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Zastupitelstvo obce zasedalo od minulého vydání zpravodaje 2x, mj. projednávalo:
-

Rozpočtová opatření
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Příloha č.4 OZV č. 3/2015 o místních poplatcích
Prodej nemovitostí parc. č. 1651/29 a parc. č. 1651/30 v k.ú. Drnovice
Smlouva o dílo „Obnova krajinných struktur v lokalitě Kopec a Přibylky“
Nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev
Volby přísedících Okresního soudu ve Vyškově
Prodej CAS (hasičský automobil)
Zprávy z jednání rady obce
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Veřejnosprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Cenová mapa pozemků na rok 2018
Prodej nemovitosti parc. č.1660/9 v k.ú. Drnovice
Záměr prodeje nemovitostí- parc. č. 1593/87 v k.ú. Drnovice
Delegování na valnou hromadu Respono, a.s. a VaK, a.s.
Dodatek č.2 ke SoD – rekonstrukce Kulturního domu
Smlouva o dílo „Oprava chodníku – Přídanky IV.“
Smlouva o dílo „Protipovodňová opatření obce Drnovice“
Zprávy z jednání Rady obce

Rada obce Drnovice na svých zasedáních projednávala:
- Obec Lysovice vyhlásila veřejnou sbírku na „Podporu biologické léčby pro Míšu“. Tato
je určena pro paní Michaelu Grimovou, roz. Kavečkovou. Rada schválila dar do sbírky
ve výši 10.000,- Kč.
- Poděkovaní za podporu zaslal spolek Linka bezpečí. Obec v tomto roce přispěla na provoz LB částkou 10.000,- Kč.
- Žádost o vyřazení nedobytných pohledávek v celkové výši 1 710,- Kč z evidence
- Protokol o veřejnosprávní kontrole v Mateřské a Základní škole v Drnovicích.
- Návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2019 – 2020.
- Návrh rozpočtu Základní školy na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2019 – 2020
- Žádost o zařazení do pořadníku o umístění v DPS
- Žádosti o odkup pozemků
- Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci „SV Vyškov,
větev slavkovská, propoj z VDJ Drnovice, v KÚ Drnovice u Vyškova“. Žádost podaly Vodovody a kanalizace.
- Projednání návrhů k pokračování v realizaci rekonstrukce KD
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Návrh na likvidaci vyřazeného majetku obce ke dni 31.12. 2017.
Žádost o hostování lunaparku o svatovavřinecké pouti
Stanovení výše nájemného v bytových a nebytových prostorech.
Návrh na obsazení funkce obecního kronikaře.
Žádost o snížení nájemného za kulturní dům v rámci „Srdíčkového plesu“
Žádost o dotaci na akci „Využití asfaltových ploch v obci Drnovice pro dětská hřiště“.
V rámci Tříkrálové sbírky bylo v naší obci vybráno 58 967,- Kč
Návrh smlouvy mezi obcí a Českou pojišťovnou na havarijní pojištění hasičského automobilu CAS. Havarijní pojištění včetně pojištění čelního skla a asistence
Výroční zpráva obce o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017. Počet podaných žádostí o informace bylo za uplynulý rok celkem šest.
Žádost o projednání a připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Žádost o souhlas s průjezdem obcí Drnovice soutěžících vozidel rally mezi rychlostními
zkouškami a žádost o souhlas s přechodnou úpravou provozu, podal Hanácký rally
klub v AČR. „XXVI. Rally Vyškov“ se koná ve dnech 4. a 5.května 2018.
Žádost o dar do tomboly
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností GasNet, s.r.o..
Návrh na uspořádání vánočního koncertu. Šakvická dechová hudba Túfaranka.
Návrh na uspořádání divadelního představení ochotnického souboru Apollo Tučapy.
Vyúčtování obecního a školního plesu, konaného dne 13.1. 2018.
Cenové nabídky v rámci akce „Obnova krajinných struktur v lokalitě Drnovice – Kopec
a Přibylky“.
Vydání potvrzení, že Květoslava Synková, v souladu s § 166 odst. 3 zákona č . 561/2004
Sb., bude od 1.8. 2018 ředitelkou Mateřské školy Drnovice.
Žádost o podporu činnosti záchranné stanice pro handicapované živočichy podala ZO
ČSOP – Zelené Vendolí.
Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Drnovice – oprava chodníků Přídanky
IV.“.
Žádost o dotaci na akci „Oprava chodníků Přídanky IV.“.
Cenová nabídka na zhotovení parkovacího stání u BD č.p. 564.
Cenové nabídky na dodávku 26 ks svítidel veřejného osvětlení. Požadováno bylo LED
svítidlo GUIDA 25W s nočním stmíváním.

Odpady
Za uplynulých pět let jsme odvedli velký kus práce v oblasti nakládání s odpady.
Od roku 2012 máme v obci nádoby na BIO odpad, zavedli jsme místo zpětného odběru
elektrozařízení, které také sbíráme mobilně po obci. Navýšili jsme počet kontejnerů
na tříděný odpad a opatřili na ně dřevěné přístřešky. Pořídili jsme kontejnery na textil, ten
je také jednou ročně svážen z celé obce. Stejně tak sbíráme ojeté pneumatiky, nábytek
a plasty. V tom svozu nás doplňují dobrovolní hasiči s kovošrotem. V loňském roce se nám
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podařilo získat dotaci na kompostéry a v době, kdy čtete tento zpravodaj, by mělo být
350 ks již vydáno.
Trpělivě bojujeme s černými skládkami a v některých lokalitách je to opravdu boj těžký.
Několik původců skládek se nám také podařilo odhalit. Velmi nám pomůžete, když jakoukoliv skládku či závadu, v obci nebo v přírodě nám nahlásíte. Osobně, telefonicky,
korespondencí …. Nebo na aplikaci ZMAPUJTO.CZ.
Jiří Dvořák, místostarosta

Ost.neinv.přij.transfery ze SR

Ost.neinv.přij.transfery ze SR

Neinv.přij.transfery od obcí

Neinv.přij.transfery od obcí

Neinv.přij.transfery od obcí

Neinv.přij.transféry od krajů

Převody z vlastních fondů HČ

4116

4116

4121

4121

4121

4122

4131

Ost.invest.přij.transfery ze SR

Invest.přij.transfery od krajů

Ost.invest.přij.transfery ze SR

4216

4222

4216

PŘÍJMY CELKEM

- z toho Ost.invest.přij.transfery ze SR

4216

Investiční přijaté transfery

Neinv.přij.tran.ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu

- z toho Neinv.přij.tran.z všeobec.pokladní správy SR

4112

4111

2 167,8

Tř.4 Přijaté transfery

27 936,3

0,0

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

13,4

20,0

0,0

15,0

0,0

446,1

625,1

48,2

1 167,8

10,8

Tř.3 Kapitálové příjmy

Neinvestiční přijaté transfery

685,2

Tř.2 Nedaňové příjmy

32 568,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,0

1,0

15,0

0,0

0,0

750,1

0,0

787,1

787,1

1 050,0

858,5

29 872,6

v tis.Kč

v tis.Kč

25 072,5

Schvál. rozpočet

2017

Skutečnost

10/2017

Tř.1 Daňové příjmy

A) PŘÍJMY

Odvět. Druh.
Závazný ukazatel
tříd.
Třídění

OBEC DRNOVICE - schválený rozpočet na rok 2018
2017

2018

v tis.Kč

Schválený
Poznámka
rozpočet

36 705,4

2 500,0

1 000,0

0,0

1 129,4

4 629,4

13,4

21,0

1,0

15,0

0,0

446,2

750,1

48,2

1 294,9

5 924,3

50,0

858,5

Volby

Obec Ježkovice (hasiči)

Kompostéry

40 582,9

1 954,6 Protipovodňová opatření (vč.rozhlasu)
JMK - nákup auta CAS (hasiči)
0,0
0,0 Min.vnitra - nákup auta CAS (hasiči)

0,0

1 954,6

0,0

1,0 Obec Luleč (pečovatelka)
Obec Nemojany (hasiči, pečovatelka)
21,0
Průtokový transfer pro ZŠ
0,0

15,0

793,0 Výkon st.správy
Průtokový transfer pro ZŠ
0,0
1 266,7 Obnova krajinných struktur - Kopec a Přibylky

0,0

2 096,7

4 051,3

797,0

1 050,0 Prodej pozemků, prodej auta-hasiči

29 872,6 34 684,6

v tis.Kč

Upravený
rozpočet
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5336

3113

37xx

5179

3639

Tř.5

Tř.6

5329

Tř.5

6322

Tř.6

5222

Tř.5

Tř.6

5223

3639

36xx

3412

3429

34xx

3330

Tř.5

Tř.6

5331

3113

33xx

5331

Tř.5

Kapitálové výdaje

Tř.6

Běžné výdaje

Ochrana životního prostředí

Kapitálové výdaje

Příspěvky zájmovým sdružením PO

- z toho Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům

Běžné výdaje

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

- z toho Inv.transfery spolkům

Kapitálové výdaje

- z toho Neinv.transfery spolkům

Běžné výdaje

Tělovýchova a zájmová činnost

Kapitálové výdaje

- z toho Neinv.tranfery církvím a nábožen.organizacím

Běžné výdaje

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Kapitálové výdaje

Neinv.transfery zřízeným přísp.organizacím

Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím

- z toho Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím

Běžné výdaje

Vzdělávání a školské služby

Běžné výdaje

Vodní hospodářství (Vodovody a kanalizace)

Kapitálové výdaje

- z toho Výdaje na doprav.obslužnost

Běžné výdaje

Tř.5

Tř.6

5193

Tř.5

3111

31xx

23xx

2292

22xx

Doprava

Druh.
Závazný ukazatel
Třídění

B) VÝDAJE

Odvět.
tříd.

1 765,9

1 816,9

191,5

6,5

30,0

2 295,9

2 487,4

0,0

8 508,5

531,0

620,5

9 129,0

378,8

102,4

632,0

1 010,8

0,0

459,5

2 665,0

1 342,5

4 467,0

4 467,0

0,0

0,0

0,0

1 666,2

117,7

1 188,1

2 854,3

3 609,0

3 859,0

350,0

10,0

30,0

3 426,0

3 776,0

2 466,0

4 626,0

680,0

916,0

5 542,0

1 750,0

150,0

1 058,0

2 808,0

6 000,0

0,0

3 250,0

1 342,5

4 592,5

10 592,5

550,0

410,0

960,0

8 255,0

117,7

4 267,7

12 522,7

v tis.Kč

v tis.Kč

2017
Schvál. rozpočet

10/2017

Skutečnost

OBEC DRNOVICE - schválený rozpočet na rok 2018
2017

2 621,0

4 210,4

290,0

10,0

30,0

3 426,0

3 716,0

0,0

8 700,0

722,1

958,1

9 658,1

1 000,0

102,4

910,4

1 910,4

2 850,0

459,6

3 250,0

1 342,5

5 052,1

7 902,1

0,0

410,0

410,0

8 090,0

117,7

2 407,7

10 497,7

v tis.Kč

Upravený
rozpočet

2018

v návrhu rozpočtu - celkový objem fin.prostředků pro všechny
organizace a FO

3 800,0 Nakládání s odpady, protipovod.opatření, veřejná zeleň

6 600,0

100,0

20,0 Svazek obcí "Drahanská vrchovina"
10,0 Členský příspěvek - Svazek měst a obcí ČR

3 315,0 Komun.služby, veř.osvětlení, hřbitov

3 415,0

0,0

500,0

800,0

1 235,0

1 735,0

0,0 ŘKF, Nadační fond Svatovítské varhany
10 000,0 Rekonstrukce KD

883,0 Knihovna, SPOZ, KD, zpravodaj, kultur.památky

10 883,0

0,0 Průtokový transfer pro ZŠ
10 115,0 Přístavba MŠ

1 561,0 MŠ Drnovice, IČ:71006001
3 350,0 ZŠ Drnovice, IČ: 46271091

5 111,0

15 226,0

550,0

200,0 Běžné opravy kanalizací

750,0

145,0

118,9 Příspěvek na financování IDS JMK na rok 2018

3 718,9 Opravy komunikací, chodníků, zimní údržba

3 863,9

v tis.Kč

Schválený
Poznámka
rozpočet

Zastupitelstvo a rada obce
9

Kapitálové výdaje

Tř.6

Kapitálové výdaje

Tř.6

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

Běžné výdaje celkem
Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM

Tř.5
Tř.6

Tř.5
Tř.6

Ostatní činnosti

Běžné výdaje

Finanční operace

Kapitálové výdaje

- z toho Neinv.transfery obcím

Běžné výdaje

St.moc, st.správa, územní samospráva a PS

Kapitálové výdaje

- z toho Neinv.transfery spolkům

Tř.5

Tř.6

5321

Tř.5

Tř.6

5222

Běžné výdaje

Požární ochrana a IZS

Kapitálové výdaje

Tř.6

Tř.5

Běžné výdaje

Tř.5

Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje

Civilní připravenost na krizové stavy

Kapitálové výdaje

- z toho Neinv.transfery spolkům

Běžné výdaje

Sociální služby

Tř.5

Tř.6

5222

Tř.5

Kapitálové výdaje

C) FINANCOVÁNÍ = Příjmy celkem - Výdaje celkem

64xx

63xx

6171

61xx

5512

55xx

53xx

52xx

4351

43xx

Běžné výdaje

Tř.6

Ochrana životního prostředí

Kapitálové výdaje

Příspěvky zájmovým sdružením PO

- z toho Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům

Tř.5

Tř.6

5179

3639

37xx

5329

3639

1 604,0

15 511,3
10 821,0
26 332,3

4,6
0,0

4,6

0,0

153,9

153,9

0,0

7,7

3 685,7

3 685,7

25,0

100,0

335,1

360,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,5

362,6

362,6

51,0

1 765,9

1 816,9

191,5

6,5

30,0

-18 026,7

24 363,9
26 231,0
50 594,9

4,7
0,0

4,7

0,0

256,0

256,0

450,0

17,0

4 759,0

5 209,0

4 000,0

110,0

594,0

4 594,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

10,0

470,0

470,0

250,0

3 609,0

3 859,0

350,0

10,0

30,0

-14 387,7

21 923,7
29 169,4
51 093,1

4,7
0,0

4,7

0,0

256,0

256,0

450,0

17,0

4 807,2

5 257,2

6 200,0

100,0

584,0

6 784,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

25,5

485,5

485,5

1 589,4

2 621,0

4 210,4

290,0

10,0

30,0

-8 922,0

25 294,9
24 210,0
49 504,9

10,0 Vratky dotací na volby
0,0

10,0

0,0

216,0 Zúčtování DPPO 2017 a odvody DPH v roce 2018, bank.popl.

