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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme zde jaro, měsíc duben, a to znamená, že pravidelně v tento čas vychází
první číslo Občasníku v daném roce a já usedám k počítači, abych Vám sdělil, co se v naší
obci vybudovalo, opravilo nebo co teprve začínáme připravovat. Výstavba nového kulturního domu pokračovala montáží a zateplením
střešní konstrukce, pokládáním střešní krytiny a osazováním oken. Započala se instalovat
vzduchotechnika, rozvody elektřiny, vody a
odpadů.
V prosinci byla ukončena výstavba chodníku na Wolkerově ulici včetně dvou nasvětlených přechodů a nového veřejného osvětlení.
Jelikož se ne vše z důvodu zimního počasí podařilo na 100 % doladit, proběhlo ještě v jarních měsících obsypání obrubníků zeminou a
bude taktéž obnoveno vodorovné značení přechodů.
Po zimní přestávce taktéž pokračovaly
práce na „Revitalizaci říčního ramene“ za Dyjskou ulicí. Byly odvezeny odtěžené nánosy ze
dna a proběhl úklid suti a různého nepořádku
ze břehů. Bude ale ještě potřeba vylovit spoustu plastového odpadu, který se ve vodě nachází.
S Ing. Vojtěchem Holubem ze Strážnice
byla podepsána smlouva ve výši 1.031.041 Kč
na vypracování projektové dokumentace k položení inženýrských sítí a vybudování vozovky
pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod
Sýpkou III. etapa. Další cenovou nabídku ve
výši 1.426.953 Kč podala společnost Viadesigne z Břeclavi. Ing. Holub taktéž vypracuje
za cenu 180.290 Kč projektovou dokumentaci
na opravu chodníků na Lidické, Vrchlického a
Tyršově ulici.
Koncem února byla podána žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí
dotace na vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu základní školy. Je to již
třetí žádost o dotaci, dříve jsme byli 2x neúspěšní u Ministerstva školství. Předběžný roz-

počet činí 7,8 mil. Kč, z toho dotace může činit
až 5 mil. Kč. Jestli jsme byli úspěšní nebo ne se
dozvíme na přelomu května a června. Pokud
dotaci nedostaneme, bude na zastupitelích,
jestli hřiště postavit z obecního rozpočtu (peníze připraveny máme), nebo čekat další rok a
pokusit se zažádat znovu.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva
byl schválen rozpočet městyse na rok 2019
v rámci něhož byly odsouhlaseny následující
akce, které chceme v letošním roce realizovat:
Na březnovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet městyse na rok
2019, v rámci něhož byly odsouhlaseny následující akce, které chceme v letošním roce
realizovat:

Údržba biocenter

300 tis. Kč

Výstavba kulturního domu 68 mil. Kč
Projekt na rekonstrukci mateřské školy
Hrušovanská
250 tis. Kč
Revitalizace říčního ramene 600 tis. Kč
Pod Sýpkou III. etapa, inženýrské sítě projektová dokumentace 1,2 mil. Kč
Výměna svítidel veřejného
osvětlení
200 tis. Kč
Územní plán

1,5 mil. Kč

Chodníky a přechody na Tovární,
Dělnické a Brněnské ulici
- projektová dokumentace 175 tis. Kč
Workoutové hřiště – projektová
dokumentace
100 tis. Kč
Oprava sakrálních staveb – projektová
dokumentace 250 tis. Kč
Oprava chodníků na Lidické,
Vrchlického a Tyršově ulici
– projektová dokumentace 250 tis. Kč
Vybudování víceúčelového sportovního
hřiště v areálu ZŠ
7 mil. Kč
Jan Ivičič
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Schválený
2019
- MĚSTYS
DRNHOLEC
Schválenýrozpočet
rozpočetna
narok
2019
- MĚSTYS
DRNHOLEC
(v (v
tis.tis.
Kč)Kč)
PŘÍJMY:
Text
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzicých osob placená poplatkníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
Daň z přidané hodnoty
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
Místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu (od občanů)
Poplatek za psy
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Správní poplatky
správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hr.přís.
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazard. her
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Daň z nemovitostí
Majetkové daně
DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)
Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (STÚ)
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Ostatní správa ve vodním hospodářství
Základní školy
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fůndům v rozpočtech územní úr.
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)
Bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Požární ochrana - dobrovolná část
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1+2+3)
Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SF
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Otatní neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Investiční přijaté transfery ze státních fodnů
Ostatní invest.přijaté transf. Se státního rozpočtu
PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)
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§

POL.

Skutečné
plnění 2018

Rozpočet na rok
2019

1111
1112
1113
1121
1122
11
1211
12
1334
133
1340
1341
1343
1345
134
1361
136
1381
1382
138
13
1511
15
1

3

5 000,00
150,00
500,00
5 000,00
1 100,00
11 750,00
10 700,00
10 700,00
50,00
50,00
750,00
17,00
5,00
10,00
782,00
500,00
500,00
450,00
30,00
480,00
1 812,00
3 000,00
3 000,00
27 262,00
13,00
0,00
6,50
1 119,00
0,00
5,00
2,00
4,00
13,60
2,00
453,00
336,00
22,50
880,00
10,00
300,00
3,20
273,70
10,40
0,50
125,00
3 579,40
1 310,00
0,00
600,00
1 910,00

5 300,00
150,00
514,00
5 400,00
1 500,00
12 864,00
11 000,00
11 000,00
50,00
50,00
750,00
18,00
5,00
10,00
783,00
400,00
400,00
400,00
0,00
400,00
1 633,00
3 000,00
3 000,00
28 497,00
13,00
0,00
6,50
980,00
0,00
5,00
2,00
5,00
0,60
2,00
382,00
344,00
22,50
814,00
10,00
300,00
0,00
150,00
4,00
0,50
149,80
3 190,90
900,00
0,00
0,00
900,00

4111
4112
4113
4116
4121
4122
4213
4216

32 751,40
52,50
1 488,50
1 290,00
725,00
85,50
79,20
3 300,00
2 500,00

32 587,90
0,00
1 488,50
0,00
0,00
85,50
0,00
0,00
0,00

1032
2169
2219
2321
2369
3113
3314
3341
3392
3399
3612
3613
3632
3639
3723
3725
3745
5512
6171
6310
6330
2
3612
3639
5512

4

9 520,70

1 574,00

42 272,10

34 161,90

VÝDAJE:
Ozdravování hosp.zvířad,polních plodin,zvl.veterinární péče
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Vodní díla v zemědělské krajině
Mateřské školy
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Činnosti registr.církví a náboženských společností
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunálních)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Denní stacionáře a centra denních služeb
Terénní programy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Volby prezidenta České republiky
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fůndům v rozpočtech územní úr.
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let

1014
2141
2143
2212
2219
2221
2310
2321
2341
3111
3113
3314
3319
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3722
3723
3745
4356
4378
5311
5512
6112
6115
6118
6171
6310
6320
6330
6399
6402

VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ:
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

-

8115
8123
8124

FINANCOVÁNÍ CELKEM
Rekapitulace v tis. Kč:
Zůstatek Bú k 31.10.2018

*********

51 428,3 tis. Kč.

