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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané,
 dostáváte do rukou druhé číslo Občas-

níku v roce 2015. Je 
to číslo předhodové, 
letní, kdy jsme se 
konečně po chladném 
jaru dočkali sluneč-
ních paprsků. 
Děti už přinesly ze 
školy svá vysvědče-
ní, zcela jistě byla 

většina za své výsledky pochválena a ti, 
kterým se zrovna moc nedařilo, se urči-
tě zlepší v roce příštím. Nastává období 
prázdnin, dětských táborů a dovolených 
a já Vám chci popřát, abyste léto prožili 
co nejpříjemněji, aby dovolená vyšla pod-
le Vašich představ a všem přeji šťastný 
návrat z cest.
 Těsně před dokončením je pokládání 
inženýrských sítí pro výstavbu rodinných 
domků v lokalitě Pod Sýpkou. Byla zho-
tovena asfaltová vozovka, byly položeny 
rozvody plynu, proběhla instalace veřej-
ného osvětlení a rozhlasu. Ze strany E-ON 
zbývá položit rozvody elektrické energie a 
provést přeložku vysokého napětí včetně 
přeložky trafostanice u Drnholecké stro-
jírny. Zastupitelstvo na svém červnovém 
zasedání odsouhlasilo prodej 14ti z cel-
kových 28 stavebních pozemků prvním 
zájemcům.   
 Zdárně taktéž pokračují práce na 
akci „Založení a obnova biocenter a prvků 
ÚSES v k.ú. Drnholec“, rozsáhlé výsadbě 
krajinné zeleně v extravilánu obce. Výsad-
ba je ze ¾ hotova, zbývá dokončit zejména 
oplocení a pokud se něco nepředvídatelné-
ho nepřihodí, tak bychom zářijový termín 
dokončení měli bez problémů dodržet. 
Při této příležitosti chci poděkovat země-
dělcům, kteří měli některé z dotčených 

pozemků od městyse pronajaty, za jejich 
porozumění, ochotu a vstřícnost.
 Byla dokončena projektová doku-
mentace ke stavebnímu povolení na kom-
pletní rekonstrukci kulturního domu, s 
projektantem se řeší poslední detaily, 
nastává fáze jednání se stavebním úřa-
dem, zajišťování fi nančních prostředků a 
čekání na vyhlášení podmínek dotačních 
programů.   
 V květnu Lesy ČR započaly na zákla-
dě výzvy městyse v souvislosti s provozem 
čistírny odpadních vod s čištěním stok, 
které jsou v jejich majetku. Jedná se o 
stoku Na Rybníčku, do které ústí vyčiště-
ná voda z ČOV a dále o stoku, která vede 
rovnoběžně s Dyjí směrem k čerpací sta-
nici za Lidickou ulicí.  Břehy byly zbave-
ny náletových dřevin a následně došlo k 
vybagrováním nánosů, které místy tvořily 
až metrovou vrstvu.
 Firmě Ivocare s.r.o, která měla pro-
najatý nebytový prostor k provozování 
zubní ordinace, byla k 31. 5. 2015 dána 
výpověď z důvodu neplacení nájemného. 
Z důvodu udržení zubní ordinace v naší 
obci bylo následně pořízeno kompletní 
nové moderní vybavení v hodnotě 1,1 mil. 
Kč z rozpočtu městyse a takto vybavená 
ordinace byly pronajata přímo panu dok-
torovi Jiřímu Miklasovi, který projevil 
přání v Drnholci zůstat, i když měl nabíd-
ky z jiných obcí.
 První červnový čtvrtek se uskutečni-
lo 2. zasedání zastupitelstva v letošním 
roce. Na tomto zastupitelstvu byl schvá-
len závěrečný účet městyse za rok 2014 
včetně účetní závěrky. V roce 2014 činily 
příjmy městyse 34.231.539,- Kč a výda-
je 28.612.427,- Kč. K 31.12.2014 bylo 
na bankovních účtech 13.923.000,- Kč, v 
polovině tohoto roku má městys na účtu 
6,5 mil. Kč. Nemáme žádné úvěry ani 
závazky.                                       Jan Ivičič
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Turistické 
informační 
centrum
 Po půlroční přestávce bylo 
v objektu historické radnice opět 
otevřeno Turistické informační cent-
rum. Personál TIC letos tvoří studen-
ti Renáta Pitáková a Michal Juřena, 
kteří návštěvníkům Drnholce podá-
vají informace o kulturních akcích 

pořádaných samozřejmě nejenom v Drnholci, ale i v rámci kraje, o možnostech ubyto-
vání, cyklostezkách, restauracích, různých zajímavostech apod. 
 Zájemcům je umožněna prohlídka obřadní síně s malovaným stropem, prohlíd-
ka sklepních prostor, 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. Je 
zde zavedena i služba kopírování dokumentů, občané tak nebudou muset chodit na 
úřad a budou mít možnost této služby využívat i o víkendech. K dispozici je také počí-
tač 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 míst-
ní podnikatelé, kteří nabízejí např. ubytování, stravování, ochutnávky a prodej vín 
a další služby navázané na turistický ruch. Pokud máte zájem, doručte do TIC své 
propagační materiály a kontakty. Loňská výzva našim vinařům a vinařským fi rmám k 
bezplatné propagaci jejich vín se bohužel naprosto minula účinkem, nikdo neprojevil 
zájem. Pokud by se letos nějaký zájemce našel, kontaktujte mne k další domluvě.  

 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
     • SO:  9.00-12.00   13.00-17.00
     • NE:  9.00-12.00   13.00-17.00

Kontakt: email: tic@obecdrnholec.cz telefon: +420 727 941 640 
                             Jan Ivičič  
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 Vážené čte-
nářky, vážení 
čtenáři, ten-
to díl se bude 
věnovat rodin-

nému právu, a to konkrétně úpravě vyživovací 
povinnosti. Pod pojmem výživné si nejčastěji 
představíme peněžní plnění určené pro děti, kte-
ré platí otcové matkám svých dětí, tzv. alimen-
ty. Výživné má však i další podoby.Pojďme si je 
přiblížit. 
 Na úvod je vhodné zmínit, že „Výživné lze 
přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se 
živit.“ U výživného vždy také individuálně posu-
zujeme možnosti a schopnosti osoby povinné k 
placení výživného.
 Výživné mezi manželi. Manželé mají 
vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu stej-
né hmotné a kulturní úrovně. Požadavek, aby 
manželé měli stejnou životní úroveň, je zdůvod-
něn jejich stejným postavením v manželství, v 
rodině a společnosti a vyplývá i z jejich stejných 
práv a povinností. 
 Výživné mezi rozvedenými manželi. 
Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a 
tato jeho neschopnost má svůj původ v manžel-
ství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho 
bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací 
povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požado-
vat. Pokud se bývalí manželé nedohodnou na 
výši výživného a době, po kterou bude výživné 
poskytováno, pak by se měl ten z manželů, kte-
rý výživné požaduje obrátit na soud. Nárok na 
výživné mezi rozvedenými manželi však zanik-
ne poskytnutím jednorázového odbytného. 
 Výživné rodičů k dětem. Podle zákona 
má být životní úroveň dítěte v zásadně shodná s 
životní úrovní rodičů. Z toho plyne závěr, že čím 
větší příjem či majetek rodiče mají, tím vyšší 
výživné má být poskytováno dítěti. Podle záko-
na lze za odůvodněné potřeby dítěte též považo-
vat tvorbu úspor. Lze se tedy jednak domáhat, 
aby rodič přispíval na výživu a zároveň ukládal 
na spořicí účet nezletilého pravidelně určenou 
částku. Tato částka pak může být dítěti vypla-
cena po nabytí zletilosti. 

 Výživné mezi předky a potomky. 
Zákon stanoví, že předci a potomci mají vzájem-
nou vyživovací povinnost. Než se však s žádostí 
o výživné obrátíte na příbuzenstvo, vězte, že 
rodiče mají vůči dítěti vyživovací povinnost před 
prarodiči a bližší příbuzní před vzdálenějšími.
 Výživné neprovdané matky. Není-li 
matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne 
jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od naro-
zení dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu 
na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím 
a porodem. Povinnost k úhradě nákladů spoje-
ných s těhotenstvím a porodem vznikne muži, 
jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, 
že se dítě nenarodí živé. Soud může na návrh 
těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je 
pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu 
a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těho-
tenstvím a porodem poskytl předem. Soud může 
rovněž na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož 
otcovství je pravděpodobné, aby předem posky-
tl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po 
dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměst-
nankyni mateřská dovolená.
 Právo na výživné z pozůstalosti. Toto 
oprávnění je v našem právním řádu novinkou. 
Opravňuje za určitých podmínek nepominutel-
ného dědice či pozůstalého manžela na poskyto-
vání výživy - zaopatření z pozůstalosti, pokud 
se mu ji nedostává a pokud není schopen sám se 
živit. 
 Katalog výživného pak uzavírá výživné 
mezi registrovanými partnery, které je koncipo-
váno obdobně jako u manželů, s možností urče-
ní výživného i po zrušení partnerského soužití, 
podobně jako v případě výživného mezi rozve-
denými manželi. Tato vyživovací povinnost je 
upravena samostatně, a to v zákoně o registro-
vaném partnerství.

