Vážení spoluobčané,
tento vánoční úvodník píši v době, kdy počasí za okny připomíná babí léto či
přicházející jaro, přesto nejkrásnější svátky v roce spolu s blížícím se koncem
roku 2009, jsou za dveřmi.
Přichází čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme za uplynulý rok
zažili, vykonali, ale také co jsme nestihli udělat.
Život každého z nás je zcela jistě různorodý, kdy každý zažívá dny dobré,
naplněné štěstím a radostí , ale i dny smutné, které provází nejrůznější trápení
a smutky.
I naše obec během končícího roku překonávala překážky, kdy nejrůznější
úkoly a akce se nezdařily, byly časově, finančně náročnější než se očekávalo,
ale těšila se i z dokončených děl. Na následujících stránkách zpravodaje jste
o dění v obci informování v co největší míře. Je zřejmé, že před námi je stále
spousta práce, pořád je co budovat, vylepšovat a opravovat, k čemuž je
potřeba hodně úsilí, jednání, projektů, dobré vůle, ochoty ke spolupráci, ale
i tolerance.
Děkuji proto všem, kteří jakoukoli měrou přispívají k rozvoji naší obce,
zastupitelům a zaměstnancům úřadu za jejich práci, všem spolkům a sdružením za aktivní činnosti korunované většinou úspěchy v podobě nejrůznějších
ocenění nebo obdivných, a o to cennějších ohlasů.
Vážení občané,
jménem celého zastupitelstva Vám přeji ať nadcházející adventní čas spolu
s vánočními svátky jsou pro Vás časem radostí a splněných očekávání. Ať naše
děti najdou pod stromečkem, to co si přejí, my všichni koš plný zdraví, lásky
a pohody mezi svými blízkými.
Do nového roku pak hodně optimismu a elánu ke zdolávání dalších životních
cest.
JUDr. Zuzana Hermanová
starostka obce

3

Zprávy z jednání Zastupitelstva a Rady obce Drnovice
Zastupitelstvo obce se sešlo od vydání posledního zpravodaje jedenkrát a to
23. září, rada se v tomto období sešla sedmkrát.
Na zasedání 23. září 2009 zastupitelstvo mj., projednalo a schválilo:
- vzalo na vědomí hospodaření obce k 31.8. 2009
-

rozpočet
skutečnost
plnění
Příjmy
29.980 tis. Kč
19.119 tis. Kč
63,77 %
Výdaje
38.441 tis. Kč
20.406 tis. Kč
53,08 %
Výsledek hosp. - 8.461 tis. Kč
- 1.287 tis. Kč
celkový zůstatek všech bankovních účtů (k 21.9. 2009) 14.858 tis. Kč

- rozpočtové opatření č. 6, týkající se povýšení příjmů a výdajů a úprav mezi
položkami
- změnu účelu neinvestičního příspěvku Základní škole a to použití ušetřených prostředků na opravu a údržbu budovy na modernizaci vybavení
školy
- prodej pozemků parc. č. 667/5 o výměře 394 m2 a parc. č. 667/8 o výměře
160 m2 v k.ú. Drnovice manželům Šindlerovým, Drnovice č.p. 556 za 10
Kč/m2. Jedná se o uspořádání vlastnických vztahů dlouhodobě užívaných
pozemků pod rodinným domem.
- žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1764 v k.ú. Drnovice o výměře
1.064 m2. Pozemek je ve vlastnictví státu. Jedná se o zajištění přístupu
k hřišti.
- dodavatele stavby „Stavební úpravy části objektu Kulturního domu“ – jedná
se o šatny a sociální zařízení u tělocvičny a kabiny a sociální zařízení fotbalového oddílu, firma Lawstav, s.r.o. Vyškov
- prodej pozemků parc.č. 1594/3 1594/4 v k.ú. Drnovice o celkové výměře
399 m2 manželům Gibalovým, Drnovice č.p. 408 za navrženou cenu 70,- Kč/m2
- výjimku Mateřské škole z počtu dětí ve třídách a to I., II. a III. oddělení vždy
o dvě děti
- rozdělení schváleného zadání změny č. 1 územního plánu obce včetně
přílohy na změnu č. 1A (týká se zařazení rozhledny na Chocholíku) a změnu
č. 1 B (všechny zbývající změny)
- tři půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rekonstrukce rodinných domů, drnovickým občanům v celkové částce 160 tis. Kč a upravená pravidla poskytování návratných účelových půjček
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- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o dodávce biologicky rozložitelného
odpadu, včetně kalkulace cen s firmou Respono, a.s. Vyškov. Jedná se
o zavádění systému separace biodopadu z domácností
- informace o projektu „Podpora zdravé rodiny a sdílení prožitků, jako
prostředek k prevenci sociálního vyloučení“, příspěvek obce na tento projekt 75 tis. Kč.
- smlouvu o vstupu na pozemek a umístění stavby se správou železniční dopravní cesty, zastoupenou o.s. SUDOP Brno, spol. s r.o. Jedná se o přípravu
akce „Modernizace trati Brno-Přerov, I. etapa Blažovice-Nezamyslice
- oznámení Katastrálního úřadu ve Vyškově o zahájení obnovy katastrálního
operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Rada se na svých zasedáních mj. zabývala:
- žádostí TJ Sokol na finanční příspěvek na rok 2009 na úhradu nákladů
na spotřebu energie, v rámci toho bylo s TJ Sokol projednáno zajištění
úsporných opatření na snížení spotřeby
- žádost o refundaci nákladů na výměnu oken v obecním bytovém domě čp.
519, byt č. 3 manž. Hrdinkovým, schváleno po snížení doložených nákladů
na cenu srovnatelnou s dodavatelem oken v celém bytovém domě, dále
na rekonstrukce elektroinstalace – schváleno ve výši doložených nákladů
- poptávkou firmy Stavrovski group na pozemky pro stavbu sítí fotovoltaických elektráren, vhodné pozemky ve vlastnictví obce nejsou
- žádostí o povolení rekonstrukce WC v prostorách restaurace v budově
Obecního úřadu ve výši 70 tis. Kč s tím, že bude uhrazena z hospodářské
činnosti
- žádostí Mateřské školy o provedení oplocení školní zahrady. Na základě
předložené cenové nabídky firmy EDMA, s.r.o. bude realizováno na jaře 2010
- oznámením o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2009 - 29.9.
– 1.10. 2009
- stížností na provozování pouťových atrakcí
- akcemi, které proběhnou v rámci drnovické pouti
- informací o průběhu výběrového řízení na dodavatele Komplexních pozemkových úprav, organizovaném Pozemkovým úřadem ve Vyškově
- jednání s firmou Respono Vyškov ohledně připravované separace sběru
bioodopadů
- žádostmi firmy VYDOS Bus, a.s. Vyškov o vyjádření k udělení licencí na autobusové linky
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- vyúčtováním provozu výherních hracích automatů firmy CZ MASTERGAME,
s.r.o. v provozovně u Kummerů
- žádostí Krajského ředitelství policie JmK na poskytnutí dotace na přístroj
na měření alkoholu u řidičů
- obsahem petice za nezařazení lokality 1.05 Přídanky na vinohrádkách a 1.06
Rodinné domy Křižnice do změny územního plánu
- ustavením komise pro posouzení nabídek na akci „Stavební úpravy části
objektu Kulturního domu“ (rekonstrukce šaten, kabin a soc. zařízení)
- ohlášením nálezu „místa veřejného ohrožení“ v místní části na Křivdě –
hráz nad dětským hřištěm – řešeno označením a zasypáním vymleté strže
hrubým štěrkem
- požadavkem na zabudování nového světla veřejného osvětlení na Trávníkách u č.p. 21
- provedením havarijní opravy propadlé asfaltové plochy v prostorách
za Domem s pečovatelskou službou
- stanovením výše nájemného v obecních bytových domech a Domě
s pečovatelskou službou od 1.1. 2010 v návaznosti na podmínky stanovené
Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci tzv. regulovaného nájemného
- opatřeními vyplývajícími z toho, že obec se k 1.10. 2009 stala plátcem DPH,
např. upravení nájemních smluv, obeslání dodavatelů služeb apod.
- žádostí o povolení provozu výherních hracích přístrojů v provozovně
u Kummerů
- ukončení rekonstrukce elektroinstalace obecního bytového domu č.p.519,
odsouhlasením vícenákladů ve výši 3,9%, tj. prací, které vyplynuly v průběhu
realizace a nebyly obsaženy v projektu
- příspěvkem JmKraji na integrovaný dopravní systém ve výši 114,1 tis. Kč
- žádostí nájemců bytového domu č.p. 519 o odpuštění nájemného z důvodu
zhoršených podmínek pro vyplývajících z prováděných rekonstrukcí – bylo
rozhodnuto o odpuštění 50% jednoho měsíčního nájmu
- zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, které provedly pracovnice kontrolního oddělení Krajského úřadu
- výroční zprávou Základní školy a protokolem o kontrole provedené českou
školní inspekcí
- smlouvou o pronájmu pozemku s manž. Olejníkovými, č.p.629 vedle jejich
rodinného domu
- zpracovanými projekty v rámci záměru regenerace stávající zeleně a rozšiřování nové zeleně v katastru obce a zpracováním podkladů pro podání
žádosti o dotace z operačního programu životního prostředí
