Na Vavřince povětří krásný,
bude podletí suchý a jasný…

Vážení spoluobčané,
po studeném a deštivém jaru, je tady v plné síle léto, pro mladší čas prázdnin,
pro starší čas dovolených, čas odpočinku a nabírání sil na další pololetí
letošního roku.
Je před námi tradiční Svatovavřinecká pouť, kdy do naší obce přijede spoustu
příbuzných, návštěv a stánkařů. Kolotoče svou hlasitou hudbou naruší náš
poklid, prostě bude tu rušněji, než je obvyklé. K pouti neodmyslitelně patří
také úklid obce, kdy naši pracovníci odvedou kus práce nejen před jejím
konáním, ale také po jejím skončení. Děkujeme všem, kteří se nejen před
poutí starají o krásně upravené okolí svých domů tak, aby se hostům v naší
obci líbilo.
V tomto letním vydání zpravodaje jako vždy přinášíme příspěvky našich organizací, mateřské a základní školy, zprávy z obecního úřadu.
Prostřednictvím článků si můžete připomenout kulturní nebo sportovní
zážitky, které nám zpříjemňují všední dny, kdy ne všechny jsou ideální. Většina
z nás navštívila úspěšné divadelní představení našich ochotníků, v červnu
jsme mohli být svědky nadání našich občanů při hudebním festivalu, měli
jsme možnost zúčastnit se akcí Kolokoče, Drnky, Orla, sledovat sportovní
úspěchy našich fotbalistů, kteří opět míří v novém ročníku do vyšší soutěže,
činnost a dobré výsledky našich hasičů v požárním sportu a jejich práci pro
obec.
Díky lidem v těchto sdruženích se v naší obci stále něco děje a věřím, že
tomu tak bude i nadále.
Stejně jako v roce 2007 je uprostřed zpravodaje anketa, týkající se života
v naší obci. Budeme rádi, když si najdete čas na její vyplnění. Obě ankety pak
budou porovnány a vyhodnoceny. Vzhledem k tomu, že nás čekají v říjnu
komunální volby, budou její výsledky dobrým podkladem pro práci nově zvoleného zastupitelstva. Vyplnit ji můžete v tištěné podobě a vhodit do schránky
na budově Obecního úřadu nebo elektronicky, a to nejpozději do 20.srpna.
Vážení občané,
přeji Vám příjemně prožitou pouť, spokojenou a slunečnou druhou polovinu
léta.
JUDr. Zuzana Hermanová
starostka obce
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Zprávy z jednání Zastupitelstva a Rady obce Drnovice
Zastupitelstvo obce se sešlo od vydání posledního zpravodaje dvakrát a to
28. 4. a 23. 6. 2010, rada se v tomto období sešla celkem osmkrát.
Na zasedání 28.4. 2010 zastupitelstvo mj., projednalo:
- schválilo závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
- vzalo na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Drahanská vrchovina za rok
2009
- schválilo rozpočtové opatření č. 1 a 2 – oprava šaten v Kulturním domě
a půjčky z Fondu rozvoje bydlení a neinvestiční dotace na volby
- bylo seznámeno se záznamem z provedené kontroly místních komunikací
a chodníků a bylo rozhodnuto, kde je nutné realizovat opravy ještě v letošní
roce – a to komunikace v místní části Za kostelem, Dombas, Vrch, chodník
před Kulturním domem a část obrubníků v místní části Křivda
- vzalo na vědomí v radě rozdělené neinvestiční příspěvky místním společenským organizacím z celkově schválené částky 250 tis. Kč s tím, že schválilo příspěvek o.s. FKD ve výši 84 tis. Kč, který vzhledem k výši přesahuje
pravomoc rady obce
- schválilo vydání změny č. 1 A územního plánu obce
- zamítlo žádost p. D. Zoubka o udělení výjimky a zařazení pozemku parc. č.
308/1 jako plochy pro bydlení do projednávané změny územního plánu č. 1B
- schválilo darovací smlouvu mezi obcí a Jihomoravským krajem na bezúplatný převod pozemku parc. č. 1628 o výměře 2.776 m2 do majetku obce
- schválilo uzavření kupní smlouvy mezi obcí a JMP Net, s.r.o. na úplatný
převod plynárenského zařízení za dohodnutou cenu 584 tis. Kč a v souvislosti s tím bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku Zemědělské
společnosti Drnovice ve stejné částce vzhledem k tomu, že tato se podílela
v minulosti na financování této akce
- schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení třem občanům v celkové částce 210 tis. Kč
- schválilo smlouvu o dílo na opravu sociálního zařízení ve sportovním areálu
s firmou Wagner, s.r.o. v částce 198 tis. Kč
- schválilo dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce
nového člena Ondřeje Machálka
- na základě předložených vyjádření nájemců z obecních bytových domů
schválilo záměr prodeje bytového domu č.p. 698 a zamítlo záměr prodeje
bytového domu č.p. 675