Katalog výživného
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V době, kdy budete číst tyto řádky, už budou mít děti vytoužené 
prázdniny a rodiče budou vědět, jak si jejich ratolesti vedly 
v druhém pololetí. Na celkové hodnocení uplynulého školního 
roku je nyní ještě brzy, přesto bych chtěla ještě jednou podě-

kovat všem žákyním a žákům, kteří se v jarních měsících zúčastnili sportovních, vědomostních 
a kulturních akcí a vzorně reprezentovali naši školu i obec. Poděkování patří všem učitelkám a 
učitelům, kteří je na tyto akce připravovali. Podrobněji v dalších článcích a na webových strán-
kách školy (drbnik.cz).
 Květen a červen byl dobou, kdy se konaly exkurze, výlety, Drnholecký slavík, projektový 
týden a přírodovědný kurz. Věříme, že kromě zábavy žákům a žákyním přinesly tyto akce pou-
čení a mnoho nových znalostí a praktických dovedností, které využijí i v budoucnu. 
 Žákyně 2. stupně se za doprovodu zaměstnanců školy (paní Jitky Radkovičové, Soni 
Zabloudilové, Jany Kalandrové, Xenie Václavíkové a pana Stanislava Pichaniče) již potřetí zapo-
jily ve středu 13. května do veřejné sbírky „Český den proti rakovině 2015“. V Drnholci, Jevi-
šovce, Novosedlech a Novém Přerově prodaly 465 symbolických květů měsíčku lékařského.  Na 
účet Ligy proti rakovině bylo odesláno 10 156,-Kč. Děkujeme všem dětem i občanům, kteří se do 
sbírky zapojili.
 V sobotu, 16. května, jsme si připomněli 70. výročí od konce druhé světové války netradič-
ní akcí pro rodinné týmy „Cesta za dobrodružstvím aneb jak to bylo před sedmdesáti lety“. Uči-
telé si připravili řadu netradičních úkolů, školní jídelna se postarala o občerstvení. A tak jedinou 
„skvrnou“ na sobotním odpoledni byla malá účast soutěžících (pouze 14 týmů), způsobená asi 
krásným slunečným počasím a souběhem dalších sportovních a kulturních akcí v okolí. Na závěr 
odpoledne si žáci připravili krátký kulturní program věnovaný hlavně maminkám, které měly 
svátek (Den matek). Slavnostně jsme také ukončili celoroční projekt „Uháčkujme si lepší svět 
(alespoň ten školní)“ a žákyním a žákům jsme předali do užívání téměř 30 taburetek, které na 

podzim a v zimě uháčkovali jak zaměstnanci školy, tak rodiče 
s dětmi a členky Aktivního důchodu v Drnholci. Všem, kte-
ří se do háčkování taburetek zapojili, moc děkujeme. Pokud 
budeme mít dostatek prostředků ze sponzorských darů, rádi 
bychom v tomto projektu pokračovali i příští rok.  
                    Jana Kalandrová

OTA 
ZE

 ŽIVOTA ŠKOLY

Přeji všem dětem, pedagogům a zaměstnancům školy 
krásné prázdniny a děkuji za obětavou práci v průběhu 
školního roku. Pohodovou dovolenou přeji také rodičům, 
přátelům školy a čtenářům občasníku.   
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Jarní projektový týden „Já na to mám“
 5. ročník 
 Projektový týden jsme zahájili poznává-
ním našeho jižního souseda - Rakouska.
 Žáci nejdříve pracovali s atlasem, vyhle-
dávali sousední státy, pohoří, města, řeky, 
jezera. Zhlédli prezentaci o Rakousku, o nej-
větší ledové jeskyni světa. Poslouchali jsme 
skladby a písně  Falca, DJ Otziho. Říkali jsme 
si různé zajímavosti ze života našich jižních 
sousedů. Na počítačích si žáci mohli vyhledá-
vat pojmy, kterým nerozuměli nebo si o nich 
nic nezapamatovali, např. kdo to byl V. Kap-
lan, Porsche, lipicáni atd. Žáci se rozdělili do 
čtyř skupin a každá skupina průběžně praco-
vala na prezentaci vybraného státu – Rakous-
ka, Slovenska, Polska a Německa. S prací žáků 
jsem byla spokojena, všichni se aktivně zapo-
jovali do různých činností.
 V úterý se žáci seznámili se zemí ležící na 
sever od České republiky - Polskem. Děti pra-
covaly ve skupinách. Naučili se vybraná polská 
slovíčka, dozvěděly se informace a zajímavosti 
o koncentračním táboře Osvětim, královském 
městě Krakov a solném dolu Vělička. Pracovali 
s atlasem, vyplňovali v pracovním listě nabyté 
informace.  V pátek pak skupina Polska před-
vedla svou prezentaci spolužákům.

 

Den věnovaný našemu západnímu sousedu 
začal v multimediální učebně prezentací o 
Německu. Zhlédli jsme nejzajímavější pamě-
tihodnosti, poslechli si německou hymnu 
v originále, dozvěděli se zajímavosti z historie 
i současnosti. Naučili jsme se představovat 
v německém jazyce. V dalších hodinách násle-
dovala práce s mapou a textem, doplňovaly se 
mapky – řeky, města, názvy spolkových zemí. 
Potom následovala skupinová práce, kdy žáci 
dostali pohádky bratří Grimmů. Každá skupina 
po přečtení pohádky seznámila s dějem ostat-
ní skupiny. Na závěr dne si děti mohly formou 
křížovky a osmisměrky ověřit, co všechno si o 
Německu zapamatovali.
 Ve čtvrtek následovala země nám nej-
bližší. V tento projektový den jsme se dozvě-
děli mnoho informací o Slovensku. Na začát-
ku dne jsme si poslechli slovenskou národní 
hymnu. Seznámili se s povrchem, vodstvem, 
velkými městy a také jsme v mapách vyhledali 
například sousední státy. Řeč našich sousedů 
je velmi podobná, proto si žáci mohli vyslech-
nout pověst, které všichni porozuměli. V pra-
covním listě jsme se seznámili s dalšími slovy 
ze slovenštiny. Poslední hodinu proběhla velmi 

pokračování na str. 8
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oblíbená aktivita dětí. Žáci si vytvořili anketu, 
kterou pak použili a vyhodnotili. Závěr dne 
jsme ukončili krátkým videem o Slovenku. 
Žáci pracovali se zájmem a aktivně.  
 Páteční den patřil nácviku německé, 
slovenské a polské písně s doprovodem kla-
víru a kytary. Naučili jsme se slovenskou Ej, 
zalužicky polo, německou Es lautet schon wie-
der a polskou Za gorami , za lasami, za doli-
nami. Projektový týden jsme ukončili v pátek 
tvorbou prezentací jednotlivých skupin a její 
následnou obhajobou. Veškeré znalosti naby-
té během projektového týdne děti zúročily ve 
výstupním testu.

Šimčíková, Kneeová, Mrenicová, Škrabalová, 
Bejdáková, Juřenová

 
 6. ročník 
 V týdnu od 18. do 22. května 2015 probí-
halo projektové vyučování, v 6. ročníku zamě-
řené na starověké Řecko a Řím.

 Žáci byli rozlosováni do skupin po 3 - 4 
žácích, ve kterých po celý týden pracovali. 
Každá skupina byla vlastně fi ktivní cestovní 
kancelář, která vypracováním pracovních listů 
k hlavním vyučovacím předmětům vytvořila 
katalog k dovolené v Řecku.
 Pracovní listy zahrnovaly úkoly ze všech 
hlavních vyučovacích předmětů a navíc i prak-
tické činnosti – korálkování, výroba řeckého 
salátu. Dalšími již tradičními výstupy každé 
skupiny byla maska řeckého divadla, maketa 
Kolossea a maketa trojského koně.
 Opět si žáci zasoutěžili v disciplínách, 
připomínajících olympijské hry, které probí-
haly v tělocvičně.

 V pátek, kdy již měli všichni své úko-
ly hotovy, jsme se podívali na fi lm Asterix a 
olympijské hry. Po projekci proběhly závěrečné 
prezentace, ve kterých každá skupina předved-
la, co za celý týden udělala.
 Celkové hodnocení projektového týdne v 
6. ročníku: většina žáků byla ukázněná, praco-
vala svědomitě, bohužel se letos opět objevilo 
pár jedinců, kteří nejevili zájem o práci ve sku-
pině a museli být neustále napomínáni garan-
tem. Úroveň vypracování katalogu a praktic-
kých úkolů se odvíjela od schopností žáků celé 
skupiny.   Soňa Zabloudilová

 7. ročník 
 Cílem projektového týdne bylo seznámit 
tradiční i netradiční formou žáky a žákyně 7. 
ročníku s fungováním Evropské unie.
 První den pozorně sledovali prezenta-
ci o EU a následně si vyhledávali informace o 
jednotlivých zemích EU a mnoho zajímavostí 
se dozvěděli i hraním her o EU na počítačích. 
V úterý již pilně plnili zadané úkoly ve skupi-
nách. Tvořili prezentace o vybraných zemích 
EU, pomocí svých příbuzných a známých, kte-
ří v těchto zemích žijí nebo pracují, se blíže 
seznámili s běžným životem, zajímavými mís-
ty, osobnostmi či národními jídly v daných 
zemích.
 Ve středu jsme vyrazili do Novosedel a 
Drnholce a zjišťovali jsme prostřednictvím 
anketních otázek, jak jsou na tom se znalostmi 
o EU obyvatelé těchto vesnic. Není překvape-
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ním, že nejlepší znalosti měla nejmladší gene-
race, protože se o EU učí ve škole. Ale než jsme 
se dopracovali k tomuto závěru, stálo to žáky 
i žákyně mnoho „potu“. Ověřili si, že zpraco-
vávat anketu není žádná legrace (a musí se u 
toho počítat:-)).
 Ve čtvrtek si každá skupina vyzkoušela 
malování na hedvábí, všechny šály se poved-
ly. Poté jsme se na školním hřišti naučili hrát 
pétanque a ani občasné dešťové přeháňky nám 
nezkazily radost ze hry. Tu nám spíš kazili 
někteří žáci, kteří zapomínali, že jsou ve škole 
a nedokázali zkrotit své emoce…
 V pátečních prvních vyučovacích hodi-
nách skupiny dodělávaly své úkoly a závěr 
celého týdne završily svými prezentacemi, 
které se všem ohromně povedly. Myslím, že si 
žáci a žákyně odnesli do svého budoucího živo-
ta mnoho užitečných informací a dovedností. 
Všechny skupiny odvedly výbornou práci.

