
OBČASNÍK
Drnholecký

pokra-

Veselé velikonoce 
všem čtenárum preje redakce 

drnholeckého občasníku 

   V� erníčkův
   d� ský den
na Starátku

Čtěte na str. 12

Červen 
2016

číslo 2

ročník 18Fotoreportáž z Večerníčkova dětského dne na 4. straně obálky



Křepčení čarodějnického potěru

Ve tmě se babizny cítily jako doma

Hromadné foto babizen před přeletem na Starátko

Z některých čarodějnic šla 
opravdu hrůza. Posuďte sami....
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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané,
 opět po čtvrt roce Vás 
vítám nad stránkami 
Drnholeckého občasníku, 
tentokrát letního, kde 
Vám společně s dalšími 
autory příspěvků přiná-
šíme přehled toho zají-
mavého, co se za poslední 

měsíce událo, včetně pozvánek na kulturní 
akce, mezi nimiž samozřejmě na akci nejvý-
znamnější, tradiční krojované hody. 
 Před dokončením jsou práce na rekon-
strukci chodníků a úpravách přechodů na 
náměstí. Zde jsme se potýkali s mnoha pro-
blémy, které se musely řešit tzv. za pocho-
du. Jedním z nich bylo i výškové osazení 
chodníku oproti vjezdům a vchodům k jed-
notlivým nemovitostem. Ne vždy šlo ide-
álně vyhovět přáním některých vlastníků 
nemovitostí. Od mnoha občanů jsem taktéž 
slyšel kritiku na vybudování předsunutých 
nástupů před přechody, čímž došlo k zúžení 
vozovky. Projekt vypracovala autorizovaná 
projekční společnost, k projektu se vyjad-
řoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Sprá-
va a údržba silnic a další. Stavební povole-
ní vydal stavební odbor Městského úřadu 
Mikulov. Čili neprojektuje a nepovoluje ani 
starosta ani zastupitelé. Důvodem k vybu-
dování předsunutých nástupů bylo to, že 
původní přechody byly delší, než povoluje 
norma. Maximální délka přechodu může 
být 8 m. Zúžení bude na vozovce vyznače-
no čarami, za kterými se bude moci podélně 
parkovat a taktéž bude posunuta středová 
čára.
 V rámci přípravy projektové doku-
mentace na výstavbu nového kulturního 
domu byl na místě budoucí stavby proveden 
společností GEON inženýrsko-geologický a 
hydrogeologický průzkum. Byly provedeny 

dva vrty každý do hloubky 7m, byly zjiš-
těny hlinito – písčité, jílovito – písčité a 
jílovité zeminy. Hladina spodní vody byla 
změřena v hloubce 3,5m. Pozemek je tedy 
při dodržení základních stavebních techno-
logických postupů k výstavbě vhodný. 
 V březnu proběhla nová výsadba 1ha 
vytěženého obecního lesa v Remízu ve 
složení dub, topol v celkovém počtu 1200 
ks.
 Byla dokončena projektová dokumen-
tace a bylo zažádáno o stavební povolení 
na vybudování vozovek a inženýrských sítí 
před sklepy na Husově ulici. V letních měsí-
cích by mělo proběhnout výběrové řízení na 
zhotovitele a snad v září by měly být práce 
zahájeny položením kanalizace od odboč-
ky na Výsluní po poslední sklep směrem k 
bývalé skládce. Následovat by v tomto mís-
tě mělo položení nové asfaltové vozovky a 
oprava stávající vozovky od odbočky na 
Blata po odbočku na Výsluní. Do dalších 
dvou až tří let budou rozloženy práce na 
položení vodovodu, kanalizace a vozovky ze 
zámkové dlažby před zbylými sklepy.
 V letošním roce je taktéž součástí 
rozpočtu v minulém Občasníku avizované 
vypracování projektu na opravu kapličky 
ve výjezdu na Novou Ves. Kaplička leží na 
pozemku Agra Měřín, a tudíž je majetkem 
této společnosti. Agro Měřín bylo požádáno 
o odprodej pozemku pod kapličkou, která 
by se tímto stala automaticky majetkem 
městyse. Agro se k odprodeji pozemku 
staví kladně, ale situace se poněkud zkom-
plikovala, protože celý pozemek je zatížen 
předkupním a zástavním právem Státního 
pozemkového úřadu. Aby naší žádosti bylo 
vyhověno, musí Agro tento úřad o výmaz 
práva požádat. Jedná se o proces na něko-
lik měsíců a je proto jisté, že se tento záměr 
přesune do příštího roku.
 Počátkem roku bylo zažádáno o dotace 
z Ministerstva vnitra a z Jihomoravského 
kraje na pořízení nového dopravního auto-
mobilu pro jednotku Sboru dobrovolných 
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! UPOZORNĚNÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU !
 Stavebník je podle § 120 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stav-
by a to nejméně 30 dnů předem. 
 S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být 
započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební 
úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2 
stavebního zákona. 
 Vzhledem k narůstajícímu užívání staveb rodinných domů bez oznáme-
ní, stavební úřad upozorňuje, že za porušení této povinnosti se stavebník 
dopustí přestupku a lze za něj podle § 178 odst. 3 písm. b) uložit pokutu 
do 1 000 000 Kč.              Gabriela Piálková

hasičů. Ministerstvem nám byla schválena 
částka 450 tis. Kč a je téměř jisté, že dotaci 
ve výši 300 tis. Kč schválí i kraj. Spoluú-
čast městyse na nákupu bude cca 100 tis. 
Kč. Automobil nahradí současnou zasta-
ralou techniku. Bude umožňovat přepravu 
jednotky na místo zásahu, musí být mini-

málně osmi místný a na jeho pořízení bude 
vypsáno výběrové řízení. 
 Na závěr mi dovolte, abych Vám 
popřál příjemné dny hodové zábavy, našim 
školákům radostný a úspěšný konec školní-
ho roku a nám všem hezké letní měsíce.                         
                Jan Ivičič

Rodinné dovolené spojené s 
cestováním do zahraničí zna-

menají i vyřizování cestovních dokladů. 
Co vše je potřeba zařídit při cestování 
s dětmi? Věděli jste například, že i děti 
mohou do členských států Evropské unie 
a dalších vybraných evropských zemí ces-
tovat na vlastní občanský průkaz?
 Cestovní pas i občanský průkaz jsou 
pro děti levnější.
 Blíží se čas dovolených a s ním čeká 
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za 
hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem 
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní 
doklad, jelikož v roce 2012 došlo naříze-
ním Evropské unie ke zrušení možnosti 
cestovat na zápis v cestovním dokladu 
rodiče. 
 Pro rodiče to ovšem neznamená, že 
se jim kvůli pořízení cestovního dokladu 
pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. 

Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou 
na 5 let.
 Vzhledem k nestabilní bezpečnost-
ní situaci v některých zemích, které byly 
dlouhodobě turistickými destinacemi, 
jako například Egypt nebo Turecko, se dá 
letos očekávat nárůst zájmu o cestování 
po Evropě, a proto jistě potěší možnost 
cestovat po většině států Evropy pouze 
s občanským průkazem. Na ten je nyní 
možné vycestovat do zemí Evropské unie 
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, 
Švýcarska a na Island. Cena za vydání 
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
 Cestovní doklady jsou hotové do 30 
dnů. O vyřízení cestovního pasu nebo 
občanského průkazu pro dítě do 15 let 
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla 
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na 

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
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nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. K žádosti, kterou na místě 
zpracuje úředník, není nutné přikládat 
fotografi i; úředník pořídí fotografi i dítě-
te přímo na úřadu při podání žádosti. Při 
podání žádosti zákonný zástupce před-
kládá svůj průkaz totožnosti a rodný list 
dítěte. 
 V případě, že má dítě vydán již plat-
ný občanský průkaz nebo cestovní doklad, 
lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo 
občanského průkazu činí maximálně 30 
dnů
 V případě vycestování v kratší lhůtě 
než 30 dnů je možné požádat o vydání 
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pra-
covních dnů; tento úkon je ovšem u dětí 
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. 
Bližší informace k vyřizování osobních 
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva 
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/

osobni-doklady. Informací není nikdy 
dost
 V případě, že má dítě cestovat mimo 
Evropskou unii, doporučujeme se pře-
dem informovat u zastupitelského úřa-
du daného státu, jaké jsou podmínky 
vstupu, pobytu a vycestování s nezleti-
lým dítětem. Je také třeba dát si pozor 
na to, že některé státy mimo Evropskou 
unii mohou vyžadovat určitou minimál-
ní dobu platnosti cestovního dokladu při 
vstupu na jejich území nebo ukončení 
pobytu - nejčastěji činí požadovaná mini-
mální doba platnosti 6 měsíců. Podrob-
nosti k těmto i dalším podmínkám (např. 
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitel-
ského úřadu daného státu, popřípadě je 
lze nalézt na webu Ministerstva zahranič-
ních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ 
a dále v části „Státy a území - informace 
na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce 

veřejné správy

TJ Dynamo Drnholec z.s. a drnholecká chasa 
vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ
HODY

v Drnholci,
které se budou konat

2. - 3. 7. 2016 na hřišti TJ Dynamo Drnholec.
V sobotu k tanci a poslechu hraje dechová hudba Šohajka,

začátek ve 20.00 hod.
V neděli hraje kapela Horenka,

začátek ve 20.00 hod. 
V neděli odpoledne vystoupí

folklórní soubor Jarabáček z Drnholce,
začátek odpolední zábavy ve 14.00 hod.
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 V době, kdy budete číst tyto řádky, už budou mít děti 
vytoužené prázdniny a rodiče budou znát výsledky svých 
dětí za uplynulý školní rok. Jak to všechno dopadne, nyní 
ještě nevíme, ale v následujících článcích přinášíme to 
nejdůležitější, co se odehrálo v jarních měsících. Podrob-
něji se můžete seznámit s děním ve škole na webových 
stránkách (drbnik.cz).  

 V minulém čísle občasníku jsme vás informovali o 
zapojení školy do celorepublikové sbírky „Český den proti 

rakovině 2016“.  Ve středu 11. května žákyně 2. stupně za doprovodu zaměstnanců školy 
(paní Jitky Radkovičové, Soni Zabloudilové, Jany Kalandrové, Ilony Pitákové a pana Stanisla-
va Pichaniče) nabízely k zakoupení symbolické květy měsíčku lékařského v Drnholci, Novo-
sedlech, Novém Přerově a Jevišovce. Musíme konstatovat, že odezva občanů byla kladná, 
letos nám navíc přálo i počasí (byl krásný slunečný den) a tak jsme prodali všechny kytičky, 
které jsme si objednali a na účet Ligy proti rakovině jsme poukázali 10 931,- Kč. Děkujeme 
všem dětem, žákům, zaměstnancům školy i občanům, kteří si kvítek zakoupili a podpořili tak 
boj s touto zákeřnou nemocí.
 Na závěr přeji všem dětem, pedagogům a zaměstnancům školy krásné prázdniny a dovo-
lenou. Současně děkuji zaměstnancům školy za obětavou práci v průběhu školního roku. 
Spokojené a šťastné prožití léta a dovolených přeji také rodičům, přátelům školy a čtenářům 
občasníku.         Jana Kalandrová

OTA 
ZE

 ŽIVOTA ŠKOLY

 Školní rok se překlopil do své závěrečné 
třetiny a nutno říct, že ačkoliv to tak v září 
nevypadalo, překlopil se velmi rychle. Stále se 
něco děje, chystá, připravuje. A v poslední fázi 
školního roku k tomu přibudou exkurze, třídní 
akce, školní akce, výlety. Žáci jezdí zúročit své 
celoroční snažení ze školních i mimoškolních 
činností na různé soutěže. 
 Se zdarem nás reprezentovali žáci v sou-
těži s názvem MC Donald´s Cup, kdy si mladší 
žáci přivezli krásný pohár za 3. místo z okres-

ního kola ve Valticích. František Zugárek  ze 3. 
třídy si vysloužil za svůj výkon titul nejlepšího 
hráče. 
 Pěkný výkon předvedli opět mladší žáci na 
okrskovém kole ve vybíjené v Mikulově, kde se 
umístili na druhém místě. V úterý 24. 5. 2016 
se žáci prvního stupně zúčastnili atletických 
závodů v Mikulově. Z důvodu špatného počasí 
se závody konaly ve sportovní hale. Nejúspěš-
nější byli Vilém Hanker z 1.A, Denis Kocman a 

Školní úspěchy
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Jarní projektový týden ************************

 V pátém ročníku byl celý 
týden věnován poznávání sou-
sedních států České republiky, 
kultur jiných národů, jejich 
tradic a zvyků. Ve skupinách 
zpracovávali prezentace o jed-
notlivých zemích a pod hlavič-
kou vlastní cestovní kanceláře 
se snažili nalákat do „své země“ 
co nejvíce turistů.

