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Vážení spoluobčané a čtenáři obecního zpravodaje,
i když toto vydání zpravodaje obdržíte do svých domácností před Svatovavřineckou
poutí, jeho uzávěrka byla již na konci měsíce června. Měsíce, který je spjat s koncem
školního roku a začátkem prázdnin a dovolených. V letošním roce léto předběhlo jaro
a od dubna máme krásné, teplé a slunečné počasí. V důsledku toho veškeré plodiny dozrávají s čtrnáctidenním předstihem a snad nás nečeká v srpnu již podzim.
I když příroda potřebuje dostatek vláhy a každý déšť vítáme s nadšením, pro realizaci
stavebních akcí, je současné počasí velmi vyhovující.
Z akcí, které byly zahrnuty do rozpočtu obce pro letošní rok, byla již dokončena
a předána oprava chodníků v místní části Přídanky. V posledním čtvrtletí loňského roku
bylo započato s realizací přístavby naší mateřské školy. Stavba je dokončena, je objednáno vybavení výdejny jídel i nábytek, ale podlaha v přístavbě nedosahuje optimální
vlhkosti, aby mohlo být položeno PVC. Ne optimální je i komunikace se zhotovitelem.
Vzhledem k velkému množství nabídek stavebních prací v současné době, je standardní
průběh realizovaných akcí, i přes nejrůznější smluvní sankce spíše výjimkou. Po opakovaných urgencích probíhá nyní intenzívní vysoušení podlahy a doufáme, že do konce
prázdnin bude přístavba zkolaudována.
Ze strany společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. bylo v měsíci červnu započato
s plánovanou rekonstrukcí kanalizace na ulici vedoucí k místnímu hřbitovu. Obec již vybrala zhotovitele, který následně provede opravu uvedené místní komunikace s termínem dokončení nejpozději v měsíci říjnu. Obyvatelé této části obce a občané, kteří jezdí
na hřbitov nebo do rodinných domů a na zahrady směrem k rozhledně, budou po tuto
dobu omezeni v užívání komunikace a prosíme je o pochopení situace. Jednotlivé firmy
mají snahu opravy provést co nejrychleji, bez většího dopadu na občany.
Na podzim nás čeká realizace dvou dotačních projektů - Obnova krajinných struktur
v lokalitě Kopec – Přibylky, jejímž předmětem je založení nových krajinných prvků, které
jsou součástí společných zařízení v rámci schválených pozemkových úprav a na projekt
Protipovodňová opatření zahrnující varovný systém, díky kterému bude mít naše obec
nový rozhlas. Na obě akce obec získala dotaci z operačního programu životní prostředí
a jsou již vybráni zhotovitelé, kteří práce provedou.
V souvislosti s životním prostředím chci zmínit zdařilou obnovu zeleně na místním
hřbitově a poděkovat všem, kteří se na realizaci návrhu Ing. Martiny Paráčkové podíleli
a MUDr. Jaroslavu Dvořákovi za darování vzrostlých habrů.
Věřím, že i ve druhém pololetí bude obec naplňovat akce zahrnuté v rozpočtu pro
letošní rok.
Vážení spoluobčané,
přeji vám hezké léto a příjemně prožitou tradiční Svatovavřineckou pouť.
JUDr. Zuzana Hermanová
starostka obce
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Zastupitelstvo obce se od minulého vydání zpravodaje sešlo jednou 20.6. 2018
a projednávalo:
- Rozpočtová opatření
- Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
- Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období, počet členů se
nemění, tedy patnáct
- Žádost o změnu územního plánu. Žádosti nemohlo být zatím vyhověno, bude projednána po revizi ÚP
- Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných prací o nedělích a svátcích. Vyhláška schválena nebyla
- Prodeje nemovitostí (pozemků) v areálu a okolí hotelu Allvet
- Smlouva o dílo na akci „Oprava místní komunikace ke hřbitovu“. Práce budou započaty
15. 8. 2018
- Odkup pozemku parc.č. 889/36
- Dodatek ke smlouvě o dílo „Protipovodňová opatření obce Drnovice“, jedná se o posunutí termínu realizace do konce září 2018
- Plán realizace společných zařízení 2018-2022 v obci Drnovice
Rada obce na svých zasedáních mj. projednávala:
- Schválení účetní závěrky za rok 2017, za účetní jednotku ZŠ Drnovice.
- Schválení účetní závěrky za rok 2017, za účetní jednotku MŠ Drnovice.
- Žádost o převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu a fondu odměn.
Hospodářský výsledek MŠ Drnovice za rok 2017 je 108 255,30 Kč. Ředitelka MŠ žádá
o převedení částky 98 255,30 Kč do rezervního fondu a 10 000,- Kč do fondu odměn.
Stav na fondech po převedení: RF 188 460,43 Kč, FO 100 000,- Kč, fond reprodukce majetku 234 789,75 Kč. Z FRM bude čerpat částku 114 752,- Kč na zabezpečení vstupu
do MŠ, které není součástí projektu přístavby.
- Cenová kalkulace na jeden oběd pro cizího strávníka. Předložila ředitelka MŠ. Cena
oběda činí 55,- Kč.
- Smlouva o závodním stravování mezi MŠ Drnovice a obcí Drnovice. Dodavatel (MŠ) se
zavazuje poskytovat odběrateli (obec) závodní stravování v rozsahu jedno teplé jídlo
denně. Tato smlouva nahrazuje smlouvu uzavřenou 1.9. 2014.
- Projednání a schvalování poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce pro místní
organizace
- Žádost o povolení instalace klimatizační jednotky v bytu v BD č.p. 564
- Projednání zápisu KŽP.
- Žádost o povolení provozování přenosného stánku u rozhledny Chocholík (neschváleno)
- Ukončení příkazní smlouvy na vykonávání funkce projektového manažera
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností E.ON
Distribuce, a.s.. Jedná se o přípojku NN na pozemku p.č. 1634/1 v k.ú. Drnovice
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- Pořízení traktorku (sekačka) Husqvarna TC 342T
- Rozpočtové opatření č. 5. Příspěvky organizacím. Přesun na § 43 (Rodinná pohoda)
ve výdajích o 10000,- Kč. Přesun na § 32 (SŠ, ZŠ a MŠ Jistota) ve výdajích o 8000,- Kč.
- Vzhledem k požadavkům dotčených orgánů je třeba pořídit v přístavbě MŠ pořídit
školní rozhlas. Rozhlas musí být pro kolaudaci rozveden i ve stávající budově MŠ.
- Cenová nabídka na opravu teras u DPS, které se nacházejí v havarijním stavu.
- Česká spořitelna oznamuje, že valná hromada rozhodla o výplatě dividend za rok 2017.
Výše dividendy činí 77,- Kč za akcii před zdaněním. Výplata bude realizována od 1.6.
2018 do 1.6. 2028.
- Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 podal ředitel ZŠ Drnovice.
Výsledek hospodaření za rok 2017 činí 97 198,79 Kč po zdanění. Navrženo je celou
částku přidělit ro fondu rezervního
- Žádost o podporu podala Linka bezpečí, z.s.. Rada schválila příspěvek ve výši 10000,- Kč.
- Žádost o odkup pozemku
- Smlouva o budoucí smlouvě u zřízení služebnosti mezi obcí a společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.. Jedná se o propoj mezi komunikačními kabely
na pozemcích p.č. 1398/20 a 1663/3 v k.ú. Drnovice, celková délka propojky je cca 1,5 m.
- Nabídka na provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Oprava místní komunikace ke hřbitovu – Drnovice“.
- Sdělení o neschválení dotace z rozpočtu JmK na akci „Oprava chodníků Přídanky IV.“
- Reakce na žádost o zastavování autobusů linky 107 v Drnovicích. Kordis JMK, a.s.
sděluje proč není možné, aby autobus linky 107 nemůže zastavovat v naší obci.
- Nabídka realitní kanceláře RE/MAX na odkoupení stavby občanského vybavení č.p. 445
stojící na pozemku p.č. 891 o výměře 60 m2 a ostatní plocha p.č. 889/36 o výměře 100 m2.
- Oznámení Respono a.s. o konání valné hromady, ta se uskuteční 31.5. 2018. Rada bere
na vědomí.
- Ředitel základní školy podává radě informace o proběhnuvších přijímacích zkouškách
žáků devátých tříd na střední školy. Z 34 žáků složilo úspěšně zkoušky 33 žáků a byli
přijati na zvolenou školu
- Rozpočtové opatření č. 6. Přesun z §34 na §43. Jde o částku 10000,- Kč, která bude
poukázána Lince bezpečí.
- Rada obce Drnovice pověřuje Ing. Radku Formánkovou a Jitku Vařekovou k provedení
finanční kontroly ve veřejné správě v příspěvkových organizacích obce za období 10
– 12/2017, a to v Základní škole Drnovice, okres Vyškov a v Mateřské škole Drnovice,
okres Vyškov, do konce srpna 2018.
- Žádost o převedení financí z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku padala
ředitelka MŠ. Žádá o převedení částky 100 000,- Kč, ze které bude financovat vybavení
výdejny v přístavbě MŠ.
- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Přezkum proběhl ve dnech 21. –
22.5. 2018. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Hanácký rally klub zaslal děkovný dopis za spolupráci a vstřícnost při organizaci Rally
Vyškov 2018.
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Sté výročí založení republiky
Letošní rok se nese ve znamení stého výročí od založení Československa, k oslavám se
v různých formách připojí také naše obec.
V prostorách obecního úřadu je již od dubna nainstalována menší expozice s fotografiemi a texty, které se vztahují počátečním rokům existence našeho státu. Tato výstava by
zde měla vydržet do konce roku.
První akce, která byla věnována oslavám, již proběhla. Jednalo se o hry pro děti s názvem
„Děti století“, poděkování patří všem „dospělákům“ pod vedením Laďky Růžičkové a Jany
Luskové, kteří se dětem 23.6. perfektně věnovali.
Další akcí bude koncert valašské legendární skupiny Fleret, který se koná poslední prázdninovou neděli. Poslední zářijovou neděli to bude hudebně literární pásmo s divadelními
prvky ze života Karla IV.. V hlavní roli se představí Jan Potměšil.
V sobotu 27. října bude uspořádán menší výšlap, během kterého bude zasazen náš národní
symbol, lípa svobody, v místech kde ho téměř před sto lety zasadili naši předci. Zakončení
proběhne na kopci Chocholík, kde bude připraveno občerstvení. Ke společnému setkání
na Chocholíku jsou samozřejmě zváni všichni občané, nejen účastníci pochodu.
Celou řadou dalších akcí se k oslavám zapojily také místní organizace, kterým patří za jejich vzornou a nezištnou práci velké poděkování.

Oprava místní komunikace ke hřbitovu
V současné chvíli probíhá na této komunikaci oprava kanalizace, kterou realizuje
společnost VaK Vyškov a.s.. Od 15. srpna bude následovat oprava povrchů. Jedná se
o prostou opravu. Přesto vás prosíme o trpělivost a shovívavost, ať při cestě domů, nebo
na hřbitov.

