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Milí spoluobčané,
když jste otevřeli jarní vydání našeho zpravodaje, prožívali jsme dny nouzového stavu. Nyní
máme za sebou již více jak měsíc, kdy byl nouzový stav ukončen. Všichni máme za sebou
nečekanou a ne příjemnou zkušenost.
Jsme velmi rádi, že se naší obci dle dostupných informací nemoc vyhnula. Jistě k tomu
přispělo i společné zodpovědné jednání, ohleduplnost a respektování všech nařízení.
Práce obecního úřadu a obce samotné se v tomto období nezastavila. Snažíme se plnit
akce dané rozpočtem. Víceméně bez omezení probíhají plánované stavební práce.
V půlce května bylo započato s opravou chodníku směrem na Luleč, a tato byla v červnu
dokončena. Čilý stavební ruch je v místní části Křivda, kde probíhá oprava kanalizace a vodovodu. Investorem této akce je společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.. I když se
práce nedaří zcela dle harmonogramu, věříme, že obec ještě v tomto roce stihne v této místní části nutnou opravu místní komunikace. Finanční prostředky na opravu jsou zahrnuty
v rozpočtu pro tento rok a se zhotovitelem prací je již podepsána smlouva o dílo. Děkujeme
také zde bydlícím občanům za pochopení při omezení užívání jejich nemovitostí.
Navzdory nouzovému stavu a s tím souvisejících opatření běží celková rekonstrukce
našeho kulturního domu podle plánu a stavební část bude hotova dle smlouvy o dílo
do konce července. Během měsíce srpna má být dodáno a namontováno vnitřní vybavení
tak, abychom do poloviny měsíce září mohli připravit kulturní dům na otevření.
Na domě s pečovatelskou službou proběhla výměna oken a plánované jsou opravy podlah a výměna podlahových krytin v kancelářích Obecního úřadu a archivu.
Navzdory tomu, že příjmy rozpočtu se vzhledem k situaci značně sníží, obec by měla
všechny plánované akce v tomto roce zvládnout.

Milí spoluobčané,

Tento zpravodaj čtete uprostřed léta, před Svatovavřineckou poutí. Je čas dovolených,
prázdnin a zaslouženého odpočinku. Po mnoha letech, kdy nás v letních měsících trápilo sucho a horké dny, je k nám příroda štědrá a léto je bohaté na srážky. Bohužel se ve velké míře
jedná o srážky přívalové a dochází k zatopení níže položených míst, sklepů, cest a některých
nemovitostí. Opět se ukázalo, jak ochotné, pracovité a zodpovědné máme naše hasiče.
Za jejich práci jim patří obrovský dík.
Při deštích bylo pod vodou i fotbalové hřiště a tribuna A, kdy samotní fotbalisté okamžitě
po deštích začali s čerpáním vody, úklidem a čištěním prostor. Ve vedení našeho fotbalového
klubu došlo v jarních měsících ke změnám, kdy z funkce předsedy odstoupil Ing. Daniel
Brtníček. Jménem obce mu děkuji za jeho práci pro klub a přeji, ať se mu daří v jeho dalším
pracovním i osobním životě. Novému vedení klubu pak přeji úspěšnou činnost.
V poslední době opět slyšíme ze všech stran o šíření nákazy koronavirem a těžko
předvídat, jak se bude situace dále vyvíjet.
Snad se alespoň srpnové počasí umoudří a léto se nám připomene příjemnými dny.
Přeji vám všem krásný zbytek léta, prožitý ve zdraví a příjemný pohodový pouťový víkend.

