Vážení spoluobčané,
Jaro nepřináší podzimní ovoce
a nehřeje jako srpnové slunce.
Aragon Luis

Máme za sebou již více než dva měsíce roku 2007 a jaro je před námi.
I přes nezvykle mírnou zimu, se většina z nás těší na opravdové jarní
sluníčko, na dny kdy vše opět začíná, rozkvétá a všechny radosti i strasti
života se zdají být přijatelnější.
Novoroční předsevzetí již zřejmě vzala za své, ale jak se probouzí příroda
okolo nás i my všichni máme nějak více energie. Tuto mnozí směřují také
k zvelebování svých domů a zahrádek, a tím přispívají k pěknému vzhledu
naší obce. Za to samozřejmě patří všem občanům poděkování. Bohužel
jsou mezi námi i tací, kteří obec ničí a mají to zřejmě jako oblíbený druh
zábavy. Tuto situaci, kromě spousty další práce, která mnohdy není vidět,
intenzivně řešíme.
Svoji jarní energii prosím vkládejme do dobrých mezilidských vztahů,
protože tyto jsou v dnešní hektické době opomíjeny a narušeny. V přátelské
atmosféře se každému z nás žije a daří určitě mnohem lépe.
S úsměvem a dobrou náladou se dá udělat spousta užitečných věcí, jak
pro sebe, tak pro naši obec.
Krásné jarní dny.
JUDr. Zuzana Hermanová − starostka
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Návrh rozpočtu na rok 2007
Příjmy 2007

návrh na rok 2007 v tis.Kč

1111 daň z příjmu fyz. osob.
3 200,0
1112 daň z výděl. činnosti
900,0
1113 daň z kap. výnosů
300,0
1121 daň z příjmu právnických osob
4 000,0
1122 daň z obce
249,0
1211 daň z přidané hodnoty
5 900,0
1511 daň z nemovitosti
880,0
1337 poplatek za kom. odpad
885,0
1341 poplatek ze psů
29,0
1343 poplatek za užívání veř. prostr.
30,0
1347 poplatek za výherní hrací přístroj
80,0
1351 odvod výtěžku z provoz. loterií
41,0
1361 správní poplatky
110,0
4112 dotace z rozpočtu JMK
589,8
4116 úřad práce
72,0
4121 Obec Ježkovice – hasiči
15,0
4121 neinvestiční transféry od obcí
529,1
4131 převody z hospodářské činnosti
371,0
3314 knihovna
3,0
3632 pohřebnictví
33,0
3639 prodej pozemků
50,0
4351 pečovatelská služba
52,0
5311 pokuty
4,0
6310 příjmy z úroků
180,0
4213 dotace Fond živ. prostředí
1 856,0
==================================================================
PŘÍJMY CELKEM
20 358,9
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Výdaje