  Jana Kalandrová

 8. ročník 
 V květnu proběhl druhý projektový týden 
k volbě povolání. Kromě exkurzí pracovali žáci 
s výchovnou poradkyní, učili se psát struktu-
rované životopisy a v úterý navštívili Úřad prá-
ce v Břeclavi.
 S kým budou po celý týden pracovat, určil 
los – bylo vytvořeno osm skupinek po 4 žácích. 
Musí se naučit pracovat a vyjít s kýmkoliv. 
Někdy budou rádi, že práci vůbec mají a nebu-
dou si moct určovat, s kým chtějí spolupraco-
vat. Vždyť se učíme pro život!
 V průběhu tří dnů žáci navštívili tyto 
podniky: Hotel v Drnholci, Masérské služ-
by paní Matýzkové  (přijela k nám do školy), 

Vinařství Kern a Úřad práce v Břeclavi. Tam 
se jim dostalo hlavně výchovného poraden-
ství, udělali si testy s vyhodnocením, na jaká 
povolání by se hodili. Na základě dotazníků, 
které na exkurzích vyplňovali, psali repor-
táže, doplněné fotodokumentací. Ve čtvrtek 
žáci trávili dopoledne pouze ve škole, a to s 
výchovnou poradkyní – učili se hledat infor-
mace o žádaných školách na internetu, vyplnit 
přihlášku na školu, ve třídě s pomocí slovníků 
psali životopisy v cizích jazycích – anglickém a 
německém.
 V pátek skupinky dokončovaly reportáže 
a chystaly prezentace, kterými žáci zakončili 
celý projektový týden. Vystoupili před třemi 
hodnotiteli - p. učiteli Palíkovou, Pichaničem, 
Smíškovou a cvičně si vyzkoušeli hodnotit i 
tři naši bývalí žáci. Celkově nejlépe byla hod-
nocena exkurze na úřadu práce, líbilo se jim i 
povídání paní masérky, také praktické ukázky.  
 Ústní vystoupení byla oživena doplňo-
vačkami, osmisměrkami, počítačovou prezen-
tací. Po prezentacích a přečtení všech reportáží 
byly skupinky obodovány, vyhodnoceny a pod-
le výsledků oznámkovány do předmětu Člověk 
a svět práce. Klasifi kováni byli žáci rovněž za 
své výkony v cizích jazycích.
 Výsledky skupin mají žáci ve třídě na 
nástěnce. Žáky i učiteli byl tento týden hod-
nocen kladně, oproti podzimnímu týdnu žáci 
pracovali lépe, lepší úroveň měly i vypracované 
reportáže.   Kateřina Smíšková

 9. ročník 
 Cílem absolventského týdne v 9. ročníku 
bylo připravit žáky do života na zátěžové situ-
ace u zkoušek a pohovorů, které je v budouc-
nosti čekají jednak před komisemi zkoušejících 
pedagogů na různých typech škol, jednak při 
pohovorech konkurzního řízení při přijímání 
do zaměstnání. Velkým úkolem je také vést 
žáky ke samostudiu, naučit je rozvrhnut si 
práci, vytvořit si časový plán.
V pondělí 18. 5. 2015 byli žáci seznámeni s prů-
během projektového týdne, byli informováni o 
průběhu absolventské zkoušky z povinných 
předmětů: matematika, český jazyk, anglický, 
jazyk, dále si všichni zvolili jeden nepovinný 
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předmět z okruhu ostatních předmětů – země-
pis 8 žáků, přírodopis 6 žáků, tělesná výchova 
6 žáků a truhlář 7 žáků.
 Jednotliví vyučující – „asistenti“ - vypra-
covali pro žáky tematické okruhy i seznam 
doporučené studijní literatury a po dobu pro-
jektového týdne poskytovali potřebné kon-
zultace, žáci měli přístup k informacím na 
internetu v počítačové učebně, po dobu celého 
týdne byly vyvěšeny veškeré materiály na urče-
ném místě ve třídě. Každý žák si zvolil místo v 
budově školy, kde se bude na zkoušky připra-
vovat.
 Součástí absolventské zkoušky se staly 
i počítačové testy z hlavních předmětů, které 
jsou určeny k celoplošnému testování žáků 
devátých tříd v České republice. Tímto testem 
byl zahájen každý den. V pondělí žáci splnili 
test z matematiky, v úterý z českého jazyka a 
ve středu z angličtiny.
 Na závěr každého dne v poslední vyučo-
vací hodině proběhlo průběžné sebehodnocení 
práce a byla provedena i namátková kontrola 
splnění úkolů, které si jednotlivci na daný 
den vytýčili. Každý si ověřil své vlastnosti 
– poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, 
pracovitost, schopnost spolupráce, smysl pro 
povinnost, samostatnost, vlastní rozhodová-
ní, reakci při obtížných situacích, vlastní roz-
voj myšlení, sebehodnocení. Denní hodnocení 
ukázalo, že část žáků je schopna samostatné 
práce, část žáků částečně a někteří bez dohledu 

a pomoci nejsou schopni pracovat.
 Absolventské zkoušky proběhly ve čtvr-
tek 21. 5. 2015 a v pátek 22. 5. 2015. Výsled-
ky byly většinou na podobné úrovni, kterých 
žáci běžně dosahují v průběhu školního roku. 
U některých se projevila zvýšená nervozita a 
obavy ze zkoušení, většina přistupovala ke 
zkouškám odpovědně. S vyznamenáním pro-
spěli pouze 2 žáci, 4 žáci neprospěli, 21 žáků 
prospělo.
 Společenskou úlohu zkoušek pochopili ti 
žáci a žákyně, kteří přišli vhodně oblečeni.
    Jitka Radkovičová 

 
 Ještě plní dojmů se s Vámi chceme podě-
lit o dojmy z návštěvy VIDA! science centra 
v Brně. Návštěvu jsme avizovali v našem 
posledním článku v Drnholeckém občasníku, 
který se týkal pokračování projektu OPVK 
Podpora přírodovědného a technického vzdě-
lávání na středních školách v jihomoravském 
kraji, ve kterém je naše ZŠ partnerem miku-
lovského gymnázia. Díky tomuto projektu 
se čtyřicet sedm vybraných žáků osmého 
a devátého ročníku jelo v pátek 15. května 
2015 podívat do zcela nově otevřeného cen-

Návštěva ve VIDA! science centrum v Brně - 15. 5. 2015
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tra zábavy na téma věda. A každého z nich 
jistě potěšilo, že doprava i vstupné šlo na účet 
projektu. Buďme konkrétní – každý rodič 
ušetřil minimálně 210,-Kč a to nepočítáme 
velkou bagetu, kterou dostali na občerstvení. 
Samotné centrum je novou náplní jednoho 
velkého pavilonu na brněnském výstavišti.
 Měli jsme následující představu o pro-
gramu. Nejprve se žáci dle vlastního zájmu 
porozhlédnou, zhruba po hodině budou dal-
ší hodinku pracovat samostatně na úkolech 
(měli rozdané pracovní listy) a poté se rozdělí 
do tří skupin a každá z nich půjde do speciál-
ní učebny na další hodinový program na téma 
buď vynálezy, zvuk anebo magnetismus. 
Vlastně jsme ani pořádně nevěděli, zda se 
máme či nemáme těšit. Znáte to, něco jiného 
jsou fotky na internetu a něco jiného je pravá 
realita. A jak to dopadlo? S čistým svědomím 
můžeme říci, že na jedničku.
 Žáci se v centru ztratili jak v bezbřehém 
oceánu pokusů, informací, různých hýbadel 
všemožných typů, modelů atd. Prostě jste 
neměli šanci poctivě projít a vyzkoušet jedno 
po druhém ve stanovené době. Jenom namát-
kou. Jezdili jste někdy na kole na laně 8 metrů 
nad zemí, pouštěli jste horkovzdušný balón, 
zažili jste zemětřesení? Víte, kolik decibelů 
ještě vydržíte, dělali jste si někdy vlastnoruč-
ně magnetickou plastelínu, nebo magnetické 
dělo? A to opravdu není ani zdaleka všechno. 
Pokud si někdo myslel, že půjde o nezáživnou 
fyziku, musel být víc než překvapen. Centrum 
je koncipováno jako široko oborové (mecha-