JUDr. Zuzana Hermanová
starostka obce
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Zastupitelstvo obce na dvou zasedáních mj. projednávalo:
- Cenová mapa pozemků
Navržená cenová mapa pozemků pro rok 2020 v katastrálním území obce,
jak je uvedeno níže:
Výměry pozemků do 100 m2 se oceňují dle cenové mapy.
1. v obci (jedna kategorie)
300,- Kč/m2
2. mimo území obce - orná půda, louky
30,- Kč/m2
3.
- lesní pozemky
30,- Kč/m2
4.
- ostatní plochy
20,- Kč/m2
Výměry pozemků nad 100 m2 odsouhlasených k prodeji se oceňují dle posudků
vypracovaných soudním znalcem. Pokud výsledná cena vychází dle znaleckého
posudku nižší než dle cenové mapy pro výměry pozemků do 100m2, platí cena vyšší.
- Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce
- Smlouva o dílo – Rekonstrukce kotelny KD
- Smlouva o dílo – Oprava chodníků Vrch
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místních poplatcích
- Delegování na valnou hromadu VaK, a.s. a Respono,a.s.
- Žádost o úvěr z FRB
- Dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů
- Rozpočtové opatření č.4 - 5
- Návrh Závěrečného účtu obce Drnovice za rok 2019
- Účetní závěrka za rok 2019
- Peněžitý vklad do základního kapitálu VaK, a.s.
- Úvěr z fondu rozvoje bydlení
- Dodatek č. 2 SoD rekonstrukce KD
Pokračující rekonstrukce kulturního domu si vyžádala další vícepráce a méněpráce,
které jsou popsány detailně ve změnových listech. Tyto změny oproti projektu,
anebo z důvodu, že v projektu řešeny nebyly, se projednávaly s vedením obce,
stavbou, architektkou a technickým dozorem postupně tak, jak se objevovaly
a jak byly změny navrhovány.
- SoD – oprava MK Křivda
- Smlouva o dílo – Nasvětlení přechodů pro chodce
- Žádosti o odkup pozemků
Rada obce na svých zasedáních mj. projednávala:
- Oznámení MŠ Drnovice, že ruší placení školného za měsíc duben 2020. A to z důvodu
uzavření MŠ
- Žádost o registraci Pečovatelské služby Drnovice na JMK. Rada obce Drnovice schvaluje zřízení a provozování pečovatelské služby v určených prostorách v budově čp. 321
v Drnovicích, a to v ambulantní i terénní formě. Poskytovatelem služby bude obec Drnovice.
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- Rada obce projednala možnost odpuštění nájemného za obecní nebytové prostory.
Cílem je pomoc podnikatelům v době stavu nouze tzv. „koronakrize“.
- Na sociální síti proběhl průzkum veřejného mínění k možnosti pronájmu asfaltového
hřiště pro provoz půjčovny motokár. Aktivita tohoto typu se nesetkala s pozitivní reakcí
a veřejné mínění potvrdilo mínění rady. Žádost o pronájem hřiště byla zamítnuta.
- Cenová nabídka na zhotovení výběrového řízení na akci – Oprava místní komunikace
„Křivda“.
- Cenová nabídka na technický a stavební dozor na stavbě - Oprava místní komunikace
„Křivda“.
- Cenová nabídka na zhotovení projektové dokumentace na demolici tribuny B. Nabídku podal Ing. arch. Libor Žák.
- Na základě poptávkového řízení pro průzkum trhu byly zaslány nabídky na požadovaný
malotraktor VEGA.
- Nabídka na odkup stávajícího staršího malotraktoru VEGA. Nabídku podala firma Šálek s.r.o..
- Návrh na zakoupení dezinfekčního prostředku AntiCovid. Bude zakoupeno 1000 litrů
přípravku, který bude určen pro domácnosti (0,5 l), školu, školku. Dezinfekce byla vydávána členy SDH v hasičské zbrojnici.
- Základní provozní podmínky MŠ Drnovice po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Od 25.5. 2020 bude otevřena MŠ, počet dětí
bude v jednotlivých třídách omezen do 15 dětí. Osvobození od školného za měsíc
květen.
- Žádost o převedení financí z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku, podala
ředitelka MŠ Drnovice. Žádá o převedení částky 100 000,- Kč, ze které bude financovat
opravy v MŠ a zahradě MŠ.
- Na základě poptávky na zpracování PD rekonstrukce staré fary, byly doručeny dvě
nabídky. Obálky byly otevřeny na zasedání RO. Cenová nabídka Studio PAB, s.r.o.:
487 600,- Kč. Nabídka Ing. arch. Otto Schneider, Olomouc: 632 830,- Kč. Rada schvaluje
uzavření smlouvy s firmou Studio PAB, s.r.o..
- Žádost o poskytnutí finanční podpory na Vlastivědný věstník moravský, ročník 72, rok
2020. Ve věstníku bude zařazen příspěvek Petra Steinera Osudy významných členů
rodiny Mundyů. Rada schválila dar ve výši 5000,- Kč
- Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.. Rada schválila příspěvek ve výši
10000,- Kč
- Žádost o umístění v DPS
- Žádost o pronájem nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 1 b
- Smlouva o zřízení VB mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a.s.. Jedná se o pozemek
p.č. 1634/1
- Z důvodu nouzového stavu a pandemie koronaviru, byly omezeny podnikatelské aktivity. Rada obce schválila slevu za nájem nebytových prostor ve výši 30% z nájemného
po dobu trvání nouzového stavu, tedy od 12.3. 2020 do 17.5. 2020.
- Zvýšení nájemného za nebytové prostory vlivem inflace. Rada navrhuje ponechání
výše nájemného v současném stavu.
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- Rada obce Drnovice po projednání schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací, tak jak
bylo navrženo FV
- Cenová nabídka na technickou prohlídku mostů na místních a účelových komunikacích. Nabídku podala firma Cesting, Lednice. Cena za prohlídku jednoho mostu je
4800,- Kč.
- Pověření k provedení finanční kontroly ve veřejné správě v příspěvkových organizacích obce za období 10-12/2019, a to v ZŠ Drnovice, okres Vyškov a v MŠ Drnovice,
okres Vyškov, do konce srpna 2020.
- Žádost ředitele ZŠ Drnovice o možnost čerpání částky 2 050 000,- Kč z FRIMu školy.
Tyto prostředky budou použity na krytí nákladů spojených s celkovou opravou šatny
školy.
- Žádost ředitele ZŠ Drnovice o převedení částky 620 000,- Kč z Rezervního fondu školy
na posílení prostředků FRIMu školy. Tyto prostředky budou použity na krytí nákladů
spojených s celkovou opravou šatny školy.
- Žádost o vytvoření vyhrazených parkovacích stání podali obyvatelé BD č.p. 519. Tato
žádost byla již v minulosti projednána s firmou Trasig a Policíí ČR. Policie nepovolí vyhrazené stání.
- Žádost o přidělení obecního bytu
- Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 321, které sloužily jako kadeřnický
salon. Jedná se o prostory: místnost č. 126 22,14 m2. Smlouva bude uzavřena od 1.7.
2020 na dobu neurčitou
- Žádost o povolení slaňování rozhledny Chocholík podala skautská organizace
z Vyškova. Rada souhlasí se slaněním dne 27.6. 2020 od 11 do 13 hodin. V době slanění
nebude omezen přístup na rozhlednu. Obec Drnovice neodpovídá za způsob slanění,
ani za jeho účastníky.
- Cenová nabídka na zpracování strategického dokumentu Program rozvoje obce.
Drnůvka
Vodní tok Drnůvka spadá do správy Lesů České republiky, s.p.. Správce provedl v minulých letech opravu koryta a několik dílčích čištění. Mnoho dalších čištění provedla
na svoje náklady obec, a to z toho důvodu, že správce neuznal další čištění potřebným.
Stejně tak nepovažují LČR za nutné upravovat porosty v korytě a na březích potoka.
Letošní léto je na srážky velmi vydatné. Usazeniny a porosty, které zužují profil potoka nejvíce v jeho dolní části, ohrožovaly jeho průtočnost. Proto jsme požádali správce
o zjednání nápravy. Byla nám doručena následující odpověď:
Jako správci výše uvedeného toku jsme dle § 47 odst. 2 písm. b) zákona o vodách povinni „pečovat o koryta vodních toků, podle § 49 odst. 2 tak, aby se nestaly překážkou
znemožňující plynulý odtok vody při povodni, s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová
skladba co nejvíce odpovídala přírodním podmínkám daného místa. Dále je nutno dodat, že dle vyhlášky č. 470/2001 Sb., se břehovým porostem rozumí porost dřevinný, nikoliv bylinný.
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Na základě těchto ustanovení tedy máme za to, že správce toků není povinen odstraňovat
bylinnou vegetaci, která bezpochyby není překážkou znemožňující plynulý odtok vody při
povodni a tato vegetace je naopak druhovou skladbou maximálně odpovídající přírodním
podmínkám daného místa – tedy mokřadní společenstvo jako přirozená součást biotopu
koryta vodního toku. Vzhledem k tomu, že přirozená rostlinná společenstva koryt vodních toků jsou v zastavěných intravilánech obcí často jediným přírodě blízkým biotopem
a plní funkci biokoridoru, je z hlediska biologické rozmanitosti zachování přirozeného
charakteru biotopu v korytě a na březích toků žádoucí. Bylinná vegetace v korytě rovněž
působí jako přirozený filtr, čímž napomáhá zlepšovat kvalitu vody. Nezanedbatelná je
rovněž funkce stínění vodní hladiny, kdy zabraňuje nadměrnému ohřívání vody a tím
rozvoji řas a sinic, které zhoršují kvalitu vody.
Při terénním šetření nebyly v korytě toku ani na březích nalezeny žádné rostliny, které
lze dle § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, označit za plevel (tedy takové, které škodí jiným rostlinám, ohrožují životní
prostředí, zdraví lidí nebo zvířat) a rovněž ani druhy, které jsou předmětem monitoringu rostlinolékařské správy a vyhodnocování rizika podle § 10 zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 626/2004 Sb., a jsou uvedeny jako invazní škodlivé organismy v příloze č. 8 vyhlášky
č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska narušení vzhledu obce je na zvážení, zda přirozená mokřadní vegetace v korytě toku na někoho působí rušivě či nikoli a zda vysečené koryto je schopno
plnohodnotně plnit zejména funkce ekologické. Dle § 2 vyhl. 178/2012 Sb., kterou se
stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se
správou vodních toků, se funkcí vodního toku rozumí „odvádění povrchové vody z povodí
vodního toku jeho korytem, dotování nebo odvádění podzemních vod v území přilehlém
k vodnímu toku, dále funkce zdroje povrchové vody, zajišťující podmínky pro nakládání s vodami, plavbu a užívání k rekreačním účelům, a funkce ekologické, zajišťující
vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu,
spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny.“
Na základě výše uvedených faktů máme za to, že funkce toku, jako významného krajinného prvku (se všemi jeho pozitivy i negativy), je nadřazená funkci estetické (pokud
předpokládáme, že na někoho může přirozené společenstvo koryta vodního toku působit
neesteticky).
Z výše uvedených důvodů bude i nadále na vodních tocích v naší správě vykonávána
péče o koryta vodních toků plně v souladu s § 47 odst. 2 písm. b) zákona o vodách a jeho
prováděcími předpisy tak, aby byly zajištěny funkce vodního toku dle vyhl. č. 178/2012, Sb.
Pokud orgány samosprávy a orgány státní správy na úseku ochrany přírody usoudí, že estetické hledisko převažuje, správce toku toto bude akceptovat, nikoliv však odstraňování
bylinné vegetace zajišťovat.
Lesy České republiky, s.p.
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Po této odpovědi jsme opět vyčistili koryto potoka na náklady obce. Což se později
ukázalo jako prozíravý čin.
Jiří Dvořák, místostarosta
Webové stránky naší obce aneb www.drnovice.eu
Ti z vás, kteří navštěvují obecní internetové stránky, to už ví, pro ty, kteří to ještě nezaregistrovali – upravili jsme design i obsah. I proto, že obecní stránky musí ze zákona
poskytovat takzvané „povinné informace“. Tím se liší například od atlasu hub (anglicky
facebook). Díky technologii, která je základem stránek, máme víc volnosti, jak co bude
vypadat. Proto věříme, že si na nich najde každý, co potřebuje. Jako občan najdu informace o obecním úřadu, úřední desce, kdy se vyváží jaký odpad a jak zaplatit, co se děje
a kdy, to najdu v kalendáři akcí nebo v aktualitách. Nejen tyto informace, ale i další mi
přijdou i e-mailem, pokud jsem se k odběru e-rozhlasu přihlásil. Nebo je také dostanu
do mobilní aplikace V OBRAZE. Stránky můžu využít, pokud něco prodávám, poptávám,
prostě INZERCE. Stejně tak pokud hledám informace o službách v obci, spolcích, podnikatelích. Nevím, kde co v obci je, podívám se do INTERAKTIVNÍ MAPY obce. Nefunguje rozhlas, nesvítí světlo veřejného osvětlení, je někde skládka, můžu využít formulář
a poslat informaci i s fotografií. Kdy je otevřená knihovna a pořádá nějakou akci? Co se
v Drnovicích za poslední roky vytvořilo a co se chystá? Mám parádní fotografii z okolí
Drnovic, jak ji můžu uveřejnit na obecních stránkách? Jednoduše. O tom ale není třeba
se rozepisovat ve zpravodaji. Stačí zadat www.drnovice.eu. A pokud máte nápad, co by
ještě mohlo na stránkách být, nápad na vylepšení, objektivní leč kritický názor, napište.
Každopádně - přijďte „pobejt“.
Vážená paní starostko,
Dr. Ota Formánek