návrh na rok 2007 v tis. Kč

2212
2219
2221
2229
2321
3111
3113
3313
3314
3330
3412

silnice
6 728,5
chodníky
50,0
výdaje na dopravní obslužnost
139,0
antiradary
280,0
odvádění odpadních vod celkem
1 563,0
příspěvek MŠ
680,0
ZŠ příspěvek 2 mil+výměna oken
2 500,0
filmová tvorba
2,5
knihovna
56,0
příspěvek na kostel
300,0
sportovní zařízení /kabiny/
50,0
− oprava tělocvičny
10,0
3341 rozhlas
50,0
3349 ostatní záležitosti sděl.prostředků
30,0
3392 zájmová činnost v kultuře
10,0
3399 ostatní záležitosti kultury /koncerty,Sbor pro obč.zál./
63,0
3319 ostatní záležitosti kultury /kronika/
9,0
příspěvky
120,0
3421 využití volného času dětí a mládeže
200,0
3612 budovy, byty čp. 564 projekty/
90,0
3631 veřejné osvětlení
571,0
3632 hřbitov /nové urnové skříňky/
383,0
3639 kom. služby
572,0
mikroregion
40,0
3721,2 sběr a svoz komunálních odpadů
950,0
3745 veřejná zeleň
473,0
4351 pečovatelská služba
310,0
5311 bezpečnost a pořádek
50,0
5512 hasiči
350,0
stavba has. zbrojnice
4 000,0
6112 obecní zastupitelstvo
1 500,0
6171 místní správa
2 529,0
6310 poplatky bance
17,0
6399 platba daní
300,0
5311 kamerový systém
250,0
==================================================================
Výdaje celkem
25 226,0
Dofinancování výdajů
4 867,1
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Bezpečnost a pořádek v naší obci
Drtivá většina spoluobčanů si jistě přeje, aby naše obec byla pěkná,
čistá a klidná. V poslední době nás však zaráží chování části drnovické
mládeže ve večerních a nočních hodinách, především ve víkendových
dnech. Jedná se především o nebezpečnou jízdu na kolech bez osvětlení
a hlavně ničení obecního majetku.
Otázka zní zda je to nuda, nemožnost jiného smysuplného využití volného
času nebo potřeba ukázat „co dokážeme?“, ale výsledky zjištěné 7. a 12.
února při ranní obchůzce obce byly otřesné.
Vyvrácené dopravní značky, všechny ulámané odpadkové koše (který
nešel vytrhnout ze šroubů, tak byl vytažen ze země i s betonovu patkou),
vylomený stožár osvětlující kostel, utrhané okapové žlaby na Mateřské
škole a zadní části budovy kina, zbořená zídka v zámecké zahradě – dál
už se ani nechce pokračovat.
Zjištění pochopitelně nemohlo zůtat bez odezvy a tak byla do věci
zapojena policie. Zjištěné skutečnosti byly zaevidovány a vyčíslena škoda.
S potenciálními pachateli policie jedná a uvidíme k jakým dojde závěrům.
Vzhledem k uvedenému dění byla činnost obecního policisty přesmě−
rována především do večerních a nočních hodin a začalo s ním konat
obchůzky i několik dobrovolníků, kterým leží pořádek v obci na srdci.
V tomto hodláme pokračovat. Vzkaz potenciálním pachatelům zní
„ Vyhlašujeme nulovou toleranci – svoji obec si beztrestně ničit nenecháme“
Antonín Dvořák, místostarosta
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Obecní stránky WWW.DRNOVICE.EU dnes
Již tři měsíce máme webové stránky. Stránky, které evidovaly od začátku
roku téměř tři tisíce přístupů. Ještě nějakou dobu bude trvat, než budou
hotové. Vlastně hotové nebudou nikdy, stále je co doplňovat a aktualizovat.
K tomu, aby byly co „nejinformativnější“ je potřebná i Vaše spolupráce.
A to:
· Podnikatelé, firmy. Rádi zveřejníme informace o Vaší činnosti, nabídce,
kontakt, otevírací dobu. Případně i více.
· Spolky a organizace. Určitě i Vy máte zájem o to, seznámit se svojí
činností i ostatní spoluobčany. Seznámit s tím, co děláte, kdy a jak se k
Vám můžou ostatní přidat, akce které pořádáte, atd. Samozřejmě i včetně
fotografií.
Máte−li zájem se bezplatně prezentovat, napište na web@oudrnovice.cz.
Ale to není všechno:
· Aktuální informace. Pro větší informovanost jsou tu i Aktuální informace,
kde se dozvíte o akcích a aktivitách, které se u nás dějí. Díky patří všem
přispěvatelům, mezi nejaktivnější určitě patří Drnka, Kolokoč a Mateřské
centrum.
· Zprávy. Protože hlášení obecního rozhlasu nezastihne všechny občany,
těm kteří mají zájem, zasíláme obsah hlášení na jejich e−maily. První měsíc
po spuštění tuto službu využívá několik desítek občanů.
· Inzerce. Pokud něco prodáváte, kupujete, nabízíte služby, pro Vás zatím
zkušebně zavádíme možnost bezplatné inzerce na našich stránkách.
· Tip. Pokud „surfujete“ jen občas, v části Na web přibylo zjistíte, co
všechno se změnilo od Vaší poslední návštěvy.
Závěrem. Technologie, kterou jsme pro tvorbu stránek zvolili všechno
výše uvedené umožňuje. Protože i technologie se stále vyvíjí, připravujeme
další rozšíření možností našich www stránek. Proto je i na Vás, jestli na
nich najdete vše co hledáte. Od Úřední desky s vyhláškami, oznámeními
až po informaci „Prodám slivovici, ale pospěšte si, moc mi chutná“.
Prohlížejte, pište, připomínkujte i proto je tu adresa web@oudrnovice.cz.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří posílají náměty, příspěvky,
připomínky, protože stránky www.drnovice.cz jsou tu pro Vás.
Ota Formánek
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Základní škola Drnovice, okres Vyškov
Naše škola žije sportem a zdravým životním stylem
Každým rokem se žáci sedmého ročníku účastní v rámci výuky tělesné
výchovy lyžařského výcviku.
Ten se v letošním školním roce 2006/2007 uskutečnil ve dnech 25.2. až
2.3. 2007 v Lipové Lázních. I přes letošní velmi mírnou zimu absolvovali
žáci výcvik na lyžích v dobrých sněhových podmínkách v areálu Petříkov.
Sedmáci zvládali základní krůčky, obloučky i pády na malé sjezdovce,
zatímco žáci vyšších ročníků a lyžaři ze sedmé třídy pilovali carwingové
oblouky a jízdu na snowbordu na velké sjezdovce.
Vyvrcholením výcviku je vždy závod ve slalomu, ten však musel být
zrušen vzhledem k náhlé oblevě. Místo toho děti vyrazily na turistickou
vycházku a prohlídku jeskyně Pomezí. Diplomy, které nemohly být rozdány,
si chtějí děti přijet vybojovat příští rok.
Na letošní kurz kromě 24 žáků sedmé třídy si přijelo zdokonalit své
lyžařské umění i 14 žáků osmých a devátých tříd v rámci školy v přírodě.
Spojením LVVZ sedmých ročníků a ŠVP osmých a devátých ročníků
umožňuje škola našim žáků absolvovat pobyt na horách celkem třikrát
během školní docházky. Děti se naučí nejen dobře lyžovat, být samostatné,
ale získávají do života náplň, jak trávit volný čas v zimním období. Přestože
se žáci v rámci ŠVP učí (český jazyk, matematika, všeobecné předměty),
je o hory velký zájem.
Ani sedmáci pouze jen nelyžují, i oni získávají nové poznatky o historii
lyžování, lyžařské výstroji a výzbroji, jak se o lyže starat, jaké nebezpečí
hrozí na horách, jak poskytovat první pomoc atd. Vše pak prakticky
i teoreticky zúročí v soutěži družstev. Pro některé „ lyžaře“ jsou největším
zážitkem společenské večery – hry, soutěže, tanec, které si děti připravují
samy a rády.
Veškeré aktivity družstev a jednotlivců jsou během týdenního pobytu a
na závěr odměňovány věcnými cenami, které získáváme od místních
sponzorů, za což jim děkujeme. Jsou to Trafika Kummer, květinářství
Sedmikráska, cukrárna na penzionu, restaurace Sport a paní Kadrnožková.
Většinou oceňujeme kamarádské chování, vzájemnou pomoc, pokroky v
lyžování, soutěže družstev a lyžařský závod. Pouze v bodování pořádku
na pokojích byl letos oceněn i nejnepořádnější pokoj, a to pokoj dívčí.
Sportovní činnost na naší škole však zdaleka nekončí, spíš naopak. Pro
žáky I. a II. stupně pracuje kroužek florbalu a sportovních her, a to jak pro
chlapce, tak i pro děvčata. Nácvik míčových her, atletických disciplín a
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dalších sportovních dovedností v hodinách tělesné výchovy je vždy završen
dílčími soutěžemi mezi třídními družstvy např. v basketbale, florbale, malé
kopané, softbale, přehazované, vybíjené nebo v atletických disciplínách
atd.
Nejlepší žáci pak reprezentují školu v okrskových a okresních soutěžích.
Největší zájem žáků šestých až devátých tříd je o celoškolské soutěže,
hlavně o vánoční turnaj ve stolním tenise „O putovní pohár ředitelky školy“
a teď na jaře to bude již jedenáctý ročník soutěže ve skoku vysokém
„Drnovická laťka“, dále pak soutěže a hry třídních kolektivů konané v rámci
sportovního dne, na které zveme i žáky spádových škol z Tučap, Nemojan
a Račic.
Se školním sportem se děti rozloučí v posledních červnových dnech na
turnaji tříd v softbale.
O všech sportovních soutěžích na ZŠ Drnovice budeme Vás rodiče,
příznivce naší školy i sportu informovat a rádi Vás na těchto akcích i přivítáme.
Sportující děti nejvíce potěší a ocení Vaše přítomnost a povzbuzení.

