
 Chrám Nejsvětější Trojice v Drn-
holci  je výraznou  architektonickou do-
minantou v západní části  Mikulovska. Byl 
budován v letech 1750 – 57 podle plánů  
brněnského  architekta Františka Antonína 
Grimma v sousedství dosavadního menší-
ho kostelíka sv. Martina, který  po staveb-
ních úpravách koncem 18. a možná i po-
čátkem 19. století nyní slouží jako fara. 
Věž z původního gotického kostela byla 
odstraněna v roce 1832. Nový kostel byl 
vyzdoben cennými nástěnnými malbami,
jež jsou nyní bohužel skryty před zraky 
návštěvníků kostela, zakonzervovány ko-
lem roku 1955 pod vrstvou bílé hlinky. 
Krásu barokního stylu této stavby viditelné 
z širého okolí dotvářejí rozměrná plátna, 
která jsou součástí výzdoby oltářů.   
 K hodnotným historicko uměleckým  
pracím patří i vnitřní sochařská výzdoba. 
Na umělecké výzdobě chrámu se podíleli  
nejlepší moravští  umělci 18.  století so-
chař Ondřej Schweigel,  malíř Josef Stern, 
z dalších  jmenujme  Josefa  Winterhaltera  
st. a Ignáce Legelachera.. Návštěvník 

kostela si odnáší  
silný emociální  zá-
žitek, jenž je umoc-
něn ještě kvalit-
ním zvukem  histo-
rických varhan, po-
cházejících někdy 
kolem roku 1780 
z dílny J. Silberhau-
era. Varhany mají  
dva manuály, pe-
dál, 22 rejstříků.  
barokní  skříň boha-
tě  zdobena.

 Podstatná část konstrukce krovu 
lodi kostela pochází z doby jeho stavby, 
tj. z roku 1755 jedná se o 922 metrů 
čtverečních střešní plochy, 85 metrů  
krychlových tesařské konstrukce. Kon-
cem války v roce 1945 drnholecký kostel 
byl značně poškozen. Poškozena byla 
především střecha, ale její oprava pro-
vedena až v následujícím roce, a tak 
došlo k působení dřevokazných  činitelů 
náročné opravy trvaly v podstatě celé 
půlstoletí, I když v letech 1959 a 1988  
byly prováděny poměrně náročné, ale 
přesto “jen“ ty nejnutnější opravy Lze  
s potěšením říci, že teprve po roce 1989 
je i ze strany úřadů majících na starost 
péči o památky taková péče, jakou si  
zasluhuje kulturní památka. Jedná se o 
vynikající umělecko historickou památku, 
jak po stránce stavební, tak i z hlediska  
umělecké hodnoty.
 Bez nadsázky lze konstatovat, že  
prakticky  všichni kněží, kteří působili po 
roce 1945 v drnholecké farnosti, přispěli 
ke zdárné obnově tohoto chrámu.   
       V letošním parném létě si Drnho-
lečtí si připomněli u příležitosti 250. výročí 
posvěcení zdejšího chrámu Nejsvětější 

Trojice a s jakým úsilím se dařilo uvést 
jej do nynější krásy. Nemalou zásluhu 
při zajišťování oprav má mons. Pavel 
Posád, biskup litoměřcký, jenž působil 
v Drnholci v osmdesátých letech 20. sto-
letí jako správce farnosti sedm let. 
Z lásky k jižní Moravě a taky s jakými 
překážkami se setkal,  když  zajistil, aby 
střecha a krovy kostela byly vyměněny, 
se vyznal  v rozhovoru pro Moravský jih.
 I v září  se stal  zdejší  chrám  stře-
dem pozornosti. Tentokrát po zářijové  
víkendy byl kostel otevřen, aby jej 
mohla obdivovat veřejnost v rámci Dnů 
evropského kulturního dědictví.     -jj-