216,0

17,0 Město Vyškov (přestupky)
0,0 (výměna kotlů v budově OÚ)

5 627,0 Zastupitelstvo obce, činnost místní správy, volby

5 627,0

0,0 (auto)

0,0 Sbor dobrovolných hasičů, Drnovice

618,0

618,0

0,0

50,0 Kamery

50,0

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0 Rodinná pohoda, o.s.,Diecézní charita Brno, Linka bezpečí

510,0 DPS, pečovatelská služba

510,0

2 800,0

3 800,0 Nakládání s odpady, protipovod.opatření, veřejná zeleň

6 600,0

100,0

20,0 Svazek obcí "Drahanská vrchovina"
10,0 Členský příspěvek - Svazek měst a obcí ČR

Zastupitelstvo a rada obce
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Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM
-18 026,7

26 231,0
50 594,9
-14 387,7

29 169,4
51 093,1

14 588,3

2017

18 227,3

51 093,1
0,0
0,0
51 093,1

69 320,4

32 417,1
197,9
36 705,4
0,0

v tis.Kč

Upravený
rozpočet

10 290,3 Předpokládaný stav fin.prostředků k 31.12.

49 504,9 Rozpočtované na rok 2018
0,0
0,0
49 504,9

18 908,9
303,4
40 582,9 Rozpočtované na rok 2018
0,0
0,0
59 795,2

v tis.Kč

Schválený
Poznámka
rozpočet

2018

-8 922,0

24 210,0
49 504,9

Vyvěšeno dne
24 .11. 2017
Sňato dne
13.12.2017
Schváleno OZ dne 12.12.2017 usnesením č.5.

Do listinné podoby návrhu rozpočtu je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu.

Návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn v užším rozsahu a na internerových stránkách obce v úplném znění na adrese
"http://www.oudrnovice.cz/obecni-urad/uredni-deska/". Cesta: http://www.oudrnovice.cz → OBECNÍ ÚŘAD → ÚŘEDNÍ DESKA → Rozpočet obce

34 219,0

Stav finančních prostředků k 31.12.
(saldo příjmů a výdajů)

50 594,9
0,0
0,0
50 594,9

65 183,2

60 551,3
26 332,3
0,0
0,0
26 332,3

32 417,1
197,9
32 568,2
0,0

32 417,1
197,9
27 936,3
0,0

v tis.Kč

v tis.Kč

2017
Schvál. rozpočet

10/2017

Skutečnost

Výdaje celkem
Splátky dlouhod.přijatých půjček
Opravné položky k finančním operacím
Celkem financování - výdajová část

Stav finančních prostředků k 1.1. - ZBÚ
Stav finančních prostředků k 1.1.- účet FRB
Příjmy celkem
Akt.dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
Čerpání fin.prostředků z úvěrů
Celkem financování - příjmová část
Financování - výdajová část

D) REKAPITULACE FINANCOVÁNÍ
Financování - příjmová část

Druh.
Závazný ukazatel
Třídění

OBEC DRNOVICE - schválený rozpočet na rok 2018

Odvět.
tříd.

1 604,0

10 821,0
26 332,3

- návrh rozpočtu je schodkový a bude pokryt z ušetřených prostředků z minulých let (viz bod D)).

C) FINANCOVÁNÍ = Příjmy celkem - Výdaje celkem
(+přebytek/ - schodek)
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Začnu jako minule procházkou alejí k Chocholíku, tentokrát s končící zimou. I v zimním období
se je možno konstatovat, že prostory se staly trvalou rekreační zónou a to nejen pro obyvatele
obce. Negativní stránkou věci je to, že není akceptován zákaz vjezdu motorových vozidel.
Dvakrát se v zimním období podařilo někomu motorovým vozidlem nabourat lípy v dolní
části aleje (první zjištění 11.2. - lípy č. 20 a 21, druhé zjištění 4.3. lípa č. 26). Došlo k rozbití
podpěrných trojnožek, odřeniny stromy přežijí. Proti bezohlednosti řidičů by snad pomohli
jen uniformovaní policisté a pokuty, aby tam někdo průběžně hlídkoval však asi reálné není.
Celkově lze konstatovat, že zimu alej přežila dobře. Je třeba provést opravy zdemolovaných
podpěrných trojnožek, výměnu několika uhnilých kůlů, doplnit šrouby v popraskaných vrcholek trojnožek, ostříhání ovocných stromů apod. Na jaře provede KŽP obchůzku a event. se
provedou další potřebné zásahy dle zjištění na místě.
Pořádnější zima nás postihla až koncem února. Trochu si zanadáváme, protože nejsme
zvyklí. Bývaly jiné zimy. V obecní kronice je konstatováno: „Zima 1928/29 byla neobyčejně
tuhá. Zamrzlo 5. prosince a mrzlo nepřetržitě až do konce února. Mrazy dosahovaly až 35
stupňů pod nulou. Sněhu napadlo nesmírné množství, který ležel bez oblevy přes celou zimu.
Cesty byly zaváty, takže bylo přerušeno veškeré dopravní spojení. Dobytek mrzl ve chlévech,
zejména prasata a kozy. Brambory, poněvadž je neměl nikdo na takovou zimu zazimovány
vesměs pomrzly. Ovocné stromy následkem mrazu praskaly. Takže si nemáme, pokud se jedná o počasí během letošní zimy na co stěžovat.
Příznivou zprávou pro okolní přírodu i občany obce je, že byl vybrán dodavatel na akci
„Obnova krajinných struktur v lokalitě Drnovice - Kopec a Přibylky“, kterou by měla realizovat
firma Zahrady Svoboda, s.r.o. a to v období 15.10. až 15.11. 2018. Náklady představují 1,214
tis. Kč, vč. DPH + vynaložené náklady na projektovou dokumentaci, výběrové řízení a vyřízení
žádosti na dotace ve výši 50 tis. Kč, 80% nákladů však bude kryto z dotace Ministerstva
životního prostření. Finanční zatížení obce je tedy minimalizováno. Pro uvedení do obrazu se
jedná o výsadbu stromů a keřů podél cesty od hřbitova ke kapličce až na hranice opatovického katastru. Vznikne tedy další zajímavá rekreační vycházková zóna. V některých ročních
obdobích dle skladby výsadby hrající „všemi barvami“. Nechci se opakovat, ale je na místě
uvést dvě jména členů KŽP, kteří mají na této akci zásadní zásluhu a to ing. Martina Paráčková
a Pavel Hladík.
Pokud se rozhlédneme po návsi všimneme si, že před budovou Obecního úřadu zmizela
jedna z posledních bříz z poválečné výsadby. Měla již odslouženo, mýtní zralost překročila
a začínala být nebezpečná z důvodu křehkosti. K řešení zůstávají špatně vysazené borovice
před bývalým kinem bránící ve výhledu v zatáčce hlavní komunikace II/379. Uvolněný prostor by se měl něčím nahradit. KŽP tedy předkládá návrh využití místa k výsadbě „lípy svobody“ k 28. říjnu letošního roku a to vzhledem k tomu, že budeme slavit 100. výročí vzniku
Československa. Místo v centru obce a před Obecním úřadem se k tomu přímo nabízí. V obecní kronice je konstatováno, že „lípa svobody“ na počest vzniku republiky byla vysazena 13.
dubna 1919. Místo však uvedeno není.
Okrasou návsi není rozhodně dlouhodobě rozbitý přístřešek u autobusové zastávky a mělo
by se to snad nějak řešit. Nějaké estetičtější dořešení by chtělo i zbylé betonové torzo
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po odstraněném přístřešku patřícímu kdysi k bývalé restauraci Alcon. Navrhuje se také
provést revitalizaci prostor před prodejnou Hruška, kde vzhledem k poměrně velkému pohybu občanů by neškodilo trochu zkulturnění. Pomník padlým z První světové války jsem
zmiňoval posledně.
Na „Nové cestě se navrhuje odstranění zbývajících okrasných třešní (snad by se mohla
ponechat jako poslední ta u DPS). Vysazené habry tak budou moci rozvíjet svůj růstový potenciál. Pozitivem v této části obce byl zásah u č.p. 90, přece už to tam po odstranění skládky
lépe vypadá.
ing. Antonín Dvořák

