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Vážení spoluobčané,
 přírodě se nedá poručit a čas se nedá 
zastavit. Člověku se zdá, že to bylo včera, 
když na podzim stromy odkládaly své listí, 
následně jsme se sešli, abychom společně 
rozsvítili vánoční stromeček a ani jsme se 
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nenadáli a máme tady počátek jara s pro-
dlužujícími se dny a probouzející se příro-
dou. Dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, 
co se za první tři měsíce tohoto roku událo 
a co se chystá.



Z obsahu tohoto čísla ........

Aktivita drnholeckých 
seniorů na str. 18

Malovaný trámový strop
nově zrestaurované

historické radnice
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Záběry z již tradičního Záběry z již tradičního 
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v barvěv barvě

5. krojový ples5. krojový ples5. krojový ples

Záběry z již tradičního Záběry z již tradičního 
krojového plesu v Drnholci krojového plesu v Drnholci 
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 Těsně před koncem loňského roku 
proběhlo výběrové řízení na dodavatele sta-
vebních prací na akci „Výměna zdroje vytá-
pění a pořízení solárního systému na ohřev 
teplé vody pro Základní školu“. Bohužel toto 
výběrové řízení muselo být zrušeno, protože 
ve lhůtě pro otevírání obálek byla doručena 
pouze jedna nabídka, i když bylo písemně 
obesláno pět zájemců a oznámení o koná-
ní výběrového řízení bylo zveřejněno na 
internetovém profi lu zadavatele ve Věstníku 
veřejných zakázek. Nyní bylo vypsáno nové 
výběrové řízení, do kterého se doufám přihlá-
sí více zájemců, z nichž bude vybrán vítěz, a 
práce uskutečníme dle plánu v době školních 
prázdnin.    
 Taktéž bylo zahájeno v prosincovém 
Občasníku avizované výběrové řízení na akci 
„Revitalizace zeleně Městyse Drnholec“, kte-
rá se bude týkat výsadby a ošetření zeleně 
v centru obce a na kterou se nám podařilo 
získat dotaci. Akce bude realizována na pod-
zim tohoto roku. Práce na výstavbě sběrného 
dvora pokračovaly i v zimním období. Byla 
postavena hrubá stavba provozní budovy 
včetně rozvodů vnitřních instalací a taktéž 
hrubá stavba krytého přístřešku na nebez-
pečné odpady. Byl zhotoven podklad pro 
manipulační a komunikační plochy včetně 
osazení obrubníků, instalovány byly vsakova-
cí jímky na dešťovou vodu. V současné době 
probíhají práce na napojení dvora na veškeré 
inženýrské sítě. Sběrný dvůr by měl být hotov 
do konce května a v červnu by již měl probí-
hat zkušební provoz.
 V únoru proběhlo dvoudenní konečné 
přezkoumání hospodaření městyse za rok 
2012. Kontrolu prováděl Odbor kontrolní 
a právní Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje, který nezjistil žádné „závažné chyby a 
nedostatky a nebyla zjištěna žádná závažná 
rizika, která by mohla mít negativní dopad na 
hospodaření územního celku v budoucnosti“. 
Vzhledem k náročnosti a objemu práce, kte-
rý se rok od roku zvyšuje, je to jistě výborný 
výsledek a já za to všem zaměstnankyním 
úřadu děkuji. 

 Ve čtvrtek 7. března se uskutečnilo 1. 
zasedání zastupitelstva v tomto roce. Na tom-
to zastupitelstvu byl schválen rozpočet městy-
se na rok 2013 a byly odsouhlaseny následu-
jící akce, které bychom v letošním roce chtěli 
zrealizovat:

dokončení oprav interiéru budovy úřa-
du městyse (700 tis. Kč) – schodiště do 
patra, všechny kanceláře, podlahy, omít-
ky, rozvody el. energie, osvětlení, snížení 
stropů, WC v přízemí i patře

dokončení venkovních úprav kolem his-
torické radnice (400 tis.) – úprava dvora 
včetně chodníků, zrušení septiku, vodo-
měrná šachta, okapové chodníky, scho-
dy ze dvora do přízemí, anglické dvorky 
ke sklepním oknům

vybavení historické radnice mobiliářem 
včetně zpracování návrhu vybavení a 
návrhu expozice obecního muzea (1.250 
tis.) – obřadní síň, obecní muzeum, 
turistické informační centrum, vinařská 
expozice s vinotékou 

oprava vozovky a chodníků před Základ-
ní školou včetně plochy před pohostin-
stvím Sport (5.000 tis.) - odvodnění, 
nová autobusová zastávka, zpomalova-
cí práh s přechodem pro chodce atd.

vybudování chodníků od křižovatky 
u hřbitova ke zdravotnímu středisku 
(400 tis.) – chodníky po obou stranách 
včetně přechodu pro chodce

úprava čistírny odpadních vod (600 tis.) 
– instalace přepážky do čerpací stanice, 
3 nová čerpadla, měření hladiny čerpa-
cí stanice, nový rozvaděč, nové zdvihací 
zařízení, kontejner pro usazení kalu

výměna zdroje vytápění a pořízení 
solárního systému na ohřev teplé vody 
pro Základní školu včetně technického 
dozoru (600 tis.) – další náklady ve výši 
1.064 tis. budou činit dotace

vydláždění plochy pod rozhlednou včet-
ně přístupového chodníku (150 tis.)
revitalizace zeleně (200 tis.) – dalších 
600 tis. budou činit dotace
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 Poplatky
 Úřad městyse Drnholec, jakožto správce místních poplatků, oznamuje občanům, že od 
letošního roku mohou veškeré poplatky (za odpady, psy, stočné…) zaplatit bankovním převo-
dem, v hotovosti na pokladně Úřadu městyse nebo složenkou. Složenky se poštou zasílat nebu-
dou, jsou k vyzvednutí na pokladně Úřadu městyse. Poplatky za komunální odpad lze platit také 
prostřednictvím SIPO. Při platbě přes SIPO musí poplatník vyplnit „Přihlášku k SIPO“, kterou 
obdrží na Úřadu městyse. Platba bude prováděna čtvrtletně. Výhodou této platby je, že celko-
vá částka za odpady se rozdělí do čtyř plateb. Například čtyřčlenná rodina zaplatí celkem za 
odpady 2.000,- Kč, formou SIPO bude platit 500,- Kč čtvrtletně, aniž bude muset na povinnost 
zaplatit poplatek myslet. 
 Vyúčtování stočného za rok 2012 bude občanům zasláno písemně.  Bližší informace: Věra 
Blahová, email: podatelna@obecdrnholec.cz, tel.: 519 519 210.
         Věra Blahová

založení a obnova biocenter a prvků 
ÚSES v k.ú. Drnholec (letos předfi nan-
cování 1.500 tis.) – bude realizováno 
jen v případě získání dotace z Operač-
ního programu životní prostředí, žádost 
byla podána v listopadu, výsledek zatím 
neznáme. Dotace by měla být 100% ve 
výši 48 mil. Kč.

přesun ordinace praktického lékaře do 
přízemí (400 tis.) – bezbariérový pří-
stup, odpadne chození po schodišti do 
patra

obnova Mariánského sloupu na náměs-
tí (800 tis.) – instalace kopie původní 
balustrády, kované branky, maleb na 
plechu do výklenků podstavce, oprava 
omítek, nátěr atd… Zažádáno o dotace 
z Ministerstva kultury a z Jihomorav-
ského kraje, zatím neznáme výsledek. 

oprava vjezdu a dláždění u kulturní-
ho domu, zrušení septiku, napojení na 
kanalizaci, oprava střechy (350 tis.)
výměna 4ks vrat na hasičské zbrojnici 
(350 tis.) – zateplená vrata na elektrický 
pohon

oprava plochy pod autobusovou zastáv-
kou (150 tis.) – zastávka stojí na býva-
lém septiku, zrušení septiku, zrušení 
schodů, vydláždění zámkovou dlažbou 
v úrovni okolního terénu

vypracování následujících projektů 

v hodnotě 300 tis.:

•  víceúčelové sportovní hřiště v areálu 
školy

•  taneční plocha včetně krytého pódia    
se zázemím v areálu TJ Dynamo

• kompletní rekonstrukce kulturního 
domu  

•  ordinace praktického lékaře

•  osvětlení vozovky z Výsluní na Husovu 
ulici

 V souvislosti s plánovanou opravou 
interiéru budovy úřadu městyse, ke které 
dojde pravděpodobně v měsících dubnu a 
květnu, Vás žádám o pochopení a vstřícnost, 
protože budeme muset sestěhovat   kanceláře, 
některé kanceláře budou muset být dočasně 
v zasedací místnosti v přízemí. Budeme pra-
covat ve ztížených podmínkách, ale věřím, že 
vše zvládneme.  
 V sobotu 13. 4. bude opět proveden sběr 
nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Kon-
tejnery budou přistaveny v době od 11.30 - 
12.30 hod. ve dvoře Základní školy. Od 10.00  
hod. bude na stejném místě taktéž přistaven 
kontejner na objemný odpad.
 Vážení spoluobčané, závěrem mi dovol-
te, abych Vám popřál k Velikonočním svát-
kům jejich krásné prožití, slunečné dny spoje-
né s odpočinkem a všem „šlaháčům“ bohatou 
nadílku.          
                  Jan Ivičič
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P  Í J M Y :    