PŘÍJMY
VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ

35,00
103,50
30,00
5 090,00
3 450,00
87,40
415,00
4 542,60
1 500,00
1 157,00
3 198,80
100,00
21,50
20,00
4 709,20
85,00
376,50
179,00
0,00
260,00
122,10
25,00
616,00
399,00
765,00
21,00
300,00
36 561,00
610,00
1 242,40
2 210,10
10,00
0,00
15,00
6 599,90
1 112,70
0,00
56,00
4 676,90
22,00
80,00
125,00
1 450,00
66,10

20,00
103,50
280,00
370,00
215,00
89,50
50,00
1 033,00
600,00
900,10
3 293,80
99,70
21,50
20,00
32,00
85,00
325,00
206,00
7 100,00
260,00
101,00
25,00
392,00
400,00
550,00
5,00
1 500,00
69 670,00
620,00
1 231,00
1 268,40
10,00
6,20
10,00
686,50
1 327,20
0,00
0,00
4 750,30
22,00
80,00
149,80
1 850,00
0,00

82 445,70

99 758,50

40 173,60
0,00
0,00

42 596,60
27 000,00
-4 000,00

40 173,60

65 596,60

42 272,10

34 161,90
99 758,50
65 596,60

82 445,70
40 173,60

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZÁJEZDY **********

V neděli 28. 4. 2019 se odjíždí v 7.00 od autobusové zastávky v Drnholci
do Olomouce na jarní etapu výstavy Flóra 2019.
Odjezd na muzikál Evita do Prahy se koná v sobotu 15. 6. 2019 ve 13.30
od autobusové zastávky.
Bronislava Šimčíková
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Žádost o dodržování vyhlášky v souvislosti s chovem zvířat
Vzhledem k množícím se oprávněným stížnostem občanů a zhoršující se situaci důrazně upozorňujeme majitele psů na dodržování obecně závazné vyhlášky městyse Drnholec o
opatřeních k zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci v souvislosti s chovem zvířat.
Podle této vyhlášky je na veřejném prostranství možný pohyb psů pouze na vodítku,
pes nesmí ohrožovat kolemjdoucí občany a musí být zabráněno volnému pobíhání psa. Psy
je taktéž zakázáno vodit na dětská hřiště a zahrady mateřských školek. Pokud pes svými
exkrementy veřejné prostranství znečistí, je majitel povinen tyto exkrementy uklidit. Není
přece možné, abychom se už pomalu báli někam šlápnout, nebo maminky pustit své děti
s tím, že si nechtěně přineseme domů na botách zapáchající nadílku. Přitom stačí tak málo
– vzít si s sebou sáček a potom ho vyhodit doma do popelnice, nebo na ulici do odpadkového
koše.
Porušení povinností stanovených
obecně závaznou vyhláškou se posuzuje
podle zákona číslo
200/1990 Sb. o přestupcích, kdy lze uložit pokutu až do výše
30 000,- Kč. Pokud
budou na úřadu městyse v této souvislosti podány konkrétní
stížnosti, bude úřad
postupovat dle zákona a tyto přestupky
zasílat k projednání
na Městský úřad Mikulov, který je v této
agendě věcně i místně příslušný.
Podobná situace je na některých
ulicích i s kočkami.
Někteří nezodpovědní majitelé je nenechávají vykastrovat,
nestarají se o ně a během krátké doby je
na jedné ulici z jedné
čilé kočky 25 čilých
koček a na další ulici
zase 15. Tato situace
v podstatě nemá řešení, o znečišťování
okolí je asi zbytečné
se rozepisovat.
Jan Ivičič
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Velikonoce ukazují pravdu

době je silná tendence
V dnešní
vše relativizovat, lidský život
a svět pojímat subjektivně. Přehlíží
se to, co je objektivní, pravdivé, často zkušeností a dobou prověřené, a
upřednostňuje se to, co mi vyhovuje,
co se mi líbí. To vše navíc bez ohledu
na důsledky, jakými jsou rozklad mezilidských vztahů, manželství a rodin.
Na Velký pátek se v celé církvi
při čtení pašijí připomíná Ježíšovo
utrpení. Pilát se Ježíše ptá: „Ty jsi
tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty
dil a
to říkáš: jsem král. Já jsem se proto narodil,
proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví
pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
Kristus tedy přišel, aby vydal svědectví pravdě.
Pravdě, která je trvale platná, neměnná, absolutní. Pravdě, která se nepřizpůsobuje, která je
nad člověkem, nad světem, a která má dokonce
moc, je-li přijata, proměňovat celé národy a kultury.
Tou pravdou je Ježíšovo učení, ve kterém
nám lidem dává poznat náš původ, smysl našeho bytí a nabízí skutečnou spásu. Zůstat netečný
vůči této pravdě, ignorovat ji nebo popírat po-

tom znamená připravit se o skutečnou svobodu,
o plod Kristovy oběti, a tím o vlastní vzkříšení a
spásu. Přijmout Krista naopak znamená otevřít
se jeho spásnému působení, přijmout jeho osobní lásku ke mně, která je zpečetěna jeho obětí a
otevírá perspektivy věčného života.
Tato víra zpětně proměňuje lidský život,
osvobozuje od spoléhání pouze na tento svět a
umožňuje člověku plně spolehnout na Boha.
Potom může člověk prožít, že Bůh je v jeho životě činný, že zasahuje, pomáhá a vnáší do srdce
pokoj a světlo. I dnes Boží slovo vyzývá: uvěřte
v Pána Ježíše Krista. Nebuďte nevěřící skeptik.
hledejte pravdu, je možné ji poznat. Otevřete se
Božímu milosrdenství a prožijte moc jeho odpuštění. Poznáte, že Bůh k vám mluví v Písmu
i v nitru, poznáte krásu života s Ním v lásce a
v pravdě.
Mons. Pavel Posád píše:
Velikonoce znamenají,
že láska a život jsou silnější
než smrt,
že hrob není konečnou stanicí
života,
že pouta, která brání našemu
životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme
objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení
můžeme zakoušet vzkříšení
i my sami v sobě
a že můžeme k životu probouzet
i druhé.