1

250. výroèí 
vysvìcení

Drnholecký kostel Nejsvìtìjší Trojice oslavil 

Doprovodné snímky jsou ze slavnostní mše k250. výročí vysvěcení kostela.
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 7. zasedání zastupitelstva 
Městyse Drnholec konaného 
dne 6.9.2007 
 Přítomno bylo 13 členů zastu-
pitelstva. Potěšitelná je účast asi 20 ob-
čanů. Je dobré, že se veřejnost začíná 
zajímat o dění v obci. Program měl 
celkem 15 bodů. Přesný zápis ze za-
stupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři 
městyse Drnholec. Stručný výběr pro-
jednávaných záležitostí:
- Zastupitelstvo schválilo bezúplat-
ný převod místních komunikací od úřa-
du pro zastupování státu ve věcech 
majetkových Břeclav.
- Zastupitelstvo schválilo rozpočtové 
opatření a zprávu o finančním hospodaře-
ní městyse Drnholec za I. pololetí 2007.

- Bylo odprodáno do soukromých 
rukou 7 parcel v katastru Drnholce. 
Jedná se především o pozemky pod vino-
hrady. Jeden pozemek naopak městys 
koupil do svého vlastnictví.
- Zastupitelstvo schválilo bezúplat-
ný převod pozemků na fotbalovém hřišti 
do majetku městyse od úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových 
Břeclav.
- Zastupitelstvo schválilo záměr od-
prodeje Klubu důchodců. Důchodcům 
se nabízí jiné možnosti (místnost ve 
škole, popř. je možné využití kulturního 
domu).
- Zastupitelstvo schválilo zvýšení 
nájemného v obecních bytech pro rok 
2008 v souladu se zák.č. 107/2006 

Z jednání zastupitelstva městyse Drnholec
(I. kategorie zvýšení o 13,8 % z 16,15 
Kč za 1 m2 na 18,38 Kč za 1 m2, II. 
kategorie zvýšení o 19,8 % z 12,46 Kč za 
1 m2 na 14,93 Kč za 1 m2)
- Zastupitelstvo schválilo změnu ú-
zemního plánu č.3. Tato změna je nut-
ná, pokud dochází k výstavbě nových 
nemovitostí. V současné době probíhá 
stavební boom, proto se asi bude muset 
v budoucnu měnit územní plán častěji
- Zastupitelstvo neschválilo výrobu 
videí z akcí v Drnholci, kterou za úplatu 
nabízí jeden místní občan.
 V závěru zasedání proběhla bohatá 
a místy i bouřlivá diskuze, do které 
zapojili i přítomní občané.                                                                 
 Mgr. Alois Švejda, místostarosta         

               

Rada městyse Drnholec
na svém zasedání dne 25. 6. 2007:
-  Schválila příspěvek na Fond ohro-
žených dětí ve výši 500,-Kč. 
-  Schválila umístění reklamy firmě 
Flopem Hrušovany n J. na objekt č. 64 
o schválených rozměrech za roční 
pronájem 2.000,-Kč. 
-  Rada se detailně zabývala žádost-
mi občanů i firem o odprodeje a pro-
nájmy nemovitostí a pozemků v měs-
tysi. V některých případech bylo pro-
vedeno tzv. místní šetření přímo 
v terénu. Těchto žádostí k řešení bylo 
asi dvacet.
-  Opět se zabývala zápachem z kejdy 
na Výsluní. Tento bod programu je té-
měř stálým bodem na jednání rady. 
-  Pověřila účastí na jednání Agro 
Měřín ohledně nádrže na kejdu starostu 
pana Čápka a účastí na zasedání  mikro-
regionu místostarostu pana Švejdu. 
-  Projednala nabídku solární ener-
gie, ale z důvodu finančních nabídku 
prozatím nepřijala.
-  Projednala žádosti o prominutí 
poplatku za odpady pro rok 2007 za 

