
DRNHOLECKÝ
OBČASNÍK

Duben 2010, číslo 1, ročník 12

Vážení spoluobčané
 Dlouhá a tuhá zima je konečně za námi, 
přišlo jaro, na které se určitě těšila většina z 
nás. Nastává práce na polích a zahrádkách, 
dostříhávají se vinohrady a uklízí se nepořá-
dek po zimě. Jsou to práce veskrze příjemné, 
protože po temných zimních dnech můžeme 
konečně nahřát svá těla na dlouze očekáva-
ném sluníčku.
 V prosincovém Občasníku jsem Vás 
zapomněl požádat o pomoc při úklidu sně-
hu na chodnících před svými domy i přes to, 
jak jistě dobře víte, že za úklid chodníků a 
vozovek nově zodpovídá vlastník, čili městys 
Drnholec. Bylo ale jasné, že pokud sněho-

vá nadílka bude větší, což se také stalo, tak 
žádná obec nebude schopna vlastními silami 
vše uklidit v takovém časovém úseku, v jakém 
bychom si všichni přáli a že úklid nebude 
nikdy ideální. Od některých občanů jsme za 
toto byli kritizováni, někdy i velmi nevybíra-
vým způsobem. Jsem naprosto přesvědčen, 
že tato kritika byla neoprávněná. Pracovníci 
obce se v době kalamity několikrát střídali i 
během noci v úklidu sněhu, několikrát jsme 
si museli najmout i techniku od soukromníků. 
Toto všechno zároveň s dovozem posypové-
ho písku, soli apod. stálo městys cca 30 tis. 
Kč. Někteří občané by chtěli, aby se začínalo 
s úklidem právě před jejich domem a nedo-
vedou pochopit, že v některé ulici se musí 
začít a některá přijde na řadu až naposled. 
Lhostejnost některých majitelů automobilů 
zaparkovaných tak, že některé úseky nebylo 
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možno uklidit vůbec, je další kapitola. I přes 
toto všechno věřím, že většina z Vás tyto sou-
vislosti a problémy chápe a dodatečně teď 
děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu a při 
úklidu nám pomohli.   
 V prosinci loňského roku byly započa-
ty práce na pokládání nového kanalizačního 
řádu na ulici Dyjská. Tyto práce jsou více-
méně hotovy, dodělávají se překopy a přípoj-
ky na druhou stranu vozovky pro jednotlivé 
rodinné domy. Zbývá dát vozovku zpět do 
původního stavu, provést závěrečný úklid a 
upravit dotčené předzahrádky. Snad v měsí-
ci červnu by měla být položena přípojka ke 
mlýnu a na druhou stranu směrem k ulici 
Dolní. Taktéž by měla být přepojena do nové 
kanalizace osmiřadovka na ulici Palackého a 
následně zrušen příslušný septik. Chci podě-
kovat obyvatelům ulice Dyjské a přilehlých 
ulic za trpělivost a pochopení. Poměrně časté 
přerušování dodávky pitné vody bylo způso-
beno zjištěním, že některé domovní vodovod-
ní přípojky vlivem jejich stáří v místě napo-
jení na hlavní vodovodní řád propouštěly a 
bylo je nutno za pochodu měnit. Ve dvou pří-
padech bylo nutno přeložit část vodovodního 
řádu, protože se křížil s novou kanalizací. Své 
sehrálo i mrazivé počasí. V minulých dnech 
započaly práce na pokládání kanalizace na 
ulici Brněnské. Zde chci také požádat občany 
o vstřícnost a trpělivost. Ulice bude průjezd-
ná, ale pouze v jednom pruhu, takže tímto 
apeluji i na opatrnost řidičů.
 Byly dokončeny přípravné projekční 
práce a průzkumy pro vybudování inženýr-
ských sítí v lokalitě Pod Sýpkou II. V tomto 
roce bude vyhlášeno výběrové řízení na zho-
tovitele prováděcí projektové dokumentace k 
územnímu a stavebnímu řízení. Tyto práce by 
měly předběžně stát cca 800 tis. Kč.
 V minulém Občasníku jsem se zmínil, že 
byla podána žádost o dotaci na opravu his-
torické radnice z Regionálního operačního 
programu – rozvoje cestovního ruchu. Velmi 
mne to mrzí, ale musím bohužel konstatovat, 
že jsme nebyli úspěšní, naše žádost nebyla 
vybrána. Nicméně to zkoušíme dál i jinde. 