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- cenovou nabídkou na vchodové dveře do Mateřské školy od firmy PB Plast
Vyškov
- žádostí nájemců obecního bytového domu č.p. 698 o výměnu oken, dveří
a zateplení budovy, bude posouzeno při sestavování rozpočtu na rok 2010
- oznámením Respona, a.s. Vyškov, že v roce 2010 ceny za veškeré poskytované služby v oblasti nakládání s odpady zůstávají na úrovni roku 2009
- oznámením Okresního soudu o nařízení veřejně prospěšných prací pro dva
drnovické občany, ze strany obce umožněno, pracovníci však dosud nenastoupili
- stížností na umístění včelstev v místní části Křivda – hledání kompromisu
mezi dvěma stranami
- žádostí o odprodej obecního pozemku před rodinným domem č.p. 64
- smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK z dotačního programu
na požární techniku ve 50 tis. Kč
- žádostí o dotaci na registrovanou sociální službu od Oblastní charity na rok
2010
- nabídkou prioritních akcií na Občanský větrný park Drahany – zamítnuto
- žádostí o refundaci nákladů na opravu elektroinstalace L. Dvořáková, byt
č. 5 v obecním bytovém domě č.p. 519 – schváleno ve výši doložených
nákladů
- smlouvou o vydání souhlasu s územním rozhodnutím s firmou Trasko, a.s.
v rámci plánované výstavby rodinných domů
- cenovou nabídkou firmy EDMA, s.r.o na opravu příjezdové komunikace
k obecnímu bytovému č.p. 698
- žádostí občanského sdružení FKD Drnovice o finanční podporu na náklady
na elektrickou energii vyplývající z dřívějšího nastavení odběrního místa –
drnovického stadionu na střední tarif
- dokončením místní komunikace v lokalitě Za Mlýnem a v návaznosti na to
uvolněním finančních prostředků firmě DAVO Trading v rozsahu dohodnutém v „Dohodě o vzájemné součinnosti“
- záměrem Zemědělské společnosti Drnovice na prodej plynovodu do průmyslové lokality Kašparov Jihomoravským plynárnám
- rozpočtovými opatřeními při změnách mezi položkami
- žádostmi o umístění v Domě s pečovatelskou službou – zařazení do pořadníku s tím, že přednost mají žadatelé z obce
Výše uvedené je zestručnělý přehled toho, čím se zabývaly orgány obce v období od vydání posledního zpravodaje.
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Dále považujeme za vhodné poznamenat:
Co bylo v uvedeném období, z větších akcí zrealizováno:
- byla dokončena největší letošní investiční akce „Rekonstrukce komunikace
Trávníky“, následně se řešily ještě některé detaily, máme za to, že akce
svůj účel splnila a že drtivá většina občanů jí hodnotí kladně a zvyká si žít
v „obytné zóně“
- dále byla dokončena druhá největší letošní investiční akce „Kanalizace Nová
cesta“ v průběhu výstavby komplikovaná tím, že inženýrské sítě na které se
naráželo vedly většinou jinde než byly zakresleny. Povrch byl prozatímně
zpevněn recyklátem a definitivní úprava bude po napojení rodinných
domů.
- opravy nejstaršího obecního bytového domu č.p. 519 – rekonstrukce elektroinstalace, výměny odpadů a rozvodů vody a výměna oken
- oprava poškozených mantinelů kolem asfaltového hřiště. Po vyčištění
a opravení zbývající části je připravena celá plocha na bruslení - pokud
bude přát počasí.
Co se nám líbí:
- jak si občané pěkně a vkusně upravují prostory před rodinnými domy
po provedené rekonstrukci na Trávníkách
- jak ožila zámecká zahrada, což potvrzuje, že se jednalo o správnou investici. Stinnou stránkou je chování části mládeže, která svým chováním zde
působí škody
Co se nám nelíbí:
- je už téměř trapné opakovat bezohlednost některých občanů při pálení
trávy a různého mokrého klestu na zahradách
- nepořádek, který dokáže mládež poházením všech možných odpadků
vytvořit kolem autobusové čekárny
- ničení veřejného i soukromého majetku – v poslední době dopravní
značky, obecní garáž, trafostanice v zámecké zahradě, opakované rozbíjení
automatu na svíčky na hřbitově, fotbalový stadion snad ani nemá cenu komentovat
- parkování osobních automobilů na chodníku v místní části Frédy –
zvyšuje se tím nebezpečí úrazu především u dětí, které jsou nuceny vstupovat na frekventovanou vozovku
Co je však především nutné uvést!!
V průběhu volebního období byly nastartovány tři zásadní projekty, které
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svým dopadem jednoznačně přesahují jeho rámec a vzájemně spolu úzce
souvisí, navazují na sebe časově i věcně a mají ve svém zadání:
- změna územního plánu obce – racionalizaci prostorového a funkčního
uspořádání území v krajině a jejího využití
- komplexní pozemkové úpravy – řešení uspořádání pozemků z hlediska majetkového, protierozní ochrany, vodohospodářského a ekologického
- protipovodňová a protierozní opatření – řešení optimalizace vodního
režimu v krajině
Jejich společným finálním výstupem je uvedení intravilánu a extravilánu obce
do stavu umožňujícího další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající
v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství
a společenství lidí obývajících dané území.
U výše uvedeného je nutné důsledně postupovat dle příslušných zákonů jak
po stránce věcné, tak i časové.
Blíže ke změně územního plánu.
Ze strany obce bylo zpracováno zadání, které bylo rozděleno na dvě části a to
„Změna č. 1A – rozhledna na Chocholíku“ a „Změna č. 1B – zahrnující všechny
změny zbývající“. Důvod pro tento postup je jednoznačný. Obec obdržela
finanční dotaci na rozhlednu a tuto je potřeba vyčerpat. Zde nás tedy tlačí čas
a předpoklad schválení změny 1A je asi konec prvního čtvrtletí 2010.
U změny 1B, která je tedy z hlediska obce zásadnější jsme nyní ve stadiu
společného projednávání se všemi dotčenými orgány, které vznášejí odborné
připomínky a tyto budou vyhodnoceny.
Obě změny jsou umístěny na webových stránkách Městského úřadu Vyškov
– Odbor územního plánu a rozvoje, kde může každý nahlédnout a vznášet
připomínky, které budou následně projednány na veřejném jednání, které
bude asi na jaře příštího roku.
Změna územního plánu vzbudila pozornost občanů. Rozšířila se informace,
že již nyní se „o něčem hlasuje“, což pochopitelně není pravda - rozhodovat se
bude až na konci celého procesu. Připomínky formou petice jsou v územním
plánu k zahrnutým změnám – uváděné výstavbě v místních částech „Přídanky
na vinohrádkách“ a „Křižnice“. (Nejedná se o místní část „Vinohrady“,což
v rámci diskusí proniklo mezi občany. Zde byla výstavba připravována před
rokem 1990 a záměr zanikl vrácením pozemků). Nutno zdůraznit, že rozhodnuto bude až po důsledném zvážení všech argumentů a všechna pro
a proti budou v rámci procesu posouzena. Rozhodně nepřipadá v úvahu, že
by byla realizována výstavba, která by měla dopad na zvýšení rizika záplav
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event. ničení přírody. Po naplnění všech předpokladů, tj. shromáždění všech
odborných poznatků, posouzení všech připomínek rozhodne o konečné
podobě územního plánu zastupitelstvo na veřejném zasedání a je možné
– vzhledem k časovému postupu, že to bude zastupitelstvo, které vzejde až
z dalších voleb.
Komplexní pozemkové úpravy – mají v zadání, jak je uvedeno výše
a jinými slovy se jedná o to, že se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně
uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost
a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky
pro racionální hospodaření vlastníků půdy a dále zajistily podmínky pro
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Jedním z finálních
výstupů je i plán společných zařízení, který tvoří cestní síť a systém ekologických protierozních, hydrologických a krajinných opatření. V předešlé větě
se tedy jedná také o to, abychom mohli realizovat opatření, která jsou zahrnuta ve studii „Návrh protipovodňové a protierozní ochrany v k.ú.
Drnovice“. Komplexní pozemkové úpravy zajišťuje ze zákona organizačně
i finančně (asi 4,5 mil Kč) Pozemkový úřad a na jejich realizaci v naší obci
byla v srpnu vybrána odborná firma. V současné době bylo zahájeno geometrické zpracování terénu a povinností vlastníků pozemků je umožnit určeným
pracovníkům vstup na pozemky. Úspěchem je především to, že získáním
podpisů od nadpoloviční většiny vlastníků pozemků musel Pozemkový úřad
akceptovat žádost obce o zahájení této akce.
A. Dvořák

