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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané,
po dlouhém, sychravém a 
deštivém jaru, kdy jsme 
si v  podstatě až do konce 
května moc teplých dnů 
neužili, konečně přichází 
letní počasí. Přeji Vám 
příjemně prožité léto, 
hezké prázdniny s  dětmi 

a ať se Vám podaří dovolená podle Vašich 
představ.  
 V rámci výstavby kulturního domu byla 
položena přípojka kanalizace, řeší se přípoj-
ka elektřiny včetně instalace nové trafosta-
nice ze strany E.ON, připravuje se dláždění 
parkoviště a chodníků. Zatepluje se fasáda, 
jsou zhotoveny vnitřní omítky, rozvody to-
pení, zateplují a betonují se podlahy. Byly 
objednány nové stoly a židle, jejichž dodáv-
ka by měla být uskutečněna v nejbližší době. 
Taktéž probíhá výběrové řízení na dodávku 
ostatního vnitřního vybavení, tj. kompletní-
ho vybavení barů, WC, šaten, rolet, závěsů a 
obkladu zadní stěny sálu a proscénia. 
 Práce na „Revitalizaci říčního ramene“ 
za Dyjskou ulicí budou po letní přestávce 
pokračovat v září, kdy bude akce ukončena 
zhotovením chodníku, mola a instalací mo-
biliáře čili laviček, koše a stojanu na kola. 

 Posun nastal v  přípravě rekonstrukce ko-
munikace od hřbitova po výjezd z  obce na 
Novou Ves včetně vybudování nových chod-
níků a nasvětlených přechodů. Projektová 
dokumentace je hotova, začal proces územ-
ního a stavebního řízení v  rámci povolení 
stavby. Doufejme, že veškerá vyjádření a 
souhlasy v  rozumném časovém horizontu 
získá jak Správa a údržba silnic Jihomorav-
ského kraje, tak i městys, abychom mohli 
zažádat o dotaci a aby práce započaly nejlé-
pe v příštím roce, jak bylo již dříve ze strany 
SUS JmK avizováno.  
 S žádostí o zaslání nabídky na vypra-
cování Územního plánu Drnholec byly oslo-
veny čtyři subjekty – Ing. arch. Milan Hučík, 
Urbanistické středisko Brno, Ing, arch. Mi-
loslav Sohr a Atelier VB – Ing. arch. Vladi-
mír Bílý. Nabídku ve výši 713.900 Kč podal 
jediný zájemce, a to Urbanistické středisko 
Brno, s touto společností byla následně uza-
vřena smlouva.  
 Městys na letošní rok vyčlenil ve svém 
rozpočtu mimo jiné i finanční prostředky 
na vypracování projektové dokumentace a 
žádosti o dotaci z  Ministerstva pro místní 
rozvoj na vybudování workoutového hřiš-
tě. Projekt připraví společnost Hřiště 8D 
z Brna, na podzim zažádáme o dotaci a po-
kud budeme úspěšní, tak by realizace měla 
proběhnout v příštím roce.                                            Jan Ivičič

pokračování na str. 4
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1 429 217 15,19

Strana Platné hlasy

íslo název celkem v %

1 Klub anga ovan ch nestraník 0 0,00

2 Strana nezávislosti R 6 2,76

3 CESTA ODPOV DNÉ 
SPOLE NOSTI

4 1,84

4 Národní socialisté 0 0,00

5 Ob anská demokratická strana 28 12,90

6 ANO, vytrollíme europarlament 5 2,30

7 eská str.sociáln  demokrat. 5 2,30

8 Romská demokratická strana 0 0,00

9 Komunistická str. ech a Moravy 27 12,44

10 Koalice DSSS a NF 0 0,00

11 SPR-Republ.str. sl. M.Sládka 1 0,46

12 Koalice Rozumní, ND 0 0,00

13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00

14 NE-VOLIM.CZ 0 0,00

15 Pro esko 0 0,00

16 V dci pro eskou republiku 5 2,30

17 Koalice SNS, Patrioti R 0 0,00

18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00

19 PRO Zdraví a Sport 0 0,00

21 Moravské zemské hnutí 2 0,92

Výsledky voleb
do Evropského
parlamentu



4

Voli i
v 

seznamu

Vydané
obálky

Volební
ú ast v 

%

1 429 217 15,19

Strana Platné hlasy

íslo název celkem v %

1 Klub anga ovan ch nestraník 0 0,00

2 Strana nezávislosti R 6 2,76

3 CESTA ODPOV DNÉ 
SPOLE NOSTI

4 1,84

4 Národní socialisté 0 0,00

5 Ob anská demokratická strana 28 12,90

6 ANO, vytrollíme europarlament 5 2,30

7 eská str.sociáln  demokrat. 5 2,30

8 Romská demokratická strana 0 0,00

9 Komunistická str. ech a Moravy 27 12,44

10 Koalice DSSS a NF 0 0,00

11 SPR-Republ.str. sl. M.Sládka 1 0,46

12 Koalice Rozumní, ND 0 0,00

13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00

14 NE-VOLIM.CZ 0 0,00

15 Pro esko 0 0,00

16 V dci pro eskou republiku 5 2,30

17 Koalice SNS, Patrioti R 0 0,00

18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00

19 PRO Zdraví a Sport 0 0,00

21 Moravské zemské hnutí 2 0,92

Strana Platné hlasy

íslo název celkem v %

22 eská Suverenita 0 0,00

23 TV J KANDIDÁT 0 0,00

24 HLAS 6 2,76

25 Koalice Svobodní, R 1 0,46

26 Koalice STAN, TOP 09 10 4,60

27 eská pirátská strana 25 11,52

28 Svob. a p . dem. - T. Okamura (SPD) 19 8,75

29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00

30 ANO 2011 47 21,65

31 Agrární demokratická strana 1 0,46

32 Moravané 9 4,14

33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00

34 Demokratická strana zelen ch 0 0,00

35 BEZPE NOST, ODPOV DNOST, SOLID. 0 0,00

36 Koalice Soukromníci, NEZ 1 0,46

37 Evropa spole n 0 0,00
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39 K es . demokr. Unie - s. str. lid. 14 6,45
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  Vážené čtenářky, vá-
žení čtenáři, v dnešním 
příspěvku si Vám do-
volím popsat praktický 

projev klasické římské právní zásady, jejíž znění 
jsem uvedl v nadpise. Volně bychom mohli tuto 
větu přeložit jako: právo přeje bdělým; nechť ka-
ždý si střeží svá práva.
 Pojďme si projev uvedené zásady ukázat 
konkrétně na právu sousedském při provádění 
stavby. Občanský zákoník v § 1004 uvádí, že je-li 
držitel prováděním stavby ohrožen v  držbě ne-
movité věci nebo může-li se pro to důvodně obá-
vat následků v podobě imisí a nezajistí-li se proti 
němu stavebník cestou práva, může se ohrožený 
držitel domáhat zákazu provádění stavby. Záka-
zu se držitel domáhat nemůže, jestliže ve správ-
ním řízení, jehož byl účastníkem, neuplatnil své 
námitky k  žádosti o  povolení takové stavby, ač 
tak učinit mohl.
 V běžném životě se může stát, že soused, 
který si koupil vedle Vás pozemek, se jednoho 
dne rozhodne stavět dům a podá příslušnou žá-
dost na stavební úřad. Určitě také bude požado-
vat Váš souhlas se stavbou, kterou hodlá prová-
dět a Vy, protože máte dobré srdce a nechcete to 
společné sousedství začínat rovnou konfliktem, 
mu souhlas udělíte. Konečně Vás o sousedově 
podaném návrhu vyrozumí i stavební úřad a sdě-

