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Vážení spoluobčané, čtenáři,
když jsem před loňskými velikonočními svátky psala úvodník do jarního vydání zpravodaje, nenapadlo mě, že letos budeme bohužel ve stejné, či horší pandemické situaci,
a že by bylo možné tento úvodník z velké části zkopírovat. Nouzový stav už bereme, i když
neradi, jako samozřejmost. Naše životy se podřizují nejrůznějším nařízením, opatřením
a zákazům a je stále těžší se v nich orientovat. Každý z nás prožívá svůj příběh a snaží
se tuto nelehkou dobu zvládnout co nejlépe. Nejistota, obavy o zdraví našich blízkých,
strach a špatné zprávy nás provází každým dnem. Stejně jako myšlenky, co nám pandemie vzala, co nám dala, co všechno změnila, jak nás ovlivnila a jaká bude naše budoucnost. Ale z historie víme, že každá pandemie přichází ve vlnách a každá má svůj konec.
Snad přicházející jarní období, sluníčko a probouzející se příroda, nám dají potřebnou
sílu, naději a optimismus do dalších dnů.
Snad bude postupným návratem k našim bývalým životům, návratem k osobním setkáváním, které nám chybí. Uleví se našemu zdravotnictví, děti se vrátí do škol, otevřou se
obchody, služby a budeme moci sportovat, jít za kulturou, věnovat se svým koníčkům,
pracovat a cestovat alespoň trochu jako dříve.
Na našem úřadě se snažíme pracovat také jako dříve, i když s určitým omezením. Na realizaci plánovaných akcí by ale tato skutečnost neměla mít vliv. Již v měsíci dubnu by
měla být zahájena oprava chodníků v lokalitě Příčný Dombas, vypsáno je výběrové řízení
na zhotovitele parkoviště u místního hřbitova, ve sportovním areálu připravujeme na asfaltové ploše dopravní hřiště pro děti a vedle tenisové haly je plánováno hřiště workoutové. Společně s městem Vyškov připravujeme nutnou opravu účelové komunikace
od Kašparova do Vyškova a společně s obcí Luleč projektovou dokumentaci cyklostezky Drnovice – Luleč. Opravit bychom chtěli chodníky v parku. Náš kulturní dům, nyní
bohužel nevyužívaný, dostane novou, zateplenou fasádu. Je to jen hrubý výčet prací,
které nás čekají a které chceme splnit.
Milí spoluobčané,
je před námi prodloužený sváteční víkend.
Velikonoce jsou pro mnohé nejdůležitějším křesťanským svátkem, pro jiné jsou svátkem
jara, spojeným s pomlázkou, barvením vajíček a pečením mazanců a beránků. I když
i letošní velikonoce budou opět jiné, prožijte je podle možností příjemně, užijte si v rámci
rodiny drobných radostí, které nám život, bez ohledu na současnou situaci stále přináší.
JUDr. Zuzana Hermanová
starostka obce
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Zastupitelstvo obce se od minulého vydání zpravodaje nesešlo.
Nejbližší termín jednání je 14. 4. 2021 (pokud epidemiologická situace dovolí, informace
před uzávěrkou zpravodaje).
Rada obce na svých schůzích mj. projednávala:
- Poděkování Linky bezpečí, z.s. za spolupráci a příspěvek v roce 2020.
- Žádosti o byt v DPS
- Protokol o veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky v MŠ Drnovice
za období 01 - 09/2020
- Protokol o veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky v ZŠ Drnovice
za období 01-09/2020
- Žádost o schválení rozpočtového opatření č. 2 – MŠ Drnovice
- Odpis nedobytných pohledávek. Jedná se o pohledávky z poplatků za kom. odpad
ve výši 6794,- Kč, které jsou více jak 900 dnů po splatnosti, náklady s pojené s vymáháním by převýšily konkrétní nedoplatek.
- Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Vyškov a Obcí Drnovice. Předmětem smlouvy je
zabezpečení některých úkolů obecní policie na území obce Městskou policií Vyškov.
Obec Drnovice poskytne za výkon úkolů MP Vyškov paušální odměnu ve výši 6000,- Kč
za kalendářní rok.
- Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a.s..
- Cenová nabídka na projekční práce „Zateplení kulturního domu v Drnovicích“.
- Žádost asociace Paprsek o příspěvek na pořízení nového automobilu. Rada schválila
příspěvek ve výši 5000,- Kč.
- Poděkování Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, z.s. za poskytnutí daru na na vydání Vlastivědného věstníku moravského, ročník 72, 2020, ve kterém byl zařazen příspěvek Petra Steinera, Osudy významných členů rodiny Mundyů.
- Záměr prodeje pozemku p.č. 286 o výměře 118 m2, který vznikl dělením dle GP z p.č.
286 a 287/3.
- Projednání situačního umístění plánovaného parkoviště za hřbitovem.
- Cenová nabídka prezentace v aplikaci na Kole i Pěšky.
- Návrhy inventarizačních komisí na vyřazení majetku obce k 31.12. 2020.
- Informace o balíčku zákonů upravujících nově s účinností od 1.1. 2021 oblast odpadového hospodářství.
- Žádost o výměnu hlavních vchodových dveří do nebytových prostor tribuny „A“ č.p. 704
- Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení „Cykloztezka Luleč – Drnovice“.
- Projednání návrhů Ing. Martiny Jurové na revitalizaci pozemků.
- Obec obdržela částku 11 921 410,55 Kč z dotačního programu ŘO IROP na přístavbu
Mateřské školy.
- Žádost o rekonstrukci koupelny v BD 675
- Žádosti o odkoupení části pozemku