dovolujeme si Vás informovat o trvalé změně hodin pro veřejnost provozovny
Česká pošta
- trvaláoptimalizace
změna hodin
veřejnostpoštovních služeb
Drnovice
z důvodu
a pro
zefektivnění
Z důvodu optimalizace a zefektivnění poštovních služeb si Vás dovolujeme informovat

o trvalé
změnězměna
hodin pro
provozovny
Drnovice.
Níže
uvedená
byveřejnost
byla platná
od 1.8.2020.
Níže uvedená změna bude platná od 1. 8. 2020.

Upravená otevírací doba provozovny:
Upravená otevírací doba provozovny:

Den v týdnu
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Původní H
8:00-11 :00;
8:00-11 :00,
8:00-11 :00;
8:00-11 :00;
8:00-11 :00;

Upravené H
8:00-11 :00,
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Žádný závěr školního roku nebyl tak pohnutý a dramatický, jako ten letošní. Mimořádná
opatření doprovázela improvizace, měsíce mezi březnem a červnem jakoby vykolejily
z kalendáře. Nikdo nevěděl, co bude zítra. Školy se uzamkly (ta naše od 18.3.2020), ale
neodmlčely.
Pustili jsme se do plánovaných rekonstrukcí a oprav, které měly proběhnout o prázdninách. Chodby, šatny a sociální zařízení jsou osvětleny novými zářivkami, WC a umývárny
Lišek a Soviček jsou zrekonstruovány, provedli jsme vymalování budovy. Chodby a třídu
Žabek prosvětlilo nové obložení na topení. Nainstalovali jsme moderní nástěnky.
Po znovuotevření mateřské školy 25.5.2020 děti přivítala zrekonstruovaná školní zahrada.
Mimořádná opatření související s koronavirovou epidemií ovlivnila i organizaci zápisů
do škol. Nebylo tomu jinak ani v naší mateřské škole. Zápis k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2020-2021 se uskutečnil ve dnech 4.5. – 15.5.2020 bez přítomnosti dětí a rodičů
ve škole. Přes počáteční obavy proběhl zápis bez větších komplikací, rodiče dodržovali
všechna doporučení. Pro nový školní rok podalo žádost o přijetí prostřednictvím svých
zákonných zástupců 33 dětí, všechny mohly vzhledem k navýšené kapacitě MŠ dostat
kladné rozhodnutí.
Znovuotevření mateřské školy 25.5. doprovázela zvýšená hygienická opatření. Museli
jsme zrušit všechny připravované akce – výlety, maškarní karneval na ukončení školního
roku. Pro děti jsme však alespoň na školní zahradě uspořádali k jejich svátku 1. června
zábavné sportovní dopoledne, kdy si zasoutěžily, pobavily se a všechny obdržely krásné
medaile za účast.
Tradiční je také dobrá spolupráce s hasiči, zapojili jsme se sice do okresního kola
„PO očima dětí“, ale vyhlášení výsledků soutěže bylo přesunuto na podzim. K hasičům
jsme jít nesměli, vzdělávání mohlo kvůli omezením probíhat pouze na území mateřské
školy a školní zahrady. Hasiči nás tedy navštívili v MŠ a ocenili všechny děti za to, že
do výtvarné soutěže nakresli krásné obrázky.
Nesmířili jsme se ani s tím, že se oficiálně nerozloučíme s našimi 18 dětmi, které
po prázdninách půjdou do 1. třídy ZŠ. Rozhodli jsme proto, že tato slavnost nebude organizovaná v obřadní síni, jak je tradicí již spoustu let, ale uspořádáme ji na čerstvém
vzduchu na naší školní zahradě. I zde měla slavnost své kouzlo, dětem přišla popřát
k úspěšnému vykročení do nové etapy jejich života p. starostka a nechyběly ani dárečky
na památku.
Dodržovanou kázní a vzájemným porozuměním jsme se ctí obstáli v bouřlivé době. Nikdo neví, co nás čeká po prázdninách. Prožijte je klidně, ve zdraví a všichni doufejme, že
nový školní rok bude šťastný, pohodový.
Květoslava Synková, ředitelka MŠ
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Zápis do prvního ročníku
V měsíci dubnu proběhl on-line zápis žáků do 1. třídy. Celkem bylo zapsáno 30 žáků
z obcí Drnovice, Ježkovice, Račice, Luleč, Nemojany, Tučapy a z Vyškova.
Projekt evropských fondů – Šablony II
Naše škola i v období koronavirové krize pokračovala v zapojení do výzvy č. 02_18_063.
Ta se soustředí na podporu inkluzivního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, na podporu ICT, na podporu spolupráce pedagogů a vzájemného učení pedagogů (tzv.tandemová výuka), na rozvoj základní gramotnosti (čtenářská, matematická), na osobnostní
rozvoj pedagogů. Nově jsou zapojeny i školní družiny.
Z důvodu zrušení prezenční výuky od 11.3.2020 dle mimořádného opatření podle
zákona č.258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19, §69, odst.1 písm. i a odst.2, byly zrušeny i některé plánované aktivity. Nebyl realizován „Čtenářský klub“, „Klub deskových her a logiky“, „Projektové dny
mimo školu“ – ve spolupráci s Lesy ČR. V rámci distančního vzdělávání naopak proběhly
semináře pro pedagogy, zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost, na projektovou výuku. Chybějící projekty, zejména projektové dny, proběhnou v 1. pololetí
dalšího školního roku.
Distanční výuka
Mimořádná situace a škola bez žáků přivedla učitele i žáky k novým postupům v učení
při výuce na dálku. Naše škola využívá program Bakaláři, pomocí kterého komunikovali učitelé i vedení školy celou dobu se žáky i jejich rodiči. Zpočátku byly využívány jen
učebnice, sbírky, pracovní sešity, pracovní listy, které učitelé zasílali dětem a žáci zpětně
každý týden vyplněné vraceli zpět. Ale velmi brzy jsme přešli na jinou formu distanční
výuky a to s využitím videokonferencí přes program ZOOM a WhatsApp. Celý týden dle
přesného rozpisu vysílali pedagogové a komunikovali s žáky přes počítače, notebooky
či mobily. Zpočátku jsme se potýkali s připojením, občas spadla síť a ti, kteří neměli
k dispozici techniku, si mohli zapůjčit ve škole. Vysílání se týkalo českého, anglického,
německého jazyka, matematiky, předmětu ČaS, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu
a dějepisu. Později byla zařazena přípravka k přijímacím zkouškám z češtiny a matematiky pro 9. ročník a individuální podpora pro některé žáky.
Důležitou součástí konferencí bylo poskytování zpětné vazby, formativní hodnocení
žáků, práce s chybou a komunikace s třídními učiteli a se spolužáky.
Od 25. května se postupně přecházelo do prezenční výuky. Na prvním stupni se zapojilo přibližně 60% žáků, od 8. června žáci druhého stupně v počtu necelých 50%. Ve třídách
se pracovalo jako doma – opakovalo se učivo, procvičovalo, plnily se zadané úkoly. Systém videokonferencí pokračoval až do 25. června. Současně fungovala skupinová školní
družina. V pátek 26. června žáci převzali vysvědčení za školní rok 2019/2020 a odcházeli
na prázdniny.
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Rozloučení se žáky 9. ročníku
Deváťáci přišli oproti jiným rokům zkrátka. Nejenže měli jeden termín přijímacích zkoušek,
ale nebyl školní ples, nejeli do Walesu ani do Prahy, neuspořádali poslední zvonění
a rozlučka na obecním úřadu také padla. A tak vedení školy ve spolupráci s třídní učitelkou
připravilo důstojné rozloučení se školou v učebně hudební výchovy za přítomnosti paní
starostky JUDr. Zuzany Hermanové. Po úvodním projevu pana ředitele a paní starostky
bylo žákům předáno závěrečné vysvědčení a věcné odměny za vzornou reprezentaci
školy ve sportovních soutěžích a olympiádách. Závěrečné slovo pronesla třídní učitelka
L. Čechová a popřála všem úspěchy v dalším studiu na středních školách.
Modernizace školy
V jarních měsících, kdy si žáci užívali domácí vzdělávání, škola nezahálela. V prázdných
prostorách došlo k revitalizaci několika místností. Obnova se týkala kabinetu sbírky
prvního stupně, kabinetu pro učitele, kanceláře školy a zejména cvičné kuchyňky.
Přemístila se učebna německého a anglického jazyka. Největší změny se týkají prostoru
šaten. Během prázdnin se zrenovuje podlaha, vstupní prostor, odpočinkové zóny. Pro
nový školní rok doufáme, že bude vše připraveno, jak má být.
Mgr. Miroslav Zemánek, ředitel školy
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Sbor dobrovolných hasičů