Rozhlas
Do konce září bude v naší obci zrealizován nový bezdrátový rozhlas, na který jsme
obdrželi dotace od Operačního programu životního prostředí. Věříme, že tento rozhlas
přinese zkvalitnění zvuku a pokrytí obce, tak aby se k vám dostávaly přesné a srozumitelné informace.
Jiří Dvořák, místostarosta
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Hlavní součástí životního prostředí, toho v čem žijeme je příroda kolem nás. Tu trápí v posledních letech především sucho. Klima se mění a posouváme se asi někam do subtropů. Čas
sklizně úrody v zahradách i na polích se urychluje a množství i kvalita nebudou letos asi ideální. Budeme si asi stále více vážit vody.
V každém příspěvku zmiňované obecní stromové aleje k Chocholíku se potýkají se suchem
zatím dobře. Zalití by jim prospělo, ale vodou se musí pochopitelně šetřit. Počet odumřelých
jedinců je minimální. Aktivní členové KŽP provedli v jarních měsících několik zásahů. Obnovení na konci zimy autem zničených trojnožek, oprava podpěrných kůlů a vázání, likvidace
výmladků, prostřihy korunek jabloní a hrušní apod. Ve spodní části aleje, kde jsou ovocné
stromy byly opěrné kůly již odstraněny.
Při procházce k rozhledně míjíte po pravé straně „akátový hájek“. Současmý porost zde ovládl
invazně rostoucí nepůvodní trnovník akát. Zde se na základě strategie vypracované ing. Foltánkem pracuje na přeměně stávajícího porostu. Cílovým stavem je struktura s výrazně
pestřejší a přirozenou druhovou dřevinou (stromovou i keřovou) skladbou. Kolemjdoucí se
mohou s tímto záměrem seznámit na zde umístěné informační tabuli.
Návštěvníci místního hřbitova si jistě všimli, že tady došlo ke změnám. Celý je nějak
„prosvětlený“. Koncem března se zde pod vedením ing. M. Paráčkové pracovalo. Bylo
odstraněno 45 ks vzrostlých zeravů včetně odstranění pařezů. Při těchto pracích bylo zjištěno,
že zeravy sloužily zřejmě dlouhá léta jako smetiště. Sypalo se z nich neuvěřitelné množství
umělých květin, zavařovacích sklenic, luceren a kalíšků od svíček a dokonce i krabic od vína.
Co na to říct ?! Vysazeno zde bylo 31 ks nových stromů. 17 ks je muchovník stromový a 14 ks
habr obecný ( 12 habrů bylo od MUDr. J. Dvořáka a dva byly dokoupeny).
Probíhají diskuze ohledně vydláždění a osvětlení hřbitova. Názory jsou různé. Snad někdy
v budoucnosti.
Kladně je třeba hodnotit, že se zastupitelstvu obce (usnesení č. 18 ze 14.6. 2017) podařilo
prosadit, aby rada připravila „Plán realizace společných zařízení v letech 2018 – 2022 v obci
Drnovice“ (jedná se o protipovodňová a protierozní opatření vycházející z „Komplexních
pozemkových úprav“). Aby realizace „nezapadla“ uložilo poslední zastupitelstvo pracovat
na projekčním, dotačním a dodavatelském zajištění. Součástí tohoto je i z aktivity členů KŽP
již připravená akce „Obnova krajinných struktur v lokalitě Drnovice – Kopec a Přibylky“, která
má proběhnout od 15.10. do 15.11. 2018 (popisováno v minulém zpravodaji).
Prosvětlily se prostory kolem „Nové cesty“ odstraněním zbývajících již skomírajících okrasných třešní se vytvořil životní prostor pro vysazené habry. Potenciál k rozvoji mají.
Nechci se opakovat, ale dlouhodobě rozbitý přístřešek u autobusové zastávky by již opravdu
zasloužil nějaké řešení. Rozhodně v centru obce parádu nedělá. Naopak ke zpříjemnění by
určitě přispěly květiny, které zde rozhodně chybí. Při pohledu směrem ke kostelu snad nikdo
nepochybuje, že výsadba habrové aleje kolem schodiště byla před několika lety správným
rozhodnutím. Snad se podaří zrealizovat i návrh na výsadu lípy ke stému výročí vzniku republiky v prostorách před budovou bývalého kina.
Na posledním zasedání se zastupitelstvo „pochlapilo“ a uložilo řešit odstranění dlouhodobé černé skládky v prostorách za sportovním areálem. Termín byl stanoven do 30.9. 2018.
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Takže uvidíme, zda věci dají do pohybu. Stávající prostory mají velký potenciál pro vytvoření
rekreační zóny, pokud by došlo k jejich rozumné úpravě. Je tu i návaznost na nově vzniklou
zástavbu přes potok.
ing. Antonín Dvořák, předseda KŽP

Změny klimatu a jejich vliv na dřevinnou skladbu lesních
porostů v okolí Drnovic
O projevech změn klimatu, suchu a stále častějších denních teplotních rekordech, návazně
pak o neobvykle silných přívalových deštích a nárazových větrech se již delší dobu stále
častěji a s příslušnými argumenty píše a hovoří prakticky ve všech mediích. Stále citelněji
též vnímáme vliv změn klimatických činitelů i v našem běžném životě a zejména pak
ve stavu rostlin na našich polích, lesích i zahrádkách a ve změnách druhového zastoupení
rostlin v krajině. Vždyť například proti dlouhodobému normálu spadlo letos v Jihomoravském kraji v únoru o 63 % srážek méně, v březnu dokonce o 69 % a v dubnu o 46% méně
(16 mm oproti dlouhodobému normálu 35 mm) přičemž průměrná teplota vzduchu byla
v dubnu o 5°C vyšší (14,3°C) než je dlouhodobý teplotní normál (9,3°C). Počasí v průběhu
května charakterizovalo několik denních teplotních rekordů
a dlouhodobé období sucha trvající až do první dekády června. Nástup jara v přírodě
byl velmi krátký – prakticky během tří týdnů se zimní období přesmyklo přímo do dnů
připomínající svými teplotami typické léto. S ohledem na skutečnost, že první polovinu
května lze stále chápat jako počátek vegetační sezony a potenciální nároky vegetace
na vodu budou spíše vzrůstat, lze předpokládat, že se jedná o mimořádně nepříznivé startovací podmínky pro veškerou vegetaci před letní sezonou.
Dopady extrémních teplotních výkyvů a srážkových anomálií se samozřejmě stále více
projevují i ve změnách vitality lesních porostů. Zejména porosty s převahou smrku jsou
podprůměrnými srážkami a vysokými průměrnými teplotami zřetelně vitálně oslabeny
a porosty starší 60 let pak jsou značně ohroženy napadením kůrovci (smrkový, severský,
vrcholkový). Na exponovaných lokalitách (například za bývalým pískovým lomem – v trati
Vinice, ale i mnohde jinde) však odumírají i borovice, které se zpožděním reagují na značná
sucha v předchozích letech.
Je zřejmé, že se druhová skladba našich lesů, tedy i v okolí Drnovic, pravděpodobně
postupně změní. Jakou však bude mít podobu? Lze předpokládat, že takovou, která bude
co nejvíce odpovídat příslušným přírodním stanovištním podmínkám, tj. kvalitě a úživnosti
půdy, množství přístupné vody a ročnímu průběhu teplot a srážek. Tuto přirozenou
dřevinnou skladbu lesních porostů (neovlivněnou člověkem umělou výsadbou) v místních podmínkách si můžeme představit podobnou stavu, jaký byl popsán v prvním
hospodářském zařízení lesů v katastru obce Drnovic vypracovaném v konci 18. století, tj.
v období, kdy obec byla součástí majetku račického panství, které tehdy vlastnil Antonín
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Pavel Braida a kdy se v lesích účelově výnosově nehospodařilo. Kromě názvů jednotlivých
uvedených lesních tratí, z nichž mnohé jsou užívány ještě dnes, je na soupisu zajímavé
to, že zde převažovaly lesní porosty s převahou listnáčů a borovice (sosny). Zajímavostí
je též to, že kromě tratě Jedlí, byly tehdejší lesní porosty poměrně mladého věku (značná
spotřeba dřeva na vytápění domů a rozvíjejících se průmyslových podniků) a prakticky se
zde nevyskytoval smrk.
Lze jen spekulativně předpokládat jak se bude dále klimatické změny projevovat.
V každém případě je však nutno počítat s tím, že zastoupení smrku v lesních porostech bude
v okolí Drnovic proti nedávnému stavu podstatně nižší a jeho výskyt se přesune do lokalit s vyšší nadmořskou výškou. Kalamitní projevy odumírání smrku jsou v současné době
enormní zvláště na severní a severozápadní Moravě – velmi rychle se však šíří i na území
Drahanské vrchoviny a tedy i do lesů v blízkém okolí Drnovic. S trochou optimismu však
věřme, že v našich okolních lesích alespoň v dílčím procentu svého zastoupení smrk ztepilý
nepříznivé období své existence přežije.
Zastoupení dřevin v jednotlivých lesních tratích (původní názvy) někdejšího revíru
Drnovice v konci 18. století bylo následující:
Tvrdé

Měkké

Plocha
jiter

Věk

Pod Lulečským

8,7

14-30

Ss

10

Borový dvůr

3,4

30

Ss

10

Vinica

11

36

Ss

U Chromýho louky

11

3.7

Ss, db

5

5

U bílé studýnky

20,9

38

Ss, jd, hb a něco starého db

2

8

Jedlí

100

80-120

Ss, jd, hb a něco starého db

2

8

Graclový kuč

10

30

Ss,bř

5

5

U Zemanky

7

6.12

Ss, jd, bř a něco hb

5

5

Jezviny

11

3.5

Bř, hb, jd, ss

5

5

U kolomazné pece

1

1

Bř, ss

5

5

Mezi Zemankou a Hlínou

5

40

Bř, hb, db, os

6

4

Zemanka

64

18-36

Bk, hb, bř, málo star.db,ss,jd

5

5

Kazatelnice

13

2.4

dtto

7

3

U jedle

270

40-80

Bk, hb, starý db, ss, jd, os

3

7

Komisná

100

36-60

Hb, bř, pařez.db, ss, os

8

2

Nad lány

255,2

6.10

Hb, bř, pařez.db, ss, os, málo md

8

2

Nad vinicí

50

10.30

Hb, bř, starý db, os (velmi řídké)

3

7

Horka

11

1

Tvrdé křoví, ss

7

3

Název trati

Dřeviny

(desítky
%)

(desítky
%)

10

Vysvětlivky zkratek dřevin: Ss = sosna (borovice), db = dub, jd = jedle, hb = habr, bř = bříza,
os = osika, md= modřín, 1 jitro rakouské = 0,5754 ha
Ing. Vladimír Foltánek, člen KŽP
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Výlet Zajíčků a Žabek

Závěr školního roku patří výletům. Nejinak tomu bylo i letos v naší mateřské škole.
I nejmladší děti ze třídy Zajíčků a Žabiček zažily svůj první společný školní výlet. Protože
některé děti z těchto tříd ještě nedosáhly ani věku tří let, rozhodli jsme se, že nepodnikneme žádnou dlouhou cestu, ale přesto umožníme dětem prožít nové dobrodružství.
Vydali jsme se tedy v úterý 29. května na výlet do ZOO parku ve Vyškově. Děti zaujala
všechna zvířátka, ale přece jen největší radost měly z pobytu na „babiččině dvorečku“.
Mohly se volně pohybovat v těsné blízkosti zvířecích obyvatel dvorku. Nejvíce se pobavily s dovádivým kozlíkem. Také nová expozice s ptáky a klokany děti nadchla. Po prohlídce
a občerstvení nás zájezdový autobus dopravil zpět do mateřské školy.
Jana Bébarová, učitelka MŠ