4

- bylo seznámeno se záměra oprav v letošním roce v bytovém domě č.p.
675 – oprava otopné soustavy, výměna rozvodů vody a řešení zateplení
z dotačního programu „Zelená úsporám“
- bylo seznámeno s projektem Moravská rodina, který se týkal i naší obce
Na zasedání 23.6. 2010 zastupitelstvo mj., projednalo:
- schválilo rozpočtové opatření č. 4 až 7 týkající se rozdělení příspěvků místním neziskovým organizacím, neinvestičních nákladů na žáka v Základní
škole, opravy věžních hodin a nákladů na projekt na zateplení obecního
bytového domu č.p. 675
- schválilo smlouvu o pronájmu a provozování nově vybudované akce
„Kanalizace Nová cesta“ v hodnotě 2,858 tis. Kč s firmou VaK, a.s. Vyškov
včetně dohody o vypořádání nájemného ve výši 79 tis. Kč za rok
- schválilo do funkcí soudců přísedících ing. M. Králíčkovou a ing. A. Dvořáka
- schválilo podporu předkládaného projektu mikroregionu Drahanská vrchovina z Revolvingového fondu MŽP na roky 2010 -2012
- schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu životní
prostředí na projekt „Obec Drnovice - podpora regenerace urbanizované krajiny“ – celkové výdaje 1,010 tis. Kč, spolufinancování obce 252 tis. Kč
- schválilo pro volební období 2010 – 2014 počet členů obecního zastupitelstva na 15
- schválilo smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 584 tis. Kč
Zemědělské společnosti Drnovice za podílení se na stavbě „Rozšíření plynovodu v lokalitě Kašparov (obec tuto částku získala na základě převodu
od JMP Net, s.r.o. – viz. výše)
- schválilo na základě podané žádosti o dotaci na nákup dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů finanční spoluúčast obce do výše 500
tis. Kč
- zamítlo žádost o odkup části pozemků parc. č. 1045/2, 1045/3, 1045/4
a 1045/5, které jsou v současné době v pronájmu
- zamítlo žádost firmy DouPharm, s.r.o. o spoluúčast na provozních nákladech pro udržení provozu výdejny léčiv v Drnovicích
- schválilo účtování paušálního poplatku místním neziskovým organizacím
při akcích pořádaných v Kulturním domě ve výši 500,- Kč + DPH
- vzalo na vědomí aktualizaci pomístních názvů používaných v katastrálním
území Drnovice
- vzalo na vědomí informaci od odboru územního plánování MěÚ Vyškov
o postupu prací na změně územního plánu obce č. 1B
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Rada se na svých zasedáním mj. zabývala:
- žádostí o poskytnutí příspěvku na opravu staré hasičky – zamítnuto
s odvoláním na podmínky nájemní smlouvy
- smlouvou o dílo na vysílač pro bezdrátový veřejný rozhlas v částce 89 tis. Kč
(stávající vysílač na OÚ z roku 1971)
- problematikou výše neinvestičních příspěvků na žáky ZŠ od obcí, ze kterých
žáci dojíždějí do Drnovic, došlo k nárůstu, který obce odmítaly hradit –
řešeno na zastupitelstvu rozpočtovým opatřením, kdy ZŠ nebude v tomto
roce realizovat všechny plánované opravy
- možností bezúplatného převodu požárního vozidla CAS 20 pro místní jednotku PO /podána žádost na HZS Jihomoravského kraje/
- problematikou dokončení vybavenosti (chodník, veřejné osvětlení) budovaného obytného souboru v lokalitě Za mlýnem – investor DAVO Trading, s.r.o.
- souhlasem Mateřské škole s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
- smlouvou o zajištění úkolů v oblasti požární ochrany u objektů ve vlastnictví obce
- žádostí o odprodej pozemku před RD v místní části Trávníky – zamítnuto
- dokončením oprav sociálního zařízení v objektu Kulturního domu
- oznámení Pozemkového úřadu o zahájení zjišťování průběhu hranic v rámci komplexních pozemkových úprav
- poskytnutím slevy za využití Kulturního domu na divadelní představení realizované SK Apollo Tučapy na které bylo dobrovolné vstupné
- provedením oprav v Kulturním domě a to výměna dveří, kuchyňský kout
s pultem a s ním související závěsný předěl s nasvětlovací rampou, malování,
nátěry radiátorů a výměny zemní krytiny
- opakovanými stížnostmi na hlučnost veřejného rozhlasu od obyvatelů
RD č.p. 59, stávající venkovní přijímač byl odpojen a nový zabudován
na vzdálenější místo
- schválením cenové nabídky na nový venkovní přijímač veřejného rozhlasu
ve výši 20 tis. Kč
- rozdělením neinvestičních příspěvků místním neziskovým organizacím
z celkové částky schválené v rozpočtu obce – 250 tis. Kč
- vzala na vědomí „Zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a zdraví při práci „ za rok 2010 v Mateřské škole
- přípravou podkladů pro stavební řízení na akci „Rozhledna Chocholík“
- schválila smlouvu o pronájmu zemědělských pozemků parc. č. 2085
o výměře 1.734 m2 pro potřeby chovu hospodářských zvířat s A. Krejčí, Drnovice 456 s roční výší nájemného 1,- Kč (pozemek je pro obec nevyužitelný
a nájemci je dlouhodobě udržován)
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- informací o výplatě dividend od České spořitelny za rok 2009 – pro obec
výnos 96 tis. Kč
- dodatkem ke smlouvě s firmou Respono Vyškov – snížení ceny za separaci
odpadu
- smlouvou s firmou E.ON Distribuce o právu zřízení věcného břemene
na akci přeložka vedení VN 324 Nový Dombas
- cenovou nabídkou firmy Uchytil, s.r.o. Brno na posouzení tepelně technických vlastností budovy bytového domu č.p. 675
- nabídkou firmy UPL MEDIA, s.r.o. na vytvoření virtuálních prohlídek pro
prezentaci obce
- využíváním společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou pro
soukromé účely osob nebydlících v budově – stanoven paušální poplatek
500,- Kč + DPH
- schválením smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 1460/1 KN o výměře
2.744 m2 s firmou Lesy ČR, s.p. k dohodnutému účelu, tj. výstavbě rozhledny
- schválením cenové nabídky firmy ELEKON, s.r.o. Vyškov na doplňky k věžním
hodinám na místním kostele a to výplně číselníku a osvětlení v celkové
částce 105 tis. Kč
- hlášením výsledku zápisu a řešením školního roku 2010/11 v Mateřské škole
– v rámci odchodů a příchodů zůstává 93 dětí a z toho vyplývá potřeba
otevření čtvrté třídy, potřeba řešení 120 tis. Kč ze strany zřizovatele, bude
předmětem rozpočtu na r. 2011
- upraveným rozpočtem o.s. Kolokoč a finanční spoluúčastí obce na projektu
„Podpora zdravé rodiny a posilování mezilidských vztahů“
- osvědčením přechodu bytu v obecním bytovém domě č.p. 675 po zemřelém
nájemci
- schválením cenových nabídek s firmou Jan Handl na práce na obecním
bytovém domě č.p. 675 a to opravu kanalizačních odpadů za 29,3 tis. Kč
a opravu rozvodů vody v částce 22 tis. Kč
- posouzením variantně zpracovaného odborného posudku od firmy Uchytil,
s.r.o. na energetické úspory na bytovém domě č.p.675 objednáním projektu na zateplení tohoto BD ve variantě nejvýhodnější z hlediska možného
čerpání dotací
- schválením poskytnutí neinvestičního příspěvku na částečnou úhradu
nákladů na materiál na vybudování parkovacího stání před rodinným
domem č.p. 443 ve výši 5 tis. Kč
- schválila provozování dvou výherních hracích přístrojů v provozovně
u Kummerů na druhé pololetí 2010
- schválením prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory na č.p. 112
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firmou ADEX – prodejna domácích potřeb na dalších 10 roků do 30.6. 2020
s doplněním o inflační doložku
informací o postupu vytyčování hranic zájmového území v rámci komplexních pozemkových úprav na katastru obce
seznámením s dokončením oprav sociálního zařízení ve sportovním areálu.
Bylo rozhodnuto, že u části, která bude sloužit veřejnosti bude vyzkoušen
celodenní provoz
schválením cenové nabídky od firmy EDMA, s.r.o. na práce u bytových domů
č.p. 564 a 675 a to oprava parkovací plochy 50 tis. Kč, oprava odstavné plochy 23 tis. Kč a oprava okapového chodníku 5 tis. Kč
sponzorskou smlouvou s firmou Českomoravský štěrk, a.s. za umístění reklamy ve výši 10 tis. s použitím na opravu staré hasičky
schválením finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů na státní
reprezentaci pro našeho občana M. Leciána na mistrovství světa v Číně
žádostmi o odkup pozemků parc.č. 1047/3 a 1130/29 – schváleno vyvěšení
záměrů prodeje
podáním výzvy – poptávkového řízení na zhotovitele stavby „Rozhledna
Chocholík, Drnovice“, oslovení pěti dodavatelů, vyvěšení na úřední desce
a na www stránkách obce
na základě žádosti Diakonie Broumov bylo rozhodnuto o provedení sbírky
ošacení ve dnech 1. a 2. září od 13,- do 17,- hod. v Kulturním domě
výběrovým řízením na akci „Oprava chodníku před Kulturním domem“ –
z předložených nabídek vybrána firma EDMA, s.r.o. s celkovými náklady 179
tis. vč. DPH
zahájeny opravy kanalizace v místní části Žleb, stanovení podmínek uzavírky

