na Asfaltu vystoupil rockový potěr (děti
a mládež z Drnovic). Dále kapely rousínovská Caldera, brněnští TimToo, The Desperate
Mind a drnovičtí Punkevní Jesvyně. V rámci mini-pivního festivalu návštěvníci mohli
ochutnat 5 druhů točeného piva. Osvětlení a ozvučení akce jsme zajistili vlastní technikou i silami.

Zkušebna

Ve zkušebně v šatně bývalého kina začala zkoušet nová kapela Kuala Lumpur z Drnovic.
Každá kapela, která zkouší ve zkušebně, má k dispozici spolkové vybavení na zpěv,
nástroje a nástrojové zesilovače používají hudebníci svoje vlastní.

Vybavení

Před Asfaltem se nám podařilo zakoupit dvě subbasové reprobedny, jednu z dotace
od obce, druhou z vlastních zdrojů. Tím jsme zkvalitnili zvuk na našich akcích. S naší technikou jsme zajistili ozvučení na dětském odpoledni, které pořádal v parku Orel Drnovice
v neděli 6. 6.
Chtěli bychom Vás pozvat na naše plánované akce v druhé půlce letošního roku:

EDEN open air jam session

Již osmý ročník proběhne v sobotu 4. 9. v zahradě směrem na Pístovice (bývalá crosová trať). Akci každoročně pořádáme jako rockové loučení s létem. K dispozici je oheň
na opékání špekáčků a nápoje. Tak jako v loňském roce se můžete těšit na řadu hudebních vystoupení.

Brutal Asfalt

Čtvrtý ročník metalového festivalu plánujeme uskutečnit v sobotu 6. 11. v kulturním
domě v Drnovicích. Kromě hudebních skupin tvrdšího ražení se můžete opět těšit na pivní festival s nabídkou více druhů piv.

Přejeme Vám pohodové prožití prázdnin a letošní podzim bez omezení kvůli COVIDu.
										
Colorful Music, z. s.

Knihovna
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Milí čtenáři,
v době, kdy připravuji tento letní zpravodaj, je pro většinu obyvatel Drnovic hodně těžký.
Silné bouře postihly několik částí obce, zaplavily domy, napáchaly velké škody na majetku, ale i na duši obyvatel a to ne jednou. Přeji vám všem hodně sil!
Jak všichni víte, loňský i část letošního roku byl pro všechny jiný, náročný, smutný. Pandemie se podepsala na každém z nás. Také knihovna se musela přizpůsobit vládním
nařízením. Někdy bylo úplně zavřeno, jindy byl povolený bezkontaktní rozvoz knih, ale
pořádání jakýchkoliv aktivit v rámci knihovny je stále omezený.
Na podzim pro vás mám naplánovány dvě kulturní akce. První bude cestopisná beseda s manželi Márovými o jejich cestě do Japonska dne 18.10.2021 od 18.00 v knihovně
a druhou bude Autorské čtení knihy pana Petra Bazgera, o termínu vás budu včas informovat. Všechny mimoknihovní aktivity jako jsou Kočárky, Tvůrčí dílničky, Senioři se baví
a Úterní babinec a se rozběhnou znovu opět od září, pokud to umožní situace.
Od začátku června probíhá v naší knihovně revize fondu a při té příležitosti i její kompletní reorganizace. Knižních novinek každoročně přibývá, za což jste určitě rádi, ale prostor
je stále stejný. Proto mějte prosím strpení s neuspořádanou knihovnou, výsledek bude
stát určitě za to!
Že je naše knihovna funkční a slouží místním i přespolním čtenářům svědčí již druhé ocenění, které si naše knihovna v zastoupení paní starostky JUDr. Zuzany Hermanová a mém
převzala dne 14. května 2021 v prostorách krásné historické budovy Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Ocenění „Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020“
za úspěšně pracující knihovnu, která se ve své kategorii řadí svými aktivitami na jedno
z předních míst mezi veřejnými knihovnami Jihomoravského kraje a jejíž výsledky potvrzují dlouhodobě nadstandartní úroveň poskytovaných veřejných knihovnických služeb.
Tohoto ocenění si velice vážím a jsem ráda, že mohu přinášet našim čtenářům radost
a lásku ke knihám, ale i zprostředkovávat setkávání se v rámci mimoknihovních aktivit.
Mnohokrát děkuji zřizovateli obci Drnovice za finanční podporu a vstřícnost. Velký dík
patří i vám čtenářům.
Přeji vám příjemné chvíle, které strávíte s knihou z naší knihovny.
Ladislava Růžičková, knihovnice