 V těchto dnech kompletujeme žádost 
o dotaci z dotačního programu „Podpora 
rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně 
postižených regionů“, který v březnu vyhlá-
silo Ministerstvo pro místní rozvoj. Zde 
můžeme získat částku až 5 mil. Kč, maximál-
ně však 60% celkových nákladů.
 V lednu byla podána žádost o dotaci z 
Operačního programu Životní prostředí na 
rekonstrukci a zateplení fasády budovy úřadu 
městyse a také na výměnu oken. Naše žádost 
byla přijata bez připomínek a rozhodnutí by-
chom se měli dozvědět snad během měsíce 
dubna. Celkové náklady by měly činit 5 mil. 
Kč, z toho dotace 2 mil. Kč.  V rámci těch-
to prací by byly opraveny i okolní chodníky 
a parkoviště. Taktéž čekáme na rozhodnutí 
ohledně dotace ze Státního fondu životního 
prostředí na dokončení opravy zbývající části 
školy.
 V říjnovém občasníku byl avizován 
záměr vybudovat chodník na Hrušovanské 
ulici před „devítkou“ a parkoviště u hřbi-
tova. V loňském roce jsme nestihli vyřídit 
stavební povolení, nyní ho již máme a tak 
v měsíci květnu, kdy bude vyhlášena výzva, 
podáme na tyto akce žádost o dotaci z Pro-
gramu rozvoje venkova. Celkové náklady by 
měly činit cca 1 mil. Kč, z toho může být do-
tace až 90%.  
 V letošním roce plánujeme zrestauro-
vat tři sochy u kostela. Jedná se o sochu sv. 
Floriána, která stála původně na Dyjské uli-
ci, o sochu sv. Jana Nepomuckého a o sloup 
- pylon. Poslední dvě sochy stály původně 
na bývalém cihlovém mostě přes Dyji. Na 
restaurování jsou zpracovány restaurátorské 
záměry, předběžně máme přislíbenou dotaci 
z Ministerstva kultury ve výši 50% celkových 
nákladů, které by měly činit asi 150 tis. Kč.
 Naproti sklepů na ulici Wolkerova byl 
geometrickým plánem rozdělen pozemek v 
majetku městyse na deset stavebních parcel. 
O pět těchto parcel byl již budoucími staveb-
níky projeven zájem, na zbylých pět můžeme 
zájemce pustit až po změně územního plánu, 
kterou se snažíme, mimo jiné, z tohoto pro-
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storu vyjmout plánovaný nový hřbitov. Určitě 
by nebylo vhodné, aby hřbitov stál uprostřed 
zástavby rodinných domků.    
 V rámci pozemkové úpravy jsme dostali 
do majetku městyse cca 400 ha pozemků, z 
toho asi na 300 ha jsou zájemci o pronájem. 
Nájemní smlouvy jsou těsně před podpisem, 
ročně tak Drnholec získá asi 1 mil. Kč.
 17.4. bude proveden sběr nebezpečné-
ho odpadu a vysloužilých elektrospotřebičů. 
Kontejner bude přistaven od 9.15 do 10.15 
hod. na Výsluní a od 10.15 do 11.15 hod. 
na parkovišti před hotelem. Jako nebezpeč-
ný odpad můžete odevzdat syntetické barvy, 
laky, syntetická ředidla, mořidla, jejich oba-
ly, elektrické baterie, autobaterie, oleje, ole-
jové fi ltry, textilní materiál znečištěný škodli-
vinami, tuky minerální nebo syntetické, ropné 
produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, 
zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, 
jehly apod.), tiskařské barvy, tonery, inkous-
ty, chladničky a mrazáky obsahující freony, 
obrazovky, těkavé látky, počítače, fotoche-
mikálie, spotřební chemii, pesticidy, zářivky, 
výbojky a jiný odpad obsahující rtuť. V ten 
samý den bude také na parkovišti před hote-
lem přistaven v době od 8.00 do 11.30 hod. 
velkoobjemový kontejner, kam můžete uložit 
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odpad, který nelze dát do domovních popel-
nic a který nelze roztřídit do příslušných 
kategorií. Jde zejména o koberce, čalouněný 
nábytek, matrace, linoleum, staré šatstvo, 
boty apod. Tento kontejner plánujeme při-
stavit ještě jednou někdy v podzimních měsí-
cích. V přízemí úřadu městyse byla umístěna 
schránka na zpětný odběr nefunkčních bate-
rií – monočlánků. Tento schránka zde bude 
natrvalo a odběr je samozřejmě zdarma.
 V březnu jsme byli osloveni Českým 
rozhlasem Brno s nabídkou odvysílání pás-
ma příspěvků z našeho městyse. Toto vysílání 
by mělo proběhnout 22.4. s krátkými vstupy v 
průběhu celého dne. První vstup by měl být 
v 5.20 a poslední v 18.10. Projekt má název 
Moravská rodina a témata se budou týkat 
místopisu, historie a různých zajímavos-
tí. Prostor by měl mít starosta, kronikářka, 
historik, zástupci některých spolků, duchov-
ní zástupce, učitelé, fi rma nebo živnostník. 
Zazpívat by měli děti, některá rodina a chrá-
mový sbor za doprovodu varhan. Měly by být 
představeny recepty na zajímavá jídla. Děku-
jeme osloveným občanům a spolkům za jejich 
ochotu vystoupit ve vysílání a přejme si, ať se 
vše vydaří.
                       Jan Ivičič, starosta

 Úřad městyse Drnholec informuje o místních poplatcích:
 Poplatek za komunální odpad – 500,- Kč

- platí každá fyzická osoba, která má v městysi trvalý pobyt nebo osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, a ve které není hlášena žádná 
osoba k trvalému pobytu, splatnost poplatku do 15.6. za daný rok.
 Poplatek za psa – 50,- Kč
- platí se za každého psa staršího tří měsíců, splatnost poplatku do 30.6. za daný rok.
 Stočné
- platí každá fyzická osoba, která je napojena na kanalizaci, vyúčtování stočného je možno 
vyrovnat na pokladně Úřadu městyse Drnholec do 30.6.2010.

PODĚKOVÁNÍ
Rada městyse Drnholec touto cestou děkuje členkám SOZ za přípravu a zajištění místní 

oslavy MDŽ pro důchodkyně. Poděkování patří i všem spoluobčankám, které se této akce 
v hojném počtu zúčastnily.
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tratném synu. Mladší syn, který si vyžádal 
na otci svůj dědický podíl a celý jej ve světě 
utratil, sedí teď na hnoji u vepřů. To je stav, 
do kterého zavede člověka život bez otce, na 
vlastní pěst, hledající svůj sobecký prospěch. 
Ale zároveň se může stát odrazovým můstkem 
k návratu, k uznání viny, na cestu k prosbě o 
odpuštění. Otec-Bůh se nestaví jako lhostejný, 
ale jako nesmírně milující, který synovi přiběhl 
naproti, objal ho a políbil a dal vystrojit hostinu. 
Starší syn nepochopil svou synovskou svobodu, 
když vyčítal otci jeho počínání. Je však ujištěn 
o stejné lásce: „Dítě, ty jsi pořád se mnou a 
všechno, co je moje, je i tvoje.“ Mladší syn 
zakusil otcovu lásku do krajnosti. Tam někde 
na poli prožil svou hodinu pravdy: „Všechno 
jsem utratil a promarnil, zklamal jsem otce, teď 
tu sedím u vepřů:“ Ale nakonec dospěl k roz-
hodnutí: „Vstanu a půjdu k svému otci.“
        Půst a Velikonoce jsou šancí a výzvou pro-
žít svou „hodinu pravdy“. Touto naší ochotou 
a otevřeností si otvíráme cestu k přijetí daru, 
který svět nemůže dát, daru odpuštění a vykou-
pení.
        Požehnané dny velikonoční přeje    
             P.Jiří Komárek, farář