František Zugárek ze 3.A a Lukáš Rohrer ze 4.A 
třídy. 
 Děvčata z druhého stupně jela 26. května 
do Mikulova na turnaj v přehazované. Za účas-
ti děvčat z gymnázia, ZŠ Hraničářů a ZŠ Dolní 
Dunajovice si vedly naše žákyně dobře. Šesťačky 
pod vedením kapitánky Nikoly Šobrové skončily 
třetí, a to jen o „pár míčů“ za druhými. Byly na 
takovém turnaji poprvé a po počátečním roz-
koukávání se podaly bojovný výkon. Děvčata 7. 
třídy si vybojovala 2. místo a jako vždy hrála 
velmi dobře (kapitánka Justýna Zajícová). 
 Ani letos se naši mladí gymnasté „neztra-
tili“ na závodech Šlapanický koniklec. Za ženy 

závodila Kája Mrenicová (loni vyšla), vyhrála 
před Terezou Štarmanovou, v dorostenkách 
vyhrála Marta Kurachová (s velmi vysokou 
obtížností sestav), třetí Mirka Marková, náš 
René Kocourek skončil druhý za Dominikem 
Jirků. Mladší děvčata měla více soupeřek, pře-
sto Nikol Rohrerová obsadila 6. místo, Klára 
Lukáčová 9. místo, hrušovanská Hedvika Musi-
lová v mladších žákyních 10. místo.
 Nezbývá než poděkovat všem vyučujícím, 
kteří se i mimo vyučování věnují dětem a snaží 
se tak o smysluplné využití jejich volného času, 
i rodičům, bez jejichž pomoci bychom účast na 
mnohých akcích těžko zvládali. Jana Juřenová

 Ve druhém květnovém týdnu nabídli vyučující od pátého do osmého ročníku svým žákům 
možnost získávat vědomosti a dovednosti v projektovém vyučování. Přestože je tento způsob výuky 
náročnější na přípravu učitele, snažíme se jej ve školním vzdělávacím programu zachovat.  Jednak je 
zde možnost zařadit formy a metody výuky, na které v klasické výuce nezbývá tolik prostoru a také 
více umožňuje dosahování stanovených cílů prožitkovým vyučováním. Žáci spolu musí více spolu-
pracovat, komunikovat, vzájemně si naslouchat a učit se respektovat názory druhých. Možná se to 
někomu zdá nepodstatné a zbytečné se takovým věcem učit, ale tyto schopnosti a dovednosti mnoho 
dětí postrádá.

pokračování na str. 8
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 Žáci 8. ročníku se po dobu 5 dní věnovali 
tématu Volba povolání. Navazovali na podzim-
ní týden se stejnou tématikou. Byli rozděleni 
(vylosováni) do 7 skupin a většinu týdne spolu 
pracovali a na závěr své práce prezentovali. 
 Zúčastnili se 5 exkurzí – masérské služby, 
Hotel Drnholec, Úřad práce v Břeclavi, Vinař-
ství Kern a Pletařství Láska v Březí, všechny 
skupiny hodnotili nejlépe masérské služby s 
paní Matýzkovou z Dobrého Pole. Ve čtvrtek 
se věnovali vyplňování životopisů v angličtině 
a němčině a materiálů o volbě povolání. 
 V pátek své práce prezentovali před poro-
tou složenou z učitelů. Mnozí žáci příjemně 
překvapili pěkným slovním projevem.

 Projektový týden byl v 9. ročníku zamě-
řen na průřezové téma mediální výchova. 
Cílem týdenního projektu bylo umožnit žákům 
pochopit a prakticky ověřit působení médií.  
 Žáci se seznámili se způsoby, jak média 
pracují a jak mohou manipulovat míněním 
lidí. Poté sami ve skupině připravili scénář 
reportáže, kterou následně natočili a sestříhali. 
Nejzdařilejší počiny můžete zhlédnout na Drb-
níku.

Jana Juřenová, Soňa Zabloudilová, Hana Vlková, 
Kateřina Smíšková, Tomáš Procházka 

V šesté třídě se zaměřili na pro-
hloubení znalostí o starověkém 
Řecku a Římu. Vytvářeli katalog 
cestovní kanceláře, připravovali 
olympijské hry. 
 V pátek se vydali na exkur-

zi s názvem Tajemství římské mince na miku-
lovský zámek – zde se seznámili s expozicí, 
vypracovali úkoly v pracovních listech a na 
závěr si zabojovali jako opravdoví Římané pod 
vedením „Římana“ Michala.
 Na závěr každého dne žáci vyplnili list 
se sebehodnocením toho, co celý den dělali. 
Samostatným úkolem každé skupinky byla 
maska řeckého divadla, veselá (komedie) nebo 
smutná (tragédie), popř. maketa Kolossea.

 Projektový týden s názvem Poznávejme 
Evropu v sedmé třídě se zaměřil na poznávání 
kořenů a zdrojů evropské civilizace, současné-
ho života, kulturu a zvyky v různých zemích 
Evropy také prostřednictvím poznávání histo-
rie a cílů EU. 
 Návštěvou Židovského muzea a hřbito-
va v Mikulově, Muzea romské kultury v Brně 
jsme se dotkli tématu multikulturní výchovy a 
výchovy k myšlení v evropských souvislostech. 
 Projekt měl žákům pomoci překonávat 
stereotypy a předsudky, kultivovat postoje 
žáka k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako 
globálnímu prostředí života. Napomohl k 
vytvoření postojů tolerance a respektu k odliš-
ným sociokulturním skupinám (minority) s 
principy života v demokratické společnosti.
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 Další školní rok je již téměř za námi. 
V naší mateřské škole sice pro všechny 
děti ještě úplně neskončil, ale všichni se 
už moc těšíme na blížící prázdniny. Ale 
než se za pár týdnů rozloučíme, pojďme si 
zrekapitulovat poslední měsíce v MŠ.
 V březnu nás navštívilo Divadlo Hodonín 
s pohádkou Zakletý mlýn, ve kterém jsme si 
zopakovali pravidla slušného chování. 
 První jarní den jsme si přivítali jaro na 
naší školkové zahradě. Společně s rodiči jsme 
si vyzdobili zahradu jarními výrobky z netra-
dičních materiálů a ochutnali zdravé pochout-
ky - tvarohovou pomazánku, mrkvový dezert a 
bylinkový čaj. 
 Začátkem května proběhla ve všech tří-
dách oslava ke Dni matek a ze sdílených názo-
rů rodičů můžu podotknout, že vše se vydařilo 
ke spokojenosti dětí i maminek. A to byl náš 
záměr.  
 Na společný výlet jsme letos vyrazili o 
něco dřív, ale o to více jsme si ho užili. Nav-
štívili jsme Stezku bosou nohou ve Valticích. 
Pokud bychom měli jedním slovem vyjádřit 
naše pocity, bylo to úžasné!!! Několika kilome-
trová procházka s různými smyslovými úkoly, 
krásným počasím a velkou svačinou nemohla 
být jiná, než perfektní. Některé děti chtěly sva-
čit při každém zastavení. 
 V květnu jsme se také vydali do Plane-
tária v Brně. Dětem byla promítnuta pohádka 
Se zvířátky do vesmíru a své nemalé zážitky 
potom děti vyjádřily kresbou krásných obráz-
ků. Všechny akce vycházely z našeho vzdělá-