Problematika kácení stromů a sousedské vztahy

V průběhu kalendářního roku se na členy komise životního prostředí občané občas obrací
s žádostí o pomoc při řešení sousedských konfliktů způsobených rozdílnými názory na existenci rostoucích stromů v blízkosti jejich domů, případně na hranicích nebo v těsné
blízkosti hranic jejich pozemků. Jsou to jistě nepříjemné vztahové záležitosti, které však
komise životního prostředí, jako poradní orgán obce, nemůže kompetentně řešit. Jejich
řešení a podstata totiž spočívá spíše v respektování a dodržování příslušných ustanovení
zákona o ochraně přírody a hlavně pak občanského zákoníku. K stručnému základnímu
osvětlení příslušné problematiky si dovoluji sdělit několik základních informací opírající
se o příslušné legislativní předpisy, čímž míním zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, vyhlášku č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, a zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ochrana stromů, jako prvků přírody, které mají své nezastupitelné místov ekosystému,
se netýká pouze hospodaření v lesích, ale všech stromů, tedy i těch, které rostou na zahradách, u rodinných domů, u chat, či volně v přírodě. Obecným pravidlem pro kácení
stromů je nutnost mít povolení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Z tohoto pravidla zákon stanovuje výjimky uplatnitelné majiteli příslušných
pozemků (nebo nájemci těchto pozemků - ti však musí mít souhlas majitele pozemku),
kdy pro kácení stromů nemusí mít povolení. Jedná se o tyto možnosti kácení stromů bez
povolení:
- ovocných stromů na pozemcích v zastavěném území vedených jako zahrada nebo
zastavěná plocha, přičemž zahradou se míní pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti,
- stromů do obvodu 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí,
- stromů rostoucích na pozemcích využívaných jako plantáže dřevin,
- kácení z důvodů bezprostředního ohrožení života či zdraví nebo hrozby škody značného
rozsahu.
I pro výše uvedené výjimky (kromě poslední) však platí obecné společné pravidlo omezení období provedení kácení, které se určuje zejména v období vegetačního klidu. Výjimky též neplatí u stromů, které jsou součástí významného krajinného prvku nebo součástí
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stromořadí. Konkretizaci poslední výjimky popisuje Metodické doporučení Ministerstva
životního prostředí jako takový stav stromu, kdy jeví známky akutního selhání celého jedince nebo jeho významné části (např. značně vyhnilý, nalomený, či nahnutý kmen stromu,
padající uschlé větve, apod.). Majiteli takto pokácené dřeviny se však ukládá povinnost
oznámit provedené kácení do 15 dnů od data jeho provedení a to příslušnému orgánu
ochrany přírody (obecní úřady obcí s rozšířenou působností)
Problematiku možných sousedských sporů jejichž příčinou je vzájemný názorový nesoulad nad důsledky přesahu koruny stromu rostoucího na pozemku jednoho vlastníka
nad pozemkem jeho souseda řeší §1016 odst. 1 občanského zákoníku. Jestliže nastala
situace, že strom, nebo keř, vyrůstá na pozemku jednoho vlastníka, avšak svými větvemi
přesahuje na pozemek sousedního vlastníka, ovoce z něho spadlé na sousedův pozemek patří sousedovi. Toto pravidlo však neplatí je-li sousední pozemek veřejným statkem
(například obecní cesta). V takovém případě pak patří spadané ovoce nadále vlastníkovi
stromu, z kterého ovoce spadlo. Pokud však ovoce neodpadlo a je stále na větvích stromu
je stále ve vlastnictví majitele tohoto stromu. Listí spadané ze stromu na sousední pozemek náleží vlastníku tohoto sousedního pozemku, který je zodpovědný za jeho úklid. Majitel sousedního pozemku ale může po majiteli stromu požadovat úklid spadaného listí,
ten však nemá povinnost tomuto požadavku vyhovět. Majitel sousedního pozemku má
však na základě požadavku majitele stromu mu umožnit dle § 1021 občanského zákoníku
vstup na svůj pozemek a to v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě
sousedního pozemku, nebo k hospodaření na něm (např. provedení sklizně ovoce), nelzeli tohoto účelu dosáhnout jinak. Soused však nahradí vlastníku pozemku vzniklou škodu
tímto vstupem způsobenou.
Problematiku možnosti ořezání větví či kořenů stromu, které přesahují na pozemek jednoho vlastníka z pozemku vlastníka sousedního řeší § 1016 odst. 2 občanského zákoníku.
Vlastník pozemku má právo ořezat větve či odstranit kořeny stromu rostoucího na sousedním pozemku a přesahující na jeho pozemek, avšak musí splnit několik podmínek. Tou
první je prokazatelná skutečnost, že mu větve či kořeny stromu způsobují škodu nebo jiné
obtíže převyšující zájem na nedotčení stromu. Tou druhou je pak povinnost požádat vlastníka stromu, aby větve či kořeny odstranil sám. Dalším požadavkem je, aby větve či kořeny
byly odstraněny šetrným způsobem a ve vhodné vegetační době. Právo na odstranění
přesahujících větví nebo kořenů ze stromu souseda tak není zdaleka samozřejmé.
K možnosti řešení sousedských sporů (a tím i narušení dobrých sousedských vztahů ) je
principiálně nejlepší metodou nalezení vstřícného společné řešení ve sporné záležitosti.
Hledání tohoto řešení předmětného problému je třeba iniciovat jedním či oběma sousedy
a výsledné vzájemné ujednání je nejlépe stvrdit písemnou formou, která je oběma sousedy
ve vzájemné shodě parafována. V případě, že se však v příslušné sporné věci kompromis
přijatelný pro obě strany nepodaří najít, je o sporu možno (někdy i nutno) rozhodnout
soudně. V každém případě je však lepším řešením se případnému soudnímu sporu vyhnout.
Ing. Vladimír Foltánek, člen KŽP
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V říjnu 2017 bylo započato s plánovanou přístavbou mateřské školy. A shodou okolností
právě před 40 lety ve školním roce 1977/1978 se začalo vyučovat v nových dvou třídách
přístavby mateřské školy. Nahlédněme tedy do historie. Co se můžeme dočíst v kronikách školy?
V zápisu za školní rok 1976/1977 se dočteme: „15. června 1976 se započalo s přístavbou
dvou tříd mateřské školy. Akce „Z“ má být dokončena 1. září 1977. Prvním úkolem bylo
prozatímně přebudovat zahradu mateřské školy do prostoru zahrady MNV. Akce byla
zdárně provedena. Brigád na přebudování zahrady MŠ se zúčastnili všichni rodiče“.
Zápis za školní rok 1977/1978: „I když se pracovní úsilí všech organizací, rodičů
i zaměstnanců zvýšilo, nepodařilo se zahájit školní rok 1. září. V době od 1. do 5. září se
v budově pokládala krytina z PVC a připravovaly třídy. Všechny zaměstnankyně pracovaly
dlouho do noci. Zahájení školního roku se přesunulo na pondělí 5. září, kdy bylo všech
pět tříd připraveno k provozu. Přístavba pro 50 dětí byla dokončena za 14 měsíců. Tato
akce „Z“ přinesla i některé záporné stránky: radiátory nebyly opatřeny kryty, nebylo provedeno oblištování stěn. Vodoinstalace byla provedena nedbale – voda prosakovala venkovní omítkou i vnitřními obklady. Nepodařilo se také dokončit práce v kotelně. V měsíci
září byl proveden úklid staveniště“.
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Zápis za školní rok 1978/1979: „Školní rok začal 4. září 1978, do mateřské školy bylo
zapsáno 140 dětí ve věku od 2 – 6 let. Hospodářská opatření byla orientována hlavně
na odstranění nedodělků a závad, vzniklých přístavbou mateřské školy – radiátory
ústředního topení byly opatřeny kryty, provedeno částečné obložení jídelen a šaten.
Začátkem roku musela být provedena nákladná oprava vodoinstalace v nové části budovy a potom opraveno obložení hygienických zařízení. Nedostatkem zůstává oprava
nové střechy a dokončení výstavby kotelny podle provedené revize“.
Pokud budeme dále listovat v kronice, dočteme se, že ani za další dva roky se nepodařilo
dokončit kotelnu, že střecha byla opravena pouze provizorně a objevily se na ní další
závady.
Vraťme se tedy do přítomnosti. Jak probíhá přístavba?
V říjnu 2017 se začal bagrovat svah nad školkou směrem ke sběrnému dvoru obce. Děti
měly co pozorovat – bagry a auta vyvážející hlínu, obrovské jeřáby transportující veškerý
stavební materiál na stavbu, která nám doslova rostla před očima. A v jaké fázi jsme teď?
V nové budově jsou osazená okna, hotové rozvody elektřiny a vody, podlahové topení,
omítky, zaklápí se stropy sádrokartonem. Začalo se s obklady a dlažbami sociálního
zařízení a kuchyňky, pracuje se na zateplení venkovní fasády. Dělají se přípojky plynu
a elektřiny. Nejpozději v květnu by měla být stavba kompletně hotová a zkolaudovaná.
Doufejme, že se v kronice mateřské školy nedočteme, kolik se objevilo na nové přístavbě
závad a jak dlouho trvalo, než se všechny odstranily.
Květoslava Synková
ředitelka MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 SE BUDE KONAT

VE ČTVRTEK 10. KVĚTNA OD 9 DO 15 HODIN
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Co se děje ve škole
Vánoční turnaj v dámě
21. 12. 2017 proběhl již 16. ročník tradičního vánočního turnaje ,,O pohár ředitele
školy” ve stolní hře Dáma. Turnaje se zúčastnilo 86 dětí z I. stupně. Konalo se celkem 5
vyřazovacích kol. Velká pochvala náleží prvňáčkovi Petru Ježkovi, který se probojoval až
do 4. kola. 3. místo v celé soutěži obsadil Bořivoj Březovský z 2.třídy., 2. místo patří Ondřeji
Haluzovi z 5. A a obrovskou radost z 1. místa měl Petr Dvořák ze 3.A. “Skvělý výkon, Petře”.
Za vedení školy blahopřejeme vítězům i zúčastněným.
Barbora Zouharová a Jana Holubářová
Vánoční turnaj ve stolním tenise
22. prosince se uskutečnil také 16. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise.
Soutěžilo 47 žáků z 5. – 9. ročníku ve dvou kategoriích – dívky a chlapci.
Po urputných bojích stáli na stupních vítězů:
chlapci – 1.místo – Pavel Beránek, 9.B., 2.místo – Jakub Kosík, 9.A., 3.místo – Michal
Olejníček, 8.tř.
dívky – 1.místo – Šarlota Střelcová, 6.tř., 2. místo – Zuzana Kunhartová, 9.B, 3. místo - Martina Beránková, 7.tř.
Mgr. Lenka Čechová

Masopustní průvod školní družiny
Vlastní akci předcházelo dlouhé období příprav – výroba hlav koní a vozembouchů, nácvik lidových písní a tanečků za doprovodu rytmických nástrojů.
Celkem 46 dětí v maskách se seřadilo do průvodu – v čele tři koníčci, kominík,
medvěd s medvědářem a další a další. Konec průvodu hlídala Smrtka se strašidelným
obličejem a kosou v ruce. Brr, všichni se jí báli. I doprovod dospělých se nenechal zahanbit a doplňoval celý průvod (včetně hry na kytaru). Všichni společně vyrazili na cestu
– po škole, do sboroven, do ředitelny, po návsi kolem DPS se zakončenou v mateřské
škole. Všem – účinkujícím i divákům se celé vystoupení líbilo a děti se sladkou odměnou
odcházely spokojeně domů.
Jana Holubářová

Divadelní představení
V tomto pololetí jsme navštívili několik divadelních představení v Brně.
Nejdříve páťáci zhlédli Klapzubovu jedenáctku podle předlohy E. Basse o legendárním
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fotbalovém týmu jedenácti bratrů, kteří dobyli svět a také o tom, že fotbal by neměl být
jen o slávě, penězích, drahých dresech a značkových kopačkách, ale hlavně o radosti ze
hry, fair-play a spolupráci na hřišti.
O týden později navštívili divadlo Polárku nejstarší žáci. Divadelní představení Deník
Anny Frankové tematicky navazoval na probírané dějepisné učivo i podzimní exkurzi
do Osvětimi. Patnáctiletá židovská dívka Anna si ve svém deníku po dva roky zaznamenávala, jak se žilo jí a její rodině v tajných prostorách za zdmi jednoho amsterodamského domu a to až do dne, kdy byl jejich úkryt prozrazen a všech osm obyvatel deportováno do vyhlazovacího tábora.
Na konci února a začátkem března navštívili žáci třetího, čtvrtého a šestého ročníku
divadelní představení “Tři mušketýři” v Divadle Bolka Polívky v Brně.
Mgr.Jana Kalivodová a Mgr.Marie Julinková

Lyžařský kurz
V pondělí ráno 26. února jsme odjeli na lyžařský výcvik v Beskydech ve skiareálu Bíla.
Dopoledne jsme se seznámili s okolním prostředím a nakoupili skipasy. Po obědě jsme
vyrazili na svah, kde jsme se rozdělili do tří skupin. Jednu skupinu tvořili začátečníci
a další dvě pokročilí. Další den všichni lyžovali jak dopoledne, tak odpoledne. Středa byla
dnem odpočinku. Vyrazili jsme na společnou procházku do místní obory. Konec týdne
jsme opět strávili na svahu a ti zdatnější si vyzkoušeli i snowboard. V pátek po obědě
jsme se vraceli po náročném a chladném týdnu domů. Všichni už se těšili na zasloužený
odpočinek.
Mgr. Petr Mach
Když naši školu na začátku tohoto školního roku opět oslovila CK Columbus s nabídkou
doplnění lyžařského zájezdu do rakouských Alp, nebylo po loňském velmi vydařeném
lyžování co rozmýšlet. Tentokrát dostali šanci podívat se do alpského Hochzillertalu žáci
3. - 5. ročníku. Tu využilo 21 dětí 1. stupně, které doplnili 3 chlapci z 9. ročníku. Právě
ti se nakonec osvědčili jako přínosná pomoc lyžařským instruktorům s dětmi nejen
na svahu. Předpověď velmi mrazivých dnů v horském středisku se nakonec nevyplnila
a lyžováním nás provázelo příjemné slunečné počasí. Malí lyžaři statečně zdolali všechny
typy sjezdovek. Odměnou jim byl nově otevřený dětský snowpark a neodmyslitelná
horká čokoláda. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu zahraničního
zájezdu s malými dětmi - s množstvím zážitků a hlavně bez úrazů.
Mgr. Taťána Sločíková
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Návštěva v ZOO
V úterý 20. a ve středu 21. února jsme se – žáci 3.A a 3.B – vypravili do vyškovského zookoutku na vzdělávací pořad „Jak se peče chléb“.
Po příchodu a přivítání jsme se rozdělili do čtyř skupin – pšenice, ječmen, žito a oves.
Skupinky – druhy obilí, šly postupně péct chléb. Z hotového těsta jsme si vyrobili šneka
a posypali ho různými semínky. Ti, co zatím chleba nepekli, si vyráběli obrázek ze slámy.
Druhé stanoviště – statek – bylo také zajímavé. Mlátili jsme obilí, vozili pytle obilí do mlýna a zpět zase mouku. Dozvěděli jsme se všechno, co se musí udělat, než bude z obilí
chléb.
Upečený chléb jsme snědli a vydali se zpět na cestu do školy.
Julie Bednářová, Veronika Zachrdlová, Adam Ulrich(3.A.3.B)

Olympijský festival 2018
Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu mohli letos poprvé sledovat fanoušci
na brněnském výstavišti v pavilonu Z. Kromě společného sledování přenosů na velkém
plátně a několika obrazovkách si lidé mohli vyzkoušet olympijské disciplíny na vlastní
kůži. Této možnosti jsme také využili a s žáky 9.B a 5.A vyrazili na výstaviště také. Žáci
se setkali se všemi olympijskými sporty. Největšímu zájmu se těšil curling a biatlon.
Někteří se zúčastnili soutěží a odvezli si malé či větší suvenýry. Mezi nejcennější výhru
patřila olympijská čepice „RAŠKOVKA“. I přes velký počet návštěvníků jsme si festival užili.
Některé sporty jsme zvládli a o některých jsme se aspoň něco dozvěděli.
Mgr. Jaroslav Kolář
Zápis do 1.ročníku
Ve čtvrtek 5. dubna proběhne v prostorách základní školy zápis žáků do 1. třídy.
Bližší informace budou zveřejněny na obecní vývěsce a webových stránkách školy.
Sběr papíru
Ředitelství školy oznamuje, že ve dnech 23. a 24. dubna proběhne sběr papíru v obvyklém čase 7.00 -7.30 h, 13.00-16.00 na rampě u školní jídelny.

