Vážení spoluobčané,
zima, i když velice mírná, ale pro mnohé z nás nekonečně dlouhá, je za
námi. Přivítali jsme s radostí jaro, kdy se ospalá příroda opět pozvolna
probouzí k životu.
Abychom mohli lépe vnímat nepřeberné množství pocitů, které jarní příroda
nabízí, měli bychom vedle úklidu svých domácností a jejich okolí, udělat
pořádek také ve svém nitru. I když to není vždy jednoduché, dívejme se na
život kolem nás radostněji, z té lepší stránky, přejme sobě i druhým, aby se
jim vše dařilo, s takovým vědomím se nám bude žít zcela jistě lépe.
Přeji Vám krásné jarní dny.
JUDr.Zuzana Hermanová
V tomto jarním vydání našeho zpravodaje Vám opět přinášíme stručný
výtah činností, které se udály od vydání posledního vánočního zpravodaje.
Zprávy z jednání Zastupitelstva a Rady obce Drnovice
Zastupitelstvo obce se sešlo od vydání posledního zpravodaje dvakrát
30. ledna a 19. března 2008 rada se v tomto období sešla sedmkrát.
Na zasedání 30. ledna 2008 zastupitelstvo mj. projednalo a schválilo:
− vypsání výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení,
současně byla podána informace o hospodaření tohoto fondu za rok 2007
− smlouvu o připojení k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s., týká
se přečerpávací stanice nově projektované kanalizace
− interní směrnici o zadávání veřejných zakázek, která řeše tzv. zakázky
ne tedy zakázky, kde je postup při zadávání stanoven přímo ze zákona
firmě
− příspěvek obce svazku obcí Drahanská vrchovina na rok 2008
− delegování zástupců obce na valné hromady společnostá VaK, a.s. a
Respono, a.s.
− zavedení systému Czech point, kde Obecní Drnovice bude kontaktním
místem s možností vyřízení některých záležitostí bez návštěvy úřadů ve
Vyškově – např. výpisy z katastru nemovitostí, obchodních rejstříků,
rejstříku trestů
− záměr výstavby areálu zdraví v Zámecké zahradě, na který byla přiznána
dotace 3,56 mil. Kč. Z ankety provedené mezi občany převážilo kladné
stanovisko, byla však podána petice proti výstavbě. Proběhla bouřlivá
diskuze pro i proti. Zastupitelstvo záměr zamítlo.
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Na zasedání 19. března 2008 zastupitelstvo mj. projednalo a
schválilo:
− rozpočet obce na rok 2008 – viz. samostatná příloha
− rozpočtová opatření 9 až 13 provedená radou obce koncem roku 2007
− hospodářský výsledek Základní školy za rok 2007, který skončil
schodkem 72 tis. Kč a tento pokryt z rezervního fondu a Mateřské školy
za rok 2007, který skončil přebytkem 38 tis. Kč
− odpisový plán hmotného investičního majetku Mateřské školy
− smlouvu o dílo na opravu požárního vozidla CAS 25 v částce 1,611 tis.
Kč, na toto vozidlo byla poskytnuta dotace z Jihomoravského kraje ve
výši 1 mil. Kč. Přínosem bude další zvýšení akceschopnosti zásahové
požární jednotky
− bezúplatný převod parcel č. 1663/1, 1663/2 a 1383 v k.ú. Drnovice, jedná
se o místní komunikaci kolem hřbitova na Ježkovice s tím, že ve smlouvě
bude ošetřen přístup Zemědělské společnosti Drnovice na tuto komunikaci
− pořízení změny územního plánu – toto vyplývá z množícího se počtu
žádostí jak od občanů, tak od organizací. Tento proces potrvá asi jeden
a půl roku a všichni občané budou mít možnost se k němu vyjadřovat
− odkup nemovitostí (pozemků) v areálu drnovického stadionu parc.
č. 11/8 a 8/2 od TJ Sport, o.s., což vytváří prostor pro pokračování
v jednání s uvedeným občanský sdružením. Záměr je hlavně v tom
pokračovat v budování hřišť pro drnovickou mládež
− prodej nemovitosti parc. č. 1398/19 v k.ú. Drnovice – jedná se pozemek
za Lesní správou, proluka ve vlastnictví obce
− na vědomí byla vzata zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obce za
rok 2007 – ve sledovaném období došlo k 11 přestupkům a 14 trestným
činům. V rámci zlepšení situace je třeba ze strany policie věnovat větší
pozornost místní mládeži a provádět zvýšenou kontrolu v noční době
− byl schválen výkup pozemků v lokalitě „Nový Dombas“ za částku 110,−
Kč/m2. Jedná se o vyjednávací cenu s majiteli jednotlivých pozemků.
Na základě výsledků těchto jednání rozhodně červnové zastupitelstvo
o dalším postupu.
− půjčka z Fondu rozvoje bydlení dvěma občanům v celkové částce 160 tis. Kč
na opravy rodinných domů
− zastupitelstvo bylo seznámeno o provedeném auditu, tj. přezkoumání
hospodaření obce za rok 2007 – nebyly zjištěny nedostatky
− využití dotace ze státního rozpočtu ve výši 3,56 mil. Kč, jedná o pře−
pracování původního záměru v zámecké zahradě. Studie musí být
zpracována do 31.8. 2008.
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− odkup nemovitosti parc. č. PK 271 o výměře 1.055 m2 od Římsko−
katolické farnosti za 250,− Kč/m2. Jednám se pozemek v místní části
Přídanky sousedící s obecním pozemkem. Záměr je využít na dětské
hřiště.
− příspěvek k narození nového občana ve výši 1.000,− Kč
− informace o zápisu do 1. třídy ZŠ – zapsáno 25 dětí, školní akademii
29.4. 2008 a inspekci, která proběhla v ZŠ
− zprávy o činnosti za rok 2007 jednotlivých výborů a komisí
− podána informace o připraveném smýcení stromů – břízy ke kostelu
(nahrazení habrovou alejí), lípa v parku před ZŠ a bříza před č.p. 456
− podána informace o pokračujícím jednání s Lesy ČR na zkapacitnění
místního potoka
− záměr vybudování rozhledny na Chocholíku s tím, že studie bude
zpracována ve více variantách
Rada se na svých zasedání mj. zabývala:
− pokračovalo se průběžně v jednáních ohledně připravované výstavby v
lokalitě Nový Dombas a to s projektantem, který na tomto záměru pracuje,
s vlastníky pozemků, s Pozemkovým fondem, E.ONem a pod.
− řešením provozu na účelové komunikaci „hřbitov−žumpy“, po dohodě
se Zemědělskou společností a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových byl provoz omezen dopravním značením
− ve spolupráci s VaK Vyškov se pokračovalo v postupném monitorování
napojení rodinných domů na kanalizaci
− postupně docházeními žádostmi o stavební parcely v připravované
lokalitě Nový Dombas, zájem již nyní výrazně překračuje počet parcel,
zájemcům se zatím sděluje, že jsou zaevidováni a až realizace dospěje
do určitého stadia budou osloveni
− cenovým oznámením VaK Vyškov, kterým byla cena vodného a stočného
na rok 2008 stanovena ve výši 55,50 Kč/m3
− žádostí o povolení provozu výherních hracích přístrojů v pohostinství u
Kummerů
− Tříkrálovou sbírkou pořádanou oblastní charitou Hodonín, která proběhla
v obci počátkem ledna
− schválila pronájem obecní garáže u bytového domu č.p. 519
− podána informace o provedeném měření průjezdu motorových vozidel
v ulici Stará cesta v desetidenním období – projelo 2217 vozidel, z toho
77,7% rychlostí do 30 km/hod., 21,9% do 50 km/hod. a 0,4% nad 50 km/
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hod., na základě toho nebylo umístěno dopravní značení omezující
rychlost, ale zákaz vjezdu nad 3,5 t mimo BUS
rada několikrát prodiskutovala postup při provádění protipovodňových
opatřeních, ke zpracování byl vybrán doc. ing. Dumbrovský z ČVUT
Brno, bude se jednat o dlouhodobější složitý proces, který úzce souvisí
s nutností provedení komplexních pozemkových úprav o které byl
Pozemkový fond požádán
na základě opakovaných požadavků provozovatelů ordinací, nájemníků
a komplexní prohlídky bytového domu č.p. 519 bylo rozhodnuto o
provedení výměny oken a vchodových dveří v přízemí budovy a
rekonstrukci elektrických rozvodů, rozvodů teplé a studené vody a
odpadů ve všech ordinacích (na zastupitelstvu 19.3. 2008 bylo schváleno
profinancování z hospodářské činnosti), o dořešení zbývající části
bytového domu bude jednáno
výsledky energetického auditu zpracovaného na budovu Obecního
úřadu, doporučeným výstupem auditu je zateplení obvodových zdí,
výměna oken a zateplení stropu – odhadovaný náklad 4,7 mil. Kč – na
tuto variantu je event. možnost získání dotaci
s účinností od 7.1. 2008 byly stanoveny nově podmínky na pronajímání
Kulturního domu a poskytování služeb na pořádání kulturních a
společenských akcí s tím, že místní neziskové organizace jsou zvýhodněny
tak, že se jim účtují pouze služby a to do max. výše 500,− Kč
přípravou a následným vyhodnocením „Obecního plesu“ s tím, že na
základě spokojenosti účastníků byly na příští rok objednány stejné
hudební skupiny
kriteria a vzory formulářů zpracovaných Finančním výborem na základě,
kterých budou poskytovány příspěvky z rozpočtu obce místním
společenským organizacím
problémy s veřejným osvětlením, které začíná již v některých částech
obce vzhledem ke stáří dosluhovat, problémem není ani tak nutná
přirozená obměna osvětlovacích těles, ale hlavně to, že dochází k
přerušení vedení podzemních kabelů, které je nutno hledat termovizní
(např. Trávníky, Donbas), pochvalu zaslouží p. Svatopluk Hudec
s VaK Vyškov bylo dohodnuto vybudování nového nadzemního hydrantu
pro operativní potřeby hasičů
zavedením evidencí místních komunikací vyplývajících ze zákona 13/
1997Sb., základním dokumentem je tzv. „pasportizace“, kterou musí
zpracovat odborná firma
ve smyslu zákona 86/2000 Sb. bylo zadáno a provedeno měření emisí
plynových kotelen provozovaných obcí
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− proběhlo jednání se zástupcem TJ Sport, o.s. ohledně možnosti odkupu
vytipovaných pozemků v areálu drnovického stadionu
− vyhodnocením výběrového řízení na rekonstrukci rozvodů teplé a
studené vody a odpadů v BD 519
− vyhodnocením výběrového řízení na výměnu oken a vchodových dveří
v přízemí bytového domu č.p. 519
− prohlídkou Kulturního domu se záměr zjištění nejnutnější obnovy
vybavení
− požadavky DAVO Trading na příspěvek na budovanou lokalitu „Za
mlýnem“
− žádosti o prominutí poplatků ze psů
− záměr na pořádání akce Land art v zámecké zahradě o drnovické pouti
– výtvarná soutěž, kterou hodlá přádat o.s. Drnka a Kolokoč
− příprava rozpočtu na rok 2008 na základě návrhu předloženého
Finančním výborem
− záměr vybudování obecního parkoviště v prostorách vedle tělocvičny –
musí vyřešit problém, že pozemek je v majetku obce, ale přístupová
brána je majetku správce konkursní podstaty
− příspěvek pro Oblastní charitu Vyškov na úhradu nákladů spojených s
dopravou občanů obce
− vzhledem k uvolněným prostorám v suterénu budovy Obecního úřadu
bylo rozhodnuto na základě předložených nabídek na jejich pronajmutí
na prodejnu levného textilu a provozovnu kosmetiky
− průběžně se rada zabývala obsazováním uvolněných bytů v obecních
bytových domech a v DPS, nové žádosti o umístění jsou zařazovány do
pořadníku
− ve dvou případech byly podány výpovědi z obecních bytů z důvodu jejich
neužívání ve smyslu § 711 občanského zákoníku. Jeden byt byl uvolněn
a nově obsazen, druhý je zatím v soudním řízení.
Výše uvedené je pochopitelně z hlediska rozsahu zpravodaje zestručnělý
výpis z toho, čím se orgány obce v období od posledního zpravodaje zabývaly.
Dále je možno uvést:
− v obci byla zahájena rozsáhlá akce rekonstrukce kanalizace, kde je
generálním dodavatelem firma DIS Brno, akce bude postupně pokračovat
dále přes náves a skončí na Křivdě. V rámci kontrolního dne byla
reklamována kvalita chodníků a vyžádán časový harmonogram postupu
prací.
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− v rozpočtu obce byla schválena celková částka na příspěvky místním
společenským organizacím ve výši 200 tis. Kč. Na základě předložených
žádostí ji bude rada rozdělovat na základě návrhů Finančního výboru.
− nelíbí se nám, jak především mládež odhazuje odpadky na návsi a znovu
se vyskytují případy páchání škod v prostorách za bývalým kinem
Ing.Antonín Dvořák
místostarosta