Zápis do 1. ročníku
Ve čtvrtek 2. února proběhl v prostorách školy zápis pro budoucí prvňáčky.
Všichni budoucí školáci s velkým nadšením předvedli svoje dovednosti.
K zápisu přišlo celkem 23 dětí v doprovodu rodičů a zástupců Mateřské
školy v Drnovicích a Ježkovicích.
Do 1. třídy naší Základní školy nastoupí 21 dětí z obcí Drnovice, Ježkovice,
Račice, Pístovice a Luleč.
9

Ekologický kurz
Již po čtvrté se žáci 6. ročníku naší školy zúčastnili ekologického
pobytového programu na Rychtě v Krásensku, který zajišťuje Lipka – Dům
ekologické výchovy v Brně. Cílem pobytu je především obohatit tradiční
výuku na základních školách o ekologický, enviromentální a ochranářský
rozměr, ale také vést děti k rozvíjení tvořivosti, komunikace a týmové práce.
Pobyt je postaven jako projektový týden, při kterém se střídá přírodovědná
výuka a praktické činnosti v terénu s vlastním výzkumem žáků, který je
zakončen prezentací.

V tomto školním roce proběhl „ekologický kurz“ v týdnu od 5. do 9. 2. 2007.
Pobyt zorganizovaly a zajistily paní učitelky Zdena Pavlíková a Eva
Kutálková. Kurzu se zúčastnilo 21 žáků. Celý týden byl zaměřen na téma
„Zimní přírodou“. Každý den byl zahájen programem Dobré ráno z Rychty,
při němž si děti formou soutěží a kvízů zopakovaly poznatky z předchozího
dne. V dopoledních a odpoledních výukových blocích se v učebnách nebo
při vycházkách do okolí seznamovaly s životem zvířat a živočichů v zimě
a prakticky si vyzkoušely vyrábět ruční papír, postavit budku pro ptáky a
třídit odpad. Na konci týdne ve skupinách vypracovávaly na základě
získaných poznatků a nasbíraných materiálů projekty. Každý večer byly
také na programu různé společenské hry, soutěže, diskotéka nebo
maškarní karneval. Nadšení a zájem dětí o všechny aktivity během celého
týdne byly důkazem, že pro ně byl připraven bohatý a zajímavý program a
současně tou největší odměnou pro všechny, kteří ho připravili.
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Nový školní vzdělávací program
Od školního roku 2007/2008 naše škola jako všechny ostatní zahájí výuku
podle rámcově vzdělávacího plánu, upraveného na podmínky naší školy
– školní vzdělávací program (ŠVP). Školní vzdělávací plán naší školy má
název „Zdravá škola pro všechny“:
− důraz je kladen na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince
− učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v praxi
− užívat ve výuce efektivní metody (skupinové a projektové vyučování),
vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci a respektu
− posílit výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický
− zaměřit se i nadále na výuku mateřského jazyka a matematiky
− vést žáky k volbě povolání
− vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií,
podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů
− vést žáky k zdravému životnímu stylu