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZAČAL
Tento školní rok jsme zahájili s počtem 81 dětí, rozděleny jsou ve dvou
třídách po 27 a jedna třída 28 dětí. Kolektiv pedagogických pracovnic zůstává
stejný jako vloni, avšak nastala jedna změna a tou je výměna učitelek ve třídě
Lištiček a Žabek. K tomuto řešení jsme přistoupili i kvůli organizaci angličtiny.
Ještě stále likvidujeme následky po vytopení školky v srpnu 2008, takže
zahájení nového školního roku předcházely práce jako malování kuchyně
a všech místností, které byly vodou poškozeny. Při té příležitosti se provedlo
vymalování chodby v nové části budovy a opravy ve třídách a také opravy
na fasádě. Také bylo zjištěno, že téměř všechny dveře v kuchyni jsou neo10

pravitelné a budou se muset vyměnit, v současné době máme již nové vchodové dveře do kuchyně, výměna ostatních nás ještě čeká. Bylo zakoupeno
25 nových plastových lehátek a 50 prostěradel. Do konce roku 2009 bychom
ještě chtěli vybavit alespoň část třídy Žabek novým nábytkem a zakoupit
nový koberec.
O prázdninách nás také čekala jedna důležitá změna v legislativě, v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 447/2008 Sb., byla vydána nová zřizovací
listina naší příspěvkové organizace, platná od 1.7.2009. Musela obsahovat
změny ve vymezení majetku a práv a povinností k majetku ve vlastnictví
obce předanému příspěvkové organizaci. V důsledku přezkoumání majetku
v katastrálních mapách bylo zjištěno, že budova mateřské školy má nesprávné popisné číslo, původní č.1 bylo změněno na současné 201. K této
změně došlo v důsledku přečíslování čísel popisných v obci Drnovice, vyvolané nejednoznačným přidělením čísel jednotlivým budovám s odlišnou náplní činnosti. V minulosti tak bylo přiděleno číslo popisné několika budovám,
kdy v jedné sídlí Obecní úřad Drnovice a ve druhé zmíněná příspěvková organizace / mateřská škola /. Změna musela být zapsána ve školském rejstříku,
obchodním rejstříku, Českém statistickém úřadě a ostatních institucích.
A co se u nás od začátku školního roku dělo a co nás v nejbližší době
čeká? Hned 4.9. jsme přijali pozvání Kolokoče na filmové představení Cesta
na měsíc 3D, od 10. září začala jezdit 1. patnáctičlenná skupina dětí na plavání
do Vyškova, tentokrát do plavecké školy Tempo, druhá skupina začne plavat
od února.
Jak probíhá logopedická péče? 6. října navštívila mateřskou školu Mgr. Helena Kolbábková. Depistáž, které mohly být přítomni rodiče, byla provedena
u 39 dětí, 8 dětem již byla náprava ukončena, v současné době logopedii
navštěvuje v MŠ 31 dětí, pracují s nimi 2x týdně dvě naše učitelky – logopedické asistentky. 6 dětí dochází na logopedii mimo školku do odborných
zařízení.
Již od loňského školního roku nabízíme předškolním dětem možnost
navštěvovat kroužek angličtiny. Je tomu tak i letos, změnili jsme pouze organizaci. Jak jsem již v úvodu předeslala, paní učitelka Jelínková, která děti
angličtinu učí, začala letos vyučovat v Lištičkách. Seznamování s anglickým
jazykem již není pouhým kroužkem pro zájemce, ale je nyní součástí vzdělávání
předškolních dětí. Každý pátek se při hrách a řízených činnostech naučí něco
nového. Formou her, písní a říkadel se už naučily pojmenovat zvířátka, barvy,
některé části těla, dozvěděly se, jak slušně pozdravit, poděkovat, jak se řekne
jejich jméno anglicky. K tomu všemu používají spoustu pěkných pohádkových karet, pracovních listů a jiných zábavných pomůcek.
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Stále se snažíme zaměřovat na ekologickou výchovu. Chodíme do přírody,
odkud si přinášíme různé plody a přírodniny pro výzdobu školky a tvoření,
ke studánce měřit průtok vody, pozorujeme život v bažinách. Den zvířat
4.10. jsme si připomněli návštěvou u Holubářů spojenou s pozorováním koní
a jiných zvířat. Dětem do Lištiček byla zakoupena vodní želvička, pozorují ji
a starají se o ni. Třídíme odpad, uspořádali jsme sběr starého papíru.
V rámci spolupráce se základní školou jsme byli pozváni na kulturní program
Kdo si zpívá, nezlobí, předškolní děti navštěvují se svými rodiči Všeználka, kde
se připravují na 1. třídu ZŠ.
V mateřské škole děti mohly shlédnout divadelní představení O veverce
Zrzečce a Kouzlení s klaunem. Jako každým rokem se zapojujeme do dobročinné sbírky na Fond SIDUS, prodejem drobného propagačního materiálu
jsme letos získali 1110,- Kč a odeslali pro dětskou nemocnici v Motole na zakoupení přístrojů.
Co nás ještě čeká? Samozřejmě Mikuláš ve školce a vystoupení v kulturním domě, potom už vánoční besídka se stromečkem, dárky a divadelním
představením. Už se moc těšíme.
Děkujeme všem za spolupráci a přízeň, přejeme krásné vánoce hodně zdraví
a spokojenosti v novém roce.
			

Květoslava Synková, ředitelka mateřské školy

ZŠ DRNOVICE
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
přejeme Vám, abyste prožili krásné Vánoce, abyste měli čas se zastavit
v celoročním koloběhu, sejít se s blízkými a milými lidmi, načerpat energii
a elán do nadcházejícího nového roku 2010.

AKCE ŠKOLY
Pasování na čtenáře
Knihovna Karla Dvořáčka pořádá pro děti vyškovských škol v prostorách
knihovny pasování žáků na čtenáře. Oslovili jsme zástupce knihovny, paní
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Němečkovou, jestli by takovýto slavnostní akt zajistili pro žáky naší školy
– druháky – v obecní knihovně v Drnovicích. A tak jsme se všichni sešli 3.
listopadu. Po příchodu do knihovny jsme se všichni přenesli do pohádky.
Čekala na nás královna v překrásných šatech, které každý přečetl hádanku,
potom poklekl před opravdového rytíře, ten jim položil meč na rameno,
pronesl několik slov a pasoval všechny žáky na čtenáře. Na závěr si děti povídaly s královnou a rytířem, potěžkaly si meč a prohlédly si knihovnu. Všichni
odcházeli spokojeni plni dojmů, nových dárků včetně průkazky do obecní
knihovny (na celý rok zdarma) s tím, že se do knihovny budou určitě vracet.
				
Mgr. Jarmila Hrdová, tř.učitelka
Opět jsme byli úspěšní
Po vítězství v loňském ročníku okresního kola ve stolním tenise a třetím
místě v krajském kole byla naše účast v tomto školním roce mnohem těžší.
V pozměněné sestavě v kategorii chlapců – Jan Cigánek, 9.tř. Martin Králík,
9.tř. a Michal Novák, 8.A se vedly urputné boje o první místo mezi mužstvem
naší školy a ZŠ Nádražní 5. A i když se chlapcům nepodařilo obhájit loňské
vítězství, 2. místo z 12 družstev je obrovským úspěchem.
Vynikajícího sportovního výsledku dosáhl tým děvčat. Družstvo ve složení
Ivana Brandýsová, 9.tř., Ivana Štéblová, 9.tř. a Katka Vágnerová, 7.tř. vybojovalo v konkurenci 9 družstev také 2.místo.
Miss školní družiny
V pondělí 16. listopadu se v tělocvičně ZŠ konala soutěž „Miss ŠD“. V porotě
usedlo vedení školy a paní tajemnice a bedlivě sledovali jednotlivé disciplíny
i výkony dívek. Hodnotili přísně, ale spravedlivě.
Děvčata delší dobu pečlivě cvičila jednotlivé disciplíny. A jak vše probíhalo?
V první části předstoupily soutěžící před porotu a představily se. Mluvily
o tom, co je zajímá, co mají či nemají rády. Mnohé svým „přiznáním“ porotu i publikum pobavily. V druhé části nazvané „Co umíme“ děvčata zpívala,
recitovala, cvičila, předváděla svá výtvarná dílka. Potom se všechny jako
mávnutím kouzelného proutku přeměnily v překrásné princezny. Ovšem
princezně pouze krása nestačí, a tak dostaly jehlu a nit, aby ukázaly, jak jsou
zdatné švadlenky. A že se jim dařilo! V poslední části předstoupily před porotu
a odpovídaly na všetečné dotazy. A na porotě bylo, aby rozhodla. A že to bylo
těžké.
A jak to dopadlo?
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1. místo – Milena Křetínská
2. místo – Gabriela Kratochvílová
3. místo – Tereza Burdová
Díky štědrosti sponzorů byly odměněny krásnými dary všechny zúčastněné dívky.
Mgr. Martina Keitlinghausová, vych.
Den Zdraví
Mikroregion Drahanská vrchovina vyhlásil na týden od 12.10. do 16.10. „Týden
zdraví“. Zúčastnila se ho i naše škola a to Dnem zdraví, který proběhl ve středu
14. října. Klasická výuka byla vystřídána blokem různých akcí, zaměřených
na sportovní zdatnost, zdravou výživu, dopravní výchovu a zdravovědu.
Mezi žáky 4.-9. tříd byl největší zájem o test fyzické zdatnosti. O nejlepší čas
se bojovalo na veslařském trenažéru, v jízdě na kole a při skoku přes švihadlo.
Velmi zajímavé bylo pro žáky měření tlaku a vitální kapacity plic, ve kterém
děvčata předčila chlapce. Za zmínku stojí i chutné a oči lákající ovocné a zeleninové saláty. Zde nebylo vítěze ani poražených. Žáci 2.stupně si vyslechli
spoustu užitečných informací a rad z oblasti zdravé výživy a jaderné energie.
Naši nejmenší změřili síly ve fotbalovém turnaji. Celá akce vyvrcholila výrobou koláží a chutným obědem.
Enviromentální výchova na naší škole
Enviromentální výchovou se rozumí všestranné rozvíjení kompetencí v oblasti vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem
na vyvážené působení nejen společenských, ale i přírodních faktorů.
I naše škola má zařazenu enviromentální výchovu ve svém školním vzdělávacím programu „Zdravá škola pro všechny“. Spolupracujeme s ekologickým střediskem Rychta Krásenko, se školským zařízením Lipka Brno, se Zooparkem Vyškov.
30. 9. a 1. 10. navštívili žáčci 1. A a 1. B vyškovský zoopark. Jejich návštěva
však byla velmi netradiční. Žákům se představila zvířátka jinak, než co může
vidět obyčejný návštěvník. Tak se děti pomazlily s koťátky kočky sibiřské, nakrmily oříšky veverku Zuzku či se seznámily s opičákem Cyrilem. Další program v klubovně formou pohádky a her seznámil děti se zajímavostmi o lese
a zvířátkách v něm.
Žáky 2.třídy a 3. třídy přivítali v Lipce. Druháci měli vybrán program STROM.
Ve dvou skupinkách si mohli uzdravit stromového skřítka, povídali si o lese
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a zkoušeli vyrábět recyklovaný papír. V okolní zahradě diskutovali o životě
v lese, poznávali stromy, které jsou domovem zvířátek.
Třeťáci prošli programem JAK ROSTE CHLÉB. Povídali si o práci na poli v minulosti a dnes, poznávali druhy obilí, zkoušeli i mlácení obilí cepem. Potom
zkoušeli mlít mouku a připravit chlebové těsto, ze kterého si upekli preclíky
či pletýnky.
Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili vzdělávacího programu na SEV Jezírko – Soběšice
„Tajemství sojčího pírka“. I přes nepřízeň počasí si vyzkoušeli hledání pobytových znamení, naučili se drobky z myslivecké teorie.
Od 1. září je naše škola zapojena do programu RECYKLOHRANÍ. Jeho cílem
je zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů, spojený s osvětovou
činností v oblasti třídění a recyklace odpadů ve školských zařízení. Součástí
programu je i řada soutěžních úkolů, spočívajících v řešení kvízů, mapování
sběrných nádob a sběrných míst v obcích apod. Doufáme, že tento program
podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady.
Kroužky na ZŠ
Od měsíce října se rozběhla činnost kroužků na škole. Žáci mají možnost
navštěvovat:
-		kroužek reedukační
- kroužek Angličtinka
- kroužek dovedných rukou
- florbal
- míčové hry
- kroužek aerobiku (ve spolupráci s Kolokočem)
- kroužek Kuchařinka (ve spolupráci s Kolokočem)
Mimo tuto nabídku mají žáci také možnost volné návštěvy učebny informatiky, a to každý pátek v době 13.15 – 14.30 hod. Pro žáky naší školy je využívána
i učebna hudební výchovy ve spolupráci se ZUŠ ve Vyškově - hra na flétnu a tělocvična ve spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi.
Zápis do 1.ročníku
Ve čtvrtek 28. ledna proběhne v prostorách školy zápis pro budoucí prvňáčky.
Bližší informace budou zveřejněny na vývěsce a webových stránkách základní školy.
Mgr. Macela Hüblová, Mgr. Miroslav Zemánek, vedení školy
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Sbor dobrovolných hasičů
(www.hasicidrnovice.cz)

