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REDAKCE DRNHOLECKÉHO OBČASNÍKU PŘEJE VŠEM
ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO, PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
A DĚTEM BEZSTAROSTNÉ PRÁZDNINY

Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
Dostáváte do rukou druhé číslo Občasníku v roce 2010. Je to číslo letní, kdy jsme se
konečně po chladném a deštivém jaru dočkali
slunečních paprsků. Co nevidět děti přinesou
ze školy svá vysvědčení, zcela jistě bude většina za své výsledky pochválena a ti, kterým
se zrovna moc nedařilo, se určitě zlepší v roce
příštím. Nastává období prázdnin, dětských
táborů a dovolených a já Vám chci popřát,
abyste léto prožili co nejpříjemněji, aby dovolená vyšla podle Vašich představ a všem přeji
šťastný návrat z cest.

Pokládání kanalizace na ulicích Dyjská
a Brněnská je dokončeno, zbývá provést tlakovou zkoušku, zaměření a kolaudaci. Až poté
budou moci občané napojovat své rodinné
domy. Oproti původnímu předpokladu se práce protáhly a to zejména z důvodu špatného
počasí, dlouhé zimy a deštivého jara. Tímto
děkuji občanům za pochopení a trpělivost při
provádění prací.
Začátkem června započalo restaurování soch u kostela. Jedná se o sochu sv. Jana
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Nepomuckého a sochu sv. Floriána. Původně
jsme uvažovali i o sloupu – pylonu, ale tento, bohužel, nestojí na našem pozemku, ale na
pozemku, který již patří k zámku. Toto bylo překážkou při snaze získat dotaci na jeho restaurování, snad se to podaří vyřešit v příštím
roce. Na první dvě sochy jsme získaly dotaci z
Ministerstva kultury ve výši 50 tis. Kč, celkové
náklady budou činit 75 tis. Kč. Práce provádí
restaurátor Josef Krososka z Vracova.
Velkou radost nám udělalo získání dotace na výměnu oken, zateplení a opravu fasády
zbývající části školy z Operačního programu
Životní prostředí. Jedná se o částku 14,235 mil.
Kč při celkových nákladech 18,485 mil. Kč.
Byla to jedna z posledních možností, jak tyto
peníze získat, podařilo se a jsme tomu opravdu rádi, protože bychom tak rozsáhlou opravu
ze svého rozpočtu jen těžko mohli financovat.
Velké poděkování patří zejména vedení školy,
panu řediteli Mgr. Smíškovi a Mgr. Stašovi,
kteří měli s žádostí nejvíce práce. Ze stejného
Operačního programu se podařilo získat dotaci i na opravu fasády úřadu městyse, na zateplení a výměnu oken ve výši 2 mil. Kč. Celkové
náklady budou činit 5 mil. Kč.
Na vybudování parkoviště u hřbitova a
chodníku na Hrušovanské ulici před „devítkou“ jsme získali dotaci ve výši 610 tis. Kč
při celkových nákladech 813 tis. Kč. Práce by
měly započít v měsíci červenci. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele těchto prací, vítězem
se stala stavební firma Vojtěch Vymyslický z
Mikulova. Na částečnou rekonstrukci hasičské
zbrojnice jsme získali dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50 tis.Kč. Jistě, není
to částka velká, žádali jsme o víc, ale ve spojení se 150 tis. Kč, které máme pro tento účel
vyčleněny v našem rozpočtu, se již něco udělat
dá. Bude zejména opravena svislá izolace proti
vlhkosti, v přízemí bude zrekonstruováno sociální zařízení a zázemí. Za získání této dotace
patří poděkování panu Jiřímu Malíkovi, který
nás na ni nasměroval, získal informace a my
jsme ji papírově dotáhli do konce.
Bohužel, ne vše se podařilo. Opět jsme nezískali dotaci na opravu historické radnice,
tentokrát z Ministerstva pro místní rozvoj z
programu „Podpora rozvoje hospodářsky
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slabých a strukturálně postižených regionů“.
Zde byla k dispozici celková částka 50 mil.Kč,
ale žádostí bylo podáno za 780 mil. Kč. Byly
proto upřednostněny méně finančně nákladné
projekty, aby se dostalo na co nejvíce zájemců.
My jsme žádali o 5 mil. Kč (což byla maximální možná částka), celkové náklady měly činit
12 mil. Kč. Za dva měsíce by měly být opět
přijímány žádosti v Regionálním operačním
programu – rozvoj cestovního ruchu. I když
jsme zde poprvé neuspěli, po drobné úpravě
projektu to zkusíme znovu.
Firmou Kovovýroba Malík byla kompletně opravena brána a branka na hřbitově.
Bohužel jsme museli z důvodu množících se
krádeží přistoupit k jeho uzamykání. Uzavírat
se bude v 21.00 hod. a otevírat v 6.00 hod. V
zimním období bude tato doba zkrácena. V
době dušiček, svátků apod. bude hřbitov otevřen déle. Ve VÝJIMEČNÝCH případech je
možno si klíče vyžádat u paní Skřivánkové vedle hřbitova. Za opravu laviček na hřbitově a na
dětském hřišti děkujeme firmě Macháček.
Od 1.7. 2010 se staneme součástí tzv.
integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS). Začnou platit nové jízdní řády, jejichž výběr, který se týká Drnholce,
je otištěn dále v Občasníku. Další informace
si můžete přečíst na internetových stránkách
na adrese www.idsjmk.cz a taktéž dostanete
potřebné informace do svých schránek.
Jistě jste si všimli, že pracovníky úřadu
byly pokáceny některé stromy. Šlo zejména o
ty, které již prorůstaly do drátů elektrického
vedení, nebo o ty, které byly duté a tudíž nebezpečné, i když to na první pohled na nich vidět
nebylo. Z tohoto důvodu byly v měsíci červnu
odborníkem, dendrologem ze Zahradnické fakulty v Lednici, prohlédnuty staré a vzrostlé
stromy. Na základě jeho posouzení bude přistoupeno u některých k jejich pokácení nebo
- v lepším případě - ořezání. Očekávám, že
za tento krok budeme některými občany kritizováni, ale věřte mi, že je nám líto každého
stromu. Strom se dá nahradit jiným stromem,
což také učiníme, ale lidské zdraví, nebo lidský
život nelze nahradit ničím.
Jan Ivičič, starosta

Svátek matek

Jako na mnoha jiných místech naší
země, tak i u nás, proběhla ve spolupráci
Sboru pro občanské záležitosti, Základní a
mateřské školy a Místního kulturního zařízení druhou květnovou neděli tradiční oslava
Dne matek. Symbolickou kytičku složenou
z tanců, písní a básniček předaly maminkám,
babičkám i tetám děti ze souboru Jarabáček,
děti z mateřské školy a děti z prvního stupně základní školy. Celou malou slavnost
k poctě matek zahájil pan starosta Jan Ivičič
krátkým projevem. Děkujeme všem účinkujícím a hlavně jejich vedoucím a paním
učitelkám za přípravu pěkného odpoledne.
Ke slavnostní atmosféře přispěla i výstavka
ručních prací členek Dámského klubu a dětí
ze ZŠ. Rovněž všem děkujeme
Jana Kalandrová

Hledejte, pátrejte ...............................................
aneb výzva ke všem, co mají informace a dokumenty o minulosti Drnholce
Vážení spoluobčané,
možná se již i k vám donesla informace, že se připravuje publikace o minulosti
Drnholce, kterou by měl připravit kolektiv odborníků pod vedením dr. Emila Kordiovského, bývalého ředitele okresního archívu Břeclav, pod patronací Muzejní a vlastivědné společnosti. Protože by se mělo jednat o opravdu reprezentativní knihu, obracím se
na vás již nyní s výzvou o zapůjčení fotografií, poskytnutí informací ke všem oblastem
života v Drnholci, vzpomínek a též k podnětům, na co bychom při sestavování publikace
neměli zapomenout. Věřím, že nejpozději do dvou let se podaří vydat čtení o Drholci na
reprezentativní úrovni. Materiály k minulosti shromažďuje Jiří Janeček, Děnická 17,
Drnholec.
Jiří Janeček

Úřad městyse Drnholec upozorňuje:
Vzhledem k množícím se stížnostem na rozhrabané
a pokálené hroby na místním hřbitově žádáme občany,
aby sem nevodili své psy.
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PROJEKTOVÝ TÝDEN NA
ZÁKLADNÍ ŠKOLE (3. – 7.5.2010)

Cílem týdenního projektu - Sousední státy
ČR – bylo seznámit žáky pátého ročníku
blíže se životem lidí našich sousedních států, s jejich kulturou, řečí, historií, památkami, zvyky. Žáci byli vedeni k toleranci a
ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.
V pondělí se zúčastnili besedy o Polsku,
ve skupinách tvořili koláže k jednotlivým
zemím. V úterý proběhl den k Polsku, ve
středu o Slovensku, čtvrtek patřil Rakousku
– zde došlo dokonce ke zhotovení rakouské
pochoutky Sachrova dortu, pátek byl věnován Německu.
V úterý 11.5.2010, po proběhnutí projektového týdne, žáci vyplňovali výstupní
znalostní test. Tato zpětná vazba ukázala i samotným dětem, jakou mají paměť,
pozornost, schopnost vyhledávat, rozlišit to
podstatné v textu, umění přečíst si otázku a
stručně a výstižně formulovat odpověď - vše
důležité pro obstání v konkurenci v budoucím životě.
Poděkování patří všem asistentům, kteří
si pro děti připravili poučné a zábavné úkoly
a také žákům, kteří se podle svých schopností
do projektu zapojili.
Hedvika Škrabalová, garant 5. ročníku