Srdečně Vás zvu na velikonoční obřady,
které budou společné v Novosedlech na Zelený
čtvrtek 18. 4. v 18.00 hod., na Velký pátek
19. 4. v 18.00 hod., na Bílou sobotu 20. 4.
ve 20.00 hod. Na velikonoční neděli a Velikonoční pondělí budou bohoslužby v obvyklém nedělním pořadu - v Jevišovce v 7.30
hod., v Novosedlech v 9.00 hod., v Drnholci
v 10.30 hod.
Radostné a milostiplné svátky velikonoční
přeje P. Jiří Komárek, farář
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Babičko, kde jsi?
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
následující příspěvek se bude věnovat právu
rodinnému. Zaměřím se na popis a možné
řešení situace, kdy je dítěti upíráno právo na
rodinný život.
Nejednou jsem si v praxi vyslechl stížnost na rodinné poměry, kdy například rodiče vyčítali svým dětem, že se nevidí s vnoučaty, že vnoučata ani neví, že nějaká babička a
dědeček existují, že by vnoučata měla trávit
s prarodiči více času. S hlubokým pochopením jsem vždy tyto smutné příběhy vyslechl
a snažil jsem se apelovat na to, aby se účastníci nevyvážených rodinných vztahů dohodli
a pokusili se o nápravu v rámci rodiny, bez
ingerence třetích osob v podobě sociálních
pracovníků či soudů.
Ne vždy se však podaří věc vyřešit smírně. To je pak nutné obrátit pozornost k zákonu. Ve výše uvedených a jim podobných případech konkrétně k ustanovení § 927 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Uvedené ustanovení říká, že právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti
společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud
je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito
osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě
má právo se stýkat s těmito osobami, pokud
tyto osoby se stykem souhlasí.
U výše uvedeného ustanovení zákona
stojí za povšimnutí, že přiznává právo na

styk s dítětem jak osobám příbuzným, tedy
osobám spojeným pokrevním poutem, nebo
osvojením, tak i osobám, které s dítětem
navázaly pouze sociální vztah, např. bývalý druh matky, který nezletilého po určitou
dobu vychovával ve společné domácnosti.
Tento posun se v našem právním řádu projevuje od účinnosti nového občanského zákoníku, tedy od 01. 01. 2014.
Obrátí-li se dotčená osoba se svým právem na styk s nezletilým dítětem na soud,
nemusí nutně žádat pouze styk v podobě návštěvy či vycházky, ale může se domáhat rovněž styku ve formě pravidelné komunikace,
ať už telefonické, emailové nebo i prostřednictvím Skype.
Příslušný soud bude muset vzít do úvahy mimo jiné i to, zda přisouzení styku dítěte
s osobou, která se o toto své právo ubírá, je
v nejlepším zájmu dítěte, zda dítě má k této
osobě pozitivní vztah, zda tato osoba bude
mít na dítě pozitivní vliv a například i to, zda
tato osoba v minulosti o dítě, byť částečně,
pečovala.

Vážení spoluobčané,
žáci a pedagogové Základní školy Drnholec se letos opět zapojí do
„květinového dne“. Ve středu 15. května 2019 budou nabízet symbolické
květy měsíčku lékařského s vínovou stuhou dopoledne v budově školy
a v odpoledních hodinách v obcích Drnholec, Jevišovka, Nový Přerov a Novosedly.
Děkujeme všem, kteří přispějí a pomohou tak v boji s touto zákeřnou chorobou.
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Český den proti rakovině 2019
Liga proti rakovině Praha
Středa 16. května
23. ročník veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině
Praha (prodej žlutých kvítků s vínovou stužkou a rozdávání letáčků
s informacemi o prevenci rakoviny)

Tematické zaměření letošní sbírky:
Nádorová onemocnění plic
Naše životy ohrožují mimo jiné přejídání, nedostatek pohybu a zvláště kouření. Od
doby, kdy se cigarety začaly masově vyrábět
(r. 1880), zahubily víc lidí než obě světové
války. Pandemie trvající přes sto let pokračuje. Zdánlivě nenápadná drogová závislost lidstva na nikotinu si dál vybírá životy milionů
obyvatel naší planety.
V České republice je přes
veškerou osvětu situace podobná jako jinde ve světě.
Patříme k pěti „nejprokouřenějším“ zemím Evropy. V posledních letech mírně ubývá
kuřáků mužů, zato roste počet
kouřících žen, mladistvých
a experimentujících dětí. Se
zdravím hazarduje asi třetina
mužů a čtvrtina žen. Důsledky?
Každé dvě hodiny si u nás rakovina plic vyžádá lidský život. Přitom 80 - 90% pacientů
s tímto onemocněním jsou kuřáci!
Dodržováním jednoduchých zásad zdravého
životního stylu a využívání možností preventivních vyšetření lze velké části onkologických
onemocnění předejít!
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i Vy…
Kdo je Liga proti rakovině Praha?
• Liga proti rakovině Praha je nezisková
organizace. Jejím hlavním cílem je již 25
let snížení úmrtnosti na zhoubné nádory
v České republice. K dosažení tohoto cíle
zvolili tři hlavní dlouhodobé programy:
- prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života

- zlepšení kvality života onkologických pacientů
- podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.
Její činnost je financována ze sponzorských
darů a především z výtěžku veřejné květnové sbírky. Více na www.lpr.cz.
Co je Český den proti rakovině?
• Sbírková akce s nejdelší tradicí v ČR - za
devatenáct let se květ měsíčku lékařského
s barevnou látkovou stužkou stal symbolem boje proti rakovině.
• Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvojice)
nabízejí během tohoto dne letáky s informacemi o prevenci rakoviny a látkovou
kopii květu měsíčku lékařského se špendlíkem na připevnění a stužkou za dobrovolný příspěvek (minimálně 20 Kč).
• Peníze za kytičku vhazují dárci přímo do
zabezpečených pokladních vaků. Tyto vaky
jsou po skončení akce předány k přepočítání na pobočky České pošty. Pošta poté
zašle peníze na účet LPR, která je následně
rozdělí na jednotlivé programy boje proti
rakovině.
• Symbolickou odměnou pro dobrovolníky
jsou žlutá trička s logem akce, které jim po
skončení zůstávají, pro koordinátory akce
(pedagogy, vychovatele atd.) jsou připraveny drobné dárky.
• Mezi dobrovolníky jsou kromě členů
sdružení onkologických pacientů především studenti všech typů škol (středních,
základních, vysokých i mateřských), junácké a pionýrské oddíly, členové ČČK, ČSŽ,
dobrovolní hasiči, zástupci měst a obcí,
firmy i jednotlivci.
Další informace také na www.cdpr.cz.
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„Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš
udělat, do toho se dej s chutí; co sám
můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez
příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš
někomu pomoci, učiň to s největší
radostí.“
(Jan Amos Komenský)