Mgr. Miroslav Zemánek
ředitel školy

(www.hasicidrnovice.cz)
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předvelikonočním čase seznámili s činností drnovských hasičů za uplynulé období.
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje, dovolte nám, abychom Vás v tomto
předvelikonočním čase seznámili s činností drnovských hasičů za uplynulé období.
Jednotka PO:
Jednotka PO
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Výčet zásahů JSDH obce Drnovice v období od 20. 11. 2017 do 11. 3. 2018:
Výčet zásahů JSDH obce Drnovice v období od 20. 11. 2017 do 11. 3. 2018:
Datum

Obec

Objekt

28. 11.

Vyškov

15

Požár odpadu

21:06 – 21:34

9. 12.

Vyškov

14

Technická pomoc

23:10 – 21:40

12. 2.

Vyškov
D46, k.ú.
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Připálené potraviny
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14
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14
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17
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K25 LIAZ,
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kterou zakoupila obec Šumná na Znojemsku. Zbývajících 1 650 000,- Kč bylo uhrazeno
zakoupila obec Šumná na Znojemsku. Zbývajících 1 650 000,- Kč bylo uhrazeno z rozpočtu
z rozpočtu
obce Drnovice.
obce
Drnovice.
Nové
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a
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které
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na
jednotky
které plně odpovídá současné době a také požadavkům, které jsou na jednotky požární ochrany
požárníJejí
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kladeny.
Jejíjak
podvozek
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S sebouanebo
na místo
vždy přiveze
6 hasičů,
4 000
litrů
vždy přiveze 6 hasičů, 4 000 litrů vody a dalších 240 litrů pěnidla. Uvnitř zabudované
čerpadlo dokáže pracovat s výkonem až 2 000 litrů vody za minutu a zvládne hasit
vysokým tlakem (až 40 barů), nízkým tlakem, vodou nebo pěnou. V její výbavě nalezneme například elektrocentrálu, osvětlovací stožár, přetlakový ventilátor, motorovou
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řetězovou pilu, motorovou rozbrušovací pilu, hadice, proudnice, armatury, žebříky, elektrický lanový naviják, vysokotlakou proudnici se 60-ti metry odolné hadice, 6 izolačních
dýchacích přístrojů, vč. evakuačních masek pro záchranu osob ze zakouřených prostor
a mnoho dalšího. Jednoduše lze konstatovat, že je určeno pro prvotní zásah u všech typů
mimořádných událostí, ke kterým vyjíždíme. Pevně věříme, že vozidlo, které jsme měli
možnost od prvopočátku postavit dle našich požadavků, bude bezproblémově sloužit
a pomáhat nejen občanům Drnovic, ale také širokého okolí.
Na základě požadavku výrobce bylo na začátku roku s vozidlem ujeto více jak 2 500
kilometrů a následovaly první servisní prohlídky u výrobce nástavby a podvozku. V rámci
těchto prohlídek byla provedena první výměna oleje, kompletní kontrola všech prvků
a následovalo konstatování, že vozidlo je možné vyzbrojit a zařadit do akceschopného
stavu. Tohle nastalo v pátek 23. února a hned v neděli 25. února jsme se rozloučili s CAS
K25 LIAZ.
Již nyní můžeme slíbit, že každý bude mít možnost vozidlo shlédnout a ohodnotit
v rámci slavnostního předávání a také v rámci oslav výročí 125 let od založení místního
hasičského sboru. Tyto akce proběhnou v srpnu na drnovskou pouť a již nyní Vás srdečně
zveme.
Závěrem, jménem všech drnovských hasičů zdvořile děkujeme všem, kteří se na celé
věci aktivně podíleli. Jedná se o obec Drnovice, v čele s paní starostkou, místostarostou
a celým zastupitelstvem, kteří dlouhodobě podporují a finančně zabezpečují chod jednotky. Další velký dík patří všem členům jednotky, bez kterých by vozidlo nebylo takto
propracované a bez kterých by hlavně nebylo možné vykonávat takto bohatou činnost.
Podkování patři rovněž Ministerstvu vnitra ČR a Jihomoravskému kraji, kteří investiční
akci taktéž podpořili nemalou měrou.
Z dalších činností jednotky
Ve čtvrtek 15. února navštívili 2 naši členové děti v místní mateřské škole. Cílem návštěvy
bylo stručné osvětlení problematiky požární ochrany našim malým spoluobčanům a to
většinou hravou formou. Děti si tak mohly prohlédnout a vyzkoušet zásahovou výbavu
hasiče, dýchací přístroj a přilbu. Na závěr bylo všem dětem představeno požární vozidlo, aby měly představu, jak takové hasičské auto vypadá. V průběhu února pak děti
nakreslily obrázky s tématikou požární ochrany, které budou odeslány k vyhodnocení
soutěže Požární ochrana očima dětí. Osobně věřím, že část dopoledne byla pro všechny
příjemným zpestřením a již nyní všichni netrpělivě vyhlížíme červen, kdy se společně
setkáme v naší hasičské zbrojnici.
Hasičský bál
V sobotu 20. ledna 2018 se v prostorách kulturního domu uskutečnil tradiční Hasičský
bál. V letošním roce návštěvníkům hrály k tanci a poslechu hudby Voděnka a No-Problem. Děkujeme všem návštěvníkům za navození příjemné a přátelské atmosféry a také
sponzorům a příznivcům za dary do bohaté tomboly.
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místním rozhlasem a na internetových stránkách SDH a obce Drnovice. Antonín Bastl ml.
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připravit hodnotné ceny hodny jejich báječných výkonů.
Přehled našich družstev
Přehled našich družstev:
kategorie
počet družstev
umístění
přípravka
5
4, 5, 10, 15, 17
mladší
3
4, 10, 24
starší
6
2, 6, 10, 14, 16, 26
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Uzlovačka
Hrušovany
u Brna
Uzlovačka
Hrušovany
u Brna
Uzlovačka
Hrušovany
u Brna
Druhý závod uzlové Open ligy se konal 25. 11. 2017 v Hrušovanech u Brna, již tradičně
Druhý
závod
uzlové
Open
ligy se konalbyla
25. 11.
2017
v Hrušovanech
Brna, již tradičně
v místní
v místní
hale.
ZdeOpen
už i celková
slabší
než
v Drnovicích. uuHodně
bylo nemocDruhý
závod
uzlové
ligy se účast
konal 25. 11.
2017
v Hrušovanech
Brna, dětí
již tradičně
v místní
hale.
Zdečemuž
už i celková
účasti byla
slabší
než
v Drnovicích.
Hodně
dětí bylo
nemocných,
čemuž
ných,
odpovídala
naše
účast.
Nejvíce
se
zde
dařilo
mladším
žákům,
kteří
se
umíshale. Zde už i celková účast byla slabší než v Drnovicích. Hodně dětí bylo nemocných, čemuž
odpovídala
i naše 1.
účast.
Nejvíce se zde dařilo mladším žákům, kteří se umístili na krásném 1.
tili
na
krásném
místě.
odpovídala i naše účast. Nejvíce se zde dařilo mladším žákům, kteří se umístili na krásném 1.
místě.
místě.
Přehled našich družstev
Přehled našich družstev:
Přehled našich družstev:
kategorie
počet družstev
umístění
kategorie
počet družstev
umístění
přípravka
2
6, 12
přípravka
2
6, 12
mladší
3
1, 8, 18
mladší
3
1, 8, 18
starší
4
4, 5, 12, 14
starší
4
4, 5, 12, 14
Vánoční
besídky
Vánoční
besídky
Vánoční
besídky
V průběhu konce listopadu a první poloviny prosince jsme začali navozovat vánoční
V průběhu
konce
listopadu
první
poloviny
prosince
jsme
začali
navozovat
vánoční
atmosféru
atmosféru
i mylistopadu
s dětmi aav první
hasiči.poloviny
Abychom
se na jsme
Ježíška
patřičně
připravili,
tak atmosféru
jsme si
V průběhu
konce
prosince
začali
navozovat
vánoční
i my
s
dětmi
v
hasiči.
Abychom
se
na
Ježíška
patřičně
připravili,
tak
jsme
si
uspořádali
vánoční
uspořádali
vánoční
besídky.
Každý
kolektiv
to
pojal
po
svém
někteří
si
udělali
delší
i my s dětmi v hasiči. Abychom se na Ježíška patřičně připravili, tak jsme si uspořádali vánoční
besídky.
Každý
kolektiv
to
pojal
po
svém
někteří
si
udělali
delší
schůzku
spojenou
s
filmem,
schůzku
spojenou
s
filmem,
někteří
pro
změnu
vyrazili
netradičně
do
Brna
do
kina.
Mladší
besídky. Každý kolektiv to pojal po svém - někteří si udělali delší schůzku spojenou s filmem,
někteří
pro změnu
vyrazili besídku
netradičně
do Brna do
kina. Mladší
žáci měli
letos vánoční
besídku
žáci měli
letos vánoční
spojenou
přespáním
v hasičce.
Nejprve
se šli vyřádit
někteří
pro změnu
vyrazili netradičně
do Brna sdo
kina. Mladší
žáci měli
letos vánoční
besídku
spojenou
s
přespáním
v
hasičce.
Nejprve
se
šli
vyřádit
do
tělocvičny,
pak
se
vyžili
výtvarně
–
do tělocvičny,
pak vsehasičce.
vyžili výtvarně
– vytvářeli
ozdobypak
a čepičky.
spojenou
s přespáním
Nejprve se
šli vyřáditvánoční
do tělocvičny,
se vyžiliNesměla
výtvarně –
vytvářeli
vánoční
ozdoby
a
čepičky.
Nesměla
chybět
ani
oblíbená
večeře
v
podobě
párku
chybět vánoční
ani oblíbená
večeře
v podoběNesměla
párku v rohlíku
před
spanímvečeře
ještě stihli
shlédnout
vytvářeli
ozdoby
a čepičky.
chybět aani
oblíbená
v podobě
párku
v rohlíku a před spaním ještě stihli shlédnout film Angry Birds. Druhý den, spokojeni a plni
film Angry
Birds.
Druhý
den,
spokojeni
a plni
s rodiči
Všichni
v rohlíku
a před
spaním
ještě
stihli
shlédnout
filmdojmů,
Angry odcházeli
Birds. Druhý
den,domů.
spokojeni
a plni
dojmů, odcházeli s rodiči domů. Všichni jsme však měli pár věcí společných - chtěli jsme utužit
jsmeodcházeli
však mělispár
věcídomů.
společných
- chtěli
jsme měli
utužit
kolektivy,
navodit -vánoční
atmosdojmů,
rodiči
Všichni
jsme však
pár
věcí společných
chtěli jsme
utužit
kolektivy, navodit vánoční atmosféru a pořádně si to s dětmi užít.
kolektivy,
navodit sivánoční
atmosféru
féru a pořádně
to s dětmi
užít. a pořádně si to s dětmi užít.
Výroční valná hromada
Výroční
hromada
Valná valná
hromada
V neděli 10. 12. 2017 se v přísálí místního kulturního domu konala výroční valná hromada
V neděli 10. 12. 2017 se v přísálí místního kulturního domu konala výroční valná hromada
V neděli
10.
12.Každý
2017rok
se si
v přísálí
místního
kulturního domu
konala výroční
valnávložku.
hromada
našeho
SDH.
našeho
SDH.
Každý rok
si pro
pro naše
naše členy
členypřipravují
připravujínaši
našinejmenší
nejmenšínějakou
nějakoukulturní
kulturní
vložku.
našeho
SDH.
Každý starší
rok sipřípravečka
pro naše členy
připravují
naši
nejmenšítématikou.
nějakou kulturní vložku.
Letos
si
připravila
pásmo
básniček
s
hasičskou
Letos si připravila starší přípravečka pásmo básniček s hasičskou tématikou.
Letos si připravila starší přípravečka pásmo básniček s hasičskou tématikou.
Uzlovačka
v Brně
Uzlovačka
v Brně
Uzlovačka
v Brně roku 2018 a dalším, již třetím závodem uzlové Open ligy byl dne 21.
Prvním závodem
1. 2017
závod roku
v Brně.
SDH
Starý Lískovec.
Závody
hale
Prvním
závodem
2018Pořádajícím
a dalším, jižbylo
třetím
závodem
uzlové Open
ligy se
bylkonaly
dne 21.v 1.
2017
Prvním
závodem
roku 2018
avdalším,
již třetím
závodemnás
uzlové
Open
ligyabyl
dne
21.
1.pár
2017
tělocvičny
základní
školy
Brně-Komíně.
Tentokrát
sklátila
viróza
tak
jelo
jen
závod v Brně. Pořádajícím bylo SDH Starý Lískovec. Závody se konaly v hale tělocvičny
závod
v Brně. Pořádajícím bylo SDH Starý Lískovec. Závody se konaly v hale tělocvičny
družstev.
základní
školy v Brně-Komíně. Tentokrát nás sklátila viróza a tak jelo jen pár družstev.
základní školy v Brně-Komíně. Tentokrát nás sklátila viróza a tak jelo jen pár družstev.
Přehled
našich
družstev
Přehled
našich
družstev:
Přehled našich družstev:
kategorie
počet družstev
umístění
kategorie
počet družstev
umístění
přípravka
1
6
přípravka
1
6
mladší
2
5, 20
mladší
2
5, 20
starší
2
7, 11
starší
2
7, 11
Uzlovačka v Hostěrádkách-Rešově
Uzlovačka v Hostěrádkách-Rešově
Čtvrtým závodem uzlové ligy byla uzlovačka v Hostěrádkách. I přesto, že se zde tato soutěž
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Uzlovačka v Hostěrádkách-Rešově
Čtvrtým závodem uzlové ligy byla uzlovačka v Hostěrádkách. I přesto, že se zde tato
soutěž konala teprve třetím rokem, měli pořadatelé skvěle zvládnutou organizaci, časy
seděli přesně, nikde nic nevázlo a tak byl zcela hladký průběh. Soutěž byla tentokrát
rozdělena do dvou dnů: sobota dopoledne kategorie starší, sobota odpoledne kategorie
mladší a v neděli dopoledne kategorie přípravka. Naše družstva se umístila na pěkných
místech a odvezla si další body do celkového hodnocení.
Přehled našich družstev
Přehled našich družstev:
kategorie
počet družstev
umístění
Přehled našich
družstev:
přípravkakategorie
2
4, 5
počet družstev
umístění
mladší
přípravka
21
4,65
starší
4
4,
10,
mladší
1
618, 20
starší
4
4, 10, 18, 20
Uzlovačka
v Brně-Bosonohách
Uzlovačka
v Brně-Bosonohách
V sobotu
3.Brně-Bosonohách
3.
jsme
vydali
další
závod
uzlovéligy,
ligy,tentokráte
tentokrátedodo
BrnadodoBosonoh,
Bosonoh,kde
V
sobotu
3.v3.
jsme
se se
vydali
nana
další
závod
uzlové
Brna
Uzlovačka
kde se závody
jakosekaždoročně
v prostorách
střední
odborné
školy.
Dětem
se tense sobotu
závody
jako
každoročně
konaly
vkonaly
prostorách
středníligy,
odborné
školy.do
Dětem
tentokrát
dařilo
V
3.
3. jsme
vydali
na další
závod
uzlové
tentokráte
Brnase
do
Bosonoh,
kde
tokrát dařilo
asi odváželi
si vmedaile
v kategorii
mladší
iškoly.
starší.
V kategorii
přípravky
a odváželi
jsmekaždoročně
medaile konaly
vjsme
kategorii
mladší
i střední
starší. V
kategorii
přípravky
jsme
tentokrát
své
se
závody
jako
prostorách
odborné
Dětem
se tentokrát
dařilo
jsme tentokrát
zástupce
neměli.
Na se
konci
této
soutěže
se družstva,
také
vyhlašovala
družstva,své
neměli.
Na
konciv kategorii
této
soutěže
vyhlašovala
která
do
azástupce
odváželi
jsme si své
medaile
mladší
itaké
starší.
V
kategorii
přípravky
jsme postupují
tentokrát
která postupují
do takzvaného
superfinále,
kterévyhlašovala
se
bude konat
v březnu
v mladí
Kovalovicích.
takzvaného
superfinále,
které této
se bude
konatsev březnu
v Kovalovicích.
A i naši
hasiči zde
zástupce
neměli.
Na
konci
soutěže
také
družstva,
která
postupují
do
A i naši
hasiči zde
mít své
zástupce
atak
to
jak
v kategorii
mladší,
v kategorii
budou
mít mladí
své
zástupce
akteré
tobudou
jak
kategorii
mladší,
kategorii
starší.
takzvaného
superfinále,
sevbude
konat
v březnu
v vKovalovicích.
A
i našitak
mladí
hasiči zde
starší.
budou
mít své zástupce a to jak v kategorii mladší, tak v kategorii starší.
Přehled
našich
družstev:
Přehled
našich
družstev
kategorie
počet družstev
umístění
Přehled našich
družstev:
přípravkakategorie
0
počet družstev
umístění
mladší
2, -14
přípravka
02
starší
1,2,6,1412
mladší
23
starší
3
1, 6, 12