občany  trvale se zdržujících v zahraničí 
– souhlas.
-  Rada jednala o Klubu důchodců a 
dalších návrzích občanů, které obdržela 
v písemné podobě.
-  Schválila na příští pozvat zasedání 
rady dva neplatiče nájemného.
-  Schválila výměnu vchodových 
dveří v objektu sídla městyse. 
-  Zabývala se přípravou dotačních 
titulů.
-  Rada pověřila starostu zajistit 
vyčištění kanalizace před prodejnou 
Kovacsů.
-  Rozhodnutí o internetovém videu 
ponechat na zastupitelstvu.
-  Rada rozhodla zajistit rezervování 
pozemky na Brněnské ulici (naproti 
Malíkovy stodoly), pro případnou vý-
stavbu solární elektrárny apod.

Na svém zasedání dne 27. 8. 207:
-  Projednával a v jasných případech 
schvalovala odprodeje majetku na zá-
kladě obdržených žádostí. 
-  Připravovala na zastupitelstvo ná-
vrhy o bezúplatný převod pozemků 
ze státu na obec (jsou to především 
komunikace a stadion TJ Dynamo).
-  Schválila umístění reklam, smlou-
vu s Městem Mikulov na úhradu 
neinvestičních nákladů ZŠ na 1 žáka 
z městyse, dokrytí faktury na opravu 
obecního prostoru ve výši  6.885,-Kč.
-  Zastupitelstvu předloží k rozhod-

nutí ve věci Klubu důchodců.
-  Schválila výkazy o finančním hos-
podaření ZŠ Drnholec za I. pol. 2007
-  Schválila zakoupení sporáků do 
obecních bytů v hodnotě 8.000,-Kč. 
-  Na jednání rady byly z důvodu 
dluhu na nájemném předvoláni nepla-
tiči nájemného. Vzhledem k tomu, že 
se nedostavili, rada rozhodla zaslat že 
jim poslední výzvu k úhradě celého 
dluhu do 1 měsíce. Znovu budou po-
zváni na jednání rady. Rada zváží vý-
pověď z bytu. 
-  K žádostem o pronájem stodoly 
po p. Labajovi rada konstatovala, že 
z havarijních důvodů nelze stodolu 
pronajmout a zváží zbourání. 
-  Projednala stížnost obyvatel sídliš-
tě Hrušovanská na hluk z pohostinství. 
Rozhodla upozornit na tuto situaci maji-
tele,  požádat jej o zajištění rozumné pro-
vozní doby, nenalévání alkoholic-
kých nápojů mladistvým atd. V případě, 
že nebude sjednána náprava, městys 
požádá o zvýšený dohled Policii Mikulov. 
-  Rada schválila p. Růženu Půlpyt-
lovou členkou komise sociálně zdra-
votní.
-  Rada projednala opětovně přípisy 
Sdružení občanů Výsluní ohledně zá-
pachu, situace se řeší výstavbou nádrží, 
problematikou se zabývá inspekce 
životního prostředí.
-  Byly projednány návrhy dotačních 
titulů.   
                         Mgr. Alois Švejda, místostarosta

Z JEDNÁNÍ 
RADY MĚSTYSE 

DRNHOLEC

Informace pro občany 
Ministerstvo vnitra vypracovalo informační letáky pro ty občany, kteří zjistili nesrovnalost ve svém rodném 
čísle, nebo mají pochybnosti o jeho správnosti, popř. nemohou prokázat své rodné číslo žádným dokladem 
a neví, kam se obrátit. Letáky, které mají posloužit především k informovanosti občanů, jsou k dispozici na 
chodbě sídla Úřadu městyse Drnholec – Kostelní 368.                                                          Úřad městyse Drnholec
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Vodní zákon 
- výňatek ze zákona č. 20/2004, kterým 
se mění zákon 254/2001 Sb. o vodách. 
 