Text § POL. Návrh rozpo tu     
v tis. K  

Da  z p íjmu FO ze závislé innosti   1111 3 200,00
Da  z p íjmu FO z podnikání    1112 530,00
Da  z p íjmu FO vybíraná zvl. sazbou   1113 500,00
Da  z p íjmu PO    1121 3 100,00
Da  z p íjm  za obec   1122 800,00
Dan  z p íjm , zisku a kapitálových výnos    11 8 130,00
Da  z p idané hodnoty    1211 8 000,00
Dan   12 8 000,00
odvod za odn tí p dy ze zem d lského p d.fondu   1334 0,00
Poplatky a odvody v oblasti životního prost edí   133 0,00
Místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu (od ob an )   1340 800,00
Poplatek za psy   1341 18,00
Poplatek za užívání ve ejného prostranství   1343 15,00
poplatek ze vstupného    1344 20,00
Poplatek z ubytovací kapacity    1345 15,00
Poplatek za provád ní výherních automat -místní   1347 5,00
Místní poplatky z vybraných inností a služeb   134 873,00
Odvod výt žku z provozování loterií-automat    1351 75,00
Ostatní odvody z vybraných inností a služeb   135 75,00
Správní poplatky   1361 300,00
správní poplatky   136 300,00
Dan  a poplatky z vybraných   13 1 248,00
Da  z nemovitostí   1511 3 040,00
Majetkové dan    15 3 040,00
DA OVÉ P ÍJMY (sou et za t ídu 1)   1 20 418,00
Ostatní správa v pr
(STÚ) 2169   0,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219   0,00
Pitná voda 2310   0,00
Odvád ní a išt ní odpadních vod a nakládání s kaly 2321   850,00

edškolní výchovy a zákl.vzd l. 3119   682,60
3313   0,00

innosti knihovnické 3314   5,00
Rozhlas a televize 3341   8,00
Zájmová innost v kultu e 3392   21,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk  3399   0,20
Bytové hospodá ství 3612   1 033,00
Nebytové hospodá ství 3613   221,40
Poh ebnictví 3632   56,60

3639   1 403,00
 3725   270,00

innost místní správy 6171   31,00
Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 6310   17,00
NEDA OVÉ P ÍJMY (sou et za t ídu 2)   2 4 598,80
P íjem z prodeje RD 3612   600,00

azené 3639   400,00
KAPITÁLOVÉ P ÍJMY (sou et za t ídu 3)   3 1 000,00
VLASTNÍ P ÍJMY (t ída 1+2+3)     26 016,80

ROZPOČET MĚSTYSE NA ROK 2013
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Neinvesti ní p ijaté transfery z všeo.pokladny správy SR   4111 54,80
Neinv.p ij.tra.ze SR v rámci souhr.dot.vztahu   4112 1 315,10
Ostatní neinvesti .p ijaté transfery ze státního rozpo tu   4116 1 662,20
Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí   4121 144,20
P IJATÉ TRANSFERY (sou et za t ídu 4)   4 3 176,30
P  Í J M Y   C E L K E M   (t ídy 1+2+3+4)     29 193,10
V Ý D A J E :    
Ozdravování hosp.zví at,polních plodin, zvl.veterinární pé e  1014   10,00
Podpora ostatních produk ních inností - lesní hospodá ství 1032   200,00
Vnit ní obchod 2141   56,70
Cestovní ruch 2143   35,00
Silnice 2212   45,00

2219   6 000,00
Provoz ve ejné silni ní dopravy 2221   84,00
Pitná voda (vodárenská infrastruktura, ve ejné vodovody,…) 2310   100,00
Odvád ní a išt ní odpadních vod 2321   1 372,00

3119   3 882,60
Školní stravování p i p edškolním a základ.vzd l. 3141   210,00
Filmová tvorba, distribuce, kina  3313   0,00

innosti knihovnické 3314   107,30
3319   29,00

Zachování a obnova kulturních památek 3322   800,00
3330   10,00

Rozhlas a televize 3341   22,00
Zájmová innost v kultu e  3392   323,00

  3399   156,00
Ostatní t lovýchovná innost (podpora sportovních oddíl ) 3419   137,50
Využití volného asu d tí a mládeže 3421   55,00
Ostatní zájmová innost a rekreace  3429   30,00
Ostatní ambulantní pé e 3519   20,00
Bytové hospodá ství 3612   420,00
Nebytové hospodá ství 3613   1 155,00
Ve ejné osv tlení 3631   370,00
Poh ebnictví 3632   5,00
Územní plánování 3635   40,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené  3639   2 910,00
Sb r a svoz nebezpe ných odpad  3721   30,00
Sb r a svoz komunálních odpad  3722   910,00
Sb r a svoz ostatních odpad  (t íd ných) 3723   701,00
Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele  3745   2 594,00

4357   16,90
5512   639,30

Zastupitelstva obcí 6112   978,70
Volby 6115   59,80

innost místní správy 6171   3 957,00
Pojišt ní funk n  nespecifikované 6320   70,00
P evody vlastním f nd m v rozpo tech územní úr. 6330   82,00
Ostatní finan ní operace  6399   500,00
Finan ní vypo ádání minulých let 6402   0,00
V Ý D A J E   C E L K E M     29 123,80
F I N A N C O V Á N Í :    
Zm na stavu krátkodobých prost edk  na bankovních ú tech - 8115 69,30
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M 69,30
Rekapitulace v tis. K : P ÍJMY 29 193,10
Z statek Bú k 31.12.2012 byl 4953,7 tis. K . VÝDAJE 29 123,80

FINANCOVÁNÍ 69,30
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 Ve dnech 3. - 9. března jsme prožili lidové 
misie, které uspořádal farní tým zvaný FATYM 
z Vranova nad Dyjí.
 Program byl velice bohatý - od žehnání 
domů, které začalo týden před misiemi, včet-
ně misijní hry pro děti, promluv o duchovním 
životě, stavovských kázání, návštěv misionářů 
v domácnostech, denních bohoslužeb pro děti, 
až po kající procesí, pozvání ke svátosti smíření, 
adorace a závěrečné bohoslužby se vztyčením 
misijních křížů v Drnholci a v Novosedlech.
 Během misií byla dána nabídka velké-
ho množství praktických a levných brožur o 
duchovním životě, které vydává FATYM. Všich-
ni členové týmu a jeho spolupracovníci jsou si 
vědomi, že apoštolská práce musí být spojena 
s modlitbou. Na to jsme pamatovali, když jsme 
se na misie připravovali. Zároveň chci připome-
nout ujištění o modlitbě od biskupa Pavla Posá-
da, který nemohl přijet, a Milosrdných sester 
3. řádu sv. Františka z Brna.
 Úsilí misionářů přineslo své ovoce. Někteří 
farníci přijali svátosti, někteří projevili zájem o 
křest nebo pomazání nemocných. Mnoho pod-
nětů k zamyšlení a rozjímání přinesly promluvy 
hlavního misijního kazatele, jáhna Ladislava 
Kince, který oslovil mnoha příklady a životními 
zkušenostmi.
 Velké poděkování patří všem členům far-
ního týmu z Vranova a jejich spolupracovní-
kům a zároveň místním, kteří obětavě pomá-
hali roznášet pozvánky a zpravodaje, ženám, 
které upekly misijní koláčky, těm, kdo připravili 
velkou misijní hru pro děti a vůbec všem, kte-
ří se jakýmkoli způsobem zasloužili o konání 
misií. Poděkování patří také panu Jiřímu Peco-

vi za zhotovení krásných misijních křížů, jejichž 
posvěcením a vztyčením celé misie vyvrcholily. 
Chci povzbudit všechny, aby misijní heslo - pro-
budit v sobě dobro - nezapadlo se skončením 
misií, aby podněty, které misie probudily, byly 
v našich životech prohlubovány a rozvíjeny a 
činily náš život svobodnější a radostnější.
 Konání lidových misií ve třetím postním 
týdnu je nejlepší přípravou na slavení Veli-
konoc, jejichž význam se dá vyjádřit jednou 
větou: Neboť tak Bůh miloval svět, že dal své-
ho jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný.
 S přáním pravého velikonočního pokoje a 
radosti                    P. Jiří Komárek, farář

Bohoslužby  o Velikonocích
 Jevišovka  Novosedly Drnholec 
Květná neděle 7.30 9.00 10,30
Zelený čtvrtek  - 16.30 18.00   
Velký pátek - 16.30 18.00 
Bílá sobota - 18.30 21.00
Neděle 7.30 9.00 10.30

velikonoční  

Lidové misie 2013

LETNÍ TÁBOR
 Základní škola Drnholec v letošním roce pořádá od 5. 7. do 14. 7. letní tábor s etapo-
vou hrou „Po stopách lovců mamutů“, v rekreační oblasti Onšov - 2km od Vranova nad 
Dyjí. Tábor je srubového typu. Na děti čekají hry a soutěže, turistika, sport, tábornické 
dovednosti, aktivity, noví kamarádi a nezapomenutelné zážitky!!! Cena tábora je 3000,-Kč. 
 V ceně tábora je ubytování, plná penze - 5x strava, celodenní pitný režim, autobusová 
doprava tam i zpět. Přihlášky si můžete stáhnout ze stránek školy nebo vyzvednout přímo 
u paní učitelky Šimčíkové.
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28. BŘEZEN – DEN UČITELŮOTA 
ZE