Připravované akce:

Veronika Kosíková
Veronika Kosíková
Veronika Kosíková

- Sběr kovového odpadu
- 4. a 5. května, 7.akce:
Svatofloriánské hody
Připravované
16.
května,
Prodej
kytiček v rámci Českého dne proti rakovině
Připravované
- Sběr kovovéhoakce:
odpadu
- 23.Sběr
června
od
8:00
hod., Soutěž mladých hasičů v požárním útoku a štafetě požárních
- 4. a 5.kovového
května, 7.odpadu
Svatofloriánské hody
dvojic
- 4.
5. května,
7. Svatofloriánské
16.a května,
Prodej
kytiček v rámcihody
Českého dne proti rakovině
- 9. – 13. července, 16. – 20. července, 13. – 17. srpna, Příměstké tábory na hasičce
- 16.
května,
Prodej
kytiček
v rámci
Českého
dne proti
rakovině
23.
června
od
8:00
hod.,
Soutěž
mladých
v požárním
útoku a štafetě
- 11. a 12. srpna – Slavnostní předání
novéhasičů
CAS
20,
den
otevřených
dveří požárních
v požární dvojic
- zbrojnici
23.
od 8:0016.
hod.,
Soutěž
mladých
v požárním
útoku
a štafetě
požárních dvojic
9. –června
13. července,
– 20.
července,
13. hasičů
– 17. srpna,
Příměstké
tábory
na hasičce
-

9.
16. – 20. července,
13. –CAS
17.20,
srpna,
tábory
hasičcezbrojnici
11.–a13.
12.července,
srpna – Slavnostní
předání nové
denPříměstké
otevřených
dveří na
v požární
11. a 12. srpna – Slavnostní předání nové CAS 20, den otevřených dveří v požární zbrojnici
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Co se točí v Kolokoči
Od začátku školního roku vše opět jede v zaběhlých kolejích. V Kolokočovně se pravidelně
setkávají všechny generace. Maminky na mateřské dovolené, dětičky holdující anglickému jazyku i ženy cvičící pro zdravá záda. Od začátku školního roku jsme stihly podzimní
a jarní burzu, světýlkový a lampionový průvod, vánoční focení, adventní výtvarnou dílnu,
maškarní karneval a Keltský telegraf.
Ptáte se, co to Keltský telegraf je? Jde o neformální setkání lidí všeho druhu, kteří se
v podvečer první jarní soboty vydávají na vrcholy významných kopců, kde se vzájemně
spojí pomocí světelného signálu vysílaného z jednoho stanoviště na druhé po dohodnutých trasách napříč krajinou. Dochází k mystickému propojení všech účastníků
i k napojení přesahujícímu běžný myšlenkový prostor dnešních lidí. Nadchla Vás tato
myšlenka? Více o Keltském telegrafu naleznete na www.keltskytelegraf.cz.
A co nás v nejbližší době čeká? Zcela určitě si nenechte ujít naše strašení v Čarodějné
zmole a oblíbený babinec s výtvarnou dílnou pro děti na téma keramický šperk.
Bližší informace o akcích naleznete na našich webových stránkách a na facebooku
Kolokoče.
Za Kolokoč, z.s. Marcela Dvořáková

Tenisový klub
Letní sezóna TK Drnovice 2018
Tenisový oddíl TK Drnovice se v letní sezóně 2018 zúčastní soutěží družstev pořádaných
pod hlavičkou jihomoravského tenisového svazu ve věkových kategoriích minitenis (7
let a mladší), babytenis (9 let a mladší), mladší žactvo (10-12 let) a dospělí (18 let a více).
Dále se registrovaní hráči TK Drnovice budou účastnit celostátních turnajů jednotlivců
pořádaných pod hlavičkou českého tenisového svazu ve všech věkových kategoriích.
Drnovický tenisový klub se v letošní sezóně nově představí jako pořadatel tří celostátních turnajů. 7. 7. 2018 bude pořádán turnaj babytenisu, 14. 7. 2018 turnaj minitenisu
a turnaj mladšího žactva, který se uskuteční ve dnech 21. – 23. 7. 2018. V období letních
prázdnin se v tenisovém areálu znovu uskuteční dva příměstské tenisové tábory.
Milan Šimčík, hlavní trenér

Osvětová beseda
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Republice ke kulatinám
V letošním roce bude pro nás první pololetí trošku klidnější. Vzhledem k tomu, že ochotnické divadlo, které vstupuje do druhého desetiletí po své obnově, jsme přesunuli až
na listopad, čeká nás „pouze“ akce na které hrají a zpívají Drnováci a jejich hosté. Tento
hudební festival se uskuteční podesáté a my doufáme, že se opět sejde dobrá parta lidí
a dobré počasí.
Mohlo by se zdát, že si, po hektickém loňsku, bereme oddechový čas. Ale ve skutečnosti již pracujeme na podzimních akcích.
Všechny nadcházející akce bychom rádi věnovali naší republice ke kulatým narozeninám
a zároveň jí popřáli hodně klidu, spokojenosti a občany, kteří ji budou milovat, vážit si jí
a ctít.
Přejeme všem pěkné a klidné Velikonoce a těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích.
za OB Drnovice Jiří Dvořák

Objektivně Drnovice
Levnější plyn pro Drnováky
V roce 2016 vzniklo v Drnovicích seskupení občanů, které si dalo název Objektivně Drnovice. Jedná se o občanskou iniciativu, která vznikla za účelem společné poptávky energií
a snížení cen pro občany obce Drnovice. Iniciativa je otevřena i pro jiná témata, která
vedou ke zkvalitnění života občanů naší obce. K občanské iniciativě se může svobodně
připojit každý občan Drnovic.
V tom roce se nám podařilo sjednat zajímavou cenu plynu. Úspory pro mnohé z nás
se pohybovaly v řádech tisíců korun. Letos připravujeme další kolo poptávek. Smlouvu
o dodávce podepisuje každý sám za sebe a každý může zvážit výhodnost či nevýhodnost záležitosti. Pokud se budete mít zájem se k nám připojit, můžete nás kontaktovat
buď osobně, nebo na emailové adrese iniciativadrnovice@seznam.cz, popřípadě na facebooku.
Za OIOD Jiří Dvořák

RESPONO
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Obyvatelé Vyškovska patří v třídění k nejlepším
Společnost RESPONO, regionální lídr v zodpovědném nakládání s odpady, vytřídila
v minulém roce mimo jiné 1252 tun papíru a 1258 tun plastu. Díky takto vysokým
číslům, která mají na svědomí zejména zodpovědní obyvatelé Vyškovska, se region
pravidelně umisťuje na předních místech ve třídění odpadů.
Podle předsedy představenstva společnosti Ivo Bárka je dlouhodobým cílem udržovat
region bez černých skládek. „Proto se snažíme vycházet obyvatelům maximálně vstříc
a motivovat je ke třídění odpadu. Pokud si nejsou jistí správným tříděním, mohou k nám
přivézt jakýkoliv odpad a kvalifikovaní pracovníci se o něj postarají. Z veškerého odpadu
vytřídíme maximum komodit, které dále posíláme ke zpracování a následné recyklaci, ať
už se jedná o sklo, PET láhve, tvrdé plasty, nápojové kartony a v neposlední řadě papír
a elektrozařízení, které kompletně rozebereme,“ vyjmenoval předseda Bárek.
Klíčová je podle jeho slov znalost regionu. „A právě problematiku svého okolí známe perfektně. Vždyť naši pracovníci a klienti jsou často sousedé, kteří žijí ve stejné ulici či obci.
Právě díky tomu máme na rozdíl od velkých nadnárodních firem silnou motivaci, aby zisk
zůstával „doma“ a byl plně využit ke spokojenosti místních obyvatel,“ vysvětlil Bárek.
Vygenerovaný zisk využívá společnost RESPONO nejen k udržitelnosti cen za své služby,
které jsou stálé již několik let, ale především investuje do kvality a rozšiřování sortimentu.
Vedle pořízení nové svozové techniky tak například od podzimu 2017 zavedla v rámci své
činnosti nový informační systém, který umožňuje informovat v reálném čase o stavu separace, množství a ceně odpadu. Investice do rozvoje má v plánu i letos. „Chceme pořídit
nové kontejnery či další moderní svozovou techniku. Posílíme a obměníme vozový park,
abychom využívali ve větší míře vozidla v kategorii EURO 6, které splňují nejpřísnější ekologické limity a eliminovali znečištění ovzduší ve Vyškově při svozu odpadu. Plánujeme
zefektivnit provoz vozidel díky vyspělejšímu GPS vybavení, optimalizovat svozové trasy
obcí a komerčních klientů a v neposlední řadě chystáme výstavbu kompostárny na tělese skládky, abychom umožnili obyvatelům a firmám likvidaci organického odpadu za přijatelnou cenu a zároveň odběr kompostu zdarma,“ popsal plány v následujícím období
výkonný ředitel a.s. Milan Černošek.
Společnost vznikla v roce 1993. Je akciovou společností 88 obcí a měst – akcionářů okresu Vyškov a části okresu Prostějov.
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Očité svědectví nacistické odvety