Jak probíhal konec školního roku ve třídě Lišek a Soviček

S příchodem jara a prvních jarních paprsků se snažíme co nejvíce pobývat venku
a poznávat okolí, přírodu, zvířata. Ke konci školního roku čekala nejstarší děti ze tříd Lišek
a Soviček spousta akcí.
Nejdříve jsme vyjeli do ZOO parku ve Vyškově na vzdělávací program „Domácí zvířata“.
Pod vedením lektorky se seznámily se všemi zvířátky, která v ZOO žijí, mohly si je pohladit, nakrmit.
Potom jsme se vypravili za koňmi do stájí spolku PIAFA. Zkušené pracovnice nás provedly stájemi a okolím, děti si vyzkoušely péči o koně. Nakonec se mohly svézt a podívat
na svět z koňského sedla.
Bez školního výletu by to nešlo – i naše dvě třídy 29.5. vyrazily směr ZOO Lešná ve Zlíně.
Děti viděly spoustu exotických zvířat, opět měly možnost dostat se do jejich těsné blízkosti, dokonce si pohladit rejnoky. Dětské pozornosti samozřejmě neunikly ani různé
průlezky a houpačky. Spokojeni a plni krásných zážitků jsme se všichni vrátili v odpoledních hodinách zpět do mateřské školy.
Ke konci školního roku předškoláci navštěvují základní školu. Potkají se zde se svými
kamarády, kteří už mají první školní rok za sebou a ti jim ukáží, co všechno se už naučili
a co je, budoucí školáky, čeká. Prvňáčci jim přečetli pohádku, společně si zazpívali,
zacvičili a počítali. Všichni se už do školy těší.
S mateřskou školou se však musí rozloučit. Již tradičně v obřadní síni OÚ. Děti si k této
příležitosti připravily vystoupení, při kterém nejedné mamince ukápla slzička. Odchodem z mateřské školy sice něco končí, ale něco nového začíná.
Helena Gaubová a Michaela Jelínková, učitelky MŠ

Prázdniny jsou tady

Jaro a poslední měsíc školního roku utekl při spoustě akcí, které pro děti připravujeme,
jako voda. Kromě již jmenovaných aktivit si užily divadelních představení, oslav Dne dětí,
nezapomenutelné zážitky si přinesly z návštěvy u hasičů, kteří pro ně připravili poutavé
ukázky.
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Konec školního roku znamená rovněž loučení s předškoláky. Někteří z nich nám určitě
přirostli k srdci a nyní se před nimi otevírá další cesta, na kterou jsme je spolu s vámi rodiči
připravili. Držím vám palce, aby vstup do školy byl příjemným a krásným začátkem nové
životní etapy. Ať vám vaše děti dělají jen samou radost, ať z nich vyrostou šťastní, úspěšní
a tvořiví lidé.
Nakonec nás čekal tradiční maškarní karneval. Naše školní zahrada znovu ožila
postavičkami z pohádek, dětských filmů, mimo jiné i oblíbených hasičů. Trošku se nám
ochladilo, ale i tak jsme vydrželi do pozdních večerních hodin při neformální zábavě.
A prázdniny jsou tady. Tak si je užijte!
Květoslava Synková
ředitelka MŠ
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Co se děje ve škole
Sportovní události
1. Sportovní události
Ve školním roce 2017/18 se naše škola jako každoročně zúčastnila několika sportovních
Ve školním
roce 2017/18
naše škola
jako každoročně
sportovních
soutěží. Největšího
úspěchu
jsme se
dosáhli
ve stolním
tenise –zúčastnila
1. místo několika
v okresním
kole a soutěží.
6.
Největšího úspěchu jsme dosáhli ve stolním tenise – 1. místo v okresním kole a 6. místo v krajském kole
místo v krajském
kole- a1.ve
florbalu
- 1.kole
místo
v okresním
kole chlapci a 3. místo děvčata.
a ve florbalu
místo
v okresním
chlapci
a 3. místo děvčata.
Ve čtvrtek 31. května se ve sportovní hale Základní školy v Drnovicích konal již 22.
Ve čtvrtek 31. května se ve sportovní hale Základní školy v Drnovicích konal již 22. ročník soutěže
ročník soutěže
“Drnovická
laťka”
skokupod
vysokém
pod L.
vedením
Čechové,
"Drnovická
laťka" ve
skokuve
vysokém
vedením p.uč.
Čechové, p.uč.
p.uč. P.L.Macha
a p.uč.p.uč.
J. Koláře.
CelkemJ.seKoláře.
zúčastnilo
81 žáků.seSoutěžilo
se ve 81
čtyřech
kategoriích
- dívky
5. -čtyřech
7. ročník,kategochlapci 5. - 7.
P. Macha a p.uč.
Celkem
zúčastnilo
žáků.
Soutěžilo
se ve
ročník, dívky 8. -9. ročník a chlapci 8. - 9. ročník. I když si všichni vedli výborně, vítězem může být jen
riích - dívkyjeden
5. - 7. ročník, chlapci 5. - 7. ročník, dívky 8. -9. ročník a chlapci 8. - 9. ročník.
I když si všichni vedli výborně, vítězem může být jen jeden
Vítězové:

Vítězové:

kategorie

1. místo

Rekord
cm

ml. žáci

Jelínek T. – 145 cm
(7. třída)

145

st. žáci

Musil J. – 160 cm
(9. B)

173

ml.
žákyně
st. žákyně

Kalinová T. –125cm
(6. třída)
Provazníková A. – 125
cm
(9. A)