Jednotka PO
Ve II. pololetí jednotka zasahovala u 20 událostí. Z toho bylo 8 požárů, 9 technických pomocí, 1 planý poplach a 2 prověřovací cvičení. Dále jsme vyjížděli
10 krát pro potřeby obce. Tři požáry vznikly v Drnovicích – požár rodinného
domu v části Frédy, kontejner na hřbitově a požár suché trávy s křovinami ve
Zmolách.
V pátek 25. září 2009 jsme zaznamenali souběh dvou událostí.
V 10:11 hod. nás povolalo operační středisko hasičů k technické pomoci
na pozemní komunikaci za obcí Drnovice – směr Ježkovice v části „Cigán“.
K zásahu vyjela 2 družstva s cisternovými vozy. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že se jedná o vysypaný štěrk z přívěsu nákladního automobilu v
délce asi 100 metrů. Silnice byla obtížně průjezdná. Na pokyn velitele zásahu
jsme zabezpečili řízení dopravy a započali s příslušníky HZS s odstraňováním
štěrku pomocí lopat.
V 10:23 hod. jsme byli odvoláni k právě vzniklému požáru odpadu v Lulči a
na „Cigán“ bylo vysláno naše 3 družstvo s DA 12 Avia, které bylo na záloze v
požární zbrojnici. Naši členové společně s příslušníky HZS a pracovníky SÚS
Vyškov provedli odstranění stěrku z vozovky a v 11:36 se vrátili zpět na základnu. Mezitím cisterny dorazily do Lulče, kde jsme společně s jednotkami
HZS ve Vyškově a SDH Luleč provedli likvidaci požáru skládky v areálu ZD.
Naše jednotka utvořila 1 vysokotlaký proud v dýchací technice na zastavení
šíření požáru a postupné dohašování. Další členové byli určeni k rozhrnování
prohořívajících hromad odpadu. Požár byl zlikvidován ve 12:04 hod.
Výběr z další činnosti jednotky:
26. – 27. 9. Technická pomoc při zabezpečení návštěvy papeže
Sv. otce Benedikta XVI. v Brně
21. 11. Výcvik v protiplynovém polygonu na HZS v Prostějově
3. 12. Převzetí pamětního listu hejtmana JMK za pomoc při odstraňování
následků přívalových dešťů v roce 2009
12. 12. Výcvik v protiplynovém polygonu na OUPO MV v Brně
Antonín Bastl
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Mladí hasiči
K dnešnímu dni má mládež v SDH Drnovice přibližně 100 dětí ve věku 5 – 18
let (od minulého roku jich přibylo 20). Děti jsou rozděleny do družstev podle
věku a schází se pravidelně 1x týdně v hasičské zbrojnici pod vedením dvaceti
proškolených vedoucích. V zimním období jsou schůzky navíc doplněny 1x za
14 dní o hry v tělocvičně. Činnost dětí je velmi pestrá, nejen že se připravují
na závody a tak i na pozdější činnost v zásahové jednotce, ale hrají hry, plní
odznaky odborností, připravují si vystoupení na výroční valnou hromadu,
malují a hlavně se učí vycházet se svými vrstevníky.
Olomouc a Praha
S jednotlivci jsme vyjeli na prestižní klání do Olomouce a Prahy, kde jsme
jistě zanechali pěkné výkony a odvezli si několik ocenění. Jen pro představu
jedná se o akce s účastí nejlepších dětí z celé ČR v počtu 300 (v Praze dokonce
500) dětí a jsou vidět úžasné věci a dětem to určitě dodává sebevědomí a
zkušenosti do dalších závodů. Za zmínku a poděkování za vzornou reprezentaci našeho sboru a obce stojí tato jména: Jiří Handl (2. místo v Praze),
Klára Suchanová (5. místo v Olomouci) a Marie Orálková (7. místo v Praze).
Především výkon Jirky Handla, který časem 16,98s na 60ti metrové vzdálenosti s hadicemi a překážkami smazal 133 závodníků z celé České republiky,
nám dělá obrovskou radost a žene nás v naší práci dopředu. Blahopřejeme a
držíme palce všem, kteří v této disciplíně dělají dobré jméno Drnovicím.
Uzlovačka v KD
Již po šesté v řadě jsme letos uspořádali soutěž s názvem O putovní pohár starostky obce v Uzlování. Tato soutěž má již tradici a každoročně se
jí zúčastňuje padesátka družstev. Jaké bylo letos překvapení, když jsme
společně s paní starostkou na slavnostním nástupu vítali rekordních 67
družstev (128 mladších a 140 starších žáků) a to nejen z blízkého okolí. Cenu
pro nejvzdálenějšího účastníka si odvezlo družstvo z Ostravy – Michálkovic. Dále se u nás objevili Morkovice (Kroměřížsko), Drnholec (Břeclavsko),
Hrušovany u Brna a Starý Lískovec (Brněnsko). Nejmladším závodníkem se
stala teprve tří letá Natálka Kosiková z Drnovic. A kdo skončil na stupních
vítězů a odvezl si tak krásné medaile, poháry, polštáře a další ceny? V mladších
to byly Drnovice Peťa 1, Ivanovice 1, Drnovice Peťa 2, Milešovice 3 a ve starších
Nesovice 1, Drnovice 4, Drnovice 1 a Ivanovice 1. Nejúspěšnějším družstvem
se stalo Drnovice Peťa 1 ve složení Terezka Dvořáková, Marie Orálková, Ilona
Zbořilová a Jiří Handl, které vyhrálo i doplňkové disciplíny.
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Od října vzniká již po několikáté nové družstvo plamínků (5-6 let). Ujalo se
jich kvarteto vedoucích ve složení Veronika Kosiková, Pavla Štéblová, Honza
Kropáč a Tomáš Černík. Svůj úkol také zvládají všichni instruktoři, takže jejich práce je na vysoké úrovni a už teď jsou vidět výsledky. Nejen to, že jejich
družstvo téměř postoupilo z kvalifikace v uzlované (jen tři tréninky a někteří
jsou menší, jako tyčka, na které se váže uzel), ale hlavně děti, když jdou do
hasiče, už nebrečí, kde je maminka, ale vždy se těší, co jsme pro ně dnes
připravili. Dětí stále přibývá a to je další dobrá vizitka. Neodpustím si závěrem
připomenout, že je zde vidět již jakýsi dlouhodobější styl, kdy začínáme s
dětmi od malička a rodiče nás berou jako rovnocenné partnery a kroužek,
který patří rozhodně mezi ty lepší.
Všem družstvům přejeme hodně štěstí a věříme, že se jejich výkony, pokud
je to možné, ještě zlepší.

Požární sport
Po úspěšném vkročení do letošního ročníku Velké ceny, kdy jsme jak v kategorii mužů, tak i žen vedli s velkým bodovým náskokem, jsme začali uvažovat,
že by se zmíněný double, tedy vítězství jak v ženské tak i v mužské kategorii
mohlo podařit. Bohužel - asi v půlce sezony nám došel dech a na konci přišla
studená sprcha. Muži i ženy skončili nakonec celkově na druhých místech, což
je skvělé umístění, ale zamrzí, když víte, že jste měli na prvenství.
U A-týmu mužů se nám přestalo dařit po závodech v Kučerově, kdy se zranil
na následném tréninku Petr Šíbl a jeho absence byla znát. Družstvo s novou
stříkačkou PS19 začalo podávat nevyrovnané výkony. A i když se kluci snažili,
už nedokázali skvěle rozjetému družstvu z Topolan konkurovat.
V kategorii žen se rozhodlo až v posledním závodě. Našim ženám se také od
půlky sezóny nedařilo, ale měly větší bodový náskok. Ten jim vydržel až do
poslední soutěže, po které je pouhých 5 bodů dělilo od celkového prvenství.
Jak to tedy dopadlo celkově:
Muži - 21 družstev

Ženy - 13 družstev

1. Topolany
2. Drnovice A
3. Tučapy A
12. Drnovice B
13. Drnovice C

1. Hodějice
162 bodů
2. Drnovice A 157 bodů
3. Dražovice 141 bodů
13. Drnovice B 12 bodů

162 bodů
133 bodů
108 bodů
51 bodů
37 bodů
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Kde jsme vyhráli:
Habrovany 20.6.2009		
Kučerov 11.7.2009		
Dražovice 25.7.2009		

A- tým žen - 1.místo ze 13 družstev
A-tým mužů - 1.místo z 23 družstev
A-tým mužů - 1.místo z 25 družstev

Nakonec letošní sezónu hodnotím s odstupem času jako vydařenou. V příštím
roce bychom chtěli opět bojovat o místa nejvyšší a doufáme, že se podaří VC
okresu Vyškov vyhrát jak našim mužům, tak i ženám.
Děkujeme všem sponzorům a příznivcům za projevenou podporu a již nyní
zveme Vás všechny na 8. ročník soutěže O pohár starosty obce, který se
uskuteční 9.5.2010 od 11 hodin na místním fotbalovém hřišti.
Pavel Smutník