Vážení spoluobčané a čtenáři obecního zpravodaje. Od jarního vydání uplynulo pro všechny poněkud „netradiční“ období a pro místní dobrovolné hasiče
dvojnásob.
Ustala veškerá kolektivní činnost a všechny, byť dlouhodobě
(www.hasicidrnovice.cz)
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Vyškov PDA
20
18:52
8.13.
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Požár Čerpání vody
12:21
13:30
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Do
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22:02
9:48
21:01

13. 6.

Vyškov

Zaplavená
komunikace

20

Čerpání vody

18:52

22:02

26. 6.

Drnovice

Přívalový déšť

18

Čištění koryta
potoka, pytlování,
stavba hrází
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9:48
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23

Čerpání vody

20:31

21:01
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Červnové přívalové deště – Drnovice, Vyškov
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opět naši vybranou výbavu a děti s ní seznámili. Následně
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vyhodnocena soutěž
Požární ochrana očima dětí. Jelikož byly výtvarné práce velice povedené, dostaly děti
sladkou odměnu a na památku pak do každé třídy pohár, který jim bude jejich šikovnost
připomínat.
Antonín Bastl

Sbor dobrovolných hasičů
(www.hasicidrnovice.cz)

Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje, dovolte nám, abychom Vás v tomto poněkud
„netradičním“ předvelikonočním čase seznámili s činností drnovských hasičů za uplynulé
období.
Orel jednota Drnovice
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pomáhali pátrat po pohřešované osobě.
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Koncem prázdnin 22. a 23. srpna se koná tradiční Orelská pouť na sv. Hostýně. V sobotu
se zde uskuteční běžecká liga a v neděli v 10 hodin se koná mše svatá a po ní následuje
orelské shromáždění.
Od září opět začnou pravidelné akce – cvičení dětí v pondělí od 15:30 do 16:30, v pátek
volejbal pro dospělé 19:30 až 20:30, v sobotu badminton pro dospělé 19:30 až 20:30
v tělocvičně ZŠ Drnovice.
Také se v měsíci září konají závody ve zdatnosti o Odznak Bedřicha Kostelky. Akce se
koná ve Vyškově na Orelském sportovním hřišti. Po skončení akce je zamluven bazén
ve Vyškově.
Dále chceme uskutečnit v rámci jednoty, ale i župy turnaj v kuželkách na kuželně
ve Vyškově nebo bowling v sokolovně Luleč (pokud situace dovolí). O těchto akcích
dáme včas vědět.
Všem občanům přeji klidné letní dny a příjemnou dovolenou!
Ing. Michaela Boudná, sekretář jednoty

TJ Sokol
Oddíl rekreačního tenisu
Oddíl rekreačního tenisu TJ Sokol Drnovice není početný a jeho aktivních členů je ještě
méně. Je tomu tak proto, že průměrný věk jeho členů překračuje 70 let a přirozeně jim
ubývá tělesná pružnost, rychlost pohybové reakce a tím i provozovat tento hezký sport.
Snaha jeho členů o udržení pravidelné aktivní hry v tenis je však enormní. Svědčí o tom
nejen osobní nasazení členů oddílu při údržbě a úpravě tenisového hřiště (ve sportovním
areálu za mateřskou školkou) ale v průběhu sezony především vlastní několikrát týdně
provozovaná pravidelná tenisová hra (a tím i udržování svého zdraví). Je samozřejmé, že
zejména po zimní sezoně, kdy je tenisový kurt „zazimován“, je na tenisovém hřišti potřeba
více údržbových prací a těch se v několika svolaných „brigádách“ účastní prakticky všichni
členové oddílu. Vhledem k protikoronavirovým opatřením však bylo nutno letos potřebné
práce na úpravě tenisového hřiště učinit v poněkud opožděném termínu (a to většinou
s rouškou na ústech). Jakmile však podmínky protikoronavirových opatření byly částečně
uvolněny (a trochu tomu přálo i počasí) začaly na tenisovém kurtu opět padat tenisová
podání a míčky se vracely zpět na hřiště bekhendy a forhendy. To vše v zájmu podpory
osobního zdraví a zřetelnou radost z pohybu.
Text a foto: Ing. Vladimír Foltánek

Oddíl kopané FKD, z.s.
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Vážení spoluobčané,
přestože soutěžní ročník 2019-2020 nebyl z důvodu pandemie dokončen, přinášíme
krátké hodnocení uplynulé sezóny.
Jak se říká „všechno špatné je k něčemu dobré“. V únoru se započatá rekonstrukce kabin a prostor tribuny A sice na čas zastavila, ale po postupném uvolňování přišlo vhod,
že se nehrají soutěžní utkání a nemusíme volit různá provizorní řešení. Naopak se našel
v tomto zvláštním období u členů fotbalového oddílu elán a chuť vrátit venkovním
i vnitřním prostorám provozuschopnou podobu a za pomoci obce je připravit tak, aby
opět sloužily k účelům, pro které byly kdysi postaveny. Tímto bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu, anebo jinak pomohli.
Naši muži A+B zahájí přípravu 25. 7. 2020 na obnoveném turnaji v Drnovicích na Blanensku i za účasti dalších Drnovic z okresu Zlín.

