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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané,
tři měsíce opět uplynuly a 
před námi je milá skuteč-
nost seznámit Vás spolu 
s našimi přispěvovateli 
s tím, co vše se v naší obci 
za toto období událo.
      Počátkem dubna za-
počaly práce na výstavbě 

nového kulturního domu. Byl odvezen sta-
vební recyklát, který na místě zbyl po de-
molici bývalých chlévů, byl srovnán terén, 
vykopaly se, zaarmovaly a zabetonovaly 
základy. Hned prvního dne výkopových 
prací byly na staveništi objeveny příznaky 
rozsáhlého starého osídlení. Byli povoláni 
archeologové z  Regionálního muzea v  Mi-
kulově, kteří na místě provádí záchranný 
archeologický výzkum. Zatím bylo nalezeno 
množství zvířecích kostí a keramiky z  cca 
11. stol. včetně částí lidské kostry. Na ně-
kolika místech se toto období raného stře-
dověku prolíná s  nálezy z  doby bronzové. 
Stavba z  uvedených důvodů nebyla zasta-
vena, tak jak jde obcí jedna z mnoha fám, 
práce pokračují ve vzájemné koordinaci dál. 
Až bude k dispozici zpráva z průzkumu, tak 
ji ve spolupráci s muzeem zveřejníme.
 Ještě pár vět ke stávajícímu kulturní-
mu domu. Původní záměr zastupitelstva 
byl tento KD zrekonstruovat, i když jsme 
věděli, že stojí v  řadové zástavbě, nedá se 
zde pořádně parkovat, nedá se rozvíjet a 
z plánu postavit přilehlý venkovní amfi te-
átr také sešlo. Jelikož se nedochovala z vý-
stavby KD projektová dokumentace, byl 
objednán a proveden stavebně technický 
průzkum. Ten ukázal to, co jsme tušili. Že 
budova je po všech stránkách ve velmi špat-
ném technickém stavu, že ji tvoří železobe-
tonový skelet a že stavitelé šetřili na kva-
litě betonu a na množství ocelové výztuže. 
O stránce hygieny a požárních předpisů ani 
nemluvě. Pokud by přijela na kontrolu hygi-

ena nebo hasiči, tak zakáží KD provozovat. 
Kdybychom přistoupili k  rekonstrukci, tak 
z  budovy by byl použitelný jen skelet bez 
střešní konstrukce s dožilou nebo na mno-
ha místech neexistující izolací proti zemní 
vlhkosti. Nově zaizolovat tak členitou a 
rozsáhlou budovu by bylo technicky nároč-
né a velmi drahé s tím rizikem, že by se za 
nějaký čas mohla vlhkost projevit znovu.  
 Nechali jsme taktéž zpracovat porov-
nání nákladů na rekonstrukci stávajícího 
KD a výstavbu nového. Obě varianty vyšly 
shodně na 50 mil. Kč. Stavba nového KD 
vyjde celkově na 75 mil. Kč, ale jsou v tom i 
náklady na venkovní amfi teátr, parkoviště, 
chodníky, zeleň, venkovní osvětlení, ven-
kovní mobiliář, oplocení atd. atd. V ceně je i 
kompletní vybavení moderní audiovizuální 
technikou odpovídající 21. století. Pod stro-
pem sálu bude např. instalován výkonný 
projektor, nad pódiem bude umístěno velké 
plátno na motorový pohon. Takto budeme 
moci KD v případě potřeby např. využívat 
jako kinosál. Taktéž bude potřeba nový KD 
kompletně vybavit vnitřním zařízením. Od 
stolů a židlí, přes vybavení barů až po po-
slední skleničku. Toto bychom byli nuceni 
udělat i ve stávajícím KD. Zde je vybavení 
v takovém stavu, že nám dělá jenom ostu-
du.
 To, že jsme se rozhodli správně, potvr-
dila havárie, která se stala koncem května. 
V baru pod pódiem ze stropu spadl velký kus 
rákosové omítky. Štěstí bylo, že se to nesta-
lo v době konání nějaké akce. Jelikož je zde 
nebezpečí, že se omítka bude uvolňovat dál, 
byl bar natrvalo uzavřen. Z těchto důvodů 
byl povolán statik, aby zkontroloval stav 
podlahové konstrukce pódia. Bylo zjištěno, 
že dřevěné nosné trámy v místě uchycení ve 
zdech jsou z 30 – 50% oslabeny z důvodu 
stáří, vlhkosti a působení dřevokazných 
škůdců. V této chvíli ještě nemám k dispo-
zici zprávu statika, ale již teď je jasné, že 
pokud nebude nutno uzavřít pódium, tak 
zcela jistě ho budeme muset minimálně ze-

pokračování na str. 4
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            Vážení spoluobčané, 
 ve dnech 5. a 6. října 2018 se budou konat volby do obecních za-
stupitelstev. Rádi bychom vás, stejně jako před čtyřmi lety, seznámili 
s kandidátkami a volebními programy kandidujících subjektů v naší 
obci. Proto žádáme představitele jednotlivých kandidujících subjektů, 
pokud budou mít o zveřejnění zájem, aby nám potřebné informace za-
slali do redakce Občasníku (obcasnik@drnholec.eu) do termínu příští 
uzávěrky, která bude 31. 8. 2018. Děkujeme.