vacího programu „Nejsem tady na to sám, se 
školkou svět poznávám“. 
 Od března pro předškoláky a jejich rodiče 
nabízíme přípravu na školu v podobě Edukač-
ně stimulačního programu. Zájem z řad rodičů 
současných předškoláků byl opravdu veliký a 
celkem se přihlásilo 24 dětí. V programu si děti 
formou hry rozvíjejí schopnosti a dovednosti 
důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítá-
ní. 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 schopnosti 
dítěte, může požádat o radu či pomoc a před-
cházet chybným návykům. Účast rodiče na lek-
ci je velmi důležitá a je i dobrým vkladem pro 
počátky školní docházky.
 K zápisu k předškolnímu vzdělávání se 
pro školní rok 2016/2017 se svými zákonný-
mi zástupci dostavilo 24 dětí. V příštím roce 
se nám mírně zvýší počet dívek, ale množství 
chlapců bude stále převyšovat. 

Jaro a naši nejmenší........................

pokračování na str. 10
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  Vyvrcholením 
letošní gymnastic-
ké sezony v Drn-
holci byl jubilejní 
20. ročník závodů 

ve sportovní gymnastice. 
 O tom, že si tato akce v průběhu let získa-
la mnoho příznivců a její věhlas přesáhl daleko 
hranice okresu, svědčil rekordní počet přihlá-
šených účastníků. Proto všichni organizátoři 
vyhlíželi tento ročník trochu s obavami, ale 
o to důkladněji se na něj připravovali. A tato 
poctivá příprava byla odměněna uznáním a 
spokojeností jak závodníků, tak trenérů, roz-
hodčích i hostů.
 Z původních 170 přihlášených závodníků 
jich přijelo „pouhých“ 150. Závodilo se ve třech 
tělocvičnách (i v herně stolního tenisu), v těch-
to prostorách se sešlo na 400 lidí (závodníci, 
trenéři, rozhodčí, pomocníci, činovníci a hodně 
diváků).   
 Čas mezi sledy vyplnila vystoupení Lucky 
Furišové – jóga, tanečního kroužku a klokaních 
bot pod vedením p. učitelky Broni Šimčíkové. 
 Z výsledků gymnastů, které tady trénu-
jeme (nejen z Drnholce) uvádíme ty nejlepší:

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům mateř-
ské školy za jejich výborně odvedenou práci ve prospěch jim svě-
řených dětí.
 Na závěr mi dovolte popřát Vám krásné prázdniny a přidat 
pár perliček od našich dětí.               Sandra Heinischová

20. ročník závodů ve sportovní gymnastice 

Perličky z naší školičky: 
„Děti, kdo ví, co se vyrábí ze švestek?“ … „Štamprdla!“ 
„Můj tatínek má sestru … a to je moje maminka“ 
„Děti, jaké znáte ještě město?“ … „Kaufl and!“ 
„Kdopak mi řekne, co je to za koření?“ … „Skořenice!“ 
„Víte, kde je Afrika?“ … „V Chorvatsku!“
„Za to může můj mozek, že jsem zlobila“
„Poznáte tento tvar?“ (obdélník) … „Obrubníček!“
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 Jak se žije bez počítačů, tabletů a mobi-
lů blíže přírodě se vydalo přesvědčit padesát 
žáků z 1. stupně. V týdnu od 16. do 20. květ-
na odjeli v doprovodu paní učitelky Šimčíkové 
a Škrabalové a paní Blahutové a Nováčkové 
poznávat krásy přírody a vyzkoušet si svoji 
samostatnost bez pečlivého dohledu mami-
nek.
 Školní lavice vyměnili za učení v příro-
dě, místo tělocvičny jim posloužila řeka Ota-
va, kde překonávali kameny, naučili se hrát 
bojové hry, při noční vycházce vnímali a učili 
se rozlišovat zvuky noci. 
 Na vlastní oči viděli tvrz Templštejn, 
poznali, jak fungoval mlýn, navštívili město 
Valašské Meziříčí. Na zpáteční cestě si pro-
hlédli zvířata v ZOO Jihlava.

Kat. 1.–2. tříd – Tamara Kotlaříková – 4. mís-
to (Hrušovany)
Kat. 3.–5. tříd – Nikol Rohrerová – 3. místo
Kat. 6.–7. tříd – Marta Kurachová – 2. místo, 
Mirka Marková – 4. místo (obě z Březí) 
Kat. 8.–9. tříd – Dominik Jirků (Hrušovany) – 1. 
místo, René Kocourek – 3. místo
 Za muže závodili dva naši bývalí žáci 
– Ondra Migota a Tomáš Křižan.
 Nejen těm, ale všem závodníkům blahopře-
jeme a děkujeme za dobrou reprezentaci nejen 

svých škol, našich gymnastických kroužků, ale 
především sama sebe. Dík patří i rodičům, kte-
ří své děti ve sportu podporují, někdy je musí i 
„nakopnout“ – aby to nevzdávali, zaťali zuby a 
trénovali dále.
 Všem, kteří se na přípravě a průběhu závodů 
podíleli (jak také uvádíme ve sborníku vydanému 
k tomuto výročí) moc děkujeme.

Kateřina Smíšková
Více fotografi í na 3. straně obálky

 Podle slov vedoucí kurzu paní Šimčíkové 
byl ten letošní velmi vydařený a tak doufá, že 
nejen ona se těší již na ten příští.
       Jana Juřenová

Přírodovědný kurz Nesměř
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 Odpoledne první červnové soboty roku 
2016 (4. 6.) bylo určeno především dětem, 
které 1. 6. slavily svůj svátek. 
 Letos se pořádání Dětského dne ujali 
místní hasiči ve spolupráci s několika míst-
ními čarodějnicemi, které své čarodějnické 
převleky vyměnily za kostýmy českých večer-
níčkových postaviček. 
 Na Starátku po krátkém přivítání roz-
dal Večerníček dětem kartičky s vyobrazením 
deseti pohádkových postaviček z českých 
večerníčků. Tyto animované postavičky byly 
ztvárněny právě výše uvedenými čarodějnice-
mi a jedním mladým hasičem. 
 Všichni tito dětsky ladění dospělí měli 
na starosti svěřené stanoviště, kde děti po 
splnění daného úkolu dostaly malé razítko s 
vyobrazením zvířátka do přidělené kartičky 
právě k té animované postavičce, u jejichž lid-
ské podoby zrovna tento úkol splnily. 
 Za každý splněný úkol si děti (některé i v 
kostýmech různých pohádkových postaviček) 
vzaly i menší sladkou odměnu. Děti si razítko 
od Večerníčka (Kryštof) zasloužili tím, že na 
zadní stranu kartičky namalovali obrázek své 
nejoblíbenější pohádkové postavy.  
 Šebestová (Lenka) jistila děti při přecho-
du po lávce ve výši cca 1 m. V ruce držely lžíci 
s malým míčkem, který jim nesměl spadnout. 
Přechod kladiny byl náročný na koordinaci 
pohybu nohou po lávce a soustředění pohle-
du na míček na lžíci. 
 Maková panenka (Lída) se pokoušela 
zjistit, jak moc si děti pamatují pořadí posklá-
daných obrázků pohádkových postaviček, 
které jim na 10 sekund ukázala a poté zakry-
la. Děti měly z druhé várky stejných obrázků 
vytvořit úplně stejnou řadu, kterou před chví-
lí viděly. 
 Rumcajs (Iva) se v tuto chvíli nechoval 
jako loupežník z lesa Řáholec, ale jako hasič z 
obce Drnholec. Děti si u něj vyzkoušely džbe-
rové stříkačky, kdy se po napumpování stří-
kačky vodou snažily proudem vody srazit dvě 
kuželky na zem. 
 Červená Karkulka (Maruška) neprochá-