Ředitelství Základní školy Drnovice si Vás dovoluje pozvat na

Den otevřených dveří
který se uskuteční
ve čtvrtek 12. dubna 2006 od 10.00 do 15.30 hod
Program
Prohlídka areálu školy
Ukázky práce žáků ve třídách a odborných učebnách
Výstava prací žáků a příprava studené kuchyně
Těšíme se na Vaši návštěvu
Mgr. Jiřina Kotoulková, ředitelka školy
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Pololetní hodnocení práce mateřské školy
Druhým rokem pracujeme podle Školního vzdělávacího programu
nazvaného „Svět je plný záhad, divů“, jehož 5 integrovaných bloků tvoří
základ Třídních vzdělávacích programů. Při tvorbě školního a třídních
vzdělávacích programů pracujeme s Rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání. Náš program je orientován na ekologickou
výchovu, výchovu dětí k úctě ke zdraví, podporujeme správný vývoj řeči
dětí zajištěním logopedické péče, zájmovou aktivitou je kroužek hry na
flétnu. Při realizaci našeho vzdělávacího programu se jeho podoba neustále
dotváří, přejeme si, aby podával jasný obraz o naší mateřské škole a byl
společným dílem celého kolektivu mateřské školy.
V prvním pololetí školního roku 2006/07 byly pro děti uspořádány tyto
akce: paní učitelky dětem sehrály několik maňáskových představení, do
MŠ byli pozváni umělci se 4 pořady, na jeden pořad jsme vyjeli do
Sokolského domu ve Vyškově.
V rámci ekologické výchovy jsme uskutečnili tyto akce: 4.10. Den zvířat,
kdy děti navštívily některé drobné chovatele, byli jsme se podívat na výlov
rybníka v Pístovicích, pravidelně jsme chodili do přírody, přinesli do krmelce
dobroty pro lesní zvěř, pozorovali život u mokřadů, provedli jsme sběr
starého papíru, pro OS Drnka měříme průtok vody ve studánce v
Budonicích.
Jako každoročně jsme oslavili Mikuláše a vánoce, vystoupili jsme v
kulturním domě, byli popřát důchodcům, děti se podívaly na Betlém v
místním kostele, uspořádali jsme pro rodiče s dětmi tvořivé odpoledne,
kde si mohli vyrobit adventní věnečky. Spolupracujeme s hasiči. Děti
absolvovaly plavecký výcvik. Proběhl zápis do ZŠ, máme letos 26
předškolních dětí, z toho 22 přišlo na zápis do Základní školy v Drnovicích.
Letos poprvé byl organizován obecní ples ve spolupráci s místními
školami /MŠ a ZŠ/, nazvaný Obecní a školní ples. Na něm se naše děti
prezentovaly předtančením s obručemi Nastěnky s Ivánkem tančí hula−
hop, známého z loňského vystoupení na Mateřince.
Spolupracovali jsme s OS Drnka při ilustracích do knihy regionálních
pověstí Je to pravda pravdoucí, 4 kresby našich dětí byly použity v knize.
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže s dopravní tematikou pořádané
dopravní komisí BESIP, jedna práce naší žákyně se umístila na 2. místě.
ČŠI provedla v prosinci na naší škole inspekční činnost, při níž byly
zjišťovány a posuzovány podmínky vzdělávání a přijímání dětí k před−
školnímu vzdělávání. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Závěrem bych chtěla upozornit na zápis do mateřské školy pro školní
rok 2007/2008, který se bude konat v úterý 15. května od 9 do 15 hodin.
Květoslava Synková, ředitelka mateřské školy
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Komise životního prostředí informuje
Do nového roku jsme vstoupili s doprovodem pracovního zpěvu motorové
pily. Padly břízy Na vrchu, ojedinělé stromy na návsi, pod kostelem a na
řadě jsou i zbývající břízy na hřbitově. Vše je součástí plánované obnovy
zeleně v obci. I stromy mají svůj (mýtní) věk.
Každý vnímá jako samozřejmost, že stromy, keře, květiny a trávníky jsou
nedílnou a nezastupitelnou součástí životního prostředí. Dokážou výrazně
ovlivnit celkový vzhled obce, a to pozitivně i negativně. Jistě se mnou
budete souhlasit, že si naše obec zaslouží v tomto směru tu nejlepší péči,
na profesionální a odborné úrovni.
Proto jsme se rozhodli obnovit po 10 letech spolupráci s ateliérem
zahradní architektury a krajinářství. Budeme dle možností vycházet z
projektu z roku 1996, schváleným obecním zastupitelstvem. V jarních
měsících se chceme zaměřit především na okolí kostela a hřbitova (průřez
a tvarování borovic, odstranění náletových dřevin a následná výsadba na
hřbitově). Dalším naším velkým záměrem je zpracování projektu, který
bude řešit výsadbu stromů v okolí obce od „satelitu“ směrem ke hřbitovu a
jižní svah pod Chocholíkem.
Dále komise předložila radě a zastupitelstvu k projednání návrh vyhlášky
týkající se znečišťování ovzduší a zacházení s komunálním odpadem. Ještě
před jejím schválením a zveřejněním bych chtěl apelovat na ohleduplnost
vůči spoluobčanům při jarním folklóru spalování listí.
O dalším dění budeme průběžně informovat na webových stránkách obce.
Za Komisi životního prostředí MUDr. Jaroslav Dvořák