Zastupitelstvo a rada obce

6

- Dohoda o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů
- Cenová nabídka na výměnu hlavních vchodových dveří na stadionu tribuna A.
- Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, mezi obcí a společností GasNet, s.r.o.. Jedná se o přeložku plynové přípojky
na staré faře.
- Výběrové řízení na akci: „Drnovice oprava chodníků Příčný Dombas“
- Iniciační návrh na připomenutí desetiletého výročí rozhledny na Chocholíku
- Žádost o pronájem nebytových prostor v 1.PP kulturního domu (bývalé kabiny fotbalistů).
- Finanční rozvaha MŠ Drnovice sestavená k 31.12. 2020. Výroční zpráva MŠ Drnovice
za rok 2020.
- Finanční rozvaha ZŠ Drnovice sestavená k 31.12. 2020.
- Rozpočtová změna č.1 pro rok 2020 ZŠ Drnovice. Soupis provedených rozpočtových
změn za rok 2020.
- Cenová nabídka na provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zateplení kulturního domu Drnovice“.
- Cenová nabídka na provedení technického dozoru na stavbě „Zateplení kulturního
domu Drnovice“.
- Informace o sčítání lidu, které proběhne v letošním roce.
- Záměr pronájmu části nemovitosti budovy č.p. 203 – Kulturní dům. Jedná se o část
1.NP (bývalé šatny fotbalistů)
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka k 31.12. 2020 za účetní
jednotku MŠ Drnovice, okres Vyškov, příspěvková organizace.
- Žádost o převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu podala ředitelka MŠ
Drnovice. Žádá o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020, o převedení částky
44 252,82 Kč do rezervního fondu.
- Hlášení o uzavření MŠ Drnovice od 27.2. 2021 do 21.3. 2021. Vzhledem k nepříznivé
epidemické situaci vláda ČR zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ.
- Cenová kalkulace na jeden oběd pro cizího strávníka z kuchyně MŠ Drnovice. Cena
za jeden oběd činí 55,- Kč.
- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020. Účetní závěrka k 31.12. 2020 za účetní
jednotku ZŠ Drnovice, okres Vyškov, příspěvková organizace.
- Aktualizace vnitřní směrnice – Tvorba a čerpání sociálního fondu
- Žádost o pronajmutí reklamní plochy
- Oznámení o změně majitele reklamních bannerů
- Výběrové řízení na zhotovitele akce „Drnovice – U hřbitova parkovací plochy“. - - Informace o opravě obecního traktoru Z 7011.
- Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020. V roce 2020 nebyla
podána žádná žádost.
- Návrh na umístění odpadkových košů na cestu směrem k rozhledně, a lavičky k mokřadu.
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10 let rozhledny na Chocholíku
Ač se to zdá neuvěřitelné, 1. května tohoto roku uplyne již deset let od slavnostního otevření rozhledny na Chocholíku. K tomuto výročí máme v plánu uspořádat malou oslavu,
formou zábavného odpoledne pro děti i dospělé. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci v naší zemi, nám není zatím umožněno hledat přesný termín konání. Snad se
brzy změní stav pandemický a budeme moci zase normálně žít. V případě, že tomu tak
bude, oslava se uskuteční. O jejím konání vás budeme včas informovat prostřednictvím
obecních zpravodajských prostředků.
Kalendář obce 2022
Z internetového prostředí známe spoustu krásných fotografií z Drnovic a jejich blízkého okolí, které vyfotili naši spoluobčané. Proto jsme se rozhodli vás požádat o pomoc
při sestavování obecního kalendáře na příští rok. Pokud budete mít zájem nám fotografii poskytnout pošlete nám ji na e-mail: podatelna@oudrnovice.cz, nebo můžete využít
facebookovou skupinu KALENDÁŘ DRNOVICE, která byla k tomuto účelu založena. Nezapomeňte připsat jméno autora, datum pořízení a popřípadě lokalitu, kde byla vyfotografována. Vzhledem k proporcím kalendáře posílejte prosím pouze fotografie situované
naležato v poměru stran 4:3 (v ideálním případě 15x12 cm) a v dostatečném rozlišení (min.
4 Mpix).
Stará fara
Jak jste již možná zaznamenali, nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy č.p. 112 – „stará fara“. Její využití by mělo sloužit primárně jako zázemí
místní knihovny. Knihovna by tím dostala prostor, jaký pro své stále přibývající aktivity
zaslouží. Vzniklo by tím kulturně-společenské centrum, sloužící k setkávání i vzdělávání
občanů z široké veřejnosti.
Můžeme se setkávat s rozdílnými názory na tuto akci. Některé hlasy jsou pro opravu
fary, jiní by tuto budovu nejraději viděli zbouranou. Tato skutečnost je v naprostém pořádku, protože výsadou vyspělé společnosti je právo na vlastní názor a pohled, aniž by
byl snižován jeho význam. Jednoznačný názor na věc však mají odborníci a historici, kteří
jsou zásadně pro zachování této budovy.
Již jsme podali žádost o stavební povolení a budeme očekávat případný dotační program, na kterém je samotná realizace závislá.
Jiří Dvořák, místostarosta
Následující text je součástí stavebně historického průzkumu bývalé fary v Drnovicích.
Jeho autorem je PhDr. Leoš Mlčák
STRUČNÉ DĚJINY FARY
Drnovice spadaly do správy vyškovského děkanství, které se šest let po vzniku nové br-
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něnské diecéze roku 1783 staly její součástí. Předtím byla farnost Drnovice před ustanovením olomouckého arcibiskupství až do roku 1777 spravována biskupstvím v Olomouci. Kostel je v Drnovicích připomínán poprvé roku 1417.
Prvním známým katolickým farářem byl roku 1580 Filip. Následně byl kostel spravován luterskými pastory. Roku 1630 se drnovickým katolickým farářem stal Jan František
Vonský, původem z Příboru, který na zdejší faře působil do roku 1633, kdy odešel do Dražovic. V letech 1634–1640 ho vystřídal původem polský kněz Vilém Adam Dobrodinský,
který odešel do Senice na Hané. V letech 1650–1660 Drnovice náležely pod duchovní
správu v Dědicích. Od roku 1641 do roku 1677 byl drnovickým farářem Konstantin Schinal a po něm Jakub František Křupal, rodák ze sousedních Ježkovic, investovaný 25. listopadu 1671.
Farní budova byla tehdy již značně sešlá, kněz bydlel v selském domě. K faře tehdy
náležely dva lány polí, louka a tři části lesa. Fara se měla stavět nová. V letech 1674–1677
byl farářem Daniel Ferdinand Kirchner, v letech 1677–1682 Václav Dominik Lakoší, rodák z Břestu, v letech 1682–1683 opět Daniel Ferdinand Kirchner, v letech 1683–1684
Pavel Ignác Ličovský, 1684–1690 Kristián Loucký, 1690–1691 Řehoř Schindler, 1691–1707
Jan Ignác Hrabovský, rodem z Vyškova, a v letech 1708–1735 Jakub Nesvadba, původem
z Břestu.
Adam Dobrodinský byl na faru investován 4. května 1634, Konstantin Schinal 17. prosince 1641, Daniel Ferdinand Kirchner 6. prosince 1674, Václav Dominik Lakoší 23. března
1677, Daniel Ferdinand Kirchner znovu 9. dubna 1682, Pavel Ignác Ličovský 25 října 1683,
Kristián Loucký 18. července 1690, Řehoř Schindler 19. října 1690, Jan Ignác Hrabovský
20. prosince 1691, Jakub Jan Nesvadba 11. ledna 1708. Daniel Ferdinand Kirchner odešel
roku 1677 do Otaslavic a roku 1683 do Nivnice, Václav Dominik Lakoší roku 1682 do Břestu, Pavel Ignác Ličovský do Starého Rousínovce, Kristián Loucký roku 1690 do Křižanovic,
Řehoř Schindler roku 1691 d Zdounek, Jakub Jan Nesvadba zemřel v Drnovicích 12 června 1735.
Dalšími faráři v Drnovicích byli v letech 1735–1750 František Maxmilián Gröger, narozený ve Strážnici, 1750–1761 Severin Habinger, 1761–1775 Antonín Bolik, 1775–1779
Klement Kratochvíl, narozený ve Vyškově, 1779–1797 Josef Slanečka, narozený v Lipníku nad Bečvou, 1797–1814 Siegfried Čáp, narozený v Mohelnici, Jan Nepomuk Michele,
1814–1827 František Trávníček, narozený v Kyjově, 1827–1865 Josef Svoboda, narozený
roku 1797 v Topolanech, 1866–1884 Antonín Gottwald, původem z Drnovic.
František Maxmilián Gröger byl na faru investován 11. července 1735, roku 1750 odešel do Lysic. Severin Habinger byl na faru investován v září 1750, zemřel v Drnovicích
12. února 1761, Antonín Bolik, zemřel v Drnovicích 28. ledna 1775, Klement Kratochvíl
byl na faru investován 1. března 1775, roku 1779 odešel do Mikulova. Josef Slanečka byl
na faru investován 1. dubna 1779, Siegfried Čáp byl na faru investován 18. října 1797,
Jan Nepomuk Michele, byl na faru investován 29. června 1814, František Trávníček byl
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na faru investován 15 dubna 1821, zemřel v Drnovicích 15. června 1827. Josef Svoboda
byl na faru investován 18. září 1827. Za faráře Svobody tvořilo farní beneficium 119 měřic
polí, dvě zahrady a šest zahrádek a vinice o výměře pěti měřic.
Po Antonínu Gottwaldovi, který zemřel v Drnovicích 15. května 1884, se farářem 10.
listopadu 1884 stal Antonín Král, původem z Křetína u Letovic. Zemřel 11. ledna 1893
v Drnovicích a je pohřben za závěrem farního kostela. Od 19. dubna 1893 ho vystřídal Ignác Oplatek z Horních Borů. Oplatek zemřel 11. června 1900 a byl také pohřben za farním
kostelem. Nahradil ho od 13. srpna 1900 Jan Odstrčil, původem z Lubotína. V Drnovicích
působil do 31. července 1927, kdy odešel na trvalý odpočinek do Ostrova u Macochy
a správou farnosti byl pověřen jeho kurátor František Hrubý, následně za faráře instalovaný 19. května 1928. Roku 1932 zemřel v Ostrově u Macochy Jan Odstrčil a jeho tělesné
pozůstatky byly přeneseny do Drnovic
Po odchodu Františka Hrubého 30. prosince 1948 byl za administrátora téhož dne ustanoven jeho kaplan František Dvořák. V duchovní správě Drnovic působil do 24. dubna 1954,
kdy by zatčen státní bezpečností. Nahradil ho 11. června 1954 František Šafář, který byl
zdejším farářem do 19. února 1977, kdy v Drnovicích zemřel. Od 1. června 1977 byl vystřídán Lubomírem Černým, který v Drnovicích působil do 30. června 1987. Jeho nástupcem
byl 1. července 1987 jmenován Antonín Špaček, který 3. října 1992 odešel do Valče. Od 4.
října 1992 byl novým duchovním správcem jmenován Jindřich Kotvrda, který 30. června
odešel do Austrálie, od 1. července 1993 administrátor Jan Pouchlý, který 31. července 1995
odešel do Slatiny a od 1. srpna 1995 do 6. září 2006 Vojtěch Oldřich Divácký. Od 6. září 2006
do 30. září 2008 Jiří Paleček. Po něm se administrátorem stal 1. října 2008 do 30. 6. 2009
Milan Vavro a od 1. července kněz z katowické arcidiecéze Mikuláš Wawrowski.
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM
Podle velmi stručného popisu fary v inventáři fary a kostela, který cituje Řehoř Volný
ve své církevní topografii (Kirchliche Topographie von Mähren, Brüner Diöcese II. díl, Brno
1860, s. 433) byla jednopatrová fara postavena ze solidního pevného materiálu, což znamená, že byla zděná. V přízemí se nacházely 3 zaklenuté světnice, v patře 5 obytných
místností bez kleneb. K hospodářské budově náležel velký ovocný sad, vedle něj malá
zeleninová zahrádka.
Z farního inventáře kostela a fary sepsaného farářem Antonínem Králem vyplývalo,
že jednopatrová fara měla střechu krytou břidlicí. V jejím přízemí se nacházela předsíň,
jídelna, kuchyň, pokoj kooperátora, spižírna, prádelna a záchod. Dispozici patra tvořily
dva větší a jeden menší pokoj, farní kancelář, sál a záchod. Hospodářské budovy při faře
tvořila ovocná zahrada rozdělená laťovým plotem do dvou částí, předsklepí, které původně sloužilo jako lisovna vína, sklep rozdělený na pivní a vinnou část, dřevěný holubník
a kurník, dva dřevěné a dva zděné chlívky pro prasata, zděný kravín pro 15 krav, kůlna
na vozy a na dříví, sýpka, plevník, stodola s mlatem, zeleninová zahrádka, tři další zahrád-
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ky, hnojiště a studna.
V roce 1898 provedlo Okresní hejtmanství ve Vyškově posouzení stavu kostela a fary.
U farní budovy se měla vyměnit všechna okna a dveře a opravit záchody a komíny. U hospodářského dvora bylo zapotřebí opravit střechy stodoly a chléva, omítnout štítové zdi,
opravit krovy a vikýře, u sklepa zhotovit nové dveře a opravit schody. Celkové náklady
na opravu kostela a fary provedené v letech 1898–1889 činily 2147 zlatých. Oprava hospodářských budov u fary byla rozpočtena na 1017 zlatých. Většinu zednických prací provedl zednický mistr František Bernovský. Další opravu farní budovy nákladem 5750 korun
prováděl František Vašíček v roce 1904. Další nejnutnější opravy fary, nákladem 11. 000 Kč
byly provedeny před generální vizitací, kterou 24. června provedl brněnský biskup Josef
Kupka.
Za okupace byla fara téměř neustále obsazena německým vojskem, které se střídalo na střelnici na Ferdinandsku. Během osvobozovacích bojů v dubnu roku 1945 byla
na faře dělovým zásahem poškozena vazba krovu a krytina nad pokojem kaplana a obývacím pokojem faráře. V obou místnostech byl prolomen i strop a rozbita všechna okna.
Poškozeny byly také hospodářské budovy. Pro novou faru, která byla blíž k farnímu kostelu, byla roku 1989 zakoupena Mačkalova vila. Stěhování do nové fary se uskutečnilo 1.
července 1990. Opuštěná farní budova, která připadla obci, byla ve špatném stavu. Došlo
proto k odstranění zvětralé omítky a k jejímu nahrazení omítkou novou. Vyměněny byly
také okapní žlaby.
Ve slibně nazvané složce Opravy farní budovy z let 1861–1951 se nachází celkem 10
folií, které ale nepřinášejí žádné významnější údaje.
Vyúčtováno bylo:
1884
za nové plotny zámečníkovi 6 zlatých, 20 krejcarů
za dvě nové trouby na vytahování 7 zlatých, 60 krejcarů
za pilovaný rám kola sporáku 4 zlaté a 50 krejcarů.
za novou vzpěru na regulování ohně 2 zlaté a 80 krejcarů
za dvířka k topení a k popelníku 2 zlaté
za dvoje dvířka do kaplanky za 1 zlatý
za střešní žlab klempíři z Vyškova 18 zlatých a 72 krejcarů
1901
5. prosince účtoval August Jarosch z Vyškova 77 korun za opravy a úpravy telegrafní sítě
8. ledna Eduard Dohnal, obchod železem, kovem a kuchyňským nářadím U zlatého klíče
ve Vyškově účtoval 11 korun 60 haléřů za 1 násadu vylívanou bez proudění vody k záchodu
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1903
25. července: Josef Čača, zednický mistr z Vyškova, účtoval 18 korun a 50 haléřů za zhotovení jámy ve farním dvoře. Zedník Říha za 2 dny práce 5 korun a 40 haléřů, zedník Rezner
1 den 2 koruny a 70 haléřů, nádeník za 1 den 1 korunu a 60 haléřů, nádenice za 2 dny 2 korun a 40 h. Jeden metrák kuroviny stál 4 koruny a 40 haléřů, půl metráku vápna 2 koruny.
4. února: Jan Vykydal, účtoval za rám na faře 27 korun 16 haléřů
9. ledna: účtovala zámečnice M. Hammerová, 7 korun a 40 haléřů za jedny nová dvířka a 3
koruny za pásek s kroužkem.
Za nového majitele fary, kterým se stala obec, byly zbořeny budovy hospodářského
dvora. Jejich dispozici dokládá císařský otisk katastru obce Drnovice z roku 1826. Budova
fary, číslo parcely 172, má na tomto plánu obdélný půdorys, což znamená, že patrová
přístavba záchodů na dvorní straně tehdy ještě neexistovala. V průčelí byla fara obklopena předzahrádkou se stromky. Na levé straně budovy, za níž se rozkládal lichoběžníkový hospodářský dvůr označený parcelním číslem 144, se nacházela zhruba čtvercová
oplocená ovocná zahrada, rozdělená do čtyř polí s parcelním číslem 173. Hospodářskými
budovami na půdorysu písmene L byla souvisle zastavěna levá část dvora za zahradou
a celá zadní část dvora. Na prvé straně dvora volně stála další, z části dřevěná, hospodářská stavba. Z inventárního popisu víme, že se v hospodářských budovách nacházela
kravská stáj, prasečí chlívky, sýpka, kůlna a vozovna. Za vstupní předsíň do zmíněného
podzemního sklípku lze považovat malý zděný objekt stojící mezi budovou fary a ovocnou zahradou, za níž se nacházela malá zeleninová zahrádka.
Jednolité jádro stavby vzniklo ve druhé třetině 18 století jako typická nová barokní
farní budova. Byla obdobná jako menší farní budovy stavěné v tomto období i na jiných
místech. Dokládá to například reprodukovaný plán fary pro neznámou farnost, snad pro
olomouckou faru při kostele Panny Marie na Předhradí, v jejímž archivním fondu se plán
zachoval. (obr. 52) Také fara v Drnovicích měla jednoduchý obdélný půdorys a byla patrová. Trojdílná dvou traktová dispozice přízemí je zaklenuta pětibokými styčnými lunetami,
které svou typologií hlásí do druhé poloviny 18. století a jsou typické až pro barokní klasicismus. Přízemí bylo z části využíváno jako kuchyně, prádelna a spíž, která byla v místnosti s dochovanými závěsnými háky.
V plochostropém patře se nacházely obytné místnosti faráře a snad i jeho farní kancelář. Později jeden z pokojů obýval kaplan. Obytné místnosti měly původně malované
trámové místnosti, z nichž se dva trámové záklopové stropy při uličním průčelí zachovaly.
V důsledku uplatnění josefínského požárního řádu byly trámy konce 18. století opatřeny
dřevěným omítaným podhledem s klasicistními fabionovými zrcadly. V místech poškozených za druhé světové války jsou stropy novodobé, zbavené fabionových zrcadel. Při
rekonstrukci fary v období klasicismu byl ke dvorní fasádě přistavěn obdélný přístavek se
záchodem v přízemí a v patře, který byl pak opakovaně obnovován. V době barokní fary
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byl užíván suchý dřevěný záchod ve dvoře. O klasicistním původu přístavby, původně
také ještě suchých záchodů se žumpou, svědčí dochovaná fabionová římsa.
Barokního a klasicistního původu jsou dveře obytných místností v patře, z části i s původním kováním, kuželková balustráda ve schodištní hale a podlahy s nespárovanými širokými prkny. Předpokládaná barokní dlažba, patrně břidlicová, ve vstupní předsíni v přízemí
se nedochovala.
Lze předpokládat, že barokní fasády nebyly hladké, ale členěné lizénami, nebo lisenovými rámy, průčelí možná pilastry nesoucími profilovanou korunní římsu a dosedajícími
na sokl. Okna byla rámována profilovanými šambránami s parapety, vstup asi jednoduchým štukovým portálkem. Okna členěná na šest tabulek byla původně jen jednoduchá,
osazená do špalety. Při obnově fary byla před tato okna do líce vsazena další jednoduchá
okna, jejichž zbytky jsou uloženy v půdním prostoru. Nakonec byla tato okna nahrazena
stávajícími okny kastlovými.
Střecha byla pokryta břidlicí a měla zřejmě dva omítané komíny s tvarovanými hlavami.
PhDr. Leoš Mlčák