Vážení čtenáři,
jaro a Velikonoce klepou na dveře, příroda i žáci se probouzejí ze zimního spánku, pedagogům po tři
čtvrtě školního roku pomalu dochází energie…, ale vydržíme! ☺
Ohlédneme-li se za uplynulými třemi měsíci, zjistíme, že za sebou máme spoustu práce, která
není vidět (každodenní výuka, příprava vyučovacích hodin, hodnocení žáků, sebehodnocení, zajišťování výletů, zájezdů, exkurzí, příprava a účast na různých soutěžích…) a pak to, co je vidět - různé
akce školy, o kterých vás informujeme prostřednictvím webových stránek školy (drbnik.cz).
Jana Kalandrová

Leden
Určitě nejdůležitější měsíc pro žáky a rodiče – pololetní vysvědčení. Z celkového počtu
264 žáků školy prospělo s vyznamenáním 137 žáků, neprospěli 2 žáci, ostatní prospěli. Co
se týká chování, převažovaly pochvaly nad důtkami, čemuž jsme moc rádi. Bylo uděleno 78
pochval třídního učitele a 7 pochval ředitelky školy. Na druhé straně jsme museli udělit tato
kázeňská opatření: 20 důtek třídního učitele, 3 důtky ředitelky školy a 2 třetí stupně z chování. Bude konec roku příznivější? Necháme se překvapit. ;-)
Kromě pololetí jsme si v lednu chvilku užili sněhu, pořádali jsme konverzační soutěž
v anglickém jazyce, zúčastnili se úspěšně šachového turnaje v Hlohovci, užili jsme si jeden den
v pyžamech a se svými oblíbenými plyšáky (tematický den „pyžamový“), celý autobus žáků
a žákyň 2. stupně se naučil lyžovat na lyžařském výcviku na horách v posledním lednovém
týdnu a za deváťáky přišli besedovat vojáci.

Beseda o zahraničních misích AČR – 17. 1. 2019
Ve čtvrtek 17. 1. 2019 proběhlo již desáté
setkání Davida a Jiřího Huškových s deváťáky v
rámci besedy o zahraničních misích armády ČR.
Beseda je zařazena do výukového plánu
dějepisu 9. třídy – novodobé dějiny. Beseda se
konala v učebně přírodopisu. Rotný v záloze
David Hušek seznamoval žáky se svými zážitky
z nasazení v zemích bývalé Jugoslávie v 90. letech 20. st. (Chorvatsko, Bosna a Hercegovina).
V současnosti je v záloze. Praporčík Jiří Hušek
je stále v činné službě, pravidelně se zúčastňuje
misí v Afghánistánu.
Opět to bylo poutavé a zajímavé povídání
o vlastních zážitcích a prožitcích daleko od domova a vlastního komfortu.
Mgr. Soňa Zabloudilová
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Únor
Na měsíc únor máme krásné vzpomínky, vždyť jsme měli jarní prázdniny, celý týden bez
školních povinností! Ale i tak jsme toho stihli dost: v prvním týdnu besedu se spisovatelkou
a před jarními prázdninami 21. školní ples aneb sametový… Náš stařičký kulturní dům opět
praskal ve švech! Strašně moc děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu plesu a
vytvořili nezapomenutelnou náladu. Děkuji žákům a žákyním za úvodní polonézu, pedagogům, zaměstnancům školy, rodičům a přátelům školy, kteří ples připravili a zajišťovali jeho
bezchybný průběh, všem ﬁrmám a soukromým osobám, které věnovaly věcné či peněžité
dary do soutěže o ceny, hudební skupině Šarže 54, která hrála k tanci i poslechu, a hlavně chci
poděkovat všem účastníkům plesu, kteří vytvořili skvělou a přátelskou atmosféru. Těšíme se
na vás příští rok.
V závěru měsíce besedoval s žáky 2. třídy pan zubař a třeťáci a čtvrťáci jeli do planetária v Brně. Druhý stupeň byl jeden den „samý puntík“, protože tematický den byl tentokrát
puntíkovaný...

Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou – 5. 2. 2019
V úterý 5. února 2019 jsme přivítali v tělocvičně naší školy spisovatelku Michaelu Fišarovou, která žákům představila své knihy.
Paní Michaela Fišarová je autorkou knih
pro děti a mládež, např. Nikolina cesta, Náš
dvůr má tajemství, A-Ž půjdeš do školy apod.
Nikolina cesta byla její prvotinou a získala za
ni Zlatou stuhu 2013, což je ocenění určené pro
nejlepší knihy pro mládež.
Na závěr besedy děti požádaly autorku o
podpis knih.
Mgr. Radka Tesařová

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
Vydávání tiskopisů (žádost, lékařské potvrzení):
• od 15. 4. 2019 denně od 6.30 do 16:00 v MŠ Drnholec
(Hrušovanská, Svatoplukova)
Přijímání žádostí (zápis dětí):
• ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 8.00 do 11.00 v MŠ Drnholec - Hrušovanská 46
• s sebou přineste: vyplněnou žádost o přijetí a lékařské potvrzení, občanský
průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, psací potřeby
Ředitelka základní školy a mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení dle kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání. Kritéria naleznete na nástěnce v MŠ a na webových
stránkách školy.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:
• na webových stránkách nejpozději 13. 5. 2019
• zákonným zástupcům nepřijatých dětí budou rozhodnutí doručena
doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu
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21. školní ples aneb sametový
ý

9. 2. 2019

Už po jednadvacáté rozzářil omšelou a dosluhující budovu kulturního domu v Drnholci školní ples. Vše začalo divácky
atraktivní polonézou žáků vyšších ročníků odměněnou zaslouženým potleskem.
Na úspěchu polonézy mají zásluhu jak učitelky, které připravily choreografii a vedly nácvik, tak samotní žáci, kteří
náročný tříměsíční dril vydrželi. Mezi tancem, ke kterému hrála skupina Šarže 54, si všichni mohli užít vystoupení streetdance, ochutnat
míchané nápoje, zasoutěžit o ceny a těšit se, co připravili učitelé na
půlnoc. Celý plesový rej se nesl v duchu sametové revoluce, jejíž kulaté
výročí jsme si tak připomněli.
Tomáš Procházka, Mgr. Hana Vlková
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Březen
V březnu jsme se učili a učili, blíží se totiž čtvrtletí… Kromě toho jsme připravili kulturní
program pro místní seniorky u příležitosti MDŽ a dětský maškarní ples. Na prvním stupni proběhla soutěž „Švihadlák“, starší žáci a žákyně vyjeli na okresní soutěže v basketbalu,
čtvrťáci si zahráli na pravěk, rozloučili jsme se se zimou a vynesli Moranu, zapojili se do mezinárodní soutěže „Matematický klokan“, proběhla taneční soutěž a také třídní a školní kola
recitační soutěže. Žáci a žákyně obou stupňů poznali „Hudbu šesti kontinentů“. Žáci osmých
tříd se v rámci projektu „PolyGram“ podívali do dílen v SOU Hustopeče a přivezli si domů
vlastní výrobky – velikonoční řehtačku nebo lampičku. Tematickýý den byl „naruby“.