 ŽIVOTA ŠKOLY

 S nastupujícím jarem, s počínajícími 
pracemi na zahrádkách a polích, s přípra-
vami na velikonoční svátky, mnohým z nás 
uniká, že na konci března slavíme ještě 
jeden svátek – Den učitelů. Celosvětově se 
slaví 5. října. V České republice je určen na 
28. března, kdy si připomínáme výročí nar-
ození Jana Amose Komenského. Ráda bych 
proto při této příležitosti veřejně poděkovala 
všem našim paním učitelkám v mateřských 
školách, paním vychovatelkám ve školních 
družinách a paním učitelkám i pánům uči-
telům v základní škole za jejich práci jak ve 
vzdělávací, tak i výchovné oblasti a rovněž 
za jejich mimoškolní aktivity, které mnozí 
spoluobčané považují za samozřejmost.  
 A jak dopadly výsledky prospěchu a 
chování na základní škole v 1. pololetí letoš-
ního školního roku? Z celkového počtu 203 
žáků dosáhlo vyznamenání 96 žáků, 62 na 1. 
stupni (1.-5.ročník) a zbylých 34 na 2. stupni 
(6.-9.ročník), neprospěli 2 žáci na 2. stupni. 
Bylo uděleno 53 pochval třídního učitele a 
9 pochval ředitelky školy. Na druhé straně 
bylo uděleno 10 důtek třídního učitele, 8 
důtek ředitelky školy a 3 dvojky z chování. 
Prohřešky, kterých se žáci nejčastěji dopouš-
tějí, jsou zapomínání, nevhodné chování ve 
vyučování, soustavné neplnění školních 
povinností a bohužel i neomluvené hodiny 
(těch bylo naštěstí jen 5), kouření v budově 
školy a krádeže, např. míčů, sportovních bot 
apod. Doufám, že žáci, kteří se provinili, si 
z udělených výchovných opatření vezmou 
ponaučení a své chyby nebudou opakovat.
 Abychom byli spravedliví a znali názo-
ry našich žáků, provedli jsme na začátku 

února v 6. - 9. ročníku dotazníkové šetře-
ní, které bylo zaměřeno na hodnocení jed-
notlivých předmětů očima žáků. Mohli zde 
napsat své připomínky, co se jim ve škole 
líbí nebo nelíbí a jak by oni sami nebo škola 
mohla přispět ke zlepšení současného stavu. 
Učitelé byli s výsledky ankety seznámeni 
a oprávněné připomínky žáků akceptova-
li. Ředitelka školy prodiskutovala závěry 
ankety s žáky 8. ročníku. Výsledky ankety 
budou rovněž sloužit jako jeden z podkladů 
při sebehodnocení školy. 
Podobnou anketu bychom rádi provedli i 
mezi rodičovskou veřejností při dubnových 
konzultacích s rodiči. Domníváme se, že 
vzájemným dialogem zlepšíme klima ško-
ly, kam nejen učitelé, ale i žáci budou rádi 
chodit.
 I když se již všichni těšíme na jaro a 
hlavně léto, děti pochopitelně na prázdniny, 
tak je ještě před námi několik měsíců škol-
ních povinností. Proto žádám i rodiče, aby 
pečlivě kontrolovali své ratolesti, aby jejich 
výsledky ve druhém pololetí nebyly horší 
než v tom prvním. 
O proběhlých i plánovaných akcích školy 
přinášíme informace v samostatných pří-
spěvcích.
    Jana Kalandrová 

„Člověk vycvičený rozumem 
a uměním, ale bez mravnosti, 
podobá se zlaté pochvě, 
v které se drží olověný meč.“  
  Jan Amos Komenský
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 Zápis do první třídy 
 Ve čtvrtek 31. ledna naši žáci obdrželi 
hodnocení za první pololetí a po zkráceném 
vyučování vyběhli vstříc jednodennímu volnu. 
Škola ale neosiřela na dlouho, neboť již v půl 
druhé jsme přivítali nové zájemce o vzdě-
lávání na naší škole. Zapsat své děti přijeli 
nejprve rodiče z Jevišovky a jeden zájemce 
přijel z Nového Přerova. U vchodu je již tra-
dičně vítali starší žáci prvního stupně, kteří se 
ochotně ujali uvítací role a postarali se, aby 
nikdo nezabloudil. 
 Letos to byli žákyně a žáci čtvrtého roč-
níku převlečení za pohádkové bytosti. Pak už 
si předškoláky přebíraly paní učitelky Juřeno-
vá, Škrabalová, Šimčíková a Bejdáková, aby 
zjistily jejich připravenost na vstup do školy. 
Formou her na různá povolání děti prokazo-
valy schopnost vyjadřování, prostorové orien-
tace, kresby, držení tužky, znalost základních 
matematických pojmů. Celkově lze říci, že byly 
dobře připraveny, nebyly bojácné a pracovaly 
s chutí. Jediným mráčkem na celkovém dojmu 
z jejich výkonů je špatná výslovnost, která má 
evidentně klesající úroveň. To je asi největší 

úkol pro rodiče budoucích školáčků na zbýva-
jící čas do nástupu do školy. 
 Žádost o povinnou školní docházku si 
prostřednictvím svých rodičů podalo 22 dětí. 
17 z Drnholce, 4 děvčata z Jevišovky a 1 chla-
pec z Nového Přerova.
                      Jana Juřenová

MAMINKY, TATÍNCI, BABIČKY, DĚDEČCI, TETIČKY, STRÝČCI 
A VŠICHNI DALŠÍ PŘÁTELÉ ŠKOLY - POZOR!

Základní škola a mateřská škola Drnholec pro vás připravuje
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SPOJENÝ S OSLAVOU DNE MATEK

který se bude konat
V SOBOTU 11. KVĚTNA OD 14,00 HODIN V PROSTORÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY.         

Těšíme se na vás!
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 ZŠ a MŠ Drnholec byla v období od 
1. září 2010 do 28. února 2013 zapojena do 
dotačního programu EU a ČR Peníze školám 
v rámci operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. Cílem projektu 
bylo vytvoření metodiky výuky vybraných 
předmětů za účelem dlouhodobého sjedno-
cení vzdělávacích cílů.  Projekt řeší to, že je 
na trhu mnoho různých nabídek učebnic a 
sjednocuje práci učitelů do budoucna. Dále 
se zaměřil na materiální potřeby, které sou-
visí s inovací pedagogického procesu.
 V praxi to znamenalo, že všichni vyu-
čující vytvářeli sady vzorových vyučovacích 
materiálů, ve kterých je využívána moder-
ní didaktická technika a postupy vedoucí 
k aktivnímu přístupu žáků k výuce. Bylo 

vypracováno celkem 27 sad po 36 hodinách 
v oblasti čtenářské a informační gramot-
nosti, výuky cizích jazyků – němčině, ang-
ličtině a ruském jazyce, výpočetní techniky, 
matematické gramotnosti a přírodních věd. 
S ukázkami vzniklých pracovních listů se 
můžete seznámit na Drbníku.
Učitelé byli proškoleni v tvorbě prezenta-
cí na interaktivní tabuli a jejím využití ve 
výuce, účastnili se vzdělávacích seminářů, 
tři učitelky se zúčastnily jazykového kurzu 
v Anglii.
 Asi jedna čtvrtina z poskytnutých pro-
středků šla na vybavení školy moderními 
pomůckami, například výukovými progra-
my na interaktivní tabuli. Novou interaktivní 
tabulí byla vybavena  učebna přírodopisu.
    Jana Juřenová

       V novém roce vyjeli poprvé repre-
zentovat naši školu šachisté.  22. ledna 2013 
se utkali v břeclavském domě škol-
ství, kde se konalo krajské 
kolo soutěže, s 32 dalšími 
školními týmy.
 Do bojů jsme 
vyslali dvě družstva. 
V kategorii 1. stu-
peň ZŠ soutěžilo 
družstvo ve složení 
Roman Machala, Lu-
káš Žídek, Tomáš Fol-
tán, René Kocourek. 
Obsadili skvělé páté místo. 
V kategorii starších žáků naši hráči 
hráli pouze ve třech. Přesto se Radek Zablou-
dil, Ondřej Šenk a Pavla Seveldová umístili na 
pěkném desátém místě. Soutěž měla výbornou 
atmosféru a všichni soutěžící si zaslouží vel-
kou pochvalu.
             Hedvika Škrabalová

••••• Metodika výuky a její materiální zajištění •••••

Šachy
 

Sportovní úspěchy našich žáků



Přehazovaná
 Ve čtvrtek 24. ledna se 
vydala dvě družstva – mladší a 
starší děvčata na okresní pře-
bor v přehazované.  
 Mladší žákyně ve složení 
Julie Konečná, Nela Štyksová, 
Pavla Seveldová, Natalie-Ann 
Molnárová, Sabina Juričková, 
Klaudie Kučerová, Barbora 
Pražáková, Mariana Pecková, 
Michaela Kalianková a Bar-
bora Grimmová jely nasbírat 
zkušenosti mimo školu – tvrdě vybojovaly jeden bod. 
 Starší děvčata reprezentovala Denisa Grulichová, Nikola Mandíková, Tereza Žaludková, 
Marie Bártová, Christina Sulz, Zdeňka Skaláková, Marie Pluskalová, Martina Drozdová, Ali-
ce Hozová a Alena Vlachová a předvedla vynikající a bojovný výkon.  V konkurenci pěti škol 
skončila na druhém místě. Všechny hráčky zasluhují pochvalu za herní snahu a také vzorné 
chování.                    Kateřina Smíšková