Vigilantibus iura scripta sunt
lí Vám, že proti záměru souseda můžete podat 
námitky. Řeknete si, tak přece mu nebudu dělat 
problémy, ani on mi je nedělal. 
 Později při provádění stavby však můžou 
vyjít najevo skutečnosti, které vás znepokojí, 
jako třeba výška sousedovy stavby a hrozící stí-
nění, nevhodné svedení dešťové vody, nevhodné 
terénní úpravy, nebo i nevhodnost samotného 
provádění stavby, prašnost, hluk, vibrace a mno-
hé další. Takové věci dokáží velmi znepříjemnit 
nejen bydlení, ale i samotné sousedské soužití. 
Avšak pokud Vaše obrana začne až poté, co jste 
souhlas udělili a nepodali proti záměru souseda 
námitky, tak právo nebude na Vaší straně. 
 Je evidentní, že zákon tak klade na obča-
na značnou část odpovědnosti, když ponechává 
na každém, aby závazně zvážil, jakými různými 
způsoby jej může sousedova stavba omezit, a to 
v situaci, kdy lze vyjít pouze z projektové doku-
mentace, ze které nemusí být vždy hned všechna 
rizika zcela zřejmá.     
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Vážení čtenáři,
na začátku prázdnin a dovolených přinášíme malé ohlédnutí za 
uplynulými třemi měsíci školního roku 2018/2019. Jak vše do-

padlo – počty vyznamenaných atd., ještě v době, kdy se chystá toto číslo Občasníku, nevíme. Ale 
věříme, že všichni žáci se snažili do posledních chvil školního roku dosáhnout co nejlepších výsled-
ků:-). Možná jen deváťáci trochu polevili, protože se většina z nich dostala na vytoužené střední 
školy – velká gratulace. Ať už jsou jejich vysvědčení jakákoliv, určitě si žáci i žákyně zaslouží dva 
měsíce prázdnin. Přejeme, ať jsou krásné, slunečné a plné nezapomenutelných zážitků. 
                                                                 Jana Kalandrová

„Všem lidem prospívá dopřát čas 
od času duši uvolnění. Odpočinek obno-

vuje totiž životní sílu a veselá nálada 
prázdnin rozežene každý smutek.“

(Seneca)

Zápis dětí 
do první třídy

Duben
 V měsíci dubnu se opět „rozjely“ sportovní soutěže: vybíjená, minikopaná, gymnastické 
závody, fotbal ... Také jsme začali jezdit na exkurze, trochu jsme si před Velikonocemi popo-
vídali s rodiči na třídních schůzkách, žáci a žákyně prvního stupně viděli velmi povedené vy-
stoupení šesťáků, kteří v rámci dramatické výchovy sehrály pohádku „Dva tovaryši“, proběhl 
zápis do první třídy a uskutečnil se projektový den ke Dni Země. Pokračovala celoroční soutěž 
„Sova ví, sova zná, sova napoví“ na 1. stupni a „Bedna školy“ na 2. stupni. Žáci a žákyně byli 
seznámeni se svými výsledky za 3. čtvrtletí a měli dva měsíce na to, aby své výsledky zlepšili. 

 V pátek 12. 4. 2019 proběhl na naší škole zá-
pis dětí do první třídy. Celkem přišlo 34 dětí, pěti 
z nich byl na žádost rodičů povolen odklad školní do-

cházky a jedno dítě bude nastupovat 
do ZŠ Novosedly. 
 Budoucí prvňáčci za pečlivého do-
hledu rodičů plnili různé úkoly. Drž-
me jim palce, ať jim potěšení ze školy 
vydrží co nejdéle.



7

 Byl jednou jeden obchod, ve kterém byl 
dřevěný kartáček, o kterém tenhle příběh je. 
Každý den procházelo okolo mnoho lidí, kteří 
si kupovali zboží kolem něj. Moc se chtěl podí-
vat z obchodu ven. Zůstal na regále sám. Byl 
velice smutný, protože jeho kamarády si ku-
povali a jeho ne. Ve středu odpoledne vešla do 
obchodu maminka s malou holčičkou Klárou. 
A najednou ho někdo velice pevně stiskl a ho-
dil do košíku. Ze začátku se lekl, že je to nějaký 
zloděj, ale uviděl malou holčičku, která košík 
nesla. Maminka kartáček koupila a jely domů. 
Byla to veliká dálka.
     V  neděli večer maminka balila Kláře věci 
na dvoutýdenní tábor, na který se velmi těšila. 
Sbalila jí trička, kraťasy, mikiny a další obleče-
ní. Do tašky na hygienu sbalila i nový kartáček. 
Na táboře holčička zažila spoustu dobrodruž-
ství s novými kamarády, které poznala. 

pokračování na str. 8

DEN ZEMĚ v Drnholci 
– 23. 4. 2019
 V úterý po Velikonocích se naše škola zapojila projektem do oslav 
Dne Země, který připadá na 22. dubna. Pedagogové prvního stupně 
vyrazili s dětmi do okolí a sesbírali odpadky po těch, kteří stále nevědí, 
že smetí patří do popelnic. Na druhém stupni vymysleli učitelé několik 

aktivit, do kterých se žáci dobrovolně přihlásili a po druhé vyučovací hodině začali. Na výběr 
měli výrobu obří pampelišky, hrabání listí a staré trávy, pletení košíčků z pedigu, výrobu tašky 
ze starého trička, zopakování si třídění odpadu, 
dechové a energetické cvičení v přírodě (kvůli vět-
ru i v učebně hudební výchovy), natírání školního 
plotu, údržbu školních květin, tvorbu pohádky 
či básně na ekologické téma, výrobu přívěsku ze 
samotvrdnoucí hmoty a vymýšlení jídelníčku na 
přání dle zásad školní jídelny s pečením čoko-o-
vesných sušenek. Ty posloužily jako odměna pro 
všechny žáky. Šestou hodinu jsme se ve vestibulu 
u školní jídelny a u nové obří pampelišky shro-
máždili a zhodnotili práci všech skupin. Děkuje-
me.    Hana Vlková, foto M. Tábora a pedagogové 