Rozpočet obce na rok 2008
Příjmy
1111 daň z příjmů fyz. osob
1112 daň z příjmů fyz. osob
1113 daň z příjmů fyz. osob z kap.výnosů
1121 daň z příjmů práv.osob
1122 daň − „ − za obce
1211 daň z přidané hodnoty
1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu
1335 poplatky za odnětí poz.plnění funkcí lesa
1337 poplatek za likvidaci kom.odpadu
1341 poplatek ze psů
1343 poplatek za užívání veř.prostranství
1347 poplatek za provozovaný výh.hrací automat
1351 odvod výtěžku z provoz.loterií
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitosti
2460 splátky půjčených prostředků FRB
4112 neinv. přij.transféry
4121 neinv.přij.transféry od obcí
4131 převody z vlastních fondů HČ
4212 dotace od Státního fondu rozvoje bydlení
4221 investiční přijaté transféry
/Ježkovice−Nemojany− has. auto/
3314 knihovna
3399 záležitost kultury
3619 příjmy z úroků FRB
3632 pohřebnictví
3639 věcné břemeno E.on
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3 540 000
990 000
222 000
4 360 000
120 000
7 700 000
40 000
5 000
873 200
29 000
31 400
20 000
40 000
104 000
930 000
170 000
587 300
762 100
313 300
2 200 000
70 000
3 000
30 000
30 000
39 900
5 000

3639 příjmy z prodeje pozemků
3722 sběr a svoz kom.odpadů
4351 pečovatelská služba
6310 příjmy z úroků
Příjmy celkem

100 000
2 000
63 000
197 000
23 577 200

Dofinancování rozpočtu z minulých let

3 270 500

Výdaje
2212 komunikace – lokalita za Mlýnem
2212 komunikace – Trávníky
komunikace − běžné výdaje
2221 výdaje na dopravní obslužnost
2229 ostatní záležitost v silniční dopravě

500 000
5 600 000
71 000
131 000
20 000

2321 kanalizace – akcie
kanalizace
3111 neinvestiční příspěvek MŠ
3113 neinvestiční příspěvek ZŠ
3314 knihovna
3330 neinvestiční transféry církvím−kostel Drnovice
3341 rozhlas
3349 ostatní záležitost sdělovacích prostředků
3392 zájmová činnost v kultuře
3399 ostatní záležitosti kultury /Sbor, komise kulturní/
3412 sportovní zařízení v majetku obce
3421 využití volného času dětí a mládeže
3612 bytové hospodářství
3619 FRB
3631 veřejné osvětlení
3632 pohřebnictví
3633 výstavba inženýrských sítí /Dombas
3639 komunální služby
3639 Mikroregion
3722 nebezpečný a komunální odpad
3744 protipovodňová opatření
3745 veřejná zeleň
4351 pečovatelská služba