    Čas postní a velikonoční, který prožíváme, 
je pro nás křesťany něčím nesmírně význam-
ným, protože nám umožňuje prožívat, co je 
ústředním tajemstvím naší víry, a tedy i smys-
lem našeho života. Je to mystérium vykoupe-
ní, které se naplňuje skrze život, utrpení, smrt 
a vzkříšení Ježíše Krista.
      Liturgie Popeleční středy nás vybízela slo-
vy proroka Joela: „Obraťte se ke mně celým 
svým srdcem, s postem, nářkem a pláčem! 
Roztrhněte svá srdce, ne pouze šaty, a obraťte 
se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobroti-
vý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje 
se v neštěstí.“
      Ta výzva je pro nás velmi nepopulární. 
Žijeme v době, kdy „sezóny už nemají smysl, 
protože všechno, ples i půst, i všechny ostatní 
věci jsou možné každý den, teď. Karneval je tu 
pořád a stává se nudným, svátek je každý den 
a stává se obyčejným, masky se nosí pořád a 
stávají se nesmyslnými.“ Tak píše Jan Bala-
bán.
       A přece starozákonní biblická kniha Kaza-
tel připomíná: „Všechno má určenou chvíli a 
veškeré dění pod sluncem má svůj čas...je čas 
plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poska-
kovat; je čas hledat i čas ztrácet; čas mlčet i 
čas mluvit.“
      Jedna Američanka, které náhle zemřel 
manžel, si stěžovala, že se jí všichni ptali, zda 
je z toho venku, zda to má za sebou. Nechtě-
la z toho být venku, nechtěla to mít za sebou. 
„Láska a věrnost potřebují svůj prostor a tím 
jsou dny a měsíce strávené ve smutku.“/Jan 
Balabán/
     Také obrácení potřebuje svůj prostor a čas. 
Čas k zastavení, čas nežít na povrchu, ze dne 
na den, ale z hloubky svého přesvědčení, třeba 
stále znovu dobývaného, a s jasným cílem.
      O obrácení mluví jedno z nejkrásnějších 
podobenství v Písmu, podobenství o marno-

Výzva postu   a VelikonocVýzva postu   a Velikonoc

Bohoslužby  o Velikonocích

Zelený čtvrtek  16.30 • 18.00

Velký pátek  16.30 • 18.00

Bílá sobota 19.00 • 22.00

Neděle 
velikonoční  7.30 • 9.00 • 10.30

(Drnholec, Novosedly, Jevišovka)
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 Letos potřetí – je to již tradice? – jsme 
se na jaře vydali za hranice naší vlasti. Ten-
tokrát na jih – do Itálie. Naším cílem se sta-
la Florencie, dále Řím a Vatikán. 
 Účastníky zájezdu byli pedagogové 
základních škol v Drnholci a v Březí, obča-
né týchž obcí a v rámci projektu „Já na to 
mám“ i žákyně naší školy, které na tuto 
cestu dostaly dotaci, takže ono „aneb…“ se 
týká pouze jich, my ostatní jsme cestovali za 
svoje peníze a vůbec toho nelitujeme. Byla 
to dobrá investice. 
 Autobus vyrazil na dlouhou trasu přes-
ně podle plánu v pondělí 1. března v 15.40 
hod z Drnholce, v 16.00 hod z Březí. Sezná-
mili jsme se s řidiči fi rmy Šedivý a s naší prů-
vodkyní Evou Dvořáčkovou. Naše hranice 
jsme překročili v 16.10 a v 17 hod jsme již 
projížděli Vídní. Setmělo se celkem rychle a 
my jsme se snažili odpočívat před náročnými 
dny, které nás čekaly. Na videu kdosi líbal 
jako Bůh, a tak mnozí nemohli ani postřeh-
nout, že se za okny bělají štíty alpských ve-
likánů a že projíždíme jedním tunelem za 
druhým. Přesně ve 23.00 jsme projeli lidu-
prázdnou rakousko – italskou hranicí. Česká 
fi lmová komedie většinu ukolébala k spánku, 

     Itálie 1. – 5. 3. 2010
...aneb za evropské peníze poznáváme 
Evropu

OTA 
ZE

 ŽIVOTA ŠKOLY

pouze nespavci sledovali dálnici a četli jmé-
na měst Udine, Genova, Milano, Venezia …
 V úterý v 5.10 ráno jsme dorazili do 
Florencie (Firenze), chvíli jsme kroužili po 
tomto toskánském městě, v 6.30 se nám zača-
lo rozednívat, to jsme už stáli u kopie sochy 
Davida na vyhlídce nad městem. Vydali jsme 
se za jeho krásami. Začalo drobně, ale hustě 
pršet. Přišly na řadu deštníky, ale za nece-
lou hodinu naznalo počasí, že nás vystrašilo 
dostatečně, přestalo pršet, obloha zmodrala 
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a během dne nás i sluníčko osušilo. 
Bylo pěkné turistické počasí. 
 Po Mostě zlatníků (Pon-
te Vecchio) přes řeku Arno, 
kde jsme nemohli obdivovat 
výrobky fl orentských zlatníků, 
protože na ně bylo ještě velmi 
časné ráno, jsme se dostali 
ke světoznámé galerii Uffi -
zi, kterou jsme sice navštívit 
neměli, ale neodolali jsme a 
zařadili se do nedlouhé řady a 
vystáli si pohled na díla oprav-
dových mistrů, takže jsme zhlédli 
Botticelliho Zrození Venuše a mnoho 
dalších obrazů. 
 O kousek dál na nás už staletí čekal 
Michelangelův David, vyfotili jsme se s ním 
stejně jako všichni Japonci, Francouzi, Ame-
ričané…Zaujaly nás i další sochy na náměstí 
Piazza della Signoria a hlavně dominanta 
města - dóm Santa Maria del Fiore, fasáda 
této katedrály pochází až z 19. století a zdo-
bí ji mramor z Carrary, Maremmy a Prata 

v červeno-bílo-zelené kombinaci, 
prohlédli jsme si Giottovu zvonici 

(Campanilla di Giotto) i křtitel-
nici sv. Jana (Baptisterium San 
Giovanni) s „Rajskou bránou“, 
vyposlechli informace naší 
paní průvodkyně, jejíž znalosti 
byly opravdu perfektní, ale asi 
jsme si zapamatovali pouhé 
zlomky. Všechno jsme nako-
nec přehlédli z vrcholu kopule, 

kam vede asi 460 schodů. 
Po ochutnání pravé italské zmrz-

liny, kávičky či pizzy jsme pokra-
čovali v prohlídce města, zavítali 

jsme i k tržnici, cestou nakoupili nějaké 
suvenýry, stavili jsme se v Danteho muzeu 