Jeden den na táboře holky zaspaly, a proto se 
musely rychle nachystat a jít na snídani. Po 
snídani si Klára šla vyčistit zoubky novým dře-
věným kartáčkem. Velmi si ho oblíbila.
     Poslední den na táboře byla dětská disko-
téka. Každý měl nějaký kostým. Klárka šla za 
paní zubařku. Měla oblečené bílé šaty, s sebou 
si vzala i kartáček. Tancovala s ním a užívala si 
poslední den.
     Když další den jela domů, velmi se těšila na 
svoji maminku. Pevně ji objala a začala plakat 
štěstím. Po návratu domů maminka vybalila 
kufr. Narazila na roztřepený kartáček. Roz-
hodla se kartáček nevyhodit, ale využít na zají-
mavou věc. Koupila ovocný keř, který zasadila 
i s dřevěným kartáčkem. Dřevěný kartáček se 
v  půdě rozloží. Místo plastového kartáčku si 
maminka a Klára začaly kupovat vždy jen dře-
věný.                                     Adéla Byloková, 8. A

Pohádka o dřevěném kartáčku g g g g g g g g g g

g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 
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Den Země
Dnes je Den Země.
Hned napadlo mě,
že bych mohl jít ven
a očistit tu naši Zem.

Všude jsou poházené obaly,
ti lidi na nic nedbali!
Nemám rád špačky na zemi,
tak jsme je všechny sebrali.

Všechen odpad už je uklizen
a tak je spokojená celá naše Zem.
Takhle to je každý rok,
vyčistíme každý náš krok.
 Denis Kocman, 6. A

Den Země - 26. 4. 2019
 Dne 26. 4. se žáci prvního stupně zú-
častnili představení o jelenech a také k nám 
přicestovala ochočená liška. 
 Pán, který mluvil o jelenech, ukazoval 
jejich parohy. Měl tam různé kůže a trofeje, 
zbraně i náboje. Všichni si vyzkoušeli držet 
mysliveckou pušku a házet náboje na dřevě-
nou lišku. Druhé představení o lišce zaujalo 
nejen děti, ale i učitele. Liška se procházela 
po tělocvičně a všechno si prohlížela. Žáci si 
lišku pohladili a vyfotili. Byl to velmi krásný 
zážitek.

Johana Kršková, Veronika Dřevojánková, 
foto Markéta Pernesová, Hedvika Škrabalová

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
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…aneb Cesta za informacemi o našich 
legionářích z 1. světové války.

 V úterý 30. dubna 2019 navštívili osmá-
ci Komunitní centrum válečných veteránů v 
Brně. Tam nabízí tento výukový program jako 
jeden z mnoha. Proč jsem vybrala právě tuto 
část našich dějin? Na konci osmého ročníku 
budeme v dějepise probírat první světovou 
válku, její průběh, konec, rozpad   R-U na nové 
nástupnické státy a samozřejmě i účast na-
šich vojáků v legiích. Jenže v učebnicích o této 
problematice moc informací není, a proto jsem 
využila nabídky Komunitního centra a objed-
nala tuto exkurzi.
 Po příchodu do centra a přivítání od p. 
Martinkové jsme se usadili v projektové míst-
nosti, kde jsme strávili podstatnou část ex-
kurze. Pomocí prezentace a následného videa 
jsme se mohli přenést do let předválečných, 
válečných a poválečných, zakreslovali jsme do 
mapy nejen státy, ve kterých vznikaly čs. le-
gie, ale i města, kudy se naši legionáři po válce 
přes Sibiř vraceli. V pracovním listu jsme vypl-
nili potřebné údaje.
 V tuto chvíli se do výkladu paní Martin-
kové vložil p. Franek – potomek čs. legionáře 
a zaměstnanec centra. Ten dal našim žákům 
důležitý okamžitý úkol: vytáhnout mobilní te-
lefony, napsat mamince nebo tatínkovi SMS s 
dotazem, kdy a kde se narodil jejich (rodičů) 
pradědeček a jak se jmenoval. Zavařili tím 
nejen mobilní síť, ale hlavně mozkové závity 
svých rodičů, kteří zprvu vůbec nechápali, na 
co se děti ptají, následně někteří z žáků dostali 
vyhubováno, proč si úkol nesplnili už včera a 

„Najdi si svého legionáře“ – 30. 4. 2019
otravujou tím teď… :-D. Šlo o to zjistit, zda by 
někdo z žáků nemohl být potomkem nějakého 
legionáře. Mohli si sestavit svůj rodokmen. 
Bohužel někteří neznají ani jména prarodičů.
O přestávce si mohli žáci na chodbě prohléd-
nout výstavu k zahraničním misím armády 
ČR a nástěnku s padlými vojáky v těchto mi-
sích.
 Po přestávce každý žák obdržel nějaký 
historický (autentický) předmět a měl se roz-
hodnout, zda-li ho mohl používat voják za 1. 
sv. války. Většina žáků se trefila, téměř všech-
ny předměty obsahovaly letopočet, kterým 
se mohli řídit (za předpokladu, že věděli, kdy 
1. sv. válka probíhala). Po společné kontrole 
byly předměty uloženy zpět do památeční le-
gionářské truhly a následovala kontrola SMS 
od rodičů, zadávání některých zaslaných jmen 
do databáze VHA a vyhledávání, zda dotyčný 
nebyl legionářem. Nepodařilo se.
 Třešinka na dortu měla teprve přijít: 
střelba na laserovou střelnici. Ne všichni měli 
zájem si tuto aktivitu vyzkoušet, ale ti, kteří 
zkusili, byli nadšení.
 Následovalo poděkování p. Martinkové a 
p. Frankovi za pozvání a čas, který nám věno-
vali a pak už jsme se vydali k domovu – lépe 
řečeno do školy, na oběd a šestou vyučovací 
hodinu.
 Myslím, že exkurze byla zajímavá, vyda-
řená, zase jsme zkusili něco jiného a hlavně – 
informace použijeme ve vyučování. Je důležité 
znát svoji historii. I kdyby se mezi žáky našel 
jen jeden, který se o historii své rodiny bude 
zajímat, mělo to smysl.                         Soňa Zabloudilová
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McDonald‘s Cup 
 Dvě družstva žáků nižšího stupně se 
zúčastnila 25. dubna okrskového kola McDo-
nald‘s Cupu ve Valticích.
 Družstvo 1.–3. třídy bylo suverénní a po 
třech výhrách jasně postoupilo do okresního 
kola. Družstvo 4.–5. třídy jednou vyhrálo a jed-
nou prohrálo a díky horšímu skóre se umístilo na 
pátém místě.
 Velkého úspěchu dosáhli žáci 1.– 3. roční-
ku na okresním kole McDonald‘s Cupu dne 15. 
května v Břeclavi. Bez prohry se stali přeborní-
ky okresu a postoupili do krajského finále. Velká 
gratulace celému týmu. 
 Finálový turnaj McDonald‘s Cupu pořá-
daný ZŠ Janouškova v Brně 22. května velkou 
měrou ovlivnilo nepříznivé počasí. Pro trvalý 
déšť se muselo hrát v hale a to našemu družstvu 
vůbec nesvědčilo. Ve skupině jsme získali 1 bod a 
z posledního místa jsme hráli o umístění. I tento 
zápas jsme těsně prohráli, ale i osmé, poslední 
místo je velmi cenné. Všem děkuji za nasazení a 
trpělivost.                   Stanislav Pichanič