nika, optika, …) avšak přesahuje fyziku do 
mnoha dalších vědních oborů např. biologie 
(model srdce, do kterého lze vstoupit, pozo-
rování živých bakterií pod mikroskopem, …), 
ekologie (funkční model různých typů řečiště 
a jak modelují krajinu, …), geologie (funkč-
ní model gejzíru, …), meteorologie (funkční 
model tornáda, TV zpravodajství…), obnovi-
telné zdroje energie (žáci vyráběli elektrickou 
energii) a mohli bychom pokračovat hodně 
dlouho. 
 Doslova každé místečko bylo napěcho-
váno něčím, co by Vás zaujalo, a to včetně 
volné podlahy, kam dataprojektor promítal 
různé interaktivní kvízy, např. z organické 
chemie.
 Na závěr pár slov pedagogického dozo-
ru na zájezdu a současně učitele fyziky. Můj 
názor je pochopitelně subjektivní, ale nebo-
jím se ho prezentovat. Ještě jsem nezažil, 
aby každý žák ve třídě, bez ohledu na pro-
spěch a zájem o předmět, vydržel tak dlou-
ho se zájmem něco dělat a navíc opakovaně. 
Účastnil jsem se práce skupiny na téma mag-
netismus a potěšilo mne, že žáci reagovali na 
lektora mnohdy již se znalostí problematiky 
ze školy, takže tak špatně asi neučíme, roz-
hodně škole nedělali ostudu. Po cestě domů 
vyplňovali žáci anonymně dotazník a drtivá 
většina by hned jela znovu. Něco mi říká, že 
jsme nebyli ve VIDA! science centrum v Brně 
naposledy.      Tomáš Zejda
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Gymnastika
 Gymnastické závody pořádané naší 
školou získávají na kladné pověsti. Alespoň 
tak lze soudit podle rekordní účasti v letoš-
ním ročníku. Do Drnholce si 11. dubna při-
jelo zacvičit a zasoutěžit celkem 115 účastní-
ků z 21 škol. Díky sehrané organizaci se vše 
podařilo zvládnout v pěkném čase a o půl 
třetí odpoledne jsme 19. ročník mohli slav-
nostně ukončit.
 A jak si vedli zástupci z naší školy? Konkurence byla vysoká, ale i tak se na stupně vítě-
zů dostal Vojtěch Marx – 3. místo, Patrik Vrška – 1. místo, Maruška a Eliška Marxovy – 1. a 
2. místo. V dorostencích si medaile rozdělili bývalí žáci Christoph Sulz, Martin Ondráček a 
Tomáš Zámečník. 
 Je třeba zdůraznit, že za úspěchem závodnic z Březí, Dolních Dunajovic, Mikulova a 
Hrušovan stojí tréninky pod vedením manželů Smíškových a slečny Zuzany Šedivé, kteří se 
gymnastkám věnují v Drnholci a Hrušovanech nad Jevišovkou.  Doufejme, že je tato forma 
propagace sportu bude ještě hodně dlouho těšit.
 Jejich svěřenci se také neztratili na náročných závodech ve Šlapanicích, kde už je naše účast 
také tradiční. Medailového úspěchu dosáhli Karolína Mrenicová a Patrik Vrška,  kteří obsadili 2. 
místo. Nikola Rohrerová obsadila 8. místo ve své kategorii a Natálie Komínková 7. místo.

Úspěchy našich žáků

Vybíjená
Žáci 1. stupně dosáhli pěkného úspěchu na 
okrskovém kole ve vybíjené. Po celý turnaj 
nepoznali hořkost porážky a v samotném 
závěru v rozhodujícím utkání o postup na 
okresní kolo deklasovali ZŠ Valtice. V okres-
ním přeboru pak po statečném výkonu 
dosáhli na 3. místo. 

 Kopaná
Na začátku května se naši mladí fotbalisté 
zúčastnili okrskového kola McDonald  Cupu 

ve Valticích.  V konkurenci čtyř družstev se naše obě družstva umístila shodně na pěkných 
druhých místech. Za předvedené výkony se nemuseli žáci rozhodně stydět a za příkladnou 
reprezentaci školy si zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme rovněž rodičům, panu Kocmanovi 
a Zugárkovi, za pomoc při této soutěži.

Recitace
Na apríla 1. dubna jeli čtyři zástupci – vítě-
zové školního kola na recitační soutěž do 
Mikulova. Ani letos jsme nepřijeli s prázd-
nou a díky Johance Krškové z 1. třídy jsme 
přivezli „stříbrnou medaili“.
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 Z našich předškoláků se brzy stanou ško-
láci. Abychom jim usnadnili vstup do školy, 
připravili jsme pro ně 10 lekcí přípravných 
kurzů. Každé úterý a čtvrtek jsme se s nimi 
scházeli ve škole. 
 Dětem se školní prostředí moc líbilo. 
Tady se plnily úkoly úplně jinak, než ve škol-
ce. A to i proto, že tady s nimi byli i rodiče 
(většinou to byly maminky, ale objevilo se i 
pár odvážných tatínků). Mělo to svůj důvod. 
Rodiče měli možnost zjistit, jak na tom jejich 
děti jsou. Jak se umí soustředit, jak se chovají 
ve skupině ostatních, v čem je jejich síla a v 
čem slabina. 
 V každé lekci bylo něco nového, ale něco 
se pořád opakovalo. Vždycky jsme si na začát-
ku procvičili ruce, prsty a pusinky a vždycky 
jsme měli pracovní list s grafomotorickým cvi-
čením. Brzy jsme totiž zjistili, že držení tužky 
nám hned po správné výslovnosti dělá největší 
potíže. V dalších úkolech jsme se zaměřili na 

různé oblasti – zrakovou, sluchovou, mate-
matickou, řečovou a jiné. Děti udělaly za celý 
kurz veliký pokrok. A nejen ony. I rodiče si 
moc pochvalovali, že mají náměty, jak se svý-
mi dětmi pracovat a co s nimi procvičovat, 
aby jim to ve škole šlo co nejlépe. Většiny kur-
zů se zúčastnila i budoucí učitelka prvňáčků 
– p. Šimčíková. I tady byl přínos oboustranný. 
Děti poznaly ji, ona děti a navíc poznala, jak 
pracujeme s dětmi v MŠ.  
 Moc děkuji všem rodičům, za to, že do 
kurzů s dětmi poctivě docházeli. Myslím, že 
jsme společně nejen odvedli kus poctivé práce, 
ale že jsme se i příjemně pobavili. Ale všechno 
jednou končí. Skončily naše přípravné kurzy, 
brzy pro naše předškoláky skončí školka a už 
se všichni moc těší do školy. Přejeme jim jen 
to nej, nej, nej! Doufáme, že na školku budete 
vzpomínat rádi.  Marie Švejdová

Dějepis
 Poprvé se žáci osmého ročníku zúčastnili soutěže o znalostech Mikroregionu Mikulov-
sko, která je pořádána DDM Mikulov.
Žáci 8. A pod vedením paní učitelky Zabloudilové si v šesti disciplínách ověřili nejen své zna-
losti ohledně regionu, ale také zručnost ve fl orbalovém slalomu, důvtip při poznávačce obcí, 
paměť při určování názvů a děje fi lmů natočených v Mikulově a jeho okolí a šikovnost při 
skládání znaků obcí z puzzlí.
 Výkony všech soupeřů – ZŠ Valtická, ZŠ Hraničářů, Gymnázia Mikulov a ZŠ Drnholec 
– byly vyrovnané, takže o druhém místě musel rozhodnout rozstřel. Štěstí stálo při nás a my 
jsme se mohli radovat z krásného 2. místa. 

Kateřina Smíšková, Stanislav Pichanič, Soňa Zabloudilová, Jana Juřenová

Přípravný kurz pro předškoláky
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****** Ohlédnutí za školním rokem v MŠ ******
 Něco končí, něco začíná. Je 
tomu tak i v případě letošního 
školního roku v naší školičce. Pra-
covní rok velmi rychle utekl, blíží 
se prázdniny a my můžeme pouze 
bilancovat. Byl to rok plný změn.
 Dlouhou dobu byla naše škol-
ka dvoutřídní, ale od listopadu 
loňského roku se počet dětí a tím i 
počet tříd zvýšil. Naše školka je nyní 
trojtřídní. O otevření nové třídy 
jsme informovali v minulém čísle. 
 A jak to bylo dál? Změny nás 
neopouštěly, i když jsme nic neotvírali, jen 
se nám obměňoval personál. V lednu ode-
šla paní učitelka Heinischová na mateřskou 
dovolenou a nastoupila paní učitelka Hirto-
vá. V únoru odešla paní učitelka Kvintová a 
nastoupila paní učitelka Růžičková.
 V letošním školním roce navštěvovalo 
naši školku 74 dětí (42 chlapců a 32 děvčat). 
V lednu se uskutečnil zápis do základní školy. 
Z celkového počtu 21 předškoláků bylo do ZŠ 
zapsáno 14 dětí (7 chlapců a 7 děvčat). Sedmi 
dětem byla školní docházka odložena. Roz-
loučení s budoucími prvňáčky se uskutečni-
lo v pondělí 29. 6. 2015, kdy byli pasováni na 
školáky.
 Nezapisovalo se jen do školy, ale v dub-

nu se uskutečnil zápis do naší školky. Zapsat 
se přišlo 25 dětí. Vzhledem k tomu, že 17 
dětí z MŠ odchází (14 odchází do ZŠ a 3 děti 
odchází do MŠ v místě svého bydliště), bylo 
vyhověno 17 žádostem o přijetí a 8 žádostem, 

z nedostatku místa, vyhověno nebylo.
 V průběhu školního roku jsme s dět-
mi prožili nezapomenutelné chvíle, na které 
budeme jistě rádi vzpomínat. Uskutečňovali 
jsme akce, které jsme zařazovali s ohledem 
na roční období, svátky a události v průběhu 
roku. Do života školky se zapojili i rodiče a to 
svou přítomností na vánočním a jarním tvoři-
vém odpoledni, zúčastnili se besídek (vánoční, 
Den matek). Připravovali pro své děti masky 
na maškarní, pohádkové reje. Aktivně se zapo-
jovali do tématických celků. 
 Za celý rok jsme toho s dětmi stihli 
opravdu hodně. Vzpomínáme na již tradiční 
akce, ať už pouze „naše“ nebo za účasti rodi-
čů, veřejnosti a kamarádů ze školy. V MŠ nás 
navštěvovali s divadelními představeními her-
ci z Hodonína s pohádkami o krtečkovi a jeho 
kamarádech.
 Program naší školky byl sestavován tak, 
aby činnosti v něm obsažené děti nejen poba-
vily, ale také rozvíjely jejich osobnost po všech 
stránkách a zároveň je připravovaly na další 
etapu dětského života, což je vstup do ZŠ.
 A co říci na závěr? Myslím si, že se nám 
školní rok i se všemi změnami vydařil a já za 
to musím poděkovat dětem, všem kolegyním 
a zaměstnancům školky. Rovněž chci poděko-
vat všem rodičům za příjemnou spolupráci a 
mnohdy i pomocnou ruku při organizaci akcí. 
Děkuji vedení naší školy za vstřícnost a ocho-
tu zvelebovat naši školku.Všem přeji příjemné 
léto a těším se, že se všichni ve zdraví setkáme 
opět v září.           Chmelinová Jiřina



