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Letošní hody
proběhnou vzhledem k situaci
s koronavirem v poněkud odlehčené formě.
Připomeňme si nostalgicky ty loňské v několika
pokračování na str. 3
snímcích z titulní strany.

pokračování na str.3

Projekt
prvňáčků
„Veselé
a zdravé
zoubky“...
Nejen dešťovou vodou, ale i dobrou
náladou byl nasáklý průběh
letošního vinobraní.

Letošní situace s koronavirem
silně zmrazila aktivity žáků naší
základní školy.
Přesto se i v omezených podmínkách žáci
pustili do výuky, a to i v netradičním prostředí.

...a nechybělo ani učení na
školní zahradě

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uplynulé jarní měsíce
s sebou přinesly množství přibývajících a neustále se měnících omezení v rámci opatření proti
šíření koronaviru. Děti
nemohly do školek a do
škol, což rodičům způsobilo nemalé potíže, byly zrušeny plánované
kulturní a společenské akce, museli jsme se
pohybovat neustále v rouškách. Vše jsme
společně zvládli, a i proto se s nadcházejícím létem může život postupně vracet
do normálu. Děkuji všem, kteří nezištně
pomáhali např. nabídkou zajištění desinfekce, ale v první řadě ženám za šití roušek
pro své spoluobčany.
V rámci výstavby kulturního domu
byla v dubnu s velkým zpožděním dokončena společností E.ON trafostanice, na
kterou byl kulturní dům následně připojen
a mohla být demontována provizorní stavební přípojka. Se společností Pozimos byl
uzavřen Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo,
předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v celkovém objemu +66.237 Kč, a
dále i vymezení záručních lhůt u položek
jevištní technologie. Taktéž v dubnu byl
uzavřen Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na
dodávku interiérových a nouzových svítidel, která byla uzavřena se společností
ELEKTRO-LUMEN Hranice. Předmětem
dodatku je prodloužení termínu k předání
díla z důvodu zdržení připojení stavby kulturního domu na el. energii a snížení ceny

díla o 58.026 Kč. Se společností PATROL
group s.r.o., Jihlava byla uzavřena smlouva na napojení, monitoring a zajištění
oprav a servisu elektrické požární signalizace. Cena za službu je stanovena ve výši
2.889 Kč měsíčně. S Hasičským záchranným sborem JmK byla uzavřena smlouva
o připojení elektrické požární signalizace
na pult centralizované ochrany pomocí
zařízení dálkového přenosu. Jednorázová
úhrada bude činit 21.591 Kč a výše měsíčního poplatku bude 3.135 Kč. U společnosti AKUSTING Brno bylo za 25.652 Kč
objednáno měření hluku provozu kulturního domu, které si ke kolaudačnímu řízení
vyžádala Krajská hygienická stanice.
Proběhlo výběrové řízení na plánovanou opravu chodníků na ulicích Lidická a
Vrchlického. Byly osloveny tři společnosti, které podali následující cenové nabídky: Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav
2.237.442,16 Kč, COLAS CZ a.s, Praha
2.416.007.01 Kč, Bellato Group s.r.o.,
Brno 2.294.350,88 Kč. Smlouva byla uzavřena na základě nejnižší cenové nabídky
se společností Stavba a údržba silnic s.r.o.
Břeclav.
Bohužel z důvodu šíření koronaviru a
na to navazujícího současného ekonomického stavu bylo pozastaveno přidělování
dotací Jihomoravským krajem a Státním
fondem dopravní infrastruktury. Očekávají se taktéž výpadky příjmů veřejných
rozpočtů. Náš městys by tak v letošním i
příštím roce mohl přijít o cca 6 mil. Kč. To
se zřejmě dotkne i plánovaných investičních akcí a budeme na to muset brát zřetel
při tvorbě rozpočtu na rok 2021..
				

Jan Ivičič

PODĚKOVÁNÍ

K 31. červenci ukončí své devítileté působení ve funkci ředitelky Základní školy
a mateřské školy Drnholec paní RNDr. Jana Kalandrová.
Jano, děkujeme Ti touto cestou za Tvoji obětavou práci, za spolehlivost, ochotu a
pracovní nasazení a přejeme Ti do dalších let hodně zdraví, spokojenosti, rodinné
pohody a taktéž dalších pracovních úspěchů.    

Zastupitelé a pracovníci úřadu městyse
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Organizace G-centrum Mikulov je
příspěvkovou organizací zřízenou městem Mikulov. Organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
a nabízí: domov pro seniory, odlehčovací služby a terénní pečovatelské služby.
Městys Drnholec spolufinancuje poskytování těchto sociálních služeb a činí je
tak občanům městyse dostupnějšími.
Posláním organizace je poskytování
sociálních služeb, pobytových a terénních,
především pro seniory. Pečujeme, podporujeme a vytváříme příznivé podmínky pro
jejich život a bezpečí. Seniorům se věnujeme individuálně a také při společných aktivitách. Při péči o klienty, kteří jsou trvale
upoutáni na lůžku, využíváme konceptu
bazální stimulace.
Terénní pečovatelská služba formou
pomoci a podpory umožňuje lidem zvládat
běžné životní potřeby, které si již nejsou
schopni zabezpečit vlastními silami. Pomáhá jim žít co nejdéle a důstojně ve svém
přirozeném domácím prostředí. Chce těmto zachovat lidem způsob života, na který
jsou zvyklí, hájí jejich práva a pomáhá jim
zapojit se do běžného života.
Cílovou skupinou pečovatelské služby
jsou osoby s chronickým onemocněním,
zdravotním postižením, rodiny s dětmi a
senioři, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti
nebo zhoršeného zdravotního stavu již sami
nezvládají péči o svoji osobu či domácnost a
kteří potřebují dočasně pomoc druhé osoby
v péči o vlastní osobu či domácnost, např.
po návratu z nemocnice nebo z důvodů
složité sociální situace.
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Domov pro seniory nabízí 44 lůžek.
Cílovou skupinu tvoří senioři od 55
let, kteří z důvodu věku, změn zdravotního stavu, snížené soběstačnosti
a dovednosti, potřebují pravidelnou
pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si
ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.
Posláním domova pro seniory je poskytovat podporu a pomoc seniorům a
osobám se zdravotním postižením, kteří
pro změny zdravotního stavu nebo nemoci
potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb.
Odlehčovací služba nabízí 3 lůžka.
Je poskytována na dobu max. šest měsíců
(nepřetržitě) pro seniory a dospělé, jež mají
sníženou schopnost soběstačnosti při péči
o vlastní osobu.
Posláním odlehčovací služby je odlehčit na přechodnou dobu pečující osobě
z důvodů nemoci, služební cesty, hospitalizace, či jiných závažných rodinných
důvodů pečující osoby, která jinak plnou
měrou zajišťuje péči jiné osobě v domácím
prostředí a momentálně není schopna jinou formou zajistit náročnou péči o svého
blízkého.
Cílem služby je udržení nezávislosti a soběstačnosti uživatelů, aby nezůstali
izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a
žili obvyklým a běžným způsobem života
bez prohloubení závislosti na poskytované
službě.
Více o organizaci se dozvíte na facebookovém profilu organizace: www.facebook.com/gcentrummik/ a na webové stránce organizace:
www.gcentrummikulov.cz.