Úspěchy nejen sportovní

Květen
  Květen nás zaskočil deštivým počasím, zateklo nám do jedné třídy (nešťastná rovná 
střecha). Nicméně jsme dál vytrvale plnili školní vzdělávací program, účastnili se sportov-
ních i vědomostních soutěží, exkurzí, některé třídy už byli i na třídních výletech. 
 Měli jsme také několik státních svátků, připravili jsme kulturní program ke Dni matek a 
zapojili jsme se do celonárodní sbírky „Český den proti rakovině“. Děkujeme všem dětem, žá-
kům, 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 11 569,- Kč. 
 Naši prvňáčci za účasti svých rodičů byli pasování na čtenáře. V pátek 31. května jsme 
oslavili MDD soutěží „Pevnost škola“, kterou připravili pro žáky a žákyně naši pedagogové. 
Dvě hodiny zábavy místo klasického vyučování, to byl prima dárek! 
 A po „Pevnosti“ proběhl „Drnholecký slavík“. Letos úžasný, jak ze strany soutěžících, 
tak diváků i pořadatelů :-).



11

 První květnový pátek se v Brně konalo krajské kolo taneční 
soutěže „Česko se hýbe“. Naše dva týmy si vedly velmi úspěšně. 
 V kategorii dětí do 7,99 let si Koťata přivezla zlatou medaili. 
V kategorii do 10,99 let i náš druhý tým vytancoval zlato. Oba týmy 
postoupily do celorepublikového finále této soutěže. To se konalo v 
Praze 6. 6. 2019. Jste zvědaví, jak jsme dopadli? Odpověď hledejte 
na straně 22.      Bronislava Šimčíková

Brno 
3. 5. 2019

 Druhou květnou neděli slaví svátek naše maminky. Mateřská i zá-
kladní škola v Drnholci připravila pro své nejmilejší kulturní program 
plný písniček, říkanek, tanečků a básní. 
 Všem zúčastněným děkujeme. Děkujeme také pedagogům za při-
pravený program a dárečky.      

Oslava Dne matek - 12. 5. 2019

Bronislava Šimčíková, foto Hedvika Škrabalová
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pokračování na str. 13

Zájezd do Osvětimi  22. – 23. května 2019
 Ve středu 22. 5. 2019 ve 3.30 hodin byl na tuto 
ranní hodinu před naší základní školou nevídaný ruch. 
Auta se sjížděla, rodiče přiváželi žáky osmáky a de-
váťáky, aby se jich celkem 41 mohlo vydat na cestu za 
poznáním. Zanedlouho se připojilo i 6 žáků z Dolních 
Dunajovic a vyrazili jsme už v dešti na dalekou cestu.

Středa 22. 5. 2019: 
7. 40 - (15°C, prší) překročili jsme státní hranici
9. 15 – (17°C, neprší, vykukuje sluníčko) rozdělili jsme 
se do dvou skupin a zahájili prohlídku Osvětimi
12.15 – přejezd do Březinky – pokračuje prohlídka
13.30 – krátká přeháňka
14.09 – (19°C, neprší) odjezd z Osvětimi
16.12 – (16°C, déšť) nábřeží Visly v Krakowě, vycház-
ka na Wawel, hrad, katedrála, 
nádvoří, socha papeže Jana 
Pavla II., krátký rozchod
18.15 – (neustálý déšť) vyjíž-
díme směr hotel Wolski nad 
Krakowem, ubytování, volný 
program, někteří na večeři v 
nedaleké restauraci, jiní se stra-
vují z domácích zásob
22.00 – večerka, na hotelu klid, 
jenom švédské a české učitelky 
bloumají po patrech a chodbách 
a snaží se uhlídat bezpečnost 
svých svěřenců
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Ze života školy 
dále na str. 14

Čtvrtek 23. 5. 2019: 
6.00 – (venku drobně prší) budíček 
7.00 – (venku prší) bohatá snídaně 
8.30 – (14°C, venku lije) odjíždíme do centra 
Krakowa, náhradní program – Muzeum Na-
rodowe – Dáma s hranostajem a spousta dal-
ších expozic, potom i přes liják a potoky vody 
na chodnících rychlá procházka k Jagellonské 
universitě, na náměstí, nákup suvenýrů v sú-
kenicích
12.00 – odjezd do Wieliczky 
13.30 – návštěva solného dolu – 380 schodů 
do hloubky 327 metrů, pod zemí neprší, stá-
lá teplota 14°C, trasa dlouhá 3,5 km je velmi 
příjemná
16.25 – (14°C i na povrchu, ale liják) odjíž-
díme z Wieliczky, kolona aut a liják
19.15 – (lije) Polský Cieszyn, v Českém 
Těšíně přestává pršet, začíná hokejo-
vý zápas Česko - Německo
20.40 – (neprší) poslední zastávka a 
hurá směr na jih
21.45 – Brno – loučíme se a průvod-
cem Zbyňkem, výhra hokejistů téměř 
jistá
22.20 – Dolní Dunajovice, Češi vyhráli 
5:1 (v autobusovém“kotli“ to vřelo, za kaž-
dým gólem zpěv Vysoký jalovec…, za tím po-
sledním znělo Ne, pětku ne.. a místo Sláva, 
nazdar výletu se zpívala česká hymna 
22.45 – (neprší) jsme v Drnholci.
 Program splněn.

 Viděli jsme to, co by nám žádná učebnice 
dějepisu neukázala.
 Ověřili jsme znalosti angličtiny, protože 
čeští průvodci nebyli, a tak někteří pochopili, 
že se asi budou muset ten cizí jazyk učit více.
 Meteorologové se nemýlili, strávili jsme 
dva dny v dešti, ale zvládli jsme to. Pro mno-
hé to bude do budoucna ponaučením, že mít 
nepromokavé boty a nad hlavou deštník je dů-
ležitější než mít boty, v kterých se procházejí 
modelky po přehlídkových molech. Není nad 
osobní zkušenost. Páteční prořídlé lavice 8. a 
9. tříd ukazovaly, že žactvo bylo unaveno a ne-
mocno, ale snad ta únava, rýma a kašel za to 

stály. Po nás v Polsku potopa, ale i tam 
se už vše vrací do normálních kolejí. 
Můžeme se tam za dva roky s novými 
osmáky a deváťáky vydat znovu.