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

spodu v baru trámy a stojkami podepřít.
 Chci na tomto místě ještě dodatečně 
poděkovat zastupitelům, protože všichni 
hlasovali pro variantu výstavby nového 
KD, i když to pro nikoho určitě nebylo roz-

hodnutí jednoduché. Ani pro mne.
 Pokud není v obci vize, „tah na bran-
ku“ a odvaha, tak se nikam neposune.
Přeji všem hezké léto.                           
                Jan Ivičič

 V  pátek 1. 6. 2018 proběhlo na 
Staré radnici setkání s občany, kde byl 
představen výsledek veřejného dotaz-
níkového šetření a dokument Program 
rozvoje městyse Drnholec na roky 
2018–2026. 
 Setkání se zúčastnilo přibližně 25 
občanů a vedlo se v příjemné atmosféře 
dotazů na různá témata. Dotazníkové 
šetření proběhlo v průběhu měsíců břez-
na a dubna. Získali jsme 158 odpovědí, 
z toho 47 v tištěné podobě a zbytek byl 
vyplněn pomocí internetu. Přehled jed-
notlivých otázek uvádíme níže. U otázky 
č. 4 (Jaké služby Vám nejvíce chybí?) se 
nejčastěji opakovali tyto odpovědí: ban-
komat, dětský lékař, sportovní vyžití, 
workout hřiště, cyklostezka, kadeřnic-
tví, více kroužků pro děti, více ordinací 

zubařů, prodejna smíšeného zboží, čis-
tírna oděvů, veřejná doprava do Brna, 
stolařství, sklenářství. 
 Z  výsledků průzkumu a předcho-
zího setkání jsme vycházeli při návrhu 
samotného strategického dokumentu. 
Návrhy projektů jsou zahrnuty do jed-
notlivých cílů, na které by se měla obec 
zaměřit, jsou to: Kvalitní život v  obci, 
Fungující technická infrastruktura, Lep-
ší dopravní dostupnost obce a okolních 
měst, Podpora ekonomického rozvoje 
obce. Rozplánování jednotlivých pro-
jektů můžete nalézt v dokumentu, který 
schválilo zastupitelstvo městyse na červ-
novém zasedání zastupitelstva a je volně 
ke stažení na obecních stránkách http://
strategie.drnholec.eu. Bronislav Kocman

Program rozvoje městyse Drnholec

VÝZVA POLITICKÝM STRANÁM,
OBČANSKÝM SDRUŽENÍM…

           VVá
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
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Vážené čtenářky, vážení 
čtenáři, tentokrát je člá-
nek věnován dětem v ne-
lehké situaci, a to když se 

jejich rodiče rozchází. Budu se zde snažit zachytit ně-
kolik doporučení, jak se zachovat vůči Vašemu dítěti 
v situaci, kdy s druhým rodičem přestáváte tvořit pár. 
 V  první řadě je potřeba si uvědomit, že dítě 
potřebuje nutně Vás oba, a to i za situace, kdy větši-
nu času tráví jen s jedním z Vás. Nic dítěti nenahradí 
čas strávený s druhým rodičem. Rodič, který o dítě 
převážně pečuje, by sám měl dbát na to, aby se dítě 
s druhým rodičem stýkalo, a to i tak, že případně pře-
vezme aktivitu a k tomuto styku dopomůže. Někdy 
stačí jen vzít telefon a spojit dítě s druhým rodičem 
takto na dálku. V této souvislosti byste se rovněž měli 
vzdát před dítětem všech prohlášení, která druhého 
rodiče očerňují.
 Ve vypjatých vztazích bývají kritické okamžiky 
při předání dítěte druhému rodiči. Chtěl bych Vám 
doporučit, aby samotnému předání předcházela pří-
prava dítěte na to, že bude několik dní s druhým ro-
dičem. Tato příprava by měla spočívat v tom, že dítě 
bude na pobyt u druhého rodiče pozitivně namotivo-
váno a také v tom, že bude mít připravené své osobní 
věci. Rodiče by si rozhodně neměli přes dítě posílat 
vzkazy, dítě by v žádném případě nemělo mít pocit, 
že jeho návštěva u druhého rodiče prvního rodiče jak-
koliv obtěžuje. Předání dítěte by nemělo připomínat 

A co děti předání věci. Prosím vždy si zkuste představit, jak ten 
který okamžik prožívá Vaše dítě. Předání dítěte by 
mělo být přátelským setkáním rodičů, okamžikem, 
kdy Vás má Vaše dítě oba pohromadě. Neničte pro-
sím Vašemu dítěti tyto vzácné okamžiky hádkami. 
Když je situace tak zlá, že se prostě nesnesete, předá-
vejte si dítě ve škole či školce, nebo u přátel.
 V  některých případech se mezi rodiči strhne 
o dítě boj. To není dobré. Rodiče mívají v  takových 
situacích potřebu k sobě dítě co nejvíce přimknout. 
Nakupují dětem hračky, elektroniku, dítě se učí nové 
sporty, čas se tráví aktivně, pořád je nějaká akce. Ne-
zapomínejte prosím, že Vaše dítě stejně jako i Vy má 
rádo trochu klidu, že se nemusí pořád něco dít, péče o 
dítě by se neměla zvrhnout v závod o to, kdo dítě víc 
rozmazlí.
 A aby tento článek nebyl jen pouhým posel-
stvím, dodávám, že v  právním prostředí platí pra-
vidlo, mající původ v  Úmluvě o právech dítěte, že 
všechna činnost týkající se nezletilých dětí by na 
prvním místě měla sledovat jejich nejlepší zájem. I 
sami rodiče by tedy neměli své zájmy nadřazovat zá-
jmu nezletilých dětí a v každém okamžiku by si měli 
pokládat otázku, zda jednají v nejlepším zájmu svého 
dítěte. ěte. 
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  Prvního září přivítáme ve škole 31 
nových prvňáčků.  K zápisu se v dopro-
vodu svých zákonných zástupců dostavi-
lo 27 dětí z Drnholce, 6 dětí z Jevišovky, 
1 dítě z Březí a 1 dítě z Hrušovan n. Jevi-
šovkou.
 O odklad školní docházky požádali ro-
diče čtyř dětí. Toto číslo je oproti předešlým 