 Vynikajícího úspěchu dosáhl žák sed-
mé třídy Ondřej Šenk na XIV. ročníku 
Hustopečské skákání Moss Logistic 2013. 
V kategorii mladších žáků v konkurenci 24 
závodníků a před zraky současného mistra 
světa Jesse Williamse a zakladatele fl opu 
Dicka Fosberyho překvapil všechny sou-
peře a tuto kategorii vyhrál výkonem 145 
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cm.  Tímto výkonem vyrovnal nejlepší skok 
v republice. Ondrovi patří velké poděková-
ní za zdařilou reprezentaci školy.
 Za svým mladším bratem nezůstal poza-
du Jarek Šenk, žák deváté třídy, který se o čtyři 
dny později stal již potřetí přeborníkem okresu 
ve šplhu. Dosaženým časem 2,33 sekund se 
sice nepřiblížil rekordu okresu, ale i přesto 
nám jeho výkon udělal radost.
    Stanislav Pichanič

Skoky do výšky



 Ve středu 6. března se dvě družstva gym-
nastek zúčastnila závodů ve Slavkově. Za 
mladší žákyně soutěžily Tereza Mrenicová, 
Lenka Růžičková, Šárka Němcová a Mirka 
Marková, která k nám jezdí trénovat z Dobré-
ho Pole. V družstvech se umístily na druhém 
místě. Za starší žákyně soutěžily sestry Mar-
xovy z Jevišovky – Lidka, Eliška a Maruška 
a Karolína Mrenicová – rovněž v družstvech 
obsadily druhé místo. Nejlepšího umístění v 
jednotlivcích dosáhly Eliška a Maruška Mar-
xovy – páté a šesté místo. Družstva získala 
poháry a diplomy a hlavně dobrý pocit z před-
vedených výkonů. Naše tréninky přinesly 
ovoce.  
 V tomto školním roce nejen tato děvčata 
čekají tradiční závody v Drnholci a v polovině 
dubna Šlapanický koniklec. Jsou to na přípra-
vu náročnější závody, čeká nás tudíž už jen 
pár poctivých tréninků.
   Kateřina a Libor Smíškovi

Krajské kolo ve sportovní gymnastice ve Slavkově
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        POZVÁNKA
NA 17. ROČNÍK ZÁVODŮ 

ŽACTVA ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
A NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ 

VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ 
VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
Termín: sobota 6. 4. 2013 v 10.00 h.

Místo: tělocvična ZŠ Drnholec
Srdečně vás zvou závodníci 
a pořadatelé ze ZŠ drnholec

SRPŠ při ZŠ Drnholec zve nejen děti na neděli 21. 4. 2013 na 

2. DĚTSKÝ KROJOVÝ PLES. 
Zahájení je ve 14.00 hodin Českou besedou. Po celé odpoledne hraje dechová 
hudba Horenka, vstupné dobrovolné. V průběhu odpoledne nás čeká soutěž v 
párovém tanci a verbířském. Členové Jarabáčku si připravili lízátkové sólečko 

pro všechny přítomné. Srdečně zvou pořadatelé a děti z Jarabáčku.



    17. ročník veřejné sbírky a preventiv-
ní akce Ligy proti rakovině Praha (prodej 
žlutých kvítků a rozdávání letáčků s infor-
macemi o prevenci rakoviny)
 Tematické zaměření letošní sbírky: 
prevence nádorů tlustého střeva (kolorek-
tální karcinom) -  druhé nejčastější nádoro-
vé onemocnění mužů i žen v ČR
  „Rakovinou onemocní každý třetí 
občan České republiky... Dodržová-
ním jednoduchých zásad zdravého 
životního stylu lze podle nejno-
vějších poznatků až 50ti % všech 
onkologických onemocnění pře-
dejít! Šíření zásad prevence 
rakoviny je naším hlavním cílem, 
pomozte prosím i Vy...“
Kdo je Liga proti rakovině Praha?
•   Liga proti rakovině Praha je občanské 
sdružení působící v ČR od roku 1990. 
•  Má tři hlavní cíle činnosti - nádorová 
prevence, zlepšení kvality života onkologic-
kých pacientů, podpora vzdělávání a onko-
logického výzkumu. Více na www.lpr.cz. 
•  Její činnost je fi nancována ze sponzor-
ských darů a především z výtěžku veřejné 
květnové sbírky. 
Co je Český den proti rakovině?
•  Sbírková akce s nejdelší tradicí v ČR 
- za šestnáct let se květ měsíčku lékařského 
s barevnou látkovou stužkou stal symbolem 
boje proti rakovině.
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• Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvo-
jice) nabízejí během tohoto dne letáky s 
informacemi o prevenci rakoviny a látkovou 
kopii květu měsíčku lékařského se špendlí-
kem na připevnění a stužkou za dobrovolný 
příspěvek (minimálně 20 Kč).
•    Peníze za kytičku vhazují dárci přímo 
do zabezpečených pokladních vaků. Tyto 
vaky jsou po skončení akce předány k pře-

počítání na pobočky České pošty. Poš-
ta poté zašle peníze na účet LPR, 

která je následně rozdělí na jed-
notlivé programy boje proti rako-
vině. 
•   Mezi dobrovolníky jsou kro-
mě členů sdružení onkologických 

pacientů především studenti všech 
typů škol (středních, základních, 

vysokých i mateřských), junácké a pionýrské 
oddíly, členové ČČK, ČSŽ, dobrovolní hasi-
či, zástupci měst a obcí, fi rmy i jednotlivci.
 Další informace také na www.denproti-
rakovine.cz.
 Vážení spoluobčané, žáci ZŠ Drn-
holec se letos také zapojí do „květinového 
dne“. Ve středu 15. května 2013 budou 
nabízet květy měsíčku lékařského se stu-
hou v odpoledních hodinách v obcích Drn-
holec, Jevišovka a Novosedly. Děkujeme 
všem, kteří přispějí a pomohou tak v boji 
s touto zákeřnou chorobou.

Liga proti rakovině Praha

Schůzka-Babské hody
V srpnu chystáme opět 2. babské hody. Kdo se zájemkyň má chuť jít do toho 

s dobrou partou ženské části Drnholce, nechť se dostaví 
1. 5. 2013 ve 14.00 na první informativní schůzku, která se uskuteční v 

přísálí kulturního domu. Jste všechny srdečně zvány. 

Český den proti rakovině 2013
Středa 15. května



Místní oslava MDŽMístní oslava MDŽ
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 I přes teplé, skoro jarní počasí se ve čtvr-
tek 7. března odpoledne, za účasti bezmála 
50 drnholeckých nejen seniorek, uskutečnila 
v sále kulturního domu místní oslava MDŽ 
pod patronací Sboru pro občanské záležitosti. 
Oslavu zahájil pan starosta Ivičič svým proje-
vem a poděkováním všem ženám.
 S pestrým kulturním programem se 
nám představily děti ze základní školy pod 
vedením paní učitelky Juřenové a Stašové a 
pěvecký kroužek pod vedením paní učitelky 
Bejdákové. Děti ve školní družině vyrobily pro 
naše maminky, babičky a tetičky malé dáreč-
ky, které následně věnovaly našim účastnicím 
spolu s malou kytičkou.
 Příjemné odpoledne zakončila nefor-
mální beseda mezi přítomnými ženami a 
členkami SOZ u šálku čaje, kávy a malého 

občerstvení. Občerstvení bylo tentokrát v tro-
šičku „chudším“ stylu, ale věříme, že to naše 
ženy neodradilo a sejdeme se v tak hojném 
počtu i na dalších akcích. Velice se na vás 
těšíme. Pokud máte nějaké připomínky nebo 
návrhy, co by se vám na těchto „sezeních“ líbi-
lo nebo co by vás zajímalo, nebojte se obrátit 
na naše členky sboru, se kterými se setkáváte 
v průběhu celého roku.
       Blanka Marková

 V neděli 20. ledna se v kinosále 
uskutečnil maškarní karneval. Snad nepří-
znivé počasí, snad pomalé trávení neděl-
ního oběda přispělo k tomu, že se sešla 
asi jen polovina masek než vloni. Nic nás 
ale neodradilo od toho, abychom nerozjeli 
zábavu ve velkém stylu.
 Taneční parket zdobily krásné prin-

cezny a víly, před nebezpečnými piráty a loupežníky nás chránili policisté a šerifové s kolty 
proklatě nízko.