POZVÁNKA
Tradiční hasičský bál
se uskuteční
v sobotu 16. ledna 2010
Srdečně Vás všechny zveme
Poděkování
Při zabezpečování naší pestré činnosti vnímáme podporu obce, podnikatelů,
příznivců a občanů, za kterou upřímně děkujeme. Věříme, že i nadále budeme
nápomocni při řešení mimořádných událostí v obci a také budeme pokračovat
v úspěšné reprezentaci Drnovic při nejrůznějších soutěžích a setkáních.
Další informace ze všech úseků naší činnosti včetně fotogalerie najdete na
našich internetových stránkách.
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Co se točí v Kolokoči
Stejně jako nový školní rok byla v září zahájena také nová sezóna Kolokoče a s ní mnoho změn.
Kolokočkám, které stály u zrodu sdružení a které dosud zásobovaly Kolokoč svými nápady a svou
pílí, nastaly kromě mateřských povinností také povinnosti profesní. Vyvstala tedy otázka, co bude
dál s pravidelnými aktivitami v Kolokočovně.
Už o prázdninách se však mezi Kolokočkami objevily nové tváře
a posily, Kolokočovna se rozrostla o nové prostory a zaběhlé aktivity
se rozběhly v plném proudu. Kolokočovna má nyní k dispozici šatnu,
hernu, kreslírnu, kuchyňku, chodbu a toalety. Probíhá zde pravidelný
týdenní, měsíční i mimořádný program – Angličtina pro nejmenší,
Mimoušci, Pacičky, Volná herna, Výtvarné dílny, Babince, Klub 13,
Kolo-čtení, Kuchařinka a další. Termíny konání jednotlivých aktivit
naleznete na www.kolokoc.cz a na vývěsce na návsi.
V dopoledních hodinách se od září pravidelně v Kolokočovně scházejí
maminky s kojenci a batolaty za účelem psychomotorického rozvíjení svých
dětí. Právě jim jsou nově určeny prstové hrátky, baby masáže a znakování
s miminky. Pro děti od 4 let pokračuje již zaběhlá Angličtinka.
V září využil Kolokoč v Drnovicích kulturní dům,
kde uspořádal oblíbený bazar kojeneckých,
dětských a těhotenských zimních oděvů, bot,
hraček a dalších dětských potřeb. Akce měla velký
úspěch, bylo zaregistrováno více než 3500 kusů
věcí na prodej od 53 prodávajících. Přijely maminky s dětmi z celého
okresu a velice si pochvalovaly přehlednost, upravenost zboží, přijatelné
ceny a bezbariérové prostory umožňující snadný vjezd s kočárky.
Ve zdravém těle zdravý duch tj. motto měsíce října v Kolokoči. V rámci
kampaně Národní sítě zdravých měst probíhal
program Dny zdraví na Drahanské vrchovině.
Kolokoč se do tohoto programu připojil hned
několika aktivitami –
zdravým vařením
v Kuchařince, civčením na balonech, besedou
s MUDr. Alexandrem
Orálkem
zaměřenou
na očkování dětí, Kolo-čtením na téma zdraví
a nemoc, masážemi miminek v Mimouších
a v Pacičkách, aj. Také Drakiáda se uskutečnila
jako součást zmíněného programu. Snad sto
draků, hvězd, vzducholodí a různých příšer
na provázku a na niti se vznášelo druhou říjnovou neděli po nebi
za hřbitovem. Od října se opět rozběhla Kuchařinka, kde vaří děti
s rodiči a nově se Kuchařinka rozrostla o vaření pro děti prvních tříd
(bez rodičů). Fotografie a recepty si můžete prohlédnout na
www.kucharinka.estranky.cz
V listopadu Kolokoč uspořádal pro rodiče s dětmi další podzimní
radovánku a to Procházku se světýlky. Průvod kočárků, dětí
a dospělých se vydal po asfaltové cestě
od hřbitova hledat světélkující překvapení.
To čekalo na všechny u Žump a byl jím
vydlabaný dýňový halloweenský strašák.
Obrovský zájem vzbudilo v Kolokoči
výtvarničení. V tomto školním roce chodí
na výtvarné dílny pravidelně přes padesát lidí, z toho více než polovina
dětí. Na poslední, tj. listopadové výtvarné dílně tvořily děti Betlém.
Výtvarná dílna má nově své webové stránky: www.vytvarnadilna.estranky.cz
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Po všechny měsíce promítal Kolokoč ve spolupráci s Drnkou a OÚ v kinosále filmová představení
pro děti i pro dospělé. Obvykle byla promítána tři představení v měsíci a to během jednoho
víkendu. Kino má své samostatné webové stránky a to: www.kinodrnovice.estranky.cz
V prosinci vás Kolokoč se spolupracujícími organizacemi zve:
– na Čertovsko-andělskou discotéku pro členy, která se uskuteční 3. 12. 2009 v Kolokočovně
– na výjížďku do Městského divadla v Brně na divadelní představení Josef a jeho úžasný
pestrobarevný plášť (16. 12.)
– do kina dne 6. 12. v 16:30 hodin na pohádku Tři oříšky pro Popelku (představení bude
obohaceno o velkou mikulášskou tombolu a brambůrky zdarma), dále v 19:30 hodin
na komedii Líbáš jako Bůh
– na Předvánoční setkání do kulturního domu, konané 12. 12. 2009 od 16:30 hodin
(proběhne vyhlášení fotografické soutěže a vernisáž výstav Drnky a Kolokoče)
–
na Vánoce na vsi, poslední adventní neděli tj. 20. 12. v 17:00 hodin v Zámecké zahradě
Jednorázové akce i pravidelné aktivity Kolokoče mohou navštívit všechny rodiny s dětmi z Drnovic
i okolí. Pokud se vám aktivity Kolokoče líbí a chtěli byste se zapojit, odebírat náš měsíční emailový
zpravodaj, stát se členem či jiným způsobem Kolokoč podpořit, neváhejte a kontaktujte nás.
Za Kolokoč Eva Hrdá
www.kolokoc.cz

Osvětová beseda Drnovice o.s.
www.obdrnovice.estranky.cz

ob.drnovice@seznam.cz

Osvětová beseda má za sebou úspěšný rok
Když se ohlédnu za rokem 2009 musím zcela neskromně konstatovat: „Nač
jsme sáhli, to se nám povedlo.“ Dlužno dodat, že je to také vaše zásluha, podpora
a návštěvnost na našich akcích nás utvrzuje v tom, že naše práce není zbytečná.
Už počet diváků na novoročním koncertu nás mile překvapil a v tomto duchu,
dá se říct, se nesl celý rok. Operetka Uličnice, Svatoantonínský košt vín, nově
Drnováci hrají Drnovákům, Letní noc na ALLVETU, Vinobraní, koncert Fleretu
s Jarmilou Šulákovou a divadelní komedie Postel pro anděla. Všechny tyto akce
se těšili mimořádné přízni a hlavně spokojenosti návštěvníků. Vyzdvihnou jednu z nich nad ostatní není možné, protože jsou to naše děti a máme je všechny
stejně rádi, ale nejvíce práce a následné spokojenosti nám přinesla obě divadla
a říjnový koncert Jarmily Šulákové a Fleretu. Největším překvapením byl potom
festival v parku „Drnováci hrají Drnovákům“, takový úspěch a návštěvu nečekali
ani největší optimisté.
V tomto roce nás ještě čeká vánoční koncert o kterém vás budu informovat až
v příštím zpravodaji. Mohu prozradit, že letos bude výtěžek věnován Dětskému
oddělení nemocnice Vyškov. Za svoje novodobé působení (3 roky), přispěla
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Osvětová beseda na dobročinné účely částkou, která již dosáhla hodnoty 100 000,Kč. Nově jsme se také stali „Přítelem dětí UNICEF“.
Závěrem bych rád poděkoval všem našim příznivcům, přátelům, návštěvníkům,
spolupracovníkům a v neposlední řadě členům OB, za to že udržují kulturu
v naší obci nad vodou a někdy ji dokonce katapultují do hvězdných výšin. Věřím,
že i nadále se budeme všichni zdokonalovat a za rok budu moci opět hodnotit
úspěšnou sezónu.
Jménem OB Drnovice o.s. i jménem svým vám přeji krásné prožití závěru
tohoto roku a úspěšný start v roce novém.
Jiří Dvořák předseda OB Drnovice o.s.

OREL DRNOVICE
Čas prázdnin rychle uběhl. Konec prázdnin se konal ve znamení oslav Orla.
Stovky členů Orla ze všech koutů republiky se zúčastnily třídenních oslav
100. výročí založení Orla, které probíhaly od čtvrtka 20. srpna do neděle 23.
srpna 2009 v Kroměříži a na sv. Hostýně. Naši členové jeli do Kroměříže dne
22. srpna. Klapilova župa Vyškov měla na náměstí stánek, kde se Drnovská
jednota prezentovala perníkovými srdíčky s emblémem naši jednoty, které
upekli sourozenci Handlovi. Mimo perníků se rozdával náš Orelský zpravodaj
vytvořený ke 100. výročí založení Orla v Drnovicích. Tolik k zakončení oslav
a letních prázdnin.
12. září 2009 se konala soutěž v lehké atletice o odznak Bedřicha Kostelky
ve Vyškově. V kategorii mladší děvčata se na 2. místě umístila Pavlína Sotolářová.
V kategorii starší žáci (byl přidán šplh a plavání) se na 2. místě umístil Antonín
Plhal a 3. místo získal Tomáš Kudlička.
V kategorii starší děvčata získala 2. místo Katka Bugnerová. Naši Orli byli tentokrát ve Vyškově úspěšní.
Dne 27. září se konala největší akce pro celou Českou republiku a to návštěva
papeže Benedikta XVI. v Brně - Tuřanech. Mše svaté se zúčastnilo na 120 tisíc
lidí, samozřejmě i Orlové z Drnovic (někteří konali pořadatelskou službu).
24. října 2009 se konala ústřední soutěž v přednesu křesťanské poezie a prózy:
18. ročník SVATOVÁCLVSKÁ RÉVA v KD v Lubině. Od nás se účastnilo 5 dětí
a starosta Jan Handl, který získal v přednesu 3. místo.
Naši florbalisti v kategorii nad 15 roků – muži poustoupili do florbalové ligy,
kde odehráli tři zápasy. Přejeme jim, aby se jim lépe dařilo a dosáhli lepších
výsledků.
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22. listopadu se trénovalo v kuželkárně ve Vyškově na župní přebor
v kuželkách.
6. prosince se již tradičně konala Mikulášská nadílka v KD.
Děkujeme členkám svazu civilizačních chorob Drnovice za velkou pomoc při
pečení perníčků v listopadu tohoto roku na Mikulášskou nadílku. Za zdobení
perníčků děkujeme zejména členkám Kolokoče, paní Janě Brandýsové a ostatním ochotným pomocnicím.
Dodatečně děkujeme starostovi Sokola Pavlu Kubíčkovi za ozvučení Dětského
odpoledne.
Ing. Marie Králíčková
sekretářka Orla
Všem občanům naši obce děkujeme za celoroční přízeň a přejeme
do nového roku 2010 hodně zdraví, síly, štěstí a Božího požehnání.
Jan Handl
starosta Orla Drnovice

Občanské sdružení DRNKA
(www.drnka.org)