Nakupujeme v e-shopu
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tentokrát se zaměříme
na právní úpravu nakupování
zboží přes internet v tzv. e-shopu. Našim cílem nebude
popsat zcela kompletní proces nákupu, ale poukázat na
některé podstatné aspekty či novinky, které se s účinností nového občanského zákoníku objevily.
Pro začátek je vhodné připomenout, že následující body se týkají spotřebitelů a nakupování přes internet. Spotřebitelem je pak zjednodušeně řečeno ten, kdo
není podnikatelem a nakupuje pro svou osobní potřebu
od podnikatele, který má tzv. e-shop. Nákup přes internet lze také pojmenovat jako nákup tzv. na dálku.
Nejsme tedy v prodejně, kde je možné zboží vyzkoušet,
prohlédnout či si jej nechat předvést. Vše probíhá tzv.
distančním způsobem. Primárním pravidlem dle nového občanského zákoníku je, že „Veškerá sdělení vůči
spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.“ S tímto vědomím pak můžeme přistoupit k nákupu a komunikaci
s e-shopem.
Prvním bodem každého nákupu je výběr zboží,
dále „vložení do košíku“ a objednávka. Vše směřuje
k uzavření kupní smlouvy. Kdy je však reálně uzavřena? Zákon stanoví, že „návrh dodat zboží za určenou
cenu učiněný podnikatelem reklamou, v katalogu či vystavením zboží“ je nabídkou, kterou lze jednoduchým
přijetím využít a dojde k uzavření smlouvy. Závěr tedy
zní, že kupní smlouva vzniká již okamžikem odeslání
objednávky. Důležité je, aby ona nabídka obsahovala
všechny podstatné náležitosti smlouvy včetně ceny.
Uzavření kupní smlouvy je eshop ze zákona povinen
písemně potvrdit. Spolu s potvrzením by měl zákazník také v textové podobě obdržet všeobecné obchodní
podmínky. Není tedy možné pouze odkázat, že jsou
vystaveny „někde na internetu.“ Pokud při objednání
uvedeme do poznámky požadavek na nějakou nepodstatnou změnu či odchylku zboží (uvádí se také např.
barva), pak e-shop má možnost takovou objednávku
odmítnout. Pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu,
pak objednávka platí a je povinen zboží dle poznámky
dodat.
Celý proces nákupu je obehnán mnoha řádky
textu, podmínek, poučení a pravidel. A právě poučení
jsou podle občanského zákoníku důležitá. Je nutno je

jasně a srozumitelně spotřebiteli sdělit a vysvětlit. Jedním z nutných poučení je informace o možnosti odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Chybí-li takové poučení, pak
na to doplácí právě eshop. Zákon stanoví, že zákazník
pak může odstoupit do 1 roku a 14 dnů. Pokud e-shop
své poučení provede dodatečně, pak začne běžet lhůta
14 dnů od skutečného poučení. Některé zboží vracet ze
zákona nelze. Jedná se například o zboží v uzavřeném
hygienickém obalu, zboží upravené na přání zákazníka
nebo zakoupené noviny.
Když už po odstoupení zboží vracíme, tak zákon v takové situaci chrání také e-shopy. Eshop vrací
zákazníkovi veškeré peněžní prostředky. Na druhou
stranu zákazník odpovídá eshopu za snížení hodnoty
zboží, které vzniklo v důsledku používání jinak, než je
nutné k vyzkoušení nebo obvyklé. Prakticky tedy nelze
zakoupit fotoaparát, odjet s ním na týdenní dovolenou
a po dovolené odstoupit od smlouvy a foťák odřený od
písku u moře e-shopu vrátit. Respektive odstoupit lze,
avšak e-shop bude chtít úplatu za poškození zpět. O
tomto nás také poučí. Spolu s poučovací povinností je
na eshopu, aby nás zákazníky řádně informoval při objednání o kompletní ceně. A to také o všech daních či
poplatcích a nákladech spojených. Neučiní-li tak, pak
není možno dle zákona toto účtovat. Dále platí, že dodá-li nám podnikatel nějakou zásilku, ač jsme si ji neobjednali, pak si takové „neobjednané plnění“ můžeme
ponechat a jsme poctiví držitelé. Obecně lze závěrem
říci, že zákon nás jako spotřebitele chrání. Viz. ust. §
1812, kdy „Lze-li obsah smlouvy vyložit různým
způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější. K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele
se nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel
vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.“ Nespoléhejme však na tuto ochranu bez dalšího a
raději buďme obezřetní a aktivní mimo jiné také tím,
že si řádně přečteme smlouvu a obchodní podmínky.
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„Existují pouze dva dny v roce, kdy
nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je
včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk
milovat, konat a žít.“ (Dalajláma)

Vážení čtenáři,
za máme za sebou neobvyklý průběh 2. pololetí školního roku
2019/2020. Do života nás všech zasáhla mimořádná opatření
související s pandemií nemoci covid-19. Dva měsíce, od 11. března,
byly uzavřeny školy pro žáky a po jejich otevření je všechno trochu jinak, než jsme byli zvyklí. Všichni
jsme byli vystaveni obrovské zkoušce, jak si s touto nezvyklou situací poradíme. Pochopitelně, že
nás napadne spousta věcí, které se mohly udělat jinak… Hodnotit budeme s odstupem na začátku dalšího školního roku. Nyní lze konstatovat, že všichni zaměstnanci školy udělali maximum pro
to, abychom se s mimořádnou situací vypořádali co nejlépe a zajistili jak vzdělávání na dálku, tak
omezenou výuku od 11. května ve škole. Velké poděkování patří všem pedagogickým i provozním
zaměstnancům školy.