130
130

Školní družina
2. Školní družina
Školní družina
jedružina
místojeodpočinku
a relaxaci,
vedeni
k smysluplnému
využitíčasu.
Školní
místo odpočinku
a relaxaci,žáci
žáci jsou
jsou vedeni
k smysluplnému
využití volného
Oblíbenou
činnostíčinností
je „volná hra“.
Dítě má
právo
volby
– samo
si zvolí
s čím
a jak sisibude
hrát.
Zásluhou
volného času.
Oblíbenou
je „volná
hra“.
Dítě
má
právo
volby
– samo
zvolí
s čím
vedení školy máme v družině spoustu nových hraček a děti mají z čeho vybírat. Děkujeme.
a jak si bude
hrát.
Zásluhou
vedení
školy
máme
v
družině
spoustu
nových
hraček
a
děti
Nabízíme dětem různorodé aktivity, pořádáme rozličné akce a výlety. Pravidelně navštěvujeme Muzeum
– výstava „Vánoce ve světě aneb kdo všechno nosí dárky“, výstava tradičních rukodělných
mají z čehoVyškovska
vybírat. Děkujeme.
a tvořivé dílničky v období Velikonoc. V dubnu následoval kouzelník „Mišuge“, akce „Čistění
Nabízímevýrobků
dětem
různorodé aktivity, pořádáme rozličné akce a výlety. Pravidelně
Budonické studánky“. Odpoledne si též zpestřujeme různými hrami – letos jsme podnikli „šipkovanou“,
navštěvujeme
Muzeum
Vyškovska
– výstava
„Vánoce
ve jesvětě
aneb kdo
nosí
„hledání
pokladu“,
„cyklovýletem“
aj. Účelem
těchto her
děti zabavit,
užít sivšechno
legrace a nenásilnou
formou procvičit schopnosti soustředit se a upevnit získané dovednosti ze školy.
dárky“, výstava
tradičních
rukodělných
výrobků
a
tvořivé
dílničky
v
období
Velikonoc.
A co v červnu? Navštívíme hasičskou zbrojnici ve Vyškově a rozloučíme se přespáním ve školní družině.
V dubnu následoval kouzelník „Mišuge“, akce „Čistění Budonické studánky“. Odpoledne
J. Holubářová,
vedoucí
vychovatelka
si též zpestřujeme různými hrami – letos jsme podnikli „šipkovanou“,
„hledání
pokladu“,
„cyklovýletem“ aj. Účelem těchto her je děti zabavit, užít si legrace a nenásilnou formou
procvičit schopnosti soustředit se a upevnit získané dovednosti ze školy.
3. Navštívíme
Ekokurz hasičskou zbrojnici ve Vyškově a rozloučíme se přespáním
A co v červnu?
ve školní družině.
Po příjezdu nás na Rychtě nás přivítala naše průvodkyně Anička a provedla nás budovou a seznámila s
pravidly, která zde platí. Ani jsme se nestihli vybalit
už jsme pospíchali
na sál, kde
jsme se rozdělili na
J. aHolubářová,
vedoucí
vychovatelka
tlupy a vymysleli si názvy a pokřiky. Pak jsme se šli seznámit s místními zvířatky. Z terária jsme si mohli
vytáhnout gekončíky, chameleony i korálovku. Po obědě jsme venku pod vedením Martiny a Aničky
prováděli archeologický výzkum, stříleli jsme z luku a házeli oštěpem. Venku vládla opravdová „doba
Ekokurz ledová“, ale nám to nevadilo a nadšeně jsme si vyzkoušeli všechny aktivity. Po svačině jsme v tlupách
projekty
Po večeři
jsme tvořili
vlastní souhvězdí
a příběhy o
Po příjezduzpracovávali
nás na Rychtě
nász archeologického
přivítala naševýzkumu.
průvodkyně
Anička
a provedla
nás budovou
jejich původu. Během čtení příběhů nečekaně vypukl „požár“ a museli jsme rychle opustit budovu.
a seznámilaNepodlehli
s pravidly,
platí.evakuaci
Ani jsme
senanestihli
jsme
pospíchali
jsmekterá
panice zde
a cvičnou
zvládli
jedničku. vybalit
Náročný, aaleuž
velmi
zajímavý
a pestrý den
jsme zakončili kmenovou radou, při které jsme si připomněli všechny zážitky.
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na sál, kde jsme se rozdělili na tlupy a vymysleli si názvy a pokřiky. Pak jsme se šli seznámit
s místními zvířatky. Z terária jsme si mohli vytáhnout gekončíky, chameleony i korálovku.
Po obědě jsme venku pod vedením Martiny a Aničky prováděli archeologický výzkum,
stříleli jsme z luku a házeli oštěpem. Venku vládla opravdová „doba ledová“, ale nám to
nevadilo a nadšeně jsme si vyzkoušeli všechny aktivity. Po svačině jsme v tlupách zpracovávali projekty z archeologického výzkumu. Po večeři jsme tvořili vlastní souhvězdí
a příběhy o jejich původu. Během čtení příběhů nečekaně vypukl „požár“ a museli jsme
rychle opustit budovu. Nepodlehli jsme panice a cvičnou evakuaci zvládli na jedničku.
Náročný, ale velmi zajímavý a pestrý den jsme zakončili kmenovou radou, při které jsme
si připomněli všechny zážitky.
Druhý den začal chutnou snídaní a rychlým balením na půldenní výpravu do Rudice.
Celým dnem nás provázeli Jana a Michal. Prohlédli jsme si jeskyně Kolíbky a zkoušeli jsme
si představit, jak se zde žilo lovcům koní a sobů, a zkoušeli jsme si vyrobit pazourky. Nevynechali jsme ani Rudické propadání a místní pískový lom. Během cesty jsme se dozvídali
spoustu zajímavostí o historii i současnosti Moravského krasu a životních podmínkách
zdejších živočichů a rostlin. Po návratu jsme s Martinem vyráběli sošky zvířat a s Aničkou
vyplňovali pracovní listy o životě v době ledové. Den jsme opět zakončili kmenovou radou. Po večeři jsme se navzájem bavili při hrách, které jsme si ve skupinách připravovali
ve volném čase.
Třetí den po snídani pokračovalo naše bádání, jak se žilo v době ledové rostlinám
a živočichům. Martin si pronás připravil hru potravní řetezec, abychom si lépe představili,
jak těžké je přežít v přírodě nejen v době ledové. Pak jsme učili poznávat stopy zvířat
a rozlišovat stromy podle pupenů. Na odpolední výpravě s Aničkou a Michalem jsme
si získané vědomosti ověřili přímo v terénu. Cestou do okolí Krásenska jsme poznávali
pobytová znamení zvířat a druhy stromů. Na závěr odpoledního programu jsme hráli hru
oteplování o přizpůsobování organismů změnám podnebí. Cestou zpátky jsme ke krmelci umístili fotopast. Denní program jsme opět vyhodnotili na kmenové raddě. Po večeři
jsme měli prostor zahrát si další hry, které jsme si sami ve skupinách připravili. Bavil nás
společný twister i partička.
Ve čtvrtek nás čekala velká výprava do doby ledové a boj o přežití. Během cesty jsme
hledali pobytová znamení a upevňovali si získané poznatky o zvířatech a rostlinách.
Za každý správně určený strom jsme dostali sirku a za každého živočicha papír. Na konci
cesty nás čekal nesnadný úkol ulovit si potravu a uvařit si jídlo. Nejprve jsme vyráběli
oštěpy, kterými jsme lovili „soba“, potom jsme museli společně rozdělat oheň a udržovat
ho nejméně po dobu 10 minut. Odměnou nám byly nejen získané body, ale především
chutné špekáčky – sobáčky. Během odpoledne jsme začali zpracovávat ve tlupách projekty o přežívání živočichů a rostlin v zimě. Poslední večerní program jsme zahájili karnevalem. Po vyhlášení nejzajímavějších masek jsme hráli společenské hry.
Páteční dopoledne patřilo prezentaci našich projektů. Shromáždili jsme se v sále
a každá skupina společně představila výsledky svého výzkumu a ostatní tlupy projekt
hodnotili. Před polednem proběhlo závěrečné vyhodnocení celého programu a poslední kmenová rada. Ohlédli jsme se za celým týdnem a vzpomínali, co se nám nejvíce
líbilo. Všechny bavily zajímavé hry, dobrodružné výpravy i skupinové práce na projektech
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a také jsme nezapomněli na skvělé paní kuchařky a výborné jídlo. Blížil se čas odjezdu,
a tak následovalo krátké, ale veselé rozloučení s vedoucími a cesta na autobus. I když
jsme se už těšili domů, odjížděli jsme opravdu spokojení a nadšení a odváželi jsme si
hlavně spoustu krásných zážitků a vzpomínek.
žáci 6. třídy
Školní výlety
V měsíci květnu a červnu jsme se vydali za poznáním známých i neznámých míst České
republiky.
Brno
V úterý 29. května jsme se s paní učitelkou a paní asistentkou vypravili vlakem na výlet
do Brna. Šli jsme po stopách brněnských pověstí, které jsme si ve škole přečetli. Nejprve
jsme navštívili kapucínskou hrobku, kde byl pohřben baron Trenek a kapucínští mniši.
Potom jsme se vydali do podzemí pod Zelným trhem. Na Zelňáku jsme se nasvačili a dali
si výbornou zmrzlinu. Cestou na Špilberk jsme navštívili Brněnského draka na Staré radnici, zazděného radního I nahého mužíčka na kostele svatého Jakuba. Na Špilberku se nám
líbily kasematy I pěkný výhled z rozhledny. Cestou na vlak jsme navštívili I Petrov.
Byla to krásná procházka po Brně, škoda, že jsme se museli vrátit.
Ráďa Protivánek, Vojta Redek, 3.B
Za krásného letního počasí se dva úterky vydaly postupně obě třetí třídy po stopách
pověstí, které se vážou k druhému největšímu českému městu - Brnu. Celé jaro se děti
seznamovaly s příběhy brněnského draka a kola, pověstného loupežníka Babinského
nebo válek se Švédy. Samotný výlet pak odstartovala cesta vlakem do Brna, následovala
prohlídka Kapucínské hrobky a Labyrintu pod Zelným trhem, kde to otřáslo i těmi otrlými. Kostel na Petrově nám potvrdil, že doteď zvoní poledne v Brně už v 11 hodin a co by
to bylo za prohlídku dominanty Brna - hradu Špilberku, kdyby ji neprovázela alespoň
pořádná bouřka a průtrž mračen. Když se počasí umoudřilo, mohla následovat sladká
tečka v podobě zmrzliny od Božského kopečku. Historická část Brna, ne méně jako ta
pražská, stojí určitě za shlédnutí a rádi ji tak naši třeťáčci doporučují všem.
T.Sločíková, tř.uč. 3.A
Praha 4.AB
Praha nás provázela předmětem Člověk a svět po celý školní rok. A na závěr jsme si to jeli
zkontrolovat. Do Prahy jsme jeli vlakem Regiojet, užívali jsme si každý své minitelevizky.
Aspoň cesta rychle utekla. Ubytovali jsme se v penzionu Akát.
První den jsme viděli spoustu zajímavostí – Petřínskou rozhlednu, zrcadlové bludiště,
historické centrum, Karlův most. Druhý den jsme strávili v ZOO. Poučná pro nás byla výstava „Neviditelná“. Bez očí to byla hrůza. Závěrečná večerní Praha se Zlatou uličkou, spoustou turistů, světel byla pro nás úžasným zážitkem. Poslední den jsme stíhali i výstaviště
v Holešovicích s expozicí mumií. Výlet byl super a vydařil se.
žáci 4.A,4.B
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Letos i žáci 9.B vyrazili na školní výlet do Prahy. Ubytovaní jsme byli v penzionu Akát, kde
se nám moc líbilo. Postupně jsme navštívili Pražský hrad, Vyšehrad, historické centrum.
Nejvíce nás však zaujala výstava voskových figurín a mučících nástrojů. Kromě jiného
jsme si samozřejmě užili spoustu legrace. Nejdůležitější ovšem bylo, že jsme si společně
výlet užili a vrátili se v pořádku domů.
J. Kolář, tř.uč.
Baldovec
Zkusit překonat sami sebe, prověřit svou fyzickou obratnost a dovednost, alespoň na chvíli zažít pocity horolezce, ale hlavně pobavit se, zasmát a navzájem se podpořit – to byl
školní výlet 6. a 8. třídy do lanového centra na Baldovci.
Po seznámení s instruktory, bezpečnostními pravidly a způsoby jištění jsme začali
zdolávat cvičné lezecké stěny a pokoušeli se překonat 12 lanových mostů a různé jiné
záludné překážky ve výšce 10 metrů nad zemí. Všichni pociťovali trochu strach a obavy,
ale nakonec jsme to zvládli a byli na sebe pyšní. Na závěr jsme si zastřílelí z profesionálních luků a plni dojmů se vydali na cestu domů.
Žáci 8. třídy
Druháci v Moravském krasu
Ve čtvrtek 24. května jsme se třídou jeli do Moravského krasu. Šli jsme se podívat na Horní
můstek Opatrně jsme si prohlíželi propast Macocha. Nasvačili jsme se a sestoupili jsme
k Dolnímu můstku, viděli jsme až na dno propasti.
(Kamila Maršálová, Štěpán Habuda)
Cestou plnou kamenů a kořenů jsme sešli k Čertově bráně a pokračovali k Punkevní
jeskyni.
(Bořivoj Březovský)
V jeskyni byla zima, ale krápníková výzdoba byla krásná a obdivuhodná.

(Matěj Večeřa)

Paní průvodkyně nám říkala zajímavé informace o krápnících. Nahoru roste stalagmit,
dolů stalaktit a když se spojí je to stalagnát.
(Kamila Maršálová)

Když jsme zapojili fantazii mohli jsme spatřit zajíce, psa i hlavu krokodýla. Z jeskyně jsme
pluli na lodičkách.

(Eliška Zbořilová)

Po krátkém občerstvení jsme se lanovkou vrátili k Hornímu můstku. Nahoře jsme si mohli
projít stánky a koupit suvenýry.
(Lucie Jandorová)
Jaký byl výlet?
Výlet se mi moc líbil. Líbila se mi krápníková výzdoba. Líbil se mi pohled z lanovky
a pohled do propasti. Líbila se mi projížďka na lodičkách. Užila jsem si celý výlet. Výlet
byl moc hezký. Obdivovala jsem krásnou výzdobu. Bylo to hezké, krásné úžasné. Neměla
jsem tušení, že to bude tak zajímavé.
žáci 2. třídy
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Dolní Morava
V úterý 19. června se legendární třída 9. vydala na cestu na Dolní Moravu. Za minutu
deset, což je komfortní čas, odjel vlak z Vyškova do Hanušovic. Tam jsme přesedli na autobus a jeli do Králíků. Po cestě jsme míjeli mnoho válečných bunkrů. Z centra Králíků jsme
cestou necestou došli až k pevnosti Hůrka. Po 90 minutách strávených pod zemí jsme byli
rádi, že jsme se ohřáli. Pochvičce slunění jsme se vrátili do Králíků pro zavazadla a autobusem na hotel. Po vydatné večeři si někteří zahráli fotbal a jiní relaxovali v místním sportovním areálu. Ve středu po snídani jsme vyrazili k lanovce, která nás vyvezla až ke stezce
v oblacích. Na nejvyšším bodu stezky jsme se nasvačili a sešli dolů pěšky. K obědu jsme
využili místní penzion a urazili dlouhou cestu k hotelu. Pár jedinců navštívilo bazén
a vířivku. Poslední večer jsme zase zavítali na multifunkční hřiště. Poslední den byl dnem
návratu domů.
žáci 9. A
Školní výlet Březová
Žáci 5. B a 7. třídy se zúčastnili výletu do outdoorového centra Březová. Tématem našeho
bezva stráveného dne byla pevnost Boyard s cílem najít na konci dne poklad. V průběhu
celého dne jsme plnili zábavné, místy náročné aktivity. Museli jsme zdolat extra vysokou horolezeckou stěnu, na rybníku jsme na raftech lovili indicie, plnili teamové úkoly,
ve kterých jsme museli prokazovat teamového ducha. Velmi napínavým, obzvláště pro
chlapeckou část, byl airsoft, který jsme absolvovali v přilehlém lese. Na konci dne nám
byl odměnou za naši aktivitu nalezený poklad. Užili jsme si den plný zážitků a zábavy
s kamarády. Určitě bychom se tam chtěli znovu vrátit.
Karolína Kosová, Eva Sýkorová, Aneta Hynštová – 5.B
Pirátská plavba žáků 1. tříd
Ve středu 13. 6. 2018 se i přes nepříznivou předpověď počasí 32 žáků z 1. tříd nalodilo
na pirátkou loď Konstancii. Nástupním místem se jim stalo přístaviště U Jezu v Hodoníně.
Zde je za ohromného bubnování přivítal pirát Černovous, pod jehož taktovkou se celá
plavba odehrávala. Po přidělení důležitých rolí na lodi a vybavení nezbytnými zbraněmi
vyrazili vstříc hledání pokladu. Za hulákání pokřiku na všechny suchozemce: „Ahoj! Tady
jsou piráti, ruce vzhůru, gatě dolů!“ dorazili na místo, kde se dle mapy poklad ukrýval.
I když měl Černovous s truhlicí jiné úmysly, drnovičtí piráti jeho snahu rychle odhalili
a překazili. Odměnou jim byl zlatý peníz, diamant a potvrzení, že zvládli pirátskou plavbu.
Poté ještě děti stihly navštívit tamější zoo, kde je nejvíc ohromily divoké šelmy jako lev,
tygr a jaguár. Předpověď počasí se naštěstí nenaplnila, a tak domů dojeli lehce ušmudlaní,
ale spokojení žáčci a žákyně 1. tříd.
Třídní učitelky Hana Špaňhelová a Soňa Mozgová
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Reportáž z exkurze Skotsko
V neděli 13. května jsme vyrazili od školy na dlouhou cestu do Skotska.
Pondělí 14. května – kolem 9. hodiny jsme přijeli do největšího města Nizozemí – Amsterodamu. Zhlédli jsme slavné náměstí Dam, proběhli spoustu uliček a projeli se po amsterodamských kanálech. A potkávali jsme cyklisty a všude zaparkovaná kola. Přibližně
ve čtyři hodiny odpoledne jsme se nalodili na trajekt směr New Castle.
Úterý 15. května – v 9 hodin britského času trajekt zakotvil a po celní kontrole jsme
vyrazili směr Edinburgh. Po cestě jsme navštívili malebné městečko Melrose a odpoledne
na nás čekala prohlídka historického jádra Edinburghu. Večer jsme se ubytovali v našich
dočasných rodinách a po dvou dnech cesty jsme spali v posteli a peřinách.
Středa 16. května – vyrazili jsme do keltské přírody. Nejprve kolem a po jezeru Loch
Katrine a poté k jezeru Loch Lomond. Víc času nám nezbylo, tak Glasgow jsme viděli jen
z autobusu.
Čtvrtek 17. května – dopoledne jsme zavítali k technické zvláštnosti – Falkirskému
kolu (jedinému svého druhu). Tento den byl zaměřený na statkáře Williama Wallace,
který se proslavil v bojích o nezávislost Skotska. Vyšlapali jsme si k památníku a prohlédli
si hrad Stirling. V odpoledních hodinách nás čekala královská loď Britannica, používaná
královnou Alžbětou do roku 1997.
Pátek 18. května – sbalili jsme si kufry a rozloučili se s hostitelskými rodinami. V Edinburghu jsme si vyšlápli na Arturovo sedlo, prošli se po slavné Royal Mile a nakupovali suvenýry a dobroty za poslední libry. A pak…zase cesta domů – New Castle, Amsterodam,
Německo, Česká republika, Drnovice. Dorazili jsme velmi unavení, ale plní zážitků.
A.Provazníková, A.Tomšíková, 9.r.