.......................................................................
V týdnu od 3. - 7.5.2010 proběhl na
naší škole další projektový týden „Já na to
mám“, v šestém ročníku věnovaný starověkému Řecku a nově starověkému Římu.
Žáci se opět rozdělili libovolně do skupinek, opět plnili úkoly na pracovních listech
ze všech hlavních předmětů, z pracovních listů pak vznikl katalog jejich cestovní kanceláře, která nabízí zájezdy právě do Řecka. Další
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úkoly plnili při plaveckém výcviku v bazénu
v Hrušovanech nad Jevišovkou. Letos opět
žáci ve skupinkách pracovali samostatně,
sami si mezi sebou rozdělili úkoly a dozorující učitel byl pouze poradním orgánem. Mohli
využívat učebnice, encyklopedie, internet,
slovníky.
Každá skupinka vyrobila masku řeckého divadla, v rámci výtvarné výchovy vyrobily žáci dvě makety řeckého amfiteátru a
maketu Kolossea - nejznámější gladiátorské
arény.
Nově bylo letos zařazeno drátkování a
pletení z pedigu, obě tyto umělecké disciplíny žáky velmi zaujaly. V pondělí a ve čtvrtek nám celé dopoledne věnovala paní Jana
Grulichová, která velmi trpělivě vysvětlovala
pracovní postupy a pod jejím vedením vznikaly opravdu nádherné výtvory. Jsou vystaveny ve vestibulu v prvním patře ZŠ.
Další novinkou byla příprava řeckého
salátu - ve školní cvičné kuchyni. Všechny
kuchtíky musím pochválit, jejich výtvory
byly velmi chutné.
V úterý proběhla beseda o současném
Římu, kterou připravily Marie Bártová a
Christina Sulz - žákyně 6.A, které se zúčastnily o jarních prázdninách zájezdu do Florencie a Říma.
Projektový týden vyvrcholil v pátek,
kdy proběhly poslední úpravy a dokončovací
práce na katalozích a poté prezentace práce
všech skupinek.
Celkově tento týden hodnotím kladně, žáci byli zaujati všemi úkoly, které měli
vypracovat a až na výjimky je plnili velmi
svědomitě.
Soňa Zabloudilová, garant 6. ročníku

.......................................................................
Jak se žije v Evropské unii – zjistit to
byl hlavní úkol žáků a žákyň sedmých tříd
v projektovém týdnu. Jeden z dílčích úkolů
zněl: po celý týden si o své práci veďte deníček. No a protože jsem zahajovala projektový
týden úvodním zápisem ze „svého“ deníčku,
tak se mě sedmáci ptali, zda-li si budou moci
někdy přečíst můj deníček celý. Jak bych jim
to mohla odepřít! Takže tady je (a nejen pro
sedmáky).
Můj milý deníčku, tak jsme se konečně
dočkali! Projektový týden je tu! Musím se ti
svěřit, že mám trochu obavy, jak to všechno
dopadne. Komplikace totiž trochu začaly už
v dubnu, kdy sedmáci měli vytvořit skupinky.
Jenže - ten se nebaví s tím a ta zase s tou….
nakonec skupinky máme, nevíme, jestli ke
spokojenosti všech, ale snad se nebudou moc
hádat a budou všichni spolupracovat…. Ale
to ještě nic nebylo. Mnohem horší to bylo s
úkolem číslo dvě, kdy mi vedoucí skupin měli
nahlásit, s kým budou dělat o životě v EU rozhovor. Většina skupin nikoho neměla, takže
jsme museli trošku pozměnit zadání úkolů…
ale to nevadí! Říká se, konec dobrý – všechno
dobré, tak budeme doufat! Zatím čauky, budu
pokračovat 3. května, kdy ti svěřím, jaký byl
ten první, projektový den.
Pondělí 3. 5. 2010. Žáci a žákyně se
rozdělili do pracovních čtyřčlenných skupin a seznámila jsem je s úkoly, které budou
plnit po celý týden (někteří nedávali po ránu
moc pozor a tak skoro celý den nevěděli, co
dělat… a já jsem byla jak přeskakující, stará
gramodeska, opakovala jsem jim to pořád
dokola…). Dala jsem jim několik prací žáků
z loňského roku jako názorný vzor a seznámila je s pondělním programem. Poté jsme
absolvovali první besedu: „Jak se žije v Polsku“ v jazykové učebně angličtiny. S žáky a
žákyněmi besedovali manželé Eva (bývalá žákyně školy a, jak mnohé šikovné holky
poznaly, moje sestra) a Jan Zamojští, vysokoškolští učitelé z Poznaně. V průběhu besedy
byli žáci a žákyně pozorní, položili několik
otázek, závěr besedy si „osladili“ typickými
polskými bonbony „Krówki“ (slovo „děkuji“

jsem mockrát neslyšela!). Pak jsme se přesunuli do pracovny výtvarné výchovy a pustili
se do výroby zjednodušených karnevalových
masek, které jsou typickým upomínkovým
předmětem v Itálii. Paní učitelka Kneeová
vysvětlila postup: na nafukovací balónek přikládat sádrový obvaz a vytvořit základ masky,
který se do druhého dne nechal zatvrdnout.
Byli trochu špinaví, ale evidentně se pobavili. Ve zbývajícím čase řešili ve skupinách
zadané úkoly (na konci dne už snad všichni
pochopili, co dělat – hurá!) a psali deníček.
Když už si milí sedmáci užívali volného odpoledne, zasedla jsem do počítačové pracovny
a mrkla jsem na jejich výtvory, pár skupin
nemělo zatím nic.
Úterý 4. 5. 2010. Klasika – ráno seznámit s úterním programem, jednotlivým skupinám jsem řekla připomínky k plněným úkolům
na pc. Následovala druhá beseda: „Jak se
žije ve Francii“, opět v příjemném prostředí
jazykové učebny aj. Mezi žáky a žákyně přišla se svou prezentací paní Silvia Hupková,
která v současnosti žije v Drnholci, ale žila
delší dobu ve Francii a opět se tam se svou
rodinou vrací. Chování žáků a žákyň bylo v
normě, beseda zajímavá. V další části dne
dodělali v pracovně výtvarné výchovy karnevalové masky – malba, lepení peříček a skleněných ozdob (některým se moc nedařilo…,
ozdoby všude jinde, jen ne na maskách), ale
nakonec všechny masky vypadaly moc pěkně.
Současně někteří členové skupin pokračovali
na plnění úkolů v počítačové učebně. A pak
to přišlo! Před polednem nějaký „vtipálek“,
co nemá rád buď učitele, žáky nebo školu,
vymazal sedmákům všechny uložené soubory
(někdo z 6., 7. nebo 9. ročníku), což bylo velmi
nepříjemné zjištění a vyvolalo to ztrátu důvěry mezi žáky a žákyněmi školy, ale i mezi žáky
a učiteli. Je to velice smutné, že si nemůžeme
důvěřovat. Proto příští rok, bohužel, budu
muset učinit opatření, aby se něco podobného nemohlo opakovat. Bylo mi moc líto
sedmáků - dvoudenní práce pryč a budou to
muset dělat znovu. V poslední hodině jsme
ještě udělali malou tečku za Francií, podívali
5

jsme se na krátký film o mladém Napoleonovi, který kdysi brázdil se svým vojskem naše
okolí. Odpoledne nemám co kontrolovat a
jen s obavami sleduji vývoj počasí, protože
zítra máme různé činnosti venku a má pršet!
Uvidíme ráno, to je přece moudřejší večera.
Středa 5. 5. 2010. Hurá, ráno neprší!
Chybí nám 8 dívek, které reprezentují školu
v přehazované v Mikulově, naštěstí v každé
skupině někdo zůstal a stanovený program
mohl být naplněn. Den byl zahájen hlášením
ve školním rozhlase – „poděkováním“ vtipálkovi, který zničil dvoudenní práci sedmáků.
Nejdříve jsme rozebrali vzniklou, smutnou,
v životě, bohužel, možnou situaci (např. krádež dokladů) a domluvili jsme se, že začneme
dělat úkoly na pc ještě jednou od začátku. Ale
nejdřív se žáci a žákyně vydali na Náměstí
v Drnholci a provedli mezi občany krátkou
anketu o EU. Odpovědi si zapisovali do tabulek, protože tyto údaje měli v pátek statisticky
zpracovat. I přes to, že byli poučeni o slušném
chování, někteří jedinci se neubránili slangovým výrazům, což znehodnotilo dobrý dojem,
kterým většina skupin na veřejnosti působila.
Po návratu absolvovali třetí besedu: „Jak se
žije na Slovensku“, kterou si připravil pan
Hupka, který bydlel několik let v Drnholci a
nyní žije opět na Slovensku, je to bývalý středoškolský učitel, nyní důchodce. V průběhu
besedy bylo chování o poznání horší než v
pondělí a úterý, možná to způsobila ranní
procházka. Následoval program na školním
hřišti, kde žáky a žákyně seznámil pan učitel
Pichanič s nejoblíbenější francouzskou hrou
– petanque (petang), kterou si hned zahráli. Bohužel, bylo zataženo, chladno a tak po
hodince hry se žáci přesunuli buď do tělocvičny (uvolnit nahromaděnou energii) nebo
do počítačové učebny – znovu plnit úkoly od
bodu nula. Dnes odpoledne už mám, naštěstí,
co kontrolovat.
Čtvrtek 6. 5. 2010. Ráno pod mrakem,
občas déšť, ale dnešní den jsme byli v prostorách školy, takže nevadí. Vracím se ke klasickému rannímu programu:skupinám jsem
sdělila připomínky k „počítačovým“ úko6