Mateřská škola
Vážení čtenáři zpravodaje,
již rok se učíme žít s pandemií koronaviru a stále novými krizovými opatřeními. Nemůžeme se účastnit žádných mimořádných akcí mimo MŠ, nejezdí k nám divadelní společnosti.
I přesto se u nás v mateřské škole stále něco děje. Učitelky jednotlivých tříd Vám o tom
přináší informace.
Broučci
Ve třídě Broučků se sešly ty nejmenší děti ve věku 2-3 let. Při nástupu do školky se musely
nejprve vyrovnat s odloučením od maminky. Toto všichni naši Broučci zvládli a dokázali
se adaptovat na společné soužití v MŠ. Dnes jsou děti ve školce již 6 měsíců. Je na nich
vidět velký pokrok, naučily se samy oblékat, jíst a používat toaletu, poznají svoji značku
a znají jména všech kamarádů ve třídě.
Naše Broučky během dne v MŠ doprovází plyšový brouček Čmuchálek se svými kamarády - žabákem Ferdou, myšičkou a krtečkem. S nimi děti zažívají různá dobrodružství.
Díky pohádkám se od nich učí hravou formou a napodobováním třeba jak udělat kamarádovi radost nebo jak uklízet hračky na svá místa.
Děti moc baví malování, rády si hrají s barvami. Jejich obrázky nám tvoří výzdobu
v šatně. Milují pohybové hry a různé tanečky. Baví je Kolo mlýnský, Zajíček ve své jamce, ale i tanečky a písničky z hudebního přehrávače. Naučily se i krátké písničky, říkanky
a básničky. Velice emotivní je oslava narozenin, děti se učí formulovat svá blahopřání
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oslavenci. Broučci jsou zkrátka naše sluníčka, tak proto dárečkem pro ně od nás učitelek
je usměvavé háčkované sluníčko. Vzhledem k tomu, že letošní zima byla bohatá na sníh,
užili jsme si venku spoustu zimních radovánek a dokonce připravili ptáčkům do krmítka
něco dobrého do zobáčků.
S přáním krásných Velikonoc se spolu s dětmi loučíme textem naší oblíbené písničky:
Naše školka, to je školka, tam my rádi chodíme.
Hrajeme si, tancujeme, novému se učíme.
Sluníčko nám pěkně svítí do té naší školičky,
usmívá se, pokukuje, na ty hodné dětičky.
		

Dagmar Sadílková a Marie Bezděková

Zajíčci
Určitě nezapomenutelná pro děti ze Zajíčků bude letošní nezvykle bohatá sněhová nadílka. Děti si ji dosyta užívaly jak na zahradě MŠ, tak i v blízkém okolí. Z bobování a her
na sněhu se děti do mateřské školy vracely s rozzářenýma očima a červenými tvářičkami.
Další oblíbenou činností dětí byla péče o ptáky v zimě. Vyráběly krmítka, sypaly krmení
a učily se ptáčky poznávat.
Po vánocích, strávených s rodiči, se děti ze Zajíčků těšily na nové hračky, které dostaly
pod stromeček a nestačily si s nimi dostatečně vyhrát. Na děvčata čekal mimo jiné dřevěný domeček pro panenky, postýlka s miminkem a kadeřnictví, na chlapce pak dřevěná
farma, kreativní stavebnice Playstix a dopravní prostředky.
Učitelky Iveta Langová a Jitka Redková
Žabky
Ačkoli je celý rok značně ovlivněn koronavirovou epidemií, děti i paní učitelky se po vánočních prázdninách sešly ve třídě Žabiček. Protože je potřeba postarat se nejen o svá
bříška, vyrobily a rozvěsily děti krmítka pro ptačí obyvatele školní zahrady. Velikou radostí byla bohatá nadílka sněhu. Děti dováděly na svahu vedle školky nejen na sněžných
lopatách, ale nezřídka i na vlastním zadečku.
Protože zimní sporty děti i dospělí milují, zorganizovali jsme pro Žabičky zimní Olympiádu. Probíhala ve třídě. Lyžovalo se na kartonových lyžích, nechyběl slalom mezi kuželi
ani hod na cíl papírovou koulí.
Zimní zahradu děti ozdobily ledovými ozdobami, které si samy vyrobily. Před koronavirovým uzavřením MŠ jsme ještě stihli Masopustní karneval. Masky si děti vyrobily
z papírových tácků a dobrou náladu vychutnávaly při tanci a zpěvu.
Marcela Račanská a Libuše Kopúnová
Sovičky
Po novém roce se Sovičky sešly téměř v plném počtu. Sdělovali jsme si zážitky z vánoc,
dárků pod stromečkem. Povídali jsme si o Třech králích, zimě. Letos jsme si mohli užívat
těch pravých sněhových radovánek – v parku jsme jezdili na klouzácích, pozorovali a určovali stopy ve sněhu, dokonce jsme si postavili opravdové sněhuláky.
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Kouzlo zimy jsme přenesli i do školky – vystřihovali jsme sněhové vločky, malovali zasněženou krajinu, vyráběli z papírových roliček sněhuláky, povídali si o zemích sněhu a ledu.
Nezapomněli jsme ani na ptáčky, krmili jsme je, pozorovali a určovali.
Bývá zvykem, že k nám do MŠ zavítají divadelní společnosti. V současné době to není
povoleno. Do vzdělávacího programu zařazujeme dramatizace pohádek – zahráli jsme
si pohádku „Stromeček v zimě“, který schovával pod své větve zvířátka před krutou paní
Zimou.
Neustále se snažíme dětem vštěpovat důležitost péče o zdraví, učíme se o tom, jak vypadáme, jak funguje naše tělo, co je to kostra, jaké máme vnitřní orgány, jak fungují naše
smysly. Dbáme na dodržování hygienických návyků a to především na důsledné a správné umývání rukou – aby to děti v umývárně bavilo, motivovali jsme je veršovánkou: „Aby
byly ručičky čisté jako rybičky…“. A naše děti si opravdu ruce umývat umí!
		