15

140.
výročí 

ve znamení zábavy pro veřej-
nost, ale hlavně i pro hasi-

če. V dopoledních hodi-
nách začal slavnostní 
průvod od požární 
zbrojnice k srdci Drn-
holce, na náměstí. V 
čele nás doprovázeli 
praporečníci se svými 

zástavami. Za nimi šli 
naši nejmenší v dopro-

vodu členů sboru v nově 
pořízených hasičských unifor-

založení hasičského sboru v Drnholci
  
   Dny 8. a 9. května 
patřily v Drnholci hasi-
čům, přesněji řeče-
no, Drnholec patřil 
hasičům. Důvo-
dem byly oslavy 
u příležitosti 140 
let od založení 
sboru.     
         Vše začalo v 
pátek veřejnou člen-
skou schůzí. Jak tomu 
na takových schůzích bývá, 
předávala se vyznamenání a podě-
kování. Našemu sboru se dostalo poděko-
vání nejvyššího. Představitelem SH ČMS 
byl našemu sboru předán hasičský prapor. 
Ovšem nebylo to pro nás jediné ocenění. 
Před samotnou schůzí proběhlo slavnostní 
předání nově opravené hasičské zbrojnice, 
a to i s překvapením. Pan starosta Městy-
se Drnholce Jan Ivičič slavnostně předal 
členům SDH sochu Svatého Floriána, která 
zdobí v čele novou tvář celé budovy.
 Samotné oslavy založení ovšem byly 
směřovány na sobotní den. Celý den se nesl 
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ci

mách, na jejichž 
nákupu se z vel-
ké části podílel i 
Městys Drnho-
lec. Poté následo-
vali pozvaní čle-
nové ostatních 
sborů. Za touto 
parádou jelo přes 
čtyřicet historic-
kých i současných požárních vozidel. Byly 
předvedeny ukázky historického i současné-
ho hašení a ukázky vyprošťování a speciální 
vyprošťovací hasičský vůz.
 V odpoledních hodinách začala tradiční 
soutěž v požárním útoku O pohár starosty 
obce. Počasí bylo nádherné, atmosféra per-
fektní. Touto cestou bych chtěl poděkovat 
všem členům SDH Drnholec za bezchybné 
a fyzicky náročné organizaci celé slavnosti. 
Dík patří i všem drnholeckým, kteří nám 
pomohli s přípravami a jednotkám, které 
nás přijely podpořit.
 Na závěr mi připadá velká čest podě-

kovat dvěma lidem, kteří se zasloužili o to, 
že celé oslavy proběhly na výbornou. Je to 
náš dlouholetý starosta SDH Drnholec pan 
Alois Vozdecký, který si zaslouží zvláštní 
poděkování. Bez jeho přesvědčení a nasaze-
ní by současné sdružení nebylo tam, kde je. 
Ten druhý je pan Radek Krýsl. Uspořádání 
celkového postavení vozidel, ukázky a zajiš-
tění všech jednotek je jeho práce. Sám se i 
dvakrát postaral o technické zajištění dvou 
akcí pod názvem Dálková doprava vody, kte-
ré byly v minulých letech námětem cvičení.
 Za celé SDH Drnholec Vám moc děkuji.

Jiří Malík, velitel SDH Drnholec

Mladí hasiči.....
 Od měsíce března se toho u mladých hasičů hodně událo. 
V první řadě to bylo výročí. Drnholečtí hasiči slavili 140. let od 
založení SDH. Mladí hasiči pod vedením Kryštofa a Natálie 
Lambotových nacvičili krátké představení, které na výročí s 
dětmi předvedli.
  V sobotu 16. května se odehrálo okresní kolo mládeže. I 
přes minimální počet tréninků jsme získaly krásné 2. místo, i 
když nám ten den štěstí moc nepřálo. :-( Počasí už nám přeje, 
a tak pilně trénujeme na naše poslední závody sezóny, které se 
odehrají v Sedleci. Dále máme v plánu soustředění na Starát-
ku, kde i přespíme. 
  Potom nám naše sezóna kon-
čí, ale snad se  v září opět sejdeme  
v hojném počtu a budeme trénovat 
na naše další soutěže. Proto dou-
fáme, že se u nás zase na podzim 
ukáže spoustu nových tváří. 
  Těšíme se na vás, tak se za 
námi přijďte podívat.:-)

Za kolektiv mladých hasičů
Nela, Karolína, Pavla a Kristýna
Jiří Malík, velitel SDH Drnholec
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VI. slet 
 čarodějnic v Drnholci

 Letošní prvomájové odpoledne patřilo 
opět po roce čarodějnicím, čarodějům a dal-
ším čarodějnickým a kouzelnickým bytostem 
a tvorům.
 Dopoledne jsme se jako místní čaroděj-
nice sešly před hasičskou zbrojnicí naposledy 
v „civilu“, abychom domluvily poslední detaily 
plánované akce, a to VI. sletu čarodějnic v Drn-
holci, a samozřejmě, abychom nachystaly na 
Starátku vše potřebné pro čarodějnické aktivity 
dětí z Drnholce a okolí. Při uvedeném chystání 
nám po předešlém trochu nepříznivém dešti-
vém počasí chvílemi i svítilo sluníčko. Přípravy 
všech míst určených pro plnění různých čaro-
dějnických dovedností, prostorů sloužících k 
občerstvení různými čarodějnickými nápoji a 
pokrmy a samozřejmě seskládání dřevěných 
polen do hranice včetně umístění hadrové 
čarodějnice Bimbuly jsme se společně s dobro-
volnými hasiči zhostili v plném elánu a nadšení.
 Před třetí hodinou jsme pomocí místní-
ho rozhlasu vysílajícího čarodějnické písničky 
svolávaly všechny čarodějnické a kouzelnické 
bytosti na místo „odletu“ – náměstí. Bohužel se 
to asi nelíbilo mrakům nad naší obcí, protože 
opět začalo mrholit. I přesto se však dostavi-
lo hodně dětiček v kostýmu či bez, některé 
samozřejmě v doprovodu starších rodinných 
příslušníků. Děkujeme za to, že vás toto jemné 
poprchávání neodradilo z možnosti prožít opět 
jedno úžasné odpoledne plné radosti a smíchu.
 Po příletu naší hlavní čarodějnice Elvíry 
na náměstí jsme se všichni společně naučili 

kouzelné zaklínadlo, všechny děti dostaly na 
ruku malé razítko čarodějnice a poté si mohly 
vytáhnout zdarma jeden výherní lístek do tom-
boly. Nechybělo ani společné focení. Pak jsme 
šli všichni společně za našeho zpívání zná-
mých písniček v dlouhém hadu směr Starátko.
 Při cestě na místo „příletu“ – Starátko – 
hledaly děti krepové fáborky. Při jejich objevení 
se pak snažily najít malou plastovou kouli. Kuli-
ček bylo pět a každá obsahovala konkrétní úkol 
s čarodějnickou tématikou. Děti vše zvládly na 
výbornou. Díky mrholení jsme letos nepod-
stoupili již tradiční focení u dopravní značky 
„DRNHOLEC“. Naše kroky raději směřovaly 
přímo na Starátko a ke splnění posledního z 
pěti úkolů, a to nalezení „pokladu“. Na děti tak 
v truhlici s pokladem čekalo mnoho různých 
sladkostí, pastelky, deníčky, bločky ……………
 Malé čarodějnice
 Děti, které chtěly získat čarodějnickou 
medaili, nejdříve absolvovaly návštěvu pěti 
stanovišť, kde si vyzkoušely své čarodějnické 
schopnosti (kreslení v perníkové chaloupce, 
překonávání překážek opičí dráhy, skok v pyt-
li, hod krkavčím vejcem a hledání drobných 
pokladů v HATLA-PATLA). Nechyběla však 
i čarodějnická věštírna, prodejna štěstíček, 
malování na obličej a tělo a prodej různého 
občerstvení. Letošní ročník sletu čaroděj-
nic byl kvůli počasí ochuzen o dílničky, kde 
byly nachystané čarodějnické omalovánky, 
čarodějnické rébusy a také potřeby pro výro-
bu malé čarodějnice na kolíčku na prádlo. 
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Po splnění úkolů na všech pěti stanovištích se 
děti podepisovaly do kroniky a dostávaly krás-
nou dřevěnou medaili (vyrobil pro nás p. Kahá-
nek – děkujeme). 
 Následovaly různé soutěže, které dětem 
pomáhaly zkrátit čas čekání na večerní tanec 
dospělých čarodějnic, při kterém se zapálil hlav-
ní oheň i s Bimbulou. Samozřejmě se dychtivě 
očekávalo i zahájení vydávání drobných dět-
ských výher z tomboly a v neposlední řadě také 
pozdně večerní překvapení, kterým byl pěkný 
ohňostroj. 
 Soutěžilo se např. o nejlepší tanečni-
ci/tanečníka, o nejhezčí čarodějnici/čaroděje 
(děti si vybraly tři zástupce z řad dospělých a v 
krátkém časovém limitu se snažily z nich udělat 
čarodějnice/čaroděje). Děti dostaly i úkol, který 
se prolínal celým odpoledním děním. Měly si 
hlídat počet, kolikrát bude na Starátku vyřčeno 
zaklínadlo, které jsme se všichni společně nau-
čili již na náměstí. Výherci soutěží byli odměně-
ni sladkostmi a drobnými dárky.   
 Průběh této akce dle naplánovaného 
časového harmonogramu nám všem po celou 
dobu zpříjemňoval muzikou náš, snad již dvorní, DJ – p. Lambot (děkujeme). Nechybělo však ani 
výborné jídlo, pití a sladkosti. Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k úspěšnému 
a navzdory mírně nepříznivého počasí k úžasnému čarodějnickému odpoledni plného smíchu a 
spokojených dětských, ale i dospěláckých obličejů. Věřím, že příští rok se opět čarodějnicky sletíme 
a pobavíme.   JOGYZŇA, v civilu Andrea Španielová foto Luděk Zámečník (děkujeme)

