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pokračování na str.3

Vážení spoluobčané,
 dostáváte do rukou druhé číslo Občasníku v roce 2014. Je to obdo-
bí, kdy začíná léto a s ním jsou nerozlučně spjaty prázdniny, na které se 
zcela jistě těší zejména školáci. Potěší nás sluníčko, voda a taktéž, alespoň doufám, dovo-
lená. Přeji Vám, abyste léto prožili co nejpříjemněji a abyste si z cest dovezli ty nejhezčí 
zážitky a vzpomínky. pokračování na str. 3

Den, kdy Drnholec  ovládly
    čarodějnice

SLOVO STAROSTY

O Filipojakubské noci více na str. 15 Červen 
2014

číslo 2

ročník 16



Bohatý výchovný program
dětí v MŠ (str. 12 - 13) 

Z obsahu:

Přírodovědný  pobytový
kurz ve Vel. Pavlovicích

Edukačně stimulační program

Lekce plavání

Jako vždy akční Jarabáček (str. 17) 

Z účinkování v programu „Pod taneční horou“ v Mikulově

Stále 
populárnější
slet 
čarodějnic
(str. 15)

Přesun čarodějnic
na Starátko
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Slovo starosty - pokračování ze str. 1

 V dubnu námi oslovení 3 architekti pře-
dali studie a vizualizace řešení kompletní 
rekonstrukce kulturního domu. V době, kdy 
budete číst toto číslo Občasníku, by již měla být 
zastupiteli vybrána nejvhodnější studie a mělo 
by být u příslušného architekta zadáno vypra-
cování projektové dokumentace pro provádění 
stavby včetně řešení vybavení interiérů. Jak 
jsem se již zmiňoval v minulém čísle, rekon-
strukce započne nejdříve v roce 2016, městys 
se na ni bude snažit získat dotace a měla by být 
nosnou akcí v dalším volebním období.
 První červnový čtvrtek se uskutečnilo 
2. zasedání zastupitelstva v letošním roce. 
Na tomto zastupitelstvu byl schválen závě-
rečný účet městyse za rok 2013 včetně účetní 
závěrky. V roce 2013 činily příjmy městy-
se 31.656.201,- Kč a výdaje 28.335.161,- 
Kč. K 31.12.2013 bylo na bankovním účtu 
8.306.943,- Kč, v polovině tohoto roku má 
městys na účtu 11 mil. Kč. Nemáme žádné 
úvěry ani závazky.      
 Ve výběrovém řízení na vybudování chod-
níku na Brněnské ulici od kulturního domu 
směrem k Základní škole zvítězil pan Josef 
Krejčí s nabídkovou cenou 222.536,- Kč, nej-
vyšší nabídka činila 296.700,- Kč. Během červ-
na by měla být významná část prací dokonče-
na.
 V tuto dobu probíhá výběrové řízení na 
vybudování chodníku a kanalizace na Tovární 
ulici od hřbitova za zdravotní středisko s pro-
pojením kanalizace na Tyršovu ulici. Předběž-
né náklady na tuto akci činí 2,3 mil. Kč, ale 
nabídky fi rem fi nanční náročnost zcela jistě 
významně sníží.
 V tendru na osvětlení vozovky z Výsluní 
na Husovu ulici podal nejnižší nabídku pan 
Stanislav Konečný, a to ve výši 313.627,- Kč. 
Nejvyšší nabídka činila 383.955,- Kč. Práce by 
měly být hotovy do konce července. 
 Výběrové řízení na dodavatele prací na 
vybudování inženýrských sítí pro výstavbu 
rodinných domků v lokalitě Pod Sýpkou bylo na 
doporučení hodnotící komise zrušeno z důvodu 
nejasných a rozdílných podmínek v návrzích 

smluv o dílo, které jednotlivé společnosti poda-
ly. Nyní se řízení opakuje, a pokud vše pro-
běhne hladce, tak se na sítích začne pracovat 
v měsíci srpnu.
 Nejnižší nabídku, 1.315.076,- Kč, na 
demolici dolního dvora na Lidické ulici podala 
fi rma SOBOS Třebíč. Nejvyšší nabídka činila 
1.427.800,- Kč. Nyní jsou již práce v plném 
proudu, dokončeny by měly být v průběhu 
měsíce července.
 Byla vypracována jednoduchá studie a 
položkový rozpočet na vybudování chodníků na 
hřbitově. Předběžné náklady jsou vyčísleny na 
1,8 mil. Kč, je to vysoká částka, kterou nemá-
me vyhrazenu v rozpočtu. Z uvedeného důvo-
du, po dokončení výběrového řízení, bude letos 
položen chodník pod kolumbáriem, ve středo-
vé uličce a vlevo dole ke kontejneru na odpad. 
Zbytek chodníků, pokud to nové zastupitelstvo 
odsouhlasí, by se mohl položit v příštím roce.
 Byla vypracována projektová dokumen-
tace na zateplení budovy zdravotního středis-
ka a hasičské zbrojnice. Na základě toho jsme 
podali žádost o dotaci ze Státního fondu život-
ního prostředí, kde jsme byli úspěšní, a dotace 
nám byla přiznána. V současné době probíhá 
výběrové řízení na dodavatele prací, a pokud 
vše půjde podle plánu, práce by mohly započít 
na podzim. Předběžné náklady dosahují výše 2 
mil. Kč, z toho činí dotace 90%.
 Na základě vypracované studie na vybu-
dování cyklostezky po levobřežní hrázi řeky 
Dyje z Drnholce do Pasohlávek proběhlo v květ-
nu jednání se zástupci Povodí Moravy, které 
hráz patří. Jednání bylo úspěšné a za před-
pokladu dodržení podmínek ze strany Povodí 
Moravy nám bude souhlas k vybudování cyk-
lostezky udělen. Bude zadáno vypracování pro-
jektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
a na základě ní by měl městys v příštím roce 
požádat o dotaci z Regionálního operačního 
programu, která by mohla být až do výše 85% 
celkových nákladů. Jelikož jsou náklady před-
běžně vyčísleny na 7 mil. Kč, městys tuto akci 
bez dotace nebude moci realizovat. Pokud by 
se vše podařilo, tak dle mého názoru stavební 
práce začnou až v roce 2016.
 V současné době probíhají práce na pro-

pokračování na str. 4
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20. dubna 2012
jektové dokumentaci na opravu chodníků s bez-
bariérovým řešením a osvětlením přechodů na 
náměstí. Důvodem je to, že se objevila možnost 
získání dotace na tuto akci ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury. Dotace je udělována 
ve výši 85% celkových nákladů, a pokud bude-
me úspěšní, tak by práce mohly započít v pod-
zimních měsících.                            Jan Ivičič

Turistické informační 
centrum
 V sobotu 17. května bylo v objektu historické radnice 
otevřeno Turistické informační centrum.  Záměr je zřejmý 
– podávat informace návštěvníkům, turistům a zejména cyk-
listům, kterých se v Drnholci v sezóně objevuje rok od roku 
více a více. Personál TIC letos tvoří studenti Monika Knee-
ová a Michal Juřena, kteří podávají informace o kulturních 

akcích pořádaných samozřejmě nejenom v Drnholci, ale i v rámci kraje, o možnostech 
ubytování, cyklostezkách, restauracích, různých zajímavostech apod. Zájemcům bude 
umožněna i prohlídka obřadní síně s malovaným stropem, prohlídka sklepních pro-
stor, k dispozici je i sociální zařízení. 
 Služeb TIC ale mohou využít i občané Drnholce, najdou zde informace o konání 
různých akcí v okolí a mohou si tak třeba naplánovat program na víkend. TIC nabízí i 
prodej pohlednic, můžete zde zakoupit např. i knihu o Drnholci, turistické známky a 
další propagační materiály. Chceme zde zavést i službu kopírování dokumentů, obča-
né tak nebudou muset chodit na úřad a budou mít možnost této služby využívat i o 
víkendech. K dispozici zde bude také počítač s bezplatným připojením k internetu, 
aby si návštěvníci mohli potřebné informace vyhledávat sami. 
 Provozování TIC zároveň ale znamená i to, že jeho služeb mohou využít místní 
podnikatelé, kteří nabízejí např. ubytování, stravování, ochutnávky a prodej vín a dal-
ší služby navázané na turistický ruch. Pokud máte zájem, doručte do TIC své propa-
gační materiály a kontakty. Jelikož bychom taktéž rádi umožnili ve sklepě historické 
radnice propagovat vína místním vinařům a vinařským fi rmám, žádám je tímto, aby 
mne v případě jejich zájmu kontaktovali k další domluvě.                        Jan Ivičič  