Výše uvedené je zestručnělý přehled toho, čím se zabývaly orgány obce od vydání posledního zpravodaje. V popisu problematiky projednávané v radě se
neopakují záležitosti uváděné již v zastupitelstvu.
Dále považujeme za vhodné uvést:
V květnu byly dokončeny opravy v budově Kulturního domu, které se týkaly
sociálního zařízení a šaten, které jsou součástí tělocvičny a zázemí pro fotbal.
Řešení bylo nezbytné vzhledem k tomu, že některé zařízení bylo původní z
roku 1951, značně poničené a naprosto již neodpovídalo současnému standardu a to především z hlediska hygienického.
Provedeny byly opravy totálně zničeného sociálního zařízení nacházejícího
se ve sportovním areálu a to tak, aby to „moc nestálo“, ale sloužilo. Přední část
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by měla plnit funkci veřejného WC a tím i hygienického zázemí k zámecké
zahradě. Zadní větší část je k dispozici k přilehlým tenisovým a volejbalovým
kurtům. Na základě dřívějších zkušeností jsou obavy z opětovného zničení
a ty už se bohužel začaly naplňovat přeseknutím elektrického kabelu.
Část drnovických občanů přišla v první polovině května do styku s pracovníky
Pozemkového úřadu a geodetické firmy DD plus Brno v rámci tzv. vytyčování
zájmového území. Je to jeden z dalších kroků v rámci provádění komplexních
pozemkových úprav a směřování k možnosti realizace protipovodňových
opatření, což snad každý uzná, že je jedna z hlavních priorit, které musí
obec zajistit. V této souvislosti je možné poznamenat, že přívalové deště nás
v letošním roce opět navštěvují a snad lze vypozorovat přínos dodržování
dohod mezi obcí a Zemědělskou společností týkajících se agrotechnických
postupů v rizikových místech.
I když se to píše těžko, nelze se nezmínit o stále pokračujícím vandalismu
mládeže – rozbitá okna v Mateřské škole, uražené zámky na vratech ke skladům
Obecního úřadu, rozbité dveře na zdravotním středisku, přeseknutý kabel,
ani se nechce pokračovat … Snad by stálo i za to některým dětem doma
vysvětlit, že když si musí ráno před školou zakouřit na schodech u Kulturního
domu, aby nedopalky neodhazovali na zem (podle velikosti se kouří snad již
od první třídy). A ať se nekončí pesimisticky, naopak pěkný pohled je např.
do zámecké zahrady a na to, jak je celodenně využívána od nejmenších dětí
až po důchodce.
Ing. Antonín Dvořák
místostarosta

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok 2009/2010 skončil. O tom, jak probíhal, jsem Vás průběžně informovala v předchozích Zpravodajích, tak alespoň krátké shrnutí. Pro školní
rok 2009/10 bylo přijato do MŠ 81 dětí do 3 tříd, kapacita je 94, ale na 4 třídy.
Do základní školy odchází 25 dětí, 9 dětí má odklad školní docházky, takže
56 zůstává, na zápis přišlo 38, tj. celkem pro šk. rok 2010/11 94 dětí. Nově
zapsaných je 25 starších 3 let a 3 děti mladší, ale zaměstnaných matek, tedy
na pravidelnou celodenní docházku, tj. celkem 84 dětí. Zbývajících 10 dětí,
které by chtěly nastoupit v novém šk. roce do MŠ jsou mladší 3 let, ale dosáhnou tohoto věku většinou od ledna do dubna a jejich matkám končí MD
a zaměstnavatelé jim déle nebudou držet místo.
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Radila jsem se s příslušnými pracovníky Městského úřadu odboru školství
ve Vyškově a Krajského úřadu JmK v Brně, zda by nebylo možné přijmout
tyto děti až od ledna 2011 a otevřít také k tomuto datu čtvrtou třídu. Bylo
mi potvrzeno, že je to jedna z možností, druhá je přijmout je už od září 2010
na omezenou docházku / to znamená maximálně 5 dnů v měsíci / a tím je
dostat do zahajovacích výkazů, které se odesílají se stavem k 30.9. Od září bychom na ně dostali na část platu učitelky, zbývající měsíce bychom museli
řešit v dohodovacím řízení od ledna. Zatím se vždycky tyto nárůsty výkonů
řešili, doufejme, že i v příštím školním roce tomu tak bude a nebudeme muset
řešit situaci jinak. Obec Drnovice, která je naším zřizovatelem, nám v případě
potřeby přislíbila pomoc, takže jsme se rozhodli otevřít novou třídu hned
od září. Budeme tedy začínat s 94 zapsanými dětmi a čtyřmi třídami, což je
plná kapacita. Přijaty byly všechny děti, které přišly na zápis.
O prázdninách nás čeká ještě spousta práce. Probíhá oprava a nátěr
střechy. Konečně snad dokončíme likvidaci následků po vytopení školky v srpnu 2008. Bude provedena výměna poškozených dveří v kuchyni, které nešly
nasadit na stávající zárubně a proto se musí vybourat a nebylo možné tyto
práce provést za provozu. Dále je třeba opravit okopanou omítku ve skladu
a položit sem nové PVC. Kuchyň a sklady se musí vymalovat, při té příležitosti
vymalujeme i nově otevřenou třídu, která doposud sloužila jako lehárna. Zakoupíme sem nový koberec.
Děkujeme všem za spolupráci a přízeň, přejeme pěkné prázdniny a dovolenou.
Květoslava Synková, ředitelka mateřské školy

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
I letos nastal den, kdy se 25 dětí předškolního věku loučilo v obřadní síni OÚ
s mateřskou školou. Po krátké pohádce, kterou jim přečetla bývalá p. učitelka
Drahomíra Gábrová předvedly děti pásmo básní a písní. Po svém vystoupení
dostaly dárečky a kytičku. Tu věnovaly své mamince za lásku a starostlivost, se
kterou o ně pečují. Nejedné mamince a babičce se zaleskly slzy v očích. Obřad
proběhl ve čtvrtek 17.6.2010 a dětmi se rozloučily nejen paní učitelky a paní
ředitelka mateřské školy, ale i paní starostka, která jim popřála úspěšný start
ke vstupu do základní školy.
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VÝLET DO ZOO
Konec školního roku bývá ve znamení výletů. I děti z naší mateřské školy
nebyly o tento zážitek ochuzené. Zatím, co nejmladší děti ze třídy Žabek se
vydaly do ZOO koutku ve Vyškově, starší oddělení Sovičky a Lišky zamířily poprvé na celodenní výlet do ZOO Lešná ve Zlíně.
25. května jsme nastoupili do autobusu, zamávali rodičům a vyrazili na cestu,
kterou jsme si krátili pozorováním krajiny a zpěvem oblíbené písně „Dneska
jedem do ZOO a už se moc těšíme na zvířata“. Asi po hodině a půl jsme byli
u cíle. Posilnili jsme se svačinou a vydali se za zvířátky.
Prohlídkou ZOO jsme podnikli cestu kolem celého světa. Viděli jsme zvířata
žijící v Africe, Asii, Americe, Austrálii i Evropě. Děti nejvíce zaujaly žirafy, pavilón slonů, klokaní maminka, které z kapsy vykukoval zvědavý klokánek,
opice a obrovská terária s hady a ještěry. Výrok malého Tomáška, že se cítí
jako dobrodruh, byl výstižný. Třebaže v tuto bobu panovalo deštivé počasí,
ten den nás mile překvapilo. Sluníčko se na nás po celou dobu usmívalo a až
na rozloučenou spadlo pár kapek deště. Tím se skončil náš dobrodružný celodenní výlet.		
Michaela Jelínková, Zdeňka Kopecká, učitelky mateřské školy

ZŠ DRNOVICE
1. Den otevřených dveří
Ve středu 21. dubna proběhl na Základní škole v Drnovicích den otevřených
dveří pod názvem Den Země. Toho dne vyrazili všichni žáci školy v předem
vylosovaných barvách oblečení – oranžová, zelená, modrá, žlutá, červená
a bílá. Po příchodu na ně čekalo překvapení v podobě zařazení do jedné z 12
pracovních skupin pod vedením také vylosovaného pedagogického pracovníka. Společně se tak sešli žáci ze všech ročníků. Někteří spolu pracovali
vůbec poprvé. Zvláště pro prvňáčky to byla novinka. Cílem dne bylo podpořit
význam Dne země, podpořit rozvoj komunikace mezi žáky a ukázat veřejnosti
prostory školy a práci žáků a pedagogů.
Celý program prolínalo téma Den Země. Skládal se z několika celků. Každá
skupina z předem zajištěných odpadků (PET láhve, papír, kelímky od jogurtů,
staré látky, krabice a plechovky od nápojů) navrhla a vytvořila model pro
přehlídková mola roku 2010. Soutěžní část proběhla na hřišti. Družstva
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soutěžila ve skládání puzzlí, určování mláďátek, přenášení vody, ve třídění
odpadů.
Velký ohlas u spolužáků i rodičovské veřejnosti mělo divadelní představení
autora Zdeňka Železného „Čím je skládka pro zvířátka“. Děti ze školní družiny
pod vedením paní vychovatelky Janky Holubářové i přes pošmourné počasí
podali výborný výkon a doufejme, že přesvědčily všechny o tom, co do lesa
nepatří.
Vyvrcholením celého dne byla závěrečná módní přehlídka všech modelů
a soutěž „O nejlepší obrazovou dekoraci“. Jednotlivé týmy v časovém limitu
lepily, skládaly, kombinovaly, prostě tvořily obrázek podle předlohy a záleželo
na fantazii, zručnosti a rychlosti. Všechny obrázky budou vystaveny v prostorách školy.
Úplnou tečkou na závěr bylo vyhlášení vítězů ve sběru papíru za školní rok
2009/2010. Vítězné třídy 2., 1.A, 5.tř. získaly finanční odměnu, nejlepší jednotlivci J.Setinský, 5.tř., N.Nohelová, 1.A, M.Zouharová, 2.tř. pak věcnou odměnu.
A co na závěr? Už se těšíme na další zajímavé akce.