Jitka Radkovičová
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Zájezdy organizované MKZ

 Blíží se konec školního roku 
a s  ním i vytoužené prázdniny. 
Ale než se rozloučíme, pojďme se 
podívat na poslední měsíce v naší 
mateřské škole.
 Za zmínění stojí jistě led-
nový lyžařský výcvik předškolá-
ků v Němčičkách, který se stal již 
zimní tradicí v mateřské škole a má u dětí i 
rodičů velký úspěch. 
 V únoru jsme ve spolupráci se základ-
ní školou zahájili Edukačně-stimulační pro-
gram pro předškoláky a jejich rodiče. Jeho 
cílem je rozvíjet schopnosti a dovednosti dů-
ležité pro zvládnutí vstupu do základní školy. 
 V  březnu nás navštívili zubaři z  Brna 
s preventivním programem na správné čištění 
zubů. Na jaře jsme také vyrazili do zábavní-
ho centra Bongo, kde nás čekala spousta zá-
bavy v prostředí plném skluzavek, trampolín, 
autíček, balónků,… 
 V dubnu proběhl zápis do 1. třídy, naši 
předškoláci zvládli všechny úkoly na jednič-
ku. Děkujeme touto cestou paní učitelkám 
z 1. stupně za krásně připravený program. Jitka Radkovičová

Červen
  Konečně teplo a sluníčko! V prvním týdnu jsme měli v 5. – 9. ročníku náročný projek-
tový týden. Děti z tanečních kroužků jely 6. června do Prahy a reprezentovaly nás v soutěži 
„Česko se hýbe“. No a pak už jsme měli závěrečný finiš – uzavření klasifikace, třídní výlety, 
„Drnholecký trojboj“, předání vysvědčení a ocenění nejlepších žáků 2. – 8. ročníku a slavnost-
ní předání vysvědčení žákům 1. a 9. tříd za účasti rodičů a představitelů městyse i okolních 
obcí. Více na drbnik.cz. A potom hurá na prázdniny!
 S končícím školním rokem bych na závěr ráda poděkovala všem zaměstnancům školy za 
jejich obětavou práci a spolupráci ve škole a za přípravu a organizaci akcí, které pořádáme pro 
širokou veřejnost. Přeji vám spokojené a šťastné prožití léta a zasloužené dovolené.
Krásné léto přeji také rodičům, přátelům školy a čtenářům občasníku.

 V polovině května proběhla v kulturním 
domě oslava ke Dni matek a ze sdílených ná-
zorů rodičů můžu podotknout, že vše se vyda-
řilo ke spokojenosti dětí i maminek. 
 Červen se nesl tradičně ve znamení vý-
letů - vyrazili jsme do Mikulova, Brna, Pa-
sohlávek, na kolech do Jevišovky…Všechny 
akce vycházely z našeho vzdělávacího progra-
mu „Společně na cestě za jedinečností“.
 Děti se dále účastnily spousty vzdělá-
vacích i zájmových akcí. Ve školce jsme jar-
ně tvořili, malovali, plnili činnosti z různých 
tematických plánů, učili se novým dovednos-
tem, jezdili plavat, dováděli na zahradě, sáze-
li zeleninu a bylinky na školkovém záhonku.
 K zápisu k předškolnímu vzdělávání se 
pro školní rok 2019/2020 se svými zákonný-

V naší školce…....
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mi zástupci dostavilo 28 dětí. V příštím roce 
se nám mírně zvýší počet dívek, ale množství 
chlapců bude stále převyšovat. 
 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 spo-
lečně přejeme všem pohodově odpočinkové 
prázdniny plné sluníčka, načerpání spousty 
sil do další práce, která nás čeká na podzim. 
                      Sandra Bejdáková
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 Letošní slet čaro-
dějnic z Drnholce, který 
se za poměrně teplého a 
slunečného počasí konal 
poslední dubnovou sobo-
tu (27. 4.), byl v několika 
pohledech netradiční. 
Čarodějnice si chtěly spo-
lečně s dětskými účast-
níky akce, včetně jejich 
dospělých doprovodů, 
své desáté čarodějnické 
narozeniny náležitě užít.
 Samozřejmě i této 
oslavě filipojakubské noci 
předcházely několikeré 
schůzky drnholeckých 
čarodějnic, kde se do-
mlouvaly a připravovaly 
všechny potřebnosti a podrobnosti pro hladký 
průběh celé akce a také následnou spokoje-
nost dětských ratolestí, které se na čaroděj-
nické rejdění přišly podívat a které se aktivně 
zapojily do dění na místním hřišti 
Starátko. 
 Kulaté čarodějnické výročí 
nebylo zahájeno přijímacím ritu-
álem na náměstí a přes naši obec 
nešel ani čaroprůvod, jak tomu 
bylo v minulých letech. Letos jsme 
šly za pořádného rachotu a také za 
doprovodu čarodějnického hlášení 
místního rozhlasu (děkujeme) po 

hlavní cestě jen my samy (čarodějnice) s tím, 
že všichni návštěvníci sletu již na nás čekali na 
Starátku. 
 Na hřiště jsme vstupovaly úderem šest-

nácté hodiny po prásknutí několika 
bouchacích petard a při dohodnuté 
strašidelné skladbě, současně zaha-
lené barevným dýmem z dýmovnic, 
které některé z nás nesly na svých 
košťatech. Poté jsme prošly kolem 
hasiči připravené vatry a přizvaly 
k sobě i děti, které přihlížely. Děti 
byly poté hromadným čarodějnic-
kým rituálem přijmuty do našeho 
čarodějnického řádu a vlastní čaro-

sletání tak mohlo začít. Po přečtené pohádce a 
po uvítacím dětském drinku se děti rozprchly 
k šesti stanovištím, kde si plnily připravené 
úkoly (např. hatla-patla se skleničkami, opičí 
dráha, slož obrázek s přemýšlovnou, hod na 
klobouk), aby po jejich splnění mohly být pa-
sovány na opravdové čarodějnice a čaroděje. 
Při pasování předložily letenku s vyznačením 
splnění všech šesti úkolů, oproti ní obdržely 
svoji pasovací listinu a drobný amulet, letos 
v podobě malé čarodějnice, jejíž tělo tvořilo 
koště. 
 Děti se nám podepisovaly i do čarokro-
niky. Při frontách na stanovištích mohly děti 
navštívit buď dílničky, kde si dle jejich výběru 
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Výročí založení klubu v Drnholci
6. 7. 2019 v 10.00 hod.