Závěrem lze říci, že je za námi docela úspěšný školní rok. Nejen sportovci nás dobře
reprezentovali, ale dobyli jsme i pozice na stupních vítězů v okresních kolech biologické
a zeměpisné olympiády a získali tak účast v krajských kolech. Ani zde naši žáci neodcházeli se skloněnými hlavami. Úspěšní jsme byli i v matematických soutěžích, záskali jsme
2. místo v okresním kole Pythagoriády a jedno z prvních míst v celorepublikové soutěži
Matematický klokan.
Žáci 9. ročníku zvládli svá přijímací řízení také velmi dobře. Všichni snad budou pokračovat
na vysněných školách, z toho 8 na vyškovském gymnáziu, kde se 2 žáci umístili mezi
prvními čtyřmi uchazeči. Přejeme jim úspěšné pokračování studia.
Mgr. Miroslav Zemánek
ředitel školy
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(www.hasicidrnovice.cz)
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Výčet zásahů v období od 10. 3. 2018 do 28. 6. 2018:
Výčet zásahů v období od 10. 3. 2018 do 28. 6. 2018:
Datum

Obec

Objekt

8. 4.

Vyškov

Strom na kotcích

Členů Co se stalo

17

Odstranění stromu

16:37 – 17:09

Od -do

9. 4.

Luleč

Chata

18

Požár chaty

23:05 – 00:56

18. 4.

Drnovice

Tráva, odpad

19

Požár trávy

17:31 – 17:55

17. 5.

D1, 233 sm. OVA

NA s návěsem

18

Dopravní nehoda

00:11 – 00:31

17. 5.

Vyškov

Výrobní hala

14

Požár technologie

07:30 – 08:19

23. 5.

Vyškov

Dům chr. bydlení

6

Taktické cvičení

09:59 – 11:15

5. 6.

D1, 228 sm PHA

NA s návěsem

7

Požár nákl. aut.

06:30 – 06:50

5. 6.

Kozlany

Skládka odpadu

18

Požár skládky

21:38 – 12:24

21. 6.

D1, 225 sm PHA

Autobus

9

Požár motoru BUSu

08:34 – 08:47

21. 6.

Bzenec

Les

8

Požár lesa

17:11 – 05:08

21. 6.

Vyškov

Silo

11

Planý poplach

19:24 – 19:43

26. 6.

Vyškov

Zářivky v prodejně

11

Požár zářivek

05:30 – 05:56

Požár
skládkykomunálního
komunálního
odpadu
v Kozlanech,
– 6. června
Požár skládky
odpadu
v Kozlanech,
5. – 6.5.června
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stupně požárního poplachu o úterním večeru. Již při výjezdu od Drnovic bylo jasně patrné
intenzivní plamenné hoření a tak nám bylo všem zcela jasné, že noc to bude dlouhá a náročná.
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II. stupně požárního poplachu o úterním večeru. Již při výjezdu od Drnovic bylo jasně
patrné intenzivní plamenné hoření a tak nám bylo všem zcela jasné, že noc to bude
dlouhá a náročná. Po příjezdu na místo, kde již zasahovaly jednotky HZS JmK HS Vyškov,
JSDHo Kozlany, Nesovice a Nové Hvězdlice, jsme byli velitelem zásahu přiděleni na 1.
úsek a velitel naší jednotky byl ustaven do funkce velitele úseku. S námi zde zasahovala část jednotky ze stanice Vyškov, JSDHo Nesovice a postupně další dojíždějící další
posily. Nejprve jsme utvořili 1 proud se střední pěnou a zařízením ProPAK, které máme
od letošního roku ve výbavě. Tímto proudem a dalšími 2, které obsluhovali příslušníci HS
Vyškov, jsme se snažili o zastavení fronty šíření požáru na jižní straně skládky a hlavně se
bránila před plameny sběrná jímka na methan. Dále jsme od vyškovské cisterny utvořili
dopravní vedení a další 3 proudy „C“, kterými se hasilo ze severozápadní strany. Veškeré
práce probíhaly v dýchacích přístrojích a obsluhy proudů se postupně střídaly. Členové
naší jednotky využili 21 tlakových lahví, což je bezmála 40 000 litrů vzduchu. K výměně
na místo dorazil protiplynový automobil z Brna.
Obě naše cisterny prováděly po celou dobu kyvadlovou dopravu vody, nejprve z Kozlan a později z Manerova. V průběhu zásahu byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu
(nejvyšší), byl zřízen štáb velitele zásahu a na místo dorazily 4 jednotky na ochranu obyvatelstva, které zasahujícím zajistily týlové zázemí k odpočinku. Po několika hodinách
intenzivních hasebních prací všech zúčastněných jednotek byl požár lokalizován a my
byli po 3. hodině ranní odesláni zpět na základnu. Všechny původně zasahující vystřídalo
9 „čerstvých“ jednotek. My na místo vyrazili opět po půl deváté ranní a společně s dalšími
jednotkami jsme prováděli dohašování skládky. K tomuto dorazil pásový bagr ze Záchranného útvaru HZS ČR v Jihlavě. Před polednem byl požár likvidován a následovalo balení
veškerého použitého materiálu a odjezd. My, po příjezdu na základnu, započali úklid
a doplnění vozidel hadicemi, umytí použitých hadic a započal dvoudenní maraton praní
špinavých zásahových oděvů.
Tento zásah prověřil nejen techniku, ale hlavně zdatnost a odolnost všech zasahujících.
V průběhu teplé noci, s dýchacím přístrojem na zádech, si mnozí zasahující sáhli hluboko
do svých sil a je třeba poděkovat za jejich vysoké nasazení.
Rozsáhlý požár lesa, 21. června 2018 – Bzenec (HO)
Tři zásahy v jednom dni, to se nám zase tak často nestává… První letní den roku 2018
začal požárem v motorovém prostoru autobusu na dálnici D1 a končil planým poplachem na objektu vyškovského sila. Mezi tím jsme však vyjeli k rozsáhlému požáru lesa
a trávy kolem železniční tratě v okolí Bzence. Téměř 6 let a 1 měsíc po prvním rozsáhlém
požáru v této lokalitě. Tentokráte jej zapříčinila technická závada na projíždějícím vlaku
a jiskry zapálily porost v délce několika kilometrů. Naše jednotka, společně s dalšími 5,
je povolána v 17:11 hod. k zajištění týlového zázemí. Současně, po dohodě s operačním
střediskem, vyjíždí i velkoobjemová CAS32, která pomůže s dodávkou hasební vody
na požářiště. Vyjíždí tedy 8 drnovických hasičů a další zůstávají v obci na zajištění našeho
hasebního obvodu s CAS20 (která o 2 hodiny později vyjíždí právě na hlášený požár sila
ve Vyškově) a na případné střídání, které se dalo očekávat. Po příjezdu do Bzence se jednotka rozděluje. CAS32 vjíždí do lesa, kde se podílí na dopravě vody a hašení požáru le-
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sního porostu 2 proudy „D“ Tato činnost osádce CAS konči před 23. hodinou, kdy odjíždí
zpět na základnu do Drnovic.
Druhá skupina, s dopravním automobilem, přívěsem a dalšími předurčenými jednotkami, vytváří rozsáhlé týlové zázemí pro zasahující hasiče. V průběhu času se poskytují
ochranné nápoje, staví se místo pro odpočinek a vaří se strava. Zde kooperujeme s jednotkami ze Židlochovic, Kobylí, Švábenic, Moravského Žižkova a Těšan. Do týlového prostoru postupně chodí na stravu všichni zasahující. V průběhu večera a noci jsou tak vydány
stovky lahví vody, tatranek, baget a asi 350 porcí teplého jídla. Nám zde činnost končí
krátce před 4. hodinou ranní a i tohle družstvo se následně vrací zpět do Drnovic. Druhý
den následuje dovybavení vozidel a jejich očista, kompletace použitého materiálu a oprava vzduchové soustavy CAS32.
Antonín Bastl ml.
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Kroužek:
Závodů v Kroužku se zúčastnilo pouze jedno družstvo mladších a jedno družstvo