1. Sportovní
2. Sportovní závěr školního
roku

závěr školního roku

Naše škola
jako každoročně
zúčastnila
mnoha
soutěží
Naše škola jako každoročně
zúčastnila
mnoha sportovních
soutěží
– vsportovních
kopané
a 2. amísto
v okresním
kole
Cupu,veve
– 1. místo v okrskovém
2. místo
v okresním
koleMcDonald´s
McDonald´s Cupu,
vy-vybíjené 3.
v soutěžikole
spádových
V spádových
měsíci květnu
proběhl na škol
bíjené 3. místo v okresním
a 1. místo vškol.
soutěži
škol. V měsíci
přehazované,
ve volejbale
a v kopané.
květnu proběhl navškole
„Týden sportu“.
Žáci soutěžili
v přehazované, ve volejbale a v kopané.

1.června se soutěžilo ve skoku vysokém. Letošního ročníku Dr

1.června se soutěžilo ve skoku vysokém. Letošního ročníku Drnovické
školy. Noví vítězové:
výšky se zúčastnilo 51 žáků školy. Noví vítězové:
kategorie

1. místo

Rekord
cm

ml. žáci

Sotolář K.
(7. třída) 130cm

135

st. žáci

Kučera L.
(9. třída) 150cm

173

ml.
žákyně
st. žákyně

Ressnerová M.
(7. třída) 120cm
Šťastná M.
(9. třída) 130cm

120
130
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2. Den otevřených dveří

3. Škola v přírodě
V termínu 31. 5. – 4. 6. 2010 vyrazili žáci 1.A, 1.B a 2. třídy na školu v přírodě.
Ubytováni byli v hotelu Vyhlídka, který se nachází v pěkné přírodě na okraji
obce Těchov u Blanska.
Pro mnohé to byla první zkušenost bez rodičů. Děti zvládly vše na výbornou. Během týdne samy sobě dokázaly, co všechno již bez rodičů dovedou
a že v kolektivu svých kamarádů mohou zažít také spoustu legrace a zábavy.
Učitelé pro ně nachystali pestrý program - etapovou hru „Mravencovo desatero“, postřehový závod, hru „Safari“, branný závod, hru „Na lišky a jezevčíky“,
karneval a oblíbené bylo také čtení na dobrou noc od naší „Mravenčí babičky“.
A protože děti mají rády koupání, zajistili pro ně učitelé také návštěvu wellnes
centra v sousedním hotelu s bazénem s mořskou vodou a protiproudem
a vířivkou.
A aby se rodičům tolik nestýskalo, každý den mohli sledovat své ratolesti
na fotografiích na internetu a napsat jim také krátký vzkaz.
Mgr. Soňa Mozková
V letošním školním roce se třeťáci, čtvrťáci a páťáci vydali poprvé na školu
v přírodě vlakem do krásných Jeseníků.
Ubytovaní jsme byli v penzionu Rejvíz, kde o nás bylo báječně postaráno.
Měli jsme dostatek výborného jídla, pití i dobré zábavy. I přes nepřízeň počasí
jsme zažili plno legrace. V pláštěnkách jsme se vydali na Mechová jezírka
a Bublavý pramen. Celý týdenní program byl zaměřen na filmovou tematiku.
Děti se tak vžily do rolí herců, scénáristů, režisérů a jiných filmových profesí.
Všichni jsme byli velmi spokojeni a neradi jsme se vraceli domů.
Mgr. Milena Kosíková
4. Den naruby
V pátek 28. května si žáci 9. ročníku vyměnili role s pedagogy školy a vyzkoušeli
si, jaké to je být učitelem. Jednotlivé dvojice po domluvě navštívili různé
třídy na 1. stupni a připravili si mnohdy zajímavou náplň vyučovacích hodin
v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk. A jak se jim to líbilo?
Pracné, namáhavé, zajímavé, nikdy to nebude moje zaměstnání, byla jsem
nervózní, byla jsem spokojená…. Pro všechny to byla zajímavá zkušenost.
I žáčci si pochvalovali svoje nové učitele a učitelky.
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5. Úspěšný rok
Tento rok byl pro naši školu úspěšný i v oblasti soutěží a olympiád. Zúčastnili
jsme se biologické olympiády, kde v kategorii starších žáků Miroslav Lecián
postoupil do krajského kola. Také osmáci a deváťáci v soutěži Rubikon vyhráli okresní kolo a reprezentovali školu v krajském kole a odměnou jim byl
výlet do hlavního města, do Prahy, s návštěvou Senátu ČR. Do krajského
kola postoupila i děvčata v soutěži finanční gramotnost. Největšího úspěchu
dosáhla žákyně 9. ročníku Markéta Kalivodová, která zabodovala v olympiádě
v českém jazyce. Postoupila do celostátního kola, které proběhlo koncem
června.

Ve středu 24.6. jsem se vydala na dlouhou cestu, jejímž cílem bylo rekreační
středisko Lažánky, ležící u města Blatná v jižních Čechách. Konalo se tam celostátní kolo 36. ročníku Olympiády v českém jazyce. Společně s dalšími asi
padesáti soutěžícími jsem se během týdne potýkala se záludnými gramatickými úkoly, psala dvě slohové práce a potila se u mluvního projevu. Náš
pobyt ale nebyl jen o soutěžení, archaismech, historismech, přechodnících
a textech ze 16. století, zbyl nám čas i na zábavu a poznávání okolí. Navštívili
jsme tvrz v Kadově a kadovské viklany, zříceninu hradu Rabí, židovský hřbitov
v Horažďovicích a hartmanickou synagogu. Byl to pro mě příjemný týden se
zajímavými lidmi a netradiční ukončení školního roku.
								
Markéta Kalivodová, 9.roč.