FOTBALOVÝ TURNAJ DOSPĚLÝCH
od 20.00 večerní zábava 

červencová noc s kapelou BIGBEATA

místními hasiči zajištěno bohaté občerstvení. 
Na závěr akce byl připraven již tradiční nád-
herný ohňostroj.
 Děkujeme všem našim příznivcům, kte-
ří nás finančně či materiálně podpořili. Také 
děkujeme všem, kteří se na zdárném a úspěš-
ném průběhu celé akce podíleli. Poděkování 
patří i fotografům, kteří zachytili momentky 
z letošního čarodějnického setkání. V nepo-
slední řadě děkujeme všem dětem (včetně do-
spělých), které s námi, s čarodějnicemi, přišly 
oslavit desáté narozeniny a které si to všechno 
čarodějnické dění, snad, úžasně užily, jako my. 
 Věříme, že nám všichni zachováte pří-
zeň i nadále, abychom mohly pořádat čaro-
dějnické slety i v příštích letech. Doufáme, že 
se k nám v přípravách a při vlastním konání 
dalších ročníků přidají i jiné čarodějnické ko-
legyně (kolegové), ať je nás víc na rozdávání 
radosti našim nejmladším.

Za drnholecké čarodějnice ta fialová
(Andrea Španielová)

vymalovávaly omalovánky s čarodějnickou 
tématikou nebo tvořily čarodějnické výrobky 
podle šablon, nebo „kosmeťák“, kde si nechaly 
pomalovat obličej či ruce nebo nabarvit vlasy. 
 Před večerním čarodějnickým tancem 
včetně zapálení vatry a spálení Bimbuly X. 
jsme soudily naši mladší čarodějnickou sest-
ru, která se provinila proti čarodějnickým 
zvyklostem. Jejím trestem byl, mimo jiné, i 
tanec se všemi dětičkami, a to po dobu hraní 
jedné písničky. Trest si odčinila po tanci čaro-
dějnic kolem vatry.
 Průběh této slavnosti byl doplněn i další-
mi aktivitami dětí, a to ve formě různých sou-
těží družstev a také hledáním správného klíče 
k otevření truhly s pokladem. Děti si mohly 
zakoupit lístky štěstí, na jejichž základě dosta-
ly předem připravenou menší hračku či jinou 
drobnost, také si mohly koupit k pití „panáky“ 
čarodějnických lektvarů či k jídlu čarodějnice-
mi napečené dobroty nebo pamlsky z obcho-
du. Po dobu konání oslavy desátého sletu bylo 
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 Letošní oslavu Dne dětí opět pořá-
dali místní hasiči ve spolupráci s čaroděj-
nicemi z Drnholce. Ponechali jsme loňské 
téma, a to „Walt Disney a jeho přátelé“, ale 
někteří z nás změnili kostým představova-
né postavy z animovaných pohádek Walta 
Disneyho.
 Na pár předešlých schůzkách domluvili 
Kryštof, čarodějnice i Táďa potřebné podrob-
nosti k průběhu celé akce a také připravili, 
především, papírová kolečka se zobrazeným 
obrázkem hlavy každé představované posta-
vy, která byla při konání oslavy na stanovišti s 
disciplínou, kde děti plnily jisté úkoly. Tato ko-
lečka sloužila k zaznamenání splněných úkolů 
na stanovištích. Vše potřebné bylo nachystané, 
a tak nic nebránilo tomu, abychom všichni po-
čkali na třetí hodinu prvního červnového so-
botního odpoledne, kdy byla na místním hřišti 
Starátko oslava svátku dětí zahájena. 
 V sobotu bylo Starátko zalito sluníčkem 
a zaplněno dětskými ratolestmi s rozzářenýma 
očima a rozesmátými tvářemi. Děti plnily růz-
né úkoly na deseti stanovištích u Medvídka Pú, 
Alenky z říše divů, Kocoura v botách, Šmoulin-

ky, Pocahontas, Bár-
ta Simpsona, jedno-
ho dalmatina ze 101 
dalmatinů, Taťky 
Šmouly, u princezny 
Fiony ze Shreka a u 
chlapeckého skřítka 
Petra Pana. Po spl-
nění úkolu na sta-
novišti obdržely na 
připravená papírová 
kolečka razítko či 

samolepku a malou sladkou drobnost. Po před-
ložení celého zaplněného kolečka si děti odnesly 
dárek. Během oslavy si mohly zařádit ve ská-
kacím hradu, nechat se vyfotit v pohádkovém 
fotokoutku, sledovat letecké modely ve vzduchu 
nebo „zaparkované“ na zemi. Hasiči prodávali 
i něco k zakousnutí či k pití, protože při tom 
dětském rejdění a řádění pořádně vyhládne a 
za teplého počasí je samozřejmě nezbytné do-
držovat i pitný režim.
 Po ukončení plnění úkolů na stanovištích 
nám všem nejmladší hasiči předvedli, jak per-
fektně zvládají hasičský útok. Byli moc šikovní 
a předanou sladkou odměnu si určitě zaslou-
žili. Následně poté byla vyhlášena skupinová 
soutěž pro děti, v níž každá skupinka dostala 
stejný počet předmětů (5 polystyrenových koulí, 
5 polystyrenových kroužků, 20 špejlí a 1 izolač-
ní pásku), ze kterých měla za určitý čas postavit 
nejvyšší věž, která samostatně (bez držení) sto-
jí. Nebylo to jednoduché, šlo o logické myšlení, 
ale děti se i s tímto úkolem „popraly“ na výbor-
nou a každá skupinka nějakou věž postavila. 
Jedna byla opravdu nejvyšší. I tentokrát byly 
děti odměněny.
 Největší očekávání bylo ovšem naplněno 
až na konci – hasičská pěna. Nastal ten správný 
okamžik a zelený trávník se pomalinku měnil 
na bílou, hustou a voňavou záplavu pěny. Děti 
na nic již nečekaly a vrhly se do „vln“. Za chvíli 
byly k nepoznání, protože pěna byla všude – na 
nohách, na rukách, na těle, na hlavě. Některé 
děti byly najednou celé zapěněné. Letos hasiči 
děti neoplachovali vodou ze stříkačky, ale niko-
mu to nevadilo. Někteří se „umyli“ v nádržích s 

OSLAVA DNE 

DĚTÍ 1. 6. 2019 
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vodou a jiní tu pěnu ze sebe jen setřepali či se-
třeli. Opět jedno krásně prožité odpoledne bylo 
posléze ukončeno. 
 Děkujeme všem přispěvatelům, kteří nás 
finančně či materiálně podpořili. Děkujeme 
také všem, kteří se na zdárném a úspěšném 
průběhu celé akce podíleli. Poděkování patří i 
fotografům, kteří zachytili průběh letošní osla-
vy Dne dětí. V neposlední řadě děkujeme všem 

dětem (včetně dospělých), které si přišly osla-
vit svůj svátek a které si to veškeré dění, snad, 
úžasně užily. Věříme, že nám všichni zachováte 
svoji přízeň i nadále, abychom mohly pořádat 
tyto oslavy pro děti i v příštích letech. Bude-li se 
k nám v přípravách a při vlastním konání dal-
ších ročníků chtít někdo přidat, budeme rádi. 