613 000
580 000
769 000
2 000 000
50 000
300 000
34 000
45 000
208 000
135 000
20 000
200 000
4 650 000
200 000
601 000
70 400
682 000
400 000
40 000
1 020 000
200 000
660 000
290 000
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5512 hasiči − auto
provoz
6112 zastupitelstvo
6171 místní správa
6310 poplatky bance
6399 ostatní finanční operace /daň za ob
6402 finanční vypořádání
příspěvky organizacím
rozhledna
3635 územní plán
výdaje celkem

1 612 000
268 000
1 566 000
2 870 000
20 000
22 000
300
200 000
100 000
100 000
26 847 700

Hospodářská činnost:
výnosy z pronájmu za rok 2008

1 204 000 Kč

náklady: oprava a údržba
mzdy
služby
el. energie, plyn
materiál
polatky

700 000
100 000
150 000
150 000
98 000
6 000

náklady celkem

1 204 000 Kč

Oprava a údržba
oprava střechy − bytovka − čp. 675
výměna oken − zdrav. středisko − čp. 519
rozvody teplá a studená voda − čp. 519
oprava osvětlení, nové dveře − čp. 519
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100 000
228 000
205 000
67 000

Jaro v mateřské škole
Vyškovská mateřinka 2008
Pojem Mateřinka se během 13 let postupně vžil do povědomí široké
veřejnosti. Je to nesoutěžní festival pódiových vystoupení mateřských škol,
který vrcholí celostátní přehlídkou v Nymburku.
Naše mateřská škola se pravidelně této akce zúčastňuje a nejinak tomu
bylo i v letošním roce, kdy jsme 26. března vystoupili v Sokolském domě
ve Vyškově se skladbou „Kamarádi“. Dvanáct dětí úspěšně reprezentovalo
naši mateřskou školu při cvičení na skákacích míčích na písničku Dády
Patrasové.
Děti cvičení zaujalo od první chvíle. Nenásilnou formou si uvědomily, že
každodenní pohyb je nejen nutná, ale i příjemná součást života.
Toto vystoupení děti předvedou také v kulturním domě v Drnovicích a to
při oslavě Dne matek
Budování na školní zahradě
I letos chceme pokračovat v budování školní zahrady a to hlavně výměně
herních prvků, které již dosluhují a nesplňují bezpečnostní předpisy. Jedná
se hlavně o skluzavku, buďto zakoupíme celou sestavu novou, nebo
alespoň provedeme výměnu skluznice na stávající konstrukci. Bude také
třeba vyřešit dopadové plochy kolem herních sestav, sponzorsky jsme
obdrželi fůru drobných oblázků zvaných kačírek. Ten se nám osvědčil při
řešení dopadové plochy kolem nové sestavy, kterou jsme pořizovali vloni.
Takže bude třeba vyhloubit okolo sestav vanu a navézt tam oblázky.
Chceme poprosit tatínky o pomoc s touto prací.
S obnovovacími pracemi se již začalo, nakoupili jsme materiál a pan
Čtvrtníček byl tak ochotný, že nám ohobloval a natřel fošny a provedl
opravu obvodových laviček zahrady. Děkujeme.
V neposlední řadě bude potřeba vyřešit oplocení zahrady, protože je již
natolik špatné, že bez obtíží sem mohou vniknout cizí osoby a neustále
musíme odstraňovat napáchané škody.
Zápis do mateřské školy
Pro školní rok 2008/2009 proběhne zápis v měsíci květnu. Rodiče budou
o přesném termínu včas informováni prostřednictvím místního rozhlasu a
vyvěšenými plakáty na obchodech.
Prozatím nemůžeme říci, kolik dětí budeme moci přijmout. Potýkáme se
s omezenou kapacitou školy. Částečné řešení jsme nalezli v možnosti
zvětšení jedné třídy odstraněním příčky. Na tyto stavební úpravy byl
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vypracován finanční rozpočet, tyto peníze nám byly při schvalování
obecního rozpočtu přiděleny. Teď již je potřeba vybrat firmu, která tuto
stavbu provede. Realizovat se bude o hlavních prázdninách, pak ještě
žádost na hygienu o přehodnocení kapacity školy a teprve potom budeme
s určitostí vědět, kolik vlastně můžeme přijmout dětí. Ale bohužel v průběhu
školního roku nelze takové stavby při těchto vysokých počtech dětí provést.
Takže některé maminky si na rozhodnutí o přijetí dětí budou muset počkat
až do konce prázdnin.
Květoslava Synková, ředitelka mateřské školy