 K 1. 1. 2008 zanikají povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových nebo podzemních, která 
byla vydána před 1. 1. 2002. Povolení 
vydaná po 1. 1. 2002 platí po dobu 
v nich určenou. O prodloužení bylo 
nutné požádat do 1. 7. 2007 na MěÚ 
Mikulov. Tento vodoprávní úřad z-
hodnotí konkrétní situaci v lokalitě 
a stanoví konkrétní podmínky pro 
vypouštění odpadních vod. Neznamená 
to, že v každém případě musí vlastníci 
nemovitostí instalovat moderní do-
movní čistírnu odpadních vod. V mno-
ha případech bude dostatečná rekon-
strukce stávající žumpy nebo septiku. 
 Žumpa je bezodtoková jímka. 
Povolení k vypouštění odpadních 
vod není pro žumpu potřeba, protože 
žumpa není vodní dílo. 

Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska

(SHS ČMS) 
je dobrovolná, zájmová, nestranická a ne-
vládní organizace především historických 
obcí nebo jejich částí. Vzniklo z iniciativy 
měst v listopadu 1999. 
 K 1. květnu 2005 bylo zde sdruženo 
204 členů  Činnost tohoto sdružení ve všech 
směrech směřuje k vytváření podmínek a 
účinných nástrojů pro zachování a trvale 
udržitelné využívání kulturního dědictví, 
zejména pak pro regeneraci území his-
torických sídel. K dosažení těchto cílů SHS 
kromě spousty  jiných  činností se  snaží: 
- popularizovat a propagovat význam 
 a problémy kulturního dědictví
- pořádat veřejnosti přístupné výstavy
- pečovat o program regenerace pa-
 mátkových rezervací a organi zová-
 ní Dnů kulturního evropského  dědictví 

– to patří mezi nejvýznamnější činnosti 
a aktivity SHS.

V rámci letošních Dnů evropského kul-
turního dědictví byl zpřístupněn pro ve- 
řejnost po dva zářijové víkendy kostel 
Nejsvětější Trojice v Drnholci.

Informace k občanským průkazům a pasům
 Upozorňujeme občany, že občanské průkazy bez strojově čitelných údajů 
končí platnost podle doby vydání dokladu a to v následujících termínech:
OP  vydané do:     konec platnosti:
31.12.1998            nejpozději do 31.12.2007
31.12.2003            nejpozději do 31.12.2008
 Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí vyjímka - občanské průkazy, ve 
kterých je označena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez 
omezení“ zůstávají nadále platné. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 
jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000 a platí po dobu v nich uvedenou. 
 Cestovní doklady v současné době vydává již jen MěÚ Mikulov. Fotografie 
se nepředkládají (fotí se na místě). Před vystavením 1. CD dítěti je nutno nejdříve 
vyřídit státní občanství ČR prostřednictvím matriky ÚM Drnholec.    

                                                                          Úřad městyse Drnholec

Kanalizace na Výsluní 
 Dne 21. 8. 2007 byla zahá-
jena výstavba kanalizace na Vý-
sluní. Tyto práce provádí firma 
Colas a.s. Délka trasy je cca 870 
m o průměru potrubí 300 mm. 
Z důvodu spádovosti, hloubka 
výkopů v některých místech činí 
až 2,5 m. To znamená, že se v ně-
kterých místech musí pažit, aby 
nedošlo k závalu pracovníků. Na 
tuto kanalizaci bude v první fázi 
napojeno 27 rodinných domů. 
 Tím, že bude kanalizace napo-
jena na ul. Husovou se vyřeší dlou-
holetý problém odkanalizování té-
to části Drnholce. Finanční nákla-
dy na tuto akci budou činit cca 
5 milionů Kč. Občany, žijící na 
Výsluní a stavebníky nových ro-
dinných domů žádáme, aby  řádně 
označili místo, kde budou mít 
vývod z rodinného domu, aby jim 
mohlo být provedeno připojení 
na hlavní kanalizační řád. Dále 
žádáme občany, kteří jsou nuceni 
pohybovat se na staveništi, aby 
respektovali pokynů zaměstnanců 
fi Colas, aby nedošlo k případným 
zraněním.