,,Stáli jsme před vojenskou popravčí četou“
Partyzánský oddíl s názvem Olga působil za druhé světové války v oblasti Chřibu a Ždánského lesa. Jejich základnou se stala obec Nemochovice na Vyškovsku. Začátkem února
roku 1945 mě oddíl asi 20 příslušníků a byl rozdělen na tři čety.
Nejpozoruhodnější bojovou akci provedli partyzáni III. roty dne 19. dubna 1945, kdy
zajali na zámku v Hošticích nedaleko Kroměříže nacistického generálmajora von Müllera
i s jeho doprovodem. Po osvobození byl pak předán ve Slavkově u Brna zástupcům 53.
armády 2. ukrajinského frotu. Provedení celé akce je popsáno v kronice partyzánského
oddílu „Olga“ s názvem V dvojím ohni autory Václavem Pešou a Jindřichem Ocáskem.
Zámek v Hošticích byl v té době majetkem hrabětem Dubského. Zde se občas sjíždělo
nacistické panstvo a dceru hraběte Elisabeth navštěvovali němečtí důstojníci. V uvedený
den 19. dubna partyzáni vystihli příjezdu generálmajora von Müllera na zámek, zajali ho
a postříleli jeho vojenský doprovod. Němci v té době úporně bránili svá frontová postavení na čáře od Šitbořic přes Holasice k Ořechovu. Právě tam zasahovala do bojů také 16.
tanková divize, ovšem již bez svého zajatého velitele generálmajora von Müllera. Celá
partyzánská III. rota oddílu Olga poté večer odjela se zajatcem směrem na Honětice.
Druhý den 20. dubna asi v 6 hodin ráno přišla nacistická odveta. Na zámku se objevili
členové Jagkomanda z Litenčic s četníky ze Zdounek. Následně přijel z Kroměříže oddíl vojáků a příslušníků SS v počtu asi 60 mužů. Obsadili celé Hoštice a začali vyhánět
obyvatelé z domů ven na ulici. Ze školy vyvedli nacisté všechny děti i s řídícím učitelem
a farářem do zámku, kde je střežila silná stráž. Když se dal jeden sedmiletý školák na útěk
do polí, začali po něm vojáci střílet, ale nezasáhli jej. Ostatní obyvatele obce třídili fašisté
na skupiny. Ženy a děti soustředili na návsi před domem místního rolníka a muže nahnali
do zámecké zahrady, tam byly připraveny lopaty, krumpáče a další nářadí. To vše svědčilo
o vážnosti situace. Kolem zámku a na nádvoří byly rozmístěny stráže s kulomety, jejich
hlavně mířili na shromážděné vesničany. Potom byli přivedeny k zámku i ženy s dětmi.
Slyšet byl pláč a nářek, matky tiskly své děti v náručí, nebo je pevně držely za ruce. Muži
byli seřazeni do čtyřstupů na jedné straně a ženy s dětmi na druhé. Major Binder, který
velel vojenskému oddílu jim oznámil, že za každého ze sedmi zavražděných vojáků bude
zastřeleno 10 místních občanů bez rozdílů pohlaví. Jednání o potrestání občanů Hoštic
trvalo tři hodiny. V té době skupina vybraných mužů kopala v zámecké zahradě hromadný hrob. Exekuce byla připravena na polední dvanáctou hodinu.
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Jednou z přítomných zajatců v zámku byla i tehdy čtrnáctiletá školačka Marie Leznarová z Hoštic, po válce provdaná do Drnovic. S Marií, nyní Mačkalovou, jsem měl tu čest
o osudném dni roku 1945 krátce pohovořit.
Paní Mačkalová, co si z 20. dubna 1945 pamatujete?
„To jsem ještě chodila do 8. třídy a ten den přišli Němci do třídy.
Učitel nám nařídil si stoupnout, seřadit se a jít do zámku. Když nás vedli, viděli jsme, jak další
esesáci se samopaly vodili lidi z domů a pak jsme byli všichni seřazeni v zámku.“.).
Kolik bylo hodin, když do třídy přišli?
„Bylo to hned po osmé hodině, jak jsme přišli do školy.“
Jak dlouho jste tam byli?
„Až do odpoledne, nepamatuji si přesně, ale myslím, že nás propustili někdy po třetí
nebo čtvrté hodině.“
Pamatujete si, s kým jste tam byla?
„Stála jsem tam s o dva roky mladší sestrou a měly jsme s sebou ještě čtyřletého bratra
Karla, který ještě nechodil do školy. Maminka s tatínkem byli doma, protože jsme bydleli
až na Svárově a tam se až Němci nedostali.“
Rozuměla jste vojákům? Uměla jste německy?
„Tehdy se učilo německy, něčemu jsme rozuměli, ale dnes si pamatuji už jen základní
slovíčka.“
Víte, proč jste byli propuštěni?
„Byl tam hrabě Dubský a ten tam nad námi pronášel řeč, přimlouval se a my jsme potom
díky němu byli všichni propuštěni. Kdyby ho nebylo, celá dědina by byla vystřílená. Pamatuji si, že když jsme šli domů, tak v dálce svištěly kulky, ještě že nás to netrefilo.“
Vraťme se zpět k citované partyzánské kronice, konkrétně k úloze hraběte Dubského.
Když už mělo prakticky dojít k popravě, hrabě Dubský předstoupil před vojáky, obnažil si
hruď a požadoval, aby byl zastřelen jako první, protože vesničané za partyzánskou akci
nemohou a jsou nevinní. Rovněž tak prosila i jeho dcera. Velitel vojenské jednotky upustil
od svého rozhodnutí a vesničany propustil.
Následně pak, když uviděl zastřelené německé vojáky vynášené ze zámku, prohlásil, že
udělit všem milost byla chyba a lituje jí.
Rozhovor s Marií Mačkalovou vedl Jan Dvořák
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Provádění trhacích prací v lomu Luleč
Historie a současnost lomu Luleč

Bude tomu již více než 100 let, kdy začala těžba v lomu nedaleko obcí Luleč a Drnovice.
V minulosti byla moravská droba, jak se zdejší hornině říká, používána například k výrobě
dlažebních kostek, ale i soklů či obrubníků jak pro nejbližší obce, tak pro velká města,
jako Brno, Vyškov či arcibiskupskou Kroměříž. Dále se kámen využíval i ke stavbám s regionálním až nadregionálním významem, jako např. železniční dráhy Brno-Přerov či silnice
Brno-Olomouc. V současnosti je používán v podobě velkého sortimentu drtí do betonů,
betonových výrobků a obalovaných směsí (asfaltů), ale také jako nezbytná součást samotných staveb (základy, podklady, násypy atp.). Kromě toho je stále používán na stavby
rodinných domů a jejich zázemí v samotných obcích Drnovic a Lulče a dalším blízkém
okolí, a to i mnohdy jako kámen okrasný.
Do dnešních dnů zůstává lom Luleč významným zdrojem drceného kameniva, které
je pro svou vysokou pevnost a odolnost jednou ze základních stavebních surovin. Lom
Luleč má v současnosti pět etáží, jejichž výška je maximálně 20 metrů. Sklon čela etáží
se pohybuje v rozmezí 70-80°. Hranice těžby se postupně posouvá na severozápad, tedy
na opačnou stranu od současné zástavby obcí Drnovice a Luleč. Tento postup je schválen
v příslušných územních plánech a těžebních povoleních.
Ložisko zdejší horniny je v rozsahu současné těžby ve vlastnictví státu, který je chrání legislativně a vymezuje chráněným ložiskovým územím s cílem zachovat jeho využití do budoucna. Stát těžbou pověřené organizace přísně kontroluje a vyžaduje po nich
hospodárné využívání těchto výhradních ložisek. Těžební firmy musejí dokladovat svoji
činnost spoustou odborných dokumentů, povolení, měřičskými zákresy či výpočty. K nejvýznamnějším faktorům ovlivňujícím přilehlé obce a jejich obyvatele náleží trhací práce.

Co to jsou trhací práce a jak se provádějí?

Trhací práce je činnost, která má za úkol bezpečně a efektivně rozpojit rostlou horninu
na rubaninu, což je směs různě velkých částic kamene, kterou je možné následně využít v dalším technologickém postupu až k výrobě finálního produktu. Vrtací soupravou je nejprve navrtána soustava vývrtů s předem danými vzdálenostmi mezi sebou,
hloubkou, úhlem sklonu, směru a průměru vývrtů. Do vrtů je umístěna výplňová neboli
pracovní trhavina v kombinaci s plastickou počinovou trhavinou. Počinová trhavina má
za úkol zajistit dostatek energie pro detonaci pracovní trhaviny. Ta má zase za úkol provést vlastní oddělení horniny od masivu. Detonace jednotlivých náloží je pomocí rozbušek milisekundového roznětu načasována tak, aby byl zajištěn kvalitní výsledek odstřelu
v podobě velikosti kamene v rubanině a hladkého výlomu lomové stěny. Časování slouží
i k minimalizaci seizmických účinků detonace náloží na okolí.
Samotný odstřel trvá v řádech maximálně jedné sekundy, avšak jeho přípravě předcházejí časově mnohem náročnější práce přípravné. Do přípravných činností náleží tvorba projektu trhacích prací, který obsahuje nejen potřebné výpočty, ale i vlivy trhacích
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prací a seizmiky na okolí. Dále je to povinnost informovat minimálně 24 hodin předem
příslušný báňský úřad, obecní úřad a Policii ČR o termínu, čase a předpokládaném množství trhavin spolu se jménem osoby zodpovědné za odstřel.
Co se týče opatření přímo na místě, využívají se dva způsoby ochrany okolí. Jsou to
fyzické hlídky a výstražné zvukové signály. Hlídkou jsou v době odstřelu pracovníci lomu,
kteří uzavírají prostor, kde může dojít k dopadu odstřeleného materiálu, tzv. bezpečnostního okruhu. Bezpečnostní zvukové signály jsou celkem tři - dva před odstřelem a jeden
po jeho ukončení.

Zatížení okolí

V lomu Luleč jsou odstřely prováděny průměrně čtyřicetkrát ročně. Jednou za rok se
za účasti odborné firmy provádějí seizmická měření zatížení okolí lomu. Přestože se mohou seizmické otřesy zdát silné, velikosti náloží a seizmické zatížen jsou vždy nastaveny
pod hranicí povolených hodnot tak, aby vzniklé zatížení bylo minimální.
S těžbou jsou přirozeně spojeny také pozitivní aspekty, jako zajištění lokáních pracovních míst či různé platby spojené s držením dobývacího prostoru, s těžbou vydobytých
nerostů či daně. Pro každý lom musí být v rámci těžebního povolení schválen konkrétní Plán sanace a rekultivace. Nejinak je tomu u kamenolomu Luleč. V konečném stavu
bude prostor lomu přeměněn na přírodě blízký prostor se zatopeným dnem, plochami
ponechanými přírodě blízké obnově a řadou menších drobných zákoutí, což finálně zvýší pestrost území. Pro realizaci sanačních a rekultivačních prací tvoří těžební organizace
dlouhodobě potřebný finanční fond, jehož čerpání podléhá schválení příslušným báňským úřadem.