lům, na kterých budou pokračovat v průběhu
předposledního dne. Nejdřív se ale uskutečnila poslední beseda: „Jak se žije v Itálii“,
kterou si připravily žákyně, které se zúčastnily poznávacího zájezdu do Florencie, Říma
a Vatikánu. Určitě měly hodně zážitků, ale
prezentovat je moc neuměly. Omezily se na
základní informace o Itálii a navštívených
památkách, které přečetly. Ostatní „zajímavosti“ jsme z nich tahali pomocnými otázkami. Škoda, že se nepřišly poradit v předchozích dnech, já i ostatní učitelé jsme jim byli
k dispozici. Poté žáci a žákyně zhlédli film
„Koloseum“ o životě jednoho z gladiátorů a
ten je fakt bavil! Mezitím v učebně výtvarné
výchovy připravila vše potřebné na barvení
hedvábných šátků (něco „malého“ ze světa
italské a francouzské módy) paní Mrenicová, bývalá paní učitelka výtvarné výchovy
na naší škole, nyní v důchodu. A pak už jen
vysvětlovala, ukazovala, pomáhala. Žáky
i žákyně práce bavila, nikdo (ani kluci!) se
žehličkou nepopálil a šátky se všem povedly. Souběžně pokračovali na plnění úkolů v
počítačové učebně nebo ve třídách. Na závěr
dne následovalo společné focení skupin s
výrobky – maskami a šátky – na první stranu
jejich složek. Ale zase nepříjemná zkušenost,
jeden šátek zmizel, takže ze zmaření něčí
práce (úterý) se moc nepoučili. Opět smutná tečka za vcelku příjemným, projektovým
dnem. Musela jsem to jít domů „rozdýchat“
(odpoledne ve škole nešel elektrický proud) a
navečer zpět do naší školičky – pročíst práce
na pc a hlavně vytisknout úvodní stranu projektu pro každou skupinu.
Pátek 7. 5. 2010. Ráno proběhlo beze
změny – připomínky, rady (mnohdy nevyslyšené) k počítačovým úkolům. A pak jsem si
„odběhla“ zkoušet deváťáky z angličtiny, ale
moc dobře vím, co jste dělali vy: v první části dne jste zpracovávali statisticky středeční
anketu za vydatné pomoci paní učitelky Mančíkové a zjistili jste, že vypracovat statistiku
je celkem nesnadný úkol, zvlášť když se musí
hledat chyby... a taky to trvá dlouho. Nakonec jste to ale zvládli. Souběžně další členové

skupin řešili osmisměrku a kviz – moc lehké
(ale i tady se chybičky vloudily). No a potom
už jsme čas strávili opět spolu na počítačích,
kde jste odstraňovali sdělené chyby ve svých
pracích a chystali je k tisku. Někteří končili
opravdu za pět minut dvanáct, ale stihli to.
Závěr posledního projektového dne patřil
jednotlivým skupinám, které prezentovaly
svou práci, měli ostatním sdělit, co se jim
povedlo a co nepovedlo, co se jim líbilo a
nelíbilo a jak se jim pracovalo ve skupinách
– hodnocení a sebehodnocení projektu. Toto
byl asi nejtěžší úkol a nedopadl dobře. I když
žáci a žákyně měli dostatek času na přípravu, jejich ústní projev byl velmi jednoduchý,
omezil se jen na stručné odpovědi na kladené otázky, skupiny nedokázaly ostatní svým
projevem zaujmout. Ale i přesto jsem všem za
jejich celotýdenní práci poděkovala a odměnila sladkostí. Sedmáci byli možná rádi, že
už je projektový týden za nimi, mě čekalo to
„nejtěžší“ – pěkně v klidu vyhodnotit práci jednotlivých skupin a zhodnotit z mého
pohledu daný projekt. A to ti, milý deníčku,
taky ještě svěřím.
O několik dnů později
Můj milý deníčku, uf, přečteno, zhodnoceno, vystaveno. Když se tak dívám s
odstupem na práci sedmáků, tak to nakonec
není tak špatné, jak se v pátek při prezentaci
zdálo. Karnevalové masky jsou moc pěkné
a už zdobí schodiště školy, hedvábné šátky nádherné (sedmáky bavilo úplně nejvíc)
a poslouží jako upomínkové předměty pro
potřeby školy, složky skupin hýří barvami,
ale nezanedbatelný je i obsah (velké plus –
umí si vyhledat spoustu informací z internetu, stáhnout obrázky, pěkně graficky upravit,
malé minus – někteří žáci informace neumí
moc třídit a řídí se heslem: čím víc toho zkopíruji, tím lépe, ale opak je pravdou). Tyto
materiály si všichni mohou prohlédnout na
nástěnce u jazykové učebny angličtiny. Tak,
můj milý deníčku, pomalu tě bude pro letošní
rok zavírat, ale ještě musím poděkovat žákům a žákyním sedmých tříd za splnění všech
úkolů, které jsem si pro ně vymyslela a můžu

jen doufat, že se jim týden taky líbil (ve svých
deníčcích se tedy moc nesvěřovali), něco
nového se naučili, z různých špatných příhod
se poučili a že se jim bude dařit i v příštích,
projektových týdnech.
P.S. Deníčku, za rok ahoj!
Jana Kalandrová, garant 7. ročníku
...............................................................................

V 8. ročnících proběhla jarní část
projektu, která navázala na část podzimní. Žáci navštívili 8 podniků v blízkém
okolí. Na exkurzích se kromě prohlídky a
výkladu průvodce žáci ptali na věci, které
měli doplnit do připravených dotazníků. Ve
škole pak skupinky žáků zpracovávaly údaje do reportáží, doplnily je fotodokumentací. Na své budoucí povolání se připravovali
i tím, že zkoušeli vyplnit přihlášky na své
budoucí školy. Na závěr týdne žáci své práce prezentovali – úspěšněji než na podzim.
Největším přínosem pro žáky byla návštěva
na Úřadu práce v Břeclavi 11. 5. Žákům se
dostalo individuálního poradenství, výsledky
testů jim nastínily, na která povolání by se
podle zájmů a předpokladů hodili. Seznámili se rovněž s náplní práce na úřadě, dostali
užitečné rady do života.
Celý projektový týden byl pro žáky velkým přínosem – nahlédli na různá pracoviště, seznámili se blíže s některými profesemi,
získali odborné rady – co dál, učili se pracovat v týmu. Žáci i učitelé hodnotí celý průběh
kladně.
Katka Smíšková, garant 8. ročníku
................................................................................

Cílem absolventského týdne v 9. ročnících bylo připravit žáky do života na
zátěžové situace u zkoušek a pohovorů,
které je v budoucnosti čekají jednak před
komisemi zkoušejících pedagogů na různých typech škol, jednak při pohovorech
při konkurzním řízení při přijímání do
zaměstnání.
Na začátku týdne byli žáci seznámeni
s průběhem projektového týdne, byli informováni o průběhu absolventské zkoušky
z povinných předmětů: matematika, český
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jazyk, cizí (anglický, německý) jazyk, dále si
žáci zvolili jeden nepovinný předmět z okruhu všech naukových předmětů, z výchov
a z praktických oborů, s jejichž základy se
během školní docházky rovněž seznámili.
Asistenti = učitelé vypracovali pro žáky
tematické okruhy, doporučili studijní literaturu a po dobu projektového týdne poskytovali
potřebné konzultace, žáci měli přístup k informacím na internetu v počítačové učebně.
Všichni žáci si vypracovali svůj osobní
studijní plán, vymezili místo, kde se budou
který den učit (třída, počítačová učebny,
odborné učebny, videoučebna, školní jídelna,
venkovní prostor v areálu školy – možnost
pobývat venku letos znepříjemnilo deštivé
počasí). Součástí týdne byly rovněž exkurze v rámci výtvarné výchovy – mikulovské
galerie a památky - a oboru tesař – Stolařství
Bursík Dobré Pole.
Denně proběhlo průběžné hodnocení práce,
které žáci a žákyně vypracovali na připrave-

ný tiskopis, a byla provedena i namátková
kontrola splnění úkolů, které si jednotlivci
na daný den vytýčili.
Každý si ověřil své vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost,
schopnost spolupráce, smysl pro povinnost,
samostatnost, vlastní rozhodování, reakci při
obtížných situacích, vlastní rozvoj myšlení,
sebehodnocení. Denní hodnocení ukázalo, že
část žáků je schopna samostatné práce, část
žáků částečně a někteří bez dohledu a pomoci nejsou schopni pracovat.
Absolventské zkoušky, které proběhly
ve čtvrtek 6. 5. 2010 – volitelné předměty a
v pátek 7. 5. 2010 – povinné předměty tuto
skutečnost potvrdily. Klasifikace byla většinou na podobné úrovni, které žáci běžně
dosahují v průběhu školního roku. U některých se projevila zvýšená nervozita a obavy
ze zkoušení, všichni přistupovali ke zkouškám odpovědně.
Jitka Radkovičová, garant 9. ročníku

EXKURZE DO OSVĚTIMI (AUSCHWITZ) - 4. 6. 2010
Žáci 8. a 9. tříd se spolu s některými učiteli naší školy vydali na
projektový zájezd do Osvětimi.
Jak hodnotit tento výlet?
Dá se říct, že to bylo pěkné? Asi
těžko. Bylo to smutné, ale velmi
působivé a o temné historii i o
holocaustu se za ten jediný den
žáci naučili mnohem víc než za
jakékoli množství hodin strávených nad sebelepšími učebnicemi dějepisu, či sledováním různých dokumentárních filmů. Byl
to nezapomenutelný zážitek.
Určitě se dá říct, že tento
zájezd splnil beze zbytku svůj
účel.
Jitka Radkovičová
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Soutěžíme s Napoleonem
Ve středu 12. května se družstvo osmáků naší
školy ve složení Terezie Gígelová, Marie
Lukešová, Martin Tureček, Renáta Pitáková a Lucie Zabloudilová zúčastnilo soutěže
zaměřené na Napoleona a dějiny 19. století
( u příležitosti 201. výročí napoleonské bitvy
v prostoru mezi Mikulovem a Drasenhofenem), která proběhla v prostorách mikulovského zámku. Kromě naší pětky se do soutěžního klání přihlásily týmy
z gymnázia Mikulov, gymnázia Znojmo a ZŠ Drasenhofen.
Soutěž samotná proběhla ve dvou kolech: vědomostní kvíz ve dvou zámeckých sálech a poznávací část
v prostorách Salla terrena.
Za každou správnou odpověď obdrželo družstvo jeden
dukát, za nejrychlejší odpověď dukáty dva. Naši borci
nakonec dokázali získat 46
dukátů, což jim vyneslo první