Otevírací doba:

 květen, říjen

 • SO a NE:     9.00-12.00  13.00-17.00

 červen - září

 • PO:  zavřeno

 • ÚT:  9.00-12.00   13.00-17.00

 • ST:   9.00-12.00   13.00-17.00

 • ČT:  9.00-12.00   13.00-17.00

 • PA:  9.00-12.00   13.00-17.00

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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 Milí třídící přátelé,
 výsyp každé nádoby se platí! Efek-
tivním využíváním nádob můžete v rámci 
ISNO ušetřit až 25 % poplatku za odpady. 
Stačí jen šlapat PET lahve, rozlepovat papí-
rové krabičky a přistavovat plné popelni-
ce. Jelikož chceme odpady svážet efektiv-
ně, rozhodli jsme se tuhle informaci sdělit 
všem (především těm, kteří nečtou obecní 
periodikum). Připravili jsme akci „Neplať-
te za vzduch“. Akce spočívá v upozorňování 
občanů, kteří na efektivitu svozu nehledí a 
přistavují k výsypu poloprázdné nádoby. 
Naši chlapi mají za úkol do poloprázd-
ných nádob pod víko přivřít letáček, který 
upozorňuje na neefektivní využití nádoby. 
Aby se chlapům do popelnic lépe dívalo, 
budou do nich dostávat prémie. Když ve své 
popelnici uvidíte bílý lístek s logem STKO 
a nápisem prémie, tak jej prosíme, zanechte 
v nádobě. Děkujeme. 
 Nejmenovaná paní z Mikulova nám 
přišla vysvětlovat, že není možné nádobu 
přistavovat jen plnou, že nádoba zapáchá. 
Ano, souhlasíme s tímto tvrzením, ale to 
jen v případě, když se netřídí bioodpad. 
Každý takový argument je pro nás vhoze-
ná rukavice, kterou je třeba prostřednictví 
m důkazů potvrdit nebo vyvrátit. Bohužel 
nás nenapadlo nic „šílenějšího“, než se na to 
důkladně podívat – a to doslova. Svezli jsme 
ve vybraných obcích náhodně dvacet popel-
nic, které jsme ručně přebrali na jednotlivé 
komodity. A výsledek?

 Občané zapojení do ISNO v nádobě 
měli 72 % netříditelného odpadu a 28 % tří-
ditelného odpadu jako je papír, plast, textil 
a bioodpad, který tam byl ojediněle ve for-
mě plesnivého pečiva nebo slupek od citru-
sů. Občané nezapojení do ISNO v nádobě 
měli 43 % netříditelného odpadu a 57 % 
tříditelného odpadu, přičemž bioodpadu 
v některých nádobách bylo i 41 %. Při roz-
boru posledních nádob jsme už i po čichu 
poznali, o jaký odpad se bude jednat. Závěr 
je takový, že kdo svědomitě třídí bioodpad, 
tomu popelnice nezapáchá.
 Co se rozborů týče, výsledky nás mile 
překvapily. Popravdě řečeno jsme to čeka-
li horší. Skladba některých popelnic byla 
naprosto dokonalá tj. 100% přetříděná. Něk-
teré popelnice byly zase naopak dokonale 
netříděné, ale i za ty jsme rádi, protože je co 
zlepšovat. 
   S pozdravem popeláři STKO

Odpady ISNO

Výzva
Kdo ze spoluobčanů má zájem podílet se či pomoci při organizaci i samotném 
průběhu 4. vinobraní v Drnholci, nechť se přihlásí u paní Bronislavy Šimčíkové, 

Petra Ševčíka nebo Bohumila Kalouse. Děkujeme všem, kteří se ozvou. 
Prodejce upozorňujeme, že bude sortiment zboží a nabídka občerstvení 

limitována. Prosíme nahlásit do 10. 9. 2014.
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Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 
23. 5. – 24. 5. 2014 
Výsledky hlasování v Drnholci  

Okrsky 

celkem zpr. V % 
Voli i 
v seznamu 

Vydané
obálky 

Volební 
ú ast v %

Odevzdané
obálky 

Platné
hlasy 

2 2 100,00 1 407 156 11,09 156 154  

 
       

Strana Platné hlasy 

íslo název                              celkem v % 

1 SNK Evropští demokraté 0 0,00 

2 Koalice SP a NO! 1 0,64 

3 Klub angažovaných nestraník  1 0,64 

4 NE Bruselu-Národní demokracie 3 1,94 

5 K es .demokr.unie- s.str.lid. 13 8,44 

6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 3 1,94 

7 Koalice TOP 09 a STAN 17 11,03 

8 Liberáln  ekologická strana 0 0,00 

9 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 

10 Komunistická str. ech a Moravy 24 15,58 

11 evropani.cz 0 0,00 

12 REPUBL.STR. ECH,MORAVY A SLEZ. 0 0,00 

13 Fair play – HNPD 0 0,00 

14 eská str.sociáln  demokrat. 14 9,09 

16 ANO 2011 32 20,77 
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17 „Strana rovných p íležitostí“ 0 0,00 

18 Moravané 15 9,74 

19 eská strana region  1 0,64 

20 Ob anská demokratická strana 9 5,84 

   

    

 

21 VIZE 2014 0                     0,00  

22 Úsvit p ímé demokr.T.Okamury 9                    5,84  

23 Strana zelených 1                    0,64  

24 Strana svobodných ob an  3                        1,94  

25 Romská demokratická strana 0                         0,00  

26 Komunistická str. eskosloven. 0                         0,00  

27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1                         0,64  

28 ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU! 0                            0,00  

29 Koalice DSSS a SPE 0 0,00  

30 HNUTÍ SOCIÁLN  SLABÝCH 0 0,00  

31 Republika 0 0,00  

32 eská pirátská strana 6 3,89  

33 eská Suverenita 0 0,00  

34 Koruna eská (monarch.strana) 1 0,64  

35 Aktiv nezávislých ob an  0 0,00  

36 eská strana národn  sociální 0 0,00  

37 Ob anská konzervativní strana 0 0,00  

38 V ci ve ejné 0 0,00  

39 OB ANÉ 2011 0 0,00  
Zdroj: www.volby.cz
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Vážené čte-
nářky, vážení 
čtenáři, tento 
článek směřuje 

především k těm, kteří bydlí ve svých bytech 
v bytových domech. Dovolím si tvrdit, 
že skoro každý bytový dům má své-
ho problémového obyvatele. Něk-
terým stačí domluvit, vysvětlit 
jim, že jejich chování ruší ostatní 
vlastníky bytů a je klid. Ale co 
když to stačit nebude? 
 Je-li některý z vlastníků 
bytu ve Vašem domě původcem 
odpadu, vody, kouře, prachu, 
plynu, pachu, hluku, otřesů, 
nebo jiných podobných imisí, a 
to v míře nepřiměřené místním 
poměrům, pak můžete při troše 
trpělivosti dosáhnout toho, že byt 
tohoto „rušitele“ bude i proti jeho 
vůli prodán na základě rozhodnutí 
soudu.
 Výše popsané řešení má oporu 
v § 1184 zák. č. 89/2012 Sb. Zákon 
zde stanoví, že na návrh osoby odpovědné 
za správu domu nebo dotčeného vlastníka jed-
notky může soud nařídit prodej jednotky toho 
vlastníka, který porušuje povinnost uloženou 
mu vykonatelným rozhodnutím soudu způso-
bem podstatně omezujícím nebo znemožňují-
cím práva ostatních vlastníků jednotek.
 Postup je tedy takový, 
že nejprve na rušitele podá-
me žalobu, kterou se bude-
me domáhat, aby soud svým 
výrokem zakázal rušiteli 
závadné chování a pokud i 
poté bude ve svém obtěžová-
ní v rozporu s výrokem sou-
du pokračovat, pak můžeme 
soudu navrhnout, aby byl 
jeho byt prodán.