6. Školní časopis
V posledních dnech měsíce června vyšlo již devatenácté číslo školního
časopisu ZŠ. Časopis se vydává dvakrát ročně. Je sestaven z prací žáků,
doplněný obrázky, kvízy a fotografiemi. Poslední čísla jsou k nahlédnutí na
školních webových stránkách.
Mgr. Miroslav Zemánek, ředitel školy
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Sbor dobrovolných hasičů
(www.hasicidrnovice.cz)
Jednotka PO
Ke konci července naše jednotka vyjížděla k 36 událostem. Vlivem působení
přírodních živlů převažovaly technické pomoci (čerpání vody, odklízení
spadlých stromů). Dalších 28 zásahů bylo uskutečněno pro potřeby obcí
Drnovice, Ježkovice a Nemojany - čištění kanalizace, úklid vozovky, kácení
stromů, asistence při pálení, čerpání a dovoz vody.
Výjezdy spojené s přívalovými dešti:
23. května 11:57 – 13:06 hod. Drnovice počet členů: 14
Silná průtrž mračen, kanalizace nestačila brát vodu, koryto potoka bylo plné.
Čerpali jsme vodu na návsi u penzionu, kde došlo k zatopení komunikace
a tato byla neprůjezdná. Voda dále zaplavila přilehlé zahrádky a ohrožovala
sklepy rodinných domů. Byla nasazena 4 čerpadla a elektrocentrála.
3. června 5:32 – 19:40 hod. Nesovice počet členů: 9
Na základě dohody mezi starosty obcí a HZS jsme odjeli pomáhat odstraňovat
následky přívalových dešťů do Nesovic. Odčerpávali jsme vodu z lagun,
sklepů a studní pomocí 5 čerpadel a elektrocentrály. Společně s námi zasahovaly J SDH Nesovice, Kozlany a Bučovice.
12. června 21:04 – 22:55 hod. Vyškov, Drnovice, Ježkovice počet členů: 18
Opět odčerpávání vody u penzionu a dále pak spadené stromy na komunikace ve Vyškově a v Ježkovicích.
13. června 00:14 – 00:53 hod. Ježkovice počet členů: 14
Spadený strom na silnici mezi Ježkovicemi a Ruprechtovem. Komunikace byla
neprůjezdná.
13. června 9:05 – 11:42 hod. Ježkovice, Drnovice počet členů: 8
Odstraňování poškozených stromů po předešlé bouři.
13. června 13:15 – 14:40 hod. Drnovice počet členů: 6
Pročištění ucpané kanalizace v obci.
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15. července 13:38 – 16:08 hod. Ježkovice, Drnovice, Račice, Nemojany
počet členů: 12
Čerpání vody v naší obci u penzionu. Odstranění spadlých stromů na vozovku
před obcí Ježkovice, za Račicemi směrem na Bukovinku a na chatu v Nemojanech.
Další akce:
Ukázky pro děti MŠ a ZŠ Nemojany
Exkurze v požární zbrojnici pro MŠ Drnovice
Ukázky techniky na dětském dni firmy Frietzmeier
Požární asistence na závodech MOTO BP ve Vyškově
Ukázky zásahu na oslavách založení SDH Tučapy

Pořízení nového dopravního automobilu
Naše obec získala v letošním roce dotaci od JmK na obnovu požární techniky
ve výši 500 tisíc Kč. Dotace je určena na pořízení nového dopravního automobilu pro přepravu členů zásahové jednotky a mládeže za již dosluhující
vozidlo A 30 DA 12, které máme od roku 1983. Tento vůz vzhledem k jeho stáří
udržujeme ve výjezdu jen za cenu častých oprav a náklady na provoz jsou
vysoké. Zastupitelstvo rozhodlo na pořízení vozidla uvolnit dalších 500 tisíc
Kč. Zbývající prostředky poskytne sbor a část financí zkusíme získat od našich
sponzorů a příznivců. Jednání zastupitelstev jak krajského tak samozřejmě
i obecního nás potěšila a bereme to jako ocenění naší práce a podporu
do další činnosti.
Antonín Bastl

Mladí hasiči
Opět po roce se Vám – našim občanům, fanouškům a příznivcům pokusíme
přiblížit jarní část sezóny. V tomto období jsme se na okrese Vyškov zúčastnili
8 soutěží - převážně v požárním útoku.
Nejlépe se nám dařilo v Kroužku v naší oblíbené disciplíně Požární útok
CTIF, kde patříme mezi nejlepší družstva ČR. Perličkou bylo vítězství našich
mladších žáků, kteří porazili všechny starší žáky, dokonce i naše družstva.
Celkově v Kroužku první tři místa v PU CTIF, které dnes bezchybní mladší žáci
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doplnili i prvním a druhým místem v Požárním útoku a starší žáci druhým
a třetím místem ve stejné disciplině. Dále se nám také velmi dařilo na okresním kole, kde jsme vyhráli všechny tři kategorie a postoupili jsme na krajské
kolo do Brna – Pisárek. Zde jsme tentokrát, po 4 úspěších a postupech na kola
republiková v minulých letech, nezvítězili. V téměř každé disciplíně jsme
chybovali a oproti minulým rokům nám chybělo i štěstí , když jsme končili
za soupeři jen těsně o desetinky (často rozhodovala pouze rychlost prstů
na stopkách). Ale i takový je sport a naše třetí místo by nám mělo do příštích
let dát motivaci a ponaučení. Zasloužené vítězství získaly děti z Kuřimi, kterým
držíme palce na republikovém kole v Litomyšli. Naše družstva získala ve všech
závodech jara celkem 10 prvních , 5 druhých a 6 třetích míst (přípravka, mladší
a starší žáci). Z důvodu pršení a možnosti následného zranění na překážkách
byla často rušena disciplína běh na 60m jednotlivců, takže se letos běžela
pouze na dvou závodech, ale i tak máme zástupce mezi nejlepšími! Poslední
rok v mladších běhající Jirka Handl potvrdil své druhé místo z Prahy velmi
pěkným časem 18,05s v Hlubočanech, kde zvítězil. Na třetím místě lepšící se
Vojta Formánek časem 21,12s. V kategorii mladších máme ještě jedno skvěle
vybavené dítě. Je to obrovská bojovnice, stejně jako Vojtík teprve 9 let stará
Maruška Orálková. V Dražovicích velmi škaredě upadla na kladině. Jakoby se
nic nedělo se vrátila, aby ji znovu překonala. Ovšem na tom samém místě
opět upadla a když se znovu rozhodla již po třetí o překonání, byla zastavena
vedoucím. Jinak věřím, že by svůj běh dokončila klidně i na popáté. O týden
později v Hlubočanech, kdy by většina dětí po pádu vůbec nebyla schopna
závodit, zvládla svůj běh nejlépe ze všech a zvítězila časem 21,31s. V kategorii starších Karolína Medková a její druhé místo časem 15,74s. Poblahopřát
musíme Karolíně i za reprezentaci v kategorii dorost, kde ji jen o dvě desetiny
utekl postup na republikové kolo v jednotlivcích. Na republice jsme ovšem
letos své zástupce měli a to díky Pavle a Ivě Štéblovým. Ty velkou měrou
pomohly k postupu SDH Ivanovice na Hané v kategorii Dorostenky, které
všechny disciplíny krajského kola suverénními výkony vyhrály. Věděli jsme,
že mají velkou šanci uspět i dále a tajně jsme doufali v umístění na předních
příčkách. Holkám složených z Ivanovic, Dražovic a Drnovic se povedlo mnohem víc. Po vyrovnaných výkonech a chybách soupeřek zvítězili na Mistrovství České republiky v Litomyšli. Děkujeme holkám za jejich skvělou reprezentaci a krásné výkony.
Pro děti každoročně připravujeme na závěr školního roku rozlučkovou akci.
Letos již podruhé jsme uspořádali akci pro všechny děti dohromady a dokonce
i pro jejich rodiče. Proběhla 18.6. v hasičské zbrojnici pod názvem Giga Open

17

Air Party II a to ve výborné atmosféře. Děti si zazávodily o nejlepší družstvo
SDH Drnovice a všichni obdrželi pěkné ceny. Obdivuhodné výkony byly
vidět i u rodičů, kteří letos sestavili neuvěřitelných 6 družstev. Samozřejmě,
že bylo připraveno i občerstvení a několik překvapení. Kolem 18 hodiny
přijeli profesionální hasiči z Vyškova a děti si i sami mohly vyzkoušet sedět
v hasičském autě a dozvědět se více o hasičích a jejich vybavení, či zásazích.
Koncem prázdnin je připraven tábor ve Skavsku nedaleko Morkovic. Je to
druhý tábor v tomto složení a věřím, že se všem 43 přihlášeným dětem bude
moc líbit i s překvapeními, které jsme připravili. Letos poprvé organizujeme
příměstský tábor a dle reakcí dětí i rodičů proběhl první termín velmi kvalitně
s příjemným programem, kdy děti navštívily Dinopark, proběhla exkurze
v Rašnerově pekárně a jejich vyžití v těchto tropických dnech doplnilo
i každodenní koupání v bazéně za hasičkou. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem vedoucím a instruktorům za jejich náročnou práci a přizvat další lidi se
zájmem o výchovu dětí mezi nás.
Tomáš Černík