Helena Paráčková a Květoslava Synková

Lišky
Po skončení vánočních prázdnin jsme s elánem nastoupili do mateřské školy. Ale stejně
jako všude kolem nás i v naší třídě Lišek se objevil Covid-19. Z toho důvodu jsme si prázdniny prodloužili karanténou.
Po návratu nás čekalo milé překvapení v podobě promítacího plátna k interaktivnímu
zařízení SWEETBOX. Díky němu si můžeme zpříjemnit den pouštěním pohádek, písniček,
ale i zajímavostmi, které máme zahrnuty v Třídním vzdělávacím programu.
Ani v tomto období děti z Lišek nezahálely, neboť jim byla poskytnuta distanční výuka
ve formě tištěných pracovních listů a pokynů co se naučit.
Helena Gaubová a Michaela Jelínková

ZÁPIS
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 je plánován na 5. května 2021
od 8 do 15 hodin a to v případě, že proběhne v normálním režimu, tj. za přítomnosti
dětí a zákonných zástupců. Očekáváme však, že se budou zápisy konat stejně jako v loňském roce tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální
možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny zákonné povinnosti. Zápis
by probíhal od 3.5. do 14.5.2021. V tomto termínu doručíte potřebné doklady. O dalších
podrobnostech a případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím našich
webových stránek.
		

Květoslava Synková, ředitelka mateřské školy
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V době mimořádných opatření jsme pro vás
Masopust ve škole
nová
virtuální
umožní
nahlé
Kalendářní-rok
2021 nezačal
pro školákyprohlídka
nijak růžově. Opětvám
na distanční
výuce zůstali
všichni žáci třetích až devátých ročníků. Jen prvňáčci a druháčci byli ti, kteří navštěvovali
a druhého
stupně,
učebny
prezenční učebnu
výuku (včetněprvního
omezeného provozu
školní družiny).
Pilně pracovali
ve všech ciz
předmětech, v tělesné výchově se věnovali drobným aktivitám na čerstvém vzduchu.
hudební
výchovy,
cvičnou
naše sp
Poslední akcí
před ochodem
na distanční výuku
i pro ně bylkuchyňku,
karnevalový rej – výroba
a prezentace masopustních masek. I přes ztížené podmínky měly děti hlavu plnou
družiny a jídelny, sborovnu i vstupní prostor
nápadů a své masky vhodně zkombinovaly s rouškou. A užily si při tom spoustu legrace.
Těšíme se na vaši návštěvu a s případnými d
Virtuální prohlídka školy
V době mimořádných
opatření
vás připravili
Den bude
otevřených
dveří trochu
jinak: brz
Věříme,
že jsme
se pro
vám
u nás
líbit
a snad
- nová virtuální prohlídka vám umožní nahlédnout do prostorů školy. Můžete zhlédnout
učebnu prvního a druhého stupně, učebny cizích jazyků, výtvarné výchovy, informatiky,
hudební výchovy, cvičnou kuchyňku, naše sportoviště (halu i hřiště), prostory školní
družiny a jídelny, sborovnu i vstupní prostory.
Těšíme se na vaši návštěvu a s případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat. Věříme,
že se vám u nás bude líbit a snad brzy osobně na viděnou.

Zápis do 1.ročníku

Zápis do 1.ročníku
V měsíci dubnu proběhne zápis žáků do 1. třídy, z důvodu uzavření škol on-line formou.
Bližší informace budou zveřejněny na obecní vývěsce, webových stránkách a facebooku
školy.

V měsíci dubnu proběhne zápis žáků do 1. tř
Bližší informace budou
zveřejněny na obecn
Mgr. Miroslav Zemánek, ředitel školy
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Vážení spoluobčané a čtenáři obecního zpravodaje, opět přichází předvelikonoční období a i
my bychom Vás rádi seznámili s tím, co nového se u nás událo. Již téměř rok je chod naší
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konoční období a i my bychom Vás rádi seznámili s tím, co nového se u nás
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akceschopnost jednotky a jsme připraveni pomoci, kde je třeba. Vedoucí mladých hasičů

Nejvýznamnější
dotčenou
událostí
bylo zrušení
tradičních
Svatofloriánských
hodů.
netrpělivě vyhlížejí,
zdali a kdy
vláda svými
opatřeními
uvolní dětské
kroužky a budeme
se takA tak místo
Jednotka
ochrany
moci opěttanců
s dětmi
setkávat
a připravovat
v areálukhasičské
zbrojnice,
myslím,
že toMladí
chybí jak
zkoušení
a požární
krojů
zasedly
naše členky
šicím strojům
a šily
roušky.
hasiči museli
Od 1. prosince
2020
do března
15. března
2021
jsme
vyjíždělik k7 7mimořádným
mimořádným
událostem a
Od
1.doma
prosince
2020
do tak
15.
2021
jsme
vyjížděli
vedoucím
tak a
i dětem
J
zůstat
předčasně
jim
zrušením všech
závodů
skončila soutěžní
sezóna. Běhemudálostem
ve
2
případech
poskytovali
technickou
pomoc
v
rámci
naší
obce.
a ve 2 případech
poskytovali
technickoumenší
pomoc
v rámcinašich
naší hasičů
obce. Zvýdej
uvedených 7
vyhlášeného
nouzového
stavu zprostředkovaly
skupinky
Z
uvedených
7
mimořádných
událostí
se
jednalo
o
5
požárů
a
2
plané
poplachy.
Jednotka
PO:
mimořádných
událostí
se
jednalo
o
5
požárů
a
2
plané
poplachy.
Ze
2
dezinfekčního prostředku pro občany a jakmile bylo možné fungovat ve větších skupinách,zásahů pro
Ze
2 jsme
zásahů
pro
potřeby
obce
a občanů
se Odstartováno
jednalo
o čištění
ucpaného
propustku na
potřeby
obce
a občanů
jednalo
o čištění
ucpaného
propustku
na Kašparovském
začali
vše pomalu
vracet se
do
zaběhnutých
kolejí.
bylo
sběrem
železného
Od 1. prosince
2020 do
března 2021
jsme vyjížděli
Kašparovském
rybníce
a 15.
desinfekci
MŠ. k 7 mimořádným událostem a
šrotu
a ostatní
činnosti
postupně
následovaly.
rybníce
a desinfekci
budovy
MŠ. budovy
ve 2 případech poskytovali technickou pomoc v rámci naší obce.
Pevně
doufám,
že se situace
brzyse jednalo
vrátí do
„normálu“
a druhé
pololetí tak proběhne bez
Z uvedených
7 mimořádných
událostí
ov5 období
požárů a 2 plané
poplachy.
Výčet
zásahů
JSDH
obce
Drnovice
odse1.
12.moci
2020
do 15.do3.zajetých
2021:
jakýchkoliv
omezení
vůči
naší
spolkové
činnosti
a
budeme
opět
vrátit
Výčet
zásahů
JSDH
obce
Drnovice
v
období
od
1.
12.
2020
do
15.zpět
3.na2021:
Ze 2 zásahů pro potřeby obce a občanů se jednalo o čištění ucpaného propustku
kolejí
a budeme se všichni
(nejenbudovy
hasiči)MŠ.
ve zdraví potkávat.
Kašparovském
Datum Obrybníce
ec a desinfekci
Objekt
Členů Co se stalo
Od
Do

5. 12.
Vyškov
PDA v období od 1. 12. 202014
Výčet
zásahů
JSDH obce Drnovice
do 15.Požár
3. 2021:odpadu

14:59
Petr
Jandl

Datum
ec
ObjektOdpad
Členů Co se st13
alo
Od
Do
18.
12.ObVyškov
Planý poplach
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Desinfekce budovy mateřské školy – 9. ledna 2021, Drnovice
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což
provedeno
následující
a nyní
jsou
tak vozidla
opět všechna
znemožňovaly jejich provoz. Pouze u dopravního automobilu byla do
zásahu.
kk zásahu.
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Informace pro občany
občany
Informace
Upozorňujeme
občany na nebezpečí vznikající při jarním vypalování trávy.
Upozorňujeme občany na nebezpečí vznikající při jarním vypalování trávy.
pro
občany
Nahlásit
pálení
mají
zaInformace
povinnost
pouze
právnické
osoby,
avšak je vhodné
Nahlásit pálení mají za
povinnost
pouze právnické
osoby,
avšak je vhodné
a
adoporučuje
doporučuje
své
pálení
nahlásily
fyzické
a to z důvodu, aby se
se, abyse,
svéaby
pálení
nahlásily
i osoby
fyzickéiaosoby
to z důvodu,
aby se
Upozorňujeme
na postup
nebezpečí
vznikající při jar
předešlo planým
poplachům.
Jako nejjednodušší
a nejlepší postupaobčany
nahlášení
předešlo
planým
poplachům.
Jako nejjednodušší
nejlepší
nahlášení
Nahlásit pálení mají za povinnost pouze právnické oso
pálení je navštívit webovou stránku HZS Jihomoravského kraje (https://paleni.izscr.cz),
doporučuje se, aby své pálení nahlásily i osoby fyzické
kde se otevře webový formulář, do kterého se zvolí
tlačítko „Zadat nové pálení“ zapíší popředešlo planým poplachům. Jako nejjednodušší a nej
žadované údaje a následně se do mapy umístí přesné místo pálení. Po odeslání formuláře
Vám přijde na e-mail potvrzení, že Vámi zadané pálení bylo přijato do systému. Pokud
nemáte možnost zaevidovat pálení přes internet, tak je možné jej nahlásit i na telefonní
číslo 950 640 406, kde tuto informaci převezme a zaeviduje příslušník Krajského operačního a informačního střediska HZS Jihomoravského kraje.
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Z naší další činnosti:
Na podzim loňského roku jsme provedli druhé kolo distribuce přípravku Anti-covid
a v současnosti nám ještě nějaká zásoba zůstala. Proto, pakliže by měl někdo z občanů
zájem, kontaktujte naše členy (Antonín Bastl – 725 116 646, Petr Jandl – 602 417 632)
a domluvte se na způsobu předání. Rovněž tak jsme vybaveni a připraveni na případnou
desinfekci prostor, kterou bychom na pokyn našeho zřizovatele prováděli.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem hasičů popřál pevné zdraví, klidné a příjemné prožití Velikonoc a také notnou dávku optimismu. Doufejme, že se momentální
situace začne brzy uklidňovat, budeme se opět moci potkávat na nejrůznějších akcích
a rozproudit opět činnost na plné obrátky ve všech směrech.
Antonín Bastl ml.