Za drnholecké hasiče a drnholecké čarodějnice      
Andrea Španielová (tentokrát jako Petr Pan)
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  Jednotka se zúčastnila dětských dnů 
	 1.	června	v	Drnholci	a	2.	června	v	Hraběticích	a	Jevišovce	proběhly	dětské	dny,	
na	kterých	nechyběli	ani	hasiči	z	Drnholce.
 Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů městyse Drnholec 
prezentovala svou techniku a 
seznámila děti i dospělé s pra-
cí hasičů. Nechyběla ani různá 
výstroj a výbava, kterou si děti 
mohly osahat a vyzkoušet.  
 Návštěva obce Hrabětice 
byla pro jednotku premiérou a 
příležitostí seznámit tamní ob-
čany s technikou, která nově od 
počátku roku 2019 zajišťuje po-
žární ochranu i v jejich obci.

Velitel jednotky Dalibor Huťka

  Soutěž ve vyprošťování
 Dne	25.	5.	2019	se	ve	Velkých	Opatovicích	naše	jednotka	zúčastnila	krajské	soutěže	
JSDH	obce	ve	vyprošťování	zraněných	osob	z	havarovaných	vozidel. Soutěž je určena pro 
JSDHO Jihomoravského kraje předurčené pro zásahy v souvislosti s následky dopravních 
nehod. Při poslední krajské soutěži ve vyprošťování pořádané v roce 2016 se naše jednotka 
umístila na 2. místě.
 Cílem soutěže je vyřešit vylosovaný scénář autonehody tak jako při reálném zása-

hu. Družstvo má 20 minut, aby 
provedlo zajištění místa nehody, 
zajistilo vozidla proti vzniku po-
žáru, proti samovolnému pohybu 
a ošetření pacienta s následným 
vyproštěním z vozu. Na celý zásah 
dohlíží několikačlenná skupina 
rozhodčích, která hodnotí celou 
řadu aspektů jako komunikace, 
rozhodování velitele, postupy, 
bezpečnost, práce s vybavením a 
správné použití nástrojů.
     Složení soutěžního družstva: 
Jiří	Malík,	Tomáš	Kalous,	Pavel	
Malík,	Dalibor	Huťka.
    I přes velkou konkurenci 9 sou-
těžních týmů jsme vybojovali 
krásné 4. místo. 

Velitel jednotky Dalibor Huťka



21

 Dovolte nám, abychom Vás sezná-
mili s uplynulým rokem malých hasičů. 
Naše členská základna dětí má 23 členů 
ve věkovém rozmezí 4 – 11 let. Scházíme 
se pravidelně každý pátek v 16.30 u hasičské 
zbrojnice. Zimní měsíce trávíme na hasičské 
zbrojnici nebo v tělocvičně. V jarních měsí-
cích jsme na hasičském hřišti Starátku.
 V měsíci listopadu jsme vyrazili na 
poznávací výlet k našim profesionálním ko-
legům do Břeclavi. Děkujeme Martinu Ond-
ráčkovi za prohlídku.
 V prosinci jsme pilovali uzlování a 
topografické značky. Neminul nás ani před-
vánoční shon, pekli jsme perníčky a zdo-
bili vánoční stromeček. Konec roku jsme 
ukončili vánoční besídkou, 
která byla plná hudby, tan-
ce a smíchu. Po vánočních 
prázdninách nám začala 
příprava na jarní kolo Hry 
plamen.
 Duben byl ve zname-
ní brigády, společnými si-
lami jsme vyčistili ovál na 
Starátku od trávy. Na jaře 
jsme se zúčastnili závodů 
v požárním útoku v Kobylí, 

kde jsme se z 11 družstev umístili na 7. a 11. 
místě. Další závod byl v Novosedlech, kde 
se ze 14 družstev mladší žáci umístili na 10. 
místě.
 Na odlehčení pilného trénování jsme 
si udělali výlet do Brna na hasičskou stanici 
Brno-Lidická. Prohlídku nám zařídil Broni-
slav Kocman. 
 18. května proběhla na hasičském hřišti 
Starátku okresní soutěž Hry plamen, během 
níž jsme se mohli předvést před místním 
publikem a hlavně rodiči. Výsledek byl nad 
očekávání, ale máme se stále v čem zlep-
šovat. Závěrem bychom chtěli poděkovat 
dětem za jejich snahu a hlavně rodičům za 
trpělivost a pomoc.

Za tým vedoucích Pavlína Ševčíková

Ze života hasičské mládeže

V rámci Drnholeckého vinobraní, 
21. září 2019, bude v kostele uspořádán 
koncert MgA. Kateřiny Málkové.

Barokní dialogy varhan s trumpetou
Kateřina Málková - varhany

Petr Hojač - trumpeta
Program: Marcello, Vivaldi, Bach
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ZLATÓÓÓ!!!
V návaznosti na článek na straně 11.
 Již čtvrtým rokem se účastníme celorepublikové soutěže „Česko se hýbe ve školách“.
Soutěž je určena pro mateřské, základní a střední školy, školní kluby a školní volnočasové 
aktivity. Náplní je formou pohybu a tance motivovat děti a mládež v různých věkových 
kategoriích k fyzické aktivitě a ukázat jim, že aktivní trávení volného času je zábava.
 Několikrát se nám podařilo uspět v krajském kole v Brně. Do Prahy jsme se dostali 
dvakrát. Soutěžíme tam jako jediná škola z vesnice. V letošním roce se podařilo našim dvě-
ma týmům vybojovat krásné umístění. Koťata, která soutěžila v kategorii do 7,99 let – to 
jsou žáci první a druhé třídy, nám přivezla zlato ze své kategorie a v kategorii do 10,99 – to 
jsou žáci 3. – 5. třídy se umístili na nepopulárním, ale krásném čtvrtém místě. Děkuji všem 
závodníkům za píli v přípravě a za pevné nervy při mém neustálém „sekýrování“. Jak se 
říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. 
 Děkuji rodičům, kteří se mnou jezdí a děti nám krášlí. Mnohdy je to hodně náročné 
na čas. Děkuji všem, kteří nám drželi palečky. Naši závodníci si to opravdu zasloužili. Byli 
skvělí. Já osobně jsem hrdá na své svěřence. Pokud se budete chtít podívat, jak závody 
probíhaly, tak to můžete na oficiálních stránkách či odkazech Česko se hýbe 2019.
 V pátek po soutěži čekalo na závodníky velké překvapení. Paní ředitelka je pozvala o 
velké přestávce do jídelny, kde jim rozdala ledňáky a bouchla šampus na perfektní reprezen-
taci a všichni přítomní pedagogové a spolužáci všem zatleskali. Báječně ukončená taneční 
sezóna. Co víc si může trenér přát. Děkujeme.                    Bronislava Šimčíková, vedoucí kroužků. 