Sbor dobrovolných hasičů
Zásahy jednotky
7. prosince 2006 10.05 – 14.03 hod. technická pomoc Drnovice
6 členů
Kácení borovice, jejíž kořeny narušovaly základy a zdi budovy fary.
28. prosince 2006 07.46 – 11.31 hod. technická pomoc Drnovice
16 členů
Staré břízy, silná jinovatka a lámání přetížených větví. To byl hlavní důvod,
pro který nás obec požádala, abychom pokáceli 8 bříz. Zásah byl prováděn
za spolupráce s HZS Vyškov – nasazení vysokozdvižné plošiny a
vyprošťovacího jeřábu.
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19. ledna 2007
10.08 – 10.46 hod. technická pomoc Drnovice
5 členů
Odstranění nalomené větve břízy na návsi po větrné smršti.
19. ledna 2007
10.53 – 13.50 hod. technická pomoc Drnovice
5 členů
Pročištění ucpané kanalizace u zdravotního střediska pomocí tlakové
vody, kanálového krtku a plovoucího čerpadla.
29. ledna 2007
15.56 – 18.07 hod. čerpání vody
Drnovice
13 členů
Odčerpání 160 m3 vody ze zatopených prostor fotbalového stadionu
pomocí 2 plovoucích a 2 kalových čerpadel. Dále nasazena elektrocentrála
a přetlaková ventilace.
31. ledna 2007
09.35 – 13.33 hod. čerpání vody
Drnovice
8 členů
Opětovné čerpání vody z provozních místností na fotbalovém stadionu.
Tentokrát odčerpáno 250 m3 vody.
14. února 2007
10.07 – 11.59 hod. požár mysliveckého posedu
Ježkovice 11 členů
I když to byl dopolední výjezd, odjížděla cisterna bez problémů v počtu
1+7 a další 3 členové zůstali ve zbrojnici na záloze. Pomocí 1 útočného
proudu byl uhašen lesní porost, kam se požár rozšířil a poté i samotný
posed. Po zdokumentování místa požáru byl posed rozebrán a jednotlivé
části dohašeny. Spolu s námi zasahovala jednotka HZS Vyškov.
24. února 2007
13.54 – 15.28 hod. technická pomoc
Drnovice
9 členů
Pročištění ucpané kanalizace v bytovém domě v délce asi 10 m.