místo. Vyhráli pohár, zlatou medaili a každý
člen družstva drobné věcné dárky.
Po chutném obědě jsme se šli ještě podívat
na židovský hřbitov v Mikulově.
Všem členům drnholecké pětice moc gratuluji, děkuji jim za vzornou reprezentaci naší
školy a jsem ráda, že dokázali, že vítězné
poháry se nemusí získávat jen ve sportovních
disciplínách, ale i znalostí historie.
Mgr. Soňa Zabloudilová
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*** MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE A DĚKUJE ***
Naše mateřská škola se zapojila do soutěže o výhru 500.000,- Kč na zlepšení prostředí ve třídách.
Z venku má školka krásný nový kabát, ale uvnitř je zařízení i prostředí staré a opotřebované. Přáli bychom našim dětem, aby měly hezké a veselé prostředí pro hru.
Můžete nám pomoci i vy, tím, že si zakoupíte přípravek Domestos nebo Cif a účtenku s touto položkou přinesete do mateřské školy a nebo ji vhodíte do krabice v prodejně Jednota. Velké poděkování od dětí
a zaměstnankyň mateřské školy za sponzorský finanční dar na sestavení nových
průlezek, patří těmto soukromým osobám
a firmám:
rodiče Kocmanovi
Bejdák Karel
Janakiev David
firma Macháček
firma Nové Vinařství
firma Konečný Stanislav
firma Kalianko Radim
firma Kalianko Roman
firma Kovacs
firma Hostinec u Ondrů
firma Holec Stanislav Ing.
Děkujeme také panu Josefovi
Krejčímu za písek, který již po dva roky
přivezl našim dětem do pískoviště, také
učitelky MŠ
jako sponzorský dar.

Welcome to English course! Vítejte v kurzu angličtiny!
Už nám končí škola – hurá, tak reagují
naše děti, ne tak my, studenti jazykového
kurzu angličtiny. Do školy chodíme sice
pouze v úterý, ale zato velmi rádi.
Jsme na konci prvního roku kurzu angličtiny a už umíme pozdravit, představit se,
nakoupit jídlo i ošacení, navštívit pamětihodnosti měst a krásná přírodní místa,
jet na dovolenou, koupit si letenku či
jízdenku, jít do kina či divadla, ubytovat
se v hotelu a najít si nové přátele a říct
jim pár základních údajů o sobě, rodině, svém zaměstnání a zálibách. Není
toho sice zas tak mnoho, ale na slušnou
10
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domluvu to stačí. A hlavně, je to pro nás forma aktivního odpočinku a odreagování se od
všedních starostí a především příjemně strávené dvě hodiny týdně.
Někteří z nás se jistě těší, jak nabyté znalosti zúročí na dovolené v anglicky mluvících
zemích či na jiných, oblíbených zahraničních
destinacích a my ostatní budeme bedlivě
poslouchat, zda na svých cestách po Česku náhodou nezaslechneme angličtinu z úst
zahraničních turistů.
Když jsme v říjnu loňského roku začínali, téměř všichni jsme se styděli a bylo nám
trapné se na cokoliv zeptat. Raději jsme
doma listovali ve slovníku a skládali si věty

nám logicky znějící. Dnes už mezi sebou
hovoříme téměř bez zábran a ptáme se na to,
čemu nerozumíme. Občas sice zvítězí „česká
logika“ nad anglickou gramatikou, ale to
se časem jistě poddá. Angličtinou se bavíme
a ona baví nás. A za to patří dík především
našim lektorkám Janě Kalandrové a Jitce
Radkovičové. „Jana and Jitka, thanks a lot“.
Pěkné prázdniny a krásnou dovolenou všem.
Nezbývá než doufat, že se nám získané vědomosti přes prázdniny „navykouří“ z hlavy.
Have a nice holiday and see you next school
year!
Studenti jazykového kurzu angličtiny pro dospělé

P. S. Také my, lektorky, děkujeme svým
dospělým studentům především za výdrž. Jistě není časově lehké skloubit si své pracovní
povinnosti, starat se o rodinu a ještě se navíc
učit slovíčka, gramatiku, psát domácí úkoly a
s úsměvem a s radostí chodit do školy. Jsme
moc rády, že vás angličtina baví. Věřte, že i
my máme z kurzu velmi dobrý pocit a na každý úterní podvečer se těšíme, protože vidíme
váš zájem, vidíme, jak jste týden od týdne lepší, vidíme smysluplnost naší práce – co víc si
může učitel přát! Díky, krásnou dovolenou a
v září se opět na vás budeme moc těšit. We
are looking forward to you in September.
Jana Kalandrová, Jitka Radkovičová

TJ DYNAMO INFORMUJE

*********************

Do konce sezóny zbývá ještě několik kol, přesto bychom vás rádi informovali, jak si
v soutěžích stojí jednotlivá družstva.
Mladší žáci jsou v okresním přeboru na posledním místě. Starší žáci jsou na předposledním místě. Okresní soutěže jsou náročné a vyžadují již připravené fotbalisty.V následující
sezóně se jich již nezúčastníme, protože se potýkáme s nedostatkem hráčů a rovněž trenéra
máme jen jednoho a tím je pan Bronislav Plachý, který je, podotýkám, na takové množství
žáků sám. Bavilo by Vás to? Mě ne. Nikdo nemá o mládežnický fotbal zájem, a nejen o ten.
Přivítali bychom každou pomoc z řad občanů, tatínků žáků, protože tady za pár let opravdu
nebudeme mít nic. Obdobná situace s umístěním v tabulce je i ve III. třídě dorostenců
- poslední místo. Pokud máme nebo jsme měli nějaké špičkové hráče, utekli nám do sousedních oddílů, jak v žácích, tak v dorostu.
A naši muži ve III.třídě skupiny A jsou taktéž na předposledním místě.
Hřiště a zázemí pro fotbal jsou na úrovni,podmínky pro trénování dobré.Vše je v lidech chtít.Taneční zábavy umíme udělat. Udělejme i drnholecký fotbal a začněme od žáků, mládeže. Věnujme jim pozornost a vše se nám začne vracet. Jen pár jedinců to nezvládne.
Za TJ Dynamo Drnholec předseda Karel Rabata
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Myslivost v jarním a letním období
Myslivecký rok je nyní na počátku lovecké
sezóny, ale vraťme se
na jeho úplný začátek.
Po letošní dlouhé a tuhé zimě jsme netrpělivě
očekávali příchod jara. V březnu se příroda
probudila ze zimního spánku, rozkvetly první
byliny, přiletěli skřivani, špačci, holubi či husy.
Začaly hnízdit kachny březňačky, v toku byli
i bažanti. Pozorovali jsme první mladé zajíčky, či selata divočáků. V tomto období se loví
pouze celoročně nehájené druhy zvěře (liška a
mladá černá zvěř).
Při vycházkách v tomto období si všímáme především zdravotního stavu zvěře, jejich
početních stavů a poměru pohlaví. Probíhá
sčítání zvěře a od zjištění početních stavů zvěře
se odvíjejí veškerá myslivecká plánování.
Prvním dubnem začíná nový myslivecký rok.
Stále ještě nelovíme, ale o to více máme práce
v honitbě. Snažíme se zajistit, aby zvěř nebyla
v tomto období rušena. Samice se připravují
na kladení mláďat nebo sedí na vejcích. Před
novou loveckou sezónou je nutné provést opravy a výstavbu nových loveckých zařízení, která
by měla být nejen účelná, ale i estetická, neboť
jsou součástí krajiny. Z přikrmovacích zařízení odstraňujeme zbytky starého krmiva a provádíme jejich asanaci (ozdravení). Uvádíme
do provozu napajedla, která jsou rozmístěna
v honitbě a doplňujeme kamennou sůl do lizů.
Organizujeme brigády na úklid, dokud ještě
není vysoká tráva. Oséváme políčka a vytváříme biopásy, které budou celoročně sloužit jako
úkryt a krmná základna nejen zvěři, ale i drobnému ptactvu až do příštího jara.
16. května začíná doba lovu naší nejhojnější
spárkaté zvěře – srnčí. Lov srnců je dán pravidly a jeho rozdělení je v kompetenci mysliveckého hospodáře. Z hlediska péče o zvěř dbáme
v tomto období opět o klid v honitbě. Spárkatá
zvěř začíná klást mláďata, hnízdí bažantí slepice nebo už vyvádějí malá kuřátka a zajíci mají
druhé vrhy. Abychom předešli škodám na zvěři, procházíme pícniny před sečením, k tomuto
hojně využíváme loveckých psů.
A máme červen, měsíc myslivosti. Proč měsíc

ROZVOJ
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myslivosti? Myslivec je především ochráncem
a až na druhém místě lovcem. V přírodě se
vyskytuje v tomto období mnoho mláďat nejen
drobné a spárkaté zvěře, ale i ostatních, volně
žijících živočichů. A jsou to myslivci, kteří mají
nelehký úkol a tím je ohlídat mláďata před predátory, toulavými psy a kočkami, ale také před
hospodářskými činnostmi člověka. I my omezujeme pohyb našich loveckých psů v honitbě.
Využíváme je k již zmíněnému vyhánění zvěře
z pícnin určených k sečení a pak také k dosledu
a dohledání ulovené zvěře. Na svých procházkách proto buďte ohleduplnější a své čtyřnohé
přátele si lépe hlídejte. Můžete se rovněž potkat
s mysliveckou stráží, která plní funkci „myslivecké policie“ a má ze zákona právo vykázat
vás z honitby nebo přivolat policii. Nalezená
mláďata neberte do rukou, ani se jich nedotýkejte, jejich matka by je pak už nemusela
přijmout a mláďata by uhynula. Pokud jsou
mláďata sama, jejich matka je jistě nablízku
a nemusíte se bát, vždy je dle čichu neomylně
najde.
Správný myslivec je jako správný hospodář,
také mu záleží na odchovu mláďat, vždyť je to
chovný potenciál. Pokud jsou mláďata slabá
nebo uhynou vlivem nepříznivých klimatických
podmínek (chladno, mokro, vytrvalé deště) je
ohrožena chovná základna pro další roky. Některé aspekty ovlivnit nelze, ale povědomí veřejnosti ano. A pokud se nám to povedlo, je to jen
dobře. Pomozte nám v našem snažení a chraňme společně to, čeho jsme součástí – přírodu.
Myslivci MS Rozvoj
Děkujeme.
Pavla Koňaříková - jednatel