Vážení čtenáři,
poslední měsíce školního roku utekly 
rychleji než voda…
Žáci a žákyně se pokusily o zlepšení svých známek po dubnových 
třídních schůzkách, ale s  nastupujícím letním počasím se jim 

opravdu už do učení moc nechtělo. Výsledky svého snažení a celoroční práce se mohou pochlubit 
na svých vysvědčeních. Ať už jsou jakákoliv, určitě si žáci i žákyně zaslouží dva měsíce prázdnin. 
Přejeme, ať jsou krásné, slunečné a plné nezapomenutelných zážitků. 
 Kromě závěrečného „fi niše“ jsou jarní (letos spíše letní) měsíce zasvěceny exkurzím, výle-
tům, projektům, projektovým dnům a týdnům, soutěžím. Neučíme se jen ve třídách, ale i venku a 
prostřednictvím zážitků a prožitků. Různorodých akcí je opravdu hodně (mrkněte na drbnik.cz), o 
některých více v následujících samostatných příspěvcích. 
 V minulém čísle jsme vás informovali, že se naše škola opět zapojí do celorepublikové sbírky 
„Český den proti rakovině“, který proběhl ve středu 16. května 2018. Děkuji všem dětem, žákům, 
zaměstnancům školy a spoluobčanům, kteří zakoupením symbolického květu měsíčku lékařského 
přispěli na boj s touto zákeřnou nemocí. Na účet Ligy proti rakovině jsme zaslali částku 11.697,-Kč.
 S končícím školním rokem bych ráda poděkovala všem zaměstnancům školy za jejich oběta-
vou práci a spolupráci ve škole a za přípravu a organizaci akcí, které pořádáme pro širokou veřej-
nost. Přeji vám spokojené a šťastné prožití léta a zasloužené dovolené.
 Krásné léto přeji také rodičům, přátelům školy a čtenářům občasníku.                                                                 Jana Kalandrová

pravdu už do učení moc nechtě

„Je stejně potřebné přemýšlet o tom, 
jak užívat svůj volný čas, nejen o tom, 

jak dobývat bohatství.“
(TGM)

letům menší. Myslím si, že k tomu přispívá i 
rostoucí zodpovědnost rodičů, kteří mají zá-
jem na dobré přípravě svých dětí a účastní se 
nabízeného edukačně stimulačního progra-
mu. Zde poznají, na co se klade v předškolní 
přípravě důraz a mohou s dětmi doma správ-
ně pracovat. 
 Velké poděkování patří letošním ve-
doucím programu – paní učitelkám Hedvice 
Škrabalové a Sandře Bejdákové. 
 26. června s rodiči budoucích prvňáčků 
proběhla první informativní schůzka s  uči-
telkami dvou 
prvních tříd, na 
které se dozvě-
děli rozdělení do 
tříd a vše potřeb-
né před začátkem 
nového školního 
roku. 

Jana Juřenová

Zápis do  první 
třídy
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        Žáci naší školy mají dostatek příležitos-
tí porovnat si své schopnosti a znalosti i s 
žáky dalších škol. 
    Již tradičně se zúčastňují žáci prvního 
stupně soutěže v  kopané Mc Donald´s Cupu. 

Den matek  Druhá květnová neděle patří všem maminkám a naše děti to dobře 
ví. Vždyť se již nějakou dobu ve svých třídách a zájmových kroužcích poctivě 
připravovaly, aby nejen svým maminkám předvedly to nejlepší, co umí. 
 A tak za krásného slunečného počasí jsme se odpoledne 13. května 
sešli v sále místního kulturního domu, abychom zhlédli kytičku přání v podo-
bě recitace, zpěvu a tance. Přání začali naši nejmenší – Trpaslíčci z mateřské 
školy. Na jejich dojemné vystoupení navázali jejich starší kamarádi 
s tancem a básní. 

 Vystoupení žáků základní školy bylo malým průřezem práce v zájmo-
vých kroužcích kytary, fl étny a tanečního kroužku. Zdeňka Šanderová a 
Jakub Peřina ukázali, jak se recitovalo na recitační soutěži. Třeťáci 
nám dokázali, že umí zatancovat Piráty z Karibiku i klasický tanec 
na hudbu Leoše Janáčka. Prvňáci, druháci a čtvrťáci předvedli, že je 
zpěv baví a vystoupili s písněmi, které si oblíbili v hudební výchově.
Doufáme, že jsme přispěli ke sváteční pohodě a děkujeme všem, kteří 
přišli a všem, kteří se na programu podíleli.           Jana Juřenová

Úspěchy nejen sportovní

p

Okrskové kolo se konalo za krásného počasí 
ve Valticích a žáci 4. – 5. ročníku celý turnaj 
vyhráli a ti mladší skončili na druhém místě. 
V okresním kole si vybojovala tato družstva 4. 
a 5. místo.
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průběh. Všichni žáci si za svůj přístup zaslouží 
pochvalu.

      Pět zástupců z osmých tříd vyjelo 24. květ-
na s paní učitelkou Vlkovou do Mikulova, aby 
se zúčastnili soutěže pořádané DDM Mikulov, 

tentokrát s  názvem Jak známe Turold. 
Na osmi stanovištích museli žáci předvést 
nejen znalosti přírodovědné a obecné, ale 
také dovednost práce v týmu, orientace na 
mapě, vyjadřovací schopnosti, pohyb v te-
rénu.  Všichni si přivezli cenné zkušenosti 
a pěkné zážitky.

 
    
 
              

     Mladší žáci a starší žákyně z taneční-
ho kroužku si zopakovali loňský úspěch 
na soutěži Česko se hýbe a z  brněnského 
kola postoupily obě skupiny do celostátní-
ho kola konaného v Praze, a byly jediným 
zastoupením z vesnických organizací. Mezi 
dvaceti šesti účastníky se naši žáci neztrati-

li a skončili v polovině startovní listiny, tedy na 
13. místě. Paní učitelce Šimčíkové děkujeme za 
skvělou propagaci Drnholce a rodičům, kteří se 
také zúčastnili za mimořádnou podporu.
 Děkujeme všem vyučujícím za přípravu a 
žákům za zdařilou reprezentaci naší školy. 

Jana Juřenová

 Děvčata ze šesté třídy si zaslouží pochva-
lu za výkon na turnaji přehazované v Mikulově, 
kde získala celkově třetí místo, ale mezi šestými 
ročníky zvítězila.