Pravěk u čtvrťáků - 19. 3. 2019
V úterý 19. 3. 2019 se čtvrťáci přenesli do pravěku. V rámci výuky si přiblížili pobyt v době kamenné.
Pracovali v tlupách a blocích.
První blok byl zaměřen na výrobu pravěkých
zbraní, nádob a k vytvoření prezentace. Ve druhém bloku si vyzkoušeli mlýnskými kameny mlít obilí a výrobu
placek z obilí, mléka a medu. V poslední hodině vyzkoušeli své zbraně, aby si něco ulovili.
Následující den počítali s mamutem, vyhledávali
věty a úkoly v knize Eduarda Štorcha Lovci mamutů.
Celý program jsme završili nácvikem rituálů a scének. Některým se podařila básnička s vybranými slovy. Všichni jsme si
to užívali.
Děkujeme paní asistentce pedagoga za krásné fotky, které vystihují
perfektní atmosféru.

Mgr. Bronislava Šimčíková
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Maškarní ples – 17. 3. 2019
V neděli 17. 3. 2019 se v kulturním domě v Drnholci konal maškarní ples pro děti. My, pomocníci, jsme se dva dny před plesem sešli a celý sál ozdobili a připravili, aby se tam všem dětem
líbilo.
Nastala neděle a děti se se svými rodiči začaly scházet. Děti
došly v maskách a musím říct, že všechny masky byly pěkné. Ve 14
hodin to všechno začalo. Paní učitelka všechny přivítala a pozvala
děti na parket, aby si společně ples užily.
Celý ples doprovázely různé soutěže a hlavně písničky, které
zvedly každého ze židle. Okolo 17. hodiny to všechno skončilo a my,
pomocníci, jsme začali spolu s paní učitelkou uklízet. Ples se líbil ne
jenom mladším, ale i starším dětem. Děkujeme paní učitelcee Vlkové
za ochotu pořádat takovou
poou akci a doufáme, že se maškarní bude
b
řádat i příští rok.
Tadeáš Malík, Natálie Komínková
mínková
a Eliška Skřivánková, 9. A

Foto M. Pernesová, T. Malík

Předškoláci u prvňáčků - 19. 3. 2019
V úterý 19. 3. 2019 se vypravili
předškoláci z Drnholce a Jevišovky
za našimi prvňáčky. Společně řešili
úkoly, kreslili, vyráběli. V tělocvičně

pokračování na str. 15
14

si zahráli hry, v muzeu poslouchali pohádku. Prostě si vyzkoušeli, jaké to je ve škole. Už se těší
na duben k zápisu do první třídy.
Mgr. Hedvika Škrabalová, Mgr. Zuzana Mrenicová, foto Markéta Pernesová

Hudba šesti kontinentů - 25. 3. 2019
25. března k nám do školy přijel pan
Radim Zenkl, který nám představil neobvyklé hudební nástroje, třeba mandolínu,
digeridoo, dvojačku. Říkal, odkud jednotlivé nástroje pochází a zahrál nám na ně.
Nejvíce mě z dechových nástrojů zaujala fujara, která měla zvláštní, ale i uklidňující tón. Pana Zenkla už od dětství bavilo hrát na hudební nástroje. Jeho velký sen
bylo jet do Ameriky. Splnilo se mu to a teď
je šťastný a také slavný mandolinista.
Veronika Dřevojánková a Karolína Stupňánková, 5. A
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28. března jsme si připomněli narození „učitele národů“
Jana Amose Komenského, které v České republice slavíme
jako Den učitelů. Proto bych i prostřednictvím místního
periodika chtěla všem pedagogickým pracovníkům naší základní a mateřské školy poděkovat za jejich obětavou práci.
Moc si vás, vážení kolegové a kolegyně, vážím a děkuji za
skvělou spolupráci.
Závěrem přeji všem krásné Velikonoce, příjemné jarní
dny a našim deváťákům přeji mnoho zdaru při přijímacím
řízení na střední školy!
Jana Kalandrová

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY
„Když jsem byl malý, ptal jsem se mamky, co
je v životě nejdůležitější. Ona mi odpověděla:
„Štěstí“. Když jsme pak ve škole psali, co chceme v životě být, já napsal: „Šťastný“. Řekli mi,
že jsem nepochopil zadání. Já jim odpověděl,
že oni nepochopili život.“
John Lennon

Naši předškoláci společně se svými maminkami vykročili dne 22. 2. 2019 na další
životní cestu. Každé pondělí, s paní učitelkou
Bronislavou Šimčíkovou, a každý čtvrtek,
s paní učitelkou Ivetou Zelenákovou Žaludkovou, usedají do školních lavic a připravují
se na roli „školáků“.
Z 20 předškoláků navštěvuje Edukativně
stimulační hodiny (ESH) 18 dětí. Rodiče mají
během těchto deseti lekcí možnost vidět svoje
děti při činnostech a vzdělávání, které realizu-

jeme v MŠ a připravujeme tak děti na úspěšný
začátek jejich školních let. Během ESH posilujeme jemnou motoriku, hrubou motoriku a
grafomotoriku, řeč a myšlení, sluchovou diferenciaci – paměť – analýzu a syntézu, zrakové
vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci
a početní matematické představy. Rodič má
díky těmto lekcím možnost získat ucelené informace o pokrocích a potřebách svého dítěte
a návody pro další práci a zlepšení.
Velká pochvala patří dětem, které zodpovědně přistupují k plnění domácích úkolů
a těší se z každé „jedničky“ a svého vlastního
úspěchu. A samozřejmě i všem rodičům. Zbývá už jen popřát hodně štěstí našim dětem, ať
je na jejich cestě doprovází štěstí, moudrost a
chuť se učit novým věcem.
Učitelka MŠ Drnholec Iveta Zelenáková Žaludková

Základní škola a mateřská škola Drnholec
zve všechny maminky i další rodinné příslušníkyy
na oslavu

Dne matek

Kulturní program se uskuteční
v neděli
nedě
děli
l 12.
12 května 2019 ve 14.00 v sále kulturního
ního do
domu.
d
mu
Srdečně zvou pořadatelé.
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Noční putování po otevřených sklepech