Základní škola Drnovice, okres Vyškov
Lyžařský kurz v roce 2008
V letošním školním roce
se uskutečnil lyžařský kurz
od 11. – 15.2. 2OO8 v
Jeseníkách nedaleko od
Lipové−Lázně. Z naší školy
jelo asi 20 žáků ze 7. třídy
a několik deváťáků a
osmáků.
Výjezd byl v 7 hodin ráno
z parkoviště pod školou.
Přijeli jsme asi o půl
jedenácté, vybalili jsme se
a pak byl oběd. Po obědě
jsme se oblékli a jeli jsme
hned na svah na Ramzovské sedlo lyžovat. Tam jsme se rozdělili do dvou
skupin, začátečníků a pokročilých. Začátečníci se pomalu rozcvičovali a
pokročilí jeli hned na lanovku. Skončili jsme asi ve 4 hodiny. Přijeli jsme
na chatu, převlékli jsme se a měli jsme hodinu volna. Potom jsme šli na
večeři a po ní byl večerní program. Spát jsme šli o půl desáté.
Každý den v týdnu se vstávalo v osm hodin a o půl deváté byla snídaně.
V deset hodin jsme vyrazili na svah a lyžovali. Od dvanácti do jedné hodiny
byla polední pauza na občerstvení. Návrat na chatu byl vždy asi ve čtyři
hodiny. Ve čtvrtek bylo škaredé počasí, a tak jsme nelyžovali. Odpoledne
jsme byli na vycházce. Zastavili jsme se v restauraci Kovárna, kde měli
velmi pěkné hodiny.
Poslední večer byla rozlučková diskotéka a po ní následovala módní
přehlídka. V pátek ráno se vstávalo už o půl osmé, protože jsme si museli
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sbalit oblečení. V deset hodin
se jelo opět lyžovat, ale
protože byla velká zima
nikomu se nechtělo. Všichni
byli schovaní v restauraci. Na
poslední chvíli se jel závod ve
slalomu. V kategorii děvčat
byla na prvním místě
MARKÉTA PAVLÍKOVÁ a v
kategorii chlapců byl na
prvním
místě
PETR
VEČERKA. Po závodě jsme
sbalili lyže a jeli jsme domů.
Do Drnovic jsme dorazili ve
čtvrt na sedm. Byl to velmi pěkný kurz a rádi bychom si ho zopakovali.
Martin Žilka, Petr Večerka, 7. r.
Zápis do 1. ročníku
Ve čtvrtek 31. ledna se konal na naší škole zápis do prvního ročníku.
Paní učitelky pro děti připravily velmi příjemné prostředí. V čekací třídě se
o děti postaraly patronky ze šestých tříd, kde budoucím školákům nabídly
malé občerstvení a zabavily je, než děti přišly na řadu. Mohly si zde
prohlédnout knížky, fotky ze školních akcí nebo si povídaly se svými
patronkami. Jakmile děti přišly na řadu, byla znát nervozita nejen na nich,
ale také na jejich rodičích. I když neměly být proč nervózní, neboť všechny
úkoly a dovednosti (rozeznání geometrických tvarů, básničku či písničku,
poznávání zvířátek nebo rozeznávání barev) zvládaly skvěle. Při odchodu
dostaly ještě za skvělé výkony balíček s pár drobnostmi a už se jen mohly
těšit, jak prvního září půjdou do školy.
Do 1. třídy se zapsalo 23 budoucích prvňáčků. Patnáct z nich zná prostředí
školy, protože navštěvuje Všeználka –edukativně−stimulační skupinky, kde
se nenásilnou formou připravují na vstup do školy. Předškoláci si zde v
přítomnosti rodičů rozvíjí grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové a zrakové
vnímání, pravolevou a prostorovou orientaci aj. Rodiče mohou nejen
sledovat projevy svého dítěte, ale také získávají náměty pro práci a
praktické ukázky, jak s dítětem pracovat.
Na nové žáčky se těšíme a všem rodičům, kteří si zvolili naši školu,
děkujeme.
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Ekologický kurz
V pondělí 4. února jsme
jeli na ekologický pobyt do
Krásenska. Celou cestu z
Drnovic až na Rychtu jsme
byli všichni zvědaví a
napjatí, co nás čeká. Na
Rychtě nás uvítal a celou
budovou provedl Tom,
který se o nás po celý týden
staral. Nadšeně jsem se
vrhli na ubytování a
prohlídku pokojů. Všichni
byli nadšení, až na holky
ubytované v pokoji U
Barbuchy, kde prý straší. Potom se nás ujaly vedoucí Vlaďka a Jana a
seznámily nás se základy domácí ekologie a především tříděním odpadů,
které je narozdíl od nás pro všechny na Rychtě samozřejmostí. Zjistili
jsme, že je to docela jednoduchá věc a přestali jsme se divit, proč na
chodbách stojí tolik odpadkových košů. Odpoledne proběhlo seznámení
s rostlinami a živočichy z okolí Krásenska. Večer si pro nás Tom nachystal
zajímavé seznamovací hry. V úterý jsme byli na opravdu velké výpravě
do okolí Rudic. Cestou jsme si všímali především živé i neživé přírody
Moravského krasu. Nejvíc jsem si to užili v pískovcovém lomu, kde jsme
z barevného písku tvořili umělecká díla. Nejúspěšnější sběratelé si navíc
domů odvezli na památku geodky (krystaly křemene). Na závěr nás čekala
strašidelná zastávka v Rudickém propadání. Ti nejstatečnější se mohli v
doprovodu Toma po malých skupinkách s baterkami na čele podívat na
dno propadání (až 90 metrů hluboko). Místy jsme museli lézt po kolenech.
Bylo to velmi obtížné a jen
pro silné povahy. Já sama
jsem se tam také bála.
Měla jsem strach, že
nevylezu ven. Nakonec
jsme se všichni zdárně
sešli u pozdního chutného
oběda a následoval
zasloužený odpočinek.
Večer jsme se seznámili s
novým vedoucím Jirkou,
který nám pověděl spoustu
zajímavostí o dobývání
severního a jižního pólu. Ve
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středu ráno jsme se díky Janě a Vlaďce seznámili se zvířecími obyvateli
Rychty: osmáky Patem a Matem, chameleonem, gekončíci a šváby.
Dozvěděli jsme se, jak se o ně starat a čím je krmit, a mohli jsme si je i vzít
do rukou. Odpoledne jsme si vyzkoušeli stará řemesla – pečení malých
chlebových bochánků a výrobu ručního papíru, na který si Vlaďka vypůjčila
obrovský mixér od paní kuchařky. Ve čtvrtek jsme se rozdělili do šesti
skupina a vydali se do okolí Krásenska hledat podle zadaných úkolů různé
přírodniny. Dvě skupiny hledaly různé druhy, další objevovaly pobytová
znamení zvířat a poslední dvě zkoumaly život drobných živočichů ve vodě.
Vše, co jsme zjistili, jsme odpoledne využili při zpracování projektů, které
jsme poslední den ráno představovali ostatním skupinám a porotě
vedoucích. Poslední večer jsme měli maškarní bál a diskotéku. V pátek
ráno nás ve velké soutěži Riskuj čekalo opakování všeho, co jsme se
během celého týdne dozvěděli. Pak jsme si sbalili věci, naobědvali se a
se všemi se rozloučili. Před Rychtou jsme se vyfotili se všemi vedoucími
a s paní kuchařkou, která nám po celou dobu vařila samá vynikající jídla.
Všem nám bylo trošku líto, že náš pobyt na Rychtě končí, ale zároveň
jsme se těšili domů.
Zeptala jsem se svých spolužáků, co se jim na kurzu nejvíce líbilo?
Mirek Lecián: Bylo tam hezké prostředí a chutnalo mi jídlo.
Michal Fišer: Nejvíc mě zaujaly barevné písky v lomu v Rudicích.
Martina Hálová: Líbilo se mi v Rudickém propadání.
Karolína Skřivánková: Líbil se mi náš pokoj U Barbuchy, byl z něj
strašidelný pohled na hřbitov.
Kristýna Marcínová: Líbilo se mi čisté prostředí a vzduch, protože jsem
astmatik.
Lukáš Gottvald: Nejvíc se mi líbilo vyučování na Rychtě.
Kristýna Kratochvílová, 6. B
Nový školní vzdělávací program
Od školního roku 2007/2008 naše škola zahájila výuku podle rámcově
vzdělávacího plánu „Zdravá škola pro všechny“.
− důraz je kladen na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka
− učit žáky takové znalosti dovednosti, které budou uplatnitelné v praxi
− užívat ve výuce efektivní metody (skupinové a projektové vyučování),
vést žáky k týmové práci, vzájemné pomoci a respektu
− posílit výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický
− zaměřit se i nadále na výuku mateřského jazyka a matematiky
− vést žáky k volbě povolání
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− vést žáky k využívání komunikačních informačních technologií,
podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů
− vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního
řádu
− integrovat žáky s vývojovými poruchami učení
− věnovat péči talentovaným žákům
− rozvíjet klíčové kompetence žáků
Další úkoly školy
− rozvíjet činnost školní družiny
− nabízet možnost uplatnění v zájmových kroužcích
− organizovat akce – Den jazyků, sportovní den, návštěva kulturních
představení
− organizovat školu v přírodě, lyžařský kurz, ekologický kurz, odborné
exkurze
− podporovat zdravý životní styl dětí – „zdravá škola“

Školní akademie
Ředitelství Základní školy Drnovice si Vás dovoluje pozvat na
Školní akademii, která se uskuteční
v úterý 29. dubna 2008 od 15.00 v Kulturním domě v Drnovicích.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr.Jiřina Kotoulková, ředitelka školy
Drnovice 26.3.2008