     Jen těsně unikl postup žákům 4. a 5. roč-
níku na okresní kolo ve vybíjené, když prohráli 
se soupeřem ze Základní školy Valtická Miku-
lov.
     V pátek 25. květ-
-na se skupina žáků 
z  prvního stupně 
vydala reprezento-
vat naši školu na 
atletické závody do 
Mikulova. Ani tito 
nepřijeli s  prázdnou 
a přivezli si ocenění 
za dvě první místa 
ve člunkovém běhu (Karolína Schmidtová a Matyáš 
Kocman), 2. místo v hodu šipkou (Vilém Hanker) a 
dvě 3. místa za skok do dálky a hod šipkou (Karolína 
Schmidtová, Ondřej Kuchyňka).
      V sobotu 12. květ-
na se konal šachový 
turnaj k osvobození 
Hrušovan n. Jevi-
šovkou a okolí. Na 
prvním místě se 
umístil Tomáš Fol-
tán a čtvrtého mís-
ta dosáhl František 
Zugárek. I ostatním 
účastníkům ale patří velká pochvala za podaře-
ný výkon.
     Devátá třída byla vyslána reprezentovat 
na Pohár osvobození do Valtic. Tato basketba-
lová akce má dlouhou tradici a naše družstvo 
se zasloužilo velkou měrou o velmi zajímavý 
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DEN ZEMĚ v Drnholci 
– 20. 4. 2018

 Tradiční projektový den konaný u příležitosti oslavy Dne Země jsme letos pojali různo-
rodě. Nejprve celý druhý stupeň zveleboval okolí školy hrabáním starého listí a vytrháváním 
trávy z míst, kde není žádoucí. Poté si žáci zvolili aktivity, které jim nejvíce vyhovovaly. Např. 
skládání z papíru, výroba květináče z pet lahve, výroba informačních cedulí ke stromům u školy 
(školní arboretum), příprava plotu na barevný nátěr, prezentace o elektroautomobilech, po-
chůzka po obci a vytvoření mapy s fotkami nelibých zákoutí obce, literární tvorba na téma Den 
Země (výroba almanachu – několik ukázek otiskujeme) a hrabání podruhé. Všechny skupinky, 
dle slov vedoucích, pracovaly velmi dobře a za to také žáci dostali sladkou odměnu v duchu 
přísloví o práci a koláčích. :-)      Hana Vlková

Den Země
Tomáš Foltán, 9. A
Dnes 22. dubna je den,
kdy vyjdeme s motykou a hráběmi ven.
Jdeme totiž pomoci naší planetě Zemi
a pokusíme se o to s nástroji všemi.
Chtěli bychom čisto jen,
a aby to vypadalo jako sen.
Kolem nás příroda, zeleň, rostliny
a vůbec žádné zplodiny.
Venku slunce svítí,
okolo nás jarní kvítí.
Uklízíme prostor za školou
a doufáme, že naši pomoc malou
planeta naše ocení.
Doufám, že každý pro svoje město či ves
uklidil by klidně i celý les.
Nádherná je naše zem
a my s ní všechny katastrofy přežijem.

Lesní skřítek Kvído
Denis Kocman, 5. A
 Lesní skřítek Kvído byl malý loupežník, 
který kradl jen to, co je levné. Včera ukradl třeba 
shnilé brambory. 
 Jednoho dne se vydal ukrást vzácnou věc. 
Bylo to pro něj těžké, ale musel to udělat, jinak 
by mu lesní rytíři zabrali dům. Tak se vzdal. 
Chtěl ukrást diamant Krále nepořádku, protože 
Kvído je pořádný skřítek, který když vidí nepo-
řádek, hned jde uklízet. Diamant se mu podařilo 
ukrást, a i s penězi se vrátil domů.
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Mravenci
Patrik Grbavčic, 6. A
Včely, vosy, mravenci vylízají jako vždy,
v zimě ještě přece spí, 
jinak by však umrzli.
Na jaře mravenci zas vylezou
podívat se tam, kam chcou.
Jednoho dne narazili
Na petláhev od Kofoly.
Pomalu ji odklízeli,
až se z toho unavili.
Potom zase narazili
na kus velké dobroty.
To se potom všichni sešli
a kus velké buchty snědli.
Buchta jim dost chutnala,
ale pro mravence to není vhodná potrava.
Proto však už neházejte
odpadky kam jenom chcete.

Lidé = přírodní katastrofy
Tomáš Foltán, 9. A
Nebýt přírody nejsme tu,
měli bychom se k ní chovat jako k sametu.
Lidem to nejspíš nedochází
a šetrnost k přírodě jim schází.
Továrny, odpadky v lese,
přírodní katastrofa už se nese.
Jedovaté plyny v ovzduší,
to naší Zemi nesluší.
Odpadky se válí v lese,
kolik toho naše Země ještě snese?
Lidé by měli dojít k rozumu,
jinak to nevydržíme ani po zimu.
Odpadky potom budou na každém rohu
a nám už bude zbývat jen modlit se k bohu,
Aby byla Zem jako dřív
a náš lid zdráv a živ.

Ze života školy 
dále na str. 14
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Londýn a jižní Anglie  27. 5. – 1. 6. 2018 
aneb od Primarku k Primarku, ale přes 
Greenwich, Canary Wharf, Tower, Tower 
Bridge, křižník Belfast, Shakespeare´s Globe, 
Tate Gallery, Millenium Bridge, katedrálu sv. 
Pavla, Spinnaker Tower v Portsmouth, lodě 
HMS Victory, Warrior, katedrálu v Chichesteru, 
Brighton a útesy Seven Sisters, London Eye, Sea 
Life , Parlament, Big Ben, Westminster, Trafalgar 
square, Leicester square a pobřeží Atlantiku.
 Návštěva obchodů byla opravdu jenom 
„třešinkou na dortu“ hlavně pro dívčí část zájez-
du. Kromě všech již jmenovaných měst, přírod-
ních úkazů i pamětihodností si všichni užili život 
v běžných anglických rodinách ve Worthingu, 

viděli způsob bydlení, ochutnali stravu. A hlav-
ně se museli domluvit anglicky. A právě toto vše 
bylo cílem našeho zájezdu a ten byl beze zbytku 
splněn. Užili jsme si pověstnou mlhu a déšť, ale 
i krásné slunečné chvíle na vápencových útesech 

nad Atlantikem i jeho odliv pobřeží. Na-
sbírali jsme pár mušlí a kamínků.
 Toto všechno jsme absolvovali s ces-
tovní kanceláří Toursport Brno. Našimi 
spolucestovateli byli žáci ze ZŠ Šaratice a 
průvodkyní „babi Hani“. Z pevniny na os-
trovy a zpět jsme se dostali tunelem, což je 
rychlejší a levnější varianta, ale nevítaly 
nás bílé útesy doverské, jako kdybychom 
pluli na trajektu. Ale útesy jsme si vyna-
hradili nad Brightonem.
Určitě se všichni vrátili spokojení, plní do-
jmů a s přáním podívat se 
do Velké Británie 
znovu.