Večerníčkův den dětí

zela sama tmavým lesem, ale navigovala děti 
při plnění překážek „opičí dráhy“, kdy děti 
ukázaly svoji fyzickou zdatnost. 
 U Malé čarodějnice (Staňka) se děti 
pokoušely hodit kost do určeného kruhu. Tím 
se zkoušela přesnost míření a odhad vzdále-
nosti. 
 Víla Amálka (Iva) asistovala u skákání v 
pytlích, kde děti kromě fyzické zdatnosti sou-
peřily i se společnou koordinací dvou nohou, 
jako by byly nohou jedinou.  
 Motýl Emanuel (Andrea) procvičil dět-
skou trpělivost, odhad rychlosti pohybu smě-
rem do podřepu a odhad vhodného okamžiku 
při pokusu vsunutí tužky zavěšené na prováz-
ku (bez pomocí rukou) do třech sklenic s růz-
ně širokým otvorem. I dětská stehna si trochu 
více zacvičila. Šiškami z lesa Řáholce, které si 
Manka (Iva) od Rumcajse přinesla, se děti tre-
fovaly do větší díry v kartonovém Krtečkovi. 
I zde se zkoušel odhad vzdálenosti a přesnost 
míření, které znesnadňovala vertikální polo-
ha Krtečka. 
 Vodník Česílko, Volšoveček ….. (Vilma) 
měl na starosti vodní disciplínu, kde bylo za 
úkol vhodit 10 mincí do 5 sklenic ponořených 
ve vodě. Odpor vody byl silný, ne všechny 
mince se dařilo do sklenic vhodit.
 Mezi absolvováním „soutěžních“ atrakcí 
se děti mohly „nesoutěžně“ nechat zkrášlit v 
kosmetickém salónu či se mohly nechat vyfo-
tit v pohádkovém fotokoutku (Luděk), kde 
byly připraveny různé pohádkové „masky“ 
(vodnický klobouk, paruka Šebestové, rytířské 
brnění, papírová hlava Rumcajse, Rákosníčka, 
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Boba, Bobka, čepice Křemílka, Vochomůrky) 
a také různé „bubliny“ s textem pohádkových 
hlášek (např. „Vstávej semínko, holala.“, „Vstá-
vat a cvičit“, „Anče, Kubo, Hajnej“, ……) nebo 
třeba i velký klobouk kouzelníka Pokustóna a 
různé typy papírových knírů na špejlích).
 Po absolvování výše uvedených činností 
byla na řadě ta nejočekávanější atrakce. Hasi-
či nastříkali na část hřiště pěnu a děti, ale i 
někteří dospělí a také některé pohádkové 
postavy ze stanovišť zahájili své řádění. Pěna 
krásně voněla a dlouho zůstávala na obleče-
ných dětech (jejich hlavy nebyly výjimkou) a 
též i na trávě. Někdo se do lepivé pěny ponořil 
úplně celý, někoho nebylo možné ani poznat.  
 Až se všichni „sněhoví muži“ pořádně 
vyřádili, tak se spustila řádná vodní sprcha ze 
stříkačky na hasičském autě. Všichni „opěno-
vaní“ se nechali osprchovat. Takovou venkov-
ní sprchu je třeba si řádně užít, vždyť to není 
každodenní záležitost. Ten, kdo četl pořádně 
úvodní plakát této akce, tak o zapěnování 
hřiště a dětí věděl a vzal si s sebou ručník a 
především náhradní oblečení. Vyzrál tak nad 
tímto mokrým a studeným problémem. I 
když sluníčko moc nesvítilo, bylo venku doce-
la teploučko. Snad to všichni ustáli a ustojí 
bez nachlazení.
 Děkujeme hasičům za zázemí a za občer-
stvení a děkujeme všem sponzorům a také 
těm, kteří nám po skončení letošního Dětské-
ho dne fi nančně přispěli. 

 Děkujeme i všem fotografům, přede-
vším Luďkovi Zámečníkovi (fotokoutek, spo-
lečné focení pohádkových postaviček) a Pavlu 
Božkovi (momentky z průběhu celé akce).
                       Andrea Španielová jako motýl Emanuel

Snímky z dětského dne najdete
na 1. a 4. straně obálky
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 Letošní poslední dubnová sobota patřila 
již tradičně místním čarodějnickým bytostem. 
Počasí si drnholecké, věkem ostřílené, čaroděj-
nice dopředu nádherně začarovaly tak, že nám 
všem po celou dobu konání VII. Čarodějnické-
ho sletu úžasně svítilo sluníčko. 
 Před zahájením sletu svolával čarodějnice, 
různé jiné čarodějnické stvůry i děti a dospělé 
bez masek na parkoviště před rekonstruovanou 
radnicí rozhlas, který vyhrával písničky s čaro-
dějnickou tématikou. Nastartovaná košťata 
a různé jiné dopravní, především letecké pro-
středky tak mohly rozvlnit místní povětří. 
 Na náměstíčku si děti z kouzelného měšce 
vytáhly vždy jeden výherní lístek do tomboly a 
za to dostaly na ruku malé razítko s čarodějni-
cí, aby si nepřišly pro další lístek. Je třeba, aby 
se dostalo na všechny děti, které se čarodějnic-
kého rejdění zúčastnily. Děti, co už si svůj lís-
tek pečlivě schovaly, se shromažďovaly v čaro-
dějnickém kruhu, vytvořeném z našich košťat. 
Zde pak byly všechny najednou řádně přivítáni 
do našeho čarodějnického řádu a současně byly 
upozorněny na to, že už od této chvíle bude 
třeba, aby se chovaly jako opravdové čaroděj-
nice a čarodějové. Pak samozřejmě následovalo 
tradiční společné focení. Poté již nic nebránilo 