a zakončili v kostele františkánského řádu 
Santa Croce, tam naleznete hrobky řady 
slavných osobností - Galileo Galilei, Miche-
langelo, Niccolo Machiavelli a další. 
 A to už byl nejvyšší čas přesunout se do 
300 km vzdáleného piniového háje na okraji 
Říma, kde na nás čekalo skromné, ale čisté 
ubytování v bungalovech nedaleko pláže Lido. 
Nedaleko od nás usínalo „věčné město“. 
 Ve středu ráno jsme se nasnídali v 7.30 
a už nás autobus vezl na zastávku vláčku, tím 
jsme dorazili k metru a z něj jsme vystoupili u 
kostela sv. Petra v řetězech a mířili k symbo-
lu věčnosti, moci, ale také bolesti a utrpení, k 
jedné z nejvýraznějších a také nejznámějších 
antických památek - ke Colosseu. Zážitek 
opravdu úchvatný. Poté jsme procházeli nej-
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starší částí Říma, což je Forum Romanum, 
nacházející se mezi pahorky Palatinem, 
Kapitolem a Esquilinem. 
 Cesta městem vedla kolem známých 
míst: Památník Viktora Emanuela II. – ten 
má symbolizovat znovusjednocení Itálie. 
Italové ho trochu posměšně nazývají „psací 
stroj”. Piazza Navona – malíři, hudebníci, 
barokní architektura je dílem dvou největších 
architektů své doby - Berniniho a Borromini-
ho. Přímo uprostřed náměstí se vyjímá Ber-
niniho Fontána čtyř řek (Fontana dei Quat-
tro Fiumi), která symbolizuje mocná božstva 
řek čtyř kontinentů – Nilu, Gangy, Dunaje a 
Rio de la Plata, v jejím středu ční umělá ská-
la s jeskyní a egyptským obeliskem. Kostel 

sv. Anežky římské – pověst o jejím osudu. 
Pantheon - postavil ho roku 27 př.n.l. Mar-
cus Agripa. Na tomto místě podle legendy 
vystoupil Romulus na nebesa. Výška stavby 
43,2 m se rovná jeho průměru, výška kupo-
le odpovídá výšce kolmo se zdvihající stěny. 
Mohutná rotunda s kupolí je osvětlená pou-
ze shora okrouhlým otvorem (Oculus neboli 
oko) o průměru 9 m, který současně zpevňuje 
kopuli. Fontana di Trevi - vhozené mince nám 
prý zajistí návrat k úžasnému uměleckému 
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dílu s nádherným barokním sousoším, vyte-
saným z mramoru, které představuje boha 
moří Oceána stojícího na velké mušli tažené 
mořskými koňmi Kostel sv. Trojice – fran-
couzská mše v něm. Španělské schody – sice 
už ponořené do tmy, ale plné odpočívajících 
turistů i Římanů, prodejci suvenýrů.… 
 Utrmácení jsme se v 19.00 přeplněným 
metrem a vláčkem dopravili na okraj města 
a autobusem k našim „pokojíčkům a postýl-
kám“. Hlavně, že jsme byli v poloze ležmo. 

Dojmů a zážitků byla spousta, kilometrů 
nachozených po městské dlažbě také, takže 
spánek byl opravdu osvobozující. V noci na 
střechy bubnoval liják. Co bude zítra? 
 Čtvrteční deštivé ráno nás sice nepotě-
šilo, ale než jsme se stejnou cestu jako přede-
šlý den dopravili do Říma, bylo po dešti.  

 Naším cílem byl Vatikán – nejmenší stát 
(0,44 km², 921 obyvatel). Rychle jsme postu-
povali k pokladně kolem vatikánské hradby. 
Vstoupili jsme do Vatikánských muzeí, expo-
náty (obrazy, keramika, mumie, mapy, knihy, 
svícny, kočáry…) jsou rozmístěny na 7 km 
dlouhé trase, na jejím konci nás ohromila 
Sixtinská kaple, všechny malby a nejvíce 
Michelangelův strop. 
 Odpoledne jsme zahájili prohlídkou 
Svatopetrského náměstí a všichni jsme byli 
ohromeni návštěvou baziliky sv. Petra, kte-
rá je největší církevní stavbou křesťan-
ského světa (délka 211,8 m, šířka 137,5 m, 
výška 132,5 m, plocha 15 160 m2). Ústřed-
ním bodem baziliky je papežský oltář, který 
se nachází nad hrobem sv. Petra. Nad ním 
se tyčí 29 metrů vysoký bronzový Bernini-
ho baldachýn z r. 1633, před ním je Kaple 
vyznání s 95 věčnými světly. Z nepřeberného 
množství oltářů, soch, obrazů a náhrobků ne-
jde zapomenout na slavnou Michelangelovu 
Pietu, pro nás byl zajímavý i oltář sv. Václa-
va, který se nachází v pravé příčné lodi. Náv-

štěvu jsme zakončili v kryptě, 
kde je mezi papeži pohřben i 
jediný Čech - kardinál Beran. 
Menší skupinka našich kolegů 
vystoupila i na kopuli bazili-
ky. 
 Prohlídku jsme zakon-
či-li u Andělského hradu, po 
Andělském mostě jsme přešli 
přes Tiberu a v hustém dešti 
jsme v uličkách kolem náměs-



 V rámci projektu „Já na to mám“ jsme se v podzimní části v pátém ročníku zaměřili na historii a 
poznávání života našich předků. Díky nadšení a zájmu o historii učitelek prvního stupně a nezanedbatelné 
pomoci pana učitele Janečka vzniklo ve sklepních prostorách malé muzeum historických předmětů, jehož 
součástí byla expozice mapující vývoj Drnholce. Jsme rádi, že jsme našli pochopení u našich spoluobčanů, 
kteří nám ochotně zapůjčili předměty ze svých sou-
kromých sbírek. Za všechny bych chtěla jmenovat 
paní Annu Šebestovou z Drnholce a paní Kerelo-
vou z Nového Přerova, které přispěly největším 
množstvím věcí. 
 Ve dnech otevřených dveří pro veřejnost se 
přišlo podívat asi čtyřicet lidí a - soudě podle zápisů 
v pamětní knize i přímých reakcí - nebyli zklamáni, 
že si udělali čas a vydali se do našeho minimuzea. 
Pro ostatní alespoň několik fotografi í. 
    Jana Juřenová