Požární sport
Letošní sezona v požárním sportu je v plném proudu a dá se říct, že už máme
více jak polovinu závodů za sebou.
Jako každý rok tak i letos se začínalo v Drnovicích. Deštivé jaro se podepsalo
i na naší soutěži. Terén byl ve velmi špatném stavu a ještě ve čtvrtek před
soutěží byl téměř nevyhovující. Naštěstí díky třídennímu čerpání se nám
podařilo hřiště uzpůsobit a závody proběhly bez sebemenší chybičky. Tímto
bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě soutěže podíleli a zvláště
pak panu Josefu Smutníkovi, který nám jako správce místního hřiště vyšel
ochotně vstříc a velkou měrou se podílel na přípravě terénu.
Co se týká závodů samotných , tak se opět potvrdilo, že naše soutěž patří
k nejkvalitněji obsazeným v kraji. Přijelo 32 družstev mužů a 14 družstev žen
z celého kraje (nutno podotknout, že v našem termínu se konaly ještě další
dvě prestižní soutěže a to ve Vlkoši a Litavě).
A co výsledky? Tradiční účastník Plumlov (PV), který k nám jezdí již několik
let, letos předvedl extraligový výkon a časem 17,63 s stanovil novou hodnotu traťového rekordu. Na druhém místě Pravčice (KM) a na třetím Vrbětice
(ZL). Nejlepší tým z našeho okresu Topolany - 5.místo. My jsme letos vyslali
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6 družstev mužů a 2 družstva žen. Drnovické Áčko, které jede už druhou sezonu ve stejné sestavě (stejně jako B-tým), vzpomínalo na skvělé umístění
z loňského ročníku, ale bohužel letos po zaváhání na koši a prostřiku
na terčích z toho bylo 7. místo a čas těsně pod hranici 20 vteřin. B tým měl
taktéž problémy na terčích a časem kolem 21 s bral až 12.místo. Drnovice C
a D to jsou kluci na přelomu 18 let, kteří si ale svými výkony začínají protláčet
cestu do A týmu. Na domácí půdě se jim ale moc nedařilo. Céčko časem 22,16
s – 17. místo a D po chybě strojníka neplatný pokus.
Další dvě družstva byla pojmenována DRUM A a DRUM B, jsou to kluci, kteří
letos začali závodit s již historickou PS8 a chtěli před domácím publikem
ukázat svoje kvality. Je ovšem zřejmé, že stará stříkačka nemůže podstatně
vyšším obsahům strojů ostatních týmů stačit a kluci skončili na posledních
dvou místech s platnými pokusy.
V kategorii ženy se na prvním místě umístily ženy z Lipové (PV). Svým časem
pokořily traťový rekord a stanovily jeho hodnotu na 18,61 s. Druhé místo
Dražovice s časem, který jim před pokusem Lipové stačil také na pokoření
rekordu. A na třetím místě Miroslav (ZN). Naše ženy A a B, které stejně jako
muži moc netrénovaly se umístily hned za sebou. B-tým byl tentokrát lepší
než áčko a skončil na 6.místě. A tým tedy na 7.místě.
Co se týká dalších závodů, nemá cenu vypisovat naše dílčí úspěchy
a neúspěchy. Jen řeknu, že letošní sezona není zatím pro naše sportovní
družstva moc vydařená. Hodně často chybujeme a ztrácíme potřebné bodíky.
Ale ještě není nic ztraceno. Sezona ještě nekončí.
Celkové pořadí:
V kategorii muži vedou ligu suverénně Topolany, náš A-tým je zatím na 5.
místě, B-tým na 14.místě a C – tým na 11.místě.
V kategorii ženy vedou Dražovice, B-tým Drnovin je na 5.místě a A – tým na 6.
místě.
Pavel Smutník

Informace ze všech oblastí naší činnosti, hodnocení, komentáře, fotografie
jsou dostupné na našich internetových stránkách www.hasicidrnovice.cz např. účast na Českém dni proti rakovině, soutěže mladých hasičů, akce zásahové jednotky a snad se nám podaří zaktualizovat i sekci požárního sportu.
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„Mamzelka“, víno a zpěv
Po tři jarní večery měli diváci možnost sledovat jak se rozuzlí dobrodružství
svatouška slečny Nitouche. Po tři jarní večery se vás naši ochotníci snažili pobavit
a přesvědčit o tom, že nabírají zkušenosti a zlepšují svoje výkony. Po tři jarní
večery opět ožil v kulturním domě duch ochotničení. Ochotničení, jakožto lidové
zábavy, způsobu odpočinku a odreagování od každodenních starostí a práce.
Více než třicet lidí se podílelo na realizaci v pořadí již třetího operetního kusu.
Poprvé však byla zvolena hra zahraničního autora, Florimond Hervé - Mam´zelle
Nitouche. Opět ovšem nescházel humor a líbivé melodie, naopak přibyl půvab
Francie 19. století. Za předlouhé hodiny zkoušení a příprav, byli ochotníci
odměněni přízní diváků a uznáním ve formě aplausu. Poděkování náleží všem
těm, kteří se na představení podíleli a taky vám divákům a snad nebude troufalé
když napíšu: fanouškům.
Jen co skončilo divadlo, měli jsme plné ruce práce se Svatoantonínským koštem.
Počtvrté jsme tuhle akci pořádali a počtvrté se vydařila. Dobrá vína, cimbálka, atmosféra. Jen ten počet návštěvníků by mohl být trošičku vyšší, abychom byli plně
spokojeni. Akce byla doprovázena výstavou obrazů Martina Mately a možná jen
proto stálo za to přijít. Kdo se zúčastnil odcházel tradičně spokojen.
Podruhé jsme vstoupili do stejné řeky coby organizátoři festivalu v zámecké
zahradě, nazvaném „Drnováci hrají Drnovákům“. Počasí se vydařilo a přišla
spousta diváků, někteří jen „naotočku“, jiní na déle a další vydrželi až dokonce.
Všichni měli příležitost obdarovat, prostřednictvím vstupného dobrovolného, MŠ
Drnovice a OS Vozíčkáři ze zámku. Letos jsme vybrali 10 500,- Kč a rozdělili mezi
tyto dvě organizace. Za což patří dík divákům i účinkujícím.
V nejbližší době připravujeme taneční zábavu s burčákem, kterou nazýváme
VINOBRANÍ. Termín této akce se včas dozvíte. Hlavní událostí podzimu bude koncert smyčcového tria INFLAGRANTI. Jedná se o trojici mladých žen, které na elektronické housle a violoncello interpretují hity jak rockové, tak klasické hudby.
Na koncertě vystoupí s doprovodnou kapelou. O předprodeji vstupenek budete
předem informováni. Máte možnost také soutěžit o vstupenky na www.obdrnovice.estranky.cz. Koncert se koná v sobotu 9. ŘÍJNA v 19 hodin.
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Závěrem mi dovolte, abych vám jménem svým a jménem Osvětové besedy
poděkoval za vaši přízeň, chtěl bych také poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu za výbornou spolupráci, paní starostce, která je ženou na svém místě
a věřím, že i nadále bude a v neposlední řadě členům OB za jejich práci, obětavost
a ochotu.
za OB Drnovice o.s. Jiří Dvořák