Duben
Po prvotním březnovém „šoku“, šití
roušek, omezení pohybu, změnách a dalších
omezeních v běžném životě jsme už věděli, že se v dubnu ve škole neuvidíme. A tak
jsme museli oželet řadu sportovních akcí,
třídní schůzky před Velikonocemi, obvyklý zápis do 1. třídy, projektový den ke Dni
Země, zájezd do Vídně, další exkurze…
Pomalu jsme si začínali zvykat na výuku na dálku. Platí to zejména pro naše
žáky, protože někteří z nich si od uzavření
školy mysleli, že začaly prázdniny… Ale nebylo tomu tak. Pravidelně nacházeli úkoly
z naukových předmětů na celý týden na nástěnce třídy v elektronickém systému školy
Bakaláři (zjednodušeně elektronická žákovská). Pomalu si zvykali na pravidelné online
hodiny v Google Meet, přes školní maily
posílaly vypracované úkoly nebo dělali testy
v e-learningovém systému Moodle. Učitelé,
vychovatelky a asistentky pedagogů se také
pravidelně setkávali na online poradách.
Stanovili jsme hodnocení žáků pro distanční výuku, aby rodiče přehledně viděli v elektronické žákovské, jak se daří jejich dětem
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plnit zadané úkoly. Kromě hodnocení a
dalších aktuálních záležitostí řešili i zapojení žáků do výuky. Vyučující, třídní učitelé i
vedení školy kontaktovalo telefonicky řadu
rodičů, aby zmapovali a případně odstranili problémy v online komunikaci. Pouze
2% žáků byly zasílány úkoly poštou nebo
předávány osobně. Víme, že učení doma
nebylo mnohdy jednoduché, zvláště pro rodiče, kteří museli chodit do práce a nemohli
s dětmi zůstat doma. Žáci 1. stupně se bez
pomoci rodičů většinou neobešli, starší
zvládali učení sami a mnozí „náctiletí“ byli
rádi, že je rodiče až tak moc nekontrolují…
Rodiče prvňáčků dostávali podrobné návody k výuce, včetně videí, nejen v elektronické žákovské, ale také v uzavřené FB skupině
„Naše třída“.
V dubnu se konal i zápis do 1. třídy.
Tentokrát bez přítomnosti dětí i rodičů.
Žádosti rodiče posílali poštou nebo datovou
schránkou. Obdrželi jsme 28 žádostí, z toho
bylo 6 žádostí o odklad školní docházky. Všem žádostem bylo vyhověno, takže
v příštím školním roce nastoupí do 1. třídy

22 dětí z Drnholce a Jevišovky.
Na konci dubna se uzavřelo 3. čtvrtletí
školního roku. Z celkového počtu 273 žáků
bylo 130 s vyznamenáním a 8 žáků neprospělo. Pochvaly budou uděleny na konci
školního roku. Od 1. 2. do 11. 3. 2020 si za

své prohřešky proti školnímu řádu vysloužili 2 žáci důtku ředitelky školy a 1 žák důtku
třídního učitele. Takže nouzový stav přinesl
i pozitiva, určitě jsme neměli v tomto čtvrtletí problémy s chováním žáků. J
Byl to náročný měsíc pro všechny.

Květen
Na začátku května jsme obdrželi informace týkající se znovuotevření škol.
Docházka do školy je dobrovolná, musí se
dodržovat přísná hygienická opatření. Škola a školní jídelna se důkladně dezinfikují
a připravují na návrat žáků. Všichni jsme
rádi, že se postupně ruší některá mimořádná opatření.
Bohužel, i v tomto měsíci jsou zrušeny všechny plánované akce školy – focení,
soutěž „Česko se hýbe“, místní oslava Dne
matek, Český den proti rakovině (prodej
kytiček), zájezd do Anglie, přírodovědný
kurz, oslava MDD a Drnholecký slavík…
Pokračujeme v zaběhlých kolejích. Stále
monitorujeme zapojení žáků do distanční
výuky, kontaktujeme žáky i rodiče, třídní
učitelé postupně vydávají osobní věci žáků
rodičům, zjišťují počty žáků devátých tříd

Naši prvňáčci

a 1. stupně, kteří budou chodit do školy,
připravujeme novou organizaci výuky, rozvrhy… Zajišťujeme dezinfekci, teploměry,
rukavice, štíty… Velmi si ceníme nezištné
pomoci naší kolegyně paní Peřinové, která
je v současné době na rodičovské dovolené,
protože ušila 85 kusů roušek, které jsou
k dispozici „zapomnětlivým“ žákům. Moc
děkujeme.
11. května se vrací do školy 20 deváťáků, kteří se připravují na přijímací řízení na
střední školy. 15 jejich spolužáků je přijato na učební obory a pokračují v distanční
výuce. Do normálního školního provozu je
daleko… O 14 dní později se vrací 50% žáků
1. stupně a hned to bylo v prostorách školy
veselejší. Pro zaměstnance školy, pochopitelně, náročnější. Ale byla to příjemná změna, potkávat ve škole učitele, žáky a žákyně.

Projekt Veselé a zdravé zoubky
I když nás situace kolem Covid-19 rozdělila, nebránilo nám to projekt, který měl proběhnout v březnu, udělat 1. června. Na děti

pokračování na str. 8
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čekala motivační křížovka, zajímavé
povídání o tom, co dělat správně, aby
byly naše zoubky zdravé. Děti dostaly krásné balíčky od společnosti DM,
která tento projekt podporuje. J

Červen
V první polovině června nás normálně
čeká „závěrečný finiš“ – projektový týden,
pak písemky, zkoušení, uzavírání známek a
v té druhé polovině se většinou těšíme na
třídní výlety, olympijský běh, Drnholecký
trojboj, vysvědčení a hlavně na prázdniny!
Letos je vše jinak. Až v pondělí 8. června skládali žáci devátých ročníků přijímací
zkoušky na střední školy. V červnu se sice do
školy vrátili i žáci 2. stupně, ale v omezeném
režimu. Z kapacitních a personálních důvodů neměli klasickou výuku, ale „třídnické
dny“. Až do konce školního roku probíhala
distanční výuka. S přibývajícími slunečnými
dny, pochopitelně, aktivita žáků postupně
klesala… Jaké byly konečné výsledky pro8

spěchu a chování v době, kdy se chystá toto
číslo Občasníku, zatím nevíme. Co víme ale
jistě, je to, že se za posledních pár měsíců
žáci a žákyně naučili dovednostem, které by
se za běžných podmínek nenaučili. Získali
důležitou životní zkušenost, učili se s vámi
a od vás – rodičů a zákonných zástupců. Věřím, že jsme to společně zvládli se ctí.
Závěrem chci ještě jednou poděkovat
všem zaměstnancům školy za jejich obětavou práci a spolupráci v uplynulých, neobvyklých měsících. Přeji vám spokojené a
šťastné prožití léta a zasloužené dovolené.
Krásné léto přeji také rodičům, žákům a žákyním, přátelům školy a čtenářům občasníku.
Jana Kalandrová