Josef Čápek - starosta městyse 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovoluji si Vás informovat, že Krajský úřad Jihomoravského kraje (KrÚ JMK) 
v těchto dnech vydal Výroční zprávu Jihomoravského kraje za rok 2006. 
Jde o jeden z výsledků aplikace modelu CAF (CAF - Common Assessment 
Framework, do češtiny obvykle překládáno jako  Společný hodnotící rámec, je 
využíván jako nástroj napomáhající organizacím veřejného sektoru ke zlepšování 
výkonnosti a efektivnosti).
Obsah výroční zprávy:

- Stručná charakteristika JMK
- Struktura veřejné správy JMK (Zastupitelstvo JMK, Rada JMK, KrÚ 

JMK, Vize KrÚ JMK, činnosti odborů KrÚ JMK, atd.)
- Organizace založené a zřízené JMK
- Významné události a investiční akce JMK v roce 2006
- Významné aktivity JMK spolufinancované ze zdrojů EU
- Hospodaření JMK

Oproti předcházející výroční zprávě za rok 2005 byla doplněna kapitola 
zahrnující významné aktivity kraje spolufinancované ze zdrojů EU a rozšířena 
část věnovaná krajskému úřadu – zejména o podrobnější údaje o náplni práce 
jednotlivých odborů krajského úřadu a jejich konkrétních aktivitách v roce 
2006.
Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách kraje 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=10529&TypeID=1 .

S pozdravem Ing. Jiří Crha

 Septik je usazovací nádrž. Běž-
né jsou septiky se dvěma nebo více 
komorami, oddělenými příčkami. Kaž-
dý septik, který není zaústěn do kana-
lizace, musí mít povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových 
nebo v ojedinělých případech i do vod 
podzemních. V tomto povolení MěÚ 
Mikulov stanoví podmínky, které musí 
septik splňovat. 
 V případě jakéhokoliv napojení na 
kanalizaci, ať už kanalizační přípojkou 
nebo zaústěním septiku, není třeba 
mít povolení k vypuštění, stačí pouze 
dohoda s provozovatelem kanalizace. 
 Za nepovolené vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových může 
Česká inspekce životního prostředí a 
MěÚ Mikulov uložit pokutu až do výše 
50.000,-Kč, pokud jde o vypouštění 
odpadních vod občany (fyzickými 
osobami) v rozpětí od 10.000,-Kč. 
- 10.000.000,-Kč, pokud jde o vypouš-
tění odpadních vod podnikajícími 
fyzickými osobami nebo právnickými 
osobami.

                       Úřad městyse Drnholec

informace z kraje....
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        Ve dnech 14.7. až 28.7. 2007 se 
malebná louka obklopená jehličnatým 
lesem v Hornicích u Jemnice pro-
měnila v osadu hrdinů Jaroslava Fo-
glara, kteří  chtěli ulovit co nejvíce 
bobříků, najít ještě více kamarádů 
a samozřejmě sestrojit ježka v kleci. 
        Letošní tábor  poprvé organizo-
vala Místní knihovna Drnholec pod 
hlavičkou městyse a zúčastnilo se ho 
60 dětí ve věku od 7 – 15 let. Program 
byl zaměřen na oslavu 100. výročí na-
rození Jaroslava Foglara.   
      Celotáborová hra proto nesla ná-
zev „Hrdinové Jaroslava Foglara“, 
kterou pro letošní turnus připravil 
kolektiv pracovníků LT.
   Znovu ožily postavy a příběhy  
Rychlých šípů, nechyběla ani závě-
rečná hra  po stopách Velkého Vonta.  
Myslím, že pan Foglar by měl velikou 
radost, že i v době mobilních přístrojů 
a internetu se mládež dokáže 15 dní 
obejít bez elektřiny, signálu a prožívat 
opravdová dobrodružství v krásné 
přírodě.
    Letošní personál starající se o 
děti byl vybírán pečlivě s ohledem 
na morální kvality a přístup k práci a 
samozřejmě i samotným dětem. Jsem 

Rychlé šípy
Foglar byl moc chytrý pán,
se vším si vždy poradil sám.
Napsal už dvě silné knihy,
nezapomněl na hrdiny.
Rychlé šípy jsou mladí kluci,
i když trochu uličníci.
Bylo jich tam celkem pět,
Velili si „tam a zpět“!
Vedoucím byl Mirek Dušín,
byl tam také Jarka - tuším.
I ostatní moc fajn byli,
se zlenně zápasili.