Jitka Radkovičová
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zvířátky do Vesmíru a své nemalé zážitky po-
tom děti vyjádřily kresbou krásných obrázků.
 V dubnu proběhl na zahradě Čaroděj-
nický rej a při této příležitosti jsme společně 
s  rodiči vyzdobili zahradu číselným chod-
níkem a novou hudební stěnou, kterou při 
procházení kolem naší školky můžete velmi 

dobře slyšet :-). Také nás navštívila Zdravá 
pětka s programem o zdravé výživě, kde jsme 
si zopakovali co je pro naše tělo zdravé a co 
naopak méně. Také pro předškoláky byl mě-
síc duben klíčovým - 23 dětí bylo u zápisu do 
1. třídy. Věřím, že děti jsou pro vstup do školy 
připraveny a že budou rodičům dělat svými 
výsledky radost.
 Začátkem května se poprvé všechny děti 
z mateřské školy vydaly oslavit Den matek do 
sálu a ze sdílených názorů rodičů můžu po-
dotknout, že vše se vydařilo ke spokojenosti 
dětí i rodičů, zejména maminek. Všem touto 
cestou děkujeme za milá slova.

Nahlédnutí k našim nejmenším…

 Tak je to zase tady. Ta doba letních, 
prázdninových dnů, dnů plných odpočinku, 
dnů, kdy si máme čas vzpomenout na to, co 
předcházelo a zhodnotit, jak se vydařily plá-
nované akce a co jsme všechno podnikali. 
Nejdříve tedy k bilancování...
 Děti se zúčastnily spousty vzdělávacích 
i zájmových akcí. Pravidelně k nám jezdilo 
maňáskové divadlo z Hodonína, děti jarně 
tvořily, plnily činnosti z různých tematických 
plánů, učily se novým dovednostem, jezdily 
plavat, dováděly na zahradě, sázely zeleninu 
a bylinky na školkovém záhonku,… Všechny 
akce vycházely z našeho vzdělávacího progra-
mu „Společně na cestě za jedinečností“.
 Od ledna jsme pro předškoláky a jejich 
rodiče ve spolupráci se ZŠ nabízeli přípravu 
na školu v  podobě Edukačně stimulačního 
programu. Zájem z řad rodičů současných 
předškoláků byl opravdu veliký a celkem se 
přihlásilo 24 dětí. V programu si děti formou 
hry rozvíjely schopnosti a dovednosti důleži-
té pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. Rodič 
získával náměty pro práci s dítětem a ukázky, 
jak s ním dále pracovat. Musím vyzdvihnout 
výbornou spolupráci s paní učitelkou Hedvi-
kou Škrabalovou a budu se těšit na další spo-
lečné akce.
 V  březnu jsme se vydali do Planetária 
v Brně. Dětem byla promítnuta pohádka Se 
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V květnu také proběhl zápis dětí do mateřské 
školy, který byl spojený se dnem otevřených 
dveří. K zápisu se svými rodiči přišlo 25 dětí, 
ty si prohlédly školku a dostaly malý dáreček.  
V září nastoupí 70 dětí, na které se už teď ve-
lice těšíme.
 Červen jsme zahájili divadlem z Hradce 
Králové, na které jsme šli do základní školy. 
Tradičně jsme všechny třídy společně oslavily 
Den dětí v prostředí naší velké zahrady. Děti 
soutěžily, tancovaly, běhaly, hrály si,... Na vý-
let jsme letos vyrazili do ZOO v Hodoníně. 
Pokud bychom měli jedním slovem vyjádřit 
naše pocity, bylo to úžasné! Několika kilome-
trová procházka kolem cizokrajných zvířat, 
krásným počasím a velkou svačinou nemoh-
la být jiná než perfektní. Na konec školního 
roku jsme uspořádali zahradní slavnost, kde 
také proběhlo vyhodnocení celoročního pro-
jektu Rodina spolu.
 Teď už se jen těšíme na začátek prázd-
nin a doufáme, že děti, a nejen ty odcházející, 
budou mít na co vzpomínat a ty co zůstanou, 
nebo mezi nás přijdou nové, se mají na co tě-
šit...

 Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
paním učitelkám a provozním zaměstnan-
cům za všechnu práci, snahu, trpělivost a 
společně přejeme všem pohodově odpo-
činkové prázdniny plné sluníčka, načerpání 
spousty sil do další práce, která nás čeká na 
podzim.                        Sandra Bejdáková

 Na závěr mi dovolte přidat pár perliček 
od našich dětí. Naše práce není jen o tom, 
abychom děti něco naučili a vytvořili jim krás-
né prostředí, ale i tom, jak nás dokážou děti 
neskutečným způsobem pobavit svou bezpro-
středností a přebrepty.