Dětský maškarní karneval

pokračování na str. 15
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 Nový rok jsme zahájili v klubovně, kde 
jsme nezaháleli a trénovali uzly. Trénink byl 
opravdu potřeba, protože nás čekaly hned 
tři soutěže. První z nich byla halová soutěž 
v Brně, kde jsme se mezi téměř 80 družstvy 
umístili na krásném čtvrtém místě ve štafetě 
4x60. 
 Další soutěž proběhla v Perné. Sice pro 
nás neznamenala žádný větší úspěch, ovšem 
my jsme si to vynahradili na poslední sou-
těži ve Starovicích. Tam jsme se umístili na 
druhém místě. Všech těchto soutěží jsme se 
zúčastnili přes řadu problémů, které byly 
způsobeny nemocemi, dopravou i sněhovou 
kalamitou.
 Ovšem za našimi úspěchy se skrývá 
mnoho tréninků. Ty probíhají každý pátek, 
kde trénují kategorie starších a mladších. Od 

Sotva jsme svá prázdná břicha naplnili 
lahodnými koláči, už nás čekala zákeřná 
bitva s papírovými koulemi. Po chvil-
ce oddechu došlo na měření sil. Lanem 
se přetahovali malí, velcí, tlustí, tencí,...
zkrátka všichni, co měli ruce a nohy.
 Programem nás tradičně provázela 
pirátka Hanka Vlková. Velké poděkování 
patří děvčatům ze základní školy a jmeno-
vitě také děkujeme Městysi Drnholec, paní 
Krškové, panu Konečnému, panu Slámovi 
a paní Kabrhelové za jejich sponzorské 
dary.
 Karneval se povedl na jedničku a už 
teď se těšíme na ten další!  
             Martina Bejdáková

letošního roku opět otevíráme na v minulosti 
opomíjenou přípravku, které se ujala nová 
vedoucí Erika Štěpaníková.
 Tréninky probíhají v zimních měsících 
na dvou místech. Prvním z nich je tělocvična 
při ZŠ Drnholec, kterou navštěvujeme jednou 
za dva týdny. Zde trénujeme především štafe-
ty na jarní maraton soutěží, ale nezapomíná-
me ani na hry.
 Tím druhým místem je naše klubovna. 
V klubovně jsme především uzlovali. Teď 
máme v plánu hlavně malovat do soutěže 
„Požární ochrana očima dětí“, plnit odznaky 
odborností a specializací, díky kterým se děti 
naučí jak být správným hasičem.
 V dubnu bychom chtěli uspořádat sou-
středění s SDH Perná.
            Za celý kolektiv MH Kryštof Lambot

Ze života hasičské mládeže
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 Inteligentní systém nakládání s odpady 
(ISNO) umožňuje domácnostem pohodlně třídit 
odpad a ovlivnit, jak vysoká bude jejich platba 
za odpady. Třídění odpadů je díky ISNO stejně 
pohodlné jako vyhazování odpadů do nádoby se 
směsným odpadem avšak ekonomičtější a eko-
logičtější.
 Od nového roku mohou obce zvýšit roční 
poplatek za odpady až na 1000 Kč na osobu. 
Cílem tohoto opatření je ulevit obecním roz-
počtům od mnohdy sta tisícových doplatků za 
likvidaci směsného odpadu. Přitom z průzku-
mů vyplývá, že až 80% odpadu produkovaného 
v našich domácnostech je možné znovu využít 
a jen zbylých cca 20% odpadu musí skončit 
v popelnici na směsný odpad. Nemyslíme si, že 
je moudré vyvíjet stále větší tlak na peněženky 
občanů a proto jsme se rozhodli, že je třeba 
upravit stávající systém nakládání s odpady tak, 
aby se co nejvíce snížilo množství netříděné-
ho odpadu, za jehož likvidaci je nutné platit a 
úměrně tomu se zvýšil podíl tříděného odpadu, 
za který naopak obec dostane zaplaceno. Vedení 
městyse Drnholec zvažuje, že od 1.5.2013 bude 
spuštěn projekt s názvem Inteligentní systém 
nakládání s odpady, který má za cíl, aby:
- třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako 
vyhazování odpadu do popelnice se směsným 
odpadem – domácnosti, které ještě nemají nádo-
by na třídění odpadů, si o ně mohou zažádat na 
obecním úřadě. Kdo nemá prostor na nádoby, 
dostane pytle na třídění odpadů se sadou čáro-
vých kódů,
- třídění odpadů bylo výhodné – domác-
nosti, které budou poctivě třídit odpad, mohou 
dosáhnout snížení poplatku až do výše 70% 
stanoveného poplatku (v případě, že např. pěti-
členná rodina bude zodpovědně třídit, může 
v následujícím roce místo 2500 Kč, zaplatit 
pouze 750 Kč),
- třídění odpadů bylo nevšední – každé 
čtvrtletí bude zveřejňováno hodnocení jednotli-
vých domácností,

- platba za odpady byla spravedlivá - 
domácnost, která třídí odpady, bude platit za 
odpady méně, než domácnost, která odpady 
netřídí.
 Základem systému jsou nádoby opatřené 
čipy s unikátním číselným kódem (popř. pytle 
s čárovými kódy), který se při výsypu načte a 
uloží do databáze. Tím vznikne informace, kolik 
která domácnost odevzdala odpadů. Po uzavře-
ní čtvrtletí dojde k vyúčtování, kdy se domác-
nostem připíší bonusy podle celkového obje-
mu a poměru tříděného a směsného odpadu. 
Odměnou bude snížení poplatku za odpady na 
následující rok. Na www.stko.cz bude vytvořena 
speciální sekce ISNO Drnholec s uživatelskými 
účty, kde každý bude moci sledovat, jaký objem 
odpadu vytřídil, jaký bonus mu za to byl připsán 
a jak si vede v žebříčku nejlepších třídičů.
 Tři důvody proč projekt podpořit:
 Kdo třídí, šetří peníze - cca 80% odpadu 
produkovaného v domácnostech je možné vytří-
dit na jednotlivé složky jako je plast, papír, sklo, 
bioodpad atd. a prodat jako druhotnou surovinu 
– za odpad, který je v nádobě na směsný odpad 
se platí. Čím více se ušetří, tím méně se vybere 
na poplatcích od těch, co se o to zasloužili.
 Kdo třídí, šetří životní prostředí - vytřídě-
ný odpad (druhotná surovina) z části nahradí 
prvotní surovinu, kterou je třeba těžit – čím více 
se třídí, tím méně se těží.
 Kdo třídí, dělá obci dobré jméno – je fajn, 
když vám někdo pochválí např. nový účes a stej-
ně fajn může být, když bydlíte ve vesnici, která 
se může pochlubit třeba nadčasovým odpado-
vým hospodářstvím.
 Účast v projektu je dobrovolná a každý se 
může svobodně rozhodnout, zda se zúčastní. Jak 
již bylo řečeno, můžete pomoci životnímu pro-
středí, obci a ušetřit peníze. Rozhodnutí je na 
Vás.
 Prezentace projektu pro občany se usku-
teční ve středu 10.4. v 18.00 hod. v kulturním 
domě.      Ing. Radek Staňka – STKO Mikulov 

Revoluce v nakládání s odpady – ISNO

Pozvánka na slet Čarodějnic
Je mi radostí Vám připomenout, že se opět blíží Oslava Filipojakubské noci a slet čarodějnic a proto bychom vás 
tímto chtěli upozornit na blížící se společné setkání. Sraz čarodějnictva se uskuteční v sobotu dne 27. 4. 2013. 

Čas a místo odletu bude včas upřesněno na plakátech a v místním rozhlase. Tak nezapomeňte pozorně naslouchat. 
Všechny srdečně zveme malé i velké, v kostýmech i bez. Hlavně s dobrou náladou a v hojném počtu.   Blanka Marková
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TJ  
DYNAMO  INFORMUJE

 Začal již měsíc březen, možná již také 
skončilo zimní období a my jsme na prahu 
nejkrásnějších dnů jara a začínajícího léta. 
Měsíců, které nás nejvíce těší z hlediska roč-
ních období.
  Ale začněme vzpomínkou na konec 
roku. Na Silvestra se uskutečnilo setkání 
starší a mladší generace fotbalu při silves-
trovském utkání svobodných a ženatých 
fotbalistů. Tak jako v minulosti, utkání mělo 
správný bojový nádech a vydařilo se. Všich-
ni se bavili a to je to nejdůležitější. Za při-
pravenou akci děkujeme a těšíme na Silves-
tra roku 2013.
 Dorost pod vedením trenérů se indi-
viduelně připravuje s muži našeho oddílu 
a také se zapojil do zimního turnaje v Hru-
šovanech nad Jevišovkou. Soutěž dorostu 
začíná utkáním na hřišti soupeře. Rozloso-
vání bude vyvěšeno na nástěnce před hřiš-
těm po konečné uzávěrce. 
 Muži se tradičně připravují na soutěž 
dle možností zimního období. Letošní dva 
měsíce nám dávaly skutečně zabrat kvůli 
sněhu, kterého bylo velice mnoho. Příprava 
probíhala dlouhými běhy okolo Drnholce. 
Tato fyzická příprava by měla mít vliv na 
výkon mužstva v soutěži.  Škoda, že někte-
ří se nemohou nebo nechtějí podílet na této 
přípravě. Trenérem je pan Radek Hanák, 
který přislíbil být na tomto postu do konce 
června. Po velkém úsilí sehnat a najít ochot-

ného vedoucího mužstva nám přislíbil tuto 
práci převzít pan Ervín Knee. Muži začínají 
svou soutěž, která snad míří do Okresního 
přeboru, na hřišti soupeře a to 30. 03. 2013 v 
Hustopečích. První domácí utkání začíná  7. 
04. 2013 v 15,30hod. a hraje se s mužstvem 
Tvrdonice. Kompletní rozlosování bude 
rovněž vyvěšeno na nástěnce.
 Březen a jeho začátek je tradičně spo-
jen s jednou z největších akcí TJ Dynamo 
Drnholec, a to je velice populární akce ŠIB-
ŘINKY, které se konaly 2. 3. 2013 v sále 
kulturního domu v Drnholci. Děkujeme tou-
to cestou obci za zapůjčení sálu a s tím sou-
visející potřebného zázemí, včetně uhrazení 
nákladů za energie, i když víme, že je potře-
ba kulturní dům v budoucnu rekonstruovat 
a dostat ho na úroveň moderního kulturního 
stánku obce.
 Ples se uskutečnil za velkého zájmu 
masek (cca 90 osob), které opět byly na 
vynikající úrovni. Proběhl v dobré atmosfé-
ře, až na některé maličkosti (když se u nás 
kluci poperou…). K tanci a poslechu hrála 
tradičně skupina Habakuk. Vyhodnocení 
masek bylo velice napínavé a velmi vyrov-
nané, proto byla ještě ustanovena komise, 
která zohlednila názory publika do koneč-
ného pořadí: 1. místo obsadili Mlynář a 
mlynářka, 2. místo Kačeři, 3. místo Kostliv-
ci. Další místa obsadili: Kříž, Neandrtálci, 
Pavouci, Slepičí rodinka, Hippies, Indiáni a 
Tučňáci.
 Všem, kteří se podíleli na zajištění ple-
su, velmi děkujeme.
 Zimní období skončilo. Těšme se na 
jarní a letní dny plné fotbalu!