Postřeh čtenáře
V minulém vydání tohoto zpravodaje jsem narazil na článek, který mě nutil
k zamyšlení i reakci. Autorka v něm zmiňuje něco o smyslu pohádek, rozeznávání
dobra a zla atd.. Já jsem přesvědčen, že děti dovedou v pohádkách oddělit zlo
od dobra, ale život není pohádka. V reálném životě se tito dva sourozenci od sebe
dost špatně rozlišují. Každý má svoje subjektivní pocity a většinou je přesvědčen
o tom, že to co činí je správné a dobré. Ale je to skutečně tak ? A jak se stupňuje
dobro a zlo? Je velké a malé dobro?
Myslím, že děti, a nejen ony, by se měli naučit rozeznávat především sebe,
rozdělit ve svém svědomí skutečnou podstatu svého konání. Potom se ohlédnout kolem sebe říci si: „Je tohle opravdu zlé co ten člověk dělá, nebo k tomu má
nějaký důvod ?“ Jistě, jsou velmi snadno rozeznatelná zla. Například válka. Ale ten
kdo vede válku ji vede ve jménu dobra. Kdo je ten zlý ? Islamista, judaista nebo
křesťan? Jak se v tom děti mají vyznat, když se v tom sami nevyznáme ?
Je v dobrém míněná lež zlo ? Snad. Ovšem jsem stoprocentně přesvědčen, že
zlem, je záležitost se kterou se setkáváme denně v běžných životech a to je pomluva. To je klasický příklad zla od kterého bychom měli distancovat naše děti, učit
je toto zlo rozpoznat a hlavně nepoužívat. Protože s čím kdo zachází, tím také
schází. Škoda, že autoři pohádek a lidoví vypravěči s tímto zlem tolik šetřili.
Možná bychom nesvedli překrucovat pravdu, přidávat a ubírat, tam kde se nám
to hodí a sdělovat tyto informace s dobrým úmyslem dalším lidem či institucím.
Takže děti POZOR ! Ta zlá ošklivá ježibaba je vlastně vyjádřením nepěkných vlastností a charakterů, které v pohádkách prohrávají, ale v životě si většinou razí cestu
k vítězství.
Peklo je dlážděno dobrými úmysly, a ne špatnými. Všichni lidé to myslí dobře.
Jiří Dvořák
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Občanské sdružení DRNKA
(www.drnka.org)

IVAN TOMŠÍK – MALBY A KRESBY
Kulturní dům Drnovice
sobota 7. srpna /od 17:00 do 19:30 hod./
neděle 8. srpna /od 9:00 do 16:00 hod./
Slavnostní vernisáž proběhne v sobotu
7. srpna v 17.00 hodin
Zahraje cimbálová muzika Veronica
Srdečně zve občanské sdružení Drnka

IVAN TOMŠÍK
Narodil se 26. července 1945 v Drnovicích v části obce Křivda. Malbě
a kresbě se věnoval již od mládí, podporován matkou, učitelkou na drnovické základní škole. Po ukončení školy pracoval až do důchodu
převážně ve stavebních firmách jako strojní zámečník, svářeč, řidič, vodoinstalatér, topenář, stolař, tesař. Navštěvoval různé výtvarné kroužky.
Jak sám říká, nemá v tvorbě žádné vzory: „Maluji jak v dané chvíli objekt
vnímám, maluji pro své potěšení a pro všechny, kterým se daná věc líbí.
Malování je pro mě droga, bez které zatím nemohu žít.“
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OREL DRNOVICE
V tomto letním zpravodaji bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám
pomáhali při našich jarních akcích. Tradičně to byla oslava svátku všech
maminek druhou květnovou neděli. Děkujeme za spolupráci Obecnímu
úřadu, maminkám z Kolokoče, členkám Svazu civilizačních chorob a všem
sponzorům za krásné ceny do tradiční tomboly. Současně děkujeme všem
účinkujícím za nádherná vystoupení a všem trpělivým učitelkám za krásné
nápady a čas, který věnovaly dětem při nacvičování.
13. 6. 2010 jsme pořádali ve spolupráci s MO KDU-ČSL tradiční odpoledne pro
děti. Osmdesát dětí soutěžilo v několika sportovních disciplínách a za odměnu
si potom mohly zaskákat na trampolíně. Nejoblíbenějším stanovištěm však
byly zcela jistě chůdy (a nejen pro děti). Děkujeme všem, kteří přivedli své děti
nebo vnoučata a prožili s nimi odpoledne plné skotačení. Děkujeme všem
sponzorům a především starostovi Sokola Drnovice panu Pavlu Kubíčkovi
za již tradiční profesionální ozvučení celé akce. Z dětského dne si můžete
prohlédnout následující fotografie.
Závěrem přejeme všem občanům naší obce krásný zbytek prázdnin, a pokud
je před Vámi teprve dovolená, pak klidný odpočinek a načerpání nových sil.
Všem táborníkům, kteří jedou na náš tábor (pod vedením starosty Jednoty
OREL Jana Handla) přejeme dny plné dobrodružství, kamarádství a her v krásné přírodě.
Za Orel Drnovice Ing. Marie Králíčková
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číslo 5/2010, prázdniny

4. ročník

Milí přátelé, předkládáme vám prázdninové Kolokočičiny, ve kterých se dozvíte, co všechno nového má Kolokoč za lubem
uskutečnit v létě a na podzim. Přejeme vám krásné prázdniny.
Novoty v Kolokočovně Jak víte, Kolokoč se pořád snaží zkrášlovat, zvelebovat a materiálně vybavovat Kolokočovnu,
tj. klubovnu, kterou má pronajatou od základní školy. Neustále v ní přibývá nových
obrázků, výrobků dětí, dětských knížek, hraček, úložných prostor, sportovních i didaktických
pomůcek. Daří se zde udržovat hygienické podmínky, je v ní útulno a čisto. Maminky
s dětmi do ní chodí rády, jen v zimě si vždy trošku posteskly nad průvanem z oken. Dobrá
zpráva: ZŠ Drnovice se na konci školního roku 2009/2010 postarala o výměnu oken,
oken čímž
mnohonásobně zlepšila úroveň kolokočácké klubovny. Děkujueme! Členové Kolokoče však
budou muset taktéž přiložit ruku k dílu a postarat se o úklid. Brigáda je plánována na
poslední srpnový týden.
týden Kromě poklizení po řemeslnících se provede generální úklid celých
prostor Kolokočovny tak, aby byla přichystána na aktivity v novém školním roce.
Pouťové akce
Pouť 2010 bude v Kolokoči probíhat ve stejném duchu jako loni. V místním kině se uskuteční prodejní výstava šperků všeho
druhu – náušnice, náramky, náhrdelníky, přívěšky, prsteny - z drátků, korálků a ze dřeva. Pro všechny zde bude opět otevřena
improvizovaná nekuřácká kavárna,
kavárna kde bude možno posedět, poklábosit a ukrýt se před sluncem či deštěm.
Dále Kolokoč pozval Divadlo Martina Hrušky, které sehraje o pouťové neděli v 10 hodin divadelní představení pro děti
a to v zámecké zahradě, v případě nepříznivého počasí v kině.
Plán aktivit na nový školní rok
Pravidelný týdenní i měsíční program zůstane
v Kolokoči víceméně nezměněn. Jedině bude do konce
roku 2010 pozastavena aktivita „Mimoušci“ - aktivity
pro děti od dvou měsíců, která se znovu rozběhne
po Novém roce, opět s Luckou.
Profi_Novinka Protože po staru se nedá žít, chtěl by Kolokoč doplnit pravidelný program o jednu velkou novinku. Již několik let
provozuje Kolokoč aktivitu „Angličtinka – výuka pro děti předškolního věku, která byla dosud lektorsky zajišťována svépomocně
z řad rodičů. Nyní Kolokoč získal nabídku od certifikované lektorky Helen Doron Early English, majitelky jazykové školy pro děti
a to profesionální výuku angličtiny hravou a kreativní formou – metodou Helen Doron Early English,
English která je nyní vyučována
ve 30ti zemích světa. Jedná se o placený kurz. Představenstvo Kolokoče odsouhlasilo, že pokud bude z řad rodičů a dětí o tuto
výuku zájem, pofrčí od září tento profi kurz pro děti od 1 do 12 let a pro dospělé začátečníky. Více informací o kurzu a přihláškách
se dozvíte na začátku školního roku 2010/2011 na webových stránkách Kolokoče.
Rodiče dětí, kteří si placený kurz nemohou dovolit nemusí být smutní. V novém školním roce bude dále paralelně pokračovat stará
známá Angličtinka s Andreou.
Hlídání dětí Prozradíme, že Kolokoč uvažuje o zajištění služby hlídání dětí vyškolenou pečovatelkou. Nyní je zřízení této
služby v jednání. Hlídání by probíhalo v příštím školním roce v prostorách Kolokočovny a to jak nárazově, nepravidelně, tak by
bylo možné je využít i každodenně. Ideální by tato služba byla pro rodiče v době, kdy si potřebují vyřídit osobní záležitosti (zajít
k lékaři, zařídit věci na úřadech apod.), anebo pro rodiče, kteří potřebují nastoupit do zaměstnání, avšak z kapacitních důvodů
jim nepřijali dítě do mateřské školy.
Den otevřených dveří v Kolokočovně
Již v předchozích letech vznikla v Kolokoči myšlenka uskutečnit Den otevřených dveří
v Kolokočovně. Víme naprosto přesně, jak by měl vypadat a probíhat a tak – jen ho
zrealizovat. Letos si dali členové závazek – dveře se otevřou na začátku školního roku
2010/2011. Co to znamená?
Rodiče s dětmi z Drnovic a širokého okolí budou zváni k prohlídce Kolokočovny a okoštování
aktivit, které v ní obvykle probíhají. Budou zde připraveny hrací koutky pro děti – výtvarný,
kuchtilský, kolo-čtecí, sportovní, angličtinkový, apod.
Sledujte proto web Kolokoče a plakátky na nástěnkách, ať vám termín neunikne.
V září promítáme:
Už nyní se můžete těšit na filmy, které se budou promítat po prázdninách:
12. září 2010 v 16:30 hod KUKY SE VRACÍ
rodinný dobrodružný loutkový film, ČR 2010
26. září 2010 v 16:30 hod JAK VYCVIČIT DRAKA dobrodružný animovaný film, USA 2010
Za finanční podporu v roce 2010 děkujeme:

Kolokočičiny vydalo o. s. Kolokoč, tvorba Eva Hrdá, foto Andrea Zemánková, mapka Kudy do Kolokočovny Martina Tichá.
Kontakt: Drnovice č. 577, tel: 734 484 160, mail: marcela.dvorak@seznam.cz, IČ: 285 51 516, č. ú. 35-9235810287/0100, www.kolokoc.cz

24

NOV IC

Přípravka FKD

FOTB

FOTB

FK
D E

DR

V
ALO Ý

UB
KL

UB
KL

V
ALO Ý

FK
D E

DR

NOV IC

V první polovině roku 2010 pokračoval ve své činnosti fotbalový oddíl drnovické
přípravky. Mladé fotbalové naděje absolvovaly před zahájením jarní části sezóny
zimní přípravu. Využívali jsme prostory školní tělocvičny a tělocvičny v kulturním
domě. Naši mladíci se opět fotbalově i fyzicky zlepšili. Bylo to vidět v zápasech
jarní části okresní soutěže přípravek skupiny A, kde kluci dokázali sehrát mnohem
vyrovnanější zápasy se svými staršími a zkušenějšími soupeři a stříleli i pěkné
branky. Na závěr sezóny jsme sev sobotu 12. června 2010 zúčastnili turnaje
přípravek v Habrovanech. Turnaje se zúčastnily čtyři týmy. FKD přípravka skončila
na čestném čtvrtém místě, ale po výsledcích 1 : 6 a 1 : 2. Především v souboji o třetí místo musím vyzdvihnout obrovskou bojovnost mladých borců z FKD
přípravky. Za stavu 0 : 2 se nevzdali a po vstřelení kontaktní branky na 1 : 2 vyvinuli
na soupeře z Velešovic drtivý tlak. Zvrátit výsledek se jim nepodařilo, ale klobouk
dolů před jejich výkonem. Všichni, kdo to viděli na vlastní oči to určitě potvrdí.
Přípravu na novou sezónu zahajujeme v pondělí 2. srpna a uděláme vše proto,
aby se poctivý trénink mladých nadějí projevil i ve výsledcích sezóny 2010/2011.
Vlastimil Polišenský
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Společenská kronika
Vítáme do života:
Únor 2010 – červen 2010
Veronika Taušová
Tomáš Domlátil
Roman Kyjovský
Matěj Szeiff
Eliška Sadílková
David Buršík

Emma Špaňhelová
Marek Hudec
Kamila Maršálová
Gabriela Zollmannová
Eliška Zbořilová
Tereza Beránková
Opustili nás navždy:
Únor 2010 – červen 2010

Jarmila Tomšíková
Bohumila Zbořilová
Marie Stýskalová
Vlasta Nováková
Marie Trnavská

Miroslav Ludrinský
Marie Müllerová
Jan Müller
Blahoslava Freharová
Jitka Soukalová

Sňatek uzavřeli:
Únor 2010 – červen 2010
Zdeněk Herman, Drnovice - Simona Valová, Lipová-Lázně
Petr Řehánek, Pasohlávky - Ivona Lamačová, Brno
Ladislav Šrámek, Drnovice - Lucie Dolejšová, Vyškov
Lukáš Kříž, Olšany - Petra Wagnerová, Olšany
Ondřej Župka, Brno - Kristina Takáčová, Brno
Marek Krajčík, Ivanovice na Hané - Lucie Vágnerová, Vyškov
Jan Polášek, Drnovice - Gabriela Hošková, Vyškov
Aleš Kratochvíl, Holešovice - Jana Hložková, Holešovice
Robert Hála, Dražovice - Lucie Rotreklová, Brno
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Svatovavřinecká pouť v Drnovicích

-

7. a 8. srpna 2010

------------------------------------------------------------------------------------------Pátek

6.8.2010 16.30 hod.
18.00 hod.

- přípravka FKD-Ivanovice na Hané
- Exhibiční utkání FC Petra Drnovice /bývalí ligoví
hráči/ vs. FKD „B“

Sobota 7.8.2010 17.00 hod.

- vernisáž obrazů a kreseb Ivana Tomšíka /Drnka,
horní vestibul KD/
- Výstava požární techniky /parkoviště bývalé
Hasičské zbrojnice/

17.00 hod.

– FKD A - Švábenice /fotbalové utkání/

14.00 – 18.00 hod. – Prodejní výstava ručně dělaných šperků a
a keramiky- o.s. Kolokoč /místní kino/
20.00 hod.

Neděle 8.8.2010

– Pouťová letní noc /Zámecká zahrada/

10.00 hod .

– První poutní mše svatá /kostel sv.Vavřince/

10.00 hod.

– pouťová klauniáda o Červené karkulce
s názvem „Žádný strach“ /o.s. Kolokoč /

09.00 – 16.00 hod. – výstava obrazů a kreseb Ivana Tomšíka
- o.s. DRNKA /Kulturní dům/
09.00 – 16.00hod. – výstava ovoce a zeleniny - zahrádkáři
/Kulturní dům/
09.00– 14.00 hod. – prodejní výstava ručně dělaných šperků a
keramiky 09.00-hod.

o.s. Kolokoč /místní kino/

Výstava požární techniky /stará has.zbrojnice/

Římskokatolická farnost Drnovice Vás zve na prohlídku kostela sv.Vavřince s odborným
výkladem „Historie kostela sv.Vavřince“ společně s prohlídkou fotografií s názvem „Kostel
v proměnách času“.
Sobota 7.8.2010

9.00 – 11.00 hod., 13.00-15.15 hod., 16.00-18.00 hod.

Neděle 8.8.2010

13.00-14.15 hod., 15.45.-16.45 hod., 17.30-19.00 hod.
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