Oddíl kopané FKD, z.s.
Nehrajeme, netrénujeme a nevíme, kdy se vrátíme na hřiště. Jedna z hlavních energií
a nejen pro sportovce, je radost z pohybu a kontakt s kamarády. Tréninky mají svůj sociální aspekt, scházejí se totiž lidé, které baví to stejné a mají společný zájem a uspokojující
pocit ze hry. Dospělí v současné situaci vědí o co jde, a tak nějak chápou tuhle nelehkou
situaci bez kolektivního sportu. Ovšem co naše děti a mládež? Sport všeobecně přispívá
k výchově, vede k disciplíně, učí překonávat překážky a zvládat prohry a neúspěchy. Toto
jsou důležité vlastnosti a dovednosti, které potřebujeme rozvíjet.
Nezbývá než doufat a čekat až se situace kolem coronavirové pandemie zlepší natolik, že dojde konečně na očekávané rozvolňování a nastane období setkávání nejen
na hřišti.
Jaké jsou tedy předpoklady v případě uvolnění a pokračování v soutěžích?? Mělo by
se podle řídících orgánů soutěží začít tam, kde se na podzim skončilo. Už předem byla
stanovena Fotbalovou asociací České republiky podmínka sehrání padesáti procent zápasů v dané soutěži, aby se tato soutěž mohla uzavřít a vyhlásit pořadí a tím pádem
postupující a sestupující mužstva. V případě nestejného počtu sehraných zápasů u jednotlivých mužstev, by došlo na přepočítávání koeficientem a určení pořadí v tabulce
dané soutěže.
Více najdete na facebookovém profilu FKD nebo na stránkách www.fkdrnovice.estranky.cz
Za FKD, z.s. Vám přeji hezké Velikonoce a pevné zdraví a osobní pohody.
			

Oldřich Jelínek, předseda FKD, z.s.
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Každý nový rok zahajujeme naši činnost Tříkrálovou sbírkou a do fotopřílohy přikládám
fotky malých „orlíků“ převlečených za Tři krále.
Letošní rok však začal úplně jinak. Všichni jsme opět nuceni být doma a omezit veškeré
kontakty na minimum. Z tohoto důvodu žádné koledování v naší obci neproběhlo.
Bohužel se nemůžeme scházet na plesech či jiných kulturních akcích a vůbec nefungují
naše pravidelné sportovní aktivity.
Věříme, že se situace co nejdříve uklidní a alespoň v létě proběhne tradiční orelský
tábor. Akce se koná v termínu od 14. do 21. srpna 2021 na základně Karolín u Rájce –
Jestřebí. Více informací ve zvacím dopise na konci článku.
Dovolte mi, se ještě ohlednout do loňského roku, kdy několik našich členů navštívilo
pouť ve Staré Boleslavi k uctění památky Sv. Václava. Nedávno jsem obdržela pěkné fotografie, na kterých je náš starosta jednoty Jan Handl s praporem (viz. fotopříloha).
Za jednotu Orel Drnovice přeji všem občanům hodně zdraví a mysl plnou optimismu.
Ing. Michaela Boudná, sekretář jednoty

Knihovna
Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
Je to již rok, co se celá společnost potýká s omezeními, které nám přinesl Covid 19. Úplně
nám obrátil životy naruby nejen osobní, ale i pracovní. Všichni jsme se snažili a snažíme
se s touto situací vyrovnávat, jak nejlépe umíme. Dodržujeme vládní rozhodnutí, zařizujeme si životy tak, abychom se udrželi nejen ve fyzické formě, ale i psychické. Pro každou
rodinu je to jistě velmi náročné.
Jak se ale říká, člověk si zvykne na všechno, a je to pravda. Roušky, respirátory, rozestupy, zákaz vycházení po 21 hodině, omezení cestování do zahraničí nebo mezi okresy,
návštěvy blízkých, ale i sportování nebo kultura.
Pro naši knihovnu to bylo nespočet celkových uzavření knihovny, částečných omezení
(výdejní okénko nebo bezkontaktní rozvoz knih). V rámci možností věřím, že se mi podařilo uspokojit vaše požadavky. Vždyť čtení je jednou z mála věcí, které nás dokáží na chvíli
odpoutat od této složité doby.
V každém jarním zpravodaji se vás snažím informovat o statistice naší knihovny. V tabulce, si můžete všimnout, že za loňský rok nám přibylo 18 nových čtenářů, knižním fond
se rozšířil o 519 svazků, ale ubylo nám výpůjček a mimoknihovních akcí. V loňském roce
narostl počet výpůjček humoristických románů, českých i světových románů pro ženy,
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Věřme, že tato doba již brzy skončí a my se budeme moci navrátit a našim každodenním povinnoste
radostem bez COVIDU!
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Ladislava Růžičková, knihovnice
povinnostem a radostem bez COVIDU!
				
Vaše knihovnice Ladislava Růžičková
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Deset let rozhledny Chocholík
Dominantním objektem v současném krajinném panoramatu naší obce je bezesporu
rozhledna postavená na kopci Chocholík. Za deset let od jejího oficiálního zpřístupnění
se stala známou a vyhledávanou turistickou lokalitou, kterou navštívily tisíce návštěvníků
z blízkého i vzdáleného okolí, nezřídka pak i ze zahraničí. Za tuto dobu bylo o rozhledně ve veřejném tisku a internetových sděleních napsáno mnoho zpráv popisujících její
konstrukci, přístupnost a možnosti nenarušených panoramatických výhledů zejména
do okolí Vyškovské brány a na hřebeny Drahanské vrchoviny. Je často fotografovaným
technickým artefaktem ve zdejší krajině, orientačním bodem pro aviatiky a dokonce
i místem konání svateb. Především však je cílem vycházek místních obyvatel a krátkých
pěších či cyklistických výletů obyvatel z blízkého Vyškova.
V etapě všeobecného boomu budování rozhledem v naší republice v počátku tohoto
tisíciletí byl projeven zájem o postavení rozhledny Chocholík i v naší obci. Na základě
iniciační aktivity drnovického občana MUDr. Jaroslava Dvořáka se po několikaletých snahách, završených začleněním záměru výstavby rozhledny do volebního programu, podařilo uskutečnění stavby rozhledny prosadit. Umožnil to však především příspěvek 5 milionů Kč od společnosti European Data Project, s.r.o., účelově vázaný na tuto akci. Po řadě
uskutečněných jednání o konstrukci a vzhledu rozhledny byla schválena její konečná
verze v podobě 26m vysoké příhradové ocelové konstrukce s trojúhelníkovým půdorysem, středovým sloupem a levotočivým schodištěm. Projekt stavby připravila projekční
kancelář BAPO, s.r.o., z Rousínova, vlastní stavbu a montáž rozhledny pak provedla společnost STAEG, s.r.o. z Vyškova z kovové konstrukce dodané firmou Strojírny Bohdalice,
a.s.. Po schvalovacím řízení bylo na podzim roku 2010 započato se stavebními pracemi
a ještě v závěru toho roku byla stavba rozhledny dokončena. Na jaře v roce 2011 pak byly
ještě v okolí rozhledny provedeny dokončovací terénní úpravy včetně zabudování stylových laviček. Slavnostní zpřístupnění rozhledny se uskutečnilo za účasti představitelů
obce, občanů a na stavbě zainteresovaných zástupců podílejících se firem, dne 1. května
roku 2011. (Foto č. 1, 2, 3 a 4)
V souvislosti s připomenutím deseti let zpřístupnění rozhledny nelze opomenout i provedení úprav přístupových cest k rozhledně v uplynulých letech. Zejména pak výsadbu stromořadí ovocných dřevin, lip a dubů kolem osové cesty přes Kopaniny (směřující
od místního hřbitova k silnici do Ježkovic) a od ní pak vybudování odbočující zpevněné
cesty pro pěší směrem k rozhledně a kolem ní vysázení (nyní zdárně odrůstajícího) stromořadí lip. Je samozřejmé, že tak, jak se postupně zvyšuje informovanost o rozhledně
a navyšuje se všeobecný turistický zájem o její návštěvu, jevila se i potřeba jejího dovybavení. Vrcholový ochoz v koruně rozhledny byl doplněn popisnými výhledovými panoramaty na jednotlivé světové strany a plató v bázi rozhledny pak i opěrnými zábradlími,
informačními směrovkami, tabulí s popisem výhledu na Vyškovskou bránu, směrovou
růžicí, apod.
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Na území kraje Jižní Moravy je v současné době více než padesát rozhleden a jejich počet každoročně přibývá. Liší se konstrukčním architektonickým pojetím, výškou, marketingovým využitím, atd. Některé jsou vzhledově střídmé, jiné atypické či polyfunkční.
Rozhledna na Chocholíku svým projekčním řešením a vzhledem nijak nevybočuje z převážně většiny těchto existujících staveb. Není ani nízká, ani vysoká, je dobře přístupná,
celoročně funkční a plně slouží svému účelu.
Při obecném občanském vnímání existence rozhledny nad Drnovicemi si dovoluji trochu
parafrázovat známý výrok Jana Wericha: „Když už tady (rozhledna) jednou je, tak má být
to, co je, a ne to, co není, jak tomu mnohdy je“. Rozhledna je a jistě ještě nemalou dobu
bude prostě součástí Drnovic a z tohoto pohledu by také měla být vnímána jako prezentační lokalita obce. Vzhledem k zvyšujícímu se zájmu turistů o její návštěvu bude jistě
třeba ještě řešit některé související záležitosti. Jde například o jevící se nutnost perspektivního vybudování záchytného parkoviště automobilů usměrňujícího průjezd osobních
automobilů části návštěvníků rozhledny mimo domovní obytnou zástavbu. Ač je vstup
na rozhlednu bezobslužný a bezplatný, její návštěvníci, zejména ze vzdálených lokalit, postrádají přímo na místě možnost zakoupení drobných propagačních i informačních materiálů, možnost občerstvení, apod. Tyto služby jsou sice částečně poskytovány
ve středu naší obce v restauraci Sport a na obecním úřadě, ale zejména v době víkendu
jsou prakticky nedostupné. Problematik souvisejících s turistickou návštěvností rozhledny je samozřejmě více (chybějící sociální zařízení, drobné občerstvení na místě, apod.,
v obecné rovině pak zatím nevyužité marketingové využití pro podnikatelské subjekty
a obec). Další roky existence rozhledny Chocholík jistě ukáží potřebu a možnosti jejího
dalšího vybavení a využití. (Foto č. 5 a 6)
Rozhledna Chocholík v Drnovicích má za sebou prvních deset let své existence. Je nepopiratelně místem výjimečného, hezkého a zajímavého výhledu do okolní krajiny, cílem
turistických cest, lokalitou setkávání a pro mnoho lidí i místem naučného poznání. S poděkováním jejím budovatelům, vnímavým pohledem z vrcholu rozhledny do okolí a vizí
jejího budoucna si přeji, aby svůj účel, v zájmu pozitivní prezentace naší obce, zdárně
plnila i ve svých dalších letech.
Text a foto: Ing. Vladimír Foltánek, předseda KŽP