Čtenáři píší
Jak jsme se na obci učili demokracii.
Po prolistování obecní kroniky a obecních Zpravodajů z období 1990 až 1994 mě napadlo, že by mohlo být zajímavé pokusit se vzpomenout na to co se vlastně tehdy v Drnovicích, vztaženo především na Zastupitelstvo obce a Obecní úřad dělo. Něco v uvedených
dokumentech podchyceno je a některé záležitosti, které si pamatuji, zde zaznamenány
nejsou a přesto mohou být s časovým odstupem poměrně zajímavé a z dnešního pohledu i ne snadno pochopitelné. Byla to doba převratná poněvadž, ve státě se změnil
politický a společenský režim. Pevně daná a zaběhnutá pravidla socialistického zřízení
byla najednou pryč. Téměř nikdo nevěděl co dělat a co nás čeká. Záměrem níže uvedeného textu není přesný a vyčerpávající popis dějů, ale pokus vypíchnout některé
zajímavé události. Pochopitelně se může do popisu některých událostí místy vloudit
i můj subjektivní náhled.
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Ve dnech 24. a 25. listopadu 1990 se uskutečnily volby do místních zastupitelských orgánů a tedy i u nás do Zastupitelstva obce Drnovice. Volební účast dosáhla 85%. Byly
to po čtyřiceti letech jiné volby. Nebyla jen jedna kandidátka Národní fronty, ale voliči
si mohly vybírat dle svého uvážení z více kandidátek. Kandidátní listy byly tehdy tři –
Občanské fórum (OF), Československá strana lidová (ČSL) a Komunistická strana Čech
a Moravy (KSČM).
Do patnáctičlenného zastupitelstva byli v těchto volbách tehdy zvoleni:
ČSL - ing. Milan Bezděk, ing. Miroslav Burian, ing. Antonín Dvořák, MUDr. Jaroslav
Dvořák, Antonie Dvořáková a ing. Vladimír Horáček
KSČM - František Burian, Vladimír Kaše, Marie Pěčková, Antonín Plhal a Jan Zouhar
OF ing. Stanislav Bednář, MUDr. Jana Mezníková, Klement Tauš a mgr. Vladimír
Žůrek
Co teď s tímto volebním výsledkem? Byla tu situace se kterou neměl nikdo zkušenosti.
Začalo se domlouvat, kdo s kým. Rýsovala se přirozená koalice ČSL a OF, mající celkem
10 zastupitelů. Nosnou myšlenkou byla změna ve vedení obce v návaznosti na politickou
změnu ve vedení státu. Vymezení nového proti starému. Proběhlo několik dlouhých sezení desetičlenné koalice avšak do vedoucích funkcí se nikdo nehrnul. Všichni měli slušné
zaměstnání a vstup do politiky byl poměrně nejistý podnik v nepředvídatelné době. Nakonec došlo ke shodě, že na starostu bude navrhnut p. Klement Tauš (OF) a na místostarostu ing. Milan Bezděk (ČSL). Hlasování tedy mělo být bezproblémové 10:5, avšak realita byla poněkud jiná. První veřejné zasedání zastupitelstva proběhlo v Kulturním domě
3.12. 1990 a to za hojné účasti občanů o jaké se nám v současné době může jenom zdát.
Při tajné volbě starosty proběhla první dvě volební kola nerozhodně – 7 pro K. Tauše, 7
pro protikandidáta A. Plhala a 1 se hlasování zdržel. Výsledek druhého kola byl stejný.
V třetím kole, kdy se hlasovalo veřejně byl osmi hlasy zvolen starostou p. Klement Tauš.
(Veřejné hlasování mělo význam především v tom, že byly odkryty karty jak kdo hlasoval – odvíjela se od toho i politika v dalších volebních obdobích). Zvolení ing. Milana
Bezděka místostarostou a dalších tří členů rady – ing. M. Burian, ing. A. Dvořák a MUDr. J.
Mezníková již proběhlo hladce. Mohlo se tedy začít pracovat.
Rok 1990 končil a moc se toho už neudálo. Čekal nás celý rok 1991. Začalo se rozjíždět
soukromé podnikání, což se začalo projevovat i v obci. V květnu obec pronajala budovu bývalé fary a začal zde fungovat první soukromý obchod s potravinami a smíšeným
zbožím Adex, který byl otevřen v květnu. Dosud monopolnímu spotřebnímu družstvu
Jednota Vyškov tedy v Drnovicích vznikla konkurence. Jednota v té době naopak uzavřela svoji prodejnu na Frédech. Z dnešního pohledu byly úsměvné připomínky v zastupitelstvu, že se s tím něco musí udělat, protože starší lidé z místní části Žleb to budou mít
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na náves daleko. Nebylo ještě zažité, že není plánované hospodářství a každý si může
dělat co chce. V obci se jako soukromá provozovna rozjela palírna Miloše Bastla a současně i restaurace u Kummerů. Soukromně podnikat začalo i několik řemeslníků, kteří již
dříve pracovali pod provozovnami Místního národního výboru. Zajímavým předmětem
podnikání, který se tehdy rozmohl i v obci bylo pěstování kalifornských žížal. (měly být
exportovány za valuty na západ). Tato podnikatelská aktivita takovým zlatým dolem jak
se z počátku rýsovalo nebyla. Osobně jsem se náhodou natrefil k tomu jak jednoho organizátora okresního formátu v tomto oboru odváděla Policie v poutech.
Obec v tomto roce převzala od Okresního bytového podniku do užívání čtyři bytové
domy čp. 519, 564, 675 a 698 a pro její vedení začala nová povinnost a posléze zkušenost,
spravovat a udržovat domy a pracovat s nájemníky bytů. V této době pokračovala také
plynofikace obce.
V tomto roce se ve funkci v obci objevuje zajímavé jméno. V srpnu se stává ředitelem
Základní školy PaedDr. František Komňacký – absolvent Volgogradského státního institutu. Do obce ho v roce 1984 přivedl fotbal a to v době tehdejšího raketového vzestupu
Drnovic do do vyšších fotbalových pater. V roce 2009 se stal trenérem roku s Baníkem
Ostrava (viz. rozhovor ve obecním zpravodaji jaro 2010). Ředitelská funkce mu vydržela
přesně jeden rok.
Dochází ke změně ve vedení obce. Ing. Milan Bezděk k 29. srpnu 1991 rezignuje na funkci
uvolněného místostarosty. Jednalo se o mladého, schopného a perfektně jazykově vybaveného člověka, ale funkce mu nějak nesedla. Možná zde sehrálo roli i to, že funkci účetní
na Obecním úřadu zastávala dlouholetá a výrazně věkově starší pracovnice Věra Kummerová a on si neuměl sjednat patřičnou autoritu. Do funkce místostarosty je na podzimním
zasedání zvolena Antonie Dvořáková.
Dosud neznámou novinkou pro obec bylo, že se zde objevují pracovníci přiděleni Úřadem práce ve Vyškově na tzv. veřejně prospěšné práce. Byli tehdy dva. Práce na plynofikaci obce se v tomto roce zastavila pro nedostatek finančních prostředků.
V roce 1991 se začínají se dostavovat první náznaky rozčarování z nabyté svobody. Cituji ze záznamu p. Bezděka z obecní kroniky: „I v našem každodenním občanském životě
prožíváme nový, dosud ne tak významný jev – růst zločinnosti, krádeže, loupeže, vraždy,
podvody a jiné. Přibývají měrou dosud neznámou“. Starosta obce K. Tauš v prosincovém
Zpravodaji obce uvádí - „Zmizel strach z politického útlaku, ale vzrostla úzkost o holou
existenci, že zájmy občanů a zájmy státu se pomalu, ale jistě začínají dostávat do rozporu,
že občanské vědomí a občanské cnosti jsou pro kočku a poctivá práce se nevyplácí“.
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Přichází rok 1992 a začíná zajímavě. Hned 2. ledna se dostavuje na zasedání rady obce
pan Zedník z Brna a představuje se jako zástupce firmy RADELBERGER z rakouského
města Sankt Polten s tím, že tato firma uvažuje v katastru obce vybudovat provozovnu
na výrobu nealkoholických nápojů. Důvod dislokace provozovny do obce je místní zdroj
kvalitní pitné vody. Je to pro nás zase něco nového. Probíhá celá řada jednání. Dostavuje
se i majitel firmy s překladatelkou a právničkou. Jedná se i s majiteli pozemků. Začínáme
zbystřovat a dostavuje se první poznání, že nás „demokraté“ ze západu neberou jako rovnoprávné jednací partnery a cítí nad námi převahu, protože „oni se vyznají“ a mají za to,
že si mohou diktovat jakékoliv podmínky. (Vrcholným číslem bylo mlácení fasciklem
do stolu). Do hry vstupuje také Okresní úřad a Městský úřad ve Vyškově.
Dne 21. května 1992 se uskutečňuje výjezdní zasedání rady obce, vedení Okresního úřadu v čele s přednostou ing. Pavlem Vašíčkem a vedení Městského úřadu ve Vyškově v čele
se starostou ing. Kamilem Králem do Sankt Poltenu (hlavní město spolkové země Dolní
Rakousy – 60 km západně od Vídně, nejede se po dálnici, ale velmi zajímavým údolím
Wachau). Prohlídka provozovny na výrobu nealkoholických nápojů byla velmi zajímavá.
Limonády se stáčely do „petek“, které v tehdejší době u nás teprve začínaly. Prošli jsme
i firemní pivovar. Následně proběhlo jednání s občerstvením ve firemní vinárně a postupem času si tříbíme názor, zda ze záměru vybudovat sodovkárnu v obce něco bude. Posezení do pozdních nočních hodin na hotelové terase budovy na pokraji města (strašně
zde byla cítit prasata, asi byla někde v okolí výkrmna vepřů) završilo snad první zahraniční
výjezdní zasedáním rady obce. Druhý den při návratu cestou v autobusu nám pan Zedník
pod vlivem alkoholického opojení prozradil i to co neměl a názory směřovaly k tomu,
že v Drnovicích sodovkárna nebude. Akci nakonec uzavřel zamítajícím stanoviskem odbor životního prostředí Okresního úřadu ve Vyškově a to z titulu ochrany vodního zdroje
a nedostatku „vteřinových litrů“. Bylo to moudré rozhodnutí.
Na místo končícího PaedDr. Františka Komňackého nastupuje na místo ředitele Základní
školy v srpnu Mgr. Miloslava Špidlová.
S vybudováním Posádkového domu armády ve Vyškově poklesl význam Kulturního
domu v Drnovicích a ubyly zde akce okresního formátu. Místo toho se zde stále častěji
konají prodejní akce, z kterých postupem času vznikli tzv. „šmejdi“.
Jeden z nedomyšlených nápadů vedení obce bylo vyhlášení veřejné soutěže na pojmenování drnovických ulic. Došel pouze jeden nápad, ale v tom ta nedomyšlenost nespočívala. Nedomyslelo se, že při oficiálním pojmenování ulic by následovala výměna občanských průkazů, což by zřejmě vyvolalo značnou nevoli u místních občanů.
Dne 16. listopadu se v obci otvírá Obvodní oddělení Policie České republiky s působností
pro 13 obcí a to v budově, kde nyní sídlí pošta.
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Pokračuje plynofikace obce a na řadu přicházejí veřejné budovy.
Přichází rok 1993 a opět je tu sodovkárna! Dne 19. ledna se dostavují do rady obce pánové Miroslav Beneš starší a mladší jednající za firmu NELI Vyškov, s.r.o. s tím, že mají
dohodnuto s ředitelkou Základní školy Miloslavou Špidlovou vybudování provozovny
nealkoholických nápojů v prostorách bývalých dílen Základní školy. Je to trochu překvapivý podnikatelský záměr, ale vzhledem k tomu, že ředitelce školy nevadí, proběhne ještě
několik jednání. Podnětem pro umístění sodovkárny v obci byl pochopitelně opět zdroj
kvalitní pitné vody. Další vývoj je rychlý a překvapivý. Telefonát přednosty Okresního úřadu ve Vyškově ing. Pavla Vašíčka - „vy jste se v těch Drnovicích zbláznili? Paní ředitelka
Špidlová si byla stěžovat, že jí strkáte do školy sodovkárnu“. Tak jednání skončila a opět
jsme „měli po sodovkárně“.
V dubnu začínají práce na II. etapě plynofikace obce. Přechod na topení plynem i když
stále ne v celé obci se začíná již projevovat na čistotě ovzduší. Zajímavá je i úvaha p. Bezděka v kronice. „Méně práce a přitom to není ani o mnoho dražší“. Kdo by tehdy řekl,
že po letech se mnoho občanů kvůli ceně plynu opět začne vracet k pevným palivům.
Přínosem pro zlepšení životního prostředí bylo také napojení kanalizačních svodů na vyškovskou čističku odpadních vod.
Událostí, která vyvolá „pobouření na vsi“ byla žádost pana Jana Gottvalda, šéfa drnovického fotbalu o budovu Mateřské školy. Záměrem bylo zřídit zde šatny a další příslušné zázemí pro fotbalisty. Nebyl ještě vybudován fotbalový areál a v současném rozsahu
a stávající zázemí neodpovídalo úrovni soutěže. Dne 3. června byla na radnici odevzdána
petice občanů protestující proti likvidaci Mateřské školy. Argument, že se někde postaví
náhradní je hodnocen jako nesmysl. Negativně na daný záměr reaguje také Školský úřad
ve Vyškově a Okresní hygienická stanice ve Vyškově a zastupitelstvo obce jej také jednoznačně zamítá. Rozruch kolem této akce plynul také z toho, že informace prezentovaná
v okresním tisku o přesunu Mateřské školy předběhla jakékoliv jednání o tomto záměru.
V tomto roce zasáhne obec sportovní událost celostátního rozsahu – FC Petra Drnovice
se stává účastníkem nejvyšší fotbalové soutěže I. ligy. Sláva to byla tehdy veliká. Zpracovává se studie na rekonstrukci celého sportovního areálu, která by splňovala podmínky
pro pro účast v ligové soutěži a pořádání mezinárodních zápasů.
Dne 1. července se ustavuje Tělocvičná jednota Sokol. Konstatováno znovuzrození Sokola.
Do funkce ředitelky Mateřské školy nastupuje Květoslava Synková a v této funkci setrvává
do dnešní doby.
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Přichází rok 1994 s tím, že další sodovkárny nám už snad nehrozí. V obci vyrostl sportovní stadion v hodnotě mnoha milionů, který patřil k nejlepším v republice. Výstavba
byla zahájena 2. května a slavnostní otevření proběhlo 16. října. Stadion je hodnocen
jako druhý nejlepší po Spartě. Stávající FC Petra se transformuje na akciovou společnost
Chemapol. Vyplývá to z toho, že firma Chemapol je jejím hlavním sponzorem. Drnovice
se staly mediálně slavnými. Těžko se řešily i problémy s obležeností automobily v době
konání prvoligových zápasů. Jak se tehdy ve vedení obce uvažovalo je vzhledem k velkému časovému odstupu těžké hodnotit. Zda mohl v té době někdo být schopen posoudit
dlouhodobější ufinancovatelnost tak velkého sportovního areálu a tak vysoké fotbalové
soutěže, není lehké dnešníma očima soudit. Byla to doba heroická. Jak vypadá stadion
v současné době víme a skutečnost je poněkud smutná. Sportovní areál po letech nakonec od překupníků nakoupila s přirážkou obec a nezbývá jí nic jiného než si s tím nějak
poradit.
Vznik Sokola v předchozím roce roce přináší mimo sportování i další problém, který se
řeší na radnici. Vzniká akční skupina, která si vytyčila záměr získání Kulturního domu
do majetku TJ Sokol. Dne 29. září se projednávají doklady z výstavby a financování Kulturního domu. Dne 27. října byla předána žádost o bezplatný převod Kulturního domu
do majetku TJ Sokol. Vychází se při tom z podkladů, že 1.1. 1955 převzal Sokol Kulturní dům do svého vlastnictví od družstva Osvětový dům. Argumentovalo se také tím, že
ústředí Sokola investovalo do výstavby nemalé finanční prostředky a Sokolové odpracovali mnoho brigádnických hodin. Ze strany aktivistů padaly také argumenty „Vy jste
nám to sebrali“. Zastupitelstvo obce přijalo z dnešního pohledu rozumný závěr. Usnesení
zastupitelstva bylo, že Kulturní dům je majetkem obce a pokud snad soud rozhodne jinak bude toto akceptováno. Aktivisté po konzultacích s právníky žádné podání k soudu nerealizovali a tak Kulturní dům zůstal v majetku obce. Kde by také Tělovýchovná
jednota Sokol vzala zdroje na financování celého objektu. Myslím, že do současné doby
možnost sportování v Kulturním domě v obecním majetku vyhovuje a sportovci nejsou
nijak omezováni. Snad jen pouze tehdy, když občas musí termínově ustoupit pořádaným
kulturním akcím. Problematika potřeby finančních zdrojů je nyní obdobná – řeší se nutná rekonstrukce nakoupeného fotbalového areálu, která asi spotřebuje značné finanční
prostředky. Jaké zatím nevíme. Důležité bude jak si obec dokáže seřadit priority, kam
peníze směrovat.
Čtyři roky někdejšího volebního období utekly jako voda a celá řada dalších následuje.
Léta 1990 až 1994 jsou neopakovatelná v tom, že to bylo první volební období ve změněném politickém systému a v těch dalších se pak už rozhodně neodehrálo tolik převratných událostí.
Ing. Antonín Dvořák
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Vážení spoluobčané
V tomto zpravodaji bych Vás ráda seznámila s chodem Místní knihovny. Její důležitostí,
potřebností i vzděláváním. Knihovna je také prostor pro odpočinek, setkávání se, učení
se novým věcem, besedování,… .
Základem každé knihovny je uspokojit své čtenáře co nejkvalitnější skladbou knižního
fondu. Nabídnou, poradit nebo vybrat žánr, který konkrétní čtenář rád čte. Seznámit
čtenáře s novými autory a jejich knihami.
Naše knihovna pořádá každý měsíc také mimoknihovní aktivity, jako jsou například:
Tvůrčí dílničky pro děti, Tvůrčí dílničky pro dospěláky, S kočárkem do knihovny, Úterní
babinec pro seniory, Senioři rádi tvoří pro klienty DPS Drnovice, Knižní bazary a Dny
otevřených dveří a novou službu čtenářům Rozvoz knih do domu.
Příležitostně si vyrazíme i do přírody nebo do keramické dílny, pořádáme přednášky
a besedy se spisovateli a cestovateli. Knižní bazar je pro občany již běžnou věcí. Alespoň
jedenkrát ročně uspořádáme pro děti divadelní představení. Knihovnické lekce pro MŠ
a ZŠ jsou již tradicí v naší knihovně.
V rámci měsíce března„Měsíc čtenářů“, jsem pro naše spoluobčany a žáky ZŠ uspořádala
besedu s paní Danou Šimkovou pod názvem „Marie Terezie“, povídání bylo velmi poučné,
podložené neskutečným množstvím historických zajímavostí. Ocenění „Nejlepší čtenář
roku“ letos obdrželo dokonce šest čtenářů.
V letošním roce se naše knihovna poprvé přihlásila do facebookové soutěže „Knihovna
jinak“, jejíž hlasování končí 5.4.2018 na: www.facebook.com/smocr1.
Zamyslete se, zda si nenajdete ve vašem náročném každodenním životě malou chvíli
a nenavštívíte naši útulnou knihovnu plnou zajímavých knih různých žánrů. Mohu Vám
zaručit, že budete odcházet s příjemným pocitem, že jste se na okamžik zastavili a udělali
něco jen pro sebe. Odměnou vám navíc bude zajímavá kniha nebo knihy, které si
přinesete domů. A věřte mi, že jak jednou začnete číst knihy z knihovny, už nepřestanete!
A pokud máte pocit, že žijete ve stereotypu, přijďte se podívat do Tvůrčích dílniček nebo
navštivte některou z našich kulturních akcí!
A nyní již slíbený přehled činnosti knihovny Drnovice k 31. 12. 2017
Aktivní čtenáři: 210 (z toho 51 dětí)
Návštěvnost: 1975 čtenářů
Knihovní fond: 8548
Nákup knih, časopisů a dary: 378 kusů
Úbytek knih a časopisů: 270 kusů
Kulturní akce: 30, účast 960 osob
Vzdělávací akce: 42, účast 917 osob
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Na závěr, milí čtenáři mám na vás velkou prosbu.
Jste pamětníci a rádi se podělíte o vzpomínky a zážitky? Vlastníte historické fotografie knihovny nebo akcí souvisejících s knihovnou? Prosím o zapůjčení nebo ofocení jakýchkoliv
dokumentů. Pokouším se sepsat historii místní knihovny, ale bez vaší pomoci to nezvládnu!
Děkuji všem, kdo navštěvujete naši Místní knihovnu
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