Sbor dobrovolných hasičů
www.hasicidrnovice.cz
Jednotka PO
V letošním roce naše jednotka byla povolána operačním střediskem
hasičů v Brně k následujícím událostem:
1. ledna 7.31 – 7.57 hod. požár kontejneru Drnovice účast: 15 členů
K požáru odpadu v kontejneru u hřbitova byly povolány jednotky HZS
Vyškov a našeho sboru. Na uhašení byl nasazen vysokotlaký proud od
CAS HZS.
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25. ledna 12.18 – 13.03 hod. planý poplach Opatovice účast: 13
členů
Nenahlášené pálení klestí u hráze Opatovické přehrady bylo příčinou
výjezdu naší jednotky a HZS Vyškov. Účast byla dobrá – dopolední výjezd
byl posílen o studenty, kteří byli doma.
31. ledna 20.35 – 22.29 hod. požár slámy Lysovice účast: 19 členů
Jednalo se o požár slámy a strojního zařízení v objektu zemědělského
družstva. Vzhledem k rychlému zpozorování a ohlášení se podařilo zabránit
větším škodám. Zasahovaly jednotky HZS Vyškov, SDH Drnovice a
Vyškov.
15. února 14.44 – 16.06 hod. technická pomoc Drnovice účast: 8
členů
Odstranění vzrostlého smrku, jehož kořeny narušovaly inženýrské sítě.
Provedeno za velmi dobré spolupráce s firmou Autojeřáby – Radek Pytela.
1. března 12.21 – 13.18 hod. technická pomoc Drnovice účast: 15
členů
Likvidace následků vichřice EMMA. Odstraněny 2 vyvrácené stromy u
vodárny za Drnovicemi.
1. března 13.51 – 14.10 hod. planý poplach Ježkovice účast: 16
členů
Jednotka byla povolána k odstranění spadlého stromu přes silnici u
Ježkovic. I když jsme projeli celý úsek až do Ježkovic, nenašli jsme žádné
překážky, které by bránily provozu na cestě směrem do Blanska.
18. března 18.09 – 19.17 hod. prověřovací cvičení Nemojany účast:
18 členů
Námětem cvičení byl požár archívu a kanceláří v prostorách obecního
úřadu v Nemojanech. Cvičení byli přítomni starosta a zastupitelé obce,
figuranty z řad dětí poskytla ZŠ.
27. března 15.32 – 17.12 hod. technická pomoc Drnovice účast: 11
členů
Na žádost obce jsme provedli odstranění lípy v parku na návsi. Jednalo
se o nakloněný strom, jehož vyvrácení by mohlo způsobit škody na okolním
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majetku. Kácení bylo uskutečněno za dobré spolupráce s pracovníky OÚ.
29. března 7.11 – 13.45 hod. technologická pomoc Ježkovice účast:
12 členů
K události vyjelo 8 jednotek SDH. Úkolem byla ochrana okolí a zabránění
rozšíření požáru skladu určeného k likvidaci v areálu lesní školky. Naši
členové utvořily 3 ochranné proudy za použití dýchacích přístrojů.
29. března 9.25 – 9.59 hod. čerpání vody Drnovice účast: 5 členů
Druhé družstvo bylo převeleno od zásahu v Ježkovicích k odčerpání
vody ze skladu a dílny na fotbalovém stadionu v Drnovicích. Bylo nasazeno
plovoucí a kalové čerpadlo.
Mladí hasiči
Kolektiv mladých hasičů ve školním roce 2007−2008 tvoří dvě družstva
mladších žáků, dvě družstva starších žáků a dorostenky (celkem 66 dětí,
které vede 16 vedoucích s předepsanou kvalifikací).
V zimním období děti pravidelně 1−krát za 14 dní chodí do školní tělocvičny
a 1−krát za 14 dní do hasičské zbrojnice. Od měsíce dubna chodíme již
pravidelně 1−krát týdně do hasičské zbrojnice, kde se připravujeme na
blížící se soutěže Vyškovského Soptíka, kde obhajujeme první místo. Od
minulého roku nově klademe důraz i na schopnosti jednotlivců, kde nejlepší
děti v každé kategorii závodí v republikových soutěžích Běh na 60m s
překážkami – přebor jednotlivců. Největší úspěchy v této disciplíně: Pavla
Štéblová 6.místo v Olomouci, Terezka Dvořáková 6.místo v Šumperku,
Katka Medková 8.místo v Olomouci i v Šumperku a Staňa Streit 8.místo v
Olomouci(soutěží se pravidelně účastní asi 300 závodníků z celé ČR). Po
celý rok jsou pro děti připravovány různé akce, výlety, exkurze a vždy
vánoční besídka, táborák na zakončení každého soutěžního roku, drakiáda
a setkání mládeže v Ivanovicích na Hané.
Krátké představení družstev: družstvo dorostenek tvoří 14−ti až 18−ti leté
holky a schází se pravidelně každý pátek od 17:00 do 18:30 pod vedením
Josefa Umshause. Jejich cílem je probojovat se na krajské kolo hry Plamen
a bojovat o co nejlepší umístění ve Vyškovské lize.
Družstvo složené z dětí ročník 1993,94 se schází pravidelně každé pondělí
od 16:30 do 18:30 a vedou je Pavel a Svaťa Smutníkovi a Martin Matys.
Je to naše nejúspěšnější družstvo, které se v minulém roce zúčastnilo
několika pohárových soutěží a hlavně se probojovalo na republikové kolo
ve Zlíně. Věříme, že i letošní rok pro ně bude stejně tak úspěšný.
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Družstvo dětí ročník 1994 – 1997 se schází v hasičské zbrojnici každou
středu od 16:00 do 17:30 a vedou je Pavel Čtvrtníček, Marek Kavečka,
Tomáš Černík, Michal Musil a Radka Dvořáková. Jsou to nástupci starších
dětí, kteří by měli od příštího roku začít bojovat o místa nejvyšší. V tomto
roce by se mělo toto družstvo zúčastnit kvalifikace na Olympiádu CTIF.
Děti ročník 1998 – 1999 mají schůzky pravidelně v úterý od 16:30 do
18:00 a vedou je Jiří Šmerda, Martin Hruda, Jitka Vařeková a Jan Kropáč.
Od těchto dětí se očekává vítězství v kategorii mladších ve většině soutěží.
Držme jim pěsti, ať se jim to povede!!
Nejmladší děti(ročníky 2000 a mladší) se schází pravidelně ve čtvrtek od
16:30 do 18:00 a vedou je Tomáš Černík, Michal Musil, Petra Smutniková
a Pavla Štéblová. Jejich schůzky jsou zaměřeny především na běhavé a
zábavné hry.
Pokud budete mít zájem stát se mladým hasičem, přijďte(klidně i s rodiči)
se podívat na příslušnou schůzku.
Poděkování
Děkujeme všem našim příznivcům, sponzorům a občanům za hodnotné
dary a finanční příspěvky na hasičský bál v letošním roce. Taktéž pak
obci a Sokolu za pronájem prostor KD a ZŠ za zapůjčení stolů a židlí. K
dobré úrovni bálu mimo početného týmu pořadatelů přispěli i svěřenci
taneční školy manželů Sedlákových.
Pozvánka
Srdečně zveme všechny naše
občany a fanoušky na VI.
ročník soutěže v požárním
útoku mužů a žen „O pohár
obce Drnovice“.
Datum: neděle 4. května
2008
Zahájení: již v 11. hodin
Místo: treninkové travnaté
hřiště FKD
V loňském roce se zúčastnilo rekordních 43 týmů z celé Moravy a naše
soutěž patřila k nejpočetněji a nejkvalitněji obsazeným na Vyškovsku.
Vítězství obhajují muži z Litavy (BO) a ženy z Dražovic.
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Rekordy trati drží:
Muži Pravčice (KM) 18:23 sec. 2005
Ženy Dražovice (VY) 19:69 sec. 2006

Další informace o činnosti SDH včetně fotogalerie jsou zveřejněny na
našich internetových stránkách www.hasicidrnovice.cz