Hodnocení sezóny dle jednotlivých kategorií.
Fotbalová školička
V uplynulém ročníku po náboru dětí zůstalo 15 nejmladších členů ročníků 2013-2014,
kteří již reprezentovali náš klub na dvou turnajích. Výsledky nejsou tak důležité, jako radost ze hry, kterou se tyto děti pomalu učí.
Ing. Daniel Brtníček
Mladší přípravka
V této sezóně tvořili mužstvo mladší přípravky hráči narození v letech 2011 až 2013,
jednalo se o mužstvo relativně “zkušené” a odpovídaly tomu výsledky v okresní soutěži.
Neztratili jsme se ani v krajské soutěži mladších přípravek. Do okresní soutěže jsme
přihlásili dvě mužstva a obě si vedla velmi dobře. “A” mužstvo všechny své zápasy vyhrálo
a i “B” mužstvo bojovalo o přední místa ve své skupině. O to víc nás mrzelo, že se soutěže
na jaře nedohrály, protože jsme se připravovali na boje o přeborníka okresu. V rámci
krajské soutěže si hráči vyzkoušeli hru na stadionech ve Znojmě, v Hodoníně, v Lednici
a také na našem stadionu jsme přivítali mladší přípravky předních krajských klubů. V zimním období jsme se zúčastnili několika halových turnajů a také v nich jsme byli velmi
úspěšní. Poděkování za pomoc při organizaci utkání, turnajů a hlavně při dopravě hráčů
k utkání patří všem rodičům hráčů a hlavně vedoucí mužstva Petře Smutníkové, která se
vzorně starala o administrativní práci spojenou s mistrovskými zápasy.
V. Zbořil st.
Starší přípravka
Letošní sezónu 2019/2020 jsme hráli s hráči ročníků 2009/2010. Jako každou sezónu
i tuhle hráči hráli na dvou frontách, mimo okresní hráli i krajskou soutěž. V krajské soutěži
jsme sehráli s týmy, jako jsou Zbrojovka Brno, Znojmo, Břeclav, kde byla utkání velmi
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těžká. V okresní soutěži si kluci vedli výborně a drželi se na špici soutěže. V zimní pauze
jsme se připravovali v místní hale, jak po silové stránce, tak formou turnajů. Sezónu nám
bohužel předčasně ukončil virus z Číny.
Roman Bobál
Mladší žáci
Mladší žáci byli v tabulce I. třídy po podzimu na 12. místě. Vzhledem k tomu postavení, probíhala i zimní příprava. Hráči od ledna do začátku března absolvovali spoustu náročných tréninků, proběhlo třídenní kondiční soustředění v areálu FKD, odehráli
několik halových turnajů i přípravných utkání na umělé trávě. Bohužel vzniklá situace
nás nepustila do soutěžních utkání a hráči tak nemohli zúročit náročnou zimní přípravu
a porvat se o vyšší příčky tabulky. Nový soutěžní ročník hráči zahájí letní přípravou, která
začne 21. 7. 2020 v domácích podmínkách.
Roman Hrušák
Starší žáci
Po podzimní části krajské soutěže skončilo mužstvo na 4. místě s poměrem branek 46 : 34,
když 10 utkání vyhrálo a 3 prohrálo. Za zmínku stojí, že Libor Aujeský nastřílel v soutěži
26 gólů. Mužstvo (ročník 2005 – 2006) trénoval Ing. Daniel Brtníček a Ladislav Smutník.
V jarní části převzali přípravu mužstva trenéři Ing. Jozef Weber a Ing. Martin Vaškeba.
Dorost
V nedohraném ročníku se dorostenci, kteří hrají pravidelně krajskou soutěž, umístili na 6.
místě. Tým byl tvořen hlavně hráči ročníku 2004, kteří v létě přešli ze žákovské kategorie.
Muži „B“
Tým FKD „B“ zahájil sezónu 2019/20 10.srpna 2019 mistrovským utkáním na hřišti
soupeře ve Chválkovicích na Hané. Vítězství 8:2 odstartovalo další velmi úspěšný podzim
i celou, byť předčasně ukončenou sezónu. Následovala série poměrně přesvědčivých
vítězství. Narušila ji pouze překvapivá domácí porážka v 10. kole podzimní části soutěže
s týmem Opatovic 1 : 3. Přezimovali jsme na čele tabulky s 36 body ze 13 zápasů s lepším
skóre než tým Hoštic, který měl po podzimní části stejný počet bodů. Začátkem dubna
2020 ukončil OFS Vyškov sezónu 2019/2020 z důvodu epidemie COVID - 19 a potvrdil
platnost výsledků a pořadí v uplynulé části sezóny. Takže se nám opět podařilo vyhrát
okresní soutěž III. A třídy v okrese Vyškov.
Snad jen konstatování na závěr. Skončila již 12. sezóna od založení týmu FKD „B“
v roce 2008. Za tuto dobu se našemu týmu podařilo jednou vyhrát okresní soutěž IV.
třídy, což znamenalo postup do III. třídy okresního fotbalového svazu Vyškov. V dalších
11 sezónách náš tým tuto soutěž 7 x vyhrál, 3 x skončil druhý a jednou čtvrtý. Snad
děláme fanouškům drnovické kopané radost.
Vlastik Polišenský, trenér FKD „B“
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Muži „A“
Mužstvo jsem převzal v srpnu 2019 po sestupu z 1. B třídy krajské soutěže. Začal jsem
pracovat na stabilizaci kádru, abychom mohli důstojně absolvovat okresní soutěž.
Což se nám podařilo. Po podzimní části jsme obsadili 3. příčku. V rámci zimní přípravy
mužstvo absolvovalo soustředění v Karlově pod Pradědem v Hotelovém komplexu
Kamzík. Na soustředění odjelo 18 hráčů. Snažili jsme se vylepšit fyzickou kondici a dát
dohromady dobrou partu. V přípravných zápasech bylo vidět, že se nám to myslím
podařilo splnit. Na jarní část soutěže jsme byli dobře připraveni. Škoda že jarní soutěž
byla zrušena kvůli koronaviru.
Jiří Štěpán, trenér FKD „A“
Více najdete na facebookovém profilu FKD
nebo na stránkách www.fkdrnovice.estranky.cz .
Za FKD, z.s. Vám přeji příjemný zbytek prázdnin a budeme rádi, když se ve zdraví shledáme na soutěžních utkáních v novém ročníku 2020/21.
Oldřich Jelínek, předseda FKD, z.s.

Drnka
Spolek Drnka zve do vestibulu budovy obecního úřadu na vernisáž výstavy textů a fotografií

KRAJINY SRDCE
Alena Blažejovská – Jan Hollan – Pavel Klvač – Lubor Kysučan – Jan Lacina – Hana Librová
– Aleš Máchal – Libor Musil – Václav Štěpánek – Zbyněk Ulčák – Mojmír Vlašín

v sobotu 8. srpna 2020 od 17.00 hodin
Zahrají: cimbálová muzika Veronica a BabyBanda
Otevřeno: sobota (8. 8.) 17:00 - 19:00 hodin
neděle (9. 8.) 10:00 - 16:00 hodin

Knihovna
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Vážení čtenáři a spoluobčané,
Je to již pravidlem, že vás ve zpravodaji informuji o dění v naší knihovně.
Tentokrát to bude ale trošku jiné shrnutí.
Dne 12.3.2020 vláda vyhlásila pro území ČR z důvodů ohrožení na zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav a dne 13. března 2020 od 06.00 hodin
začal platit zákaz přítomnosti veřejnosti ve veřejných knihovnách.
Jak se postavit v takové situaci bylo pro všechny, nejen knihovníky něčím úplně novým
a tak po zvážení situace, jsem místo půjčování knih začala šít roušky a zajišťovat nákupy
pro spoluobčany. Jakmile jsme i se spoustou dobrovolníků, kteří ochotně a bez nároku
na jakoukoliv odměnu pokryli poptávku našich spoluobčanů, šili se další roušky i pro
prodavačky, nemocnici, domov důchodců, dětský domov a všechny, kdo neměli možnost
si roušky pořídit jinak.
V době karantény jsem se v knihovně pustila do velké reorganizace. Uspořádala jsem knihy pro
lepší přehled dle žánrů, připravila poškozené, neaktuální knihy k vyřazení z fondu. Vytvářela
seznamy nákupu nových knih a doufala, že se co nejdříve vrátí vše do zajetých kolejí.
V pátek dne 24. dubna vláda uvolnila provoz knihoven ke dni 27. dubna 2020. To byla
po dlouhé době velice příjemná zpráva a já jsem mohla po 45 dnech za přísných opatření
obnovit provoz!
Všechno jsme zvládli a čtenáři se mohli vrátit ke svým milovaným knihám. Jakékoliv
mimoknihovní aktivity budou obnoveny sice až po prázdninách, ale mám pro vás již
připravenu v pondělí dne 26.10.2020 od 18.00 hodin v knihovně cestovatelskou
besedu s manželi Márovými do země vycházejícího slunce - JAPONSKO. O dalších
aktivitách vás budu průběžně informovat na webových stránkách knihovny, na facebooku a na nástěnce na návsi.
Věřme, že tato nečekaná situace nás semkla, poučila, zpomalila a připravila nás dívat se
do budoucna s větší obezřetností a ohleduplností.
Na závěr mi dovolte popřát vám spoustu šťastných dnů se svými blízkými a přáteli. Užijte
si každý den ve zdraví a pohodě.
Zůstaňte věrní knihám i naší knihovně.