Vandalismus
S projevem vandalismu, tedy svévolným a bezdůvodným ničením veřejného i soukromého majetku, se bohužel občas setkáváme i v naší obci. Jistě není třeba zdůrazňovat
skutečnost, že se v případě jeho aktérů jedná o jejich vnější projev primitivismu, nevychovanosti, osobní nevyzrálosti a sociální arogance. Dá se říci, že boj s vandalismem je
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obtížný, protože provedení příslušného činu, kterým vyjadřují svůj přezíravý postoj k vytvořeným hodnotám, je většinou beze svědků či dílem krátké chvilky. Obětí vandalismu
způsobeného na veřejném majetku jsou nejčastěji lavičky, odpadkové koše, nástěnky,
stěny domů, veřejná okrasná zeleň, stromy, apod. Je však třeba zdůraznit, že se jedná
o bezdůvodné poškození či ničení majetku s určitou hodnotou a vzniklá škoda je způsobena vlastně dvakrát – jedenkrát vlastním poškozením, znehodnocením, či zničením
věci a podruhé při krytí nákladů na provedení nutné opravy nebo pořízení věci nové. Ne
vše lze uhlídat obecním kamerovým systém sledujícího exponovaná místa. Opakovaně
vznášený požadavek komise životního prostředí na vedení naší obce o zvýšení počtu
laviček v ulicích obce (přenášené žádosti zejména starších, hůře se pohybujících obyvatel
a maminek s kočárky) po dosavadních zkušenostech s vandalismem v obci nenachází
vstřícnou reakci s prezentovaným zdůvodněním „Vandalové by to zničili“.
Jako příklady projevů vandalismu na obecním majetku lze například uvést:
- vážné poškození kůry značně starých lip v obecním parku záseky sekerou, kde po ukončené letní kulturní akci před šesti lety kmeny stromů „posloužily“ jako terče skupině anonymních vrhačů seker. V dané věci, dle mého názoru, mělo být podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, protože předmětné stromy lip pocházející z dob založení
parku, mají statisícovou hodnotu. Tak, jak bylo upozorňováno na skutečnost, že vážné
poranění kůry bazální části stromů se stane vstupní branou pro jejich houbovému onemocnění, je dnes realitou. Viz foto č. 1.
- hrubé odsekání zdárně odrůstající lipky rostoucí v hraně Kopanin pod rozhlednou
na mezi pod cestou u porostní skupiny borovic. Viz foto. č. 2. „Nevinný“ kmínek stromku
s větvemi byl posléze odtažen k ohništi u vyhlídky pod Chocholíkem a zde ponechán.
- poškození směrové růžice pod rozhlednou jednak snahou o odtržení přišroubovaného
písmene „N“ na ploše růžice, jednak zničením části kovové hrany polyuretanové plochy
růžice. Viz foto č. 3 a 4.
- čárová sgrafita a „obrazce“ na vnitřních i vnějších stěnách kovových bud sloužících jako
kryté autobusové čekárny. Každý se může na místě přesvědčit o „uměleckých a sdělných“
výtvorech sprejerů přímo na místě a udělat si také o nich příslušný názor. Stopy sprejerů
občas nacházíme i na rozhledně Chocholík, kde jsou posléze nákladně odstraňovány.
Boj s vandalismem je sice obtížný ale nutný a to zejména v soustavné prevenci. Osobně pak považuji za normální aby nahlášení zjištěného původce vandalského poškození obecního nebo soukromého majetku nebylo považováno za projev „bonzáctví“ ale
za projev občanské zodpovědnosti a povinnosti a po původci vandalského činu byla požadována náhrada vzniklé škody.
Text a přiložená fota: Ing. Vladimír Foltánek, předseda KŽP
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Drnka vydává novou knihu: Krajinou Vyškovska chůzí poutníka
Čas plyne a cesta je našim údělem. „Úloha chodce se zdá býti snad proto tak ideální,
poněvadž život prchá“, řečeno spolu s Vítězslavem Nezvalem. Čím více se pěší chůze
vytrácí z našeho každodenního života, tím víc pro nás získává sváteční přitažlivost.
Přes nomádský charakter dnešního světa a jeho posedlost přemisťováním je pro nás
klidné pěší putování krajinou přepychovým statkem. Vždyť jak jinak si můžeme lépe
užívat luxusu volně plynoucího času, svobodného snění, inspirujícího ticha a půvabů
sezónních cyklů přírody?
S každým dalším krokem má pocestný blíže k cíli i sám k sobě. Jean-Jacques Rousseau o tom píše: „Nikdy jsem tolik nepřemýšlel, tolik neexistoval, tolik nežil, tolik nebyl sám sebou, smím-li to tak říct, jako na cestách, které jsem vykonal sám a pěšky“. Jak
si tělo kráčí, mysl dostává svobodu k toulání. Noha míjí nohu, myšlenka myšlenku.
Bezúčelnost potulky snímá pouta imaginaci. Putující se stává snílkem vytrženým
z tyranie přízemní všednosti. Co krok, to svého druhu verš. Na procházce může být
básníkem každý.
Rytmus chůze nás ladí na siločáry Země. O těch nemá běžec tušení. Běh je symptomem splašené civilizace. Za několik minut má setřást tíhu, kterou na nás naložily hodiny v kanceláři. Chvatem čas nepřechytračíme ani kdybychom běželi z kopce.
– „Cesta je alchymickým působením času na duši“ (Jean-Christophe Rufin). Klid duše
se rodí z harmonie prožitku, rezonuje s architekturou přírody. Kdepak procházka
do městské galerie nebo kmitání na rotopedu ve fitness centru! Zde všude nás ruší
dohled zvědavých očí a společenských konvencí.
Očistný úbytek emočního napětí začíná se samotou v otevřené krajině za humny
nebo za poslední tovární halou. Až tady chůze s ustupujícím napětím měkne. A co
teprve v lese! Les má magickou moc. Jsou v něm cítit ozvěny nespoutané divokosti časů, kdy ještě příroda neotročila lidské racionalitě a ze správné cesty poutníka
sváděly bludičky, nikoli turistické značky. Skutečné poutě nevedou po vyznačených
pěšinách, jejich směrovky jsou psány jazykem znamení. Krása putování přírodou
i krajinou duše pramení též z radosti objevování. Materiální luxus domova je poznávání na obtíž. Askeze cesty bystří smysly. Poutník si vystačí s odrbanou mošnou, kloboukem a holí.
Postmoderní osobnost však má v sobě neklid turisty. Vyhledává exotické zážitky
a dojmy stejně rychle jako mačká spoušť svého fotoaparátu. A tak je třeba budovat,
paradoxně na úkor přírody a klidu, technickou infrastrukturu pro únik z nudy přetechnizovaného světa. Do krajiny pronikají adrenalinové sporty, jezdci na terénních
motorkách a čtyřkolkách, o překot se budují rozhledny, nekonečné naučné stezky,
asfaltuje se. Masové konzumaci je třeba krajinu předem připravit: „posláním naučných stezek je vysvětlit krajinu dříve, než začne poutník žasnout“ (Eva Čermáková). Štěstí vlastně může mít všední venkovská krajina, která zůstává budovatelství ušetřena,
nepovšimnuta.
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Obyčejné „malé věci v krajině“ (Michal Šiška) mají své kouzlo. I zdánlivě všední krajina Vyškovska promlouvá k všímavému chodci svými příběhy. Mnohdy se stačí ztišit
u drobné kapličky v poli, posedět ve stínu koruny letitého stromu nebo se napít vody
z polozapomenuté lesní studánky a opět se naladit na odvěký rytmus života vytěsněný každodenním shonem do hlubin našeho podvědomí.
Počet poutníků, putujících každoročně do Santiaga de Compostela za uplynulého
čtvrt století vzrostl téměř stokrát. Zdá se, že v tomto nejistém, hodnotově popleteném a k žalu přírody netečném světě to táhne stále více z nás zpět k pěšímu putování
a sobě samým. Chůze je lék, který nic nestojí.
Výše uvedený text je úvodem nové knížky Krajinou Vyškovska chůzí poutníka. Drobná
publikace je zamyšlením na téma chůze krajinou našeho kraje. Na šedesáti osmi stranách zde čtenář najde spíše impulsy k rozjímání, než seznam turistických tipů. Krátké
kapitoly se věnují tématům cest v krajině, drobné sakrální architektuře, studánkám, památným stromům a lesu, které jsou doplněny texty o krajinách srdce obou autorů knížky
– předsedy Drnky Pavla Klvače ml. a profesora sociologie Libora Musila z Dražovic. Kniha
je ilustrována historickými kresbami vyškovského malíře Josefa Kachlíka (1897-1978).
Knížku vydal v březnu letošního roku spolek Drnka za finančního přispění více než dvou
desítek dárců, převážně členů spolku.
Pavel Klvač ml.