Složení jednotky
Velitelé družstev: Ing. Antonín Bastl, Alois Maršál, Pravoslav Šulc,
Svatopluk Smutník, Jiří Šmerda, Antonín Bastl ml.
Technici služeb: Josef Umshaus (chemická), Jiří Kropáč ml. (spojová),
Ladislav Nečesal (technická), Alois Maršál (strojní).
Strojníci a řidiči: Pavel Čtvrtníček st., Pavel Čtvrtníček ml., Marek
Kavečka, Jiří Kropáč, Zdenek Medek, Josef Musil, Zdenek Štébl, Zdenek
Zabloudil, Antonín Bastl ml, Alois Maršál, Pravoslav Šulc, Ladislav Nečesal.
Hasiči: Jiří Bébar, Tomáš Černík, Jiří Dvořák, Miloslav Dvořák, Martin
Hruda, Jiří Hynšt, Jiří Kummer, Martin Matys, Michal Musil, Marek Nečesal,
Stanislav Prievozník, Pavel Smutník, Martin Srna, Martin Střelec, Petr Šíbl,
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Ladislav Škarydka, Petr Varta, Pavel Večerka, Zdenek Večerka, Josef
Vitásek, Zdenek Vláčilík, Stanislav Zbořil, Jaroslav Žůrek, Marek Žůrek.
Poděkování
Děkujeme všem příznivcům, sponzorům a občanům za hodnotné dary a
finanční příspěvky na hasičský bál v letošním roce, který byl hojně
navštíven. Věříme, že účastníci odcházeli domů spokojeni.
Připravujeme
V jarním období proběhne v naší obci sběr kovového odpadu. Občané
budou informováni letáky a místním rozhlasem.
Pozvánka
Srdečně zveme všechny naše občany a fanoušky na V. ročník soutěže
v požárním útoku „O pohár obce Drnovice“. Soutěž v kategoriích muži
a ženy proběhne v neděli 6. května 2007 na treninkovém travnatém hřišti
v Drnovicích.
Očekává se souboj nejlepších týmů z Jihomoravského a Zlínského kraje.
Vítězství obhajují muži z Hodějic a ženy z Dražovic.
Rekordy trati:
muži rok 2005
Pravčice (KM) 18:23 sec.
ženy
2006
Dražovice (VY) 19:69 sec.
Občerstvení zajištěno.
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Kolokoč
Milí rodiče, prarodiče a přátelé,
3 roky fungující cvičení rodičů s dětmi v naší obci v současné době nabývá
formy občanského sdružení pro děti a mládež, které dostalo název
Kolokoč. Sdružení bylo založeno drnovickými maminkami a vychází z
potřeb maminek a jejich dětí. Máme snahu o předávání zkušeností,
využívání vlastních schopností či znalostí ku prospěchu členů sdružení i
všech ostatních.
S námi mohou maminky, tety, babičky i tatínkové trávit smysluplně svůj
čas s dětmi při pravidelných pohybových, výtvarných, hudebních či jiných
programech. Rozmanitých akcí se mohou zúčastnit kromě členů Kolokoče
i všichni ostatní, kteří chtějí rozvíjet schopnosti svého dítěte jakéhokoli
věku. Dětem nabízíme vzájemné setkávání se svými vrstevníky a možnost
hrát si jinak než doma.
Pravidelné akce:
Cvičení rodičů s dětmi
Každý čtvrtek 9.30 − 10.30 − pro děti od 1 roku,
16.00 − 17.00 − pro děti od 3 let,
v tělocvičně Kulturního domu (vchod z boku od turniketů)
Cvičení vede Bc. Marcela Dvořáková.
Zpěvotoč − aneb veselé zpívání a hraní s flétnou
Každé úterý 16.30 – 17.30 (poprvé 27. 3. 2007),
− pro děti od 4 let a jejich rodiče
− místo konání bude upřesněno
Hrát a zpívat s Vámi bude Mgr. Zuzana Podloučková.
Výtvarná dílna
1x měsíčně, probíhá pod vedením Martiny Tiché, členky výtvarné skupiny
Pavlač.
26. 2. 2007 proběhla v tělocvičně Kulturního domu 1. výtvarná dílna s
mořskou tématikou pod názvem ,,Ahoj, ahoj moře”. Dílnu zajišťovala a
vedla Martina Tichá, členka výtvarné skupiny Pavlač. Zúčastnilo se jí téměř
30 dětí se svými rodiči nebo prarodiči. Každé dítě si mohlo vyrobit obrázek,
který si pak odneslo domů. Děti malovaly ryby, rybky, rybičky, chobotnice,
kraby a jiné mořské příšerky, nakreslily lodě nebo poskládaly lodičky a
zařádily v „moři“, které jim maminky připravily. Přitom si zazpívaly písničky
a příjemné odpoledne zakončily společným pozdravem.
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Další připravované akce:
Březen
19. − 20. 3. Burza dětského oblečení a potřeb pro děti na jarní a letní
sezónu a Humanitární sbírka ošacení, povlečení, přikrývek, ručníků,
utěrek, záclon, látek, nádobí a domácích potřeb (vše jen funkční). Sbírka
bude probíhat pod záštitou OÚ Drnovice a OS Diakonie Broumov. Obě
tyto akce proběhnou ve vestibulu Kulturního domu Drnovice.
21. 3. odpoledne: Beseda s laktační poradkyní Zdenou Leciánovou,
držitelkou certifikátu Laktační ligy.
21. 3. večer: Babinec – výtvarná dílna pro dospělé
26. 3. 2. výtvarná dílna ,,Velikonoční hrátky”
Duben
15. 4. Kuličkiáda a petanque na Křivdě
23. 4. 3. výtvarná dílna ,,Čarodějnice”
30. 4. Slet čarodějnic − strašidelná zmola, volejbalový turnaj, pálení
čarodějnic.
Květen
− aktivní účast na oslavách Dne matek
− poznáváme dopravní prostředky − výlet vláčkem, tramvají a parníkem
na hrad Veveří
Červen
− dětské představení s losováním tomboly v rámci MDD
Srpen
− loutkové divadlo u příležitosti drnovické pouti
Září
− cestopisná přednáška o Mexiku
− čmárání na chodník
− návštěva divadelního festivalu v Brně
Říjen
− Zvířátka, šup do postýlek! aneb Putování za pečenou bramborou
− podzimní burza oblečení a potřeb pro děti
− výtvarná dílna „Bubáci z dýní“
Listopad
− adventní dílna
− podle počasí bobové závody a stopování zvířátek
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Prosinec
− vánoční koncert
− rozsvěcení obecního stromečku
− putování za Betlémským světýlkem
− vánoční procházka ke Studánce
− loučení se starým rokem
Aktuální informace o připravovaných akcích naleznete na webové stránce
našeho sdružení www.kolokoc.cz nebo v příslušné rubrice webových
stránek OÚ Drnovice. Pozvánky na naše akce a další aktuality můžete
sledovat také ve vývěsní informační skříňce na návsi.
Další informace o Kolokoči – občanském sdružení pro děti a mládež
vám ochotně poskytnou:
Bc. Marcela Dvořáková, tel. 731 362 047, marcela.dvorak@seznam.cz
Ing. Eva Jílková, tel. 604 550 781, eva.jilkova@centrum.cz
Uvítáme jakoukoli pomoc, radu, doporučení, podporu a spolupráci a totéž
nabízíme i my. Těšíme se na všechny, kteří se spolu s námi zapojí do
dalšího rozvoje Kolokoče, na všechny, kteří mají chuť poznat nové přátele,
prožít milé zážitky a přispět k všestrannému vývoji našich dětí.
Veronika Gábrová, členka Kolokoče