„Myslivák“ zahájil činnost
Počátkem března tohoto roku vznikl pod
patronátem MS Rozvoj kroužek mladých
ochránců přírody a myslivosti. Kroužek
navštěvuje 10 dětí, pět dívek a pět chlapců
ve věku 5 – 14 let.
Scházeli jsme se pravidelně každou neděli
nebo sobotu. Členové kroužku jsou pojištěny u ČMMJ-OMS v Břeclavi. Děti si vedou
zápisky o tom, co viděly a co se naučily tak,
jak to vidí samy.
Za celkem krátkou dobu existence kroužku
jsme stihli už mnoho činností i akcí. Navští-

vili jsme výstavu loveckých trofejí a jarní
svod loveckých psů ve Velkých Němčicích,
oboru pro srnčí, daňčí a
mufloní zvěř v Pravicích.
Spolu s našimi myslivci
měly děti možnost navštívit střelnici v Brodě nad
Dyjí, kde si vyzkoušely
střelbu z malorážky na
pevný terč a viděly jak
probíhá broková střelba na térové holuby. Na
vlastní kůži zažily, co je
přikrmování zvěře v předjarním období. Samy mají
na starosti celé krmeliště i
s napajedlem, do kterého
budou v létě nosit vodu.

Po krmném období provedly asanaci (ozdravení) celého krmeliště, což je vyhrabání, rytí
a vyvápnění. O velikonoční neděli soutěžily
na naučné stezce o velikonoční pamlsky.
Aktivně se zúčastnily jarní brigády na úklid
honitby. Viděly tak, co jsou „lidé“ schopni
„uklidit“ do přírody. Během vycházek se
seznamují se zvěří u nás žijící, především
formou pozorování, ať už na posedu či při
tzv. „šoulačce“. Vždy je jejich pozorování
doplňováno výkladem. Snažíme se o to, aby
návštěvy různých akcí byly komentovány
znalými myslivci, oborníky, střelci, kynology a ochranáři. Učíme je chovat se v přírodě
nehlučně, všímat si pobytových znaků zvěře, jejich zvyklostí a chování. A především,
aby si uvědomily, že to my jsme u nich na
návštěvě. Snažíme se program přizpůsobovat zájmu dětí a tomu, co je v přírodě aktuální i po stránce myslivecké. Zájem dětí nás
utvrzuje v tom,že má naše práce smysl.
A co nás ještě čeká? Návštěva jelení obory
v Bulharech, naučná stezka po loveckých
zámečcích v Lednicko-valtickém areálu. A
jako bonus, pětidenní „lovecká výprava“ do
vrchů Velkých Karlovic.
Náš kroužek je zaměřen především na
ochranu přírody, ale aby ji děti mohly chrá-

pokračování na straně 14 13

nit, musí ji především znát. A protože červen je měsícem myslivosti, tak vás na něj
naši „mysliváci“ upozorňovali vlastnoručně
vyrobenými plakáty umístěnými na veřejných místech.

A co bychom si jako vedoucí kroužku přáli
nejvíc? Snad jen více dětí se zájmem o myslivost a ochranu přírody a vytrvalost našich
„svěřenců“. Chcete se přidat k nám? Ozvěte
se na telefonní číslo 606 129 026.
Vedoucí kroužku: Pavla Koňaříková a Svaťa Tábora

Mladí hasiči úspěšně pokračují
ve své činnosti ….
I když nás letošní jaro překvapilo špatným
počasím, my jsme nezaháleli. Měli jsme na mysli, že nás čekají dva náročné měsíce a to květen
a červen, tak i přes nepříznivé deště jsme pravidelně chodili trénovat. Pro hojný počet dětí
jsme si rozdělili tréninky do dvou dnů v týdnu.
Starší žáci ve středu a mladší žáci s přípravkou
v pátek. Soutěže nás čekaly každý víkend, jak
jste se mohli dočíst v předchozím čísle občasníku. Byla to fuška, ale většinu už jich máme za
sebou. A úspěšně. Z každé soutěže jsme dovezli
medailové ocenění.
Nejdůležitější soutěž nás čekala 22. května.
Ráno bylo vcelku rušné, protože všichni hasiči,
kteří mohli, tak se účastnili zásahu na Novém
vinařství, které v nočních hodinách začalo
hořet. Proto jsme se zapojili i do organizace
a chystání soutěže. Zpátky k věci. Jedná se o
soutěž, kde jsou zastoupena všechna družstva
z okresu Břeclav a byla to opravdu dobrá konkurence. Možná už jsme vás informovali o průběhu, ale pro upřesnění. Začíná se na podzim
branným závodem a štafetou dvojic. U bran14

ného závodu mohou děti dokázat, jak se umí
sepnout jako skupina a jak si dokáží pomáhat a
řešit různé situace společně. Skládá se z vytrvalostního běhu, pro starší děti 3 km a pro mladší
děti 2 km. Běh je propojen různými zkouškami jako je zdravověda, střelba ze vzduchovky,
poznávání značek, ručkování po laně a znalosti hasebních látek. V této zkoušce jsme uspěli
nejlépe jak jsme mohli. Do jarního kola jsem
postoupili z prvního místa. Druhá část probíhala v květnu, jak už bylo řečeno. V průběhu soutěže nás bohužel zklamalo počasí a začalo vcelku hodně pršet. Po dohodě z vedoucími jsme
soutěž ukončili a to proto, že vedoucí mysleli
hlavně na bezpečnost a zdraví dětí. Po poradě
z vedením jsme byli posláni do krajského kola,
protože jsme uspěli ve všech disciplínách nejlépe. Krajské kolo se konalo v Brně 12.června
a obsadili jsme zde pěkné páté místo. Rok se
rychle přehoupl, poslední soutěž
nás čeká 20.
Manželé Kalousovi
června v Sedleci. Bohužel se
soutěž
koná až
po
v drnholeckém
kroji
uzávěrce příspěvků do občasníku,
budez koncetak
19.vás
století
me o výsledcích informovat až v dalším čísle.
pokračování na protější straně

Pak už náš konečně pohltí prázdniny a většina dětí stráví čas s rodiči a s prarodiči na
dovolených, tak se na chvilku rozloučíme. Abychom neztratili kontakt s kamarády, tak jsme se
domluvili, že i o prázdninách nebudeme zahálet
a párkrát se sejdeme. V plánu máme nějakou
brigádu a to trošičku zkulturnit prostředí na
„starátku“, trošičku poopravit nářadí a vybudovat si malou klubovnu , abychom mohli i za
špatného počasí trávit více času na hřišti. Po
pilné práci zasloužíme i legraci. Na konci srpna se uskuteční krátké víkendové soustředění
v bývalém dětském táboře „Koberův mlýn“.
Toto krásné místo se nachází v blízkosti Vranova. Je zde krásná příroda a dokonce i příznivé
koupání. Čeká nás tam spousta zábavy, her a

posezení u táboráku.
Všichni víme, že prázdniny taky končí, a
proto se musíme chystat nejen na školní rok,
ale i náročnou hasičskou sezónu. Věříme, že se
sejdeme opět v hojném počtu a budeme alespoň
tak úspěšní jako v letošním roce.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás
v této činnosti podporují nejen finančně, ale i
tím, že nám drží palce a zajímají se o to, co se
s dětmi každý pátek děje.
Teď trošičku odbočíme od dětí. 15. května
se uskutečnily dvě soutěže v Drnholci. V dopoledních hodinách probíhal okrsek, kde nás
reprezentovali dospělí hasiči. Povedlo se jim
překonat všechna družstva a skončili na prvním místě a budou nás reprezentovat na okresním kole v Drnholci dne 3.července. Byli z toho
překvapení i oni sami. Aby ukázali, že to nebyla
jen náhoda, tak nezahálí a cvičí požární útoky
a štafety, aby se na okresním kole umístili na
co nejlepším místě. V odpoledních hodinách
se konala místní soutěž „O pohár starosty
Městyse Drnholce“. Po delší debatě se složilo
i družstvo žen. Nečekali jsme, že by se ženy
mohli umístit na předních místech, protože se
opravdu domluvily před začátkem soutěže. Ale
nejen chlapi umí překvapit. Ženy se umístily na
krásném druhém místě. Prostě úspěšná sezóna
ve všech kategoriích.
Blanka Marková, vedoucí mladých hasičů
……….. pokračování v dalším čísle

UPOZORNĚNÍ:
Knihovna v Drnholci má od 1.6.2010 nové webové
stránky knihovny: www.knihovnadrnholec.webk.cz
Půjčovní doba knihovny v době prázdnin:
Po, St – 10.00 – 15.30
Út, Čt – 10.00 – 16.30
V době od 17.7. do 31.7.2010 knihovna uzavřena z důvodu pořádání
DLT. V době od 16.8. do 26.8.2010 knihovna uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
Bronislava Šimčíková
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Oslava Dne dětí v Drnholci