Fotografové zachytili krásy drnovické přírody
Digitální fotoaparát je dnes běžnou součástí rodinné výbavy, ba co víc, jako
prvek mobilního telefonu se pozvolna stává osobním standardem. A tak se
vlastně neustále fotografuje. V hospodách, na koncertech, ve škole a občas
i v přírodě. Občanské sdružení Drnka proto vyhlásilo na jaře loňského roku
amatérskou fotografickou soutěž s názvem “Příroda a krajina v Drnovicích
a okolí”. Půldruhého roku tak mohli milovníci místní přírody a fotografie
posílat do soutěže svoje záběry. Nakonec se jich pořadatelům sešlo pět set
třicet od dvaatřiceti autorů.
Pro zajištění nestrannosti a vysoké úrovně hodnocení zasedli v porotě soutěže
zkušení fotografové z vyškovského fotoklubu Orion: Jiří Foltýn, Vladimír Kotulán, Václav Koudelka a Miroslav Svoboda. Čtveřici fotografů doplnil historik
Radek Mikulka. Přihlášené snímky byly hodnoceny ve dvou kategoriích. Zatímco v dětské (do dvanácti let) získali všichni tři přihlášení soutěžící od poro23

ty čestné uznání, v kategorii dospělých bylo rozhodování o poznání složitější.
Předseda poroty Jiří Foltýn shrnul úroveň hodnocených snímků následovně:
“Úroveň soutěže se blížila tomu, co dřív představovali okresní soutěže amatérské fotografie. Na této úrovni se vždy objeví autoři, kteří už zvládají tvůrčí
proces, umí ze svých fotografií vybrat snímky, které mají určitý standard.
Zbytek zaslaných snímků má úroveň kolísavou, najdou se v něm velmi dobré
snímky, ale také fotografie s hrubými nedostatky”.
Tématické zaměření fotografií tvořilo pestrou škálu námětů. Mezi nejvděčnější
témata patřily květiny, hmyz, stromy, houby, ale i otevřená krajina ve všech
ročních obdobích. Pokud jde o poslední ze jmenovaných námětů, u poroty
nejvíce zabodoval snímek Zdeňka Štarka s názvem “Žluté moře”, zobrazující květnový aspekt v místní části Kopaniny. V kategorii “Makro” zvítězila fotografie dlouhozobky svízelové, pojmenovaná “Balet nad rudým kalichem”,
jejíž autorkou je Kamila Julínková. Za kolekci fotografií pak porota ocenila
vyškovského fotografa Milana Kusalu a Pavla Hladíka z Drnovic.
Slovy dalšího porotce Radka Mikulky lze hodnotit uspořádanou soutěž “velmi
vysoko”. Pokud však porotce a organizátory skutečně něco překvapilo, byl to
vysoký podíl účasti žen-autorek všech věkových kategorií, které tvořili rovnou
polovinu přihlášených soutěžících a posbíraly šest z deseti udělených cen.
Pokud jste sami zvědaví na úroveň drnovické amatérské fotografie, pak si
rozhodně nenechte ujít vernisáž výstavy soutěžících fotografií a přijďte se
v sobotu 12. prosince od 16:30 hodin do drnovického kulturního domu zapojit do hlasování o cenu publika.
Pavel Klvač

Desetiletá historie Drnky v číslech
V prosinci letošního roku oslaví občanské sdružení Drnka deset let své existence. Bylo to 14. prosince 1999, kdy se v místní restauraci U Kumrů sešlo
patnáct zakládajících členů. První veřejnou akcí Drnky byla ještě téhož roku
výstava vánočních pohlednic ze sbírek dnes již zesnulého drnovického
občana Oldřicha Nováka. Od té doby se členská základna sdružení rozrostla
na současných osmdesát tři členů. Co dalšího nám o sdružení může prozradit
pečlivě vedená evidence? Pro odpověď na tuto otázku jsme nahlédli do kronik a dalších dokumentů sdružení.
Přestože je řeč statistik ošemetná a zdaleka nic nevypovídá o kvalitě popisovaných jevů, připomenutí některých dat a trendů může být v lecčems inspirativní. Například tabulka realizovaných akcí nám ukáže, že jejich celkový počet
šplhá za deset let ke dvěma stovkám. Nejoblíbenější aktivitou sdružení jsou
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zcela jistě vernisáže původních, Drnkou připravených, výstav, v drtivé většině
s regionální tématikou. Dosud jich bylo připraveno čtyřicet šest. Dále pak
následují brigády orientované na ochranu přírody a zvelebování okolí v počtu
třiceti tří, čtrnáct vydaných publikací nebo třeba dvanáct uspořádaných
soutěží a anket. Tyto stěžejní aktivity pak doplňují vlastivědné vycházky,
pořádání divadelních představení, koncertů, přednášek a občasných sportovních akcí.
A kolikže všechna ta paráda stojí? V celkovém součtu přesáhli investované
prostředky sdružení dva miliony Korun. Poslední léta neklesá rozpočet
sdružení pod dvě sta tisíc. Nejvíce Drnka utratila v roce 2004, kdy její výdaje
činily více než dvojnásobek, což bylo spojeno s vydáním výpravné publikace
o historii obce. A kde tyto peníze sdružení bere? Nejvíce si Drnka cení darů
od drobných dárců z řad drnovických občanů a přátel obce. Celková suma
těchto prostředků již překročila 300 tisíc Korun. Na finančně náročnější akce
Drnka tu a tam žádá o podporu u ministerstev a nadací. Významně sdružení
podporuje i obec Drnovice a mikroregion Drahanská vrchovina. Nezanedbatelný díl rozpočtu pak Drnka pokrývá výnosy z vlastní činnosti - prodejem
publikací, výtěžky ze vstupného a zisky z pořádaných zájezdů. Netřeba snad
dodávat, že veškerou práci pro sdružení odvádějí členové a příznivci Drnky
ve svém volném čase a výhradně bez nároku na finanční odměnu.
Pavel Klvač

Roční promítání místního kina
V listopadu loňského roku obnovila občanská sdružení Kolokoč a Drnka
za podpory obecního úřadu promítání v místním kině. Za uplynulý rok bylo
sehráno 38 filmových představení, která navštívilo 3251 diváků. Průměrná
návštěvnost tedy činí 85 diváků na jedno představení, což je z tohoto pohledu
nejvyšší průměrná návštěvnost ze všech kin v okrese Vyškov. Na druhou
stranu je třeba říci, že naše kino promítá jeden víkend v měsíci. Oblíbená jsou
především dětská představení.
Na základě zkušeností z ročního provozu se všechny tři spolupracující subjekty dohodly, že budou v provozu kina pokračovat i v roce 2010. V kině byly
provedeny nezbytné revize a instalována nová zvuková technologie. Tyto náklady zúčastněné subjekty zaplatily rovným dílem, stejně jako se podělí na konci letošního roku o drobnou ztrátu z provozu, v řádu jednotek tisíc Korun. Nad
tyto uvedené náklady nechal obecní úřad letos kino za 40 tis. Kč vymalovat.
Z ročního provozu je zřejmé, že provoz kina je možný pouze díky bezplatné
práci především členů sdružení Kolokoč a v menší míře i Drnky. Bez těchto

25

že budou v provozu kina pokračovat i v roce 2010. V kině byly provedeny nezbytné revize a
instalována nová zvuková technologie. Tyto náklady zúčastněné subjekty zaplatily rovným
dílem, stejně jako se podělí na konci letošního roku o drobnou ztrátu z provozu, v řádu
jednotek tisíc Korun. Nad tyto uvedené náklady nechal obecní úřad letos kino za 40 tis. Kč
vymalovat.
Z ročního provozu je zřejmé, že provoz kina je možný pouze díky bezplatné práci
především členů sdružení Kolokoč a v menší míře i Drnky. Bez těchto dobrovolníků by kino
dobrovolníků by kino jednoduše nepromítalo. O tom, jestli bude rok 2010
jednoduše nepromítalo. O tom, jestli bude rok 2010 posledním rokem provozu našeho kina,
posledním
rokem
provozu našeho
kina, rozhodnou
svojí účastí na filmových
rozhodnou
svojí účastí
na filmových
představeních
drnovičtí občané.
___________________________________________________________________________
představeních drnovičtí občané.
Občanská sdružení Drnka a Kolokoč a Obecní úřad Drnovice
pořádají v KD v Drnovicích
v sobotu 12. prosince 2009 od 16.30 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
s vernisáží výstav

Příroda a krajina v Drnovicích a okolí
(fotografie ze soutěže)

Drnka 1999–20009
(o. s. Drnka)

Betlém
(o. s. Kolokoč)
V doprovodném programu budou vyhlášeny výsledky fotografické soutěže
Zahrají a zazpívají děti z Kolokoče a skupina "Kdo má čas"
___________________________________________________________________________

SOKOL DRNOVICE
Ani tomu člověk nechce věřit jak ten čas rychle utíká. Poohlédněme se tedy,
co se nám v tom sportovním roce 2009 podařilo udělat. Největší událostí
byla bezesporu oslava stého výročí založení T. J. Sokol v Drnovicích. Výstavku
navštívilo téměř na 500 zájemců, kteří byli mile překvapeni co se do dnešních
dnů zachovalo informací o našem sokole. Bylo vytištěno 100 kusů publikace
a ta je všechna rozebrána. Na některé se ani nedostalo, ale i pro ty se připravuje
další vydání, vše je vedeno!
Sokol Drnovice patří se 175 členy k největším organizacím v obci. Tělocvičnu
využívá 13 oddílů + děti ze ZŠ. Klade se velké úsilí na údržbu a úklid tělocvičny.
Podařilo se nám udělat elektrickou přípojku od MŠ na hřiště odbíjené a tenisu.
Je však ještě třeba několik malých úprav, kvůli bezpečnostním předpisům.
Poděkování patří obci Drnovice, která vynakládá nemalé finanční prostředky
na energie a jiné - např. připravuje se vybudování nových sociálních prostor
v tělocvičně.
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Jak se nám dařilo ve sportu?

Stolní tenis byl velice úspěšný, s 5 družstvy mužů v okresní soutěži 4 postoupily do vyšší třídy okresu. Nadále si žáci udržují v okresní lize první místo,
bez prohry. Zato to bude asi špatné v sezoně 2010/2011, protože není příliv
mládeže.
Oddíl odbíjené má v soutěžích okresního přeboru sezony 2009/2010 2 družstva mužů a nevedou si také špatně. “A” družstvo je v okresním přeboru I. třídy
po podzimní části na druhém místě a oproti minulému roku je to zlepšená pozice. Nově utvořené “B” družstvo je na 4. místě v okresním přeboru II. třídy a jedním z úkolů je v případě potřeby doplňovat některým hráčem družstvo “A”.
Na závěr všem sportovcům posílám poděkování a uznání s přání pevného
zdraví a pohody v roce 2010.
starosta T.J.Sokol Drnovice, Kubíček Pavel
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Se sokolský pozdravem “Nazdar!”
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DRNOVICE OPĚT NA 1. MÍSTĚ !