 
Tento článek směřuje ke každému, kdo vlastní 
nějakou nemovitost. Je pravdou, že se práv-

ní úprava do značné míry snaží přede-
jít a zamezit možnosti podvodného 

jednání s nemovitostmi, ale jak už 
jsem v jednom ze svých článků na-
psal, lidská tvořivost a vynaléza-
vost je bezbřehá. 

Tímto článkem bych Vám chtěl 
nejen poradit, jak zabezpečit svou 

nemovitost, ale i pochválit Český 
úřad zeměměřický a katastrální 
za užitečnou službu poskytova-

nou nám občanům.
Ofi ciální název je Služba sledo-
vání změn, ale vžilo se i nefor-
mální označení, a to „Hlídací 
pes“. Vlastník nemovitostí díky 
této službě za poplatek ve výši 

200,-Kč ihned zjistí, že se s jeho 
nemovitostí na katastrálním úřadu 

něco děje, a to prostřednictvím emailu, 
nebo mobilního telefonu, či datové schránky. 
Včasným zásahem pak lze případné dokonání 
podvodu odvrátit. Citovaný poplatek je jedno-
rázový, doživotní a lze díky němu sledovat až 
20 nemovitostí. Službu lze zřídit osobně na 
kterémkoliv katastrálním úřadu. 

Sousede, nerušte, 

nebo Váš byt 

Klidný spánek za 200,-Kč

PRODÁM!
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Čas strašně rychle letí a my stojíme na prahu vytoužených 
prázdnin. Na hodnocení školního roku je ještě brzy, přesto 
bych chtěla poděkovat všem žákyním a žákům, kteří naši ško-
lu i městys reprezentovali v jarních měsících na sportovních a 

kulturních akcích jak v Drnholci, tak i v okolních obcích. Poděkování patří rovněž všem učitel-
kám a učitelům, kteří je na tyto akce připravovali. 
 Ve středu 14. května se žákyně 8. a 9. ročníku za doprovodu zaměstnanců školy (paní Jitka 
Radkovičová, Soňa Zabloudilová, Jana Kalandrová, Xenie Václavíková a pan Stanislav Picha-
nič) podruhé zapojily do veřejné sbírky „Český den proti rakovině 2014“. V Drnholci, Jevišovce, 
Novosedlech a Novém Přerově se nám podařilo prodat 473 symbolických květů měsíčku lékař-
ského, příspěvek do celostátní sbírky tvořil 10.999,-Kč. Děkujeme všem dětem i občanům, kteří 
se do sbírky zapojili.
 Ve stejném týdnu, v pátek 16. května, se konala Zahradní slavnost spojená s oslavou Dne 
matek. Již potřetí v řadě nám nepřálo počasí a program byl přesunut do vnitřních prostor školy. 
Žáci a žákyně předvedli svá vystoupení, za která v okolních obcích sklízeli zasloužený aplaus. 
Bohužel, trochu jiná atmosféra panovala v místní tělocvičně, valná část rodičů se bavila mezi 
sebou a probíhajícímu programu moc pozornosti nevěnovala. Bylo mi moc líto všech vystu-
pujících, kteří na takovou odezvu nejsou zvyklí. Těžko naše žáky naučíme základům slušného 
chování, úctě k dobře vykonané práci, respektu a zdvořilosti k dospělým, když sami vidí, že jim 
dospělí něco říkají a pak něco jiného sami dělají. Příklady táhnou a děti „jen“ napodobují vzorce 
chování, které znají z rodiny. 
 Ve třetím květnovém týdnu proběhlo projektové vyučování (viz podrobněji dále) a posled-
ní květnový týden 13 žáků navštívilo na skok Londýn. Letos se počasí moc nevydařilo, přesto si 
žáci odnesli řadu nezapomenutelných zážitků (celá reportáž na webových stránkách školy drb-
nik.cz). Červen patří tradičně závěrečnému „fi niši“ a hlavně školním výletům. To nejdůležitější 
ze života školy přinášejí následující články, podrobně na drbnik.cz.  
 Závěrem přeji všem dětem, pedagogům a zaměstnancům školy krásné, slunečné prázdni-
nové dny a děkuji všem za odvedenou práci v tomto školním roce. Příjemnou dovolenou přeji 
rovněž všem rodičům a čtenářům občasníku.              Jana Kalandrová

OTA 
ZE

 ŽIVOTA ŠKOLY

Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši 
uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní 
sílu a veselá nálada prázdnin rozežene 
každý smutek. (Seneca)   

Školní úspěchy
 Poslední čtvrtletí školního roku bývá 
bohaté na různé sportovní i nesportovní 
soutěže či třídní akce. 
 Začátkem dubna zaujala porotu na oblast-
ním kole v recitaci v Mikulově děvčata Adéla 
Dědíková a Adéla Wernerová a tak si přivezly obě 
ocenění za třetí místo.  
 Gymnasté zakončili sportovní sezonu závo-
dy ve Šlapanicích. Z nejmladších žákyň dosáhla 
nejlepšího umístění Nikola Rohrerová. Pochvalu 
za reprezentaci si zasloužily také žákyně osmé-

ho ročníku Karolína Mrenicová a Nela Štyksová. 
Také hoši jeli poprvé závodit v trojboji – Patrik 
Vrška, Patrik Vymazal a Honza Tisoň, Dominik 
Jirků (Hrušovany). Porazili místního gymnastu a 
skončili v pořadí, jak je uvedeno. 
 V květnu nás reprezentovali v oblastním 
kole plaveckých závodů v Hustopečích čtyři žáci 
třetího ročníku. Ve velké konkurenci neuděla-
li rozhodně ostudu. Kateřina Jandová obsadila 
ze 47 závodníků 12. místo  a Dominik Křivánek 
vybojoval mezi 37 chlapci 18. místo. Ve stejný 
den odjeli jiní naši sportovci na atletické závody 

pokračování na str. 10
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Projekt Já na to mám
 Týden od 19. května do 23. května 
byl ve znamení projektu Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost „Já na to mám“. Žáci od pátého do 
devátého ročníku se věnovali svým téma-
tům a na základě prožitkových metod 
práce si osvojovali vědomosti, dovednos-
ti a zkušenosti, na které v běžné výuce 
nezbývá čas. 
 V páté třídě se celý týden věnovali pro-
hlubování znalostí o našich sousedních stá-
tech. Své poznatky si rozšiřovali prostřed-
nictvím vyhledávání informací na internetu, 
zhlédnutím zajímavostí na videu, vařením, 
zpěvem písní v příslušných jazycích. Své 
zkušenost z celotýdenního snažení se snažili 
předat ostatním prostřednictví prezentace 
každého státu poslední den. 