Za výbor Křivánek Ferdinand

PoděkováníPoděkování
TJ Dynamo Drnholec  děkuje všem sponzorům, kteří se podíleli a přispěli jakoukoliv 

formou sponzorského daru při zajištění tomboly na tradičních ŠIBŘINKÁCH.

Uvědomujeme si, že v dneš ní ekonomické situaci je sponzorování čím dál tím více 

složitější a prot o všem sponzorům opravdu moc děkujeme!



Aktivní důchod v Drnholci
 Pro zájemce z řad důchodců zůstává 
KLUB DŮCHODCŮ stále otevřený. Kaž-
dou středu od 14,00 do 16,00 hodin nás 
můžete ve škole navštívit, pobavit se nebo 
se něčemu přiučit.
 Jak nám přibývají léta, ubývá pohyb-
livost. Naší nejnovější aktivitou je cvičení 
s míčem over-ball.
 Ruční práce byly na pořadu v předvá-
noční době. Zajímavé a originální šály jsme 
připravily pro své nejbližší pod vánoční 

stromeček. Někdy zase ochutnáváme domá-
cí pečivo, předáváme si recepty.
 Občas mezi nás zavítá zajímavý host. 
Naposledy to byl Ivan Vutov, který před-
váděl fi rmu Richarda Stacha Víno SAKÉ 
z Mikulova. Máme v úmyslu oslovit Mgr. 
Martinu Plassovou, která byla delší dobu ve 
Finsku. A jak ji znám, určitě její vyprávění 
bude velký zážitek.
 V jarních měsících se budeme zdoko-
nalovat v práci s počítačem, bude nás čekat 
již 3. část počítačového kurzu.    
    Milena Langeová 
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********************************************************

 16. 2. 2013 prošel ulicemi Drnholce fašankový průvod. 
Začalo se netradičně u nové Radniční hospody, kde pan sta-

rosta dal povolení k vybírání poplatků v ulicích a na míst-
ních komunikacích. Celé odpoledne krojovaná chasa 

mládenců pod vedením Petra Ševčíka a za doprovo-
du části CM Píšťalenka skákala pověstný fašankový 
tanec. Jedlo se, zpívalo i tancovalo. Večer v hospodě 
U Ondrů proběhlo již tradiční pochováním basy. 

Fotograf pan Stanislav Valášek opravdu pečlivě zdo-
kumentoval celý průběh sobotním odpolednem i večerem. 
Kdo máte zájem foto zhlédnout, naleznete jej na webových 
stránkách městyse, několik barevných záběrů je i na vnitř-
ní straně obálky občasníku. Děkujeme všem občanům, kte-
ří našli pochopení, zapojili se a dokonce navštívili samotné 
pochování basy a veselice.                     Bronislava Šimčíková



19

 Po delší době se konečně podařilo opravit a plně zařadit vozidlo hasičů do poho-
tovosti. Dne 1.2.2013 bylo vozidlo ofi ciálně zařazeno do pohotovosti u IZS. Po dobu od 
zakoupení bylo vozidlo podrobeno větší opravě. Bylo kompletně předěláno vnitřní uložení 
pro vybavení vozidla. 
 Vše bylo nahrazeno Al ple-
chem a udělány nové rozvody 
elektro. Byla předělána kombi-
novaná lafeta na jednoduchou 
a předělána z přední části do 
zadní. Byla kompletně předě-
lána podlaha na nástavbě a na 
tuto byly vyrobeny navíc AL 
bedny pro vložení nářadí. Další 
velká oprava spočívala v tom, 
že se vyměnily stávající dve-
ře za AL žaluzie a zadní dveře 
byly vyrobeny výklopné. Vše 
bylo důkladně promyšleno, aby 
úložný prostor byl co největší a uspořádání pro nářadí bylo co nejefektivnější. 
 Děkuji všem, co se podíleli na opravách a věnovali tomu obrovský kus svého času. Teď 
už jen zbývá, aby vozidlo sloužilo svému účelu a bylo využito pro občany.                  Jíří Malík

Jedná se o 
jeden z nej-
tvrdších plno 
kontaktních 

bojových sportů na světě. Mimo boxerské 
údery a kopy jsou povoleny i údery lokty, 
kopy kolenem, zachytávání a různé druhy 
strhů a porazů.
 O klubu: Základní náplní klubu je 
výuka a trénink MuayThai – Thajský box 
ve sportovní i v tradiční formě. Hlavním 
cílem sportovního klubu je učit širokou 
veřejnost Muaythai, vychovávat závodníky, 
ale také zaměření se na rekreační sportov-
ce a samozřejmě na děti. Nabízíme trénin-

ky skupinové. Díky nízké ceně si tréninky 
v našem klubu může dovolit každý. Klub 
„Thai box Drnholec“ funguje již tři roky, 
ale ofi ciálně byl založen až 21. 1. 2013 
pod dozorem  Karima Abassy a Martina 
Mikulčíka.

Co je to ThaiBox (MuayThai)?

Rozpis tréninků:
Sobota  17.00 – 19.00 hod
Neděle  čas se upravuje
Kontakt: 
Karim Abassy      tel. 720 330 413
Martin Mikulčík    tel. 775 259 742
      Karim Abassy

Vozidlo hasičů již slouží všem

SRPŠ při ZŠ Drnholec ve spolupráci s místními organizacemi 
zve všechny děti na oslavu DNE DĚTÍ, která se bude konat 

v neděli 2. 6. 2013 na hřišti TJ Dynama. 
Program plný her a soutěží s ukázkami tance, modely letadel a thai - boxu 

nebude chybět. Zvou pořadatelé.
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Tak jako každoročně, tak i letos proběhne 
v naší obci výstava vín, pořádaná Svazem 
zahrádkářů v Drnholci. Na letošní výstavě 
budou vzorky vína z úrody, která byla v loň-
ském roce ovlivněna velmi nepříznivým 
počasím v zimě, kdy v lednu bylo nezvykle 
teplo a v únoru přišly potom silné mrazy. Ty 
narušily pletiva a réva na jaře špatně rašila. 
Další pohroma pro révu nastala v květnu, kdy 
ze 17. na 18. přišly velmi silné jarní mrazy. 
Místy teplota klesala i na mínus sedm stup-
ňů celsia. Mnohým vinařům zbyly jenom oči 
pro pláč, neboť mráz jim z velké části zničil 

 Na své výroční členské schůzi ze dne 23. 2. 2013 přijala členská základ-
na fakt, že MS bude pokračovat dál, a to i bez honitby. Snad pro všechny dob-
ré myslivce bude těžké nenavštěvovat revír tak, jak byli doposud zvyklí. Na 
straně druhé nám to ukáže, kdo to s myslivostí myslí opravdově. Veřejnost 
nás bude i častěji vidět na různých akcích. Plánujeme zachovat jak „Červen-
covou noc“, tak i tradiční „Myslivecký ples“. 
 Přijali jsme nový provozní řád, který stanovuje jasnější a průhlednější 
pravidla pro všechny. Držte nám, prosím, palce a my vás budeme do tajů 
české myslivosti a krásných tradic zasvěcovat na svých akcích i nadále. 
                               Pavla Suchyňová  

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ROZVOJ POKRAČUJE VE SVÉ ČINNOSTI

úrodu. Další vývoj počasí přál a tak jsme na 
podzim sklízeli hrozny ve velmi dobré kvali-
tě s vysokou cukernatostí. 
 Dá se tedy očekávat, že na letošní pře-
hlídce vín bude mnoho pěkných vzorků, a 
návštěvníci budou mile překvapeni bohatou 
nabídkou vín. Výstavě ovšem předcházela 
odborná degustace, která proběhla v nedě-
li 24. 3. 2013 v 9:00 hod v sále Kulturního 
domu. Závěrem bych chtěl pozvat všechny 
milovníky a přátelé vína na letošní výstavu a 
popřál jim, aby prožili pěkný den při hodno-
cení úrody našich vinařů.

Alois Černík - předseda  ZO ČZS v Drnholci

Zahrádkáři v Drnholci si dovolují pozvat občany na
TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN,

která se koná v neděli dne 31. března 2013 v sále Kulturního domu
v Drnholci. Začátek výstavy je v 10.00 hod.