9

tí Piazza Navona nakupovali suvenýry. A už 
jenom metro, vlak, u autobusu na nás čekali 
naši řidiči s večeří. Netrvalo dlouho a počíta-
li jsme hodiny, za jak dlouho budeme doma. 
Ale přepočítali jsme se. Stalo se to, čeho se 
všichni na cestách obávají. Bylo přesně 20, 
59 – kvílení brzd, rána, náraz. Havárie naše-
ho autobusu. Nezaviněná, díky řidiči dobře 
zvládnutá, ale přece jenom nepříjemná. Asi o 
2,5 hodiny se oddálil náš návrat. Policie byla 
rychlá, vše dobře dopadlo. Ve 23, 15 jsme se 
znovu vydali na cestu.Řidiči byli určitě ner-
vozní, ale nedali na sobě nic znát. Někteří z 
nás sledovali cestu ostřížím zrakem, ti šťast-
nější klidně spali. 
 Projeli jsme Itálii, v 7.31 jsme vjeli na 
rakouské území, přejeli (spíš tunely projeli) 
alpský hřeben, který odděluje střední Evro-
pu od Apeninského poloostrova. Cesta ubí-
hala klidně, ale poměrně rychle. Vídeň a 
zanedlouho za ní už nám všem dobře známý 

pohled na Mikulov – Kopeček, zámek. 
 A jsme zpátky. Ve 14.00 stojíme před 
školou v Drnholci. Všechna ta krása je za 
námi. Zážitky se stávají minulostí. Padá 
na nás únava, ale už slyšíme otázky: „Kam 
pojedeme příští rok?“ 

  O stručnou reportáž se pokusila Jitka Rad-
kovičová. O zachycení všeho dění fotoaparátem se 
snažily: Jana Kalandrová, Jana Pleváková, Jitka 
Radkovičová .

Školní minimuzeum
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 Příležitost porovnat si  výkony svých  
svěřenců využili trenéři nadějí sportovní  
gymnastiky ze  třinácti škol z jižní  Moravy. 
Místem sportovního zápolení se stala  tělo-
cvična Základní školy v Drnholci, kde se 
uskutečnil  již  čtrnáctý ročník gymnastic-
kých závodů. 
 Na osmdesát soutěžících chlapců 
a děvčat, z nichž valná část navštěvuje  
ještě mateřskou školu, se snažiko podat 
své nejlepší výkony. V této kategorii byla 
bezkonkurenčně  nejlepší  Veronika Kon-
šelová z MŠ Luleč, jejíž hodnocení  bylo  
jednoznačně  nejvyšší, jak v prostných, tak 

Mladí sportovní  gymnasté soutěžili i v přeskoku. V dalších kate-
goriích se na prvních místech 
objevují děvčata ze ZŠ Slav-
kov u Brna, Macharová Sabi-
na a Macharová Aneta, další 
kategorii vyhrála Veronika 
Prokešová z Brna. V kate-
goriích starších závodníků 
byli nejúspěšnější  gymnasté 
z Gymnázia Bučovice.
 A jak si  vedli  místní? 
Mezi startujícími se určitě  
neztratili. V kategorii dívek 
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 Naše děvčata výborně reprezentova-
la školu i na krajském přeboru, posuďte 
sami: 3. místo v družstvech starších žákyň: 
Martina Hanáková, Ivana Kneeová, Ivana 
Beníčková. 2. místo v družstvech mladších 
žákyň: Marxová Eliška (druhá v jednot-
livcích), Chybíková Věra (třetí v jednotliv-
cích), Marxová Marie (sedmá), Marxová 
Ludmila (devátá). 
 Blahopřejeme a děkujeme za výbor-
né výkony a úspěch naší školy.
           Kateřina Smíšková

3. - 5. třída se dostala na stupně vítězů Věra 
Chybíková, ve stejné kategorii chlapců 
zvítězil domácí  Nadim Abassy a na druhé  
místo se dostal Marcel Hupka. 
 V  kategorii  nejstarších  dívek si  
místa  na stupních vítězů rozdělily domácí 
závodnice, v čele s Ivanou Kneeovou, druhá 
skončila Martina Hanáková a třetí Ivana 
Beníčková.  Skončil další ročník gymnastic-
kých závodů, trenéři i malí soutěžící se těší 
na příští, již 15. ročník.
         Jiří Janeček 

Úspěch na krajském přeboru v gymnastice 
- Slavkov 17. 3. 2010

**************************************
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 Historického úspěchu dosáhlo družstvo 
žáků (Vojtěch Woznica, Jaroslav Spodný, 
Petr Ligas, Pavel Varga, Radek Woznica, 
Rostislav Plucar, Martin Mrenica, Martin 
Tureček, Radim Kaliánko, Stanislav Kret) 
na kvalifi kaci skupiny D republikového 

fi nále Orion Florbal Cupu 2009/2010 ve 
Žďáru nad Sázavou. 
 Této kvalifi kace se zúčastnilo družstvo 
kraje Vysočina ZŠ Velká Bíteš, dále zástupce 
kraje pardubického ZŠ Resslova Pardubice a 
naše družstvo ZŠ a MŠ Drnholec, jako repre-
zentant kraje jihomoravského. Kvalifi kace se 

hrála systémem každý s každým, přičemž prv-
ní zápas obstarala družstva ZŠ Velká Bíteš a 
ZŠ Resslova – Pardubice. Pardubická škola 
byla efektivnější v zakončování a přesvědči-
vě zvítězila 4:0. 
 Následoval zápas našich borců proti ZŠ 
Velká Bíteš. Naše družstvo po celý zápas ved-
lo třemi brankami Jarka Spodného a dvěma 
Petra Ligase celkem jasně přehrálo soupeře 
5:2. 
 O vítězi kvalifi kace musel rozhodnout 
poslední zápas mezi naším družstvem a ZŠ 
Resslova – Pardubice. Výhodou pardubické-
ho družstva byl lepší poměr vstřelených bra-
nek, a proto naše družstvo muselo zvítězit, 
aby se kvalifi kovalo do republikového fi nále. 
Úvod zápasu byl oboustranně opatrný, ale 
po spolupráci Petra Ligase a Jarka Spodné-
ho druhý jmenovaný vstřelil vedoucí branku. 
Ve druhé třetině začalo pardubické družstvo 
tlačit a naši borci jen s vypětím posledních sil 

Orion Florbal Cup 
2009/2010
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odvraceli vyrovnání. V těchto chvílích před-
váděl své umění brankář Vojtěch Woznica a 
také nám přála paní štěstěna, protože nastře-
lená tyč a břevno byly důsledkem velkého tla-
ku protivníka. Ve druhé polovině třetí třetiny 
se klukům podařil rychlý protiútok a Jarek 
Spodný zvýšil naše vedení na 2:0. Tento stav 
vydržel až do konce utkání a naše družstvo 
se stalo vítězem kvalifi kace skupiny D na 
republikové fi nále, které proběhlo od 15. do 
17. 3. 2010 v Kopřivnici.    