 Šesťáci se zabývali dějinami starověkého 
Řecka a Říma. Výsledkem jejich „studia“ jsou 
katalogy cestovních kanceláří, svoji zručnost 
si vyzkoušeli při drátkování, ve cvičné kuchyni 
při výrobě řeckého salátu. Posledním výstu-
pem byly masky řeckého divadla a makety 
Kolosea nebo Trojského koně.

 Žáci a žákyně 7. ročníku se první den 
seznámili s fungováním Evropské unie vážně 
(výukový program a prezentace) i nevážně 
(hry). Zbytek týdne plnili zadané úkoly ve sku-
pinách. Tvořili prezentace zemí EU, pomocí 
svých příbuzných a známých, kteří v těchto 
zemích žijí nebo pracují, se blíže seznámili 
s běžným životem, zajímavými místy, osob-
nostmi či národními jídly v daných zemích. 
Aby celý týden nestrávili jen u počítačů, nau-
čili se hrát pétanque (to se líbilo úplně všem), 
malovat na hedvábí (dvojice z každé skupiny) 

do Mikulova. Ani tady jsme se neztratili. Na stup-
ně vítězů se postavili František Zugárek (1.tř.), 
Lukáš Rohrer (2.tř.), Vojta Marx (3. tř.), Natalia 
Tomolová a Adéla Dědíková (5.tř.).
Krásné třetí místo vybojovalo družstvo našich 
žáků 1. – 3. ročníku na okresním kole McDonald 
Cupu v Břeclavi. Po druhém místě ve skupině 

v boji o třetí místo nezaváhali a přivezli si krásné 
medaile a pohár. 
Děkujeme touto cestou rodičům Daně Jandové, 
Františku Zugárkovi a Ladislavu Kocmanovi za 
ochotu věnovat svůj čas a doprovodit děti na něk-
teré akce. Určitě i díky jejich cenným radám a pod-
poře mohly být děti úspěšné.           Jana Juřenová
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a zpracovávat a vyhodnocovat anketu, kterou 
dělali mezi občany Drnholce. 
 Závěr celého týdne završili svými pre-
zentacemi. Myslím, že si odnesli do svého 
budoucího života mnoho užitečných informací 
a dovedností. Všechny skupiny odvedly výbor-
nou práci. 
 
 
 
 
 
     
 

 V osmé třídě je projekt zaměřen na volbu 
povolání. Žáci navštívili Úřad práce v Břecla-
vi, kde dostali spoustu cenných rad pro výběr 
vhodné školy. Navštívili několik podniků 
v okolí a rozšířili si povědomí o možnostech 
pracovního uplatnění v našem regionu. Nej-
více se jim líbilo ve Vinařství Kern a v cihelně 
Wienerberger v Novosedlech.

 Cílem absolventského týdne v 9. ročníku 
bylo připravit žáky do života na zátěžové situa-
ce u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnos-
ti čekají. V pondělí byli žáci seznámeni s prů-
během projektového týdne, byli informováni o 
podobě absolventské zkoušky, která se konala 
z povinných předmětů: český jazyk, matemati-
ka, cizí – anglický jazyk. Dále si všichni zvolili 
jeden nepovinný předmět z okruhu ostatních 
předmětů. Součástí absolventské zkoušky se 
staly i počítačové testy z hlavních předmětů, 
které jsou určeny k celoplošnému testování 
žáků devátých tříd v České republice.  
 Při přípravě si každý ověřil své vlastnosti 
– poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, 
pracovitost, schopnost spolupráce, smysl pro 
povinnost, samostatnost, vlastní rozhodová-
ní, reakci při obtížných situacích, vlastní roz-
voj myšlení, sebehodnocení. 
 Výsledky čtvrteční absolventské zkouš-
ky byly většinou na podobné úrovni, které 
žáci běžně dosahují v průběhu školního roku. 
S vyznamenáním prospěla pouze 1 žákyně, 2 
žáci neprospěli, 21 žáků prospělo.  
    Jana Juřenová
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 Týdenní pobyt v přírodě absolvovala dobrá 
parta 48 dětí ze ZŠ Drnholec v krásném prostředí 
nesměřského údolí. Bylo nám tam moc dobře. Okolí 
nádherné, dobrá kuchyně, příjemný a trpělivý personál, 
bohatý program, no prostě báječný první týden v červnu. 
Mrkněte na foto, jak se vaše ratolesti bavily. 
 Děkuji tetám Evičce, Markétce, Romance a mé 
kolegyňce Klárce Kneeové za úžasný týden.
           Bronislava Šimčíková

 Je tu konec školního roku a ten nemi-
ne ani naši mateřskou školu. Aby ne, vždyť 
se již všechny děti těší na letní prázdniny. V 
průběhu školního roku prožily nezapomenu-
telné chvíle, na které rády vzpomínají. 
 Čím dál víc mám pocit, že školní rok 
nám utíká nějak rychleji. Děti odrůstají a z 

Přírodovědný kurz v Nesměři Nesměři 

****** OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM ******
„předškoláčků“ se stávají školáci. Ještě než 
opravdu skončí a poslední den zaklepe na 
vrata prázdninám, zastavila bych se ráda a 
ohlédla za uplynulými měsíci školního roku. 
Myslím si (a doufám, že to tak budou cítit i 
rodiče se svými dětmi a mé kolegyně), že to 
byl rok docela úspěšný.
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Škola před školou
 V mateřských školách v České republice 
je předškolákům věnována příkladná péče. 
Jednou z forem péče o předškolní děti je pro-
gram, který realizuje mnoho mateřských 
škol, nazvaný Edukačně stimulační pro-
gram. Učitelky z mateřských škol se nejdříve 
pod vedením odborníků učí, jak s předškol-
ními dětmi pracovat a jak do této přípravy 
zapojit i samotné rodiče. V letošním školním 
roce již podruhé tento program proběhl i na 
naší škole. Zájem z řad rodičů současných 
předškoláků byl opravdu veliký a celkem se 
přihlásilo 13 dětí.
 V programu si děti formou hry rozvíjejí 
schopnosti a dovednosti důležité pro zvlád-
nutí čtení, psaní a počítání. Pro zvládnutí 
tohoto trivia je zapotřebí souhry několika 
oblastí - zrakové a sluchové vnímání, jem-
ná motorika, pravolevá orientace, základní 
matematické představy, řeč, myšlení… Pro-
gram je rozdělen do 10 lekcí a s dítětem je 
vždy přítomen i jeden z rodičů. Účast rodiče 
na lekci je velmi důležitá a je i dobrým vkla-

pohádkami přijelo několikrát v roce a nově 
se nám představilo divadélko „Šikulka“.
 Co nás ještě čeká? Na konci června 
nastane den, kdy se s „velkými dětmi“ (před-
školáky) rozloučíme. Jak? Tak to bude pro ně 
velké překvapení. Určitě seznam akcí není 
úplný, bylo jich ještě více, ale to hlavní se 
shrnout podařilo.

k Doufám, že stejně úspěšný bude i rok 
příští a již nyní mohu říci, že se na něj i Vás, 
milí rodiče a děti, těšíme. Dovolte mi, abych 
jještě touto cestou poděkovala všem zaměst-
nancům mateřské školy za jejich práci a 
námahu vynaloženou ve prospěch spokoje-
nosti jim svěřených dětí.
Přeji Vám všem krásné a spokojené prázdni-
ny plné slunce a pohody a těším se na Vás 1. 
září u nás ve školce.