Učení na školní zahradě
Dnešní dopoledne, 3. června, bylo náročné, ale kouzelné. Děti plnily úkoly - čtení
s porozuměním. Nechyběla matematika v
podobě počítání a dočítání. Pracovní činnosti a výtvarná výchova - stromy a skládání obrázků z přírodnin a hlavně jsme si
procvičili prvouku.
Tělocvik a hudební výchova byla taky
zařazena. Prostě ve dvouhodinovce jsme
toho hodně zvládli. Pro některé děti oříšek,
ale vše nakonec dobře dopadlo. Vyhodnoceno, pírka rozdána a hurá na zítřejší klasickou výuku.
Bronislava Šimčíková
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Mateřská škola Drnholec
Rok 2019 jsme
zakončili slavnostně vánoční
besídkou, která
byla pro Sovičky, Berušky i
Rybičky společná. Tančilo se, zpívalo, recitovalo a naše děti sklidily obrovský potlesk
a pochvalu. Přítomen musel být i Ježíšek,
protože nám pod stromeček ve školce nadělil
krásné dárky.
V lednu jsme se zase sešli v naší školičce
a byli tam s námi tři noví kamarádi. Zjistili
jsme, že to jsou Tři králové a přišli nám povykládat něco o Ježíškovi, Betlémě a o tom,
proč je můžeme i nyní potkat třeba zrovna
před naším domem.
V únoru začaly pro předškoláky a jejich rodiče Edukativně stimulační hodiny.
Děti pravidelně navštěvovaly základní školu, usedly do školních lavic a za spolupráce
svých rodičů, někdy babiček, se věnovaly přípravě na vstup do první třídy. Z pohledu jedné z paní učitelek, které tyto lekce vedly, děti
chválím, jelikož byly soustředěné, aktivně plnily všechny úkoly a zodpovědně se věnovaly
i domácím úkolům. Bohužel jsme vzhledem
k nepříznivé situaci spojené s COVID-19
absolvovaly pouze pět lekcí z deseti, ale i
tak věřím, že to pro děti i jejich rodiče bylo
přínosem a i určitým vodítkem při rozhodování, zdali je jejich dítě připravené na vstup
do první třídy. Školní zralost přijela vyšetřit i
paní Uhrová z PPP Mikulov a následná
zjištění konzultovala s rodiči.
Pro radost jsme společně v únoru jeli do
Brna do divadla Radost. Čekal nás tam jeden
chytrý hlemýžď a spousta loutek. V závěru
divadelní pohádky si děti vyzkoušely, jaké je
to stát na pódiu a ovládat loutky. Děti to bavilo a myslím, že se mezi nimi najde nejeden
budoucí loutkoherec.
Měsíc březen nám vykouzlil v mateřské
škole kouzelníka, který děti bavil svým vystoupením od začátku až do konce. Další den
jsme si také zkoušeli různá kouzla. Králíka se
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nám z klobouku vyčarovat nepodařilo, ale aspoň jsme se pořádně zasmáli, což je v životě
opravdu důležité.
V březnu začala třída Rybičky jezdit
na plavání. Už z názvu třídy je zřejmé, že
naše děti byly v bazénu opravdu jako „ryby
ve vodě“. I plavecký výcvik nám zkomplikovala pandemie COVID-19, protože 17. 3.
byla naše mateřská škola uzavřena a lekce
zrušeny. Tento den se z rodičů staly paní
učitelky. Rozvíjení a upevňování dovedností
dětí v době, kdy byla MŠ uzavřena, jsme podporovali prostřednictvím webových stránek
pravidelným zasíláním různých pracovních
listů, námětů na tvoření a na činnosti s dětmi. Zpětná vazba od rodičů a dětí byla to nejhezčí, co uzavření MŠ přineslo. Vaše vzkazy,
fotografie a videa při plnění úkolů byly důkazem toho, že to, co děláme, má smysl a
společnými silami se dá ledacos překonat a
zvládnout.
V měsíci květnu se uskutečnil zápis
do mateřské školy. Přihlásilo se 32 dětí, ze
kterých bylo vzhledem ke kapacitě MŠ přijato 17. Pokud bude situace příznivá a dojde
k dalšímu uvolňování omezení, budou mít
možnost noví rodiče a děti navštívit naši MŠ
během prázdninového provozu v měsíci červenci.
Mateřskou školu od září opustí čtrnáct
budoucích prvňáčků, rodiče šesti dětí požádali o odklad školní docházky. Na konci června plánujeme akci Pasování předškoláků na
školáky.
Nacházeli jsme se ve složité době, která
přinesla velké změny v každodenním životě
nás všech. Pandemie nastavila různá omezení a bylo těžké hledat nějaká pozitiva. 25. 5.
se naše mateřská škola, za dodržení různých
hygienických opatření, opět otevřela. Myslím, že si nyní budeme mnohem více vážit
věcí, které jsme dříve považovali za samozřejmé a běžné. Říká se, že všechno zlé je k
něčemu dobré a doufám, že to platí i na nynější situaci.
Za celý kolektiv MŠ
Iveta Zelenáková Žaludková
vedoucí učitelka MŠ Drnholec

Český den proti rakovině
Liga proti rakovině
Praha

2020

Středa 30. září

24. ročník veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti
rakovině Praha (prodej žlutých kvítků s vínovou stužkou
a rozdávání letáčků s informacemi o prevenci rakoviny)

Hlavní
téma letošní sbírky:

Nádory ledvin a močového
měchýře – možnosti prevence
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 27 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 center
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
dvacet jedna 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.denprotirakovine.cz.