Výzva - Vinobraní Drnholec
     Letošní 5. Drnholecké vinobraní se bude konat 
26. 9. 2015. Kdo z vinařů by měl zájem zúčastnit 
se otevřených sklepů v rámci této akce, nechť se 
nahlásí panu Bohumilu Kalousovi do 31. srpna.           
Kdo ze spoluobčanů má zájem podílet se či pomo-
ci při organizaci i samotném průběhu 5. vinobra-
ní v Drnholci, nechť se přihlásí u paní Bronislavy 
Šimčíkové nebo na podatelně městyse Drnholec.  
Děkujeme všem, kteří se ozvou. Prodejce upozor-
ňujeme taktéž zájemce o stánkový prodej, že bude 
sortiment zboží a nabídka občerstvení limitována. 
Prosíme zájemce nahlásit do 10. 9. 2015 na již zmí-
něných místech. Děkujeme.

Městys Drnholec zve své spoluobčany na 5. ročník Drnholeckého vinobraní. 
 I v letošním roce chystáme historický průvod kolem otevřených sklepů. Nebude chy-
bět zajímavý doprovodný program i na náměstí. Večer přivítáme nové hotaře z řad loň-
ských návštěvníků na Hotařově zábavě.  Myslíme i na zakončení odpoledního průvodu 
„Otevíráním hory“ v podání Drnholeckých. Srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace na 
plakátcích, stránkách městyse a hlášení místního rozhlasu.



19

  Místní kulturní dům se v sobotu 
7. 3. 2015 večer přeměnil na místo, kde 
došlo k pořádnému reji mnoha různých 
masek a převleků našich dospělých spo-
luobčanů, ale i hostů z jiných obcí. Řek-
la bych, že na letošní Šibřinky se do sálu 
odvážilo přijít v kostýmech více lidiček než 
těch v „civilu“, a to je dobře. Domní-
vám se totiž, že tento večer plný 
smíchu a dobré nálady by měl 
být pokaždé přeplněn kostý-
movanými postavami, pro-
tože o tom přeci Šibřinky jsou. 
Za maskou se navíc dá schovat 
i trocha té nesmělosti či strachu 
z posměchu těch, kteří se neumějí 
nebo nechtějí bavit.
 Po budově kulturního domu se 
pohybovalo několik ucelených skupinek 
lidí v kostýmech, ale samozřejmě se našli i 
maskovaní jednotlivci. Oceňuji výborné nápady možností převleků, masek, 
kostýmů ………., protože bylo vidět, že si všichni zúčastnění dali práci s vymýšlením kostýmů a 
ve většině případů i s ruční tvorbou svých převleků.
 Zřejmě si nevzpomenu na všechny skupinky či jednotlivce v maskách. Těm, jejichž kostý-
movou podobu zde neuvedu, se omlouvám. Ve skupinkách se nám všem představili zahradník 
a mrkvičky, postavy z fi lmové pohádky „Princezna ze mlejna“, postavy z animovaného seriálu 
„THE SIMPSONS“, postavy ze seriálu „Pobřežní hlídka“ a z fi lmů „Planeta opic“ a také z pohád-
ky „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Také jsme tam měli i baču s ovečkami a ovčáckým psem, pokud 
to však nebyl zákeřný vlk. Nechyběly ani mnohabarevné „šílené pastelky“, klaunovská skupin-
ka, hmyzí partička se svým skřítkem. Mezi jednotlivci jsme mohli vidět „duchy Drnholce“, jep-
tišku, čertici, krtečka, Skota z fi lmu „Statečné srdce“, uklízečku a spousty dalších. Někteří byli 
tak zamaskovaní, že bylo velmi těžké je před odhalováním svých běžných obličejů poznat. To 
byl samozřejmě, kromě jiného, účel této akce. Hodně z nás bylo po sundání možných částí kos-
týmů překvapeno, kdo že se pod tou či onou maskou skrýval. Všechny převleky a 

masky měly velký úspěch i u nekostýmovaných diváků, 
kteří svými hlasy na hlasovacích lístcích vyjadřovali své 
sympatie k té či oné skupince nebo jednotlivci v mas-
kách. Porota hlasy spočítala a poté vyhlásila, myslím, 

15 míst sympatie publika. Nezáleží na tom, která 
maska vyhrála. Každá měla své osobité kouzlo 
a své příznivce. Hlavní bylo to, že jsme si tento 
večer všichni pořádně užili a že jsme se dokázali 

odvázat a oprostit od svých dospěláckých povin-
ností a problémů a v podstatě, že jsme se vrátili do 

hravých dětských let.
  Za jednu z mnoha masek Andrea Španielová

ŠIBRINKY 2015ŠIBRINKY 2015
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    Mikulovský zpěváček
 V jarním měsíci se zpě-
váčci z Jarabáčku zúčastnili 
oblastního kola Zpěváčku v 
Mikulově. V letošním roce se 
na pódiu mikulovského kina 
sešlo 32 dětí tří kategorií. My 
jsme měli zástupce v první 
a druhé kategorii. Naši zpě-
váčci osadili přední příčky ve 
druhé, postupové kategorii. 
 Do krajského kola 
postoupila z prvního mís-
ta Klárka Štyksová a Tomáš 
Ledvina. Na krásném dru-
hém místě skončila Simča 
Černošová a Adélka Bylo-
ková a třetí Vaneska Štyksová. V první kategorii byli oceněni porotou Mareček Ledvina a 
Emička Žouželková. Všichni Jarabáčci byli úžasní a reprezentovali nejen soubor, ale i náš 
městys Drnholec. Nutno dodat, že jak Klárka, tak i Tomáš se vzdali krajského kola z důvodu 
reprezentace Jarabáčku v oblastní přehlídce dětských souborů. Děkuji a klobouk dolů. Ještě 
se najdou děti a rodiče, kteří dají přednost kolektivu před vlastním úspěchem. 

 Oblastní přehlídka dětských 
 folklorních souborů

 V neděli 12. dubna mikulovské kino 
hostilo oblastní kolo postupové přehlídky 
dětských národopisných souborů. 
 Přehlídku jako již tradičně pořádal 
Národopisný spolek Pálava Mikulov a 
Regionální folklorní sdružení Mikulovsko. 
Odborná porota delegovaná Společností 
pro lidové tradice Jihomoravského kraje ve 
složení – Etela Podešvová, Lenka Zelinková, 
Hana Dobrovolná a manželé Marcela a Ivo 
Urbanovi hodnotila výkony čtyř dětských národopisných souborů. Místní Palavěnky a Pala-
vánku, Jarabáčku z Drnholce a Borověnky z Valtic a tří doprovodných cimbálových muzik 
– Kolíku a malé CM ze ZUŠ Mikulov a Kapuráků ze ZUŠ Valtice.
 Děti předvedly, jak umí společně tančit, zpívat a hrát. Předseda poroty pan Urban vel-
mi ocenil vysokou úroveň všech zúčastněných kolektivů. Ocenil i práci vedoucích, kteří se 
dětem věnují. Všem přítomným pak poděkoval za zájem o folklór a lidové tradice. Vítěz-
ným souborem, který postoupil do krajského kola ve Strážnici 25. dubna byl náš Jarabáček. 

 V Jarabáčku se děti 
ani rodiče



Jarabáček reprezentoval 
nejen Drnholec, ale celý 
mikroregion Mikulov-
sko v krajském kole dět-
ských folklorních sou-
borů ve Strážnici. 

 Jarabáčci byli skvělí. 
I když to nestačilo na 
postup do celostátního 
kola, porota nám sdělila, 
že chvíli polemizovali o 
možném postupu. Jen 
škoda, že nemluvíme 
nářečím. Už víme, co 
pilovat. Kdo by nás chtěl 
přiučit kyjovskému ná-
řečí, jste vítáni. Velké 
poděkování patří rodi-

čům a mnohdy celým rodinám za velkou podporu a potlesk z hlediště. Děkujeme.

4. dětský krojový ples.......

....jsme zvládli mezi soutěžemi v Mikulo-
vě a Strážnicí.  Děkuji všem rodičům za 
perfektní organizaci, za plné stoly dob-
rot, za hladký průběh plesu. Děti budou 
rády vzpomínat na akce strávené ve vaší 
přítomnosti. Děkujeme všem souborům 
- Voděnce z Podivína, Dunajku z Dol-
ních Dunajovic i Pomněnce z Tvrdonic. 
Společně s Jarabáčkem soubory vytvořily 
báječnou atmosféru. Děkujeme a již nyní 
se těším na příští dětský krojový plesík.  
 Nesmíme zapomenout na hlavní 
sponzory – Úřad městyse Drnholec, SRPŠ 
při ZŠ Drnholec a ČSZ Drnholec. Dechové hudbě Horence za příjemné odpoledne.
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Jarabáček myslí i na seniory

 Nejen soutěže a zábavu znají děti z Jarabáčku. Nedílnou součástí programu je 
také vystoupení v okolních vesnicích pro seniory a nemocné. 
 10. 5. jsme předvedli své pásmo a skočné v Jevišovce na oslavě ke Dni matek a ve 
čtvrtek 28. 5. v Domově seniorů v nedalekém Šanově.  
 V červnu jsme absolvovali hodečky v Dolních Dunajovicích a v červenci nás 
můžete vidět a podpořit v Drnholci na nedělním odpoledni pro děti. 
 K prázdninám patří odpočinek a i Jarabáček bude v letošním roce odpočívat a 
nabírat sil do osmého roku trvání.   