Ladislava Růžičková, knihovnice
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Sucho
Velmi malé množství sněhových srážek v průběhu letošní zimy a posléze téměř
bezesrážkové a velmi teplé období první poloviny jara dále prohloubily nedostatek
vody v krajině naší republiky. I když Drnovice jsou považovány za vodozdrojnou lokalitu tuto skutečnost citelně vnímáme a zřetelný úbytek vody v krajině pociťujeme
na našich polích i zahrádkách. Hydrologové předpovídají v letošním roce extrémní
sucho a ještě horší situaci než v minulých letech. Stále častěji se o vodě (veřejném
statku) píše jako o strategické surovině a na vládních, krajských i regionálních
úrovních se jedná o možnostech a podpoře zadržení vody v krajině.
V posledních týdnech měsíce května a v první polovině června sice poměrně
vydatně a opakovaně zapršelo a v některých místech naší republiky přívalové srážky
způsobily dokonce i lokální povodně. Je to mj. důsledek dlouhodobě trvajícího
období sucha a špatné schopnosti proschlé půdy vodu absorbovat a udržet. Tyto
spadlé vodní srážky však sucho z krajiny nevymazaly. I když v závěru měsíce června
se jevilo momentální nasycení krajiny v okolí naší obce jako dobré, je tomu tak pouze
v povrchové vrstvě půdy přibližně do hloubky 40 cm. Naopak v hlubší vrstvě 40 až
100 cm je půda extrémně suchá. V odborném tisku se dokonce hovoří o současném
aktuálním celkovém deficitu spadlých ročních srážek 500 mm, což je přibližně 80 %
dlouhodobého normálu ročních srážek. Deficit vody v krajině můžeme prakticky
sledovat i na průtoku vody v potoku Drnůvka protékající naší obcí, která odvádí
přebytečné vody ze svého povodí. V průběhu první poloviny letošního roku zde
voda tekla pouze krátkodobě a dno potoka bylo většinou téměř suché. I po prudkých a vydatných nárazových deštích v polovině měsíce června bylo dno potoka
během krátké doby opět bez vody.
Text a foto: Ing. Vladimír Foltánek

Dlouhodobé sucho vystřídaly v konci června dešťové přívaly
Když jsem v polovině června odesílal do redakce Zpravodaje obce Drnovic text
článku s názvem „Sucho“, reagujícího na dlouhodobý a zvyšující se deficit vodních
srážek v krajině, netušil jsem, že v krátké době nastane výrazná změna. Meteorologové nás v předpovědích počasí v druhé půli června opakovaně varovali před
přívalovými dešti, možnými záplavami, prudkými větry, někde i kroupami --- a ty
přišly… a několikrát. V některých místech naší republiky spadlo tolik vodních srážek,
že se vodní toky vylily z břehů a způsobily značné škody. V naší obci během jednoho
dne napršelo i 50 mm vody a přívaly dešťových vod a splavenin některým obyvatelům
způsobily nemalé starosti. Dokonce i hasiči měli několik výjezdů a pomáhali např.
zabránit vylití vod z břehů potoka Drnůvky (jehož dno bylo vzhledem k dlouhodobé
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minimální funkčnosti prorostlé rákosem) do ulice „Vécoc“. Po bouřkách a prudkých
srážkách se počasí vždy uklidnilo, vysvitlo slunce (jako by se chtělo přesvědčit o tom,
zda „zalití“ krajiny stačí) avšak během následujících dnů se situace s přívalem vod
zase opakovala.
Dnes je 29. června, venku prší a meteorologové opět vydali výstrahu před
přívalovými dešti, krupobitím a větrem. Na jihu a východě Čech a v části Moravy hrozí
povodně. V příštích dnech, kdy začínají prázdniny, má následovat tropické počasí
střídající se s bouřkami a prudkými dešti. Snad se tímto dlouhodobý vodní deficit
v půdě výrazně sníží a dále nastane „normální“ průběh léta. Přírodě však neporučíme
a ať chceme či nechceme musíme s ní žít v souladu a přizpůsobit se.
Ing. Vladimír Foltánek