2019

V podvečer 2. února 2019 se v Drnholci opět po roce
rozzářily pochodně. U Hasičské zbrojnice se po čtvrté
hodině začali scházet milovníci vína, ať už z řad místních
nebo návštěvníků, kteří si našli cestu do Drnholce na již
6. noční putování po otevřených sklepech.
V letošním roce bylo otevřeno šestnáct sklepů místních vinařů, kde bylo
možné ochutnat vždy čtyři vzorky mladých vín. Účast návštěvníků byla i v letošním roce hojná, i přesto, že nám předpověď počasí nebyla úplně nakloněna,
což se na konci putování i potvrdilo. Při návštěvě posledních tří sklepů se rozpršelo. To ale nic nezměnilo na tom, že jsme si snad všichni letošní putování užili,
ochutnali spoustu dobrých a kvalitních vín a strávili příjemný večer procházkou
po nočním Drnholci.
Tak doufáme, že se s Vámi uvidíme i při příštím, sedmém putování.
Dana Štyksová
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Jarabáček v akci

Již po osmé se sál kulturního domu v Drnholci v neděli 24. 3. 2019
odpoledne proměnil v jedno velké taneční
sólo.
Ve 14.00 byl dětský krojový ples zahájen
Českou besedou. Osm koleček zaplnilo taneční prostor. Kolečka tvořila děti z folklorních
souborů Dunajek z Dolních Dunajovic, Pomněnky z Tvrdonic, Hrozénku z Bulhar a tři
kolečka z místního Jarabáčku.
Po besedě patřilo sólo rodičům, jako poděkování za krásně naškrobené a načančané
kroje. V průběhu plesu si krojované děti poměřily síly v párovém tanci ve vrtěné a ve verbuňku. Po celou dobu k tanci i poslechu hrála
DH Horenka.
Ples si užily nejen děti, ale i jejich rodiče,
mnohdy i celé rodiny. Děkujeme všem, kteří
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přišli podpořit mladé folkloristy.
Děkujeme panu Alexandru Trochtovi, řediteli
firmy LAC za finanční dar 2 000,-Kč. Děkujeme rodičům Jarabáčku za krásnou výzdobu a
sladké dobroty na plese.
Děkujeme našim babičkám Jarušce, Naděnce a Martě za výpomoc při samotném plese. V neposlední řadě děkujeme všem, kteří se
báječně bavili. Děkujeme a těšíme se na vaši
přízeň i v budoucnu.
Akce, kde můžete Jarabáček vidět:
• 13. 4. 2019 - Strážnice - účinkování v pořadu - Fašaňku, fašaňku, Velká noc ide..
• 20. 4. 2019 - místní výstava vín
kulturní sál - 14.00
• 27. 4. 2019 - FF Pod taneční horou Mikulov
• 8. 6. 2019 - FF Tvrdonice - 14.00

Letošní Tříkrálová sbírka, která se v Drnholci uskutečnila v sobotu 5. 1. v dopoledních
hodinách, byla převážně ve znamení mírně deštivého a občas větrného, ale teplého počasí. Na
začátek ledna bylo opravdu nezvykle teplo, ale
nám, kteří jsme dopoledne obcházeli se zapečetěnými pokladničkami všechna obydlí v Drnholci,
to vyhovovalo.
Na našem, snad již tradičním, shromaždišti - sklepní prostory Staré radnice – se kolem
9.00 hod. do příslušných záznamů zaevidovalo
16 dospělých (Věra Blahová, Dana Božeková, Pavel Božek, Ivana Čápková, Dagmar Feitlová, David
Hušek, Tomáš Ledvina, Kristýna Pavelková, Michaela Slabá, Pavel Straub, Věra Šebestová, Soňa
Šillová, Bronislava Šimčíková, Andrea Španielová,
Marie Šůstková a Naděžda Žinčovská), kteří dělali
dětským koledníkům doprovod. Zapisovali jsme
i děti, kterých letos přišlo 28 (Lukášek Bukovský,
Adámek Feitl, Lukášek Feitl, Pavlík Hanák, Terezka
Honková, Dorotka Hušková, Šarlotka Hušková,
Esterka Kaďourková, Sárinka Koubková, Zuzanka
Kurtinová, Mareček Ledvina, Baruška Mrenicová, Michaela Němečková, Martinka Ondruchová,
Emilek Pliska, Adriana Plisková, Petruška Plisková,
Honzík Pospíšek, Sárinka Pospíšková, Elinka Sedláčková, Eriček Pavel Stratil, Pavlík Straub, Emička
Straubová, Magdalenka Sýkorová, Linduška Šillová,
Julinka Štěpaníková, Katuška Zlámalová, Emička
Žouželková).
Dospěláci si převzali zapečetěné pokladničky, křídy a tašky obsahující jednoporcové balíčky
cukru s logem a heslem sbírky. Letošní ročník
připomínal, že „Každá koruna pomáhá“. Všichni
dospělí měli určenou ulici (případně ulice) našeho městyse, kde společně s dětskými koledníky
později vybírali ﬁnanční příspěvky od občanů.
Dětem jsme oblékli kostýmy (bílé košile) včetně
papírové koruny. Bylo tedy vytvořeno 16 skupinek, ale i když letos přišlo pomáhat hodně dětí,