Tábornická
Na táboře je nám skvěle,
protože se každý směje.
Někdy se i pohádáme,
přesto se však rádi máme.
Úkoly vždy splníme,
potom se nenudíme.
Kuchařky nám dobře vaří,
máme se jak na polštáři.
Vedoucí si s námi hrají,
instruktorky dovádějí.
Na táborák všichni běží,
kluci, holky každý svěží.
V deset už musíme spát,
protože spánek je náš 
kamarád.

5. oddíl
My jsme parta z kuchyně,
rádi všechno vaříme.
Bobříků se nebojíme,
všechny rády nakrmíme.
Ať je teplo nebo zima,
na táboře je nám príma.

Náš tábor
Tenhle tábor je fakt třída,
hlídka nás tu dobře hlídá.
Vždycky my si víme rady
a hlavně, netrpíme hlady!
Hodně zábavy tu máme 
a rádi si zazpíváme.
S úsměvem i sportujeme, 
sami nikdy nebudeme.
Chýši s radostí stavíme, 
přitom se báječně 
pobavíme.
Nosím stále šíp a luk,
i když nejsem zrovna kluk.
Ježka z klece vytáhnu,
Vontem se já ráda stanu.

přesvědčena, že to byla dobrá volba, 
kterou ocenily i samy děti. Jsme 
totiž parta vedoucích, se spoustou 
zkušeností a skvělých nápadů... Tábo-
ry jsou pro nás pohodově strávená 
dovolená a naši prioritou je, aby 
si tábor užily hlavně děti... protože 
pro ně ten tábor přece děláme. 
Zásady máme dvě: bezpečnost dětí a 
patnáctidenní úsměv na všech tvářích 
(tedy našich i dětských), protože na 
táboře se dá vše zvládnout s úsměvem, 
když ho dělají ti správní lidé.
 Děti byly rozděleny do čtyř smí-
šených oddílů. Každý oddíl měl za ú-
kol vyrobit svoji vlajku a vymyslet 
název. Názvy oddílů byly – Gambusíni, 
Tleskači, Rychlohnáty a Šípíci. Komu 
se nejlépe vedlo, kdo ulovil nejvíce 
bobříků nebo který oddíl vyhrál ce-
lotáborovou hru není důležité tak, 
jako to, že se děti naučily mnoho 
zajímavých a užitečných věcí jako 
jsou základy zdravovědy a první 
pomoci, získaly základní dovednosti k 
přežití v přírodě, kam patří rozdělání 
ohně, naučily se různé druhy uzlů a 
Morseovu abecedu, vyzkoušely si bo-
bra literáta, kde uplatnily své literární 
schopnosti, ale hlavně našly nové 

kamarády, zažily pocit společného 
úspěchu, radosti z vítězství i z dobře 
vykonané práce, pocit soudržnosti a 
přátelství. Pochopily, že příroda jim 
může dát mnoho dobrého a naučily se, 
jak ji to mohou vrátit.
       Letos nám sluníčko až moc přálo, 
proto jsme horké dny trávili jednak 
ve stínu lesa, ale také pěšími výlety k 
nedalekému bazénu do Kdousova, kde 
táborníky ovlažila chladivá voda z Vy-
sočiny. I celodenní výlet díky horkému 
počasí tentokráte patřil koupališti v 
Moravských Budějovicích.
 V závěru tábora bylo rozdáno 
mnoho diplomů a odměn, děti si vy-
měnily poslední adresy i telefonní 
čísla a hurá k domovu. 
        Myslím, že letošní tábor se o-
pravdu vydařil, počasí nám přálo a 
děti se vrátily domů zdravé a spo-
kojené. V závěru bych ještě jednou 
chtěla poděkovat všem oddílovým ve-
doucím, ostatnímu personálu, spon-
zorům a rodičům, kteří pomohli při 
organizaci i samotném průběhu tá-
bora. Hornice 2007 je minulostí. Tak 
za rok zase na viděnou...                     