Netradičně zahájil pan Petr Plass svým
modelem letadélka již tradiční oslavu Dne dětí
v Drnholci, která se konala v neděli 6.6.2010
ve 13,30 hodin v areálu hřiště TJ Dynamo.
Poté nám předvedla družstva malých Soptíků,
pod vedením trenéra Petra Štěpaníka, hasičský útok. Ukázali nám tak, že hasičský sport v
Drnholci má pevné základy. Plácek pod kabinami patřil v letošním roce našim modelářům.
Výstava modelů přilákala nejen chlapce, ale i
děvčata. Všichni se kochali modely letadel a
lodí. Na tanečním parketu probíhaly atrakce a
soutěže pro děti všech kategorií. Myslivci, pod
vedením Pavly Koňaříkové, obohatili stanoviště o ruské kuželky, střelbu z vodních pistolí
na terč, hodem šipkami na škodnou atd. Před
kabinou TJ Dynama byla k mání trampolína, stánek s cukrovou vatou a marcipánem.
Nechyběly ani tradiční disciplíny jako je skok
v pytlích, chůdy, hod do krtečka, vodní hry,
různé překážkové dráhy a malování na tělo,
kterého se při letošní oslavě ujala paní Světlana Malíková a Jana Kalandrová. Program
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obohatily svým
tanečním vystoupením
kroužky KZ pod
vedením Radky a Bronislavy Šimčíkové a Zuzky
Šedivé. K výborné náladě přispělo nemalou mírou počasí, které
nám pro letošní rok opravdu přálo. O děti na stanovištích se starala děvčata ze skupiny Small girls,
za což jim patří velké poděkování.
Děti z oslavy odcházely s úsměvem a kapsami plnými sladkostí.
Oslava by se nemohla uskutečnit bez
našich sponzorů a těmi pro letošní rok
byli: ČZS, TJ Dynamo a pan Rabata, Nová Myslivna a hostinec U Ondrů. Na
organizaci oslavy se spolupodíleli místní
organizace myslivců, hasičů, modelářů a
městys Drnholec. Všem, kteří se na oslavě jakoukoliv činností podíleli, patří veliké
poděkování. Poděkování patří i rodičům, kteří přišli a věnovali odpoledne svým ratolesBronislava Šimčíková
tem.

Knihovna

informuje

Pasování
prvňáčků................
V letošním roce přišli do knihovny
prvňáčci přesně na Den dětí. Tentokráte
s sebou vzali i rodiče a pasování pojali
opravdu slavnostně. Vždyť je přivítal sám
pan starosta Jan Ivičič. Knihovna se proměnila na pohádkovou. Nechyběl pan král,
který je po splněných úkolech pasoval na
čtenáře, ale i dobrotivá čarodějnice se
sovou Rozárkou, která je celým odpolednem provázela. Šikovní prvňáčci si připravili pásmo říkanek, básní a pohádek od
pana Františka Hrubína. Na závěr paní
učitelka dětem předala pohádkové knížky,
které zakoupili rodiče. Děti pak za pomoc
v průběhu celé první třídě předaly rodičům
dárečky v podobě obrázků, které vyráběly

ve škole. Ač venku bylo chladné a deštivé
počasí, odpoledne v knihovně panovala
veselá nálada z dobře splněných úkolů.
Za výbornou atmosféru je třeba
poděkovat všem zúčastněným, paní učitelce první třídy Hedvice Škrabalové a
paní Jarušce Jakubcové. Prvňáčkům přeji
mnoho zajímavých knih a aby si našli cestu
do naší knihovny.
Bronislava Šimčíková
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V sobotu 1. 5. 2010 v 15.00 hodin
se slétly na čtyři desítky čarodějnic různých věkových kategorií na našem malebném náměstíčku, aby se vydaly průvodem
ulicemi Havlíčkova a Husova na „Starátko“, kde pro všechny návštěvníky čekaly
čarodějnické stánky s různými zapeklitými
úkoly. Jakmile se děti, ale i dospělí, poprali
s úkoly, celý rej čarodějnic předvedl divákům rituální tanec prvního novodobého
sletu čarodějnic. Poté se účastníci sletu
mohli vydovádět za disco hudby, kterou nám po celé odpoledne až do
nočních hodin ochotně pouštěl
Pavel Božek, kterému patří
dík. Velkým zážitkem bylo
vypouštění thajských
lampionků štěstí, na
které si měli možnost
návštěvníci namalovat
či napsat svá přání nebo
poselství. Nechyběl ani
mini ohňostroj, který byl
„třešinkou“ na vydařené akci. Po celou dobu
se o občerstvení starali kluci hasiči. Pro dvě
stovky návštěvníků si
připravili pstruhy na
18

roštu, bůček
a nechyběla
tradičně dobrá
klobása a chlazené pivo. Obnovený slet čarodějnic je tak další
tradicí, která se
v Drnholci určitě udrží. Poděkování
patří
všem

další obrázky na protější straně

Čtvrtá
noc s Andersenem.
..................
V letošním roce, přesně 1. dubna, se
zúčastnilo noci s Andersenem 21 dětí. Sedmnáct nocovalo v knihovně. Letošním tématem byla kniha Astrid Lindgrenové - Ronja,
dcera loupežníka. Úryvky z knihy nám přišli
přečíst paní Věrka Hadašová, zastupitelka a
radní obce, slečna Dana Štyksová, která zkusila s námi i s přítelem Pavlem v knihovně
nocovat a pan starosta Jan Ivičič. I když nám
počasí moc nepřálo, přesto jsme si u táboráčku opekli špekáčky a v knihovně pak hráli
různé hry.
Letošním hitem noci bylo tancování
na taneční podložce. Stezka odvahy vedla
mimořádně budovou knihovny. Ke spánku
jsme ulehli až nad ránem. Ráno nás probudilo pošťácké auto a nezbývalo nám nic jiného,
než vstát a vydat se k domovu. Děkuji všem,
kteří se přišli podívat, přespat a pobavit se do
Bronislava Šimčíková
knihovny.

čarodějkám, které se scházely již měsíc
předem, aby tak skvělé odpoledne dokonale připravily. Šikovné maminky, babičky
a kamarádky tak vyráběly nejen dekorace
a kostýmy, ale i pomůcky, koláče a lektvary pro děti a návštěvníky sobotního sletu.
Všem, kteří se na akci podíleli, patří velký
dík a mnoho nápadů do dalšího sletu 2011.
Za všechny kolegyně čarodějnice
Bronislava Šimčíková
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Akce MKZ
Reprezentace kroužků MKZ
Děti z Jarabáčku a taneční skupiny
Small girls měly možnost městys Drnholec
reprezentovat na taneční přehlídce v Mikulově na sedmém ročníku Stonožky a na Svátku tance v Břeclavě. Jarabáček pak potěšil
svým pásmem nejednoho návštěvníka letošní
výstavy vína, ale také maminky a babičky na
oslavě Dne matek v Drnholci. Děti ještě čeká
vystoupení na našich tradičních krojovaných
hodech, na které připravujeme hodové tance.
V průběhu letních prázdniny můžete
vidět děti z kroužků vystupovat 8.8.2010
v Hrušovanech nad Jevišovkou, kam jsme
byli pozváni na Vavřinecké slavnosti a na
Dětských hodečkách 15. 8. 2010 v Dolních
Dunajovicích. Věřím, že děti budou úspěšné tak, jak byly úspěšné doposud. Již nyní
jste všichni srdečně na zmíněné akce zváni.
Přijďte děti svým potleskem podpořit. Předem Vám děkujeme.

V neděli 24. 4. 2010 se vydalo 40
lidiček z Drnholce a nejbližšího okolí na
poznávací a nakupovací zájezd mezi kytičky do Olomouce. Počasí nám přálo, expozice a výstavy byly nádherné. Každý z nás
si dovezl alespoň maličkost, ať již v podobě
kytiček či suvenýrů. Děkuji také panu řidičovi za bezpečnou jízdu. Pevně věřím, že
příští rok se opět do Olomouce na výstavu
pojedeme podívat. Bližší informace o připravovaných zájezdech v knihovně.
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další obrázky na protější straně

V sobotu 24. 4. 2010 a 22. 5. 2010
ve 14.00 hod. se vypravily dva autobusy
po padesáti účastnících na muzikálové
představení Děti ráje do Prahy. Písničky
Františka Janečka, Michala Davida, Zdeňka Bartáka a skupiny Kroky hrají v muzikálu Sagvana Tofiho hlavní roli.
V příběhu, který začal na diskotéce
v 80. letech nechyběla trocha romantiky,
maličko nostalgie, humoru, zábavy, ale i
nadhled. Mládí bez ohledu na to, kolik vám
dneska je. Čas na blbnutí je vždycky, zvlášť
když k tomu hrají Decibely lásky, Poupata, Nonstop, Největší z nálezů a ztrát, Pár
přátel, Každý mi Tě lásko závidí a další ze
třiceti legendárních písní. Celá hala stála,
ruce nad hlavou a potleskem se loučila
s aktéry nádherně teplého večera.
Na další muzikál jedeme na podzim.
Termín Barona Prášila je 24. 10. 2010.
Kdo máte zájem, již nyní se můžete
v knihovně nahlásit. Bronislava Šimčíková
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***PROGRAM KINA DRNHOLEC***
ZÁŘÍ
Středa 8. 9. 2010

18.00 hod.

Kuky se vrací
Loutkový film Jana Svěráka
zobrazuje dětský fantazijní svět.
Hlavní postavou je odvržený medvídek Kuky vydávající se na cestu
domů, na které zažije několik dobrodružství. Krom loutek budou ve
filmu vystupovat i živí herci. Snímek je určený pro děti, konflikty
mezi loutkovými postavami a ladění snímku coby „road movie“ ale
zpřístupní snímek i staršímu divákovi.

Česko, dobrodružný/loutkový,
95min
60,- Kč
Přesný termín
zatím není znám

18.00 hod.

SHREK:
Zvonec a konec
Když si podáte nebezpečnou
dračici, zachráníte krásnou princeznu a tchýnino království, co dalšího ještě můžete dokázat? Pokud
se jmenujete Shrek, pravděpodobně
trochu zfotrovatíte. Místo toho, aby
jako za starých dobrých časů děsil
vesničany, teď jim otrávený Shrek
rozdává autogramy. Co se to stalo
s divokým zlobrem? Protože se mu

stýská po době, kdy byl „pravým
netvorem“, podepíše Shrek smlouvu se lstivým prodavačem iluzí
Rampelníkem. V tu chvíli se ocitne
ve zvrácené alternativní verzi království Za sedmero horami, kde
jsou zlobři houfně pronásledováni, Rampelník je králem a Fiona
ho ve skutečnosti nikdy nepotkala..