  Bronislava Šimčíková
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  Vydařené 
  zájezdy

    V měsíci březnu 
     jsme se vydali 
z Drnholce a okolí 
do Prahy na muzikál Mamma mia, na 
jeden  z nejúspěšnějších světových muzi-
kálů založeném na písních skupiny ABBA 
na největším muzikálovém jevišti v Česku 
v Kongresovém centru Praha. Čekal nás 
živý orchestr, originální výprava a obsaze-
ní nejznámějších českých umělců.  Zájem o 
muzikál byl tak velký, že jsme obsadili dva 
autobusy. Těšíme se na další zájezdy.

       V dubnu jsme se opět vydali za 
kytičkami do Olomouce, kde hlavní 
květinová expozice nazvaná Smyslů 
plná zahrada nás kvetoucími portá-
ly zavedla do čarovného prostoru s 
nesmírným množstvím rozmanitých 
vůní, barev a tvarů vytvořeného pomo-
cí aranží tisíců kusů narcisů, tulipánů, 
hyacintů a modřenců, ale také muškátů, 
petúnií a voskovek. Zahrada odpočin-
ku, chutí a hudby byla doplněna vodní-
mi gejzíry. No prostě, kdo tam byl, neo-
dolal. Děkuji všem účastníkům zájezdu 
za dochvilnost a zájem za něčím nebo s 
někým vyjet, odpočinout si a relaxovat. 
Těším se na další spolupráci. Přeji všem 
krásnou a pohodovou dovolenou.

Nekvalitní provedení zámkové dlažby na vchodu do hřbitova.
Chcete-li si ublížit, vyrazit si zuby nebo narazit si ruku nebo svoji hruď, jděte na 
hřbitov. Tam na Vás čeká překvapení v podobě otevření hlavních dveří pro chod-
ce. Dávejte pozor, protože nejdou otevřít tak, jak byste si představovali. Otevírejte 
pomalu a velmi mírně až narazíte na překážku, tou je dlažba u tohoto vchodu.

      Křivánek Ferdinand

****************** *****************Kritická připomínka

  Bronislava Šimčíková
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Sobota 30. května patřila dětem. Tentokrát akci MDD zaštítili naši hasiči.  Za 
velmi teplého a slunného počasí jsme se společně s dětmi sešli na hřišti „Starátko“, 

abychom dětem připravili co nejpestřejší odpoledne. Soudě z reakcí dětí se toto podařilo. Děti měly možnost 
prokázat, jak jsou zdatné, mrštné, pohotové a vynalézavé. Čekal je přechod po kladině - balanční soutěž s míč-
kem, hod míčkem do plechovek, hod šipkami do terče se srncem, střelba ze vzduchovky do terčů divočáka, lišky, 
srnce, bažanta a zajíce. A pro nejmenší hod do krtečka. Nechyběly ani skoky v pytli, které však letos nahradily 
skoky v cíchách (povlečení na polštáře). 
 Ale nejen fyzickou zdatnost děti prokazovaly, myslivecký dorost - MK „Srnčata“ si připravil i vědo-
mostní soutěže. Červen je měsícem myslivosti, tak nás zajímalo, zda děti něco vědí o u nás žijící zvěři. V 
soutěži „Přísloví“ měly děti přiřadit správné rčení ke správnému zvířeti - např.: chytrý, bystrý, hbitý, moud-
rý jako .....atd. Měly možnost určit u 8 druhů zvěře, co zdobí jejich hlavy a v soutěži „Kde bydlím?“přiřadit 
obrázky zvířat ke správnému místu, které znázorňovalo 5 velkých 
papírových kruhů, na kterých byl vyobrazen les, voda - rybník, lou-
ka, strom - dutina a nora. Nutno podotknout, že děti tato soutěž 
velmi zaujala a vedly si výborně. Těm nejmenším pomáhali rodi-
če, ale to bylo dovoleno a spolupráce byla oboustranná. Když však 
děti „zmerčily“ tvorbu mýdlové pěny, nic už je nemohlo zadržet, 
ba ani to, že se před pár minutami přehnala nad „Starátkem“ 
průtrž mračen. Dokonale si to užily, o čemž svědčí i fotky, které 
pořídil Pavel Božek. Jejich „rochnění“ ukončili hasiči sprškou vody, 
kterou rozpustili poslední zbytky pěny. Pro ty otužilejší byly při-
praveny i nádrže s vodou. Děcka mokrá, studená, ale spokojená a 

hlavně vyřáděná, se vracela k jednotli-
vým stanovištím, kde na ně čekala vždy 
sladká odměna. Počasí se umoudřilo, opět 
svítilo sluníčko a bylo teplo. To, že bylo 
dětí i rodičů méně než předešlé roky bylo 

způsobeno asi tím, že byl den dětí v sobotu místo již tradiční neděle, ale přesun byl kvůli závodům, které se 
konaly právě v neděli. „Starátko“ je však na dětské hrátky ideálním prostředím a tak snad vyvážilo i tuto změ-
nu. Občerstvení bylo perfektní, i když nám nad hlavami kroužily letouny našich modelářů. Všem pořádajícím 
patří dík, je dobře, že našim organizacím na dětech záleží, neboť to budou právě ony, které budou v této tradici 
pokračovat a den dětí bude mít dobrou úroveň i ohlas.            Pavla Suchyňová
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 Něco málo z naší činnosti dá nahléd-
nout do práce klubu. A že je zajímavá, svěd-
čí i to, že přicházejí a taky zůstávají další 
drnholečtí důchodci. Zpestřením setkávání 
občas bývá oslava narozenin někoho z čle-
nů.
 Před Velikonocemi jsme připravi-
li zajímavou výstavu, kde bylo možné 
shlédnout tradiční výzdobu, ochutnat 
velikonoční pečivo. Jenom je nám líto, že 
cizích návštěvníků bylo více než místních 
občanů.
 V květnu jsme se potěšili návštěvou 
zámku, zámeckého skleníku a nádherného 
parku v Lednici. V poznávání našeho kra-
je budeme pokračovat na podzim v Ivan-
čicích, kde jsou muzea V. Menšíka a A. 
Muchy.

Aktivní důchod 
v Drnholci

 Byli jsme nadšeni výstavou a dalšími 
akcemi místních hasičů k jejich 140. výročí 
vzniku organizace. Přehlídka stejnokrojů a 
techniky bylo skvělé představení! Děkuje-
me. 

Každá činnost nám říká: „Stárnutí neza-
bráníš, ale zestárnout nemusíš.“
    Milena Langeová

 DNE 18. 7. 2015 pořádá myslivecké sdružení„Rozvoj“
JIŽ TRADIČNÍ

      ČERVENCOVOU NOC
               na hřišti TJ Dynama Drnholec.

                 ZAČÁTEK VE 20 HOD. Hraje SIMAEN BAND. 
          Vstupné 100,- Kč. občerstvení ZAJIŠTĚNO.
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Výtěžek akce bude věnován na pomoc zdravotně postiženým dětem.
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 Dlouho jsem přemýšlel nad tím jak začít tento 
článek a nemohu jinak, než poděkováním.
 V první řadě bych chtěl jménem všech členů, 
hráčů a fanoušků poděkovat panu Ferdinandu Kři-
vánkovi za vedení fotbalového klubu a popřál mu i 
nadále mnoho zdraví a elánu do života.
 Po jeho skončení ve funkci předsedy TJ Dyna-
mo se dlouho debatovalo, kdo bude jeho následovník. 
Nakonec jsem přistoupil na to, že převezmu vedení 
klubu, aniž bych tušil, co mě čeká za povinnosti, úko-
ly a zařizování.
 První velkou změnou, která probíhá na všech 
úrovních fotbalu a startuje dnem 1. 7. 2015 je plně 
elektronické řešení všech fotbalových záležitostí. 
Touto změnou nám nastalo nejen vyřešení zavede-
ní internetu do kabin, ale i vyřízení elektronických 
registrací všech hráčů a členů do nové sezóny a potře-
by zakoupení počítače.
 Pomalu nám končí první půlrok a my bilancuje-
me, co se za poslední půlrok uskutečnilo.
 V březnu jsme uspořádali již tradiční maškarní 
ples „Šibřinky“. O veselí a spoustu propracovaných 
masek nebyla nouze, stejně tak jako o velký nepořá-
dek, který se druhý den uklízel.
 Jarní část jsme začali s velkým plánem o 
udržení mužstva A v Okresním přeboru. Bohužel se 
nám to asi nepovede a to i vzhledem k nepříjemnos-
tem, které nám způsobily chyby v registracích hráčů 
do členství FAČR, tím došlo ke kontumaci zápasů a 
odpočtu bodů, které nám budou s největší pravděpo-
dobností chybět. Neztrácíme hlavu, a i kdybychom 
hráli nižší soutěž, tak věříme, že se o návrat do Okres-
ního přeboru tým A znovu popere, aby se i v budouc-
nu hrál v našem městysi fotbal na vyšší úrovni.
 Tím se dostávám k velkému problému, který 
dlouhodobě trápí nejen nás, ale i ostatní týmy a to 
je nedostatek mládeže, která by měla zájem sporto-
vat. Mým snem a plánem je opětovné založení žáků. 
Mám již přislíbenou pomoc v budování nového týmu 
žáků, ale nebude to jednoduché a vše se bude odví-
jet od zájmu dětí i rodičů. Chtěli bychom od nového 
školního roku v září udělat nábor a postupně začít s 
trénováním. Pokud bude dostatek dětí, tak bychom 
od nového ročníku přihlásili žáčky do soutěže. Je to 
i výzva pro rodiče, kterým není lhostejné, jestli dítě 
sportuje nebo ne a rádi bychom také uvítali jakoukoli 