„Zahradu prohlásil za vzornou“

obraz drnovické školní zahrady přelomu 19. a 20. století
Pavel Klvač

Když vykonal 18. května 1905 nový školní instruktor pan nadučitel Josef Horáček
z Hrušek prohlídku školní zahrady v Drnovicích, prohlásil ji s potěšením za vzornou.
Tutéž radost nad úpravou zahrady mohl projevit zmíněný instruktor i při své vizitaci
začátkem června roku 1907. Ještě téhož měsíce pak obdržel za vzorné vedení zahrady pisatel školní kroniky a správce školy v jedné osobě – Tomáš Sochor – od zemského výboru prémii „50 Korun ve zlatě“. Tolik se dozvídáme z malebných zápisů na stránkách Kroniky obecné školy v Drnovicích u Vyškova. A jak tehdy školní zahrada vlastně
vypadala? Čemu všemu se zde žactvo mohlo přiučit? To už nám dnes žádný pamětník nepoví, a tak nezbývá, než listovat v zažloutlém svazku dál.
Nová školní budova drnovické národní obecné školy byla dokončena v červenci roku 1893. Přilehlé pozemky patřící k budově začal řídící učitel Sochor s pomocí
žáků předělávat na ovocnou zahradu. O charakteru pozemku si může udělat představu z následujícího zápisu: „Celý pozemek od silnice k budově urovnaný sloužiti má
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za zahradu školní i nadučitelovu. Prostředkem jejím upravena 2,5 m široká cesta. Z obou
stran sousedních ohražena je zahrada vysokým plotem. Plocha její i se všemi čásťmi,
jichž vzdělávati nelze (cesta, stoky, odkap a byty mladých učitelů) obnáší asi 14,5 aru. Při
plotě levém (západ) stojí na místě bývalého sklepu nová studna 8 m hluboká s pumpou.“
Hned jarní čas následujícího roku byl využit „ku vzdělání a úpravě zahrady“. Správce
školy dal na vlastní útraty půdu v zahradě pohnojit a dělníky zrýt. Plocha byla podle
jeho plánu cestami terasovitě rozčleněna. Jako základ školky zasadil Tomáš Sochor
vlastníma rukama (!) 200 pláňat hrušňových a jabloňových, „které od hospodářského
spolku Vyškovského vyprosil“. Do semeniště vysázel také jádra a pecky. „Aby pak bylo vše,
zakoupeny dvoje včely (2 včelstva)“.
Z pravidelných zápisů z dalších let se pak dozvídáme, že byla Zahrada opakovaně
„povezena“ lepší hlínou. Při této úmorné práci s kolečky pomáhalo žactvo. „K ozdobě zahrady“ zasadil správce školy „růžové šípky“. Zápis z roku 1902 nás informuje, že
byl v zahradě rozmnožen počet stromků o 300 pláňat hrušňových, jež žáci vysázeli. Nově bylo oštěpováno 110 pláňat. V některých letech bývaly štěpy rozdány mezi
žáky, v jiných pak vysazovány darem „na prázdná místa osady“. Z inventarizace dřevin v roce 1904 se dozvídáme, že v zahradě rostlo 14 stromů dospělých, 340 štěpů
ve štěpnici, 150 pláňat dosud nešlechtěných a 36 keřů ovocných. Na jaře roku 1906
došlo ke „zhoubě zahrad“ přemnožením bource kroužkového a bekyně zlatořité, jaké
„nemá v Drnovicích pamětníka“. Žáci motivováni věcnými dary (péra a písanky) od Tomáše Sochora sesbírali 46 000 „prsténků bource“ a 40 000 „kuklí bekyně“. Sběr se opakoval ve větší míře ještě dalšího roku.
Již z výše napsaného je zřejmé, že výchovná práce ve školní zahradě dalece překračovala úzce pojatou školní výuku a její „plody“ byly k užitku celé obci. Ať už to bylo
vysazení pěti památných ořechů na počest pěti desítek let panování J. V. císaře Františka Josefa na podzim roku 1896, vysazení jabloňových štěpů na návsi a v obecním
sadě nebo zkrášlení obce při příležitosti stromečkové slavnosti s krojovaným průvodem, s praporem a hudbou, vždy se jednalo o události zasahující celé Drnovice.

Čtenáři píší
Kouzlo Chocholíku
Chocholík je kopec nad krajinou otevřenou do široka a do daleka. Svědek dávné historie naší země, osudů národů i jednotlivců.
Jeho blízká poloha nad vesnicí lákala odedávna k využití jeho svahů k pěstování
ovoce a vinné révy. Na to navazovaly nekonečné lesy. Hluboko v podzemí je doposud
obrovský zdroj výborné pitné vody. Pod povrchem se těžil písek, který je dodnes součástí mnoha staveb v obci i okolí. A z vrcholu nádherný výhled do krajiny. Toto místo
lákalo odnepaměti k osídlení stejně jako dnes. O tom svědčí současný dynamický
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rozvoj naší obce. Kdysi dávno odtud možná naši předkové pozorovali stáda mamutů
putující z „Varšavy do Vídně“, dnes se nám se nabízí nádherný pohled do krajiny.
I já jsem tuto oblast od dětství postupně objevoval. Sladké třešně na Vinohradech,
první houby v přilehlém lese Na vinici. V té době (začátek 60. let) byl volně přístupný už opuštěný pískový lom. Toho využívala místní mládež k večerním radovánkám.
Kolem vyhaslých táboráků se ráno povalovaly také krabičky vykouřených svazáckých
cigaret Lípy, coby němý svědek své doby.
Na vrcholku kopce stála v té době už chátrající dřevěná stavba tzv. triangl. Tam jsme
na kymácejícím se ochozu se svým kamarádem , stejně jako tehdy nově nastupující
filmový hrdina Vinnetou, uzavřeli krevní bratrství. Tu jizvu na ruce mám dodnes. Jsem
rád, že i dnes je toto místo dějištěm rodících nových lidských osudů. Uzamčené „zámečky lásky“ na zábradlí ochozu rozhledny jsou toho němým svědkem.
Postupem času se s houstnoucím lesním porostem stal tento prostor nepřístupný.
Změna nastala teprve začátkem tohoto století postupným obnovováním lesa. V roce
2004 jsme společně s místním „mužem přírody“ panem Daňkem vybudovali na východním úpatí vyhlídkové místo s lavičkami. Zasadili jsme lípu původem z místního
lesa. Následně byl vysázen malý hájek směskou listnáčů. Brzy zde LČR umístily turistický altánek. Na západním svahu kopce je mimo velká sucha divoké zvěři i žíznivým
turistům k dispozici malá studánka. Tak došlo k prvnímu alespoň malému oživení
tohoto místa.
Shodou všech příznivých okolností se před deseti roky splnilo doufám, že nejen
moje přání. Rozhledna se stala brzy oblíbeným cílem pro vycházky místních občanů
i turistů z různých koutů naší země. A také návštěvníku ze zahraničí přibývá.
K výraznému obohacení tohoto místa přispěl můj přítel Ing. Foltánek. Dokonalý informační servis na ochozu a pod rozhlednou zanechá v každém návštěvníkovi
hluboký dojem. Stručně a výstižně shrnuje historii naší země i lidstva. A popisuje to,
co vidíme dnes v širokém okolí. Jeho hluboké znalosti, vytrvalost a pracovitost si zaslouží hluboké uznání.
Je ukázkou občanské aktivity. Stejně jako třeba obnovení kapličky, deska barona Mundyho na kostele, aktivity Drnky apod. Važme si všeho, co nám zanechali naši
předkové i naši současníci. A snažme se každý dle svých možností ovlivňovat tvář
naší obce. Určitě je spousta možností.
Stejně jako maják ukazuje z dáli lodím bezpečný přístav i naše rozhledna je dobře
vidět ze všech světových stran. A ukazuje nám cestu k našemu domovu, kam se vždy
rádi vracíme.
MUDr. Jaroslav Dvořák
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Naše organizace Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. působí ve
Vyškově od roku 2012. Poskytujeme Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které
se nacházejí v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci. Služba je poskytována bezplatně,
ambulantní a terénní formou v okrese Vyškov.
Nejčastějšími typy zakázek jsou situace spojené s nezaměstnaností, bydlením,
dávkami či zadlužením. Rodinám pomáháme se zvyšováním rodičovských kompetencí,
s výchovnými, vzdělávacími a aktivizačními činnostmi u dětí i dospělých, s úpravou poměrů
nezletilých dětí, s komunikací s úřady a jinými státními institucemi, se zajištěním řádné školní
docházky dětí, zprostředkováváním kontaktů na jiné odborníky či organizace a další.
Pokud se i Vy nacházíte v nepříznivé sociální situaci, neváhejte se na nás obrátit.
Jak pomáháme se můžete dočíst v úspěšné kazuistice.
Kazuistika
Pan P. žije v bytě se zvláštním určením o velikosti 1+1. Má jedno dítě, které je v péči
matky, pravidelně na dítě platí výživné a jsou v kontaktu. Je invalidní ve 3. stupni a pobírá
invalidní důchod. Kvůli vážnému onemocnění syna se rodina dostala do finanční tísně. Pan P.
střídal zaměstnání, objevily se u něj zdravotní potíže a manželství skončilo rozvodem. Pobýval
na ubytovnách, zhoršovala se jeho finanční i zdravotní situace, což jej uvěznilo do dluhové
pasti. Těžká pro něj byla i komunikace s matkou ohledně péče a styku se synem.
Pan P. využívá služeb organizace prvním rokem. Uživateli služby (dále jen „US“)
pomohla sociální pracovnice zjistit jeho dluhovou situaci, přehled jednotlivých dluhů a pomohla
mu zorientovat se v listinách. V rámci této spolupráce docházelo k nácviku jednání s věřiteli,
sociální pracovnice jej podporovala v komunikaci.
Vzhledem ke zdravotnímu stavu neměl US finanční možnosti k využívání pečovatelské
služby. Sociální pracovnice klientovi pomohla s vyřízením dávek pro osoby se zdravotním
postižením (dále jen „OZP“). S US vyplnila žádosti, doprovodila jej na ÚP ČR a podporovala
při jednání. Podařilo se získat příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a kartičku ZTP.
S US se dále sociální pracovnice zaměřovala na zlepšení komunikace s bývalou
manželkou. Podporovala jej v dohodě s matkou syna, dohoda však nebyla ze strany matky
dodržována. US nyní uvažuje nad úpravou styku soudní cestou, zde mu můžeme být
nápomocni v sepsání návrhu na úpravu styku se synem.
V současné době je pan P. orientovaný v dluhové problematice, podařilo se zastavit
dvě exekuce na základně neplatné rozhodčí doložky. Díky dávkám OZP si může aktuálně
dovolit využívat pečovatelské služby. US je finančně stabilizovaný a může synovi dopřát věci,
které dříve nemohl. Velkou roli v jeho situaci sehrál aktivní přístup, energie a ochota řešit své
problémy a díky tomu se spolupráce dařila.
Adresa pobočky: Náměstí Čsl. armády 1/2a, 682 01 Vyškov (Zámeček Vyškov)
www.poradna-prava.cz.
Provozní doba: PONDĚLÍ = úřední den 08:00 - 16:30, ostatní dny dle telefonické domluvy
Pracovníci pobočky Vyškov
Kateřina Pavlůsková, DiS. +420
Jana Jandová
+420
Bc. Miroslava Vymazalová +420
Kamila Karásková
+420
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Jihomoravský kraj
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Telefon