                                         Jiřina Chmelinová

dem pro počátky školní docházky a zákla-
dem prospěšné spolupráce rodiny a školy. 
Rodič získává náměty pro práci s dítětem a 
ukázky, jak s ním dále pracovat. Také vidí, 
jak jeho dítě spolupracuje s ostatními dětmi, 
s učitelkou. Vytváří si tak náhled na schop-
nosti dítěte, může požádat o radu či pomoc 
a předcházet chybným návykům. Jde zkrát-
ka o to, aby rodiče i děti měli na čem stavět, 
až začne škola.
 Edukačně stimulační program má jistě 
nezanedbatelný podíl na prevenci školní-
ho neúspěchu a na formování pozitivního 
vývoje osobnosti dítěte. Velice si vážím, že 
i rodiče jsou si této skutečnosti vědomi a že 
kurz navštěvovali v tak hojném počtu.
 Přeji dětem, aby se jim ve škole líbilo a 
vy, rodiče, abyste je dokázali provézt tímto 
velice důležitým období jejich života, abyste 
s nimi dokázali sdílet jejich úspěchy i neú-
spěchy.

         Sandra Heinischová

 Podařilo se nám uskutečnit mnoho 
zajímavých akcí s dětmi – výlet autobusem, 
vláčkem po okolí našeho městyse. Natočili 
jsme několik úspěšných  reportáží s televi-
zí „Skřítkov“ a kamarádům ze školy jsme 
zahráli  pohádky o škodlivých látkách (věří-
me, že se jim líbily). 
 Zúčastnili jsme se také několika setkání 
s kamarády z rakouské vesničky Hanfthalu, z 
Ivaně a z Dobrého Pole. Společně jsme prožili 
moc krásné chvíle a k tomu přispělo i pohoš-
tění, které pro nás a naše kamarády přichys-
taly naše milé maminky. Za jejich ochotu, 
spolupráci a nadšení, s jakým se těchto úko-
lů zhostily, jim patří velké poděkování. Na 
oplátku jsme maminkám k jejich svátku při-
chystali dárečky, které potěšily nejen jejich 
srdíčka, ale i očička a jazýček. 
 Kulturní vyžití nám zajistilo loutko-
vé divadélko z Hodonína, které za námi s 
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Jak jsme žili pohádkou
Pro letošní divadelní sezónu 
jsme si (drnholečtí ochotníci) 
vybrali ztřeštěnou pohádku od 
Vladislava Kracíka „O šíleně 
statečném Ivanovi“. Trochu nás 
tlačil čas a tak jsme sáhli po 

„zdánlivě“ jednoduše realizovatelném titulu.
 Copak text, ten nám problémy nedělal, 
ale jak jsme záhy zjistili, tkvěla náročnost díla 
zcela někde jinde. Především výroba kulis byla 
poměrně složitější, ale naše scénografka Mirka 
to, jako vždy, s puntičkářskou přesností zvlád-
la na výbornou. Pak už jen dirigovala ostatní a 
lepila na podium značky snad s milimetrovou 
přesností. 
 Dalším, zdánlivě banálním, problémem 
byly zvuky, které jsou popsány ve scénáři. Ale 
Jirka Heinisch si rady věděl a dokonce usku-
tečnil i Janin odvážný a zprvu nereálný plán s 
obrazovou projekcí na jevišti.
 Premiéru jsme naplánovali na neděli 11. 
května, kdy se slavil i Den matek. Dopoledne 
téhož dne jsme měli i generálku, protože pouze 
v tento den jsme se konečně sešli v plném počtu. 

Samotná pohádka trvala hodinku, ale pro nás 
to byla perná hodinka! Nakonec jsme to zvlád-
li a byli jsme nesmírně šťastní, že nás diváci 
odměnili smíchem a potleskem. Děkujeme za 
vaši podporu.
 V červnu jsme s naším představením 
zajeli do sousedních Novosedel. Zde byla sice 
účast diváků tradičně slabší, ale potlesk a smích 
rovněž nechyběl a to byla pro nás ta nejmilejší 
odměna.
 V říjnu bychom rádi ještě s touto pohád-
kou zavítali do Jevišovky a sehráli ještě jedno 
představení v Drnholci pro ty, kteří se v květnu 
na premiéru nedostali. Jste srdečně zváni!
S přicházejícím létem přejeme nejen divadelní-
kům - ochotníkům, ale i našim divákům krás-
nou dovolenou. 

Za ochotnický divadelní spolek Drnholec

Vaše Vlasta 
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 Letošní Filipojakubská noc, resp.  rejdění 
místních čarodějnic se uskutečnilo ve sváteční 
čtvrteční odpoledne 1.5.2014. Krásné prosluně-
né odpoledne přispívalo k pohodové a spoko-
jené náladě nás všech, kteří jsme se letos sešli 
v hojném počtu při odletu z náměstí a následně 
i na Starátku a kteří jsme si chtěli toto páté čaro-
dějnické odpoledne pořádně užít.
 Po příletu většiny dospěláckých čarodějnic 
na místní náměstí a po přivítání všech návštěv-
níků dostal každý dětský účastník průvodu na 
Starátko jeden výherní lístek do tomboly. Pro-
běhlo focení všech dospělých i dětských čaro-
dějnic a čarodějů a poté jsme se všichni vydali 
směr hřiště. Během cesty jsme si trochu zazpí-
vali. Pro příští slety je třeba se trochu více věno-
vat i drobnému programu na náměstí i během 
průvodu. Před příchodem na místo určení jsme 
se tradičně nechaly a nechali vyfotit u doprav-
ní značky „začátek obce“ Drnholec a s bujarým 
čarodějnickým vřískotem a smíchem jsme se 
dopravili (některé účastnice přiletěly na svých 
košťátkách) na rozlehlou plochu hřiště s nově 
vybudovaným zázemím. 
 Všechna stanoviště pro hrátky a tvoření 
dětí byla nachystána od dopoledních hodin, tak 
jsme se ihned po příletu všechny zúčastněné 
dospělé čarodějnice rozletěly na předem určená 
místa a čarodějnické řádění mohlo začít. 
 Děti si vyzkoušely hod vejcem do otvoru 
v dřevěné překážce, hod koštětem, opičí dráhu, 
hatla-patla (získaly drobnosti, které si ze záludně 
nachystaných lahví vytáhly) a kreslení obrázků 
v perníkové chaloupce (tady se trochu namlsaly 
domácích perníčků). Po splnění každé ze všech 
uvedených disciplín, obdrželi na svoji letenku 
příslušnou značku. V průběhu plnění úkolů 
se mohly zeptat ve věštírně na svoji minulost, 
přítomnost či budoucnost nebo si v dílničkách 

mohly vyrobit netopýrka z kolíčku na prádlo 
nebo si vymalovávat omalovánky s čarodějnic-
kými náměty či si nakreslit svoji vlastní čaro-
dějnici, také si mohly nechat pomalovat obličej 
či nabarvit vlasy v „kosmeťáku“. Po předložení 
plné letenky dvěma čarodějnicím, dostaly děti 
pamětní list Bimbule V. a také medaili. 
Z hluboké dálky jsme se my dospělé čarodějnice 
v doprovodu několika dětských čarodějnických 
bytostí slétly u ohniště, kde jsme si zatančili 
čarodějnický tanec a čtyři vybrané čarodějnice 
zapálily vatru, kde postupně shořela Bimbula V.
Následně se ještě hledal poklad, soutěžilo se 
v tanci, volila se nejhezčí čarodějnice (děti si 
vybraly někoho dospělého a udělaly z něj čaro-
dějnici/čaroděje).
 Veškerou úžasnou náladu jsme si užívali 
díky dobrému jídlu, pití, laskominkám, pěk-
nému počasí, ale především hlavně díky tomu, 
že jsme se prostě jen chtěli pěkně bavit a užít 
si sváteční odpoledne. Děkujeme všem našim 
příznivcům, kteří nám přispěli buď fi nančně 
či naturálně a též i všem, kteří se přišli bavit a 
strávit s námi nádherné odpoledne. Jako jedna z 
aktivně zúčastněných dospělých čarodějnic bych 
chtěla poděkovat ostatním čarodějkám, protože 
tomu perfektně prožitému odpoledni předchá-
zelo několik našich schůzek, kde jsme vše při-
pravovaly a trénovaly. 
  JOGIZŇA (aneb Andrea Španielová)
  za všechny zúčastněné čarodějnice