Kolokoč oslavil první narozeniny
Je tomu přesně rok od založení Kolokoče, občanského sdružení pro děti
a mládež v Drnovicích. Dne 1. 2. 2007 proběhla ustavující schůze v
tělocvičně a dne 27. 3. 2007 byl Kolokoč zaregistrován jako občanské
sdružení u MV ČR. Kolokoč je organizace, která sdružuje především rodiny
s dětmi z Drnovic a blízkého okolí. K dnešnímu dni eviduje 38 členských
rodin. Jeho hlavním cílem je vést děti už od nejútlejšího věku k aktivnímu
a smyslu plnému tráveni volného času a ke vzdělávání. Dalším z cílů je
předávat zkušenosti mladým rodičům.
Připomeňme alespoň některé úspěšné akce, které v tom prvním roce v
Kolokoči proběhly. Byl to prvni ročník Kuličkiády a petanque na Křivdě,
průvod čarodějnou zmolou spojený s tradičnim pálením čarodějnic také
na Křivdě, divadelní představení Králíček Otíček v kinosále, výstava hraček
Pokiady z půdy v kulturním domě, přednášky a filmová představení v
kinosále, soutěž a výstava Herbář z Budonické louky v kulturnim domě, v
Muzeu Vyškovska a v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově, Vánoce na
vsi před kulturním domem, bruslení v Kašparově, manželský bowling a
spousta dalších.
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V roce 2007 se v Kolokoči zrodily pravidelné týdenní a měsíční aktivity,
které dodnes s velkým úspěchem probíhají a stále se rozrůstají o nové.
Aktuální pravidelný týdenní program
pondělí 16:30− 17:15 hod Angličtina pro děti od 4let
úterý 9:00 − 11:00 hod Hrátky s batolátky
od 17:00 Klub pro těhulky
středa 9:00 − 10:00 hod Zdravotní cvičení maminek
10:00 − 11:00 hod Paci, paci, pacičky I. − cvičení kojenců
čtvrtek
od 11:00 návštěva solné jeskyně
15:00 − 18:00 hod Hrátky s batolátky − otevřená herna pro děti
16:00− 17:00 hod Cvičení dětí od 3 let
pátek 9:30 − 10:30 hod Paci, paci, pacičky II. − cvičení dětí od 1 roku
od 17:00 návštěva solné jeskyně.
Cvičení probíhají v drnovické Sokolovně, kroužky, akce a cvičení kojenců
v Kolokočovně.
Pravidelně jedenkrát v měsíci probíhají výtvarné dílny pro nejmenší, Kolo−
čtení − předčítání dětem od 2 let a Klub 13 − dílna pro náctileté. Měsíčně je
taktéžvydáván emailový zpravodaj pod názvem Kolokočičiny. Jedenkrát
za čtvrt roku se uskutečňuje Babinec − tvořivá dílna nejen pro ženy.
Aktuální informace o připravovaných akcích naleznete na webových
stránkách Kolokoče www.kolokoc.cz a také ve vývěsní skříňce na návsi.

Kudy do Kolokočovny

M. Tichá
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Záslužné konáni Kolokoče probihá jen diky dobrovolné činnosti aktivnich
členů a členek. Provoz Kolokoče je umožněn prostřednictvím sponzorských
darů a dotaci od Jihomoravského kraje a Tři bran, komunitní nadace pro
věděni, uměni a civilizaci. Všem dobrovolnikům, donátorům a sponzorům
touto cestou děkujeme.
Zveme Vás:
na druhý ročník jarnf akce pod
názvem KULIČKIÁDA
A
PETANQUE, která se uskuteční
dne 20. dubna 2008 ve 13:00 hodin
v okolí Kolokočovny (areál ZŠ
Drnovice).
Kromě soutěži v kuličkách a
petanque budou stejně jako v
loňském
roce
připravena
stanoviště se zajimavými hrami a
M. Štěpánková tvořivými činnostmi pro děti.
V případě nepříznivého počasí bude Kuličkiáda přeložena na 4. 5. 2008.
Eva Klvačová

DRNKA − OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DRNOVICE
Pozvánka na tradiční ekologickou pouť k Žumpám
Občanské sdružení Drnka zve všechny občany na tradiční jarní
ekologickou pouť k bažině Žumpy. Vycházka k mokřadu proběhne v
sobotu 12. dubna od 14.00 hod., sraz účastníků je na parkovišti před
obecním úřadem.
Pozvánka na výstavu Drnovice očima Zdeňka Tichého
Občanské sdružení Drnka zve všechny občany na výstavu fotografií,
maleb a koláží drnovického fotografa a umělce Zdeňka Tichého. Výstava
se koná při příležitosti mistrových 80. narozenin. Slavnostní vernisáž
výstavy proběhne v sobotu 12. dubna od 15.00 hod. v kulturním domě.
K poslechu (a možná i k tanci) hraje Akord 58. Výstava bude otevřena v
sobotu (12. 4.) 15:00−18:00 hod. a v neděli (13. 4.) 14:00−17:00 hod.
Pozvánka na přednášku Zeleň ve venkovských obcích
Občanské sdružení Drnka zve všechny milovníky Drnovic a zeleně na
přednášku Zeleň ve venkovských obcích. Přednášku přednese Markéta
Flekalová − zahradní architektka z Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně. Po přednášce bude následovat diskuse a vycházka do
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drnovické Zámecké zahrady. Přednáška proběhne ve čtvrtek 17. dubna
od 18.00 hod. v horním přísálí kulturního domu.
Vyhlášení fotografické soutěže
Občanské sdružení Drnka vyhlašuje fotografickou soutěž “Příroda a krajina
v Drnovicích a okolí”. Soutěž je vyhlášena pro všechny obyvatele a přátele
obce Drnovice a to v kategoriích: A/ ”děti” (soutěžící do věku 12 let), B/
“mládež” (soutěžící ve věku 13 až 18 let) a C/ “dospělí” (18 let a více).
Do soutěže mohou být přihlášeny barevné i černobílé fotografie krajiny,
živé i neživé přírody, v kterémkoliv ročním období, pořízené na katastru
obce Drnovice. Fotografie jsou přijímány v digitální (na e−mailu:
drnka@tiscali.cz) i papírové formě (na adrese: o. s. Drnka, Drnovice 171).
Aby mohla být fotografie přijata do soutěže, musí být doplněna textem,
obsahujícím následující údaje: název fotografie, jméno a příjmení autora/
ky, věk autora/ky, místo a datum pořízení fotografie. U digitálních fotografií
prosíme o jejich dodání v co nejvyšší kvalitě (rozlišení).
Z přihlášených fotografií bude na jaře roku 2009 uspořádána v KD v
Drnovicích výstava. Autoři/ky fotografií, vybraných porotou, složenou z
členů Rady o. s. Drnka, budou odměněni věcnými cenami. Nejlepší
fotografie budou publikovány v připravované knize o přírodě a krajině v
okolí Drnovic, kterou Drnka připravuje k vydání. Uzávěrka soutěže je 31.
ledna 2009.
Land Art v Zámecké zahradě
Občanská sdružení Kolokoč a Drnka vyhlašují výtvarnou soutěž “Land
art v Zámecké zahradě”. Soutěž je vyhlášena pro všechny obyvatele a
přátele Drnovic. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci, dvojice, rodiny,
volné skupiny dětí, mládeže a osob neomezeného věku, školní třídy,
zájmové spolky i politické strany.
Podmínkou účasti v soutěži je zhotovení výtvarného objektu (díla) z
jakéhokoliv materiálu o libovolné velikosti a jeho instalace v drnovické
Zámecké zahradě. Díla budou instalována v sobotu 9. srpna 2008
dopoledne.
Zahradní párty s vernisáží instalovaných děl proběhne tentýž den od
16:00 hod. Výstava bude dále přístupná veřejnosti i v neděli 10. srpna, v
den svatovavřinecké pouti.
Vystavovaná díla budou hodnocena ve dvou kategoriích: A/ Cena poroty,
B/ Cena veřejnosti. Autoři oceněných děl budou odměněni věcnými cenami.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v neděli 10. srpna 2008
v 17:00 hod. v Zámecké zahradě.
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Výtvarné objekty je třeba před samotnou instalací do soutěže písemně
přihlásit a to u o. s. Kolokoč (kontakt: www.kolokoc.cz). Přihláška musí
obsahovat: název a stručný popis díla, jméno a příjmení autora/ky/rů,
kontakt na odpovědného autora/ku. Uzávěrka přihlášek do soutěže je
3. srpna 2008. Více o soutěži viz: www.kolokoc.cz a www.drnka.org.