 Republikové fi nále bylo rozlosováno do 
dvou skupin po třech družstvech. Naši chlapci 
hráli první zápas s domácím družstvem Kop-
řivnice. Po dobrém výkonu sice prohráli 4:1, 
ale nezklamali. V druhém zápasu se utkali s 
družstvem Vsetína a vydřeli remízu 4:4, která 
nám stačila na konečné druhé místo ve skupi-
ně. Bohužel další dva zápasy kluci nezvládli, 
a to hlavně čtvrtfi nálový zápas s Nepomukem 
(7:4) a zápas o 5. a 6. místo opět se Vsetínem 
(7:1). Chlapcům děkuji za reprezentaci školy 
a za to, že se vůbec do republikového fi nále 
probojovali. Většina se snažila podat maxi-
mální výkon.                          Stanislav Pichanič
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Plesová sezóna

 V sobotu 30. ledna 2010 ve 20.00 hodin 
starosta městyse Drnholec Jan Ivičič zahájil 
již 2. krojový ples. Na sto krojovaných a dvě 
stě nekrojovaných účastníků zaplnilo sál do 
posledního místečka. Devět krojovaných 
koleček slavnostně zahájilo ples Českou besedou. Bohatost 
krojů nám mohli závidět v širokém okolí. K vidění zde byly 

kroje z Koby-
lí, Troskotovic, 
z Kopanic, zre-
konstruovaný 
drnholecký kroj 
z konce 19. 
století, kroje 
kyjovské a pod-
lužácké, jak pro 
svobodné, tak i 
pro ženáče. Po 
celý večer až do 

2. Krojový ples 
se opět vydařil

V letošním roce proběhly v naší obci celkem čtyři plesy (školní, myslivecký, krojovaný a 
maškarní – šibřinky). Někteří z organizátorů se s vámi podělí o své postřehy a dojmy.

Drnholecká chasa v krojích z Kopanic

Manželé Kalousovi 
v drnholeckém kroji 
z konce 19. století
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brzkých ranních hodin vyhrávala dechová 
kapela Hornobojani, kteří svým uměním 
přispěli k pohodovému průběhu večera. Ples 
obohatili svým vystoupením mužáci z neda-
lekých Dolních Dunajovic. Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, 
krojovaným i nekrojovaným účastníkům a 
v neposlední řadě panu Petru Ševčíkovi za 

obětování svého volného času při nácviku
besedy nejen v Drnholci, ale i v ostatních 
zúčastněných vesnicích. Věříme, že se kro-
jový ples v budoucnu stane tradicí Drnhol-
ce. 
             Bronislava Šimčíková

Chasa z Březí v krojích kyjovských.
Děvčata a chlapci z Kobylí

Mladí z Troskotovic v krojích lopenických.

I Myslivecký ples se zdařil
 Po čtyřleté odmlce se 16. ledna uskutečnil „Myslivecký ples“, na kte-
rém jsme přivítali asi 190 občanů. Jsme rádi, že nad pohodlím domova a 
televizním programem zvítězila chuť jít se bavit. 
 Chtěli bychom touto cestou poděkovat především těm občanům, kteří 
naše snažení podpořili tím, že přišli, ale také těm, kteří se ochotně stali naši-
mi sponzory a věnovali nám ceny do tomboly. Jsme rádi, že se vám ples líbil, 
a to jak hudba, soudě podle vašich ohlasů, tak i bohatá zvěřinová tombola.
Spolu s vámi se budeme těšit i na ten příští a aby nebylo to čekání tak dlouhé, 
rádi vás uvidíme v červenci na tradiční „Červencové pytlácké noci“.
                                                                    Myslivecké sdružení ROZVOJ
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 13. února 2010 se nadšenci 
a příznivci folklórních tradic roz-
hodli navázat a obnovit fašankovou 
obchůzku městyse s pochováním ba-
sy. Průvod maškar se vydal krátce 
po jedné hodině k příbytku našeho 
pana starosty, kde byl ofi ciálně, 
samozřejmě že s různými žertovnými 
průpovídkami, požádán o povolení 
této akce a o vydání práva k vybírání 
desátek a povozného. 

SE VRÁTIL 
DO DRNHOLCE



Poté se průvod odebral k místní 
faře, kde nám pan farář popřál 
hladký průběh sobotního odpo-
ledne. Fašanková společnost se 
vydala do ulic, kde obcházela sta-
vení s bujarým zpěvem a tancem, 
který předváděli naši svobodní 

mládenci za doprovodu muzikantů Hele-
ny Břečkové a Prokopa Pokorného. Prů-
vod jsme zakončili ve večerních hodinách 
v hostinci U Ondrů, kde se udělala hostina 
ze všeho, co jsme vykoledovali a co v jakém 
příbytku dobří lidé nám dali. Bujaré veselí 
v hostinci jsme zakončili pochováním basy. 
Děkujeme všem, kteří se na organizaci i sa-
motném dění jakkoliv podíleli.
  Bronislava Šimčíková

17
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Dětský karneval.............
I děti se měly možnost     obléknout do karnevalových masek a zaskotačit si v jedno únoro-
vé nedělní odpoledne v sále kulturního domu, kde byly pro ně přichystány hry a sladkosti. 
S přípravou a organizací pomohla děvčata 
z taneční skupiny Small  girls,  za což jim 
děkuji. Sponzorem karnevalu byl 
městys Drnholec. 
   Bronislava Šimčíková
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 Neustálý koloběh je opět na svém počát-
ku – v lednu. Staré přísloví sice říká: „Na Nový 
rok o slepičí krok, na Hromnice o hodinu více“, 
ale v přírodě zatím pevně vládne zima. 
 Prvotním úkolem nás, myslivců, v tomto 
období je péče o zvěř a zajištění klidu v honit-
bě. Probíhá intenzivní přikrmování zvěře v 7-
14denních intervalech, které je zajištěno již na 
podzim rozpisem služeb. Každý z myslivců 
pak dle potřeby přikrmuje jednotlivě, buď na 
svém krmelišti, nebo tam, kde je větší koncent-
race zvěře. Letošní zima je pro zvěř nepříznivá, 
neboť mráz vytvořil z napadlého sněhu ledovou 
krustu, pod kterou se zvěř jen obtížně prohrabá-
vá, zejména zvěř drobná.
 Jsme rádi, že venku potkáváme děti i 
dospělé, kteří nosí zvěři „něco na zub“. Jen 
prosíme, aby chléb nebyl čerstvý a jablka nebo 
řepa nahnilá či namrzlá. Vždyť zvěř, stejně jako 
my lidé, trpí zažívacími potížemi, které u zvě-
ře mohou vést až k úhynu. Chceme požádat 
všechny majitele psů, aby na svých procház-
kách honitbou měli své „miláčky“ na vodících 