Vážení spoluobčané, žáci a pedagogové Základní školy Drnholec se letos opět zapojí
do „květinového dne“. Ve středu 30. září 2020 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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Jak se v Drnholci kdysi žilo...
Výstava koní v Drnholci
15. 6. 1931

Zdroj: Lidové noviny, 16. 6. 1931, str. 8
ar – Drnholec 15. června 1931
Po třetí po válce se konala včera v Drnholci výstava teplokrevných koní z okresu
mikulovského, který před válkou měl v chovu koní velmi dobrou pověst. Jako v mnoha
jiných krajích působily i zde v poslední době
některé okolnosti nepříznivě na chov koní.
Je to především obecná, neobyčejně těžká tíseň chovu koní, která se projevuje již několik
let hlavně nedostatečným odbytem hříbat a
nízkými cenami koní i hříbat. Z místních vlivů
působilo škodlivě rozdrobení velké, svého času
dobře prospívající stanice státních hřebců v
Drnholci na tři menší, z nichž jedna přešla do
soukromých rukou. Chovatelé koní mají teď
sice blíže na připouštěcí stanice, ale nemají tu na jednom místě tolik dobrých hřebců a
hlavně ne možnost výběru nejvhodnějšího
plemeníka pro klisnu. Na soukromou stanici
v Jiřicích byli přiděleni oldenburští hřebci a
tím utrpěla jednotnost a vyrovnanost zdejších plemenných koní, kteří byli do té doby
téměř výhradně anglického původu. Bylo to
také pozorovati na včerejší výstavě, hlavně na
mladších klisnách a na hříbatech, jež byla pro
různorodý původ málo vyrovnaná.
Bylo předvedeno 46 koní, a to 7 ročních
a 8 dvouletých klisniček, 10 klisen s hříbaty,
9 po prvé zapuštěných a 12 starších plemenných klisen. Po stránce plemenné hodnoty a
tělesných tvarů byly nejlepší skupiny starších
plemenných klisen. Koně těchto skupin byli
průměrně dobré jakosti a představovali typ
silného, velmi ušlechtilého hospodářského
koně převážně anglického původu. 17 z vystavovaných koní t.j. 37 procent mělo ve svém
blízkém původu anglického plnokrevníka (Voleur, Dëlyfös, Slibowitz a Bondy), tři z nich
dokonce dvakrát za sebou. Je to zjev, který
se nenajde v jiném okresu na Moravě. Jakost
i užitkovost těchto koní byla vesměs dobrá.
Svědčí o tom také výsledek odměňování: mezi
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16 prvními a druhými cenami byla polovina
koní s krví anglického plnokrevníka. Také používání těchto koní až do vysokého stáří svědčí
o jejich dobré upotřebitelnosti jako hospodářských koní.
Výstava nebyla pořádána ve vhodnou

dobu. Pro nedostatek krmiva a pilné práce
v senoseči nebyli všichni koně v dobrém výstavním výživovém stavu a tím utrpěl vzhled
hlavně starších, jinak dobrých a plemenářsky
velmi hodnotných klisen.

Obecní kronika Drnholec 1950 ******************
Pozn.: přepis obecní kroniky, který v minulosti
udělal pan Jiří Janeček.

Založení JZD
Akce k založení JZD probíhala již během zimy a jara. V té věci se staral zvláště Stanislav Rusňák. Teprve 4. května
1950došlo k založení přípravného výboru JZD. Vedení a přesvědčování se ujal s.
Ondruch z Hevlína. Na jedné z veřejných
schůzí vysvětloval provozní plán s. poslanec Doubek K ustavující schůzi se dostavilo 26 občanů (v kronice jsou jmenovitě
uvedeni)
Do přípravného výboru byli zvoleni:
Stanislav Rusňák předsedou, Jan Horák
místopředsedou, Půlpytel Karel jednatelem, Hájek Josef pokladníkem. za členy
přípravného výboru:Divácká, Kozumplíková, Šedivá, Tomeček, Polášek, Josef Šedivý a dva svazáci.
Členstvo se usneslo na 2. typu JZD
do žní a po žních na 3. typu, tj. scelení pozemků a zvířeny.

Obnovení činnosti Sokola
Na popud MV KSČ přistoupeno 4.
4. 1950 k činnosti Sokola. Dne 6. 5. 1950
byla schválena tato kandidátka:
Starosta Sokola: Místopředseda: Jednatel:
Pokladník: Hospodář: Vzdělavatel: Náčelník:
Ondra František Mikulka Lubomír Burešová Helena Huťka Cyril Částek František
Pšovský Pavel
Do výboru bylo zvoleno ještě dalších
deset členů. Základní organizace přispěla
obnosem 1500 Kč na nákup potřebného
inventáře a MNV doplnil obnos na šest
tisíc korun. Dne 27. května Sokol pořádal

na náměstí tradiční slavnost kácení máje.

Svaz československé mládeže
(SČM)
Na popud MV KSČ byl založen 5. 4.
1950 SČM. Svazáci brali účast při zdařilých oslavách 1. máje v Mikulově a v akci
Květen – měsíc mládeže byli na vedoucích
místech v obci, kde si vedli velmi příkladně. Na 1. máje vyzdobili tři alegorické
vozy a hudba obdržela 2. cenu.

Sčítání lidu
20. března se konalo první sčítání
lidu v republice (od konce druhé světové
války). Do sčítání bylo zahrnuto: domy,
zvířena, dodávky, ovocné stromy, zemědělská půda a produkce, takže sčítání se
doplňovalo ještě 27. května.
Sčítacími komisaři byli vesměs učitelé (K.Půlpytel, Fr. Girgle, P. Pšovský.) Výsledky sčítání:
• 346 domovních čísel
/kromě zámku/ 164 rolníků
/od 2 ha výše/
• 43 domkaři
• 25 živnostníků
• 60 dělníků
• 32 zaměstnanců
• 324 rodin celkem
• 22 domů neobydlených

Příprava hřiště - stadionu
Zásluhou ředitele střední školy Dobroslava Babáka se přistoupilo k úpravě
velkého hřiště – příštího stadionu v Drnholci vedle školy k Lidické ulici. Hřiště má
150 m délky a 100 m šířky. Dobrovolné
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brigády učitelů, žactva a mládeže pracují
usilovně na nivelizaci hřiště, kde bylo plno
cihel, starého železa a zbytků po bouračkách.
Mnozí z členů KSČ se zavázali odpracovati na hřišti brigádnické hodiny, do
konce roku se však udělalo málo. S. Babák
se postaral o cementové sloupy a drátěné
pletivo, aby se hřiště mohlo ohradit.