přímému odletu na Starátko. 
 Vytvořili jsme hada (každý se držel jed-
nou rukou ruky toho, kdo šel před ním, a dru-
hou rukou ruky toho, kdo šel za ním). Bylo nás 
opravdu velmi mnoho. Po přechodu u bývalé-
ho kadeřnictví jsme přešli na druhou stranu 
náměstí, kde tehdy ještě nebyly započaty práce 
při opravování chodníků. Opatrně jsme se za 
předříkávání a opakování různých zaklína-
del přesunuli na plácek před místní hasičskou 
zbrojnicí. Vyslechli jsme potřebné indicie k 
prvotnímu úkolu, a to hledání ztracených věcí 
čarodějnice Rózy Sklerózy. Věci měla poztráce-
né po celé polní cestě od hasičky po Starátko.  
 Po příletu na Starátko jsme se krátce 
shromáždili do kruhu, řekli jsme si zaklínadlo a 
čarodějnické rejdění tak mohlo začít. Ještě najít 
naši Rózu Sklerózu – poznávacím znamením 
byla bradavice na nose a černý palec na ruce. 
Děti ji našly, i když to trošku trvalo, a pak jí 
vymyslely trest: měla zazpívat písničku. Poved-
lo se jí to a navíc slíbila, že si na své věci bude 
příště dávat pozor. 
 Na hřišti bylo připraveno osm různých 
stanovišť (např. HATLA-PATLA, opičí dráha, 
skládání puzzle čarodějnického obrázku, tvoře-
ní velikých bublin, ……), kde děti za splněné 

Čarodějnice2016
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*********************************************

úkoly sbíraly značky do „letenky“ a také vždy 
jedno slovo. Všechna tato slova pak na konci 
své čarodějnické cesty složily do zaklínadla, 
které jim pomohlo najít svoji budoucnost ve 
věšteckém čarodějnickém kotli. 
 V mezidobí, kdy byla u připravených 
stanovišť velká fronta, si mohly děti vyrobit 
papírovou čarodějnici ve tvaru kornoutku či si 
mohly malou papírovou skládačkou čarodějni-
ce ozdobit kolíček na prádlo nebo něco namalo-
vat či vybarvit omalovánky v dílničkách. Také 
se mohly nechat pomalovat a zkrášlit v kosme-
tickém salónu či si zakoupit čarovné štěstíčko. 
 Samozřejmě nemohly chybět i různé 
pochoutky na jídlo a pití. Děti se po splnění 
všech úkolů dostavily před pasovací stůl, kde si 
opravdu řádně a vzorně vystáli dlouhou frontu, 
aby získaly svoji pasovací listinu a hlavně nád-
hernou kovovou medaili (za výrobu moc děku-
jeme Františku Ambrosovi). Nemohlo chybět 
již tradiční hledání pokladu, kdy děti hádaly 
určité hádanky a hledaly patřičné indicie, aby 
nakonec našly svůj poklad. Také čarodějnické 
křepčení kolem hasiči připraveného ohniště, 
kam jsme umístili  i námi vyrobenou slaměnou 
čarodějnici Bimbulu, a samozřejmě i zapálení 
této vatry bylo velmi očekáváno. Nechyběly ani 
další soutěže – např. nejlepší tanečník/taneč-
nice, nejvydařenější přeměna tří přítomných 
dospělých nečarodějnic/nečarodějníků v čaro-

dějnickou bytost (tři skupinky dětí oblékaly a 
malovaly tři dětmi náhodně vybrané dospělé). 
Vydávala se samozřejmě i tombola. Večerní 
překvapení (ohňostroj) mělo velký úspěch u 
dětí i u dospělých. 
 Prostě jsme všichni krásně, příjemně a 
úžasně strávili odpoledne a večer v čarodějnic-
kém stylu. Věřím, že za nás za všechny zúčast-
něné, mohu říci, že se už těšíme na další roč-
ník.  
 Moc děkujeme všem, co nám pomohly s 
organizací této již tradiční akce; všem, co nám 
jakýmkoliv způsobem přispěli k uspokojení 
dětských i dospěláckých nároků na občerstvení, 
na cukrovinky, na dárky, na tombolu, ……… 
Děkujeme též i našim fotografům za krásné 
fotečky, které zachycují tu usměvavou atmosfé-
ru. Andrea Španielová coby Jogizňa
         

 Myslivecký spolek v Drnholci si Vás dovoluje pozvat na 

ČERVENCOVOU NOC
V pátek 15. 7. 2016 na hřišti TJ Dynama Drnholec.

ZAČÁTEK VE 20 HOD. HrajÍ STOUNI. Vstupné 100,- Kč. občerstvení ZAJIŠTĚNO.
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ci

Zájezd za kytickami
 V dubnu jsme se opět vydali za kytičkami 
do Olomouce.  Letošní jarní Flora nesla podti-
tul Karel IV. - Otec vlasti, což byl také název 
hlavní expozice. 
 Byla jsem opravdu překvapena, co všech-
no jde z květin vytvořit.  Klobouk dolů, před 
šikovnýma rukama našich fl oristek. Počasí 
nás sice moc nezahřálo, ale zájezd se nám 
vydařil. Děkuji všem účastníkům za dochvil-
nost a příjemný nedělní výlet. 