Perličky z naší školičky: 
Uč.: „Děti, kdo ví, jaký strom má šišky nahoru… Bo…..?“  Dítě: „Borůvka!“ 
Uč.: „Jak se má to vaše miminko?“ Dítě: „Papá z prsánka a bydlí v kočárku.“
Uč.: „Když babička s dědou už nechodí do práce tak se jim říká.. důch..“ Dítě: „Duchové!“
Dítě: „Já mám rád mrkvičku, ona je zdravá, může mě oléčit.“
Dítě: „Víš, že mám ve skříňce slunečnicové brýle?“ (sluneční)
Dítě: „Jak sem byl malý, tak sem cucal z maminkového prsa, víš?“
Uč.: „Co je to za kytičku?“ Dítě: „Tulimák.“
Uč.: „Jak se jmenuje mláďátko od kozy?“ Dítě: „Kozátko.“
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 Oslava Filipojakubské noci se v Dr-
nholci již tradičně koná nejbližší sobotu k 
obecně známému datu 30. 4., letos to vyšlo 
na 28. 4. 2018, kdy nastaly příznivé povětr-
nostní podmínky k letu čarodějnic místními 
prostranstvími.
 Stejně jako všechny předešlé ročníky, 
tak i tento rok předcházely čarodějnickému 
rejdění několikeré schůzky čarodějnic, při 
kterých se důkladně promýšlely veškeré de-
taily konání celé čaroakce, probíraly se mož-
nosti, jak děti zapojit do aktivit, vyráběly se 
rozmanité drobnosti pro děti, balíčkovaly se 
malé hračky či jiné dárky pro děti, chystaly se 
úkoly na průběh putování směrem hřiště Sta-
rátko a především i na vlastní dění na hřišti. 
 Počáteční slet byl stanoven v určenou 
sobotu na patnáctou hodinu na náměstí. Ještě 
před třetí hodinou nám z místního rozhlasu 
do kroku hrály písničky s čarodějnickou té-
matikou. Předmětné CD nám pustila ve svém 
víkendovém volnu paní Blahová. Ještě jednou 
jí tímto moc děkujeme.
 Na náměstí některé čarodějnice oproti 
otisku čarodějného razítka rozdávaly dětem 
očíslované lístečky štěstí, které děti později na 
Starátku vyměnily za připravené drobné dár-

ky. Děti, které již měly své razítko a lístek na 
dárek, se shromažďovaly na jiném místě na 
náměstí a ostatní čarodějnice si je pomaličku 
lákaly do čarodějného kruhu. Až v něm byly 
všechny děti, tak se vykonal rituál a z dětí se 
rázem staly čarodějnické bytosti.
 Po absolvování uvítacího rituálu na ná-
městí jsme se všichni za hlasitého opaková-
ní známých i neznámých zaklínadel pomalu 
začali přesunovat na cestu směrem Starátko. 
Nedaleko od hřiště čekalo na děti překvape-
ní v podobě kouzelné chýše, kde jim zkuše-
né čarodějnice položily tři zajímavé, možná 
trošku záludné otázky. Děti za každou správ-
nou odpověď obdržely nalepovací kolečko. 
Za nasbíraná kolečka dostaly později na Sta-
rátku nějakou odměnu.
 Po příletu na sluníčkem rozsvícené hřiš-
tě si čarodějnice nachystaly potřebné pomůc-
ky k již připraveným stanovištím a hlavní 
čarorejdění tak už konečně mohlo začít. Děti 
plnily různé úkoly, dostávaly určité značky 
do svých „letenek“. V mezidobí mohly na-
vštívit i kosmetický salón či dílničky, kde sice 
nedostávaly žádnou značku do „letenky“, ale 
i přesto bylo na těchto místech docela stále 
plno. Až měly „letenky“ kompletně vyplněné, 

b ké i D

slet čarodějnicslet čarodějnicIX.
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měly své razítkooo a lístek na 
žďovaly na jinémmmmm místě na 
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byly pasovány do řad čarodějnic a čarodějů a 
odměnou za výdrž jim byla pasovací listina 
a též i čarodějnický symbol – malé papírové 
košťátko, které měly čarodějnice připravené z 
přípravné fáze této akce.
 Jakmile skončilo pasování, začaly se ča-
rodějnice pomaličku a polehoučku chystat na 
čarodějný tanec a také na následné zapálení 
vatry i s Bimbulou IX. Čarodějnice na závěr 
svého tance zapojily i děti, protože při přele-
tu přes Drnholec se některé děti aktivně při-
pravovaly i na spoluúčast před dokončením 
tance dospělých čarodějnic. Samozřejmě ne-
chyběly i nějaké soutěže, i zde dostávaly děti 
určité odměny, většinou v podobě sladkostí. 
Na obloze se pomalinku chystal měsíc do 

úplňku (později večer to vypadalo opravdu 
čarokrásně, prostě to byla ta „správná čaro-
dějná noc“) a protože již bylo trochu šero, 
bylo všem návštěvníkům zprostředkováno 
další překvapení, a to nádherný ohňostroj.  
Pak přišlo na řadu i nějaké to křepčení, které 
jsme si užívali podle svých možností a nálady. 
 Během celé akce bylo zajištěno občer-
stvení, za které místním hasičům a dalším 
přispěvatelům moc děkujeme. Samozřejmě 
děkujeme všem zúčastněným, že si udělali v 
sobotu odpoledne čas a že se přišli pobavit 
mezi drnholecké čarodějnice. Velké podě-
kování patří i místním hasičům, protože se 
kromě občerstvení postarali i o přípravu va-
try a její následné hlídání v době hoření a o 
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kouzelné útočiště zajištěním prostoru na Sta-
rátku. Děkujeme všem těm, co nás jakkoliv 
podpořili a co nám čímkoliv přispěli. Bez Vás 
by to nebylo ono.
 Příští rok bude výroční – desátý ročník 
této tradiční čarodějné aktivity. Věříme, že 
nás opět podpoříte, že se přijdete pobavit a 
děti se kouzelně zapojí do všech nachysta-

ných aktivit a soutěží. A  také          
již nyní prosíme další nové 

ných aktivit a soutěží. A  také          
již nyní prosíme další nové 

SDH Drnholec Vás srdečně zve na 
předzábavovou

BESEDU U CIMBÁLU
která se uskuteční 

v pátek 21. 9. 2018 v 19.00 hod. v Drnholci 
„Na Starátku“. 

K tanci, zpěvu a poslechu hraje CM Lučina.

čarodějnice (letos se některé stávající čaro-
dějnice již nezúčastnily, ale některé nové se 
úžasně zapojily - děkujeme), aby se k nám 
přidaly a pomohly nám nejen s přípravami, 
ale také s celkovým děním při oslavě čarovné 
noci. Rok uteče jako voda, takže za nedlouho 
se těšíme na viděnou při X. sletu místních ča-
rodějnic a čarodějů.
za místní čarodějnicece 
Andrea Španielová

Závěrem malá ochutnávka - galerie
babizen, které krášlily průběh celého sletu.