Fotograf Zdeněk Tichý oslavil osmdesátiny
Každý, kdo stoupá po schodech drnovického “zámku” do patra s
kancelářemi obecního úřadu, míjí černobílé velkoformátové fotografie
Drnovic. Jen starší z rodáků si dnes zřejmě vybaví jejich autora,
drnovického fotografa Zdeňka Tichého, který v pondělí 31. března oslavil
své osmdesáté narozeniny.
Přestože je dnešní doba charakteristická záplavou digitálních fotografií,
dílo zmíněného tvůrce je stále nepřehlédnutelné a zůstává výzvou místním
mladým autorům. Tichého záběry si nás nutně získají už jen svou
fotografickou kvalitou. Mistrně zvládnuté řemeslo je vizitkou staré školy.
A co teprve jejich obsah! U pamětníků evokuje vzpomínky z mládí, mladší
generace se nad Tichého fotografiemi stále znovu a znovu podivují, jakže
to obec kdysi vypadala.
Bez přehánění lze říci, že objektiv Zdeněka Tichého byl ve druhé polovině
dvacátého století u všeho podstatného, co se v Drnovicích odehrálo. Zaplať

Zdeněk Tichý je i autorem několika obrazů. Foto: Pavel Klvač
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mu Pán Bůh za to. Ty hodiny, dny, týdny a snad i měsíce strávené
fotografováním milované obce by se na vahách dnešního trhem
poblázněného světa vyvažovaly těžko. Úctyhodně rozsáhlá kolekce
mistrových snímků je nedocenitelným příspěvkem k vizuální paměti obce.
Stará drnovická místa a zákoutí buď zmizela nebo oblékla nový kabát.
Hodnota jejich fotografií s ubíhajícím časem roste.
Ale vesnice, to jsou především lidé a jejich rituály. Na Tichého fotografiích
před námi znovu ožívají drnovičtí sousedé, sportovci, spartakiádní cvičenci,
brigádníci akcí “Z”, prvomájové, lampionové i masopustní průvody.
Připomínají nám ty, jejichž kroky už dávno skončily “Na Přibylkách”. V
Drnovicích snad není chalupy, kde by nebyly opatrovány Tichého snímky,
pořízené z veselých i smutných rodinných událostí. Fotografie Zdeňka
Tichého mistrným způsobem zachycují a zároveň i vytvářejí genia loci
Drnovic.
Pavel Klvač

Z Jednoty Orel Drnovice
Také letos jsme zahájili nový rok Tříkrálovou sbírkou, za kterou chci
poděkovat vám − občanům, kteří přispěli finanční částkou na humanitární
pomoc, ale také děkuji koledníkům a vedoucím za čas a ochotu pomoci.
Částka vybraná při Tříkrálové sbírce činila 38.762 Kč,−.
V únoru jsme byli s dětmi ve Vyškově v kuželně si natrénovat kuželky.
V březnu proběhla pro děvčata společná výroba stromečků na smrtnou
neděli a také jsme měli výroční členskou schůzi. Vyhodnotili jsme rok
předešlý a naplánovali činnost na tento rok 2008. Mezi množstvím úkolů,
které nás letos čekají, bych chtěl zdůraznit dva:
− budeme pořádat Den sportu k 100. výročí naší jednoty Orel Drnovice
− letní tábor pod stany od 13.−23.srpna, tentokrát v Rakoveckém údolí u
Bukovinky.
Většina našich akci je určena pro širokou veřejnost a tak vás srdečně
zveme k účasti.
Jinak se děti schází každý pátek( ti mladši), kdy cvičí a hrají hry, a v
sobotu (ti starší) hrají florbal.
Na závěr vám přeji hodně hřejivýchjarních dní a také hodně síly.
Jan Handl Starosta Jednota Orel Drnovice
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Místní organizace KDU – ČSL
a

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

SVÁTKU MATEK
Oslava se koná
11. května 2008 ve 14.30 hodin
v sále místního Kulturního domu
Všem maminkám, babičkám, prababičkám ...
přijdou zahrát, zazpívat, zarecitovat
a zatančit děti z místní Mateřské
a Základní školy, a ještě i ti
nejmenší caparti z mateřských center.
Po programu bude následovat tradiční
tombola.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.
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Milé děti!

Přijďte si zasoutěžit
a pobavit se na již tradiční
DĚTSKÉ ODPOLEDNE,

které se uskuteční v neděli

1. června 2008
v 15,00 hodin.

v Zámecké zahradě
Srdečně zvou pořadatelé:

Jednota OREL Drnovice
a

MO KDU – ČSL Drnovice
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Osvětová beseda Drnovice o.s.
Otevřený dopis
Vážený pane Ladislave Vávro,
chtěl bych Vám jako prvnímu předsedovi Osvětové besedy sdělit, že
tento spolek se dožil šedesáti roků. V roce 1958 tehdejší MNV ustanovil
OB jako organizaci, která bude v budoucnu zajišťovat chod kulturního
stánku a kulturního dění v Drnovicích. Vy a další dobrovolní spolupracovníci
jste se svého úkolu zhostili bezezbytku. Dnes to zní neuvěřitelně, ale 200
akcí pořádaných v prostorách kulturního domu a k tomu 50 000
návštěvníků, to jsou čísla, která asi již nikdy nebudou překonána. I když
někdo může namítat, že prostě byla jiná doba.
V loňském roce jsme se rozhodli obnovit činnost Osvětové besedy a
přihlásili ji na Ministerstvo vnitra jako občanské sdružení. V současné
době máme 21 členů a několik sympatizantů a spolupracovníků. Uspořádali
jsme Svatoantonínský košt vín, taneční zábavu, benefiční koncert a
nádherný vánoční koncert v místním kostele. Podařilo se nám obnovit
ochotnické divadlo. Naši ochotníci právě nacvičují operetu „Na tý louce
zelený“, která se zde hrála před třiceti lety. Premiéra tohoto představení
je plánována na 17.5. tohoto roku, po které by měla následovat jedna
repríza. Po loňském úspěšném koštu vín připravujeme tuto akci znovu. A
to na 14.6. 2008 od 16 hodin. Na návštěvníky čeká příjemné prostředí,
kvalitní vína a věkem mladá cimbálovka. Na podzim se také mohou
milovníci dobré hudby a zábavy těšit na Boba Frídla, Jiřího Helána a Libora
Pantůčka ve společném programu.
Závěrem bych Vám pane Vávro chtěl napsat, že členové Osvětové
besedy o.s. jsou ochotní, svědomití a práci kterou odvádí dělají s láskou.
I když ocenění se jim mnohokrát nedostává. Jsem rád, že s nimi mohu
spolupracovat a velice si jich vážím. Vážím si také našich příznivců, kteří
navštěvují naše akce a věřím, že jich bude stále víc.
S pozdravem předseda OB Drnovice o.s. Jiří Dvořák