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A DALŠÍHO ZBOŽÍ
na jarní a letní sezónu
se koná ve vestibulu KD:
19.3.2007 od 12.00 do16.00 − výběr, 20.3.2007 od 8.30 do 16.00 − prodej,
poslední hodinu burzy proběhne výdej neprodaných věcí.
Souběžně s burzou proběhne:
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA, kterou vyhlašuje občanské sdružení Diakonie
Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Drnovice.
Přijímat se bude:
· letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
· lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony, látky,
· domácí potřeby − nádobí bílé i černé, skleničky − vše jen funkční,
· peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky.
Věci které vzít nemůžeme − ledničky, televize, počítače a dětské kočárky.
Děkujeme za Vaši pomoc Kolokoč − občanské sdružení pro děti a mládež
a OÚ Drnovice.
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Mateřské centrum Drnovice o.s.
ST 9.30 −11.30 hodin (společenská místnost DPS)
10. ledna 2007 jsme otevřeli s dalšími maminkami naše mateřské cen−
trum s názvem Mateřské centrum Drnovice o.s.− celý název se používá
jen zřídka, ale zase z něj jasně vyčteme, kam naše MC patři.
Zde je třeba poděkovat vstřícnosti OÚ Drnovice, že dal maminkám
možnost užívat prostory v DPS.
Slavnostní otevření nás čeká 21. 3. 2007. Ve stejný den proběhne
i CANISTERAPIE pro malé děti. (v rámci MC)
Výstava ručnich praci se uskuteční 17. 3. a 18. 3. 2007 ve vestibulu KD.
V současné době probíhá zařazení MC Drnovice, o.s. do Sítě mateřských
center v ČR s podporou koordinátorky pro MC jihomoravského kraje.
Současný projekt Sítě je “Společnost přátelská rodině.”
Určitě se budete ptát, proč něco takového, jako je MC, vůbec zakládat?
Troufám si říct, že snad každá máma na mateřské dovolené má občas
pocit jisté izolace a monotónnosti. Právě proto je tu možnost jinak s dětmi
trávit čas, třeba právě v MC.
Jejich cílem není nahrazovat zařízení školního typu, jako jsou školky,
školy, domy dětí a mládeže.
Snahou je vytvářet hezké a příjemné místo pro setkávání a seznamování
maminek, děti, tatínků, babiček, dědečků..., ale také prostor k uskuteč−
ňování nápadů a myšlenek všech, kdo mají chuť se jakkoliv zapojit.
Jde předevšim o to, aby všichni návštěvnici měli pocit, že jsou vítáni a že
nemusí zůstat pouze návštěvníky, ale i aktivními členy, prostě takové
společenství, v němž má každý možnost se nějak projevit, něčeho se zúčastnit
nebo být jen obyčejným členem a návštěvníkem. Na to má každý právo.
Mateřské centrum je tu i pro maminky s batolaty, které si mohou, třeba
jen na chvilku, přijít popovídat s ostatními maminkami o svých radostech
i starostech s dětmi a přijemně se rozptýlit.
O všech aktivitách budeme informovat formou plakátků, ale i na
internetových stránkách www.oudrnovice.cz/kluby−organizace-spolky/
materske−centrum/.
Za Mateřské centrum Drnovice, o.s.
IČO 27056031
Lenka Přikrylová
Tel. 777 105 693, 775 350 575
Michaela Říhová
Prikrylova20@seznam.cz
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Pouť k Žumpám s divadlem
a vernisáží dvou výstav
Občanské sdružení Drnka, Obecní úřad Drnovice, Masarykova univerzita
Brno a mikroregion Drahanská vrchovina zvou všechny občany na tradiční
jarní ekologickou pouť k bažině. Vycházka k mokřadu proběhne v sobotu
31. března od 13.30 hod., sraz účastníků je na parkovišti před obecním
úřadem. Součástí programu v kulturním domě bude divadelní představení
„Natura na vsi“ (A.I.D.S. Brno) /15:00 hod./ a vernisáž výstav fotografií
„Blízko životu, blíže smrti“ (Rudolf Šmíd) a „Na tom našem dvoře…“
(studenti HEN FSS MU v Brně) /16:30 hod./. Hraje Akord 58.
Pavel Klvač ml.

Z cyklu „Na tom našem dvoře…“.