v požárním útoku, ale také v běhu na 60 metrů s překážkami. Za přípravku nás reprezentovalo
6 chlapců a 2 děvčata, u mladších pak dvě děvčata a u starších tři děvčata a tři chlapci. V tabulce
se můžete podívat na výsledky požárních útoků.
kategorie
počet zúčastněných družstev
umístění
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přípravka
2
1., 4.
mladší
2
5., 12.
Kroužek
starší
3
1., 3., 15.
Závodů v Kroužku se zúčastnilo pouze jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších.
Tyto
závody totiž vždy připadají na hodový víkend. Starší přivezli z požárního útoku první
Kroužek:
v Kroužku
místo aZávodů
mladší místo
čtvrté.se zúčastnilo pouze jedno družstvo mladších a jedno družstvo
starších. Tyto závody totiž vždy připadají na hodový víkend. Starší přivezli z požárního útoku
první místo a mladší místo čtvrté.
Velešovice
Velešovice byly letos nešťastně přeloženy na neděli hodového víkendu a tak se této
Velešovice:
soutěže
zúčastnilo pouze nejstarší družstvo. Tomu se moc nedařilo v požárním útoku Velešovice byly letos nešťastně přeloženy na neděli hodového víkendu a tak se této
přivezlo osmé místo. Chuť si ale spravili na štafetě dvojic, kde opět excelovali a získali
soutěže zúčastnilo pouze nejstarší družstvo. Tomu se moc nedařilo v požárním útoku - přivezlo
zlato.
osmé místo. Chuť si ale spravili na štafetě dvojic, kde opět excelovali a získali zlato.
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Pustiměř:
Pustiměř
v Pustiměři se opět účastnilo jen jedno družstvo starších žáků. Ve štafetě dvojic
ZávodůZávodů
v Pustiměři
se opět účastnilo jen jedno družstvo starších žáků. Ve štafetě dvojic
se umístilo na prvním místě, stejně tak i v požárním útoku.
se umístilo na prvním místě, stejně tak i v požárním útoku.
Hlubočany:
Hlubočany
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Pustiměř:
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Hlubočany:
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přípravka
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1.,15.
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22
1.,
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2
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Dražovice
Dražovice
Dražovice
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bylhorký.
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2
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3.,
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12.5.
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12.7.
starší
21
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2
1., 7.
požární útok:
požárníkategorie
útok:
počet zúčastněných družstev
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kategorie
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přípravka
2
1., 3.
přípravka
1.,
mladší
12
10.3.
mladší
starší
21
1.,10.
10.
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2
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Topolany:
Topolany:
Do Topolan letos vyrazila pouze naše přípravka. Nejstarší družstvo nás reprezentovalo
Topolany
Do
Topolan
letos vyrazila
naše přípravka.
Nejstarší
družstvo
nás reprezentovalo
v tomto
termínu
na vyrazila
krajském
kole pouze
hry
Plamen
a ostatní
dvě
družstva
je jelanás
podpořit
a zafandit.
Do
Topolan
letos
pouze
naše
přípravka.
Nejstarší
družstvo
reprezentovalo
v tomto termínu na krajském kole hry Plamen a ostatní dvě družstva je jela podpořit a zafandit.
v tomto termínu na krajském kole hry Plamen a ostatní dvě družstva je jela podpořit
a zafandit.

Drnovice
Letos jsme pořádali po letech první drnovické závody v požárním útoku pro děti. Do jejich organizace se zapojili nejen vedoucí v čele s panem Svatoplukem Smutníkem, který
byl hlavním organizátorem a tvůrcem závodů, ale také dvě nejstarší družstva. Zatímco
nejstarší z nás se chopili rolí rozhodčích, druhé nejstarší družstvo se zhostilo funkcí v kiosku. Celá soutěž proběhla hladce, většině družstev se i docela dařilo.
V Drnovicích se závodilo ve štafetě požárních dvojic a požárním útoku. Pořadí v těchto
disciplínách se sečetla a poté tvořila konečné umístění v našem závodě.
Jelikož se jednalo o domácí závody, tak se na nich ukázala nejen starší přípravka, ale také
ti naši úplně nejmenší závodníci. Naše nejmladší starší družstvo si doma zkusilo požární
útok a šlo mimo soutěž.

V Drnovicích se závodilo ve štafetě požárních dvojic a požárním útoku. Pořadí v těchto
disciplínách se sečetla a poté tvořila konečné umístění v našem závodě.
Jelikož se jednalo o domácí závody, tak se na nich ukázala nejen starší přípravka, ale také ti
naši úplně
nejmenší
závodníci. Naše
nejmladší starší družstvo si doma zkusilo požární útok
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šlo mimo soutěž.
kategorie
přípravka
mladší
starší

počet zúčastněných družstev
4
1
3

umístění
2., 6., 8., 10.
8.
1., 9.

Drnovicíchtaké
taképroběhlo
proběhlo celkové
celkové vyhlášení
vyhlášení Vyškovského
Vyškovského Soptíka
Soptíka ročníku
ročníku 2017/2018.
2017/2018.
VVDrnovicích
Přípravka se
mladší
na na
11.,11.,
a 14.
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Voděnka z Kozlan. I letos se návštěvníci večerní zábavy dočkali nejen moravské besedy,
Závěrem bychom rádi poděkovali všem osobám, které se na chystání a průběhu hodů nějak
ale také půlnočního překvapení, které slavilo velký úspěch. Na zábavě naopak pozorupodíleli, sponzorům a vedení obce za vstřícnost a podporu, bez které by nebylo možné tuto akci
jeme
vzrůstající počet návštěvníků, z čehož máme opravdu velkou radost.
pořádat.
Velice nás těší zájem nejen ze skupiny mladých lidí, kteří se hodů účastní jako stárci,
ale také účastí našich spoluobčanů, kteří nás chodí na tuto akci podporovat a pobavit se.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem osobám, které se na chystání a průběhu hodů
nějak podíleli, sponzorům a vedení obce za vstřícnost a podporu, bez které by nebylo
možné tuto akci pořádat.
Už se těšíme na další ročník. Kdo chce, může si poznamenat termín 3. - 5. 5. 2019.
Budeme rádi, když Vás příští rok uvidíme.
Veronika Kosíková

Sbor dobrovolných hasičů
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Návštěva dětí z místní mateřské školy
Je to již tradicí, že naši zbrojnici navštěvují děti z místní mateřské školy. Nejinak tomu
bylo i letos.
V pátek 1. června 2018 jsme v areálu zbrojnice přivítali téměř stovku dětí se svými
učitelkami. Všem byla předvedena naše požární technika a navíc přijeli kolegové, profesionální hasiči z požární stanice Vyškov. Ti dětem předvedli automobilový žebřík.
Po seznámení s technikou a provedení objektem hasičky si děti vyzkoušely zastříkat
z proudnice a správě přidělit oblečení a telefonní čísla na hasiče, policii a lékaře. Následně
byla vyhodnocena soutěž Požární ochrana očima dětí a školkáčkům jsme předali sladké
odměny za jejich nakreslené obrázky. Na závěr jsme vyrobili hasičskou pěnu, které se
všichni mohli užít dosyta a poté se již děti se vrátily zpět do mateřské školy.
Den otevřených dveří
Všechny občany a příznivce bychom chtěli srdečně pozvat na dny otevřených dveří
v požární zbrojnici, které se uskuteční při příležitosti 125. výročí založení našeho sboru
dobrovolných hasičů v průběhu obecní pouti. V rámci toho proběhne taktéž slavnostní
předání nové CAS20 na podvozku Tatra 815 TerrNo1, která nám již půl roku spolehlivě
slouží.
Průběh pouťových oslav:
- sobota 11. srpna 2018
			 o 10:00 – 12:00 hod.
			 o 12:00 – 18:00 hod.
- neděle 12. srpna 2018
			 o 9:00 – 16:00 hod.

Slavnostní předání nové CAS20
Den otevřených dveří v požární zbrojnici
Den otevřených dveří v požární zbrojnici

Závěrem našeho příspěvku bych rád srdečně poděkoval všem, kteří se aktivně podílejí na chodu a činnosti našeho sboru dobrovolných hasičů a jednotky SDH. Jak jsem
uváděl již několikrát v minulosti, nejedná se pouze o zásahovou činnost, ale také o vedení a výchovu našich nástupců (vedoucí mladých hasičů), kulturní činnost (stárci,
organizace hasičského bálu) a mnoho dalšího. Tito lidé a jejich nejbližší si zaslouží mé
poděkování za nemálo času a energie, které na tuto činnost vynakládají. Dále chci
poděkovat obci Drnovice a všem sponzorům a příznivcům za jejich přízeň a podporu
potřebnou k vykonávání naší práce.
Antonín Bastl ml.

BabyBanda
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Z dopisů našich fanoušků

Je tomu právě rok od vydání prvního CD našeho ženského estrádního uskupení BabyBanda. Kdo nás pravidelně sledujete, víte, že CD jsme ve spolupráci se spolkem Drnka
nahrály v únoru 2017 ve vyškovském studiu Davos Record a pokřtily o pouti sv. Vavřince
v srpnu 2017 u nás v Drnovicích.
CD obsahuje celkem třicet našich vlastních skladeb a nese název dle jedné z písní
Barvy duhy. Jak tušíte, za symbolických 70,- korun, jde na dračku. Naše humoru plné
písničky si poslouchají velcí i malí nejen z Drnovic a okolí, ale ze všech koutů republiky,
ba i světa. Ze sedmistovkového nákladu nám nyní po roce zbývá ještě posledních pár
desítek cédéček. A protože našim smyslem a cílem bylo a je naše posluchače potěšit
a pobavit, vrací se nám potěšení i pobavení zpět jako bumerang, neboť sdílením svých
dojmů a komentářů těší také oni nás. A tak i my, drnovické „celebrity“, se o tuto radost
a legraci zde rády podělíme s vámi.
Po každém našem vystoupení, stejně tak i po křtu CD, se nám ozývá mnoho
zúčastněných, a tak vtipně vybíráme:
„Jak se cítíte, Madame, po křtu? Byli jsme v první řadě! V autě nám hezky prozpěvujete. Píseň
Tělo modelky mě ráno za volantem totálně dostala!“ Kateřina V., cestovní konzultantka,
Brno
„Ženy z Bandy to zase vyhmátly. Jste nejlepší! Jsem stále na příjemné vlně díky setkání s vámi
a účasti na vašem koncertu.“ Martina K., sociální pracovnice, Brno
„Děkuji vám všem za absolutní přízeň a vstřícnost, za spontánní chvíle u vás v Drnovicích.
Je mi s vámi vpravdě dobře. Vy všechny jste úžasné včelky. Zdarec všem Čičinám, díky moc
a ručky líbám.“ Jiří K., operní pěvec, Brno
„Babybandě vděčím za spoustu dobré nálady. Nejvíc mě baví živá vystoupení, protože to
pak úplně cítím energii těchto správných moravských bab. Dělají si srandu samy ze sebe,
z běžného života, situací, kdy je humor někdy to poslední, co nás napadne. … Moje holky už
znají nahrávky z mobilu a jsou z nich opravdu hodně nadšené. Pořád jsem z toho také totálně
nadšená!“ Simona C., redaktorka rádia, Brno
Z těch, kdo se nemohli koncertu ani křtu osobně zúčastnit a znají vše jen z doslechu:
„No teda, jste slavný, holky… To se nedá popřít!“ Lenka O., kadeřnice a vizážistka, Vyškov
Na CD poštou zaslané reagují stále také další spřátelené duše:
„Vaše CD jsem si vzala do auta. Jak jezdím do práce, tak mi zpříjemňujete cestu, s babama!“
Lucie P., Leslie, Skotsko
„Život je samá sranda, napsala mi Babybanda, jsou to pěkné kusy, veselo s nimi být musí!“
Zbyněk U., univerzitní pedagog, environmentalista, Brno
„Vy jste hustokruté!!! To jsou pecky! Texty mě moc baví. Krásné i výtvarně.“ Jana S., psycholožka,
Liberec