Jaký bude pohled na Drnovice a okolí v 21. století?
Nejdříve geologické vrásnění oddělilo Český masiv od Karpat, aby následně
vzniklé údolí zalilo moře. A když se vodní plocha proměnila v rozsáhlou
úžlabinu, putovala touto Moravskou branou stáda mamutů. Možná je naši
předkové pozorovali z kopce tvořícího výraznou dominantu krajiny, pro kterou
byl pojmenován Chocholík. Dnes je z něj vidět téměř celá naše obec, blízké
město Vyškov a vzdálené vesnice. Východní horizont uzavírají Hostýnské
vrchy a za dobrého počasí jsou vidět i Beskydy.
V minulém roce byla zpracována krajinářská studie, která zahrnuje
rozsáhlou oblast severně od obce. Jedná se o novou výstavbu Za lesní
28

správou, okolí hřbitova, cesta k žumpám, přilehlý les v Končinách, kopec
Chocholík a pod nim ležícíjižní svah. Nyní se zpracovávají dílčí realizační
projekty, na jejichž podkladě bude možno získat dotace na plánovanou
výsadbu zeleně. Ta bude mít za cíl úpravu krajiny, možnost rekreačního
využití a částečně i protipovodňová opatření. Součástí tohoto záměru je
také naučná stezka, která povede touto lokalitou až na Chocholík.
Pamětníci pamatují dřevěnou rozhlednu, která tu kdysi stála. Snaha o její
obnovení je v souladu s celonárodním úsilím, které už trvá 3 století. Nyní
tato vize dostala zelenou. Obecní zastupitelstvo schválilo přípravu výstavby
nové rozhledny včetně základního finančního vkladu. Bude následovat
výběr nejvhodnějšího návrhu projektu a následné stavební řízení.
O všem Vás budeme průběžně informovat s cílem zapojit do této akce
širokou veřejnost. Naší snahou bude zpříjemnit tvář naší obce i její blízké
okolí.
Pro radost a potěšení z krásné přírody s možností pěkných vycházek.
Za Komisi životního prostředí − MUDr. Jaroslav Dvořák

S FKD o.s. na Premier League
Drnovice se vrátily na fotbalovou mapu a po podzimní části nejnižší
soutěže okupují první místo tabulky s 36−ti body a interesantním skóre
95:13. V zimní přestávce naše mužstvo nezahálelo a zúčastnilo se turnaje
v Morkovicích. Tím prošlo bez porážky a v konečném účtování obsadilo
první místo před „okresní“ Pustiměří. V jarní části sezóny se drnovičtí
chystají obhájit své postavení v tabulce a postoupit do vyšší soutěže.
Věříme, že se dočkáme podpory diváků, minimálně stejné jak tomu bylo
na podzim. Také proto pro vás nadále budeme připravovat zpravodaje,
bohatou tombolu, losování klubových karet a hlavně kvalitní kopanou a
zajímavé výsledky. V samotném závěru soutěže, na posledním domácím
utkání, bude vylosován jeden majitel klubové karty a ten se za odměnu
letecky vypraví do Manchesteru na ligové utkání místních United. Jaro se
také ponese ve znamení příprav „B“ mužstva, které se přihlásí od nového
ročníku do IV. třídy.
Za vaši podporu vám srdečně děkujeme a budeme se snažit vám udělat
co nejvíce fotbalové radosti.
Za FKD o.s. Jiří Dvořák
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Vážení spoluobčané,
uběhlo již více než 15 měsíců od posledních voleb, tedy od doby kdy
začalo pracovat nově zvolené vedení obce a zastupitelstvo.
Myslím, že po takové době nastal čas k malému ohlédnutí a zhodnocení
práce jak starostky a obecní rady, tak celého zastupitelstva pohledem
občana, podnikatele a potažmo i komunálního politika.
Po téměř vyrovnaném výsledku voleb nebyla situace jednoduchá, přesto
si myslím, že se nám podařilo sestavit s našimi koaličními partnery z KDU−
ČSL velmi pracovitou, odbornou a vzdělanou radu obce v čele s naší paní
starostkou. Z ostatních zvolených zastupitelů, kandidujících za ČSSD a
KSČM nikdo neprojevil zájem o spolupráci a jako vítěznou stranu nás
neoslovil.
Nové vedení obce se s vervou jim vlastní pustilo do práce a začalo s
naplňováním našich společných volebních programů a každodenní
mravenčí prací, které je na obecním úřadě mnoho. Myslím, že na sebe
výsledky nenechaly dlouho čekat.
Nikdo si nemohl nevšimnout opravy dětského hřiště, úprav na místním
hřbitově, instalace kamerového systému, či dořešení kanalizační přípojky
pro stavby nových domů na Přídankách. Připravuje se stavba nové ulice
na Dombasu .
V oblasti životního prostředí pan Ing. Šedivý a MuDr. Dvořák pracuje na
koncepci ozelenění obce ve spolupráci s profesionálními architekty.
Pan Ing. Oto Formánek hlavní měrou přispěl k vytvoření nových webových
stránek, kde jsou uvedeny veškeré informace pro občany, je možno přímo
komunikovat s celým vedením obce, jsou zde zveřejňovány rozpočty,
usnesení zastupitelstva, kulturní, sportovní a společenské akce, informace
z podnikatelské sféry, atd. Občané také využívají diskusního fóra, kde
sdělují své názory a postoje.
Jedním z bodů našeho volebního programu byla obnova komunikací v
obci. V současné době radnice pracuje na odstranění nedostatků
stávajícího projektu opravy silnice na Trávníkách tak, aby rekonstrukce
mohla brzy začít, a to za přijatelné peníze pro obecní rozpočet. Další fi−
nance na opravu komunikací by bylo vhodné čerpat ze strukturálních fondů
EU nebo z rozpočtu JmK.
Vedení obce se zabývá také problematiku obecních bytů, postupnými
opravami bytového fondu, příp. jejich prodejem nájemníkům a opětnému
investování získaných finančních prostředku do budování dalších bytových
jednotek.
V oblasti kultury nelze přehlédnout značnou podporu zájmových sdružení,
kterých v obci vzniklo několik za poslední dva roky.
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V současné době se pracuje na projektu využití zámecké zahrady, kdy
přiznaná dotace ze státního rozpočtu ve výši 3,560 mil. Kč bude použita
na etapu výstavby „areálu zdraví“, která bude zahrnovat výstavbu sportovišť
a ploch pro volný čas.
Dlouhou dobu se v obci hovoří o stavbě rozhledny na kopci Chocholík,
která byla jedním z bodů našeho programu. Požádali jsme tedy OU o vy−
členění části finančních prostředků, utvořili pracovní skupinu a začali
pracovat na tomto projektu. Finanční spoluúčast OU bude minimální přesto,
že se rozhledna stane majetkem obce. Celou akci chceme financovat ze
sponzorských darů a za spoluúčasti podnikatelských subjektů. Podle
předběžných dohod se k tomuto projektu staví oslovení lidé velmi pozitivně.
Rozhlednu bychom ve spolupráci s architektem města Vyškova chtěli
vybudovat v příštím roce.
V hloubi duše doufám, že se tato stavba, další budoucí dominanta obce,
nesetká s odporem další skupiny lidí, kteří budou realizaci bránit.
Existuje jedno přísloví „Kdo nic nedělá, nic nepokazí“. Já mám rád jiná
přísloví, např. „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek“.
Myslím, že za uplynulé období, přes všechny peripetie naše vedení obce
udělalo spoustu práce a přeji jim pevné zdraví, vytrvalost a sílu do dalšího
období.
Zdeněk Adamec
Předseda MS ODS
člen regionální rady JmK ODS
MS ODS Drnovice má v současné době 50 členů. Další členové, kteří
mají zájem o členství a práci jsou vítáni!!!
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Společenská kronika
Vítáme do života:
Říjen 2007 – Únor 2008
Tomáš Tichý
Barbora Čtvrtníčková
Lucie Čtvrtníčková
David Hrušák
Ondřej Hrušák
Lukáš Trávníček
Martin Bednář
Dana Ráčková
Natálie Holečková
Veronika Trnavská
Richard Tamáš
Barbora Hálová
Sofie Kummerová
Opustili nás navždy:
Prosinec 2007 – Únor 2008
Vlastimil Matula
Ladislav Brtníček
Emilie Bauchová
Sňatek uzavřeli:
Prosinec 2007 – Únor 2008
Miroslav Šrámek, Vyškov
Anna Kühndlová, Vyškov
Robert Neckař, Čechyně
Renata Bebarová, Čechyně
Pavel Otevřel, Drnovice
Věra Siklenková, Drnovice
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