Slet čarodějnicSlet čarodějnicSlet čarodějnic
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ci

Pomalu, ale jistě se stává tradicí, že když se někdo rozhod-
ne jet se mnou na zájezd, něco se nám během cesty „vyos-
lí“. Bylo tomu tak i v sobotu 31. 5. 2014 (defekt), kdy jsme 
se s kulturně se vzdělávajícím osazenstvem zájezdu vydali 
do Národního divadla do Prahy na drama Cyrano z Ber-
geracu. Úžasný výkon Davida Prachaře a Saši Rašilova byl 
alespoň náplastí za slíbenou prohlídku Prahy. Snad nám 
to vyjde příště. Pár okamžiků z výletu se podařilo zachytit 
mým fotoaparátem.  Bronislava Šimčíková

Zájezd do Národního divadla
v Praze

Hotel Drnholec hledá personál do restaurace na letní brigádu - ženy i muže, 
věk nerozhoduje. Zájemci se mohou hlásit v recepci Hotelu Drnholec nebo 
telefonicky na čísle 519519307, také na email booking@hoteldrnholec.cz.
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Velikonoční Mikulov 
a Výstava vín v Drnholci
 V neděli o Velikonocích 
jsme otevírali Jarní slavnosti svým 
pásmem v Mikulově na náměstí. 
Nádherné počasí, usměvavé tváře, 
krásně vypiglované kroje, prostě 
se nám v Mikulově dařilo. Kdo 
nás neviděl v Mikulově, mohl naše 
vystoupení sledovat ještě ten den 
v Drnholci, a to na místní výstavě 
vína v sále kulturního domu. Foto pořídila Dana Jandová, za což ji moc děkuji. 

Festival Pod taneční horou - Mikulov 10. 5. 2014 
 Jarabáčci byli pozváni ředitelem festivalu panem Petrem Ševčíkem. Pozvání jsme přija-
li a v sobotu 10. 5. jsme ve dvou dvacetiminutových vstupech mikulovskému náměstí uká-
zali, co již umíme. Prvním vstupem bylo pásmo nazvané „Haj, husičky, haj“. Ve druhém 
vstupu jsme předvedli skočné. Dostalo se nám poděkování formou potlesku a při čardáších 
jsme roztleskali celé náměstí. Doprovázela nás CM Píšťalenka pod vedením Zdenka Slavíka. 
Mimochodem, děti tancovaly pro maminky k jejich svátku. Děkujeme za pozvání.  Mikulov-
ští z nás byli opravdu nadšení.

.......a z Mikulova rovnou do Pasohlávek na zahájení tamní turistické sezóny. Tam se děti 
z Jarabáčku předvedli jen se skočnými. Taky jsme to zvládli. Sluníčko nám přálo.  Svá vystou-
pení přidala ještě děvčata na klokaních botách. Všichni účinkující byli úžasní. Děkuji všem 
za reprezentaci nejen naší školy, ale i městyse Drnholec.        Bronislava Šimčíková

**********************************************************
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 V neděli 1. 6. 2014 se konala na hřišti TJ Dynama oslava ke Dni 
dětí. Počasí nám letos přálo, nebylo sice tak horko jako vloni, jen pod mra-
kem. Proto jsme „mokré“ disciplíny nahradili tak, aby děti nebyly nemoc-
né. Nechyběli naši šikovní modeláři, kteří ukázkou svých modelů zpestřili 
doprovodný program. 
 Na stanovištích se střídaly maminky se staršími žákyněmi naší ško-
ly. Děkujeme. V doprovodném programu nám svá umění ukázala děvčata 
tanečních kroužků. Děkujeme. Obzvláště však děkujeme našim zahrád-
kářům, kteří každoročně darují dětem 2000,-Kč na sladkosti, které si 
na jednotlivých stanovištích vybojují. Děkuji též členům Dynamu za 
občerstvení a připravený, čistý areál pro děti. Akce se zdařila díky 
tomu, že všichni táhneme za jeden provaz a takhle by to mělo být. Děti 
i rodiče byli spokojeni a my se těšíme opět na brzkou viděnou na akcích 

v našem malebném 
městysi.

Detský den 

Bronislava Šimčíková
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 Letošní sezónu jsme zahájili dvoudenním soustředěním na 
Starátku, kde jsme se věnovali trénování útoků a štafet. Nechy-
běl nám také kurz zdravovědy, kde se děti naučily, jak přivolat 
záchrannou službu, jak poskytnout první pomoc při spáleninách, 
pádu z kola, požití omamných látek a epileptickém záchvatu. K 
pomoci jsme měli fi gurínu „Adama“, na kterém se děti učili umělé 
dýchání a masáž srdce. To vše je učil Radek Krýsl, za co mu moc 
děkujeme. Po zdravovědě jsme se přesunuli na hasičku, kde jsme se 
navečeřeli, umyli a po celodenním tréninku jsme vyčerpáni usnuli 
u pohádky. Další den jsme šli opět na Starátko, kde jsme dopoledne 
trénovali a odpoledne nás čekalo hledání pokladů. 
 Tréninky a soutěže. Dvě slova, ke kterým nemusíme už nic 

Píseň O Hasičích

Tadeáš Malík

Když Sever hoří s Jihem,
hasiči jdou do války,
tak v polích hoří bavlny,
seno, sláma i bodláky.

Když stará liazka už chátrá, 
pomůže jim nová Tatra,
Zachraňují domy
před blesky a hromy.
                                           
Hasiči jedou na výjezd,
překonali taky jez.
Cesta nebyla však dlouhá,
byla to jen minuta pouhá. 

Oheň hasí hasiči,
plameny jen zasyčí.
Jsou to naši rytíři,
k domovu už zamíří. 

Už dojeli. Sláva, sláva,                                                                                          
doma čeká žena drahá.
Už toho měli dost,
mají velkou zlost. 
                                                   
 
Však to nebyl sen,
spali celičký den.
A najednou….
znovu na výjezd jedou.

Mladí hasiči ....................

pokračování na str. 21
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 Budu vám vyprávět o jednom boji. O 
jedné válce, ve které se nepoužívá násilí, 
nebo zbraně. Přestože v téhle válce někdy 
umírají lidé, nemůže za to zlost. Tahle válka 
nevzniká z nenávisti. Její příčina je lidská 
hloupost a nedbalost. Je to válka s ohněm. 
Strážného anděla a ohně.
 Oheň? Co si pod tímto slovem každý 
běžně představí? Moje představa i většiny z 
vás je jasná. Je to plápolající táborák, u kte-
rého si v létě zazpíváme písně s kytarou, pla-
men svíčky, nebo hořící dřevo v krbu. Nikdo 
z nás si pod tímto slovem nepředstaví hrů-
zu. Hrůzu za hranicí toho krásného, co pro 
nás oheň znamená. Málokdo z nás dokáže 
dětem ošetřit popáleniny, nebo vytáhnout 
dítě z hořícího domu. V takové chvíli nám 
přicházejí na pomoc strážní andělé. Hasiči.
 A co si člověk představí pod pojmem 
hasiči? Když se zeptáte malého dítěte je to 