Zcela určitě si mezi nimi najdete svou 
favoritku.
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DĚTSKÝ DEN PŘÁTEL DĚTSKÝ DEN PŘÁTEL 

WALTA DISNEYHOWALTA DISNEYHO

 Jedna z nej-
slavnějších animo-
vaných postaviček 
světa, Mickey Mou-
se, letos slaví 90. 
narozeniny, a tak se 
místní hasiči a drn-
holecké čarodějnice 
domluvili, že letošní 
oslavu Dne dětí bu-
dou věnovat posta-
vám z pohádkových 
animovaných fi lmů 
Walta Disneyho.
 Na pár schůz-
kách, které předchá-
zely plánovanému so-
botnímu (2.6.2018) 
odpoledni určenému pro oslavu svátku 
našich ratolestí, se domlouvaly podrobnos-
ti průběhu konání vlastní oslavy. Dále se 
připravovala např. i papírová kolečka obsa-
hující obrázky těch postaviček od Disney-
ho, které v podstatě ožily danou sobotu na 
„soutěžních“ stanovištích. Na tato kolečka 
dostávaly při splnění (ale i nesplnění) úko-
lů na připravených stanovištích děti malá 
razítka. Splnění úkolu si kromě razítka 
zaslouží i nějakou tu sladkou drobnost. Po 
zaplnění kolečka razítky od všech pohád-
kových postaviček ze stanovišť získaly děti 
své další odměny.
 Sobotní odpolední počasí nám všem 
zpočátku moc nepřálo, pršelo. Rozhodli 
jsme se se zahájením akce chvilku počkat, 
zda nepřestane pršet. Poměrně brzy jsme 

se dočkali a místo v patnáct hodin jsme za-
čali něco před půl čtvrtou. Sluníčko se na 
nás pak už jen smálo a pořád nám na hřiště 
Starátko vysílalo velmi teplé paprsky.  
 Na stanovištích, kde si děti vyzkouše-
ly různé pohybové či motorické dovednos-
ti, také i na jiných místech jste mohli vidět 
myšáka Mickey Mouse, jeho kamarádku 
Minnie, princeznu Elzu z Ledového králov-
ství, dívku z říše divů – Alenku, ženu z doby 
kamenné – Vilmu ze seriálu Flinstones, 
indiánku Pocahontas, princeznu Meridu z 
pohádky Rebelka, dívku Sněhurku, zlobra 
Shreka a také lesní vílu. 
 V časové proluce mezi zastávkami na 
stanovištích si děti mohly zařádit ve skáka-
cím hradu nebo se mohly nechat dokrášlit 
v kosmetickém salonu nebo si také mohly 
vymalovávat obrázky a také se mohly ne-
chat vytofi t ve fotokoutku, pro který jsme 
připravily např. vybrané hlášky postaviček 
z Disneyho animovaných fi lmů nebo obli-
čejové Disneyho masky či jiné doplňky, ale 
také se všichni mohli zúčastnit prohlídky 
veškeré vystavené hasičské techniky. Všich-
ni jsme mohli vidět i hasičský útok v podání 
té nejmenší hasičské drobotiny nebo ukáz-
ky modelů leteckých modelářů.
 Soutěže na stanovištích se pomalu do-
končovaly a hasiči si již připravovali ukázku 

DĚTSKÝ DEN PŘÁTEL 

WALTA DISNEYHO
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hašení hořícího auta. Staré auto ne-
chali více rozhořet a pak přijeli 
na vlastní „zásah“ s hasičskou 
cisternou a požár pod hus-
tým dýmem začali hasit. 
To se jim zdárně brzy 
podařilo. Jeden z hasi-
čů pak začal přes „dělo“ 
tvořit bílou a voňavou 
pěnu, na kterou děti 
již netrpělivě čekaly. 
Při řádění dětí v pěně 
nebylo za chvíli možné 
rozpoznat jednotlivé 
dětičky, protože se v 
podstatě do pěny úplně 
celé ponořily. Děti si ten 
svůj svátek náležitě užíva-
ly. Až se děti nabažily pěny, 
tak se nechaly od hasičů pořád-
ně omýt vodou ze stříkačky. Kdo si 
nevzal náhradní oblečení, prohloupil.
 Děkujeme všem zúčastněným za to, že 

Staré auto ne
pak přijeli
sičskou 

hus-
asit.
rzy 
i-
“

u 
i

ě
é 
é 
v 
ně
ten 
žíva-

pěny,
ů pořád-
ačky. Kdo si 
ní prohloupil

obětovali své volné sobotní odpoledne a 
přišli s námi, a především s našimi 

prcky oslavit jejich svátek. Podě-
kování patří i hasičům, proto-

že na Starátku bylo zajištěno 
velmi dobré občerstvení a 
také za poskytnutí záze-
mí na hřišti. Naše díky si 
zaslouží i všichni ti, kteří 
oslavu Dne dětí jakkoliv a 
čímkoliv podpořili. Děku-
jeme.
Podle mého názoru se tato 
letošní oslava velmi vyda-
řila, dětičky zářily úsměvy 

a jejich očka byla doširoka 
rozjařená. Věříme, že i příští 

rok se všichni opět zúčastníte, 
a navíc budeme rádi za každé-

ho nového pomocníka, ať už pro 
přípravné práce nebo pro hlavní den 

oslavy.        za čarodějnice spolupracující s hasiči 
Andrea Španielová

POZVÁNKA VINOBRANÍ
Městys Drnholec zve své spoluobčany na 8. ročník Drnholeckého vinobraní, 

které se bude konat v sobotu 22. 9. 2018.  
I v letošním roce chystáme historický průvod kolem otevřených sklepů. 