K poslechu bude hrát cimbálová muzika Jožky Severina.
V rámci odpoledního programu ve 14.00 hod vystoupí

místní folklórní soubor „Jarabáček“.
Doufáme, že se na našem koštu zastavíte, ochutnáte pár vzorků a odejdete 

s opojivou náladou plnou nových zážitků.

Co očekávat od výstavy vín v roce 2013

Vážený čtenáři,
 jako každý rok, za posledních pět let, tak i tento jsem se rozhodla stát se návštěvni-
cí krojového plesu v Drnholci. Při zahájení plesu jsem sledovala krojované, kteří si pro 
nás tento rok připravili Slovenskou besedu. Devět koleček, každé po čtyřech tanečních 
párech, prezentovali rozmanitost a odlišnost krojů jednotlivých regionů i národů. Během 
besedy byly zatančeny všechny čtyři části této besedy a na závěr vytvořili tanečníci rotu-
jící hvězdu. Dobrá nálada a příjemná atmosféra za tónů dechové hudby Bílovčanka 
nás pak provázela celým večerem. Tímto bych za sebe a za spokojené návštěvníky plesu 
ráda poděkovala všem tanečníkům besedy. Těm, kteří se podíleli na jejím nastudování 
a organizátorům za překrásný sobotní lednový večer.                    Návštěvnice plesu
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       Nevím, zda zrovna mně 
přísluší se ke hraní vyjad-
řovat, ale pokusím se vám, 
našim fanouškům i kriti-
kům (neboť to patří ke kaž-
dé lidské činnosti) přiblížit 
úlohu ochotnických herců 

z jejich pohledu. Jsem velmi ráda, a to nejen 
já, že se vám, divákům, naše ochotnické hraní 
líbí a že nás v něm podporujete, což dokládá 
vaše účast na představeních.
 Nevěřte řečem, že nikdo z nás nemá tré-
mu, všichni ji musíme překonávat. Hraní je o 
zápalu, o ochotě roli se naučit a vložit se do ní. 
Čím více je zkoušek, tím méně vás baví opa-
kovat stále to samé dokola, ale na straně dru-
hé jsou i situace komické. Třeba když anděl 
stojí v divadelní paruce a domácích teplácích 
a hlavně je úplně na jiné straně v textu; čerti se 
přestanou věnovat jakékoli činnosti na jevišti 
a jen tak „halabala“ se povalují; Káča začíná 

JAK SE HRAJE VESNICKÉ DIVADLO…MALÉ ZAMYŠLENÍ .........

svačit v době, kdy má hrát…Také dohady 
ohledně kostýmů a kulis se vedou velmi čas-
to a bouřlivě, nicméně hlavní „kostymérka a 
kulisačka“ vždy všechny přesvědčí o své prav-
dě (dobře totiž ví, že většinu kulis a kostýmů 
tvoří sama – děkujeme Mirko). 
 Jen je mi líto, že je nás stále tak málo, 
ne že by to na chaos nestačilo, ale mohli by-
chom hrát určitě častěji a v rolích se alterno-
vat. Myslím si, že každý člověk chce být někdy 
úplně někým jiným, a to vám právě ochotnic-
ké divadlo plně umožňuje. A navíc odbou-
rává profesní i věkové rozdíly, jsme prostě 
najednou „jedna parta“. 
 Rádi přivítáme vaši kritiku, ale i návr-
hy, co bychom mohli zahrát nového. Nebojte 
se a řekněte nebo napište, třeba i anonymně, 
kterémukoliv herci – drnholeckému ochot-
níkovi. Popřípadě napište prostřednictvím 
Občasníku. Za všechny herce a divadelní zázemí

Vaše Vlasta alias Martin Kabát

AXA v ČR nabízí svým klientům již 17 let vysoký standard služeb. 
AXA nabízí tyto produkty, které jsou oceňovány odbornou veřejností.
            o Životní pojištění o Pojištění vozidel
o Úrazové pojištění o Pojištění bydlení
o Penzijní spoření  o Spořicí účet AXA bank
o Stavební spoření o Hypotéky
o Cestovní pojištění o Investice
o AXA karta  o Podílové fondy
Víte, že AXA pojistí Vaši domácnost již od 500,-kč/rok, včetně odpovědnosti 
členů domácnosti a rozsáhlých asistenčních služeb ZDARMA? 

Neváhejte a kontaktujte fi nančního a pojišťovacího poradce:
 Ing. Hana Pavlatová
 Finanční a pojišťovací poradce
 Regionální ředitelství Brno
 AXA ČR, Venušina 31, Mikulov 692 01 
 E-mail:   hana.pavlatova@axacz.cz
 Mobil:  +420 728 860 612

AXA patří mezi celosvětové lídry 
a působí ve více než 60 zemí světa. 
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V sledky prezidentsk ch voleb v Drnholci

-

Okrsky

po et zprac. v %

Voli i
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
ú ast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platn ch
hlas

1. kolo 2 2 100,00 1 396 730 52,29 729 729 100,00

2. kolo 2 2 100,00 1 401 713 50,89 713 711 99,72

Kandidát

. p íjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Politická
p íslu nost

1. kolo 2. kolo

hlasy % hlasy %

1  Roithová Zuzana MUDr.
MBA

 Ob an  KDU- SL 29 3,97 X X

2  Fischer Jan Ing. CSc.  Ob an  BEZPP 177 24,27 X X

3  Bobo íková Jana Ing.  Ob an  SBB 16 2,19 X X

4  Fischerová Ta ana  Ob an  KH 24 3,29 X X

5  Sobotka P emysl MUDr.  Poslanci  ODS 23 3,15 X X

*6  Zeman Milo  Ing.  Ob an  SPOZ 193 26,47 494 69,47

7  Franz Vladimír Prof. JUDr.  Ob an  BEZPP 46 6,31 X X

8  Dienstbier Ji í  Senáto i SSD 137 18,79 X X

+9  Schwarzenberg Karel  Poslanci  TOP 09 84 11,52 217 30,52

+) postupující kandidát     *) zvolený kandidát



informujeinformuje
KnihovnaKnihovna 

Dne 12. 01. 2013 proběhla 
v městysi Drnholec dobročinná akce s názvem Tříkrálová sbírka. 
Děkuji všem občanům městyse, kteří přispěli, nebo alespoň koledníky 
vlídně přijali. Celkem bylo vybráno 27 638,- Kč. Velké poděkování patří dospělým a dětem, 
kteří po koledě chodili a pomáhali s její organizací, jmenovitě jsou všichni vypsání na strán-
kách knihovny.
 V roce 2012 bylo 106 registrovaných občanů, z toho 25 dětí. Celkem si čtenáři vypůjčili 
7750 knih a časopisů. Na konci roku 2012 vlastní knihovna celkem 8715 knih a 103 exemplá-
řů docházejících periodik. Nových svazků bylo koupeno 160 kusů a knihovna využila 4krát 
nabídky výměnného fondu z Městské knihovny Břeclav a zapůjčila si 460 svazků. 
Knihovna je otevřena v úterý a čtvrtek, v době od 15:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 11:00. 
Čtenářské poplatky zůstávají stejné, pro děti, studenty a seniory činí poplatek 30,- Kč za rok 
pro dospělé 50,- Kč za rok. I v roce 2013 poskytuje knihovna internet zdarma, vloni této 
nabídky využilo 520 návštěvníků.
 Březen – měsíc čtenářů je název čtvrtého ročníku celostátní akce, kterou vyhlašuje Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Celý měsíc březen se mohou nový čtenáři 
registrovat zdarma, je vyhlášena amnestie dlužníků. Pro děti jsou nachystané soutěže a hry, 
knihovnu navštíví družiny ze základní školy, na konci měsíce budeme spát v knihovně a uspo-
řádáme Bazárek dětského oblečení. 
 A že do knihovny nemusíte jen za dobrou knihou, se můžete přesvědčit sami, přijďte si 
třeba jen povykládat, oddychnout si, nebo si vyhledat informace na internetu (např. volné 
pracovní místa a podobně, ráda vám pomůžu i při tvorbě nového životopisu či žádosti o místo 
atd.) Těšíme se na vás.        Václavíková Xenie - knihovnice

Zájezdy na muzikály
 V únoru jsme navštívili pražské divadlo 
Broadway, kde jsme měli možnost zhlédnout 
muzikálové představené rockové opery Ham-
let. Měli jsme tak možnost prožít příběh dán-
ského prince Hamleta. Představení končilo 
bouřlivým aplausem. 
 Po páteční a sobotní kalamitě nám 
počasí přálo, silnice byly již sjízdné, D1 bez 
nehod. Nikdo z nás však netušil, že na cestě 
zpět se nám stane díra v silnici překážkou, 
být doma do osmé hodiny večerní. Naše cesta 
skončila na stém kilometru za Prahou - ješ-
tě že na benzinové stanici s restaurací non-
stop. Přes veškeré snahy závadu odstranit, 
se řidič autobusu pan Jan Vrábel rozhodl 
sehnat nám náhradní odvoz. Jeho plány však 
zhatily neochota řidičů z Jihlavska. Musel 
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zvolit vlastní dopravu náhradním autobusem 
z Dunajovic. Domů jsme se dostali kolem půl 
druhé v noci.  
 Tímto bych ráda poděkovala všem 
účastníkům za toleranci a výdrž při řešení 
situace. Děkuji. 9. 6. 2013 nás čeká muzikál 
Aida, který je beznadějně vyprodán. Pokud 
bude zájem o tento muzikál, je možnost zajis-
tit představení v podzimních či jarních měsí-
cích roku 2014.   
 Další zájezd chystáme na 16. 11. 2013 
a to na připravovaný muzikál Antoaneta -  
královna Francie. Již nyní si můžete objedná-
vat lístky u paní Šimčíkové.  Pozor, počet míst 
je omezen počtem míst v autobuse. Děkuji za 
pochopení.                      Bronislava Šimčíková