Bronislava Šimčíková

 Taneční kroužek děvčat 4. a 5. tříd
 V letošním roce se děvčatům Adéle Bylokové, Alisse Abassy, Kateřině Jandové, Nele 
Kuchyňkové, Markétě Plucarové, Anně Šedivé, Nikoli Holáskové, Nikoli Ševčíkové, Marceli Šes-
tákové, Lucii Petrů, Nikol Rohrerové a  Daniele Vlkové podařilo zabojovat v tanečním kroužku 
a zúčastnit se taneční soutěže Česko se hýbe. 
 Nejdříve se svou taneční sestavou obsadily  v krajském kole v Brně 2. místo ze kterého postoupily 
do celorepublikového kola do Prahy.  
 V pátek 3. 6. 2016 si v Praze 
vyzkoušely, jaké to je, bojovat s nej-
lepšími  z celé republiky. Nervozita 
panovala, chybička se vloudila, ale 
ve své kategorii 11 - 13 let obsadily 
krásné 8. místo.  Děkujeme všem za 
podporu. Bylo to náročné a opravdu 
velká, velká konkurence, kdo se díval 
online, viděl. Děvčata se s tím poprala 
statečně. 
 Děkuji maminkám Evičce, Mar-
kétce, Danušce a Staňce za pomoc a 
podporu. Paní ředitelce Janě Kaland-
rové a panu starostovi Janu Ivičičovi za 
povzbuzující SMS. Pro mě to byla velká 
zkušenost, mnoho nových postřehů, 
inspirací a odměna za celoroční práci. 
Hlavně jsme si všichni dokázali, že nic není nemožné.           Bronislava Šimčíková, vedoucí kroužku
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 Děti z Jarabáčku mají opět za sebou něko-
lik akcí, kde rozdávali úsměv a zahřáli na duši 
i srdíčku. Nejdříve zmíním naše úspěšné zpě-
váčky z Mikulova. 
 Letos v opravdu těžké kon-
kurenci  nás v nejstarší kategorii  
reprezentoval Tomáš Ledvina, 
který z druhého místa postoupil 
do Tvrdonic na festival Podluží 
v písni a tanci, kde si v katego-
rii mužů vyzpíval druhé místo. 
Gratulujeme. Ve druhé kategorii 
jsme měly hned dvě první místa 
a to obsadila děvčata Klára Štyk-
sová a Adéla Byloková. Třetí mís-
to vybojovala Vanesa Štyksová. 
V nejmladší kategorii obsadila 
Dorotka Hušková druhé místo a 
společně s Marečkem Ledvinou 
nás jedou 26. června reprezento-
vat v pěvecké soutěži do Starého Podvorova. 
Držme jim pěstičky. 
 V květnu potěšil Jarabáček v nedalekém 
Šanově na místní výstavě vín.  V Jevišovce a 
Ivani musíme poděkovat publiku, které bylo 
opravdu hřejivé a hlavně vnímalo, co jim děti 
předvádějí. Výkonu malým i velkým Jara-
báčkům byl pak bouřlivý potlesk a plná taška 
bonbónů. V Podivíně na prvních dětských ho-
dečkách obsadily děti druhé místo ve vrtěné i 
verbuňku.  
 Závěr června bude patřit hodovému 
odpoledni v Březí a Drnholci. O prázdninách 
se zúčastníme za náš městys 30. 7. 2016 již 2. 

setkání přátel jižní Moravy ve Starovicích. 
Sezonu zakončíme v září v Novosedlech na 
vinobraní a na mezinárodním setkání veteránů 

v Brně.  
 První týden v říjnu bude 
zahájen již jubilejní desátý rok 
Jarabáčku. Uvidíme, zda se nám 
v nadcházející sezoně podaří opět 
postup do krajského kola DFS 
do Strážnice. To už ale záleží na 
dětech a rodičích, kteří děti vedou 
k udržení našich tradic. Děkuji 
všem za podporu jak fi nanční, 
fyzickou tak i psychickou. Děkuji 
děvčatům Mirce, Lence a Dádě 
Štyksovým  za pomoc při vede-
ní a Marušce Ligasové za pomoc 
ve výboru Jarabáčku. Přeji všem 
krásné prožití prázdninových 
dnů.

Bronislava Šimčíková, vedoucí Jarabáčku

Jarabáček nadále rozdává radost.........
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      POZVÁNKA na VINOBRANÍ
 Městys Drnholec zve své spoluobčany na 6. ročník Drnholeckého vinobraní, které se 

bude konat v sobotu 24. 9. 2016.  

 I v letošním roce chystáme historický průvod kolem otevřených sklepů. Z tohoto důvo-

du bude v sobotu od 10.00 do 20.00 uzavřena silnice na Litobratřice.  

 V průběhu vinobraní nebude chybět zajímavý doprovodný program i na náměstí. 

 Již od 12.00 předvede své umění folklorní soubor Lučina z Brna, country soubor z Pet-

řvaldu a poté vystoupí dětské folklorní soubory z Bánova, ze Slezska a Chorvatska.  Večer 

přivítáme nové hotaře z řad loňských návštěvníků na Hotařově zábavě za doprovodu taneč-

ní skupiny Plus music band. 

 Myslíme i na zakončení odpoledního průvodu „Otevíráním hory“ v podání Drnholec-

kých. Srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace na plakátcích, stránkách městyse a hlášení 

místního rozhlasu.

 
Divadelní sezónu jsme ukonči-
li derniérou v Dolních Duna-
jovicích 7. 5. 2016, která se 
nám vyvedla, i když návštěv-

nost nebyla tak hojná, ale jen proto, že o tomto 
víkendu probíhala akce otevřené sklepy. 
¨ Hru jsme sehráli ještě v Jevišovce a tra-
dičně dvakrát na domácích prknech. Hra byla 
určena především dospělým divákům, nepo-
strádala humorné prvky a situace. I když byla 
textově velmi náročná, přesto naše herečky 
odvedly profesionální práci - tedy téměř. Tou-
to cestou bych tedy chtěla děvčatům poděkovat 
za nezištnou práci pro kulturu v obci a i jejich 
jménem poděkovat Vám divákům a přízniv-
cům divadla, že si uděláte čas a přijdete se na 
nás podívat. Věřte, že je to pro nás ta největší 
odměna. 
 V hlavních rolích jste měli možnost ten-
tokrát vidět co by Rockera- Soňu Koňaříko-
vou, nyní již Plešavskou, Lucku Zabloudilovou 

jako právničku Zitu na penzi, její spolubydlící 
bývalou herečku Agnes si zahrála Miruš Štyk-
sová a herecké kvarteto uzavírá Zuzka Šedivá v 
roli zdravotní sestry Kamily. 
 Ale divadlo by nebylo divadlem, pokud 
by nefungovalo zázemí zvukařské, o které v 
našem spolku pečuje Jirka Heinisch, a mys-
lím, že velmi dobře. Nápověda je v divadle věc 
naprosto běžná a u nás ji ani nemůže vykoná-
vat nikdo lépe fundovaný než je Janička Kalan-
drová. Moje maličkost měla na starosti tento-
krát kulisy, dopravu, přepravu a ostatní, tedy i 
režii.  
 Stále platí, že hledáme nové zájemce o 
divadlo, především z řad mladíků a mužů, 
přivítáme i technické tipy. Začátkem podzimu 
bychom chtěli začít zkoušet něco nového, co to 
ještě nevíme, ale tradici vesnického divadla by-
chom chtěli zachovat i pro roky příští. Zacho-
vejte nám přízeň, my Vám dopřejeme jedineč-
ný a neopakovatelný zážitek. 

Za divadelní spolek „Vlasta“

Kdo z vinařů by měl zájem zúčastnit se otevřených sklepů v rámci letošního Drnholeckého 
vinobraní, nechť se nahlásí panu Bohumilu Kalousovi do 31. srpna. Kdo ze spoluobčanů má 

zájem podílet se či pomoci při organizaci i samotném průběhu 6. vinobraní v Drnholci, nechť 
se přihlásí u paní Bronislavy Šimčíkové nebo na podatelně městyse Drnholec. Děkujeme všem, 

kteří se ozvou. Prodejce a zájemce o stánkový prodej upozorňujeme,  že  sortiment zboží 
a nabídka občerstvení bude limitována. Prosíme zájemce nahlásit do 1. 9. 2016 

na již zmíněných místech. Děkujeme.