Společenská kronika
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Vítáme do života (listopad 2017 – únor 2018)
Gabriela Umshausová
Adéla Hanko
Pavlína Svačinová
Anna Růžičková
Liliana Kollárová
Tadeáš Matal
Martin Hruška

Opustili nás navždy (listopad 2017 – únor 2018)
Jiří Janča
Květoslava Prachařová
Soňa Skácelová
Rostislav Spáčil
Rostislav Blažek

Sňatek uzavřeli (listopad 2017 – únor 2018)
Tomáš Novotný, Ivančice
Andrea Gregůrková, Pohořelice

Ivona Dvořáková
matrikářka

Inzerce
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Místní organizace KDU – ČSL
a

Jednota OREL Drnovice
ve spolupráci s OÚ Drnovice
pořádají již tradiční oslavu

SVÁTKU MATEK
Oslava se koná 13. května 2018
v 15.00 hodin
v sále místního Kulturního domu
Všem maminkám, babičkám, prababičkám.........
přijdou zahrát, zazpívat, zarecitovat a zatančit děti
z místní Mateřské a Základní školy.
Po programu bude následovat tradiční tombola.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Inzerce
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Milé děti!
Přijďte si zasoutěžit a pobavit se
na již tradiční

DĚTSKÉ ODPOLEDNE,
které se uskuteční v neděli

3. června 2018
v 15,00 hodin.

v Zámecké zahradě
Máme pro Vás připraveny tradiční zábavné disciplíny
a sladké odměny

Srdečně zvou pořadatelé:
OREL jednota Drnovice,
MO KDU – ČSL Drnovice
ve spolupráci s OÚ Drnovice

Inzerce
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Ahoj,
Ahoj,
zveme Tě na super hrdinský výcvik pro začátečníky i pokročilé, který se koná pod záštitou
Orlazveme
jednoty
Vyškova.
Výcvik
probíhati vpokročilé,
diecézním
centru
životapod
mládeže
TěDrnovice
na super uhrdinský
výcvik
probude
začátečníky
který
se koná
záštitou
MAMRE,
které
se nachází
ve vesnici
Osovábude
Bítýška.
Centrum
nabízí možnost
spanímládeže
v budově
Orla jednoty
Drnovice
u Vyškova.
Výcvik
probíhat
v diecézním
centru života
které se nachází
ve vesnici
Osovábudeme
Bítýška.mít
Centrum
nabízípro
možnost
v budově
aMAMRE,
ve třech čtyřlůžkových
chatkách.
Zároveň
k dispozici
tréninkspaní
dvě hřiště
/fotbalové
a volejbalové/ chatkách.
a rozlehlou
zahradu,
kde můžeme
dělat táboráky.
a ve třech čtyřlůžkových
Zároveň
budeme
mít k dispozici
pro trénink dvě hřiště
/fotbalové
a volejbalové/
a rozlehlou
zahradu,
kde můžeme
dělat na
táboráky.
Více
informací
o této výcvikové
základně
je možno
se dozvědět
oficiálním webu centra na
této
Víceadrese:
informací o této výcvikové základně je možno se dozvědět na oficiálním webu centra na
této adrese:
http://brno.signaly.cz/mamre/?page_id=139
http://brno.signaly.cz/mamre/?page_id=139
Hledáme tedy všechny odvážné děti ve věku od 6 do 15 let, které se jen tak něčeho
nezaleknou,
baví
je sportovat,
v týmu,
zpívat
a zkoušet
nové věci.
Hledáme tedy
všechny
odvážnésoutěžit,
děti ve spolupracovat
věku od 6 do 15
let, které
se jen
tak něčeho
nezaleknou, baví je sportovat, soutěžit, spolupracovat v týmu, zpívat a zkoušet nové věci.

„STAŇ
„STAŇ SE
SE SUPERHRDINOU“
SUPERHRDINOU“
Na společně prožité chvíle se těší
Na společně prožité chvíle se těší

tým zkušených vedoucích a instruktorů
tým zkušených vedoucích a instruktorů

Termín výcviku: 21. července – 28. července 2018
Termín
výcviku:
21. včervence
– 28.
2018pod Základní školou
Sraz
účastníků
bude
sobotu 21.
7. včervence
14,00 hodin
Sraz účastníků
bude
21. 7.hod.
v 14,00
hodin pod Základní školou
Návrat:
v sobotu
28. v7.sobotu
cca v 11,15
tamtéž
Návrat:
v sobotu6 28.
cca v 11,15 hod. tamtéž
Věk
účastníků:
– 157.let
Věk
účastníků:
6
–
15
let
Cena: 2500,- Kč/dítě (sleva 100,- Kč pro členy Orla)
Cena: 2500,- Kč/dítě (sleva 100,- Kč pro členy Orla)
Přihlášky je možné si vyzvednout na níže uvedené adrese.
Přihlášky jepřihlášku
možné si je
vyzvednout
na níže
adrese.
Vyplněnou
třeba odevzdat
do uvedené
1. 4. 2018.
Úhrada pobytu
- co nejdříve,
do1.10.
2018.
Vyplněnou
přihlášku
je třeba nejpozději
odevzdat do
4. 5.
2018.
Úhrada pobytu - co nejdříve, nejpozději do 10. 5. 2018.
Marie Handlová - hlavní vedoucí tábora
Drnovice
291 - hlavní
mob.
608 357
373
Marie Handlová
vedoucí
tábora
Drnovice 291
mob. 608 357 373

e-mail: marie.handlova@seznam.cz
e-mail: marie.handlova@seznam.cz
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