Reakce na průběh zpáteční cesty z muzikálu Ham-
let naleznete na násldující stránce

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



Vzkaz pro cestující na muzikál Hamlet, Drnholec -> Praha a zpět. 
 Omlouváme se za poruchu, která nás zastihla na zpáteční cestě z představení. Snažili jsme 
se co nejpohotověji Vás dopravit z místa poruchy domů. Děkujeme Vám za vstřícnost, pochopení a 
věříme, že takový řešitelný problém Vás neodradí od příští spolupráce. Záleží nám především na Vaší 
bezpečnosti a spokojenosti s naší společností.                 Za Trans Bus s. r. o. Jan Vrábel.
Reakce: Myslím si, že toto je úplně běžná věc na cestách a může se to stát komukoliv. Vím, že Honzovi 
nebylo do smíchu, ale snažil se určitě celou věc vyřešit co nejdřív, a hlavně myslel na bezpečnost lidí, které 
vezl. Mnoho zdaru a štěstí při dalších cestách.                    Josef Štyks

 Náhodou bylo to dobrodružství a klíďo bych si to zopákla. Určitě nás to neodradí a už se těšíme na 
další výlet.                          Šárka Abrahámová

 První muzikál, první návštěva Prahy. Muzikál Hamlet v modernějším provedení v čele s mladým 
Hamletem alá Ondřejem Rumlem. Pro měla nádherný zážitek, není co dodat. Ráno vyjíždíme z Drnholce něco 
málo po deváté hodině, do Prahy s přestávkami dojedeme kolem půl jedné. Hodinku čekáme, než nám otevřou 
dveře do divadla Broadway. Zhlédneme nádherné představení, po kterém stálo celé divadlo. Cesta domů byla 
rychlá do té doby, než se zakřiklo, že máme dobrý čas a porouchal se nám autobus v půli cestě, za Humpol-
cem. Zůstali jsme stát na benzíně OMV, kde se náš řidič snažil co nejdříve poruchu odstranit, ale nepodařilo 
se. Někteří si krátili chvíle pojídáním jídla, popíjením čajíčků, našli se i tací, kteří se culili na stojící hasiče. 
Hodiny utíkaly rychle, když najednou bylo kolem jedenácté večer, pro pár lidí dojela rodina, ale většina musela 
počkat na náhradní autobus, se kterým dojeli až kolem půl druhé ráno. Byl to parádní výlet, který jsem si já 
osobně užila a jsem ráda, že někdo umí uspořádat akce jako je například tahle.        Ivana Beníčková 
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O jarních prázdninách se uskutečnil další zájezd za teplou 
vodou a opět do Velkého Mederu na Slovenku. Celou cestu 
nám hustě sněžilo. V autobuse byla docela zima, protože 
nefungovalo topení tak, jak by mělo. Proto se někteří „ 
účastníci zájezdu“ zahřívali „ovocem v tekutém stavu“ a 
ostatní se zahřáli svým zimním oblečením. I v termálech 
celý den hustě sněžilo. Naši mladí odvážlivci-otužilci se 

nejprve ve venkovním bazénu nahřáli a potom se vyváleli ve sněhu a opět šup do teplé vody. 
Nálada byla dobrá a všichni si užívali pobytu v teplé vodě. No a zpáteční cesta byla také zají-
mavá. Topení již docela fungovalo, ale zato přestalo fungovat zahřívání předního skla. Pohotově 
bylo zajištěno ruční stírání předního vnitřního skla. Ale i přes tyto malé nedostatky byl zájezd 
velmi hezký a budeme se všichni těšit na další pobyt v termálech. Pevně věříme, že se zájezd 
všem líbil.Velký dík patří naší milé a obětavé „ Broňce“, která nám tento zájezd zajistila.  

Účastníci zájezdu
Zájezd na Čalovo z pohledu pořadatele
 Zájezd se konal v úterý o jarních prázd-
ninách. I když nám počasí nastražilo překážku 
v čerstvě napadané nadílce sněhu, podařilo se 
nám naplnit velký autobus. Jelo 45 účastníků 
z Drnholce a blízkého okolí. Tím pádem nás 
cesta vyšla na 250,- Kč a vstupenka na celý 
den 5,5€. Což v přepočtu vyšlo na 375,-Kč 
na osobu. Jen pro kalkulaci, návštěva lázní v 
nedalekém Laa bez cesty vás vyjde na 350,-
Kč/na 3 hodiny. Je sice pravda, že cesta na Slo-
vensko je poněkud delší, ale my si tak máme 
možnost poklábosit s kamarády a přáteli. Co 
dodat na závěr? Tento zájezd se opravdu vyda-

řil. Jen doufám, že se podaří za tak výhod-
ných podmínek ještě zopakovat. Děkuji všem 
zúčastněným za báječnou atmosféru. 
             Bronislava Šimčíková



Společenská kronika

DUBEN 
50 let  Hrabcová Dana
           Macháčková Helena 
55 let  Kotolanová Alena
           Skřivánek Josef
           Zacheusová Eva 
60 let  Honsová Marta
65 let  Ryzí Ladislav
           Křivánek Ferdinand
           Plachá Anna
           Konečný Jaroslav
           Ligas Jaroslav 
75 let  Urbánková Anna 

Tichá vzpomínka
Dne 21. 2. 2013 náhle odešel pan Jiří Novosad 

- dobrý číšník a vynikající vinař a someliér. Velmi nám bude chybět. 
Kdo jste ho znali, prosím vzpomeňte s námi.

Daniela a John Wornell a zaměstnanci Hotelu Drnholec.

Životní jubi lea:

Blahopř ejeme

hyběthyhdobrý

KVĚTEN
50 let  Kopřivová Alena 
55 let  Schmidtová Helena
           Švecová Jana
           Švejdová Marie  
65 let  Seďa Josef
70 let  Smékalová Jaroslava
           Hromníková Marie
75 let  Trnovcová Terezie
83 let  Kováčová Anežka 

ČERVEN
50 let  Heinischová Věra
55 let  Grega Antonín
           Zemčíková Jarmila
           Zámečníková Marie
           Stašová Renáta
           Marušák František
           Matoušková Jarmila
65 let  Horák Antonín
70 let  Řešetková Bohumila
           Bačík Josef
           Mondeková Antonie  
75 let  Srnka Pavel
81 let  Molnár Julius

25

84 let  Kadlčková Jiřina
85 let  Tölgová Anežka 

V sobotu, dne 2. února 2013 jsme přivítali  v zasedací místnosti 
Úřadu městyse Drnholec 7 dětí. 

Mezi naše spoluobčany jsme slavnostně uvedli Šárku Pláňkovou, Nikolu Růžičkovou, 
Martina Matkowitsche, Prokopa Polepila, Annu Matouškovou, Andrease Tanasie, 

Milana Černeka. Miminkům přišly zazpívat a zarecitovat děti z dětského souboru 
Jarabáček.  

Vítání občánků v roce 2011
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    Akce Hotelu  Drnholec  

Duben 
29.3. - 1.4.  Velikonoční víkend 
 v Hotelu Drnholec 
 - ochutnejte jehněčí pečeni 
 a další velikonoční 
 speciality
Květen 
10. - 12.5.   Den matek - speciality nejen pro maminky
Červen 
14. - 16.6.  Chřestov  víkend - chřest a jahody

Objednávky stolu prosíme na tel 519 519 307 nebo na recepci hotelu
www.hoteldrnohlec.cz

SRÁŽKOMĚRNÁ STANICE
Český hydrometeorologický ústav, pobočka BRNO

hledá ochotného spolupracovníka se zájmem
o počasí, nejlépe důchodce,

pro měření a pozorování na stanici
Drnholec

s možností jejího umístění na volném
prostranství (zahrádce apod.)

Roční odměna za tuto činnost činí 2950,- Kč.
Pro bližší informace - tel.: 541 421 042, mobil: 737 210 214

e-mail: lenka.zezulova@chmi.cz

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK 
Vychází: 4x ročně Místo vydávání: Drnholec Registrační číslo: MK ČR E 11710
Vydavatel: Městys Drnholec, IČO 283142  Šéfredaktor: Jana Kalandrová
Redakční rada: Jan Ivičič, Karel Kratochvíl, Pavla Suchyňová, Blanka Marková, 
Mgr. Bronislava Šimčíková, Mgr. Jana Juřenová, Bronislav Kocman.  
Číslo 1/2013 bylo vydáno  29. března 2013 v nákladu 650 kusů
Další informace o Drnholci na www.obecdrnholec.cz, www.drnholec.eu, 
e-mail: obcasnik@drnholec.eu.
Příští číslo výjde v červnu 2013 - uzávěrka 31. 5. 2013. 
Za případné tiskové chyby se omlouváme. 

ý



Obrazová reportáž z fašankového 
veselí (viz článek str. 18)



Hřbi toní 
kaple

Foto:
Jan Ivičič

Morový sloup
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