pomoc. V B týmu panuje tradičně pohodička a kluci 
to berou sportovně, samozřejmě chtějí vyhrávat, ale 
jak se někteří přesvědčili a je to i vidět, tak i v té 4. 
skupině je potřeba sem tam trošku „potrénovat“. Do 
nového ročníku opět přihlásíme oba týmy a snad se 
zase budeme těšit na pěkné fotbalové zážitky, grilo-
vaný klobásek a dobré pivo.
 Blíží se prázdniny a nás ještě čeká jedna z 
největších akcí v Drnholci, 4. a 5. července, tradiční 
krojované hody. V areálu již probíhá spousta příprav. 
Proběhl přesun rozpadlého pódia, jeho oprava a 
vybudování oplocení. Bude provedena částečná opra-
va tanečního parketu. Měli jsme v plánu vybudovat 
do hodů i novou příjezdovou cestu, ale to se nám již 
nepovede realizovat. Díky nepřízni počasí se nám 
pomalu stávalo tradicí, že jsme na akcích konaných v 
areálu TJ zmokli.
 V únoru jsme zkusili požádat o dotaci z jiho-
moravského kraje na podporu rozvoje sportovních 
areálů k vybudování zastřešení. Tato dotace nám byla 
schválena, ale ještě neproběhlo podepsání smluv a 
nemohlo být započato s budováním přístřešku, což 
nás moc mrzí, že se to nestihne do hodů. Snad nám 
letos bude počasí přát a celý víkend bude sluníčko 
hřát. Jste všichni srdečně zváni. 
 Přeji všem pohodové letní období, načerpání 
sil a do nového fotbalového ročníku hráčům mnoho 
úspěchů. Přijďte povzbudit obě mužstva na cestě k 
fotbalovým úspěchům.     Za TJ Dynamo Josef Štyks

TJ Dynamo informuje.....
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Napsali nám............
 Redakce Drnholeckého občasníku obdržela žádost od paní Sandee Weiner, která bydlí 
v Denville, New Jersey v USA o zveřejnění nekrologu její maminky, která zemřela 1. března 
2015 a narodila se v Drnholci. Rádi její žádosti vyhovíme.

 Nekrolog
 Adele Marie Elizabeth Maciejewski, rozená Sogl 
 Narodila se 31. července roku 1935 
 v Československu, Drnholec (Jižní Morava). 
 Zemřela 1. března roku 2015, Dover, New Jersey USA. 
 Odešla tiše. 

Adele Maciejewski (rozená Sogl), 79 let, z East Hanoveru, zemřela v neděli 1. března 2015. Možná ji 
mnozí z vás znali jako Delly Mac, mnoho dětí, kteří jezdili jejím autobusu, jako paní Mac - bude nám 
opravdu chybět. A pokud jste ji neznali podle jména, jistě si ji pamatujete jako krásnou dámu s blond 
vlasy a těžkým německým přízvukem. 
 Narodila se v Mlýnské ulici 20, v Drnholci, Československo. Ona a její matka (Marie Sogl 
rozená Quapil, zemřela 1981) přežily válku; smutně, její otec zemřel v bitvě u Stalingradu v roce 
1944. Vyrůstala v Německu, zvládla několik anglických slov při práci v PX americké armádní základ-
ně (Neu Ulm) a později se splnil její sen o příchodu do Ameriky. 
 Nejdříve pracovala jako hlavní umělec v Holyoke Transcript ve Springfi eldu, Massachusetts, 
kde se setkala s Ronaldem Reaganem, zúčastnila se rozhovoru a focení pro noviny v polovině 50 let. 
To byla jedna z jejích nejhezčích vzpomínek - setkání s americkou fi lmovou hvězdou, která se později 
stala prezidentem. 
 Její život v Americe přinesl příležitosti, dobrodružství, krásný dům v New Jersey, stejně jako 
oddaného manžela a dvě dcery. Její rodina byla hrdá na její úspěchy a chlubila se, že měla nejen 
průkaz pilota, ale také jezdila na motorce a byla řidičem CDL (kamion). Odešla do důchodu po 25 
letech práce v East Hanoverské černošské škole, přispěla významným způsobem v zavádění počítačů 
do dopravního systému, budování databáze dětí, ulic, autobusových zastávek a škol, byl to první sys-
tém v kraji Morrise.
 Byla dlouholetou členkou první pomoci ve východním Hanoveru, byla poručík a vedoucí posád-
ky záchranky, v posledních několika letech, když potřebovala sanitka sama, ráda vyprávěla novým 
posádkám příběhy o starých časech.
 Nikdy na ni nezapomenou: její manžel Stanley, dcery Susan Schlesinger (Fred) a Sandee Weiner 
(Richard); dva vnuci Jamie (Kim) a Daniel (Heather) Schlesinger; stejně jako 5 pravnoučat. Neměla 
žádné příbuzné ve Spojených státech, jen sestřenici v Odrovicích, Česká republika - Gerlinde (Linde) 
Muscio (rozená Zechmeister), která zemřela v roce 2012; další příbuzní Arlene Fitzgerald (John) a 
Andrea Muscio - Palazzo (Mark).   Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
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Společenská kronika

DUBEN 
Barátová Hana
Huszárová Helena
Kadlčková Jiřina
Kocmanová Marie
Křivánková Emilie
Matysíková Dagmar
Obručová Jiřina
Philippi Rostislav
Pospíšková Hedvika
Tölgová Anežka
Tomáštíková Mária
Urbánková Anna

Svá životní jubi lea 
oslavili  tito naši
sp oluobčané

Blahopř ejeme

ČERVEN
Bartlová Ladislava
Becherová Jarmila
Burešová Jaroslava
Čevela Miroslav
Domínová Rozina
Fliegová Bronislava
Gregor Emil
Grulich Libor
Huťková Jiřina
Lukačovičová Kristina
Molnár Julius
Polčák Miroslav
Skřivánek Lubomír
Skřivánek Zdeněk
Skřivánková Zdeňka
Srncová Věra
Srnka Pavel
Vavřina Miloš

KVĚTEN
Bokora Rudolf
Bršťák Josef
Bystřická Antonie
Hrdlička Erwin
Kováčová Anežka
Kuník Stanislav
Lukačovič Vladislav
Piták Pavel
Silnica Ladislav
Srnková Jitka
Stopka Štefan
Szabová Vlasta
Štětkař Stanislav
Šulanová Romana
Tomaštík Jan
Trnovcová Terezie
Trnovec Zdeněk

 V sobotu 23. května jsme v obřadní síni historické radnice slav-
nostně přivítali mezi naše spoluobčany tyto děti:
 Štěpánka Bejdáka, Lucinku Gregorovou a Davídka Sedláka. 
 Rodičům a příbuzným zazpívaly a zarecitovaly děti z folklorního 
souboru Jarabáček. 

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

Vítání občánků



29

Zlatá svatba
    manželů Nečasových

Teprve podruhé za uplynulých 10 let byly členky 
Sboru pro občanské záležitosti přítomny na zlaté svatbě, tento-
krát v obřadní síni historické radnice. 
Velmi milé setkání v rodinném kruhu se uskutečnilo 
v sobotu 4. dubna 2015, 
kdy manželé Ing. Václav Nečas a MUDr. Rosalie Nečasová 
oslavili 50 let společného života. 
Ještě jednou děkujeme za všechno, co jste vykonali pro rodinu 
i obec a společnost v uplynulých letech a přejeme hodně 
zdraví, štěstí a pohody do dalších let.

 

Babské hody - oznámení
Milé ženy, oznamujeme, že babské hody se letos budou konat někdy na podzim, 

protože v původním termínu (srpen) budou v okolních obcích různé taneční 
zábavy a proto by asi návštěvnost hodů byla mizivá a vložené nadšení a elán 

„bab“ i pořadatelů by přišlo vniveč.
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TJ Dynamo Drnholec vás srdečně zve na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ
HODY

které se budou konat
4. - 5. 7. 2015 na hřišti TJ Dynamo Drnholec.

V sobotu k tanci a poslechu hraje
Slovácká kapela p. Horňáčka,

začátek ve 20:00 hod., vstupné 100,-Kč.
V neděli hraje kapela Horenka,
začátek ve 20:00 hod., vstupné 70,-Kč.

V neděli odpoledne vystoupí
folklórní soubor Jarabáček z Drnholce,

začátek odpolední zábavy ve 14:00 hod., vstupné 30,-Kč.
Srdečně zvou pořadatelé TJ Dynamo a krojovaná chasa.



Foto ze života Foto ze života 
ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ 
v Drnholciv Drnholci

Závody v gymnstice
v tělocvičně ZŠ

Foto ze života Foto ze života 
ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ 
v Drnholciv Drnholci

Kurz plavání dětí z MŠ

Divdlo z Hodonína na návštěvě v MŠ

Akce „Uháčkujme si lepší svět“

Přípravný kurz pro 
předškoláky v MŠ

Výlet na kolech



Příjemné léto plné sluníčkaPříjemné léto plné sluníčka
 př eje svým čtenářům  př eje svým čtenářům 
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Skládačka obrázků 
ze sletu čarodějnic.........

...a Dne dětí na „Starátku“