Knihovna
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Knihovna Drnovice získala titul
KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020
14. května 2021 proběhlo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje slavnostní předávání
cen Nejlepší komunitní knihovna Jihomoravského kraje. Ocenění se uděluje v pěti kategoriích podle velikosti obce. Z regionu Vyškov získala titul v kategorii do 3 000 obyvatel
knihovna v Drnovicích. Ocenění převzala od hejtmana Jana Grolicha paní starostka Zuzana Hermanova a knihovnice Vladislava Růžičková, za účasti ředitele Moravské zemské
knihovny Tomáše Kubíčka.
Knihovna ocenění obdržela za významnou roli, kterou v obci v oblasti kulturního života zastává, jak pro dětské, tak pro dospělé uživatele knihovny.
A co tomu předcházelo? Co přilákalo nové čtenáře a návštěvníky? Bylo to rozšíření půjčovní doby v knihovně, navázání spolupráce se školkou a školou a organizování akcí pro
děti, například Pasování prvňáčků na čtenáře, knihovnické lekce nebo Noc Andersenem
v knihovně a další. Stranou nezůstávají maminky na mateřské dovolené, které se schází
v knihovně každý měsíc na akci S kočárkem do knihovny. V neposlední řadě je to navázání spolupráce s Domovem s pečovatelskou službou, který navštěvují, aby zde doplnili
knihy ke čtení nebo předali dárečky dětí, které vyrobili v rámci dílniček v knihovně. Každý
měsíc se v knihovně schází na akci nazvané „Úterní Babinec“ seniorky, aby si popovídaly,
něco vyrobily nebo se vydaly na výlet. Každý rok je vyhlášena Knižní výzva, je oceněn
nejlepší čtenář knihovny nebo můžete přijít na Valentýnské rande s knihou.
Mohli bychom pokračovat, ale myslím, že číslo 93 akcí za rok s 1 140 návštěvníky je vypovídající. Za zmínku stojí i číslo 289 přihlášených čtenářů.
Nesmíme také zapomenout na nové vybavení knihovny, které se realizovalo ve dvou
etapách. Nejdříve byla vybavena část pro dospělé čtenáře a poté byl zřízen a nápaditě vybaven prostor pro děti. Obě rekonstrukce byly velmi zdařilé. Všechny informace
o knihovně najdete na jejich webových stránkách nebo na Facebooku Knihovna Drnovice. (https://www.facebook.com/Knihovna-Drnovice-1123719177720933)
Cílem ocenění je motivovat a podpořit zejména menší knihovny k proměně v komunitní
centra, která podporují setkávání lidí v místě, vzájemnému poznávání a vytváření nových
vztahů a zde se to plnou měrou povedlo. Aktivity v knihovně podporují vzdělávání a kulturní vyžití, mezigenerační setkávání návštěvníků knihovny.
Ocenění měla být předána v listopadu roku 2020, ale kvůli pandemické situaci se uskutečnilo až nyní.
Jaroslava Barová
zástupkyně ředitele
barova@kkdvyskov.cz
Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově
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Žil mezi námi - Vzpomínka na Ing. Vladimíra Foltánka
Před několika lety mě zaujaly v několika vydáních Zpravodaje příspěvky Pavla Klvače a Jiřího Dvořáka. Byly to většinou rozhovory s našimi staršími spoluobčany. Moudré postřehy pamětníků dávných časů, ale také těch mladších, kteří mají co říct.
To mě už delší dobu inspirovalo k obnovení této tradice. Zaujal mě titulek, pod kterým
by tyto články mohly vycházet: „Žijí mezi námi„
Naše obec má za sebou dlouhou historii od první zmínky od roku 1104. Za tu dobu se
tu narodilo určitě mnoho zajímavých osobností. Bylo by určitě zajímavé a poučné si je
připomenout. Zkuste zapátrat ve svém okolí, rodinách a různých informačních zdrojích.
Znalost historie obohacuje i současnost.
Ale žijeme tu právě teď a s námi spousta lidí se zajímavým životem inspirující současnou a hlavně mladou generaci. Víte například, že mezi námi žije úspěšný spisovatel
knížek pro děti? Nebo bývalý železničář, velký znalec železniční historie a účastník televizních soutěží? A šikovný truhlář ,který pracoval i pro britskou královnu? A co docenti
působící na akademické půdě našich univerzit?
To je jenom několik spoluobčanů, které znám. Naše obec se během posledních let
rozrostla o spoustu nových obyvatel. Často sen už neznají ani sousedé. A určitě je mezi
námi spousta zajímavých osobností. Pochlubte se, podělte se o zajímavé životní příběhy.
Inspirujte především mladou generaci. Dokažte, že i na malé dědině mohou žít velcí lidé.
Zamýšlený návrh názvu těchto příspěvků jsem byl bohužel rozhodnutím osudu nucen
převést do minulého času. Žil mezi námi pouhých deset let. Ale záhy po svém přestěhování do naší obce dokázal zapustit hluboko kořeny do svého nového domova. Stal se
brzy nedílnou součástí veřejného života a zapsal se do vědomí většiny občanů jako málokdo. Ostatně stejně jak bylo jeho zvykem na všech postech je bohaté profesní kariéry
se s plným nasazením angažoval ve veřejném životě, především v oblasti životního prostředí. S bohatými zkušenostmi středoškolského a vysokoškolského pedagoga, z různých
pracovních postů v lesním hospodářství a z práce soudního znalce. Svůj literární talent
zúročil ve velkém množství odborných knih, článcích v odborných časopisech a přednáškách. I u nás po sobě zanechal precizní informační servis na rozhledně, včetně příslušné
publikace. Sakrální památky, pravidelné příspěvky do Zpravodaje, sbírka poezie a další
literární díla. Měl totiž i citlivou duši básníka.
Mohli jsme často potkávat jeho vysokou postavu, s vlídným úsměvem na tváři a přátelským pozdravem. A jeho na krku zavěšený fotoaparát byl vždy připraven zvěčnit něco
krásného v jeho okolí. Jeho oči dokázaly vnímat jím milovanou přírodu ve všech jejich
podobách.
Ne, nebyl to anděl ani superman. Byl to jenom slušný, pracovitý, obětavý prostě dobrý
člověk. Přejme si, aby takových bylo mezi námi vždy víc. Dovolím si zakončit parafrází
známého rčení „ Král je mrtev, ať žije král“. Odešel vzácný člověk, ať žijí jeho následovníci!
MUDr. Jaroslav Dvořák
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Webové stránky naší obce aneb www.drnovice.eu