Příjezd reemigrantů
z Bulharska
Dne 10. května přijelo 16 rodin čsl.
reemigrantů z Bulharska, pro které se připravily volné a polorozbořené domky. Stavební podniky domky dobře opravily, od
základů izolovaly (což zde dosud nebylo),
takže domky vyhlížejí celkem pěkně.
Reemigranti si přivezli stáda ovcí,
které chovají i zde. Většinou vstoupili do
práce na státním statku.

První veřejné vyložení obecní
kroniky
Dne 4. června 1950 byla v rámci celostátní akce poprvé vyložena k veřejnému
nahlédnutí obecní kronika. Pro kroniku
pořídil kronikář Karel Půlpytel koženou
schránku v ceně 900 Kč, plnicí pero a dobrý inkoust. Výdaje uhradila obec. Po vyložení obecní kroniky obdržel kronikář písemné uznání a poděkování jak z okresu,
tak z MNV za vzorné vedení kroniky.

Zřízení matričních obvodů při
MNV
Od 1. 1. 1950 byly zřízeny při MNV
matriční obvody. K matričnímu obvodu
Drnholec jsou připojeny obce: Drnholec,
Litobratřice, Jevišovka (Frélichov). Na
MNV v Drnholci byla zřízena obřadní
síň pro uzavírání manželství. Oddávající
je předseda MNV Stanislav Seďa, matrikářem byl pověřen František Pernica, zástupcem matrikáře Jiří Zemčík.
Do konce roku bylo na matričním
úřadě zaznamenáno 41 sňatků a narození
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56 novorozeňat (25 chlapců a 31 děvčat).
Zemřelo 6 osob.

JZD – společné žně
Politickým instruktorem ve vedení
JZD byl ustanoven s. Ondruch z Hevlína. Vedení družstva nebylo správně organizováno. Z počátku se měly společné
žně konati jen z členů JZD a dobrovolně
přistoupivších samostatně hospodařících
rolníků. V konci, a to již těsně před žněmi,
se zapojili všichni občané, z nichž mnozí
nebyli o akci přesvědčení. Tak se stalo,
že část občanů nepracovala svědomitě. A
hlavně úsekáři nezapisovali správně konanou práci, jak jim bylo řečeno, nepodávali
denní hlášení.
Také cizí strojní traktorové stanice
si počítali celou obsečenou plochu obilí,
ač na této ploše pracovali místní občané při ručním obsekávání ploch. Nebylo
přesných záznamů, ani o užití špagátů
apod. Žně zatížily položky za propůjčené
plachty k přikrytí obilí, mnoho stažených
mlátiček, celkem tu nepotřebných apod.,
protože se žně takto nemohly vyúčtovat,
byl pověřen okresem s. Loprais, aby zápisy
zkontroloval. Byli voláni znovu účastníci
společných žní a tu nastal ještě větší zmatek. Ukázalo se, že skoro všichni žádají dobírku a nikdo se necítil povinen doplatit.
Akce je dosud nedokončena, ač je dnes již
12. března 1951.
Tomuto zmatku možno bylo zamezit
určitým plánem žňových prací a důsledným denním kontrolováním zápisů úsekářů, kteří byli do své práce špatně zasvěceni
Vzdor obtížím, které vznikly ze společných žní, JZD pokračuje ve své práci v
3. typu JZD.
Byla provedena nová úprava katastru v Drnholci:
JZD obdrželo 638 ha půdy v pěti cyklech:
- samostatní rolníci obdrželi 538
		 ha orné půdy
- státní statek obdržel půdu 3. cyklu

- zbytek, tj. 638 ha připadl JZD
Byly rozorány meze a zaseta ozimina.
Ke konci roku zůstalo v JZD 150 členů
(60 rodin zemědělců), z JZD vystoupilo
62 členů a z nich většina přistoupila ke
Státnímu statku v Drnholci.

Státní statek v Drnholci
Také na státním statku nastaly změny. Jeho vedením byl pověřen s. Fr. Petružela a dosavadní ředitel Karel Ludvík
přešel na Státní statek do Hrušovan. Ke
statku přistoupilo nových 51 rodin, dílem ze samostatně hospodařících, dílem
přestoupivších z JZD. Na statku bylo chováno 39 koní, téměř 250 krav a přes 300
prasat.
Pracovní morálka se na státním statku stále zvedá, a to přičiněním nového
vedení, zejména s.Petružely, který je jedinečně politicky vyspělý, v hospodaření
obeznalý a zvláště k dělnictvu soudružský.
Dovedl se v každé situaci v snížit k pracujícím a získávati si prostřed pracoviště
všestrannou autoritu.

Školství
Byl uveden v platnost nový školní
řád, platný od 1. února 1951. Žactvo má
své závazky, jak ve spoření, tak ve sběru odpadových surovin, kde daleko překročilo své závazky až desateronásobně.
Také za sběr šneků, provedený minulého
roku, byla škola první v republice a obdržela prémii. Jinak prospěch ve škole není
zvláště vynikající.

Komunální podniky v Drnholci
Zásluhou a s dobrým vedením s.
Frant. Ondry došlo k založení Komunálních podniků v Drnholci. Kancelářských
prací v začátcích se účastnil také učitel
Lubomír Mikulka. Vedení v rukou s. Ondry se ukázalo jako nejlepší na okrese, a je
příkladem jiným. Byly sdruženy hostince
(Judas a Juřička) a také řemeslníci: krejčí
(Laga, Skřivánek, Bezděk), malíř (Tousecký), truhlář (Šebek), zámečník (Škeřík) a

holič (Komínek).
Celkem Komunální podniky dobře prosperovaly, takže provedly větší investice:
rekonstrukci holírny, kancelář pro podnik, opravu hostince na náměstí, opravu
národní školy apod.
Byl zrušen hostinec Juřičkův na Hrušovanské, ježto Juřička se odstěhoval. Budova je určena pro příští kino v Drnholci
a zatím slouží jako jizba pionýrů. Odešel
také Judas a v tomto hostinci se již vystřídalo několik číšníků. Nyní čepují ženy
(soudružky. Hrubá a Huťková). Budova
slouží hlavně pro účely schůzí různých organizací.

Obecní záležitosti
Předsedou MNV je Stanislav Seďa,
jednatelem Hošek, pokladníkem Bradík
a referentkou Burešová. Bylo zvelebeno
náměstí obce, a sice zasazeny dva velké
smrčky, jeden přímo před radnicí. druhý v
rozcestí za pomníkem. Dále bylo zasazeno
po obou stranách náměstí 48 mladých lip,
které zasadili žáci střední školy. Radnice
byla uvedena do lepšího pořádku, vestavěny nové hlavní dveře, upraveny místnosti
a také obecní rozhlas byl nově upraven a
zesílen.