BabyBanda
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Pokud ještě CD nevlastníte a přáli byste si ho alespoň jednou poslechnout, obraťte se
na členky BabyBandy či členy Drnky. A pokud máte už CD vohrané, přijďte na naše vystoupení. Můžete totiž zaslechnout některé další, z našich nových čtrnácti hitů, které
na CD nenajdete (Maminky panenka; Vodnická; Padá sníh; Fujarová; Cirkus; Školková;
Svatební; Cukrová; Švihák lázeňský; Čarodějná; Kouzla, čáry, lektvary; Samba; Mávala jsem
do nebe; Ty a já).
Pozvánky na naše vystoupení či na akce, jejichž budeme hosty, můžete sledovat
na www.babybanda.webgarden.cz anebo na facebooku.
Za členky BB: Eva Hrdá

Osvětová beseda
Drnovičtí ochotníci zkoušejí Růži z Argentiny

Už, už, už, už se podzim blíží… a s ním i další opereta v Drnovicích. Letos nás čeká jubilejní,
v pořadí již desáté divadelní představení v režii Jana Dvořáka a tentokrát se drnovičtí
ochotníci vracejí ke stejným autorům, s nimiž přesně před deseti lety začali objevovat prkna, která znamenají svět, a sice ke čtveřici libretistů s pseudonymy Tobis, Špilar, Mírovský
a Rohan a k oblíbenému hudebnímu skladateli Járovi Benešovi, kteří se v drnovickém
kulturním domě představili operetami Na tý louce zelený (2008) či Uličnice (2009).
V letošním roce nás ochotníci přenesou dál než obvykle. Podíváme se na žhavé argentinské pampy do kraje v okolí řeky La Plata, kde diváci poznají větrem a sluncem
ošlehané honáky dobytka zvané gauchos, kteří budou na ranči La Paloma horoucími
serenádami usilovat o srdce krásných, vášnivých seňorit.
Jak vypadá takový gaučo? Kdo je tajemný El Tigro? Propadne půvabu krásné Carmencity, nebo dá přednost měšťanské slečince Dolores del Monte? Kdo zkrotí americkou tetu
Virginii? Co má za lubem obchodník Pérez? Kde se v Argentině vzal Johny Vosička? Najde
Ramón pravou růži z Argentiny? A jaké známé šlágry si budete cestou domů zpívat tentokrát?
Na to vše vám odpoví ochotničtí divadelníci romantickou operetou Růže z Argentiny
v Kulturním domě v Drnovicích v následujících termínech:
Premiéra: v sobotu 17. listopadu 2018 v 19 hodin,
I. repríza: v neděli 25. listopadu 2018 v 17 hodin,
II. repríza: v sobotu 1. prosince 2018 v 19 hodin.
Každý, kdo někdy stál na jevišti, bude jistě souhlasit, že nejlepší odměnou je pro herce
upřímný potlesk diváků. Přijďte proto odměnit skoro tři desítky ochotníků, kteří již pilně
zkoušejí své zpěvy pod taktovkou Ing. Jana Holzera a Bc. Milana Takáče.
Za ochotnické divadlo při Osvětové besedě Drnovice, z. s. vás co nejsrdečněji zve
Veronika Dvořáková

Fotbalový klub Drnovice
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Přehled sezony 2017/2018.
Muži A se umístili na 4. místě OP VYŠKOV.
Na 1. místě se umístily Bohdalice, na druhém Letonice, třetí Rousínov. Všechny tři týmy
postupně odmítly postup do krajské soutěže. FKD nabídnutý postup vzal, a v příští
sezoně budeme hrát krajskou soutěž 1.b třídy.
Nejlepší střelec David Lukeštík 23 branek
Muži B obsadili v konečné tabulce III. třídy Vyškov 2. místo.
Na 1.místě skončily Ivanovice, které postupují do OP.
Nejlepší střelec Roman Gibala 27 a Radek Pytela 26.
Dorost obsadil v krajské soutěži 7. místo.
Nejlepší střelec Miloš Bastl 9 branek
Starší žáci skončili v krajské soutěži na 6. místě
Nejlepší střelec Radim Aujeský 11 branek
Mladší žáci obsadili 6. místo v krajské soutěži
Nejlepší střelec Henri Vaněček 12 golů
Starší a mladší přípravka hrála krajskou i okresní soutěž.
V krajské soutěži odehráli kluci spoustu utkání proti kvalitním soupeřům.
V okresní soutěži obsadila starší přípravka 4. místo a mladší obsadili pěkné 2. místo.
Fotbalová školička měla dva tréninky týdně. Starší kluci přechází do vyšší kategorie. Tréninky školičky začnou opět poslední týden v srpnu, vždy v pondělí a ve středu od 16:30.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZVÁNKA POUŤ
NEDĚLE 12.8. v 10:30 FKD A – LIPOVEC
SOBOTA 11.8. v 13:15 FKD dorost – MORAVSKÁ SLAVIA BRNO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STADION
Od podzimu 2017, kdy stadion a přilehlé pozemky koupila obec, uběhlo několik měsíců.
Za tu dobu členové FKD a pracovníci OÚ Drnovice:
- vyklidili a uklidili tribunu A
- odstranily se časem strávené sedačky na tribuněB
- byla vypracována studie na tribunu A
- opravily se rozvody vody a topení v tribuně A
- proběhla generální rekonstrukce trávníku
- proběhla výmalba a oprava kanceláří
V současné době se řeší svrchní izolace na tribuně A a oprava zdi za brankou…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing Daniel Brtníček, předseda FKD,z.s.
Kontakt: www.fkdrnovice.estranky.cz nebo facebook
Sezona 2018/2019 začne 12.8.
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9. až 11. dubna se naši orelští senioři sešli na tradičním Celostátním setkání na Velehradě.
V duchovním vedení se střídali P. Kopecký, P. Dujka a předseda Duchovní rady Orla ČR
P. Kodeda OP, který přijel až z Plzně.
V pondělí večer nás přijel pozdravit starosta Orla Ing. Stanislav Juránek a pozval
všechny na Orelskou pouť na sv. Hostýn u příležitosti 70. výročí Orelské pouti v roce 1948.
O 152 orelských seniorů se staraly řádové sestry cyrilometodějky ze Stojanova. Úterní
večer byl organizován tak, že každá župa si připravila vyprávění o různých akcích a o svých
významných členech. Mnohá vyprávění byla hodně legrační a moc jsme se nasmáli. Nakonec zástupci župy navrhli píseň, kterou jsme si společně zazpívali, odměnou nám bylo
okrasné poděkování vyrobené sestrou Pachtovou.
21. dubna se zástupci naší župy vydali do Prahy, aby se poklonili památce kardinála
Berana, kterého nezlomilo ani nacistické ani komunistické bezpráví. Bratr Kostelka (z jednoty Vyškov) s praporem Orla v exilu (kde první štítek přidělal právě otec kardinál Beran)
a čtyři zástupci naší jednoty v čele se starostou br. Janem Handlem - poprvé v novém
orelském kroji a s praporem. Dále se této mimořádné události zúčastnily sestry Marie
Handlová, Jana Příborská a Marie Králíčková.
Kardinál Beran byl pochován v roce 1969 v Římě v bazilice sv. Petra jako jediný mezi
papeži, protože komunisté nechtěli přijmout zpět do vlasti ani jeho mrtvé tělo. Na počest
jeho návratu do vlasti byla v katedrále sv. Víta sloužena mše svatá s vynikající promluvou
kardinála Dominika Duky OP. A na závěr zpívala celá katedrála hymnu, tak jak ji znal pan
kardinál Beran.
13. května jsme oslavili svátek všech maminek. Velké poděkování patří dětem z místní
mateřské a základní školy. Maminky pozdravil předseda KDU-ČSL JmK a krajský zastupitel
Ing. Roman Celý. Poděkování také patří všem sponzorům a především vedení mateřské
a základní školy.
19. května jsme uspořádali celodenní výlet do Olomouce do světa techniky. Děti
i dospělí si vyzkoušeli vědomosti z naší historie a další dovednosti z ostatních vědních
oborů. Prohlédli jsme si arcibiskupský palác s historickou aulou, kde se konají promoce
absolventů Univerzity Palackého. Následovala komentovaná prohlídka kaple sv. Jana Sarkandra a na závěr koupání v místním aquaparku. Všichni se osvěžili a byli velmi spokojeni.
Celý výlet připravila vedoucí Rady mládeže sestra Marie Handlová a za to jí patří velký dík.
22. května někteří naši členové navštívili koncert v Knihovně Karla Dvořáčka. Členka
naší jednoty Pavlínka Sotolářová hrála dvakrát na klavír - samostatně a na závěr koncertu čtyřručně. Pavlínka studuje zdravotnickou školu ve Vyškově. V březnu vyhrála
ošetřovatelskou soutěž a postoupila do Prahy. Ve svém volném čase se věnuje hře
na klavír a v dubnu se účastnila klavírní soutěže v Žilině, kde získala 1. místo. Mimo tyto
své aktivity pomáhá obyvatelkám zařízení, které provozuje organizace Adra.
26. května se konal volejbalový turnaj smíšených rodinných týmů v Křenovicích
u Slavkova, kde byla také naše účast. Náš tým vyhrál 1. místo.

Orel
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Připravovaný Dětský den v neděli 3. června v zámecké zahradě nám překazil vydatný
déšť. Náhrada se uskuteční v neděli 30. září – snad nám tentokrát bude počasí přát.
21. až 28. července pořádá naše jednota již tradiční dětský letní tábor. Přejeme všem
táborníkům hezké počasí a krásné zážitky.
Závěrem zveme všechny na tradiční Orelskou pouť na sv. Hostýn ve dnech 18. a 19.
srpna. Termín odjezdu autobusu bude včas oznámen v naší vývěsní skříňce.
Přejeme všem krásný čas prázdnin a dovolených.
Zdař Bůh!
Ing. Marie Králíčková
sekretář jednoty

Colorful Music
Colorful Music, z. s. pokračuje další sezónou
Hudebně kulturní spolek Colorful Music, z.s., jehož cílem je podpora mládeže,
začínajících a stávajících hudebních uskupení, pokračuje další sezónou ve své
činnosti. Kromě provozu zkušebny, kterou využívají kromě dvou stálých formací i nahodilá seskupení vytvořená pro akce typu Drnováci a jejich hosté
hrají drnovákům, Eden oprn-air jam session apod., zajišťuje spolek organizaci
hudebních festivalů. V březnu letošního roku se uskutečnil již 6. ročník festivalu „Drnovické asfalt“. Návštěvníci mohli ocenit vystoupení pěti hudebních
skupin. Nechyběla také show začínajících bubeníků ze Základní umělecké školy
ve Vyškově. V letošním roce spolek pořídil novou osvětlovací techniku, kterou
jste mohli vidět v akci na festivalu „Drnováci a jejich hosté hrají drnovákům“.
Co nás ještě čeká v letošním roce? Pokračujeme s tradičním rockovým loučením
s létem – festivalem „EDEN open air jam session“, který se uskuteční 1. 9. 2017
za bývalou krosovou dráhou na cestě z Drnovic do Pístovic a převážně tvrdší
muziku mohou očekávat návštěvníci 2. ročníku metalového festivalu „Brutal
asfalt“
Přeji Vám hezký zbytek léta a třeba se uvidíme na některé z našich akcí.
Colorful Music, z.s.