V loňském zpravodaji jsem měl příspěvek na téma nový vzhled webových stránek. Než si uděláme krátké
připomenutí pro ty, co stránky často nenavštěvují nebo se „nevnořují příliš hluboko“, rád bych upozornil
na pár novinek. Tedy ne na pár, ale na tři. Tou první je VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA. Najdete ji pod obec/kulturni-dum/virtualni-prohlidka. Protože hned po slavnostním otevření byl kulturní dům zase kvůli pandemii uzavřen, je možné si ho alespoň tímto způsobem prohlédnout. Druhou, i když ne úplně novinkou
je mobilní aplikace V OBRAZE. Je propojena s našimi webovými stránkami, takže pokud se na stránkách
objeví pozvánka na kulturní akci, aktualita nebo například záznam na úřední desce, uvidíte ho i v této
aplikaci ve svém chytrém zařízení. A do třetice něco pro ty, co chtějí například památku s vazbou na Drnovice. Tou může být knížka o naší obci, pohled, turistická známka, … . Určitě také na stránkách najdete.
No a teď to připomenutí pro ty, co třeba minule nečetli. Jako občan najdu informace o obecním úřadu, úřední desce, kdy se vyváží jaký odpad a jak zaplatit, co se děje a kdy, to najdu v kalendáři akcí nebo
v aktualitách. Nejen tyto informace, ale i další mi přijdou i e-mailem, pokud jsem se k odběru e-rozhlasu
přihlásil. Stránky můžu využít, pokud něco prodávám, poptávám, prostě INZERCE. Stejně tak pokud
hledám informace o službách v obci, spolcích, podnikatelích. Nevím, co kde v obci je, podívám se do INTERAKTIVNÍ MAPY obce. Nefunguje rozhlas, nesvítí světlo veřejného osvětlení, je někde skládka, můžu
využít formulář a poslat informaci i s fotografií. Kdy je otevřená knihovna a pořádá nějakou akci? Co se
v Drnovicích za poslední roky vytvořilo a co se chystá? Mám parádní fotografii z okolí Drnovic, jak ji můžu
uveřejnit na obecních stránkách? Jednoduše. O tom ale není třeba se rozepisovat ve zpravodaji. Stačí
zadat www.drnovice.eu. A pokud máte nápad, co by ještě mohlo na stránkách být, nápad na vylepšení,
kritický leč objektivní názor, napište. Každopádně - přijďte „pobejt“.
Dr. Ota Formánek

Společenská kronika
Vítáme do života (březen 2021 – květen 2021)
Ondřej Knápek
Adéla Krejčí

Barbora Jelínková

Opustili nás navždy (březen 2021 – květen 2021)
Anna Brandýsová
Karel Sojeba
Marie Moudrá
Antonie Boháčková
Božena Nováková

Milan Staník
Vladimír Foltánek
Josef Kavečka
Miloslav Zouhar
Jaromír Bárek

Ladislav Hynek
Blažena Švecová
Josef Čtvrtníček
Miroslav Burian

Sňatek uzavřeli ((březen 2021 – květen 2021)
Tomáš Olejník – Markéta Pavlíová
Michal Jelínek – Michaela Krátká
Aleš Jebáček – Kristýna Hemalová

Světlana Petrová
matrikářka
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