K problematice kácení stromů a jejich hodnoty
Do náplně činnosti komise životního prostředí patří mj. i záležitosti sledování údržby
veřejné zeleně a vyjadřování se k problematice žádostí o kácení dřevin rostoucích
mimo les. Ač se na první pohled zdá, že se jedná o formální administrativní záležitost,
z hlediska uplatnění platných právních předpisů je problematika poněkud složitější
a závažnější. Dovoluji si proto k tomuto tématu (návazně na již podané informace
o problematice kácení stromů v předešlých Zpravodajích obce) podat stručně
několik bližších či vysvětlujících informací:
Pod pojmem „dřevina“ se v zjednodušené podobě výkladu pojmu chápou stromy, keře, nebo polokeře, tedy vytrvalé rostliny se zdřevnatělým stonkem rozlišeným
či nerozlišeným v kmen a korunu případně jen se zdřevnatělou spodní částí stonku.
Termínem okrasná dřevina se pak pojmenovávají všechny skupiny (taxony)
dřevin používané (vysazené) při tvorbě a údržbě objektů zeleně a dřevinných
vegetačních prvků v sídlech i volné krajině na všech druzích pozemků, kromě
pozemků evidovaných v lesním půdním fondu. Mohou to přitom být dřeviny
v daném místě geograficky původní i nepůvodní, cizokrajné i kulturní (vyšlechtěné).
Kácením dřevin se rozumí odstranění dřevin i s kořeny nebo jen jejich nadzemní
části ve výšce pařezu. V případě dřevin s pařezovou výmladností je strom pokácen,
resp. kácení je dokončeno i v případě, kdy po odstranění kmene stromu dojde k růstu
nového kmene nebo nových kmenů ze spících pupenů v pařezové části kmene nebo
z již existujících pařezových výmladků, které při kácení z kmene nebyly odstraněny.
Vyroste-li v průběhu času pařezovou výmladností nový strom, pak taková dřevina
požívá ochrany jako běžná dřevina. Pařez lze chápat jako část stromu (zpravidla bázi
kmene), která zůstává zakotvena kořeny v zemi a jeho obvyklá výška je 1/3 průměru
kmene na řezné ploše pařezu.
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Za funkce dřeviny je nutno považovat veškeré pozitivní i negativní účinky dřeviny
vztažené obvykle k pozemku, okolnímu prostředí a člověku. Je však třeba akceptovat
skutečnost, že klasifikační systémy funkcí jsou uměle vytvořené a v dělení, pojmenování, chápání a vymezení nebývají vždy jednotné.
Dle §8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny platí pro kácení dřevin
obecné pravidlo, podle kterého je kácení možné jen na základě povolení orgánu
ochrany přírody (kromě památných stromů, stromořadí, apod., v systému rozhodovací pravomoci v konkrétním případě naší obce pak povolení vystaveném
na základě příslušných předpisů místním Obecním úřadem). To platí i pro dřeviny suché a odumřelé. Z popsaného pravidla zákon (za předpokladu, že konkrétní dřeviny
nejsou součástí významného krajinného prvku – dle §3 odst.1 písm.b) ) současně
stanoví několik výjimek, tj. situací, kdy je možno kácení provést bez povolení. Jedná
se
a) o dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) o zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů
dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) o dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu
využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných
v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo
ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Jedná-li se o akutní potřebu kácení stromu, jehož stavem je zřejmě a bezprostředně
ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, pak osoba, která
za těchto podmínek provede kácení, oznámí tuto skutečnost obci do 15 dnů od provedení. Oznámení musí obsahovat stej-né náležitosti jako žádost o povolení.
Povolení ke kácení dřevin lze vydat ze závažných důvodů (za akceptovatelný
důvod nelze brát např. skutečnost, že strom shazuje listí či jehličí, popřípadě, že vrhá
stín) po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a na jeho vydání
není právní nárok. Pokud o povolení ke kácení žádá právnická osoba tak musí žádat
o povolení ke kácení na všechny dřeviny jakékoliv velikosti a rozsahu. V rozhodnutí
o povolení kácení dřevin může být žadateli uložena přiměřená náhradní výsadba.
Zákon č. 114/1992 Sb. v § 9 připouští, aby provedení náhradní výsadby bylo nahrazeno povinností zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení
životního prostředí.
V případě nutného vyjadřování se k podaným žádostem o povolení kácení dřevin
rostoucích v intravilánu a extravilánu obce na obecních pozemcích je nutno vždy
brát v úvahu i skutečnost, že tyto dřeviny jsou ze zákona považovány za okrasné
dřeviny a tím mají i nemalou cenu (věcnou hodnotu). Ta se určuje výpočtem dle schválené metodiky pro oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti (vypracované
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Výzkumným ústavem v Průhonicích), která je užívána v různých rezortech naší republiky (ministerstvo, kultury, vnitra, místního rozvoje, dopravy, životního prostředí,
spravedlnosti a financí). Pro základní představu o věcné hodnotě stromů vypočtené
dle této metodiky pro informaci uvádím, že např. vypočtená cena (věcná hodnota)
stromu druhu lípa srdčitá (Tilia cordata) v kategorii věku 40 – 60 let, rostoucí v podmínkách obytného sídliště, pak její vypočtená věcná hodnota je cca 105 000,- Kč.
Podobně lze dle příslušné metodiky vyčíslit i hodnotu třeba borovice lesní (Pinus sylvestris) rostoucí na zahradě (při zadání vstupních kriterií: věková kategorie 40 - 60
let, sazenice se zemním balem, paušál dopravy 18 % z ceny sazenic, směrných cen
výsadby a rozvojové péče, doba zajiš-ťování 3 roky, doba rozvoje 25 let, riziko 5 %,
úrok 7 %, bonita 3) – vypočtená věcná hodnota 75 000,- Kč. Pokud by tato borovice
rostla v parku, pak by její vypočtená věcná hodnota by byla cca 60 000,- Kč, pokud
by rostla v krajině, pak aktuální věcná hodnota tohoto stromu by byla vypočtena
ve výši přibližně 35 000,- Kč. Věcná hodnota jednoho dvacetiletého stromu katalpy
trubačovité (Catalpa bignoides) smýceného v souvislosti s protipožárním zásahem
při hašení požáru místního kulturního domu byla dle příslušné metodiky vyčíslena
ve výši 185 000,- Kč.
Při posuzování požadavků o smýcení rostoucích stromů v obci je proto nutno brát
v úvahu nejen skutečnost, že každý existující živý stromový jedinec produkuje kyslík, absorbuje CO2, čistí vzduch, zajišťuje oběh živin i vody, zabraňuje erozi, poskytuje útočiště pro zvěř a ptactvo, má estetickou hodnotu, atd., ale i skutečnost, že
představuje nemalou věcnou hodnotu pro majitele pozemku, na kterém dřevina
roste. V případě hodnoty stromové zeleně na obecních pozemcích v naší obci pak
jde v součtu o poměrně velkou částku, která se dokonce průběžně v čase zvyšuje.
Její výše není průběžně vedena v hodnotě majetku obce, je třeba ji však akceptovat a uvědomovat si, že každý stromový či keřový jedinec v obci má podstatně vyšší
věcnou hodnotu než je hodnota dřeva, která je využita při jeho smýcení. Posuzování
podaných žádostí o povolení smýcení stromů v obci proto není jen formálním aktem
ale zodpovědnou činností.
Ing. Vladimír Foltánek, předseda KŽP
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Víte kdo je Roda Roda – jeden z nejvýznamnějších rodáků z Drnovic ?

V zasedací místnosti našeho Obecního úřadu v Drnovicích je na skříni umístěna
busta údajně jednoho z nejvýznamnějších rodáků naší obce. Přiznám se, že při
sdělení jména Roda Roda mi jméno této osoby nic neříkalo. Z přirozené zvídavosti jsem proto následně pátral po nějakých bližších informacích o tomto údajně
„významném“ drnovickém rodáku. Samozřejmě, že nejdříve jsem sáhl po publikaci Mgr. Pavla Klvače „Dějiny Drnovic“ a posléze jsem další informace čerpal
i z internetových a časopiseckých zdrojů. Protože předpokládám, že některé
zjištěná fakta budou zajímat i občany naší obce, předkládám je tímto k zveřejnění
v našem obecním Zpravodaji.
Skutečnost, že Sándor Friedrich Ladislaus Rosenfeld, s později užívaným pseudonymem Roda Roda, se narodil v Drnovicích, „objevila“ paní Rotraut Hackerműllerová. Byla jednou z autorek pořádané výstavy na počest 50. výročí úmrtí
této zajímavé osobnosti, kterou uspořádal Rakous-ký institut se sídlem v Praze
v r. 1995. Lokalizace místa narození jmenovaného však vzešla ve známost až
v r. 1996, kdy tato rodopisná badatelka zjistila, že Roda Roda, narozený 13. 4.
1872, spatřil světlo světa v domě č. p. 23 v Drnovicích. Narodil se zde do ro-
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diny moravského židovského zemědělského podnikatele Leopolda Rosenfelda
(původně vojáka s osobními zkušenostmi ze slavné bitvy u Solferina). Do data tohoto prezentovaného zjištění za rodiště Rody Rody totiž byla považována obec
Puszta Zdenci v chorvatské Slavonii, kde však Roda Roda prožil až své dětství
a mládí. Takže tímto způsobem přišla naše obec Drnovice poněkud překvapivě
k zjištění, že je místem narození někdejšího známého vídeňského humoristy, satirika, kabaretiéra, novináře, prozaika, dramatika, scénáristy, spisovatele, předtím
i důstojníka z povolání a ještě před tím neúspěšného studenta práv, s užívaným
pseudonymem Roda Roda.
Po neúspěchu Leopolda Rosenfelda (otce Sándora Rosenfelda) v zemědělském
podnikání v místním kraji se rodina z Drnovic odstěhovala. Mladý Sándor Rosenfeld studoval nejdříve na piaristickém gymnáziu v Kroměříži, poté v Uherském
Hradišti a nakonec ve Vídni, kde začal studovat práva. Po několika osobních konfiktech však odtud odešel a nastoupil do říšské armády, kde se stal nadporučíkem.
Byl znamenitým jezdcem a na vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě
vyučoval jezdectví.
Z kariérních důvodů se nechal Sándor Rosenfeld v roce 1894 pokřtít a konvertoval z židovské víry na katolicismus. S touto změnou byla spojena i změna
jeho příjmení na jméno Roda Roda. Jako temperamentní muž se tehdy zamiloval
do herečky Adele Sandrockové, kterou prý vozil tryskem v kočáře s koňským
spřežením po Osijeku (největší město v chorvatské Slavonii). S tímto jeho
románkem je spojen příběh i o jeho audienci u císaře, kterého chtěl osobně
požádat o povolení jeho sňatku s herečkou. Během řešení povolení k sňatku však
na něj Adele Sandrocková ale zapomněla. Vztah byl později zpodoben v divadelní hře Dana Petrovičova.
Po roce 1900 začal Roda Roda publikovat v mnichovském satirickém časopise
Simplicissimus své krátké povídky a črty. Působil jako spisovatel a novinář
na volné noze, byl často vysílán na Balkán a v roce 1909 se stal zpravodajem
v Bělehradě.
Celoživotní věrné manželství posléze prožil s baronkou Zeppelinovou, s níž
měl dceru Danu. Vzhledem k počátečním problémům (baron Zeppelin byl
nezvěstný) se však mohli partneři vzít až v roce 1907. Roda Roda byl proto
vyloučen z armády a stal se pouhým záložníkem bez hodnosti. K jeho vyřazení
z armády však přispělo i to, že jeho nadřízeným vadil jeho styl humoru a ironie.
Roda Roda se pohyboval po celém Rakousku-Uhersku i po Německu a naučil
se všechny jazyky monarchie. Často pobýval na Balkáně, mluvil slovanskými jazyky, ale i maďarsky a turecky. Obdivoval zvláště jihoslovanské kultury a vytvořil
první antologii bulharské poezie v němčině Das Rosenland. Byl také osobním
přítelem bulharského cara a neúspěšně se snažil získat bulharské občanství.