Divadlo: „Jak jsme (do)hráli „Rockera“
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Ze života hasičské mládeže
 Od zimních měsíců u nás nedošlo k žádné výraz-
nější změně. Snad jen můžeme zmínit, že počet dětí se mění 
takřka každým týdnem. Důkazem toho je například fakt, že 
jsme se kvůli malému počtu závodníků nemohli zúčastnit 
okresního vyhodnocení celoroční činnosti v Drnholci. Přesto 
jsme se v posledních pár týdnech nevídaně rozrostli. Také z 
tohoto důvodu šel letos maraton soutěží stranou a zúčastnili 
jsme se pouze pár z nich. 
 Nyní stále trénujeme a postupně se připravujeme 
na plánovaný třídenní turistický výlet na Vranovskou pře-
hradu na konci prázdnin. Na tomto místě bychom také rádi 
poděkovali Zahrádkářům za fi nanční dar, díky kterému jsme 
si mohli pořídit nové hadice na požární útok a nahradit tak 
postarší materiál.

Za celý kolektiv MH Kryštof Lambot

Krajská soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel
 Již po třetí HZS JMK pořádal soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. 
Tentokrát ve výcvikovém středisku HZS Tišnov. Soutěž probíhá jednokolově a je určena pro 
jednotky předurčené na dopravní nehody. Vítěz postupuje do celostátního kola.
 Hlavní důvod pořádání je, aby se předurčené jednotky maximálně zdokonalovaly v 
této problematice. Akce byla naplánovaná na dva dny. Pátek 27.5.2016 byl věnován školení, 
seznámení s novinkami ve vyprošťování a postupem celé sobotní soutěže. Ve čtyřčlenném 
týmu naši jednotku zastupovali : Malík Jiří, Malík Pavel, Kalous Tomáš, Huťka Dalibor ml..  
 O scénáři, který bude muset jednotka splnit rozhodovalo losování. Nikdo dopředu nevě-
děl, co ho čeká. Jednotka 
byla před přípravou vozidel 
ponechána v izolaci a po 
dobu příprav o ničem nevě-
děla. Celkem bylo přihláše-
no devět jednotek. Náš tým 
soutěžil jako šestý. Komise 
pečlivě sledovala každý 
krok soutěžících. Součet 
bodů rozhodoval o koneč-
ném pořadí, které bylo zná-
mo, až při vyhodnocení.
 Umístění, které na 
nás čekalo, bylo zasluhu-
jící. Skončili jsme na krás-
ném druhém místě. Děkuji 
všem za svěřenou důvěru 
a všem z týmu za výborné 
výkony a umístění.
 Malík Jiří, velitel 

družstva JSDH
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 Babská krojová zábava - oznámení
Milé ženy, oznamujeme, že babská krojová zábava se letos budou konat 24. 10. 2016. 
Nadšené a správňácké  „baby“ plné elánu jste vítány na zkouškách srpnových. Bližší 

informace na obecních stránkách a v hlášení rozhlasu. 
Těšíme se na všechny věkové skupiny.

 

Sbor dobrovolných hasičů v Drnholci pořádá
SOPTÍK CUP 2016

tradiční amatérský turnaj v malé kopané o bečku piva.
V sobotu 13. 8. 2015 od 13. hodin na hřišti Na Starátku, Drnholec

Přihlášky a podrobné informace: www.soptikcup.cz. Občerstvení a zábava pro diváky zajištěny!

POZVÁNKA NA VARHANNÍ KONCERT
V neděli 10. července se v kostele Nejsvětější Trojice v Drnholci uskuteční 

varhanní koncert. O programu a čase budete informováni plakáty 
a hlášením v místním rozhlase. Přijďte si zpříjemnit letní nedělní odpoledne 

poslechem jedinečných drnholeckých varhan.
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Společenská kronika

DUBEN 
Berousek František
Bošiaková Bronislava
Havranová Zuzana
Kadlčková Jiřina
Kovářová Jarmila
Krýsl Jaroslav
Marko Štěpán
Marková Marie
Obručová Jiřina
Pospíšková Hedvika
Sikorová Marie
Srncová Bohumila
Šimčík Radovan
Tölgová Anežka
Trnovec Zdeněk
Urbánková Anna

Svá životní jubi lea 
oslavili  tito naši
sp oluobčané

Blahopř ejeme

ČERVEN
Dobrovolný Bedřich
Domínová Rozína
Gregor Emil
Huťková Jiřina
Kochanová Helena
Labajová Vladimíra
Linhartová Miroslava
Lukačovičová Kristina
Luňák Milan
Procházka Blahoslav
Skřivánková Zdeňka
Srncová Věra
Srnka Pavel
Šillová Anna
Škrabalová Hedvika
Štěpaník Miroslav
Turečková Emílie
Václavík Pavel
Václavíková Růžena
Vybíral Milan

KVĚTEN
Bokora Rudolf
Bršťák Josef
Bystřická Antonie
Čeman Jiří
Horváthová Jarmila
Hrdlička Erwin
Kahánek Ivan
Kaňkovská Anna
Konečná Marie
Kovacs Matěj
Kovářová Marie
Lukačovič Josef
Macaj Vladimír
Stopka Štefan
Svoboda František
Šedivá Anna
Šenkyřík Alois
Štyksová Zdenka
Šůstek Milan
Tomaštík Miroslav
Trnovcová Terezie
Trnovec Zdeněk
Zůbek Zdeněk

V sobotu 26. března jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně přivítali 
mezi naše spoluobčany tyto děti: 

Nelu Chmelinovou, Nelu Polčákovou, Adélu Ševčíkovou, Tadeáše Lapčíka 
a Martina Hanáka. 

Poslední květnovou sobotu jsme na stejném místě slavnostně přivítali 
Gabrielu Šebestovou a Jakuba Matouška. 

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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Wüstenrot – hypoteční centrum
FINANČNÍ PORADENSTVÍ, HYPOTÉKY, RYCHLÝ ÚVĚR, 

PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR, STAVEBNÍ SPOŘENÍ, 
REFINANCOVÁNÍ, KONSOLIDACE ÚVĚRU, POJIŠTĚNÍ 

MAJETKU, ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.
VŠE Z POHODLÍ DOMOVA A BEZ ZBYTEČNÝCH 

POPLATKŮ.
PRO BLIŽŠÍ INFORMACE VOLEJTE: 606 917 291



MŠ na akci „Bosou nohou“ ve Valticích

Záběry z přírodovědného kurzu v Nesměři
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Hledání pohádkových
postaviček