požárník Sam. Ten pán z kreslené pohádky, 
co je vždy veselý. Pro mladé dívky to je Jack 
Morrison. Hasič, který ve fi lmu Okrsek 49 
položil život. Pro tu starší generaci to je muž, 
který zachraňuje lidské životy. Když se nad 
tím blíže zamyslím, vidím obyčejného muže. 
Vidím onoho strážného anděla, který jde po 
zahoukání sirény za hranici svých možností. 
Vidím muže, který doběhne v plném nasaze-
ní na hasičskou zbrojnici. Oblékne si požár-
ní oblek a skočí do auta. Netuší, kam jede, a 
co tam vlastně bude dělat.
 Jsou na místě. Je to hořící byt. Rych-
le vyskáčou z auta. Mají přilby, vysílačky, 
baterky… Velitel dává pokyny. Vysunout 
žebřík a šup! „Raz, dva, tři. Vy jdete na horu“ 
volá velitel. Muži musí uposlechnout rozka-
zů. Jdou dovnitř. Za chvilku vynášejí starší 
paní a malou holčičku. „Jsou v pohodě“, volá 

dodávat, a přesto dokonale vysti-
hují to, co jsme za poslední měsíce 
dělali a čím se zabývali. I přes pro-
blémy, které v poslední době nabý-
vají na důležitosti, se snažíme a 
dokonce můžeme vidět i výsledky, 
které nejsou zase až tak špatné. 
Například se můžeme pochlubit 3. 
místem na soutěži ve Tvrdonicích. 
Naše nejdůležitější soutěž se kona-
la v Drnholci. Nervozita však byla 
silnější a nakonec jsme se umístili 
na čtvrtém místě. Tohle byly úspě-
chy starších žáků, ale abychom 
nevynechali ostatní družstva. 
 K mladším žákům přišlo 
spoustu nových dětí, hlavně prvňáků a jelikož jsou velmi šikovní, tak budou určitě také brzy úspěš-
ní. Dále bychom zmínili nové družstvo přípravky, nebo-li dětí předškolního věku. Děti jsou velmi 
šikovné, jen nás mrzí, že většina z nich není z Drnholce.
 Dále nás čekají soutěže v Poštorné, Valticích a v Sedleci. Tak nám prosím držte palce.
 V budoucnu plánujeme oslavit začátek prázdnin a ukončit sezónu malým překvapením. 
A pokud ude pěkné počasí, tak i přespáním ve stanech na Starátku.
 Na závěr bychom chtěli poděkovat naším hasičům za krásné zázemí, které nám výborně 
slouží. A samozřejmě dětem, které to dělají s láskou a ohromným nasazením. :)
                  Za kolektiv mladých hasičů Lenka Malíková a Natálie Lambotová

Strážní andělé hasiči

pokračování na str. 22
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Hasiči jsou v novém
 Po dlouhé a náročné práci je na Starátku hotovo. Konečně se podařily dokončit veš-
keré drobnosti spojené s bezchybným provozem zázemí. 
 Jako první akce na Starátku bylo „Pálení čarodějnic“, kterou navštívilo odhadem asi 
250 lidí. Bylo hezké počasí a děvčata čarodějnice nachystala pro děti krásný program.  

jeden. „ Nikdo už tam není“křičí druhý, „ 
můžete hasit!“  Za pár hodin je dobojováno. 
Dům sice shořel, ale všichni jsou živí. Jed-
notka se vrací na základnu. 
 Ne však vždy mají příběhy šťastný 
konec, jako byl ten můj. Škoda několika tisíc 
není tak hrozná, jako oběť lidského života. 
V mnoha případech, také zarmoucená rodi-
na svádí příčinu jejich neštěstí na hasiče. Ale 
vždyť hasič váš dům nezapálil! Ten cizí muž, 
vám přispěchal na pomoc v nejhorší situaci. 
Nasadil svůj život, aby pomohl vašim nej-
bližším. I když bohužel marně, měli byste 
mu být vděční. Tento strážný anděl vám 
příště už ten život zachránit nemusí. Buď-
me jim proto vděční. Jak za záchranu psa, 
odstranění spadlého stromu z cesty nebo za 
záchranu života. Vždy tento muž nasazuje 
svůj život, aby pomohl cizímu neštěstí. 
 Tak kdo je vlastně hasič? Je to muž 
mnoha tváří. Na jedné straně má svoji rodi-
nu, přátelé, svůj život. Na druhé straně jsou 

to cizí lidé, kterým zachraňuje životy. Je 
tam odvaha, odhodlání, důvěra, nasazení a 
v neposlední řadě také strach. Strach z toho, 
že se nevrátí domů, ke své milované rodi-
ně. Ale pokaždé si sáhne na dno svých sil 
a řekne si, že to dělá rád. Zapomněla jsem 
zmínit skromnost. Tuhle vlastnost má také 
každý hasič. Když mu dojdete poděkovat za 
záchranu, tak vám řekne: „To nestojí za řeč. 
Dělám to rád.“ A v tu chvíli si řeknete: „To je 
ideální hasič.“ 
 Ale jaký je vlastně ideální hasič? Je to 
zrovna ten, co vám zachránil život? A co 
když je to ten, co zachránil život vaší kama-
rádce? Podle mě je ideální každý hasič. Vždyť 
každý nasazuje svůj život za ten cizí. Nejde 
je rozdělit. 
 A proto si myslím, že tito muži by měli 
být vzorem vašich dětí. Neměli by to být 
fotbalisti, zpěváci nebo herci. Měli by mít za 
vzor strážného anděla. Muže, který každý 
den svádí nekonečný boj. Boj s ohněm.
          Natálie Lambotová
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         Druhá ze čtyř akcí byla soutěž v požárním útoku 
„O pohár starosty“. Zde se zúčastnilo naše družstvo 
žen i mužů. Muži se umístili na 5. místě a ženy na krás-
ném 2. místě. Hra „Plamen“ je soutěž pro naše mladé 
hasiče a soutěží v disciplínách požární útok, štafeta 
4x60, štafeta CTIF a útok CTIF. I když panovala v 
našich družstvech nervozita, výsledky obou družstev 
nebyly špatné. „Okresní kolo mužů a žen“ byla posled-
ní konaná akce. Zde bylo přítomno 15 družstev mužů a 
5 družstev žen. Naše mužstvo skončilo na 9. místě. 
Další plánované akce jsou následující:
    12. 7. 2014 se uskuteční druhý ročník „Dálkové 
dopravy vody“ od Dyje na Starátko kolem hasičské 
zbrojnice. Druhá trasa přes ulici Hrušovanskou, 
kolem rozhledny, na Starátko, kde bude připraven 
velice pestrý doprovodný program.
     V měsíci srpnu se bude konat „Turnaj v malé kopa-
né“.
     V sobotu 24. 5. 2014 se družstvo ve složení Michal 
Hanák, Michal Štěpaník, Jiří Malík, Dalibor Huťka 

ml., Vladimír Lapčík zúčastnilo druhého ročníku soutěže dobrovolných jednotek a HZS ve 
vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, pořádanou HZS JMK v Brně. Záměr 
účasti byl zdokonalit své znalosti a vyzkoušet nové metody vyprošťování. Družstvo skončilo 
na 6. místě.              Jiří Malík, velitel SDH
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 27. 4. 2014 jsme neodolali kytičkám a jeli 
na zájezd do Olomouce na mezinárodní výsta-
vu Flora 2014. Nabídka největší a nejstarší 
květinové výstavy v České republice - s tradicí 
od roku 1958 - byla i letos velmi pestrá. 
 Největší výstavní pavilon  A, který je nově 
zrekonstruován, byl tradičně vyhrazen hlavní 
expozici výstavy.  Na galerii pavilonu A  jsme 
mohli obdivovat exponáty fl oristické soutěže 
v aranžování květin, letos na téma Svatební 
vazba, a také záplavu balkonovek, cibulovin, 
jarních trvalek, skalniček, či vodních rostlin.
 Ani letos nechyběla vyhledávaná bezplat-
ná zahrádkářská poradna. Fotografi e z akce 
vám napoví, jak krásně jsme prožili nedělní 
den.
          Bronislava Šimčíková