Kostel
Je připraven k opravě. Bylo postaveno ohromné vysoké lešení kolem kostela
až do věžních stříšek. Zjara se má přistoupit nákladem státu do celkových zevních
oprav kostela, který je notně poškozen
válkou. Budou postaveny nové věže, jaké
bývaly na kostele ještě před válkou. Také
věžní hodiny mají být znovuzřízeny. Je to
pádným důkazem, že náš stát dbá o církevní věci jako o své a vyvrací to všechny
pomluvy zahraniční reakce do základů.
Během roku 1951 byly posazeny na kostel
nové věže v bývalé podobě a kostel byl z
průčelí až k zemi omítnut.
				
				Bronislav Kocman
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A je to tady!!
Vypuklo to ve středu 11. 3. 2020. Toho dne,
kdy se v celé zemi změnil život a národ si začínal
nasazovat roušky v souboji s neviditelným nepřítelem, byla také odkloněna doprava ze silnice
E461 z Brna do Mikulova.
Tehdy se had obřích kamionů, připomínající procesí gigantických housenek, za Novou Vsí
odklonil doprava na okresní silnici a s nezadržitelnou urputností si prorážel novou trasu na
jiho-jiho-západ, aby posléze vtrhl do ještě pospávajícího Drnholce a proměnil jeho poklidný
životní rytmus v pravé peklo...
Omlouvám se za tento apokalypticky laděný úvod hodný hororu, nicméně
to, že naším městečkem duní (a to někdy
opravdu vtíravě) proudy nejen kamionů, je
realitou. Myslím si, že mám sociální cítění,
na sociálních sítích se však nepohybuju.
Můžu si ale představit, jaké reakce na facebooku a jemu podobných platformách
tohle všechno vyvolává.
Otázkou je, co s tím (či proti tomu)
můžeme vlastně dělat. Obavám se, že nic
moc. V takovýchto kritických momentech
si v mysli navozuji situace, kdy by to mohlo
být ještě horší, popř. co se dá z této situace pozitivního vytěžit a jestli vůbec. Je to
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něco jako obranný mechanismus. A nebo
si představuju, jaké by to asi bylo, nebýt
spalovacích motorů. To by nám pod okny
klapala kopyta stovek koní s povozy, která
by svým hlukem silným dieslům naštěstí
nemohla konkurovat. Problém vyřešen! A
navíc jak romantické. Jenže to by odskákala místní „rychlá rota“, která by asi nedělala nic jiného, než běhala s lopatami a odklízela z cest víte co... Navíc bychom doma
nemohli asi ani pořádně větrat. Tudy by
tedy cesta nevedla. Naštěstí ty moderní
kamiony, světe div se, vůbec nesmrdí...
anebo velmi málo. Vidíte, první pozitivum
v této neveselé situaci.
My dole na Dělnické
jsme nárazníkovým pásmem Drnholce. V rozšířené části vozovky u školní
zahrady vyhazují kotvy odpočinkuchtiví řidiči těžkotonážních vozů, aby obsadili slibná volná místa pro
parking, zakuklili se (tzn.
obehnali interér kabiny neprůsvitnými závěsy) a dali
si dvacet. Jedno pondělí,

bylo to někdy koncem května, byla situace opravdu kritická – ucpaný Drnholec,
problémy s řízením světelné signalizace a
já nevím co ještě. Došlo k totální okupaci
volných míst v našem okolí. Domácí obyvatelstvo hystericky obíhalo nedobytné
kamiony a marně hledalo volné místečko
pro své plechové miláčky. Hustý. Terminál
překladiště hamburského přístavu hadr.
Parkovali zde Poláci, Lotyši, Slovinci, Bulhaři, nějaký ten Rumun a určitě i další
(nevím, většinu času trávím mimo dům).
A tehdy mě napadlo - jedinečná příležitost
jak vytříbit své jazykové znalosti a s takovým řidičem si srdečně poklábosit, pokud
ovšem nebude zrovna v limbu. Vidíte, další
pozotivum přímo pod nosem... Škoda jen,
že jazyky těchto krotitelů volantu jaksi nespadají do rodiny těch světových a využít
toho může fakt jen fajnšmekr.
To, že naše pod kraj spadající silnice
dostávají zabrat, a nejen u nás, je nasnadě. Rozdrcené krajnice, propady vozovky,
výmoly - toť standard. Na křižovatce pod
hřbitovem, v místě, kde kamiony provádějí jakousi čtvrtpiruetu, byl přímo vymlet solidní lavor, který by, kdyby tehdy
zapršelo, určitě přilákal vodomilnou drůbež z blízkého okolí. To je ale čajíček proti
silnici mezi Brodem a Dolními Dunajovi-

cemi. Zde vznikla přímo
slalomová dráha od lízátka
k lízátku (lízátko = červeno-bíle pruhovaná stojka, upozorňující řidiče že
„tudy opravdu ne“). Správa
a údržba silnic, která má
provozuschopnost těchto
komunikací na starosti, má
buď nervy v kýblu, nebo
žádné nemá.
Finální třešničkou na
dortu je pak „mamut“, ocelová konstrukce hrdě se
zvedající nad korytem Dyje. Když jsem jej
přejížděl poprvé, horečnatě jsem uvažoval,
kudy procházejí pěší. Určitě nepoklušou
v tom úzkém koridoru mezi stěnou konstrukce a funícím kamionem. To by asi ani
nikdo nedovolil, že. „Tak asi budeš muset
plavat, chlapče“, řekl jsem si, „kdybys chtěl
tudy po svých.“ Až mnohem později jsem
si všiml pohybujících se temen hlav chodců, kteří se přesouvali po našem původním, koly kamionů nedotčeném mostě.
Příliš vzdálený most. Jako v tom filmu...