nebylo možné všem dospělákům přiřadit alespoň dvě děti. Některé skupinky byly sestaveny
z dospělého a jen jednoho dítěte. Je lepší, když
se chodí minimálně ve třech a úplně nejlépe ve
čtyřech (dospělý + 3 děti). Třeba příští rok bude
ještě více dětí, které se zapojí do této dobročinné
a tradiční akce.
Po úvodních organizačních záležitostech
se celá velká skupina zúčastněných vyfotila před
úřadem našeho městyse, protože jsme se chtěli
zapojit do letošní fotosoutěže „Kde všude koledujeme“. Podmínkou byl viditelný název obce na
fotograﬁi s letošními koledníky. Bohužel jsme nevyhráli.
Následně jsme se přesunuli do kostela, kde
pan farář požehnal naší cestě a vlastní koledování po přidělených ulicích mohlo začít. U každých
dveří na dané ulici jsme zpívali známou koledu
„My tři králové jdeme k vám, ...“ a pokladničky se
pomalu začínaly plnit dobrovolnými ﬁnančními
příspěvky. Děkujeme všem, co nám otevřeli nejen
dveře svých domovů, ale také svá srdce a ﬁnančně
přispěli na pomoc druhým. Děkujeme i těm, kteří koledujícím dětem dali malý pamlsek či ovoce
nebo drobné peníze, které si děti měly nechat jen
pro sebe.
Kolem poledne jsme se pomalu začali vracet zpátky do sklepa Staré radnice, kde nás čekalo
drobné občerstvení a také menší dárečky (např.
kapesní kalendář a pět sáčků baleného čaje pro
dospělé, multifunkční šátek pro děti). Děkujeme.
V roce 2019 se podařilo v rámci Tříkrálové
sbírky v Drnholci vybrat velmi pěknou částku, a
to 48.371 Kč (pro srovnání: v roce 2018 to bylo
40.910 Kč, v roce 2017 to bylo 39.264 Kč).
Děkujeme za příspěvky a také děkujeme
všem koledníkům za pomoc a věříme, že i v příštím roce opět tuto sbírku podpoříte.
Za dospělé a dětské koledníky
Andrea Španielová
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XI.Krojový ples
Sobotní (26. 1.) večer v Drnholci patřil milovníkům folkloru, konal se totiž již 11. ročník
krojového plesu.
K tanci a poslechu nám celý večer hrála dechová hudba Ištvánci. Po pár úvodních skladbách
a po tradičním společném focení všech krojovaných
návštěvníků plesu se postupně při slavnostním nástupu představili přihlížejícím všichni krojovaní
tanečníci a zatančili předem nazkoušenou Slezskou
besedu. Tím byl ples zahájen.
Tento rok besedu tancovala pouze čtyři tzv.
kolečka (tj. 1 kolečko = 8 tančících párů), a to tři
smíšená a jedno „babské“. Ale i přes menší počet
krojovaných koleček měli diváci možnost vidět vícero druhů a typů nádherných lidových krojů. Obsadili jsme tedy všechny rohy tanečního parketu a poté
se nechali tanečně unášet tóny první části Slezské
besedy. Technika nás před zahájením druhé části
besedy zklamala. Nenechali jsme se odradit, technice jsme domluvili a první část besedy si zatancovali
znovu. Pak se už bez komplikací pokračovalo druhou, třetí a poslední, čtvrtou, částí této besedy. Přihlížejícím divákům se tanec velmi líbil, alespoň se
tak dalo dovodit z jejich reakcí, především v podobě
hlasitého tleskání.
Poté už následovalo běžné krojové tancování polky či valčíku. Zpívalo se a tancovalo v rytmu
lidových písní a stále bylo na co se dívat, protože
kromě těch, co tancovali besedu, měli na sobě kroj i
někteří návštěvníci. Řada přišla i na vrtěné a poz-
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ději si mužská část krojovaných „střihla“ verbuňk.
Nechybělo ani slosování o ceny. Někdo věděl
ihned po rozbalení příslušného lístku, že vyhrál nějakou drobnost, jiný byl zařazen do slosování hlavní
ceny. Prostě to byla pořádná krojovaná zábava v podobě krojového plesání tak, jak má být. Atmosféra
po celou dobu plesu byla velmi příjemná a úžasná,
vydržela až do úplného konce.
Děkujeme všem, kteří se letošního krojového
plesu v Drnholci zúčastnili, a to v kroji či jen tak
v „civilu“, jako tanečníci či jako diváci. Pomáháte
tak udržet lidové tradice v naší obci. Také děkujeme
všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému konání plesu a také těm, kteří nádhernou
atmosféru zachytili na svých fotografiích či videích
a zveřejnili je na sociálních sítí a jiných webových
stránkách.
Za krojované tanečníky a pořadatele
Andrea Španielová

Šibřinky

2019

V sobotu dne 9. 3. 2019 se v kulturním
domě v Drnholci konal p
poslední ples
p sezónyy
- maškarní ples Šibřinky, který je v naší obci
již tradiční akcí pořádaný fotbalovou organizací TJ Dynamo.

K tanci a zábavě hrála kapela
BIGBEATA z Plzně, protože jsme letošní maškarní ples pojali ve stylu
českého rocku. I letos mezi sebou
soutěžily masky - první místo obsadila sestava „Bezdomovci “, složená
z děvčat z Drnholce.
Jsme rádi, že nás neopustila
přízeň sponzorů, kteří nám opět
Bezdomovci 1. místo, hokejisté
umožnili uspořádat ples plný náz Nagana prohráli v prodloužení
vštěvníků, rozmanitých a nápadia skončili na krásném 2. místě,
tých masek a také krásnou a bohatřetí místo obsadili Indiáni.
tou tombolu.
Jak již ale bývá zvykem, ne
každému se zavděčíme. Někomu například chyběla dechová hudba, ale té si myslím, je v průběhu roku
dostatek na jiných akcích. Proto jsme se rozhodli k této změně. Budu rád za vaše názory a připomínky
ke kapele, které mi můžete sdělit osobně nebo na mailové adrese naší organizace: dynamo.drnholec@
seznam.cz. Doufám, že si Šibřinky tak či tak všichni užili. Všem velmi děkujeme a těšíme se na příště.
Za TJ Dynamo, Josef Štyks
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Fašankový průvod 2019
V

sobotu 2. 3 2019 se o půl desáté před
místním kulturním domem sešli všichni ti,
kteří se chtěli zapojit do fašankového průvodu
po vybraných ulicích našeho městyse. Byli to
především členové dětského folklorního spolku Jarabáček, jejich vedoucí a rodiče, ale také
ostatní příznivci této akce, včetně krojovaných
chlapců.
Chlapci v krojích si na sále a poté venku
před budovou za tónů z tahací harmoniky harmonikáře Michala a při zpěvu Petra Ševčíka
vyzkoušeli, jestli nezapomněli, jak se tančí
„Pod šable“. Šlo jim to dobře, byli sehraní.
Na venkovním schodišti všechny masky
(a že jich nebylo málo) zapózovaly fotografům a letošní fašankový průvod mohl začít.
Obchůzku po obci jsme zahájili před domem
pana starosty, kde jsme požádali o právo konat fašankové veselí a o právo vybírat drobné
ﬁnanční příspěvky od občanů, kteří nám ote-
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vřou dveře svých obydlí. Jako poděkování za
udělení práva a první občerstvení předvedli
chlapci panu starostovi a jeho manželce nacvičený tanec „Pod šable“.
Dále jsme se vydali po ulicích Tyršova,
Havlíčkova, Husova (od vrby směr škola),
Dělnická, Stavební, Lidická, kolem autobusové zastávky, poté po ulici Dolní, Palackého
(kolem bytovek) a dále po ulici Dyjská (část),
U Sýpky (část), Zahradní, Hornická, Hrušovanská (kolem bytovek) – snad jsem na žádnou nezapomněla. Téměř na každé ulici měly
pro nás některé rodiny nachystané bohaté a
výborné občerstvení – chlebíčky, vdolky, koblihy, boží milosti, apod., moc děkujeme. Naše
žaludky byly brzy plné. Při občerstvovacích
přestávkách krojovaní chlapci opět předváděli
přihlížejícím občanům tanec „Pod šable“. Průvod jsme zakončili před hostincem „U Ondrů“,
kde jsme opět pózovali fotografům a kde jsme

si rozdělili všechny ty masopustní dobroty,
které jsme už z přejedenosti nemohli sníst.
Děkujeme všem, kteří nám otevřeli dveře
a kteří ﬁnančně přispěli na místní Jarabáček.
Samozřejmě děkujeme těm, kteří pro nás nachystali masopustní občerstvení. Také děkujeme všem zúčastněným za podporu této lidové
tradice a taktéž fotografům za zachycení atmosféry fašankového veselí na svých fotograﬁích a videích, které zveřejnili na sociálních
sítích a na jiných webových stránkách.
za jednu z mnoha masek
Andrea Španielová
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TJ DYNAMO VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ROCKOVÝ KONCERT
SKUPINY