Foto: Šmída−Marinová

Svaz postižených civilizačními chorobami
ZO Drnovice
Posláním našeho Svazu je sdružovat zdravotně postižené občany,
obhajovat jejich práva a potřeby. Hlavním úkolem je však napomáhat ke
zlepšení jejich životních podmínek. pomoc při organizování spolkové,
zájmové a sportovně−rehabilitační činnosti. Dále pak zabezpečujeme
spolupráci s orgány obecní správy a ostatními organizacemi.
Od ustavující členské schůze uplynuly již čtyři roky a naše ZO se rozšířila
na 81 členů, z toho je 8 z Ježkovic. Jako každý rok jsme na své výroční
členské schůzí, konané 20. února 2007, hodnotili činnost za uplynulý rok.
V naší práci jsme se řídili plánem činnosti, který byl schválen na předchozí
výroční schůzi.
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Finanční prostředky tvoří dotace, dary, podíl z členských příspěvků a
výnosy z vlastní činnosti.
V roce 2006 uspořádal OV SPCCH tři rekondiční pobyty, dotaci poskytlo
Ministerstvo zdravotnictví. Dotace je podmíněna dodržováním specifických
léčebně a sociálně rehabilitačních programů. Zúčastněné je nutné
zainteresovat pro aktivní přístup k seberehabilitaci a pokračovat v nabytých
zkušenostech v dalším životě. Rekondice se konaly v měsíci červnu v
Radějově, v záři ve Velkých Karlovicích a v říjnu v Ludvíkově u Vrbna.
Zúčastnilo se jich 20 našich členů.
Velmi dobrá je naše spolupráce s občanských sdružením Drnka a OÚ
Dmovice. Ve velkém počtu navštěvujeme všechny akce které pořádají, ať
je to tradiční ekologická pouť k Bažině, vernisáže nebo besedy. Také
koncerty pořádané OÚ mají u našich členů velmi dobrý ohlas − koncert
opavských umělců, pořádaný v rámci osvobození Dmovic navštívilo 46
našich členů, vánoční koncert pořádaný Osvětovou besedou, nejlépe byl
našimi členy hodnocen vánoční koncert Boršovjanky, pořádaný OÚ, který
opravdu navodil vánoční atmosféru.
I v roce 2006 jsme uspořádali jednodenní poznávací zájezd a to 2. 9. 06
s trasou Slavkov zámek, Buchlovice − zámek a zahrady. Oba zámky jsou
zajímavé, upravené, ale nadchla nás především dokonalá úprava parku a
skleníky v Buchlovicích. Zájezdu se zúčastnilo 41 členů.
Navštívily jsme tři přednášky se zdravotní tématikou.
Pozvali jsme modistku, která nám předvedla na 200 modelů klobouků −
této akce se zúčastnilo i hodně dalších občanek Dmovic.
V rámci spolupráce s KDU−ČSL pomáháme při pečení perníčků ke Svátku
matek a na Mikulášskou besídku.
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Zorganizovali jsem ve spolupráci s Územní organizací svazu diabetiků měření
tlaku a glykémie a to nejen pro naše členy, ale pro každého zájemce z obce.
Pozvali jsme Mgr. Kobližkovou ze sociálního odboru z Vyškova − naši
členové byly informováni o zákonu č. 10812006 Sb., který je od letošního
roku v platnosti.
Ve dnech 13. a 19. 6. 06 jsme uspořádali vycházky do přírody, zakončené
opékáním na myslivecké chatě Včelnice.
Naši činnost roku 2006 jsme ukončili silvestrovským odpolednem − všichni
se výborně bavili. Výbor ZO se snaží všechny akce zorganizovat tak, aby
byly zajímavé, aby se na nich naši členové cítili dobře a zúčastňovali se
jich v co největším počtu − máme zájem, aby se starší občané necítili
osamoceni a nebylo jim lhostejné jak se v jejich obci žije. Oceňujeme
přístup OÚ, který nám vychází vstříc.
Eva Nováková předsedkyně ZO SPCCH

SOKOL Drnovice – jaro 2007
Sokolíci v Drnovicích nezahálejí. Stolní tenisté zdárně pokračují v
okresních soutěžích s pěti družstvy. Podmínky v tělocvičně, které máme
nám závidí kdejaký oddíl. Těší nás, že o tento sport má zájem mládež.
Plánujeme do okresní ligy žáků, soutěž 2007/2008 přihlásit dvě družstva.
Oddíl odbíjené se připravuje na druhou polovinu okresního přeboru. Po
první půlce jsou na druhém místě v soutěži.
Zdárně si vedou ve všestrannosti další oddíly. Ženám se vydařil dětský
maškarní karneval. Návštěvníkům se líbilo vystoupení rodičů s dětmi a
taneční začínající kroužek a samozřejmě bohatá tombola od sponzorů.
Snažíme se o hezké prostředí v tělocvičně, a to se nám daří. Jaro nám
už klepe na dveře a v tělocvičně je čím dál více těch nejmenších poupat.
Co nás čeká – volební valná hromada Sokola, ukončit zdárně soutěže a
připravovat se na sté výročí založení Sokola. Už se tiskne první publikace
1908 – 1949, pracuje se na druhém pokračování 1950 – 2007. Tyto
publikace je možno zamluvit u vedení Sokola Drnovice.
Závěrem patří dík všem, kteří se starají o vedení a sportovní vyžití široké
veřejnosti.
TJ. Drnovice, Kubíček Pavel, starosta
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Informace z činnosti jednoty Orel Drnovice
Chceme Vás informovat, že také letos o letních prázdninách pořádáme
dětský stanový tábor. Zkušený tým vedoucích připravuje poutavý program
s mnoha sportovními a zábavnými hrami. Tento rok pojedeme na stanovou
základnu Rakovan do Jedovnic 15. − 25. srpna. Ty děti, které by s námi
chtěli jet do přírody, si mohou od 26.března vyzvednout přihlášky.
Jan Handl

Místní organizace KDU − ČSL
a

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

SVÁTKU MATEK
Oslava se koná 13. května 2007 ve 14.00 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.
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Společenská kronika
Vítáme do života:
listopad 2006 – leden 2007
Daniela Maršálová
Lukáš Kučera
Lenka Dvořáková
Bára Srnová
Petra Olejníková

Opustili nás navždy:
prosinec 2006−únor 2007
Milan Šmerda
Drahomíra Valouchová
Josef Švec

Výměna řidičských průkazů
Upozorňujeme tímto na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných
od 01.07.1964 do 31.12.1993.
Tyto musí být povinně vyměněny do 31.12.2007.
S žádostí o vydání nového řidičského průkazu se obraťte na Městský
úřad ve Vyškově – odbor dopravy.
K žádosti je třeba předložit tyto doklady:
. vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu,
. jednu fotografii,
. platný občanský průkaz.
Povinné výměny řidičských průkazů nepodléhají správnímu poplatku,
pokud nedochází současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského
průkazu.
Nový řidičských průkaz bude vydán ve lhůtě do 20 dnů.
S výměnou prosím neotálejte, vyhnete se tak dlouhému čekání ve
frontách, které mohou být na úřadech ke konci roku.
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