pokračování na str. 18
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Tak ono to jde! Protáhnout se kolem naváděcích betonových zábran u vstupu na
mamuta by ale byl pro mě při mé figuře asi
malý problém.
Možná vás však překvapí, že na „mamuta“ nedám dopustit. Vždyť to on chrání
náš původní normální krásný asfaltový
obousměrný most, aby tento - až mamuta rozeberou - mohl nadále nepoškozen
sloužit civilizovanému provozu. Další pozitivum! Nebo ne? Pokud to vidím špatně,
omlouvám se.
Jinou otázkou je to, co „mamut“, respektive světelná signalizace u něj aplikovaná, jež řídí kyvadlový provoz na mostě,
dělá s psychickou soustavou řidičů. Na výjezdu z Drnholce to ještě jde. Sympatický
zeleně svítící terč semaforu jasně dominuje nad nepopulárním červeným a dává dostatečný prostor k přesunu, byť s pauzou,
ale časově snesitelnou.
Jiná káva vás ale čeká na vjezdu. Zde
se na řidiče kaboní odpudivě svítící červená a zdá se, že je nekonečná. Svatá prostoto, kdo bude brát ohled na povolenou
dvacítku, když se touží dostat mezi těch
pár vyvolených, které mrknutí zeleného
semaforu milostivě vpustí na most. A jsou
dny, kdy se podaří – bývá to v pozdějších
odpoledních hodinách, a nejlépe v pátek
– že fronta vozidel sahá až k odbočce na
Brod či dál. To pak mezi auty atmosféra silně houstne a nervozita se dá krájet.
Slabší povahy na chvostu kolony otáčejí
své vozy a prchají, hledajíc únikové trasy
mimo tento průvod nervů, aby se ocitli
na opačném břehu Dyje i za cenu mnoha
najetých kilometrů navíc. Tak trochu mi to
připomíná předunijní Rumunsko, kde trčet v koloně byl standard a před celnicí ještě bylo často nutné pustit bakšiš. A je zde
další pozitivum. Na konci této naší fronty
pouštět chlup vůbec nemusíte. Navíc jsem
zjistil, že i čekání v koloně se dá prospěšně
18

využít. Člověk má čas si zhodnotit průběh dne, naplánovat si, co ještě pěkného
do večera stihne, vyčistí si zbytečné sms z
paměti mobilu, nebo jen tak zarelaxuje... A
nebo taky zjsití, že nedaleko od silnice jsou
zákoutí kterých si doposud vůbec nevšiml,
a že by bylo dobré je obhlídnout, nebo...
těch možností je prostě fůra.
Ale jsou tu pořád ty kamiony, ty kamiony... Když se ale na věc podíváte jejich
optikou, dojde vám, že ti dobří muži za
volanty svých obřích strojů vlastně za nic
nemůžou. Jen si vydělávají na svůj tuzemský či zahraniční chleba a podvolují se rozhodnutím - ať už dobrým či méně dobrým
- lidí, kteří kdesi v nedohlednu diktují, co
a jak se stane, aniž by se jich nějak zvlášť
dotýkalo, jak to všechno vímáme my. A i ti
řidiči, které zcela jistě nebaví kodrcat se po
úzkých silničkách, určitě drží palce - stejně
jako my všichni na objízdné trase - jiným
dobrým můžům, a totiž těm, co nepřetržitě a v potu tváře (doufejme) renovují most
nad spojnicí Novomlýnských nádrží, aby
tento mohl sloužit svému účelu už začátkem roku. Věřme, že roku 2021. A opět
doufejme, že pandemie koronaviru nenarušila či dokonce nezlicovidovala plánovaný časový harmonogram stavby. To by
drtivou většinu z nás asi vůbec nepotěšilo.
Nebo bychom si (jako už tolikrát) zvykli?

J

Karel Kratochvíl

Drnholecký Riders Club zve všechny příznivce motorek
a rockové hudby na setkání.
Kdy: sobota 1. 8. 2020
Kde: Hasičské hřiště Starátko, Drnholec

ŠIBRINKY 2015

Hody budou, nebudou ...
Vzhledem k vládním a bezpe nostním na ízením, jsme byli nuceni

zrušit letošní tradi ní krojované hody.

Ale aby tato tradice nebyla úplně zrušena, rozhodli jsme se pro uspořádání

„sobotní krojované zábavy“

P ij te se pobavit v krojích i bez kroj a podpo it tradici v Drnholci.

KROJOVANOU
ZÁBAVU
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Společenská kronika

Svá životní jubilea
oslavili tito naši
spoluobčané
DUBEN
Barátová Hana
Havranová Zuzana
Matkowitschová Emília
Němcová Jiřina
Schabatková Olga
Kocmanová Marie
Bravenec Jaroslav
Philippi Rostislav
Křivánek Ferdinand
Plachá Anna
Huszárová Helena
Vorlíček Jiří
Laníková Hana
Konečný Jaroslav
Seďová Věra
Kraváčková Jaroslava
Tomaštíková Mária
Křivánková Emilie
Obručová Jiřina
Ligas Jaroslav
Kubišová Anna

KVĚTEN
Kuník Stanislav
Konečná Marie
Szabová Vlasta
Štětkař Stanislav
Bršťák Josef
Zámečník Jan
Lukačovič Josef
Šedivá Anna
Smékalová Jaroslava
Lukačovič Vladislav
Schabatková Irena
Kvapilová Běluše
Šulanová Romana
Tomaštík Jan
Dibuzová Anna
Tomečková Růžena
Piták Pavel
Srnková Jitka
Peňázová Marcela
Hromníková Marie
Trnovcová Terezie
Trnovec Zdeněk
Tábora Svatoslav
Horáková Anna
Silnica Ladislav
Vlk Robert
Palíková Jana

ČERVEN
Herel František
Horák Antonín
Polčák Miroslav
Karbulová Blanka
Vavřina Miloš
Němcová Božena
Macháček Rostislav
Řešetková Bohumila
Skřivánek Lubomír
Skřivánek Zdeněk
Bartlová Ladislava
Burešová Jaroslava
Václavík Pavel
Skřivánková Zdeňka
Bačík Josef
Becherová jarmila
Mondeková Antonie
Gregor Emil
Jakubcová Božena
Huťková Jiřina
Seďa Václav
Domínová Rozína
Luňák Milan
Dobrovolný Bedřich
Pulpytlová Ružena
Grulich Libor
Linhartová Miroslava
Lukačovičová Kristina
Čevela Miroslav

Blahopřejeme
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Náš nový kulturní
dům
a jeho interiér

V letošním
roce dojde k odloženému
otevření nového kulturního domu
v Drnholci.
Zde je s předstihem malé seznámení
s interiérem i exteriérem v několika
snímcích Dalibora Huťky.

Zátopkův maraton

kulturní dům
.......a jeho exteriér

...je na co se tešit
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