Drnovický fotbalový klub pokračuje v úspěšném tažení okresními soutěžemi.
Do nové fotbalové sezony 2009/10 jsme vstoupili se třemi mužstvy.
„A“ tým zahájil sezonu v nejvyšší okresní soutěži posílen o mladé hráče –
Jiřího Ignačáka, Pavla Jelínka, Martina Bébara a Martina Jakeše. Tým posílil
také zkušený Jan Bula.
Vstup do soutěže se nám vydařil, ale ve třetím kole přišel kolaps v Pačlavicích,
kde jsme si nechali nastřílet sedm gólů. Potom jsme rozjeli úspěšnou šňůru
vítězných zápasů, narušenou bezbrankovou remízou se Švábenicemi a ukončenou prohrou 0:1 v Brankovicích, a to přesto, že jsme byli lepším týmem.
Naše podzimní bilance je tedy 10 vítězství, 1 remíza a 2 prohry, skóre 48:17
a 1.místo v OP. Nejlepším střelcem je zatím, stejně jako v loňském roce, Radek
Novotný s 18 brankami. Stínem podzimu bylo vážné zranění kolena Petra
Žaluda.
„B“ tým po postupu do vyšší soutěže vstoupil do nové sezony v prakticky
nezměněném složení. Nevedl si vůbec špatně, a s bilancí 7 výher, 3 remízy a 3
porážky přezimuje na pěkném čtvrtém místě.
Nově založené družstvo přípravky hraje OS přípravek. V této soutěži se, i přes
obrovskou snahu, projevuje věkový a výkonnostní rozdíl, a proto naše naděje
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dostávaly poměrně vysoké příděly. Nějak se ale začít musí. Pozitivní je, že
kluci ( i děvčata ) chodí ve vysokém počtu na tréninky, a že je u nich vidět,po
půlročním trénování, velký pokrok.
Zimní příprava mužů začne v polovině ledna. Zúčastníme se zimního turnaje
v Morkovicích a nebude chybět ani soustředění na Čeladné.
Co se týká chodu klubu, tak byl zvolen nový místopředseda - ing. Vlastimil
Polišenský.
K poslednímu červnu ukončily své působení na drnovickém stadionu
vyškovské mládežnické oddíly, tím na nás plnou vahou padla starost o chod
tohoto stadionu, a s tím související vyšší platby za energie a údržbu.
Děkujeme za podporu firmám RB elektromontáže, AUTOJEŘÁBY Pytela,
Tipsport bar Dukla, ATESA s.r.o., TRASKO a.s., Restaurace SPORT Drnovce
a OÚ Drnovce.
Do roku 2010 přejeme hodně zdraví štěstí a těšíme se na setkání na našich
utkáních.
Za FKD o.s. Daniel Brtníček
-------- více info na www.fkdrnovice.estranky.cz ------------
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Po Moravské stezce
Ve středu 19. 8. se sešli čtyři drnovičtí cykloturisté ve Vyškově na nádraží a ranním vlakem
se vydali vstříc příštím dnům, které stráví na kolách podél toku řeky Moravy. Po dvou hodinách jízdy vystupujeme na nádraží v Zábřehu na Moravě. Na horizontě se rýsuje panoráma
Jeseníků s majestátným Pradědem. V ústrety nám jdou Jirka se Zdeňkem, kteří se k nám zde
přidávají, ale na rozdíl od nás mají od pondělka už přes 200 km v nohách.
Po kontrole batožin a našich kol se vydáváme po stezce, která nás za tři dny přivede do
cíle naší cesty - do Strážnice. Ale to poněkud předbíhám, nejdřív musíme zvládnout něco
přes dvě stě kilometrů.
První zastávkou na cestě po levém břehu Moravy je Mohelnice, kde se posilňujem v litovelské hospůdce. Po necelé hodince už jsme opět v sedlech a po pěti kilometrech nadjíždíme
rychlostní silnici na Olomouc a naším cílem jsou Loštice. Vesnička, známá svými výrobky
nejen u nás na Moravě. Výroba olomouckých tvarůžků má zde dlouhou historii, a abychom
se s ní blíže seznámili, míříme do místního muzea této věhlasné pochutiny. Odtud naše cesta
pokračuje (už po pravé straně Moravy) směrem na Olomouc. Nedaleko Litovle točíme vlevo
na Mladeč, kde navštěvujeme krasové Mladečské jeskyně. Šok nám působí teplota. Zatímco
ta venkovní se pohybuje okolo 27 ºC, tam dole je pouhých 8 ºC. Cesta do Litovle nám pěkně
ubíhá, neboť číme z kopce. Zastavujeme v Chudobíně, vesnici, která se může pochlubit
jedinečnou raritou - jsou zde postaveny tři kostely. A aby toho nebylo málo, nechal je postavit
jeden farář, který během svého působení postupně přestoupil ke třem církvím. Po krátké
prohlídce pokračujeme ve směru na Litovel - město na řece Moravě, které je cílem našeho
prvního dne. Volíme příjemné posezení ve zdejší pivovarské hospůdce. Pak už jen následuje ubytování, toužebně očekávaná sprcha a na závěr večení prohlídka Litovle. Zajímavostí
tohoto města je skutečnost, že se zde řeka Morava rozlévá do pěti ramen a jedno dokonce
teče pod místní radnicí.
Ranní teplota napovídá, že nás čeká opět horké počasí. Kolem osmé najíždíme na
cyklostezku, která nás vede Litovelským pomoravím. Příroda - to zážitek, který se musí
projet - výborný provrch stezky uprostřed lužních lesů (velice mi připomíná krajinu Lednicko-valtického areálu). První zastávka je u stříbrné vodní plochy, kde se ještě nedávno
těžil říční písek. Podjíždíme silnici na Olomouc a po půlhodince zastavujeme ve Vojnici
na krátký odpočinek u naší kamarádky Marušky. Po dobré kávě a doplnění zásob tekutin
s námi vyráží, aby nás
vyvedla mimo Olomouc,
neboť cesta přes toto
město by nebyla vůbec
příjemná. U Hněvotína
se loučíme s Majkou
a najíždíme opět na
„sedmačtyřicítku“, která
by nás měla dovézt do
Kroměříže. V cestě se
nám objevuje dominanta
Dubu nad Moravou - obrovská stavba kostela,
který mi připomíná ten
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Po Baťově kanálu

ve Křtinách. Krátká zastávka, odpočinek.
Pomalu se hlásí únava. Nejen z ujetých
kilometrů, ale násobená žhnoucím sluncem, které nám nemilosrdně ubírá síly.
Následuje jízda mezi tovačovskými rybníky, na jejichž březích stojí, jako strážní
věže, staleté duby, které zde vysadili naši
předkové asi dvanáct generací zpět. Do
cílového města druhého dne přijíždíme
přes Chropyni. Zde už jen vyhledáváme
stín, neboť teplota dosahuje 29 stupňů.
V Kroměříži míříme přímo do infocentra,
Opouštíme Litovel kde zaměřujeme naše v pořadí druhé ubytování. Chladná sprcha a odpočinek všem
přicházejí vhod a v podvečer se vydáváme opět na prohlídku, tentokrát města, s přívlastkem moravské Benátky.
Ráno před odjezdem se loučíme s oběma našimi mladými kamarády, kteří si jdou plnit své
povinnosti v roli dobrovolných hasičů. A tak vyrážíme „na Strážnici" jen ve čtyřech. Po chvíli
najíždíme opět na cyklostezku, která je zatím ještě ve výstavbě, ale nám to nevadí a pokračujeme po ní až do Kvasic. První zastávkou jsou Otrokovice, jako obvykle KOO (káva, občerstvení, odpočinek). A opět do sedel a pokračujeme směrem na Napajedla. Zde „kufrujeme“ - ne
a ne najít ten správný směr. Nakonec to vzdáváme a pokračujeme po hlavní silnici. Po třech
perných kilometrech, za silného provozu, konečně odbočujeme na „naši sedmačtyřicítku“,
tentokrát kopírujeme Baťův kanál. Nádherná, ale poněkud nudná cesta - rovinka, kanál, rovinka.... Proto vítáme u Spytihněvi stánek s občerstvením. Posilněni opět pokračujeme a vítá
nás Uh. Hradiště. Zde je opět velký provoz, při první příležitosti proto sjíždíme na cyklostezku, která nás přivádí do Uh. Brodu. Slunce nemilosrdně pálí, proto další KOO. Projíždíme
Veselí nad Moravou, Vnorovy a - hurá - Strážnice je na dohled. Zastavujeme na náměstí
a musím přiznat, „máme toho po stařečkovo“. Teploměr ukazuje téměř 33 stupňů. Vítá nás
zahrádka, kde je celkem prázdno, a tak si plně užíváme poslední zastávku před závěrečným
stoupáním. Nikomu se do toho nechce, ale poslední kilometry zvládáme se sebezapřením.
RS Lučina - ubytování - při pohledu na
tachometr nám tuhne úsměv - dnes,
kdy byl nejteplejší den, máme v nohou
93 km.
Ráno následuje přesun do Kyjova
odkud nás vlak převáží do Nesovic.
Nakonec jen závěrečná cesta domů a zastávka U Kumrů. Krátké hodnocení - účastníci: Antonín Holzer, Antonín
Dvořák, Vladimír Kaše, Pavel Burian,
Jiří Kummer a Zdeněk Šťastný, najeto
273 km, bez nehody, bez defektu. Shoda všech účastníků - krásně prožité
čtyři dny. A už zde se rodí další naše
akce, ale to už předbíhám, o tom až
příští rok.
Pavel Burian
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Petice občanů proti návrhu
výstavby na Vinohradech
Na základě žádostí je zadáno vypracování nového územního plánu obce,
kterým se zjednodušeně řečeno obecně definují např. nové lokality určené
pro zástavbu. Nyní je změna územního plánu ve stádiu projednávání
a připomínkování jak ze strany dotčených orgánů tak ze strany široké
veřejnosti. Navržených lokalit pro novou zástavbu je ve změně hned několik.
Většina z nás nejednou navštívila Vinohrady a jejich blízké okolí - Žumpy,
Chocholík, zašla do lesa k Budonické studánce, prošla po polních cestách,
které tyto přírodní prvky spojují v jeden unikátní celek. Celek, který si zachoval svoji přírodní a biologickou rozmanitost a je jedinečný pro celou naši obec.
V jakémkoli ročním období nám tento kout nabízí vždy o něco jiné pohledy
na obec, klid, pohodu a neopakovatelnou atmosféru nezdevastované krajiny,
které neustále ubývá.
Ve stávajícím územním plánu jsou navrženy protierozní úpravy ke snížení
rizika vzniku záplav a k podpoření biologické stability. V obci jsou již nyní
velké problémy s odvodem dešťových vod, v lokalitě Vinohrady by mělo docházet k zachycování přívalových srážek a ne ke zpevňování ploch. Zástavba
by problematické odkanalizování obce ještě výrazně zhoršila. Lokalitami
vede i podzemní vodovodní řád z přehrady Opatovice.
Nepříjemné překvapení nás čeká při pohledu na navrhovanou změnu územního plánu, ve které je část tohoto území – pole od Vinohrad směrem k základní škole až ke Křivdě navrženo jako plocha k zástavbě pro investora. Již
v 80. letech minulého století, ještě za minulého režimu měly Vinohrady padnout za oběť megalomanské výstavbě. Nakonec i zásluhou našich občanů
k tomu nedošlo. Díky tomu nám zatím toto území zůstalo zachováno v jeho
původní, přírodě blízké podobě.
I z těchto důvodů jsme v srpnu sepsali petici proti přeměně lokalit „Přídanky
na vinohrádkách” a „Křižnice” na plochu určenou k zástavbě. Navrhovaná
změna územního plánu v této lokalitě podle našeho názoru dále zvyšuje
riziko záplav v dolní části obce v případě přívalových srážek, zvýší dopravní
provoz kolem základní školy, zvýší hlučnost, prašnost, exhalace a sníží rozptylové podmínky v zimních měsících. Dojde obecně ke zhoršení životního
prostředí v obci a značné, nevratné devastaci tohoto území.
Petici podpořilo svými podpisy přes 170 spoluobčanů. Při našich rozhovorech jsme se setkávali většinou s velmi kladnou odezvou včetně mnoha
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připomínek a námětů. Děkujeme všem, kterým není lhostejná budoucnost
obce, kteří nám věnovali čas, diskutovali s námi, vyjádřili svůj postoj a podporu.
Chtěli bychom předložit upravený návrh na ozelenění dané lokality, plnící
několik funkcí současně – zabránění opakujícím se záplavám, vytvoření
naučné stezky starých odrůd ovocných stromů, zlepšení klimatu v obci,
rozšíření rekreačních možností a v neposlední řadě i zlepšení podmínek pro
drobnou zvěř.
Obecní úřad
Drnovicek tomu, aby bez zbytečně velkých
Uvedená lokalita má všechny
předpoklady
investic mohla dlouhodobě
plnit uvedené funkce a nebyla zdrojem bu‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
doucích problémů jak pro obec samotnou tak pro občany bydlící v jejím okolí.
Věříme, že tímto
řešením
bychom
získali
mnohem
více než budováním
ÚŘEDNÍ
HODINY
v období
vánočních
svátků
dalších satelitů, užitek by byl dlouhodobý a pro všechny.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
za petiční výbor, Marek Jelínek a Pavel Hladík
Pondělí 21.12.2009