Flora Olomouc
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      Dětský den se Srnčaty
 Uběhl pouhý rok a dětský den byl opět tady. Letos vyšel 
přesně na prvního. Byla slunná neděle, ale ne horká, což plně 
vyhovovalo pořadatelům, neboť někteří z nás se v noci vrátili z 
divadelního představení v Praze.
 Tentokrát přípravu a disciplíny bravurně zvládla dívčí část 
„Srnčat“. Účast na stanovištích potvrdila, že se jim to povedlo. 
Nikola měla na starost hod míče do zaječí tlamy, Sára obsluhu 
vodní pistole, Sabina „výlov“ rybníku. Ty nejmenší děti jsem na 
starosti měla já. Malým dětem se velmi líbilo umísťování barev-
ných kroužků na kolíky a to tak, že je nechtěly dát z ruky. Tra-
diční střelbu šipkami na terč s obrázkem kamzíka, divočáka či 
lišky obstaral, jako každý rok, Radek. Zdatnějším střelcům zamě-
nil velký terč za malý. Věřte nebo nevěřte, ale dobří střelci se našli mezi děvčaty. Úkoly si mohli 

vyzkoušet i rodiče, kteří uzna-
li, že disciplíny nejsou vůbec 
tak jednoduché, jak se na 
první pohled zdá. Děti čekala 
tradiční sladká odměna. 
 Chtěli jsme letos vyzkoušet 
i nové disciplíny, ale kvůli sil-
nému větru z toho sešlo. Snad 
příště…Děti, máte se zase na 
co těšit! Za rok se „Srnčaty“ 
opět na viděnou.
              Pavla, Radek a „Srnčata“
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 Páteční odpoledne 23. 5. 2014 patřilo 

dětským kroužkům, které pracují pod DDM 
Mikulov, aby ukázaly, co se za rok naučily. 
 Z naší školy nechyběly děti z tanečního  
kroužku z prvního stupně pod mým vedením 
se svou letošní choreografi í  „Piráti“ a  kroužek  
klokaních botů jak mladších, tak i starších. 
Vystoupení se jim podařila a já jim děkuji za 
reprezentaci naší školy v Mikulově.  
                Bronislava Šimčíková

 V sobotu 3. 5. 2014 ve 14 hodin se uskutečnil 11. ročník nesoutěžní taneční přehlíd-
ky v Mikulově Stonožka 2014. Úžasné publikum v přeplněném sále kina Mikulov a výborná 

taneční čísla drnholec-
kých kroužků přispěla 
ke krásně prožitému 
sobotnímu dni. 
 Vystoupení se 
zúčastnila a školu i obec 
reprezentovala děvčata 
s choreografi í Cirkus 
pod vedením Zuzany 
Šedivé a taneční čísla na 
klokaních botách a Pirá-
ti pod mým vedením.  
Děkuji všem, taneční-
kům, ale i rodičům za 

podporu.

2014
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TJ Dynamo Drnholec a Drnholecká chasa vás zvou na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ
HODY

které se budou konat
v sobotu 28. 6. 2014

a v neděli 29. 6. 2014 na hřišti TJ Dynamo Drnholec.
V sobotu začíná průvod v 11.00 hodin, hodová zábava od 20.00

do 2.00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát slovácká kapela
pana Horňáčka. Vstupné 100,-Kč.

V neděli bude od 20.00 do 2.00 hrát slovácká kapela Horenka. 
Vstupné 70,-Kč.

Nebude chybět ani tradiční odpolední vystoupení Jarabáčku
od 15.00 hodin. 

Vstupné na nedělní hodové odpoledne je 30,-Kč.
Přijďte prožít příjemný hodový víkend,

bohaté občerstvení zajištěno.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.

                        Myslivecké sdružení Rozvoj si Vás dovoluje pozvat na 

ČERVENCOVOU NOC
                    která se uskuteční v sobotu 26 .7. 2014 
ve 20.00 hodin na hřišti TJ Dynama Drnholec.

Hraje skupina STOUNI. Vstupné 100,- Kč. 
Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení.

TJ Dynamo Drnholec ve spolupráci se správnou partou dívek a žen
si vás dovolují pozvat na 

III. BABSKÉ HODY,
 které se budou konat 23. 8. 2014 na hřišti TJ Dynama. 

Odpolední hody začínají v 16.00 a večerní zábava bude zahájena ve 20.00 
Moravskou besedou. K tanci a poslechu bude vyhrávat dechová hudba Horenka.
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Společenská kronika

DUBEN 

Čevelová Miluše
Foltán Pavel
Kadlčková Jiřina
Komarov Zdeněk
Kraváčková Jaroslava
Nešpor Josef
Obručová Jiřina
Pospíšková Hedvika
Seďová Věra
Tölgová Anežka
Urbánková Anna

Svá životní jubi lea oslavili  
  tito naši sp oluobčané

Blahopř ejeme

ČERVEN

Bartoň Josef
Domínová Rozína
Gregor Emil
Huťková Jiřina
Kutláková Zdeňka
Lukačovičová Kristina
Molnár Julius
Seďa Václav
Skřivánková Zdeňka
Srncová Věra
Srnka Pavel
Stopka Štefan
Šedivý Josef
Tomola Jiří
Zemčík Jiří

KVĚTEN

Bokora Rudolf
Bystřická Antonie
Kováčová Anežka
Mondek Josef
Mgr. Palíková Jana
Stopka Štefan
Štěpaník Petr
Šulanová Anna
Trnovcová Terezie
Trnovec Zdeněk
Woznicová Jitka

 V sobotu 12. dubna a 7. června jsme v obřadní síni historické 
radnice slavnostně přivítali mezi naše spoluobčany tyto děti:
 Tomáše Švarce, Jindřicha Šebestu, Emu Straubovou 
 a Josefa Grbavčice. 
 Rodičům a příbuzným zazpívaly a zarecitovaly děti z folklorního 
souboru Jarabáček. 

Vyrůstejte do síly, do krásy a k radosti nám všem!

Vítání občánků
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Městys Drnholec zve své spoluobčany na 4. ročník Drnholeckého vinobraní.
 I v letošním roce chystáme historický průvod kolem otevřených sklepů. Bude připra-

ven zajímavý doprovodný program i na náměstí. 
V průvodu nám bude hrát do kroku dechová hudba Bílovčanka a večer na Hotařově 
zábavě Stouni. Novinkou bude zakončení odpoledního průvodu „Otevíráním hory“ 

v podání Drnholeckých. Srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace na plakátcích, 
stránkách městyse a hlášení místního rozhlasu.



  V minulém čísle Občasníku byly otištěny první dvě fotografi e, 

které nám poskytl pravnuk pana Mathiase Langeho, Fritz Lange.

 Nyní zveřejňujeme další dva dokumenty. Na této straně můžete 

vidět ručně kreslený plán továrny na zemědělské stroje z roku 1938, 

která stála na Tovární ulici. 

 Na čtvrté straně obálky je fotografi e pořízená zřejmě v roce 

1910 nebo 1911, na níž jsou zachyceni zaměstnanci továrny před 

budovou skladu a lakovny. Mathias Lange stojí uprostřed 

pod písmenem „H“. Fotografem byl opět Boris Hendler z Vídně.    

       Jan Ivičič  

Mathias Lange
továrník a první velitel dobrovolného 

hasičského sboru v Drnholci



Drnholecký občasník • Vydán 26. června 2014 v nákladu 650 ks

Příjemné léto plné sluníčkaPříjemné léto plné sluníčka
 přeje svým čtenářům  přeje svým čtenářům 

redakce Drnholec kého občasníkuredakce Drnholec kého občasníku

Příjemné léto plné sluníčkaPříjemné léto plné sluníčka
 přeje svým čtenářům  přeje svým čtenářům 

redakce Drnholec kého občasníkuredakce Drnholec kého občasníku