Foto z akcí na obálce

 

ČESKO se HÝBEČESKO se HÝBE

	finále	Praha	2019	
–	ZLATO!!
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Pozn.: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Drnholec je organizační složkou městyse Drnholec 

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
DRNHOLEC 

hledá nového kolegu na pozici 
 HASIČ – STROJNÍK  

Náplň činnosti: 
- Řízení, obsluha a údržba CAS
- Obsluha technických prostředků požární ochrany
- Provádět záchranné práce při živelných pohromách a mimořádných událostech (požáry, 

autonehody, záchranné práce na vodě, technické pomoci, poskytování první pomoci, 
spolupráce s ostatními složkami IZS a jiné)

- Podílet se na zabezpečení požární ochrany dle požárního řádu Městyse Drnholec 

Požadavky: 
- Dobrý zdravotní stav
- Fyzická zdatnost
- Věk min. 21 let
- Řidičský průkaz sk. C (profesní průkaz není podmínkou)
- Možnost vyjíždět k zásahům i v dopoledních hodinách (ideálně zaměstnání přímo

v Drnholci případně směnný provoz v zaměstnaní mimo Drnholec)
- Schopnost zvládat krizové situace
- Obětavost a ochota pomáhat
- Ochota rozvíjet a s zvyšovat vlastní odbornost (školení, kurzy)
- Časová flexibilita

Nabízíme: 
- Zajímavou a společensky významnou práci
- Možnost vzdělávání ve specializovaných kurzech ve školícím zařízení HZS
- Pracovní poměr založený na dohodě o pracovní činnosti případně dohodu o členství

v jednotce
- Úrazové pojištění při činnostech v jednotce

Máš zájem se přidat mezi nás? Každou neděli od 10:00 do 11:00 jsme na hasičské zbrojnici. 
Dojdi mezi nás a rádi zodpovíme tvé dotazy a seznámíme s fungováním jednotky.  
Případně napiš přímo veliteli jednotky (Dalibor Huťka ml.) na hasiclibor@seznam.cz nebo FB 
stránky JSDH DRNHOLEC 
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Společenská kronika

DUBEN 
Havranová Zuzana
Matkowitschová Emília
Němcová Jiřina
Nešpor Josef
Kocmanová Marie
Bravenec Jaroslav
Křivánek Ferdinand
Plachá Anna
Komarov Zdeněk
Konečný Jaroslav
Seďová Věra
Kraváčková Jaroslava
Obručová Jiřina
Urbánková Anna
Šulan Štefan
Čevelová Miluše
Mráčková Jana
Ligas Jaroslav

Svá životní jubilea oslavili  tito našispoluobčané

ČERVEN
Herel František
Bartoň Josef
Horák Antonín
Stopka Štefan
Srncová Věra
Řešetková Bohumila
Tomola Jiří
Ivičičová Hana
Kutláková Zdeňka
Štyksová Alena
Václavík Pavel
Skřivánková Zdeňka
Šedivý Josef
Bačík Josef
Mondeková Antonie
Gregor Emil
Jakubcová Božena
Huťková Jiřina
Seďa Václav
Domínová Rozína
Luňák Milan
Zemčík Jiří
Dobrovolný Bedřich
Půlpytlová Růžena
Linhartová Miroslava
Lukačovičová Kristina

KVĚTEN
Kuník Stanislav
Konečná Marie
Šulanová Anna
Štěpaník Petr
Bršťák Josef
Zámečník Jan
Lukačovič Josef
Šedivá Anna
Smékalová Jaroslava
Schabatková Irena
Dibuzová Anna
Tomečková Růžena
Hromníková Marie
Trnovcová Terezie
Trnovec Zdeněk
Horáková Anna
Woznicová Jitka
Kaňák Ivo
Palíková Jana

18. 5. 2019 městys Drnholec slavnostně přivítal své nové občánky 
Emu	Hrozkovou	a	Richarda	Irgla.  

U kolébky jim zazpívaly, zarecitovaly a popřály děti z Jarabáčku. I my se přidáváme 
a do vínku posíláme mnoho radosti, zdraví, smíchu a dobré lidi 

kolem sebe. 
A „až vám bude v životě nejhůř, otočte se ke slunci a všechny stíny padnou za vás“ 

(John Lennon).
Vyrůstejte do síly, do krásy a k radosti nám všem!

Vítání občánků

Blahopřejeme
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Záběry z přírodovědného kurzu v Nesměři

V sobotu 4. května se odpoledne sešli příznivci 
motorek, čtyřkolek a tříkolek na Starátku, aby 
zahájili letošní motorkářskou sezónu spanilou 
jízdou okolo Mušovských jezer a přes Pálavu. 
 I přes nepříznivé počasí se sjelo na 57 moto-
cyklů, 3 čtyřkolky a 1 tříkolka. Během jízdy přes 
Pálavu jsme sice zmokli, ale ani to nepokazilo 
dobrý dojem z této akce. Večer jsme zakončili, jak 
se na motorkáře sluší, bigbeatovým minifestivál-
kem DRNEC, na kterém výborně zahráli 3 kapely 
sestavené z muzikantských bardů jak místních, tak 
i z blízkého okolí. K výborné večerní atmosféře 
přispělo i početné publikum, které si nenechalo 
pokazit dobrou náladu ani občasným deštěm. 
 Děkujeme všem, kteří nám s touto vydařenou 
akcí pomohli, a těšíme se, že se opět uvidíme na 
zavírání motorkářské sezóny 12. října 2019.
             Honza Lambot
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Příjemné léto plné sluníčka přeje svým čtenářům redakce Drnholeckého občasníku

Drnholečtí stárci a TJ Dynamo, z.s.  
Vás srdečně zvou na

PÁTEK 28. 6. 2019
17:00 - stavění máje na hřišti  

(občerstvení pro výpomoc zajištěno)

SOBOTA 29. 6. 2019 
11:00 - průvod obcí

20:00 - hodová zábava na hřišti 
- hraje Sokolka ze Šakvic

- vstupné 120 Kč

11:00 - průvod obcí
15:00 - vystoupení na hřišti

20:00 - hodová zábava na hřišti 
- hraje Horenka z Bořetic

- vstupné odpoledne 30 Kč
- vstupné večer 100 Kč

29. 6.–30. 6. 2019

NEDĚLE 30. 6. 2019
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