MASH ROCK Z PLZNĚ

HŘIŠTĚ TJ DYNAMO DRNHOLEC
1. 6. 2019 20.00

Předkapela SALVATORI z Olbramovic
Vstupné 120 Kč

70. výročí
založení sportovního klubu
v Drnholci

6. července 2019

od 10.00 fotbalový turnaj dospělých
od 20.00 večerní zábava - červencová noc s kapelou BIGBEATA
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Společenská kronika

Svá životní jubilea oslavili tito naši
spoluobčané

LEDEN
N
Blahová Věra
Boudná Anežka
Čápková Danuše
Filipovová Jana
Hanáčková Anežka
Hrabica František
Hrabcová Marie
Kaňáková Růžena
Karbulová Esterka
Kolková Eva
Komarov Plamen
Komarovová Blažena
Konečný Stanislav
Kyler Alois
Liptáková Luďka
Liptáková Renata
Mondek Štěpán
Mondeková Anna
Nečasová Rosalie
Nešporová Božena
Otrubová Jaroslava
Puhalla Jozef
Rucká Božena
Rucki Jan
Sedlačik Josef
Stanislavová Marie
Šimčík František
Šulan Jan
Šůstková Marie
Štyksová Antonia
Tábora Rudolf

Tichý František
Vavřinová Marie
Woznica Milan
Zámečníková Vlasta
ÚNOR
Bokorová Jarmila
Čápková Jarmila
Děnešová Anna
Dobrovolná Hana
Grulich Antonín
Hrozek Vladimír
Kopřivová Marie Jana
Kovář Milan
Mucha Josef
Pašková Lenka
Peřina Josef
Petrů Jenovefa
Repová Anna
Sýkora Gabriel
Šedivá Jaroslava
Štyksová Hanka
Tomeček Miroslav
Vrzalová Jiřina
Vutov Ivan
Žinčovská Naděžda

BŘEZEN
Bártová Marie
Bravencová Marie
Bršťáková Jana
Čanda Bohuslav
Čápková Alena
Hadaš Vladimír
Hareštová Zlata
Hrozková Libuše
Jungmannová Ludmila
Knee Erwin
Konečný Josef
Křibíková Jana
Kudlíková Marie
Ludín Josef
Novosadová Mária
Němcová Olga
Němec Bedřich
Otruba Josef
Plachý Vlastimil
Pospíšilová Věra
Pospíšková Ludmila
Řešetka Miloslav
Stanislav Jaroslav
Szabová Anna
Štyks Josef

Blahopřejeme

Vítání občánků

Na konci roku 2018 a v úvodu roku 2019 jsme měli příležitost pokochat
se krásnými miminky a přivítat za zpěvu a recitace dětí z Jarabáčku nové
občánky městyse Drnholec.
15. 12. 2018 to byli Dominik Zámečník, Darina Slováková, Miroslav
Zeman, Richard Tkadlec, Amálie Nevědělová a
9. 3. 2019 Karolína Polčáková, Jan Růžička, Sofie Heidlberk.
Všem přejeme pevné zdraví a krásný život plný radosti a bezstarostnosti,
protože “žijeme jenom jednou, a tak by to měla být zábava”. (Coco Chanel)
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“Připrav koště, startuje se, ježibaby, veselme se. Obleč se do svůdných látek,
nastává náš velký svátek. Startuj koště, neváhej, čeká na tě velký rej, jídla bude
do sytosti, vybereš si dle libosti.”
Je nám radostí Vám připomenout, že se opět blíží oslava Filipojakubské noci, a proto bychom Vás tímto chtěli upozornit na blížící se společné setkání. Sraz čarodějnictva proběhne dle výše uvedeného času. Všechny srdečně zveme, malé i velké, v kostýmech i bez.
Hlavně s dobrou náladou a v hojném počtu.
P. S. organizátorky – čarodějnice hledají další dospělé čarodějnice - dobrovolnice, které
pomohou se zajištěním programu na jednotlivých stanovištích, s tancem a také s dalšími
činnostmi spojenými s touto akcí. Zájemkyně, hlaste se u paní Ludmily Lambotové v Květinářství u Lidušky. Děkujeme.

26

27

V neděli 28. a v pondělí 29. dubna vždy od 17.00 hod.
proběhne v kulturním domě pohádková show pro děti cirkusu Venasis.
Děti se mohou těšit na pohádkové postavy jako jsou princezna Elsa,
sněhulák Olaf, piráti z Karibiku, Aladin, Spiderman a víla Zvonilka.
Atrakcí představení je unikátní ukázka
domácích koček z Německa.
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti 100 Kč.
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Dovolujeme si vás pozvat na letošní

VÝSTAVU VÍN,

která se bude konat v sobotu 20. dubna 2019.
Začátek výstavy je v 10.00 hodin v sále kulturního domu
domu.
V rámci programu vystoupí ve 14.00 hodin
dětský folklorní soubor Jarabáček se svým programem.
Od 15.00 hodin bude hrát k poslechu cimbálová muzika.

Přijďte ochutnat kvalitní vína roku 2018 a prožít krásný den
při poslechu dětí ze souboru Jarabáček a cimbálové muziky.
Srdečně zvou zahrádkáři z Drnholce.

TJ Dynamo Drnholec, z.s. a drnholečtí stárci
vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ
TRADIČN
NÉ HODY
v Drnholci,
které se budou konat
29. - 30. 6. 2019
na h
lec.
hřišti TJ Dynamo Drnholec.

V sobotu k tanci a poslechu hraje dechová hudba Sokolka ze Šakvic.
Začátek ve 20.00 hod.
V neděli hraje kapela Horenka, začátek ve 20.00 hod.
V neděli od 15.00 odpoledne s krojovanými stárky.
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..........v hledáčku objektivu

Letecké snímky městyse z let 1938 a 1961
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