USA, animovaný/rodinný,
92 min. dabing,
60,-Kč

ŘÍJEN
Pátek 1. 10. 2010

19.00 hod.

Predátoři
Film Predátoři je volným
pokračováním filmů Predátor (r.
John McTiernan, 1987) a Predátor
2 (r. Stephen Hopkins 1990). Nicméně sám Rodriguez, jako velký
fanoušek žánru i původního filmu,
nechtěl vytvořit pouhé pokračování či remake. „Predátoři nejsou
pátým či šestým pokračováním
série, ale prvním. Chronologicky
byste se na tento film mohli podívat ihned po původním Predátorovi a dostali tak jasný, ucelený
příběh.“ dodává Rodriguez

USA, sci-fi thriller, přístupné
od 15 let, titulky
60,- Kč

Knihovna Drnholec pořádá letní dětský tábor

v termínu od 17.7.2010 do 31.7.2010 v Hornicích u Jemnice.
Kdo by chtěl jakkoliv pomoci, informace v knihovně.
Všem předem děkujeme.
22

Společenská kronika
Životní jubilea:

60 let
65 let

ČERVENEC
50 let
60 let
65 let
75 let

85 let

Fliega Ladislav
Wornell Daniela
Škrdla Václav
Tomaštík Vlastimil
Trčka Jaroslav
Plassová Frieda
Olšová Alžběta
Zabloudilová Marie
Kalianková Maria

70 let

Vybíralová Hana
Schmidt Stanislav
Bošiak Vladimír
Feigerlová Anežka
Chmelina Zdeněk
Třetina Jan

60 let
70 let
81 let
83 let

81 let
82 let
87 let
ZÁŘÍ
50 let

SRPEN
50 let

55 let

Kaňkovský Emil
Lukačovičová Hana
Čížková Luděnka
Škrdlová Brigita
Kudlík Svatopluk
Lange Jan
Procházková Marie
Burešová Olga
Danihelíková Rozalia

Chrenovská Eliška
Polepilová Irena
Třetinová Helena
Honek František
Šulanová Marta
Němcová Emilie
Šipická Maria
Šulanová Julia
BLAHOPŘEJEME

Vítání občánků
V sobotu 22. 5. 2010 jsme slavnostně přivítali a zapsali do Pamětní
knihy obce tyto děti: Sabinu a Terezu Huťkovy a Barboru Šebestovou.

Dámský klub v Drnholci ukončil sezónu
V pondělí 31. 5. 2010 ukončil Dámský
klub již svou třetí sezónu. S výrobky našich
děvčat jste se měli možnost seznámit na
výstavě uspořádané ke Dni matek v našem
kulturním domě. Klub otevře své dveře
nové, již čtvrté sezóně, koncem měsíce září.
Všem aktérkám přeji nové nápady a mnoho energie do další práce. Lektorka Iva se
zároveň těší i na nová děvčata či ženy, které by měly chuť se něčemu novému přiučit
nebo vyzkoušet.
Bronislava Šimčíková
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Mikulov - BĜezí - Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou

¯ 174 Mikulov

Brno
Laa a.d.Thaya
Hrušovany n.Jev.
Znojmo

V

I
7:00

6:55

6:49

7:21

9:59

10:13

7:39

10:24

8:03
7:42

I
9:50
9:57

9:45

9:39

9:41

9:30
9:34
9:37

7:39

I
7:30
7:37

7:25

7:21

7:19

7:41

7:10
7:14
7:17

11

13

15

17

19

21

23

I

I
I
I

13:10
13:13
13:15
13:20
13:24
13:27
13:29

15:10
15:13
15:15
15:20
15:24
15:27
15:29

15:41

14:39 15:39

14:41

14:30 15:30
14:34 15:34
14:37 15:37

14:10
14:13
14:15
14:20
14:24
14:27
14:29

I

I
I
I

17:10
17:13
17:15
17:20
17:24
17:27
17:29

18:39

18:41

18:30
18:34
18:37

18:10
18:13
18:15
18:20
18:24
18:27
18:29

I

I
I
I

20:10
20:13
20:15
20:20
20:24
20:27
20:29

22:59

22:50
22:54
22:57

22:30
22:33
22:35
22:40
22:44
22:47
22:49

11:49

12:13

15:16
14:13

18:13

19:16
19:13

15:59 17:49 18:59

16:16
15:13

I
I
I
I
I
I
11:40 13:40 14:50 15:50 17:40 18:50
11:47
14:57 15:57 17:47 18:57

23:19

23:35

23:36

I
23:10
23:17

11:35 13:35 14:45 15:45 17:35 18:45 20:35 23:05

I

I
I
I

11:10
11:13
11:15
11:20
11:24
11:27
11:29

V
V
V
V
V
V
V
V
11:07 13:07 14:07 15:07 17:07 18:07 20:07 22:27

9

PRACOVNÍ DNY

ŠĨastnou cestu s IDS JMK

5:45

I

6:40
6:44
6:47

I
I
I

9:10
9:13
9:15
9:20
9:24
9:27
9:29

V
9:07

7

ze zast. Drnholec pokraþuje jako linka 530 do zastávky Vranovice, žel. st., zde pĜestup na linku S3 ve smČru do Brna

VysvČtlivky:
¯ spoje navazující na linku 174
(z) zastávka celodennČ na znamení
V jede v pracovních dnech
4 jede v sobotu
) jede v nedČli a ve státem uznávané svátky
af jede také 28.9., 28.10. a 17.11.

560 Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna

¯ 104
¯ 104
¯ 822
¯ 822

551 Drnholec, škola
551 Jevišovka
560 Hrušovany nad Jevišovkou, Lidická VÚPP

¯ 530 Vranovice, žel. st. (pĜestup S3 smČr Brno)

551 Drnholec

¯ 174 Mikulov

551 Novosedly

¯ S8 BĜeclav

6:20
6:23
6:25
6:30
6:34
6:37
6:39

5:20
5:23
5:25
5:30
5:34
5:37
5:39

6:46

V
6:47
6:50
6:53
6:55
7:00
7:04
7:07
7:09

V
6:17

V
5:17

5

¯ 585 Mikulov

Zastávka

3

1

Mikulov, u parku
Mikulov, BrnČnská (z)
Mikulov, I.Brno
BĜezí
Dobré Pole
Novosedly, cihelna
Novosedly

551 Novosedly, žel.st.
551 Nový PĜerov
551 Novosedly, žel.st.

571
571
571
561
561
551
551

571 Mikulov, žel.st.

Úsek Zóna

ýíslo spoje:

6:29

6:27

6:21

4af6:43

6:16
6:19

4)V

111

11:29

11:27

11:21

11:41

11:16
11:19

4)V

113

17:29

17:27

17:21

17:41

17:16
17:19

4)V

115

SOBOTA + NEDċLE od 1.7. do 30.9.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Informace a podnČty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
Linka 729174: PĜepravu zajišĢuje: ýSAD Hodonín a.s.,BrnČnská ul. 48,695 39 Hodonín (spoje 1 až 23)
Linka 728174: PĜepravu zajišĢuje: BORS BĜeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 BĜeclav (spoje 101 až 105, 111 až 115)

174

24
6:37

6:35

6:29

4af6:43

6:24
6:27

4)V

101

11:37

11:35

11:29

11:41

11:24
11:27

4)V

103

100603

15:37

15:35

15:29

15:41

15:24
15:27

4)V

105

SOBOTA + NEDċLE od 1.10. do 11.12.

Platí od 1.7.2010 do 11.12.2010

Hrušovany nad Jevišovkou - Novosedly - BĜezí - Mikulov

¯ 105 Brno
¯ S8 BĜeclav
¯ S8 Znojmo
¯ 540 Hustopeþe
¯ 550 Velké Pavlovice
¯ 570 BĜeclav
¯ 585 Valtice
5:46

5:40
6:01

7:44

6:45
de6:46

c_8:01

6:29
6:37

8:02

I
I
7:21
7:23
7:26
7:30
7:35
7:37
7:38
7:40
7:43

7:08
7:13
7:15
I
I

9:04

8:26
8:29
8:31
8:33
8:36
8:40
8:45
8:47
8:48
8:50
8:53

ŠĨastnou cestu s IDS JMK

5:26
5:16
5:26
5:35

5:56
5:59
6:01
6:03
6:06
6:10
6:15
6:17
6:18
6:20
6:23

5:45
5:51
5:52

11:07

I
I
10:21
10:23
10:26
10:30
10:35
10:37
10:38
10:40
10:43

V
10:01
10:03
10:10
I
10:15
I
I

12

13:46

14:02
14:01
14:07
13:56

I
I
13:21
13:23
13:26
13:30
13:35
13:37
13:38
13:40
13:43

V
13:01
13:03
13:10
I
13:15
I
I

14

14:35
14:46

14:40

14:01
14:04
14:06
14:08
14:11
14:15
14:20
14:22
14:23
14:25
14:28

15:46

16:02
16:01
16:04
15:57

I
I
15:21
15:23
15:26
15:30
15:35
15:37
15:38
15:40
15:43

V

18

20

17:10
17:01
17:00
17:07

V
16:01
15:03 16:03
13:45 15:10 16:10
I
I
I
13:50 15:15 16:15
I
13:56
16:21
I
13:57
16:22

V

16

16:41

5:06
5:09
5:11
5:13
5:16
5:20
5:25
5:27
5:28
5:30
5:33

4:55
5:01
5:02

V
8:01
8:03
8:10
I
8:15
8:21
8:22

10

PRACOVNÍ DNY

16:26
16:29
16:31
16:33
16:36
16:40
16:45
16:47
16:48
16:50
16:53

8

V

I
I
4:51
4:53
4:56
5:00
5:05
5:07
5:08
5:10
5:13

6

V

¯ S8 BĜeclav

4

V

Nový PĜerov
Novosedly, žel.st.
Novosedly
Novosedly, cihelna
Dobré Pole
BĜezí
Mikulov, I.Brno
Mikulov, BrnČnská (z)
Mikulov, hl.silnice
Mikulov, u parku
Mikulov, žel.st.