Čtenáři píší

27

V době balkánské války byl jedním z nejdůležitějších zpravodajů vídeňského
tisku. Pobýval také v Athénách a Cařihradu. Jako kabaretiér působil v Berlíně,
Mnichově a ve Vídni – zde byl hvězdou kabaretu Fledermaus. Vystupoval ale
i v Budapešti a Praze a navíc vyvíjel přednáškovou činnost. V Berlíně se dostal
k filmu, kde byl scenáristou, hercem a režisérem.
Už před 1. světovou válkou byl Roda Roda známý i u nás. V prosinci 1913 byl
např. hlavní hvězdou své mimické aktovky „Bílé stíny“, ve které vystoupil na scéně
pražského kabaretu Lucerna, ve své obligátní červené vestě. Tehdejší Zajímavé noviny o červené vestě Rody Rody napsaly, že „je to snad symbol jeho zlomyslné nevázané mysli, jež ve všem hledá potravu pro svou ironii“. (V červené
vestě začínal i Jiří Suchý v roce 1956 v pražské Redutě, aniž věděl, že už někdo
v červené vestě před desítkami let před ním vystupoval.)
Nejednou se Roda Roda ve své filmové práci setkal i s Vlastou Burianem, a to
přímo i nepřímo. Upravoval dialogy německé verze zfilmovaného „C. a k. polního maršálka“ a sám si v tomto filmu z roku 1930 zahrál roli pravého maršálka.
Německá verze této první české zvukové filmové veselohry získala Burianovi
rázem velké sympatie u německých a rakouských filmových diváků a je jisté,
že nemalý podíl na tom měla právě spolupráce Rody Rody. Tři roky před tím,
v březnu 1927, uvedlo Divadlo Vlasty Buriana satirickou komedii Rody Rody „C.
a k.“, v níž Burian vytvořil roli arcivévody z Vicenty.
To, co Roda Roda publikoval a předváděl, bylo zřejmě velmi dobové. Kabarety jej sice uvedly ve známost, ale dnes jeho texty nejsou příliš dostupné. V roce
1932 vyšly třísvazkové sebrané spisy, v češtině však nejsou k dispozici.
Když se Hitler chopil moci, Roda Roda se přestěhoval do Grazu a odtud v roce
1938 do Švýcarska. 1. listopadu 1940 jej švýcarské úřady přiměly opustit zemi
a Roda Roda emigroval do USA. S Amerikou, zdejší kulturou a stylem života, se
však nedokázal sžít. O jeho duševním rozpoložení v posledním období života
vypovídá jeho dosud nepublikovaná autobiografie s názvem Muž střední inteligence. Roda Roda zemřel v New Yorku 20. srpna 1945. V roce 1948 byla urna
s jeho popelem převezena do Vídně, kde je uložena na čestném pohřebišti.
V průběhu svého života napsal Roda Roda řadu knih, počínaje „Vojenskými
povídkami“ z roku 1905, až po „Červenou vestu“, která vyšla v roce 1945. Česky
vyšla jeho knížka črt, anekdot, aforismů a dalších drobných literárních žánrů,
ve kterých nejvíce vynikal, s názvem „Jeden den králem“ (1911). Jeho aforismy
a anekdoty se citují dodnes. Objevovaly se už ve svazcích knižnice Veselá mysl,
najdeme je v legendárním Trnu, v Přestávkách divadla Vlasty Buriana a v mnoha
dalších dobových časopisech.
Zde je několik z nich:
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- „Novináři mají dvě oči a dvě uši, aby viděli a slyšeli dvakrát tolik, než se
ve skutečnosti děje.“
- „Kletba umělce - je-li po celý život posuzován lidmi, kteří mají méně fantazie,
vkusu a citu než on.“
- „Není dobře pro ženu mít více milenců - jeden se pak vymlouvá na druhého.“
- „Lidé se dělí na dvě skupiny. Jedna se špatně vyjadřuje a druhá špatně rozumí.“
- „Když po slavnostní večeři políbíme hostitelku na obě líce, ušetříme jí
ubrousek.“
- „Bojovné dcery Libušiny si odřezávaly ňadra, aby mohly lépe střílet z luku. Jen
ten, kdo zná bujný vzrůst českých žen, dovede ocenit velikost této oběti.“
- „Kdo ovládá více řečí, může říkat hlouposti ve více jazycích.“
- „Má-li hra úspěch, má z toho radost jen jeden dramatik. Propadne-li, mají radost všichni ostatní.“
- „Při nejlepší vůli nechovám ke svým synovcům a neteřím příbuzenské city.
Sotva ty lidi znám - proč bych je měl nenávidět?“
- „Manžel se to vždy dozví jako poslední - důkaz, že bližní dovedou být taktní.“
- „Dnešní ženy požadují, aby muži vstupovali do manželství čistí jako ony. Nu,
nepožadují-li více…“
- „Manželství je velké zlo. Nesmíme však zoufat. Dobrý advokát to spraví.“
- „Vůle muže se má k vůli ženy jako moucha, která spadla do medu a ráda by
ven.“
- „V některých zemích jsou satirikové zbyteční. Vlády se zesměšňují samy.“
- „Společenský styk - výměna předsudků a chorob horních cest dýchacích.“
- „Přátelé jsou dobrá věc - za předpokladu že je nepotřebujeme.“
- „Hloupost je nejen dědičná, ale bohužel taky nakažlivá.“
Prostě, každý se někdy a někde narodil a o tuto důležitou skutečnost se de
facto nezasloužil ani on, ani obec, kde spatřil světlo světa. Kabaretiér, povídkář,
překladatel, atd., osobnost, o kterou se zajímají i tuzemští historici divadla a kultury (například Ondřej Suchý nebo Arnošt Goldfram), cestovatel a multikulturní
člověk Roda Roda, se tedy 13. 4. 1872 narodil v Drnovicích. Ač tato skutečnost
vzešla ve známost až řadu let po jeho smrti, možná by stálo za úvahu, zda by
památce Rody Rody neslušela poněkud vhodnější místní informační prezentace
než anonymně umístěná busta na skříni v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Ing. Vladimír Foltánek
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Vítáme do života (březen – červen 2020)
Tomáš Smutník
Tatiana Fujalová
Ema Smutníková
Agáta Fenclová
Alex Miloš Marišler

Opustili nás navždy (březen – červen 2020)
Eliška Plisková
Šárka Obermajerová
Hannelore Jaroschová
Ludmila Doleželová
Oldřich Hynšt
Karla Sedláčková
Emil Burian
Juliana Stellová

Sňatek uzavřeli (březen – červen 2020)
Jakub Marišler – Daniela Šandrovicová
Wouter Kindt – Blanka Smejkalová
Martin Kostelka – Pavla Martinovská
Jan Šrůtka – Lucie Sikorová
Tomáš Gardáš – Markéta Procházková
Jaroslav Tvrzník – Jitka Halámková
Miroslav Antoníček – Andrea Vencovská
Jiří Korček – Markéta Spáčilová
Michal Karásek – Hana Matoušková
Světlana Petrová
matrikářka
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