TJ
TJSokol
SokolDrnovice
Drnovice
Volejbal:
TJ Sokol
Volejbal:
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V letošní sezóně opět měli Drnovice zastoupení v obou okresních přeborech (OP I, OP II).
V letošní sezóně opět měli Drnovice zastoupení v obou okresních přeborech (OP I, OP II).
Náš A tým již řadu let hraje OP I, ve které se pravidelně drží v horní polovině tabulky. Letošní
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Stolní tenis

Oddíl stolního tenisu v Drnovicích má za sebou další úspěšnou sezónu a připravuje se
na tu nadcházející.
Náš oddíl klade veliký důraz na práci s dětmi. Dětem se věnují naši trenéři dva dny
v týdnu. Techniku hry si nejmenší hráči zdokonalují pomocí nejmodernějších technologií
(herní robot). Začínajícím dětem zajišťujeme základní vybavení a vedení kvalifikovaných
trenérů.
V příští sezóně nastoupí naše družstva v Okresních soutěžích III. a I. třídy, kde budou bojovat o co nejlepší umístění. Máme také družstvo v Krajské soutěži, což je bezesporu výsledek tréninkové práce našich hráčů a trenérů.
Těšíme se na nové zájemce o stolní tenis.
www.stolnitenisdrnovice.cz					

Všestrannost

Pavel Bastl

Oddíl všestrannosti v naší jednotě má velké zastoupení a je rozdělen do několika oddílů.
Tři jsou rekreační odbíjená potom tenis, kung-fu, malá kopaná a ženy. Velmi aktivní je
oddíl žen, které pravidelně cvičí pod vedením Marty Dvořákové a Jitky Daňkové pořádají
pravidelné výlety jak do zdejšího okolí tak i dále např. do Rožnova, Luhačovic, ale i k sousedům na Slovensko do Bojnice.

Rozhovor
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Tentokrát vám přinášíme rozhovor s mužem, který pochází z Polska, deset let sloužil v jihočeských Vodňanech a devátý rok je již
v Drnovicích. Mikuláš Wawrowski, farář.
Ještě než začneme náš rozhovor… Až se budeš ptát , nepokládej prosím otázky typu: proč jsem přišel do Čech?, proč jsem se stal farářem?
proč jsem se neoženil ? atd. Odpovědi na tyto otázky by zabraly spoustu stran a na to není v našem zpravodaji místo.
Dobře. Neptám se tedy proč jsi v České republice, ale proč sis zvolil Drnovice?
Já jsem si nevolil Drnovice. Když se mě ptal můj představený v Polsku jestli chci zůstat
v této republice, řekl jsem mu, že chci jít blíž k mému rodnému Slezsku. Myslel jsem třeba
Ostravsko. Když mi byla nabídnuta služba v brněnské diecézi, trošku jsem se lekl, protože
pokud bych sloužil v západní části, tak bych se domovu příliš nepřiblížil. V Brně mi však
byla nabídnuta farnost, která byla zrovna půl roku neobsazena. Drnovice. Když jsem se
podíval na mapu, zjistil jsem, že se jedná, v brněnské diecézi, o skutečně nejbližší místo
mého domova. Klidně jsem mohl odmítnout, ale řekl jsem si, že to zkusím.
Jediná tvá informace o Drnovicích byla vyčtena z mapy?
Informace jsem dostal, o tom, že Drnovice nejsou farností, kde chodí do kostela davy lidí
a kde funguje společenství farníků tak jako je to třeba v Polsku. Také jsem věděl, že je zde
fara se zahradou. V té době jsem měl tři psy, takže i toto hrálo roli v mém rozhodování.
Jak můžeš zhodnotit tvůj život v Drnovicích?
Drnovice a Vyškovsko obecně se dost liší od celého jihomoravského kraje, co se týče
množství angažovaných katolíků. Mně se líbí všude tam, kde jsou lidé. Člověk může bydlet v paláci na hromadě peněz, ale je nešťastný, protože nemá rád lidi. Všechno je v mých
rukou. Dobro je vždycky víc schované a je slyšet jen zlo, ale já dovedu hledat dobro. Kdo
nechce, nenajde dobrého člověka. Já se zde s lidmi docela sžil.
Moje životní motto je vidět v člověku především člověka. Na mě nedělá žádný dojem,
když se někdo ohání funkcemi nebo tituly, ale především vždy hovořím s člověkem. Ani
já sám nemám rád, když ve mně někdo vidí kněze Wawrowského, já jsem hlavně člověk,
který je kněz.
Žiješ tu už tolik let. Přemýšlíš ještě polsky, nebo už česky?
Ano, přemýšlím v češtině, ale dovedu se rychle přepnout do polštiny.
Chybí ti zde něco?
Z mého rodného kraje mi nejvíce chybí písničky. Hudba je významná složka mého života,
ale naše polská hudba ve mně vyvolává, to co česká nedokáže. I když česká a moravská
hudba je nádherná.

Rozhovor
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Jsou Poláci většími vlastenci než Češi?
To rozhodně jsou. Mým koníčkem je historie a naše historie je podstatně jiná než česká.
Jsem velmi empatický a vnímám emoce. Tady jsou emoce hodně níž než u nás. Respektuju to, neříkám, že je to lepší nebo horší, ale je to jiné. Můj vztah k domovu, nebo k místu
ve kterém žiju je velmi vřelý, zároveň se dívám na sebe jako na Poláka z českého pohledu.
I doma mi trošku nadávají, že jsem se už počeštil. Všímám si věcí, kterých jsem si dřív
nevšímal.
Ty máš české občanství.
Tam kde je můj domov, tam je má vlast a já tuto zemi beru jako svou vlast. Ale chtěl jsem
mít i jako občan veškerá práva a povinnosti. Jinak bych zde byl pouhým turistou.
V době kdy jsem podával žádost na ministerstvo vnitra o české občanství, byly nastaveny nějaké podmínky. Komise se mnou hovořila o tom, proč chci občanství. Podali mi
bulvární noviny, kde bylo složité najít nějaký delší článek, který jsem měl přečíst a pak
jsem o něm měl mluvit. Protože jsem dost ukecaný, tak mě museli po půl hodině stopnout a občanství mi dali.
Oženit se tady a získat občanství je také cesta, ale mnohem jednodušší je přečíst něco
z Blesku.
Naše republika letos slaví sté výročí založení. Chtěl bys jí něco popřát?
Přeju naší vlasti, aby se k ní její děti chovaly slušně, aby se k ní měly jako k matce. Aby
mohla pociťovat lásku a úctu, protože matku máme pouze jednu.

Knihovna
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Milí čtenáři a spoluobčané,
Pravidelně se Vás snažím informovat o dění v naší knihovně a ani tentokrát tomu nebude
jinak. V první řadě chci poděkovat stávajícím čtenářům za věrnost a podporu. Vážím si
také každého nového čtenáře a jsem přesvědčená, že naše knihovna je schopná mu nabídnout téměř srovnatelné služby jako velké knihovny. V současné době je přihlášeno
225 čtenářů, z toho 44 dětí. A že zde není nouze vybrat si jakoukoliv dostupnou literaturu
různých žánrů z téměř 9200 titulů, svědčí fakt, že od ledna letošního roku bylo do konce
května vypůjčeno bez mála 3000 titulů.
Další poděkování patří všem, kteří nám pomáháte při mimoknihovních aktivitách,
vám, kdo nám darujete knihy, které obohacují náš knižní fond.
Od jara se v naší knihovně událo opět několik zajímavých akcí, jak pro děti tak i dospělé.
Za zmínku stojí loutkové divadlo „O černouškovi v Africe“ ke „Dni dětí“, pro děti mateřské
školy a základní školy, které mělo velký úspěch. Další z již zaběhnutých akcí „Tvůrčí
dílničky“ pro děti a dospělé, „Úterní babinec“ a „S kočárkem do knihovny“ se těší stále
větší oblibě. Na konci května se knihovna podílela na zábavní akci pro děti „Děti století“
na Křivdě. Skákací hrad, soutěže, opékání špekáčků, ale i odměna stálo za to. Příští rok si
to musíme zopakovat!
Knihovna je ovšem hlavně o knihách. Pro naše čtenáře jsou připraveny každé pondělí
nejnovější knižní novinky nebo knihy zapůjčené z VF knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově,
které v našem knihovním fondu chybí.
A i když se vám tento zpravodaj dostal do domácností ještě v krásném letním počasí,
podzim se nezadržitelně blíží a s ním i spousta aktivit, které vás čekají s naší knihovnou.
Koncem prázdnin s Úterním babincem navštívíme zámek ve Slavkově. Dílničky zahájíme
již 4. září, uspořádáme „Knižní bazar“ a další zajímavé akce nejen pro čtenáře, o kterých
vás budeme včas informovat.
knihovnice Ladislava Růžičková
Výpůjční hodiny pro veřejnost
pondělí: 13.00 - 17.00, úterý: 13.00 - 17.00, pátek: 8.00 - 11.00 a 13.00 - 17.00 hodin
Veškeré informace naleznete na: nástěnce u autobusové zastávky na návsi
Facebook: Knihovna Drnovice
http://drnovice.knihovna.cz/sluzby/
telefon: 517 353 470
Ve dnech od 6. do 18. září 2018 bude omezen provoz knihovny.
Otevřeno bude pouze v pátek 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00 hodin.
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Vítáme do života (březen 2018 – květen 2018)
Adéla Paráčková
Edita Rogožanová
Matouš Nečesal
Petra Jandlová

Opustili nás navždy (březen 2018 – květen 2018)
Anežka Adamcová
Antonín Olejník
Miroslav Müller
Stanislav Olejník

Sňatek uzavřeli (březen 2018 – květen 2018)
Martin Vlček
Andrea Vymazalová
Martin Pečenka
Denisa Kostelková
Radek Pospíšil
Pavla Boucníková
Ladislav Škarydka
Jana Šíblová
Martin Lamoš
Kristýna Jirásková
Lukáš Ondráček
Lenka Grmelová
Petr Majerčík
Ivana Šetelíková
Ivona Dvořáková
matrikářka
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Sokol Drnovice oddíl Volejbalu Vás zve na:
Jubilejní 50. ročník pouťového volejbalového
derby
které se koná v Drnovicích v sobotu 11.srpna 2018
od 13:30 hodin na hřišti za školkou
Program:
13:30 – 14:00 prezentace účastníků
14:00 – 18:00 volejbalové zápasy tří generací volejbalistů
18:00

vyhlášení výsledků

Občerstvení:
pivo, limo a něco dobrého na grilu v režii pořadatelů
ostatní – dle nabídky účastníků akce z domácí kuchyně
Akce se uskuteční za každého počasí
Srdečně zvou současní aktivní volejbalisté

Inzerce
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sobota 1.9.2018
vstup od 13:00, kapely začnou hrát v 15:00
Jestli posloucháš rock a metal, chceš se potkat s
pohodovými lidmi, něco popít a pojíst, tak můžeš přijít na
pátý ročník rockového loučení s létem na zahradě EDEN
Zahrají kapely:

Skeleton Creaking, Punkevní
Jesvyně, BabyBanda a další.
Na závěr dostane prostor DJ.
EDEN najdeš hned za bývalou krosovou dráhou směrem z
Drnovic do Pístovic
Pivo + limo bude zajištěno za drobný peníz - krýgl s sebou
Občerstvení si každý donese dle své chuti - k dispozici bude
ohniště, gril i lednička
Na akci zve Colorful Music, z. s.

Inzerce
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