Kuřim

Legionářská 334/65, 66434, Kuřim

954266434

Zbýšov u Brna

Masarykova 248, 66411, Zbýšov

954266411

Nedvědice

č.p. 44, 59262, Nedvědice

954259262

Brno 1

Orlí 655/30, Brno-město, 60200, Brno

954260100

Brno 2

Nádražní 118/7, Brno-město, 60200, Brno

954260200

Brno 3

Křížová 96/18, Staré Brno, 60300, Brno

954260300

Brno 4

Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200, Brno

954260400

Brno 7

U dálnice 777, 66442, Modřice

954260700

Brno 8

Heršpická 875/6a, Štýřice, 63900, Brno

954260800

Brno 9

náměstí 28. dubna 1069/2, Bystrc, 63500, Brno

954260900

Brno 10

Mečová 695/2, Brno-město, 60200, Brno

954261000

Brno 11

Kounicova 688/26, Veveří, 60200, Brno

954261100

Brno 12

Mojmírovo náměstí 2919/22, Královo Pole, 61200, Brno

954261200

Brno 13

Zemědělská 649/68, Černá Pole, 61300, Brno

954261300

Brno 14

Dukelská třída 1658/88, Husovice, 61400, Brno

954261400

Brno 15

Rokycanova 1867/35, Židenice, 61500, Brno

954261500

Brno 16

náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, 61600, Brno

954261600

Brno 17

Svatopetrská 60/28, Komárov, 61700, Brno

954261700

Brno 18

Spáčilova 1109/15, Černovice, 61800, Brno

954261800

Brno 19

Sokolova 92/20, Horní Heršpice, 61900, Brno

954261900

Brno 20

Tuřanské náměstí 88/3, Tuřany, 62000, Brno

954262000

Brno 21

Kolaříkova 1501/10, Řečkovice, 62100, Brno

954262100

Brno 23

Libušina třída 579/2, Kohoutovice, 62300, Brno

954262300

Brno 24

Hlavní 247/64, Komín, 62400, Brno

954262400

Brno 25

U pošty 638/16, Starý Lískovec, 62500, Brno

954262500

Brno 27

Přemyslovo náměstí 857/22, Slatina, 62700, Brno

954262700

Brno 28

Vlkova 2481/4, Líšeň, 62800, Brno

954262800

Brno 29

Pálavské náměstí 4246/5, Židenice, 62800, Brno

954262900

Brno 34

Kamínky 551/3, Nový Lískovec, 63400, Brno

954263400

Brno 35

Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 63500, Brno

954263500

Brno 36

Kamenačky 4018/49, Židenice, 63600, Brno

954263600

Brno 38

Haškova 153/17, Lesná, 63800, Brno

954263800

Brno 39

Renneská třída 405/27, Štýřice, 63900, Brno

954263900

Pozořice

Na Městečku 14, 66407, Pozořice

954266407

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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Telefon

Oslavany

Hlavní 36/24, 66412, Oslavany

954266412

Modřice

Masarykova 144, 66442, Modřice

954266442

Šlapanice u Brna

Masarykovo náměstí 100/7, 66451, Šlapanice

954266451

Rajhrad

Masarykova 88, 66461, Rajhrad

954266461

Hrušovany u Brna

Jiřího z Poděbrad 224, 66462, Hrušovany u Brna

954266462

Dolní Kounice

Masarykovo náměstí 142/10, 66464, Dolní Kounice

954266464

Veverská Bítýška

9. května 3, 66471, Veverská Bítýška

954266471

Ivančice

Komenského náměstí 21/9, 66491, Ivančice

954266491

Rosice u Brna

Palackého nám. 19, 66501, Rosice

954266501

Tišnov 1

nám. Míru 22, 66601, Tišnov

954266601

Židlochovice

Nádražní 160, 66701, Židlochovice

954266701

Znojmo 1

Horní náměstí 256/13, 66902, Znojmo

954266901

Znojmo 2

Dr. Milady Horákové 2297/6, 66902, Znojmo

954266902

Šumná

č.p. 45, 67102, Šumná

954267102

Kravsko

č.p. 200, 67151, Kravsko

954267151

Hrušovany nad Jevišovkou

náměstí Míru 707, 67167, Hrušovany nad Jevišovkou

954267167

Miroslav

nám. Svobody 22/22, 67172, Miroslav

954267172

Moravský Krumlov

náměstí T. G. Masaryka 29, 67201, Moravský Krumlov

954267201

Blansko 1

Hybešova 584/53, 67801, Blansko

954267801

Jedovnice

Havlíčkovo náměstí 631, 67906, Jedovnice

954267906

Lomnice u Tišnova

Dlouhá 126, 67923, Lomnice

954267923

Letovice

Tyršova 205/1, 67961, Letovice

954267961

Velké Opatovice

Dlouhá 669, 67963, Velké Opatovice

954267963

Boskovice

Hybešova 1009/1, 68001, Boskovice

954268001

Vyškov 1

Dvořákova 128/23, Vyškov-Předměstí, 68201, Vyškov

954268201

Rousínov u Vyškova

Sušilovo náměstí 52/30, 68301, Rousínov

954268301

Ivanovice na Hané

Nádražní 139/3, 68323, Ivanovice na Hané

954268323

Slavkov u Brna

Palackého náměstí 3, 68401, Slavkov u Brna

954268401

Bučovice

Legionářská 128, 68501, Bučovice

954268501

Břeclav 2

Břetislavova 1945/1, 69002, Břeclav

954269002

Břeclav 4

Osvobození 270/4, Poštorná, 69141, Břeclav

954269141

Pohořelice

Brněnská 3, 69123, Pohořelice

954269123

Klobouky u Brna

Masarykova 757/1, 69172, Klobouky u Brna

954269172

Mikulov na Moravě

Česká 143/7, 69201, Mikulov

954269201

Hustopeče u Brna

Husova 1168/5, 69301, Hustopeče

954269301

Hodonín 1

Velkomoravská 2270/6, 69501, Hodonín

954269501

Dubňany

U Zdravotního střediska 1649, 69603, Dubňany

954269603

Ždánice

Městečko 759, 69632, Ždánice

954269632

Strážnice

náměstí Svobody 494, 69662, Strážnice

954269662

Velká nad Veličkou

č.p. 870, 69674, Velká nad Veličkou

954269674

Bzenec

B. Němcové 85, 69681, Bzenec

954269681

Kyjov 1

třída Komenského 50/10, 69701, Kyjov

954269701

Veselí nad Moravou

náměstí Míru 675, 69801, Veselí nad Moravou

954269801

Kunštát na Moravě

nám. ČSČK 496, 67972, Kunštát

954267972

Podivín

Komenského 311/17, 69145, Podivín

954269145

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Název pracoviště
ČSÚ Brno

Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Jezuitská 642/2, Brno-město, 601 59, Brno

Telefon
542528115

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
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Společenská kronika
Vítáme do života (prosinec 2020 – únor 2021)
Tomáš Kunhart
Adrián Gryc
Nela Zouharová
Michael Nečesal
Ondřej Viktorin

Opustili nás navždy (prosinec 2020 – únor 2021)
Zdeněk Landsmann
Milan Franta
Alois Burda
Vladimír Hynšt
Ludmila Pokludová
Blažena Bezděková
Jaroslav Plhal
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Když kamaráda máš tak dobře si
ho važ, přijdou chvíle, kdy ho postrádáš“
Sloka písně

Ahoj kluci a holky
Máte rádi pohádky či rádi sportujete, hrajete hry, zpíváte u táboráku, máte rádi vodu, lesy,
louky, tancujete s kamarády na diskotéce?
Tak neváhejte a rychle se přihlaste, protože místa na táboře jsou jen v omezeném počtu.
Zveme ty, kterým nevadí ranní rozcvička, pár kapek deště, noční hlídka nebo stezka odvahy.
To vše s námi můžete prožít a ještě mnohem více na táborové základně Karolín u Rájce Jestřebí, kterou si pronajímáme od DDM Blansko.

„KAROLÍN 2021“
Na společně prožité chvíle se těší tým vedoucích a instruktorů.
Termín: 14. srpna - 21. srpna 2021
Sraz účastníků: před ZŠ Drnovice ve 14 hod.
Příjezd: 11:45 hod. před ZŠ Drnovice
Věk účastníka: 6 - 15 let
Cena: 2800 Kč /dítě
Sleva: člen Orla 100 Kč.
Přihlášky je možné si vyzvednout na níže uvedené adrese nebo zaslat na email.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdříve a úhradu pobytu je třeba provést nejpozději do
10. 5. 2021. V červnu obdržíte seznam věcí.
Hlavní vedoucí tábora:
Marie Handlová, Drnovice 291, Mob.: 608 357 373, e-mail: marie.handlova@seznam.cz

Zpravodaj obce Drnovice 1/2021.
Vychází v dubnu 2021. Vydává obec Drnovice.
Náklad 900 kusů. Zdarma.
Odpovědná osoba: JUDr. Zuzana Hermanová
Kontakt: starostka@oudrnovice.cz
Fotografie na obálce: Jan Čech
Neprošlo jazykovou úpravou.
Grafická úprava: Jiří Sadílek
Tisk: Moraviatisk Vyškov, spol. s r. o.
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