‐

8.00 – 15.00 hod.

‐

8.00 – 15.00 hod.

Obecní‐ úřad
8.00 – Drnovice
12.00 hod.

Středa 23.12.2009
Pondělí 28.12.2009

ÚŘEDNÍ
HODINY ‐v období
vánočních svátků
Středa 30.12.2009
8.00 – 12.00 hod.
Pondělí 21.12.2009
8.00 – 15.00 hod.
Čtvrtek 31.12.2009
‐
Zavřeno
Středa 23.12.2009
8.00 – 12.00 hod.
Pondělí 28.12.2009
8.00 – 15.00 hod.
Středa 30.12.2009
8.00 – 12.00 hod.
Čtvrtek 31.12.2009
Zavřeno

Obecní úřad Drnovice Vás srdečně zve

ve čtvrtek 17. 12. 2009 v 18.00 hod.
do Kulturního domu v Drnovicích na

VÁNOČNÍ KONCERT
s Cimbálovou muzikou primáše Aleše Smutného
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Společenská kronika
Vítáme do života:
Červen 2009 –Září 2009

Opustili nás navždy:
Červenec 2009 – Říjen 2009

Jiří Štěpán
Nikola Mrázková
Marek Jedlička
Veronika Zachrdlová
Adam Ulrich
Leona Večerková
Eva Kubelková
Lukáš Dostál
Antonín Varta
Lucie Jandorová
Emma Pospíšilová

Jarmila Bezděková
Františka Kalivodová
Drahomíra Adamcová
Hynek Blaha
Zdeňka Losmanová

Sňatek uzavřeli:
Srpen 2009 – Říjen 2009
Tomáš Kvaka,Vyškov - Veronika Čermáková, Vyškov
Ota Rolenec,Brno - Ludmila Drápalová, Brno
Milan Horák,Brno - Eva Lefnerová, Letonice
Zbyněk Petr,Vyškov - Kateřina Polesová, Brno
Luboš Pospíšil, Vyškov - Petra Pazderová,Vyškov
David Mlčůch, Vyškov - Lucie Čápková, Drnovice
Zdeněk Beneš, Vyškov,Lhota - Denisa Slezáková, Drnovice
Petr Kalousek, Vyškov - Hana Lukeštíková, Vyškov
Ondřej Machálek, Nesovice - Kateřina Gottvaldová, Drnovice
Martin Skřivánek, Luleč - Petra Štrbová, Drnovice
Jiří Růžička, Vyškov - Ladislava Vargová, Vyškov
Antonín Bastl, Drnovice - Ema Hanáková, Vyškov
Miroslav David, Knínice u Boskovic - Marcela Remetová, Knínice u Boskovic
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Přehled akcí
06. 12. 2009

12. 12. 2009
14. 12. 2009
17. 12. 2009
20. 12. 2009
16. 01. 2010
30. 01. 2010

Mikulášská nadílka s kulturním programem
(Jednota OREL a MO KDU-ČSL Drnovice)
Rozsvícení vánočního stromu
Tři oříšky pro popelku (kino Drnovice)
Líbáš jako bůh kino Drnovice)
Předvánoční setkání s vernisáží výstav (Drnka)
Benefiční vánoční koncert (Osvětová beseda)
Vánoční koncert (Obecní úřad)
Vánoce na vsi (Kolokoč)
Hasičský bál
Obecní a školní ples

DROGERIE DRNOVICE
JSME NOVĚ OTEVŘENÁ DROGERIE V DRNOVICÍCH, JEDNÁ SE SÍŤ PRODEJEN TOP
DROGERIE.
NABÍZÍME SORTIMENT DROGISTICKÉ ZBOŽÍ ALE I DEKORATIVNÍ KOSMETIKU,
BIŽUTERII,
PARFÉMY, HŘBITOVNÍ LAMPY A OLEJE A SVÍČKY, KRMENÍ PRO DOMÁCÍ
MAZLÍČKY A
RŮZNÉ.
OBCHŮDEK NAJDETE ZA SKLENÁŘSTVÍM SMUTNÍK U ZADNÍ BRÁNY ŠKOLY
SMĚR KE ŠKOLNÍ
JÍDELNĚ NEBO TĚLOCVIČNĚ.
MÁME VLASTNÍ PARKOVIŠTĚ PŘÍMO PŘED PRODEJNOU.
PŘIPRAVUJEME VĚRNOSTNÍ PROGRAM.
FIRMÁM, MŠ, ZŠ ATD NABÍZÍME ODBĚR ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ.
PO DOMLUVĚ ROZVOZ ZBOŽÍ ZDARMA.
PROVOZNÍ DOBA: PO‐ PÁ 8 ‐ 17
VÍCE NA WWW.DROGERIEDRNOVICE.EU1.CZ

DROGERIE DRNOVICE

JSME NOVĚ OTEVŘENÁ DROGERIE V DRNOVICÍCH,
JEDNÁ SE SÍŤ PRODEJEN TOP DROGERIE.

NABÍZÍME SORTIMENT DROGISTICKÉ ZBOŽÍ ALE
I DEKORATIVNÍ KOSMETIKU, BIŽUTERII, PARFÉMY,
HŘBITOVNÍ LAMPY A OLEJE A SVÍČKY, KRMENÍ PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY
A RŮZNÉ.
OBCHŮDEK NAJDETE ZA SKLENÁŘSTVÍM SMUTNÍK U ZADNÍ BRÁNY
ŠKOLY SMĚR KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NEBO TĚLOCVIČNĚ. MÁME VLASTNÍ
PARKOVIŠTĚ PŘÍMO PŘED PRODEJNOU.
PŘIPRAVUJEME VĚRNOSTNÍ PROGRAM.
FIRMÁM, MŠ, ZŠ ATD NABÍZÍME
ODBĚR ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ.
PO DOMLUVĚ ROZVOZ ZBOŽÍ
ZDARMA.

školní
jídelna

zadní brána
školy
parkoviště
obecního úřadu

DROGERIE
zdrav .
středisko

PROVOZNÍ DOBA: PO- PÁ 8 - 17
VÍCE NA:
WWW.DROGERIEDRNOVICE.EU1.CZ

směr
Blansko
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směr
Vyškov
obecní
úřad

OÚ DRNOVICE

6.12.
neděle

16:30 hod.

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU - VELKÁ MIKULÁŠSKÁ TOMBOLA,

6.12.
neděle

19:30 hod.

LÍBÁŠ JAKO BŮH

50,- Kč

18.12.
pátek

8:30 hod.

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE - školní představení

40,- Kč

18.12.
pátek

10:30 hod.

NOC V MUZEU 2 - školní představení

40,- Kč

17.1.
neděle

16:30 hod.

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

50,- Kč

17.1.
neděle

19:30 hod.

2BOBULE

50,- Kč

únor

16:30 hod.

G-FORCE

50,- Kč

únor

19:30 hod.

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED

50,- Kč

BRAMBŮRKY ZDARMA

PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS

www.kinodrnovice.estranky.cz

www.drnka.org

www.kolokoc.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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www.drnovice.eu

50,- Kč

Pranostiky na zimu
Čím chladnější zima, tím teplejší léto.
Není-li v zimě sněhu, nebude v létě hub.
Udeří-li zima brzy, hnedle ji to omrzí.
Jak vysoko v zimě leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Záhy-li taje, nedlouho neroztaje.
Nepromrzne-li půda, úrody dá poskrovnu.
Hodně sněhu – hodně trávy.
Pod sněhem chléb – pod deštěm hlad.
Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude.
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