šňůrách a aby se omezili na vyšlapané cesty. 
Hráz Dyje je ideálním místem. Nechceme 
omezovat volnost vašich čtyřnohých miláčků, 
ale mějte, prosím, na paměti, že zvěř je v tom-
to období velmi zranitelná a každý zbytečný 
pohyb ji stresuje a vyčerpává a bere energii 
tolik potřebnou k přežití v zimním období.
 I když se zdá, že je příroda v tomto obdo-
bí „mrtvá“, není tomu tak. Je to období klidu a 
zimního spánku. I v této době má příroda své 
tiché kouzlo. Probíhá pouze lov zvěře škod-
né, sníh nám však poskytuje přehled o stavu a 
druzích zvěře v honitbě, o jejich stanovištích 
a migraci. Procházka přírodou je uklidňující, 
zvlášť když máme možnost spatřit zvěř a sami 
zůstat nepozorováni. Už v půli ledna můžeme 
slyšet první zpěv sýkory koňadry, začíná hou-
kat výr, probíhá kaňkování lišek, honcování 
zajíců a koncem února přilétají první skřivani. 
Počátkem března se probouzí jezevec ze zimní-
ho spánku, přilétá špaček a holub hřivnáč, ale 
to už je jaro za dveřmi a o tom zas až příště.     
            Pavla Koňaříková, jednatelka MS ROZVOJ

***** CO SE DĚJE V ZIMNÍ PŘÍRODĚ *****

První ročník „Drnholeckého guláše“ očima účastníka
 Dovolte, abych reagovala na článek uveřejněný v Drnholeckém občasníku 4/2009. 
Akce „Drnholecký guláš“ se opravdu vyvedla. Vzhledem k tomu, že to byl 1. ročník (a dou-
fám, že ne poslední), byla účast nás, soutěžících kuchařů, opravdu hojná. Přiznám vám, že 
to chce kus odvahy i nadšení „pro věc“. Jen těch „strávníků“ to chtělo víc, ale věřím, že ves-
nické „tamtamy“ pracují spolehlivě a na 2. ročníku už bude narváno. Myslím si, že by tato 
akce měla zůstat na laické a recesistické úrovni, neboť jde především o zábavu. Budeme-li 
chtít být příliš profesionální, ztratíme „kuchaře“ z řad veřejnosti. Dík patří i veřejnosti, 
která přišla a nebála se ochutnat.                                                                                   Pavla Koňaříková alias HROBNÍK
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 Začala zima a děti nemají možnost 
trénovat venku. Proto se snažíme naplnit 
pravidelné páteční programy jinou činnos-
tí. Například sportem ve školní tělocvičně, 
zimními radovánkami jako sáňkování a 
zdravotními procházkami. V zimě se konala 
pouze jedna soutěž, a to v uzlování, v Per-
né 6. února. Zde se sešla velká konkurence. 
Děti se umístily na přijatelných místech. 
Dále jsme na hasičské zbrojnici hráli růz-
né hry a opakovali dosavadní vědomosti. 
Díky dobré pověsti se přihlašují další děti, 
i z okolních vesnic. 
 Doufáme, že se počasí umoudří a brzy 
nastane přijatelné počasí na trénování na 
„Starátku“ a k přípravě na další soutěže, 
které máme před sebou. A není jich málo.

POKRAČOVÁNÍ ČINNOSTI 
MLÁDEŽE V HASIČSKÉM 
SBORU

Během tohoto roku se budou konat tyto sou-
těže:
8.5.2010  – Tvrdonice
9.5.2010  – Valtice
22.5.2010  – Drnholec – vyhodnocení  
     celoroční práce
29.5.2010  – Novosedly
5.6.2010  – Poštovná
13.6.2010  – Šitbořice
20.6.2010  – Sedlec
15.8.2010  – Bulhary
16.10.2010  – Zahájení celoroční práce
 Jak vidíte, opravdu toho není málo a 
bude hodně práce. Budeme se snažit, aby 
umístění našich družstev bylo co nejlepší a 
budeme rádi, když nás přijdete podpořit. 
 Rovněž plánujeme několik výletů a 
menších soustředění. Mladí hasiči  si totiž 
zaslouží i trochu oddechu a  odměny za 
celoroční práci.
 O výsledcích vás budeme postupně 
informovat.    Blanka Marková

     Náš letecko-modelářský klub byl založen v prosinci 2008 pod Svazem mode-
lářů České republiky s číslem 522. 
      Modelářská činnost je zde již ale provozována několik desetiletí. Někteří čle-
nové byli organizováni v 70. a 80. letech v modelářském kroužku místního Svazarmu 
na Husově ulici (dnešní sociální dům). Po zrušení Svazarmu se modelařilo na vlastní 
pěst, ale létat se často chodilo společně a tak se předávaly zkušenosti. Od roku 1998 
jsme pod hlavičkou MAČE model teamu začali pořádat každoroční podzimní setkání 
modelářů z širokého okolí pod názvem „Burčákové polétání“. 
      V současné době létáme na místním zemědělském letišti Na Výsluní s asfal-
tovou dráhou a travnatém předpolí, o který pečujeme. Provozujeme modely letadel 
poháněných spalovacími motory, elektromotory, větroně s možností aerovleků či 
modely aut. Náš klub má nyní 14 členů a rádi mezi námi přivítáme další nadšence 
především z řad mládeže. Dávno je pryč doba, kdy jsme horko těžko sháněli balzu, 
dálkové ovládání či palivo do motorů. V dnešní konkurenční době lze většinu věcí 
potřebných pro tuto činnost, včetně hotových modelů či stavebnic zakoupit i za cel-
kem přijatelné ceny. A co je důležité - rozhodně se nenudíme. Více o našem klubu 
najdete na www.lmkdrnholec.estranky.cz 
                 Předseda klubu Miroslav Plass

MODELÁŘSKÝ KLUB LMK DRNHOLEC
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***PROGRAM KINA DRNHOLEC***

DUBEN
 
Pátek    9. 4. 2010  19.00 hod.

2012                   
  Když před mnoha staletími po 
sobě Mayové zanechali svůj kalendář 
s jasným koncovým datem, popsali 
také, co bude následovat. Do dneš-
ních dní stejnou věc objevili astrolo-
gové, numerologové odhalili vzory, 
které ji předpovídají a dokonce ani 
vládní vědci nejsou schopni zamlčet 
katastrofu biblických rozměrů, která 
na naši planetu čeká v roce….více 
v kině.
USA/Kanada,  sci-fi ,  158 min,  
  60,- Kč
 
Středa 14. 4. 2010  18.00 hod.               