2

V
4:31
4:33
4:40
I
4:45
I
I

Zastávka
Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna
Hrušovany nad Jevišovkou, Lidická VÚPP
Jevišovka
Drnholec, škola
Drnholec
Novosedly
Novosedly, žel.st.

ýíslo spoje:

VysvČtlivky:
¯ spoje navazující na linku 174
(z) zastávka celodennČ na znamení
V jede v pracovních dnech
4 jede v sobotu
) jede v nedČli a ve státem uznávané svátky
c_ jede od 1.7. do 31.8.
de nejede od 1.7. do 31.8.

551
551
551
551
561
561
571
571
571
571
571

560
560
551
551
551
551
551

Úsek Zóna

19:01
19:00
19:04

I
I
18:21
18:23
18:26
18:30
18:35
18:37
18:38
18:40
18:43

V
18:01
18:03
18:10
I
18:15
I
I

22

22:01

I
I
21:21
21:23
21:26
21:30
21:35
21:37
21:38
21:40
21:43

V
21:01
21:03
21:10
I
21:15
I
I

24

10:38

10:27
10:33
10:34

4)

112

14:38

14:27
14:33
14:34

4)

114

20:38

20:27
20:33
20:34

4)

116

SOBOTA + NEDċLE od 1.7. do 30.9.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Informace a podnČty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
Linka 729174: PĜepravu zajišĢuje: ýSAD Hodonín a.s.,BrnČnská ul. 48,695 39 Hodonín (spoje 2 až 24)
Linka 728174: PĜepravu zajišĢuje: BORS BĜeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 BĜeclav (spoje 102 až 106, 112 až 116)

174

25

10:30

10:19
10:25
10:26

4)

102

14:30

14:19
14:25
14:26

4)

104

100603

20:30

20:19
20:25
20:26

4)

106

SOBOTA + NEDċLE od 1.10. do 11.12.

Platí od 1.7.2010 do 11.12.2010

Drnholec - Pasohlávky - IvaĖ - Vranovice

¯ S3 Tišnov
¯ 164 Hustopeþe
¯ 164 Moravský Krumlov

Pasohlávky, u kostela
Pasohlávky, rozc.IvaĖ (z)
Pasohlávky, pĜehrada
IvaĖ
IvaĖ, hájenka Plaþek (z)
Vranovice, žel.st.

¯ 105 Brno

odj.

pĜíj.

4:21

4:06
4:08
4:13

V

Zastávka
Drnholec
Drnholec, škola
Brod nad Dyjí, ObÚ
Pasohlávky, u kostela

4:46
4:48

4:30
4:32
4:37

V

4

5:13
5:18
5:18

4:53
4:56
I
5:00
5:02
5:07

4:50

V
4:37
I
4:44
4:50

32

5:46
5:48

5:30
5:32
5:37

V

34

6:18

6:16

5:53
5:56
I
6:00
6:02
6:07

6:10

V
5:40
I
5:47
5:53

6

6:46
6:48

6:30
6:32
6:37

V

8

7:13
7:08
7:18

6:50
6:53
I
6:57
6:59
7:04

VH
6:37
I
6:44
6:50

36

8:46
8:48

8:23
8:26
I
8:30
8:32
8:37

8:40

V
8:10
I
8:17
8:23

10

10:46
10:48

10:23
10:26
I
10:30
10:32
10:37

10:40

V
10:10
I
10:17
10:23

12

14

38

16

40

18

42

13:46
13:48

13:23
13:26
I
13:30
13:32
13:37

13:40

14:46
14:48

14:23
14:26
I
14:30
14:32
14:37

14:40

15:46
15:48

15:23
15:26
I
15:30
15:32
15:37

15:40

16:46
16:48

16:23
16:26
I
16:30
16:32
16:37

16:40

17:46
17:48

17:23
17:26
I
17:30
17:32
17:37

17:40

18:46
18:48

18:23
18:26
I
18:30
18:32
18:37

18:40

V
V
V
V
V
V
13:08 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
I
I
I
I
I
13:10
13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23

PRACOVNÍ DNY

ŠĨastnou cestu s IDS JMK

VysvČtlivky:
¯ spoje navazující na linku 530
(z) zastávka celodennČ na znamení
V jede v pracovních dnech
4 jede v sobotu
) jede v nedČli a ve státem uznávané svátky
H z Vranovice, žel. st. pokraþuje jako linka 164 do Hustopeþe, aut. nádr.

540
540
540
540
540
535

551
551
540
540

Úsek Zóna

2

ýíslo spoje:

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Informace a podnČty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
Linka 728530: PĜepravu zajišĢuje: ýSAD Hodonín a.s.,BrnČnská ul. 48,695 39 Hodonín (spoje 2 až 18)
Linka 729530: PĜepravu zajišĢuje: BORS BĜeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 BĜeclav (spoje 32 až 42, 102 až 106, 112 až 116)

530

26
7:13

6:42
6:45
6:49
6:57
6:59
7:04

4)
6:29
I
6:36
6:42

112

12:13

11:42
11:45
11:49
11:57
11:59
12:04

4)
11:29
I
11:36
11:42

114

18:13

17:42
17:45
17:49
17:57
17:59
18:04

4)
17:29
I
17:36
17:42

116

SOBOTA + NEDċLE od 1.7. do 30.9

7:13

6:50
6:53
I
6:57
6:59
7:04

4)
6:37
I
6:44
6:50

102

12:13

11:50
11:53
I
11:57
11:59
12:04

4)
11:37
I
11:44
11:50

104

100603

16:13

15:50
15:53
I
15:57
15:59
16:04

4)
15:37
I
15:44
15:50

106

SOBOTA + NEDċLE od 1.10. do 11.12.

Platí od 1.7.2010 do 11.12.2010

Vranovice - IvaĖ - Pasohlávky - Drnholec

¯ 174 Hrušovany n.Jev.
¯ 174 Nový PĜerov

Zastávka
Vranovice, žel.st.
IvaĖ, hájenka Plaþek (z)
IvaĖ
Pasohlávky, rozc.IvaĖ (z)
Pasohlávky, pĜehrada
Pasohlávky, rozc.IvaĖ (z)
Pasohlávky, u kostela
Brod nad Dyjí, ObÚ
Drnholec, škola
Drnholec

ýíslo spoje:

V
4:17
4:22
4:24

1

V
4:51
4:56
4:58
5:02
I
I
5:05
5:11
I
5:18

3

V
5:17
5:22
5:24

31

V
5:51
5:56
5:58
6:02
I
I
6:05
6:11
I
6:18

33

V
6:17
6:22
6:24

5

7:25

V
6:47
6:52
6:54
6:58
I
I
7:01
7:07
7:14
7:16

7

9:45

V
9:17
9:22
9:24
9:28
I
I
9:31
9:37
I
9:44

9

V
11:17
11:22
11:24
11:28
I
I
11:31
11:37
I
11:44

11

V
13:27
13:32
13:34
13:38
I
I
13:41
13:47
I
13:54

35

13

14:45

V
14:17
14:22
14:24
14:28
I
I
14:31
14:37
I
14:44

PRACOVNÍ DNY

ŠĨastnou cestu s IDS JMK

VysvČtlivky:
¯ spoje navazující na linku 530
(z) zastávka celodennČ na znamení
V jede v pracovních dnech
4 jede v sobotu
) jede v nedČli a ve státem uznávané svátky
P ze zast. Drnholec pokraþuje jako linka 174 do zastávky Nový PĜerov

535
540
540
540
540
540
540
540
551
551

Úsek Zóna

15:45

V
15:17
15:22
15:24
15:28
I
I
15:31
15:37
I
15:44

37

V
16:17
16:22
16:24
16:28
I
I
16:31
16:37
I
16:44

15

17

41

V
V
V
17:17 18:17 19:17
17:22 18:22 19:22
17:24 18:24 19:24
17:28
19:28
I
I
I
I
17:31
19:31
17:37
19:37
I
I
17:44
19:44

39

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Informace a podnČty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz
Linka 728530: PĜepravu zajišĢuje: ýSAD Hodonín a.s.,BrnČnská ul. 48,695 39 Hodonín (spoje 1 až 17)
Linka 729530: PĜepravu zajišĢuje: BORS BĜeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 BĜeclav (spoje 31 až 41, 101 až 105, 111 až 115)
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SOBOTA + NEDċLE od 1.7. do 30.9
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SOBOTA + NEDċLE od 1.10. do 11.12.

Platí od 1.7.2010 do 11.12.2010

TJ DYNAMO DRNHOLEC A KROJOVANÁ CHASA
vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY,
které se uskuteční na hřišti TJ Dynama Drnholec
v sobotu 3. července 2010 hraje BORŠIČANKA,
vstupné 100,-Kč
a v neděli 4. července 2010 hraje NIVNIČANKA,
vstupné 70,- Kč.
V neděli odpoledne hraje k poslechu i tanci
Nivničanka už od 14,00 hodin na hřišti TJ Dynama
a od 15,00 hodin zde vystoupí i se stárkami
a stárky dětské soubory Jarabáček a Dunájek.
Přijďte se pobavit,
občerstvení zajištěno.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ROZVOJ
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

ČERVENCOVOU „PYTLÁCKOU“ NOC,
která se bude konat 24. 7. 2010 ve 20,00 hodin
na hřišti TJ Dynama Drnholec.

K tanci zahraje již osvědčená hudební skupina „STOUNI“ a chybět
nebude ani občerstvení.
Nenechte se odradit počasím a přijďte si „vyčistit hlavu a zakřepčit si“.

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK
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