Z tohoto důvodu bude v sobotu od 10.00 do 20.00 uzavřena silnice na Litobra-
třice.  V průběhu vinobraní nebude chybět zajímavý doprovodný program i na 
náměstí. Večer přivítáme nové hotaře z řad loňských návštěvníků na Hotařově 

zábavě za doprovodu taneční skupiny Plus music band. Myslíme i na zakončení 
odpoledního průvodu „Otevíráním hory“ v podání Drnholeckých. Srdečně zvou 
pořadatelé. Bližší informace na plakátcích, stránkách městyse a hlášení místního 

rozhlasu.
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**********************************************

Oddíl stolního tenisu 
TJ Jevišovka-Drnholec 
byl založen v roce 2010. 
Před 6 lety se přihlásil 
do dlouhodobých soutě-
ží pořádaných ČAST.  

      První ročník hrálo základní skupinu 
okresní soutěže jedno družstvo mužů, které 
hned postoupilo o stupínek výš. Od té doby 
se počet družstev a hráčů zvyšuje.  Družstva 
mužů každoročně postupovala do vyšších 
soutěží a v  následující sezóně bude hrát A 
družstvo KP I. třídy, B družstvo KP II. třídy, 
C družstvo OP I. třídy. 

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

 Dále bude hrát družstvo žen krajskou 
divizi a dvě družstva mužů základní okresní 
soutěž. Dlouhodobou okresní soutěž bude 
hrát i družstvo dorostenců. V současné době 
máme 30 registrovaných hráčů, z toho je 18 
dospělých a 12 hráčů a hráček mládežnic-
kých kategorií. V těchto kategoriích získali 
naši hráči za uplynulých 6 let několik titulů 
okresních přeborníků a dosáhli také zají-
mavých výsledků v  krajských bodovacích 
turnajích. Osmnáctiletý odchovanec oddílu 
Tomáš Himal hraje už stabilně za „áčko“ 
mužů. 
 Oddíl vyvíjí sportovní činnost na vý-
konnostní úrovni. Hráči pravidelně trénují 
(téměř celoročně) a zhruba 7 měsíců v roce 

hrají soutěže a turnaje v okre-
se Břeclav a v celém Jm kraji.
 Stolní tenis se v  Drnhol-
ci hrál v  80-tých a 90-tých 
letech minulého století. Po 
více než dvacetileté pauze se 
někteří bývalí hráči znovu 
pustili do tréninku výsledkem 
je letošní postup do Krajského 
přeboru I. třídy. Družstvo ve 
složení Bob Damborský, René 
Zajíc, Jarek Konečný a Tom 
Himal se k  postupu probojo-
valo suverénním vítězstvím 
KP II. třídy.      Mgr. Alois Švejda

HLEDÁME V DRNHOLCI KE KOUPI 
RODINNÝ DŮM, 

MOŽNO I K REKONSTRUKCI 
NEBO DEMOLICI. 

DÁLE VINNÝ SKLEP, NÁSTAVBA VÝHODOU. 
tel.: 724 591 943

Stolní tenis
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Společenská kronika

DUBEN 

Černíková Alena
Havranová Zuzana
Honsová Marta
Hrabcová Dana
Konečný Jaroslav
Kotolánová Alena
Křivánek Ferdinand
Ligas Jaroslav
Matkowitschová Emília
Obručová Jiřina
Plachá Anna
Pospíšil Tomáš
Skřivánek Josef
Tölgová Anežka
Urbánková Anna
Zacheusová Eva

Svá životní jubi lea 
oslavili  tito naši
sp oluobčané

Blahopř ejeme

ČERVEN

Bačík Josef
Domínová Rozína
Duda Oldřich
Grega Antonín
Gregor Emil
Heinischová Věra
Herel František
Horák Antonín
Huťková Jiřina
Lukačovičová Kristina
Marušák František
Matoušková Jarmila
Mondeková Antonie
Řešetková Bohumila
Skřivánková Zdeňka
Srncová Věra
Stašová Renáta
Zámečníková Marie
Zemčíková Jarmila

KVĚTEN

Bršťák Josef
Bystřická Antonie
Dibuzová Anna
Harešta Miroslav
Hromníková Marie
Isayskiy Ivan
Jakubec Ivan
Konečná Marie
Kopřivová Alena
Kubiš Rostislav
Lukačovič Josef
Malík Radek
Řešetka Leoš
Seďová Jana
Schmidtová Helena
Schabatková Irena
Smékalová Jaroslava
Stopka Štefan
Svobodová Alena
Šedivá Anna
Švecová Jana
Švejdová Marie
Trnovcová Terezie
Trnovec Zdeněk

V sobotu 17. března 2018 jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně 
přivítali mezi naše spoluobčany 

Natálii Irglovou a Sofi  Minaříkovou. 
V sobotu 2. června jsme přivítali na stejném místě tyto děti: 
Alexandra Smolku, Filipa Kadlečíka, Amálii Zaoralovou 

a Kryštofa Batelku. 
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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DRNHOLECKÝ OBČASNÍK • Vychází: 4x ročně •  Místo vydávání: Drnholec 
Registrační číslo: MK ČR E 11710 • Vydavatel: Městys Drnholec, IČO 283142 
Šéfredaktor: Jana Kalandrová • Redakční rada: Jan Ivičič, Karel Kratochvíl, Pavla Suchyňová, 
Bc. Andrea Španielová, Mgr. Jana Juřenová, Ing. Bronislav Kocman, Dalibor Huťka. 
Číslo 2/2018 bylo vydáno 27. června 2018 v nákladu 650 kusů. 
Další informace o Drnholci na www.obecdrnholec.cz, www.drnholec.eu, 
e-mail: obcasnik@drnholec.eu. Příští číslo vyjde v září 2018 - uzávěrka 31. 8. 2018.        
Foto: Daibor Huťka                      Za případné tiskové chyby se omlouváme. 



Dětský denDětský den
přátel Walta Disneyho 
    na „Starátku“

Krásné léto plné sluníčka 
a př íjemné pr ožití pr ázdnin př eje svým čtenářům 

redakce Drnholeckého občasníku.



Drnholecký občasník • Vydán 29. června 2018 v nákladu 650 ks

Hledání pohádkových
postaviček

Slavnostní předání protipožární techniky 
 SDH v Drnholci
 za účasti hejtmana
 Jihomoravského kraje
 12. května 2018

Foto: Stanislav Valášek, Daibor Huťka a Pavel Božek

a
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