Žabák a princezna
 Film Princezna a žabák je návra-
tem studia Disney ke klasické, ručně 
kreslené animaci. Objevuje se v něm 
nejnovější z dlouhého zástupu prin-
cezen, které studio Disney stvořilo, 
a jde o jeho první pohádku, která 
se odehrává v Americe, v tajuplných 
mokřadech Louisiany.
USA, animovaný/rodinný, 
91 min. dabing,         60,-Kč

Pátek 23. 4. 2010  19.00 hod.

Kawasakiho růže
 režisér Jan Hřebejk se svým dvor-
ním scénáristou (Petr Jarchovský) 
rozehrávají drama váženého docen-
ta, kterého zeť obviní  ze spolupráce 
s STB.
ČR, drama, 85min.         60,- Kč

Středa 28. 4. 2010 18.00 hod.             

Avatar
 Ústřední postavou příběhu je 
Jake Sully (Sam Worthington), který 
byl jako mariňák zraněn a ochrnul 
do pasu dolů. Jake je ale vybrán k 
účasti na  projektu Avatar, který by 
mu pomohl zase chodit. Když sou-
hlasí, je jeho mysl vtělena do uměle 
vytvořeného hybridního těla, se kte-
rým se musí vydat na planetu Pan-
dora a získat důvěru jejích obyvatel. 
Jake ale začne chápat podstatu věcí 
a neví na jaké straně má být…

USA/Velká Británie, 
akční dobrodružný, 
162 min.        40,- a 60,-Kč         
                                         

KVĚTEN
Pátek 12. 3. 2010 19.00 hod.                  

Doktor od jezera
hrochů              
 Mladý lékař Čeněk Dobešek 
pracuje v pražské nemocnici na 
interně a žije v bytě se svou manžel-
kou a její matkou.… Zdánlivě s dob-
rým úmyslem chránit jeho upadající 
čest a podporovat jeho sebevědomí 
ho napomíná a usměrňuje, či spíše 
kritizuje a diriguje, ve skutečnosti 
ale nemyslí na nic jiného, než jak ho 
nějakým způsobem přimět k vysoké-
mu výdělku. Film na motivy knihy 
Miloslava Švandrlíka natočil režisér 
Zdeněk Troška. 

ČR, komedie, 102 min,
mládeži přístupno         60,-Kč
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Společenská kronika

Tichá vzpomínka
  22. března jsme si připomněli smutného, prvního výročí 
  od úmrtí bývalého pana starosty 
  Josefa Čápka. 
  Rada a zastupitelé městyse Drnholec

NEZAPOMENEME

V letošním roce jsme se sešli čtyřikrát v obřadní síni městyse Drnholec a slav-
nostně jsme přivítali a zapsali do Pamětní knihy obce tyto děti: 

16. 1. 2010
Josef Grega (nedostavili se)
Martina Ondruchová
Tereza Honková
David Komínek
Eliška Povolná
Pavlína Pospíšková (nedostavili se)

Michal Oberreiter
Jan Matoušek

6. 2. 2010
Roman Šedivý
Tereza Macíková
Matěj Štěpaník
Filip Šill

27. 2. 2010
Pavel Hanák
Natalie Kotrčová
Tomáš Bejdák

19. 3. 2010 
Marek Kocman

Vítání občánků

Životní jubi lea:

DUBEN
55 let   Matysíková Dagmar
            Huszárová Helena
            Tomaštíková Mária
65 let   Kocmanová Marie
75 let   Pospíšková Hedvika
81 let   Kadlčková Jiřina
82 let   Tölgová Anežka

KVĚTEN
50 let   Tomaštík Jan
            Ing Šulanová Romana
55 let   Štětkař Stanislav
            Silnica Ladislav
60 let   Szabová Vlasta
65 let   Kuník Stanislav
70 let   Bršťák Josef
            Hrdlička Erwin
75 let   Bokora Rudolf
            Mondek Josef
80 let   Kováčová Anežka

ČERVEN 
50 let   Polčák Miroslav
            Skřivánek Lubomír
            Skřivánek Zdeněk
55 let   Bartlová Ladislava
            Judas Petr
            Čevela Miroslav
60 let   Burešová Jaroslava
89 let   Studničková Anna

           Blahopř ejeme
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    Akce Hotelu  Drnholec 
duben až červen 2010

Duben: 1.-5. 4.  
 Velikonoce v hotelu
 24. 4. 
 Drnholecká vína 
 - 4. degustace*

Květen: 9. 5. 22. 5. v 17 hod.
   Den matek Vína z Nového Vinařství - 5. degustce*

Červen: 12. 6. v 18 hod.
 Vinofol - 6. degustace vín*

*Při každé degustaci je možno koupit degustovaná vína přímo od vinaře nebo somelié-
ra, který degustaci vede. Vstupné 150,-Kč na osobu.

  

Knihovna Drnholec pořádá v období od 17. 7. 2010 do 31. 7. 2010

LETNÍ TÁBOR
s celotáborovou hrou:  „Ronja, dcera loupežníka“

Táborová základna zůstává opět v Hornicích u Jemnice.
Základní cena 15 denního tábora je 3 000Kč. 

V ceně je zahrnuta doprava, ubytování ve dvoulůžkových stanech s podsa-
dou a 5x denně strava. Zájemci si mohou přihlášky vyzvednout přímo u paní 

Šimčíkové v knihovně.

květen a červen: 
Chřestové víkendy

PŘÍPRAVA NA KROJOVANÉ HODY ZAČÍNÁ…
Drnholecká chasa o.s. srdečně zve všechny, kteří mají zájem zúčastnit se 

letošních krojovaných hodů, které se uskuteční 3. a 4. července, 
na první zkoušku, která proběhne 

10. dubna v 19.00 v sále kulturního domu. 
Na hodařské stálice i nováčky se těší 
Tomáš Černík jako nejstarší stárek.
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Místní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Drnholci

Vás zve na tradiční velikonoční

MÍSTNÍ 
VÝSTAVU VÍN

v neděli 4. dubna 2010
do Kulturního domu v Drnholci

PROGRAM:
Ofi ciální zahajení: 10.00 hod. 

Vystoupení dětského folklórního souboru Jarabáček
Vyhodnocení s předáním cen: 12.00 hod.

K dobré pohodě hraje od 16.00 hod.
po celé odpoledne cimbálová kapela

KASANICA a zpívat bude drnholecká chasa