                        Mgr. Bronislava Šimčíková  

Tábor v Hornicích se Drnholeckým opravdu vydařil

Poslední…

My jsme parta dospěláků, 
děti máme rádi,
proto v létě do Hornice, 
jezdíváme s Vámi.
V kuchyni to pěkně voní, 
dobře se tu vaří,
kuchařky se otáčejí, 
kila přibývají.
Zdravuška nás do úklidu 
neustále honí,
v bodování na nástěnce 
„ou“, to někdy bolí.
Oddíláci naučí nás, kdy, 
co, jak se dělá,
pilnější těch čtrnáct dní, 
je už jenom včela
Ale už se nám to krátí, 
pojedeme domů,
za rok všichni na Hornici 
sejdeme se znovu.
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Tábor

Přijeli jsme na tábor, 
kradem vlajky - to není fór!
Když přijde náš vedoucí, 
dá nám lístky na práci.
Ve stanu pak ležíme 
a pěkně tam zlobíme.
Na táboře hrajem bobry, 
v tom jsme celý oddíl dobrý.
Když moc všichni zlobíme, 
za to kliky robíme.
Pak jdem spolu na dříví, 
všichni kolem se nám diví.
Vlajku máme nejhezčí,
to je pro nás nejlepší!

Poslední…

My jsme parta dospěláků, 
děti máme rádi,
proto v létě do Hornice, 
jezdíváme s Vámi.
V kuchyni to pěkně voní, 
dobře se tu vaří,
kuchařky se otáčejí, 
kila přibývají.
Zdravuška nás do úklidu 
neustále honí,
v bodování na nástěnce 
„ou“, to někdy bolí.
Oddíláci naučí nás, kdy, 
co, jak se dělá,
pilnější těch čtrnáct dní, 
je už jenom včela
Ale už se nám to krátí, 
pojedeme domů,
za rok všichni na Hornici 
sejdeme se znovu.

Tleskači se jmenujem, hlavolamy milujem.
Od Foglara hodně známe, čteme, píšem, 

malujem a taky se radujem.
Tohle to je pravda známá, kdo nevěří, 

ať jde s náma.
Ježka z klece vytáhneme, tajemství pak 

odhalíme a přitom se pobavíme.
*

My jsme chytří Šípíci, máme úsměv na líci.
Dobrých nápadů plný pytel máme, ani jeden 

si ukrást nenecháme.
Vítejte nás s respektem, my to všechno 

vyhrajem.
*

Rychlohnáty rychle běží, protože jsou 
stále svěží.

My jsme fajn, my jsme fit, s námi by chtěl 
každý být.

Každý kdo má srandu rád, ten bude 
náš kamarád.

*
Ať jsme venku nebo v síni, 

pobaví Vás Gambusíni.
Ze všeho Vás dostanou, nakonec 

se zasmějou

Tábornická louka

Dnes je krásně, slunce svítí
a na louce kvete kvítí.
Stromy zelenou barvu mají,
maliny na pasece zrají
a děti ze stanů vybíhají.
Vedoucí se s námi hrají.

Básně nemám vůbec rád,
není ze mě literát.
Bobříka však získat chci,
nemám žádnou protekci.
Na slunci si hlavu smažím,
ve vodě si nohy chladím,
do trávy se položím,
vůbec nic víc nesložím.



6

Letošní turistická sezona v Hotelu Drnholec***
(Vyhodnocení dotazníku pro cyklisty) 

Na žádost redakční rady Drnholeckého občasníku jsme nabízeli 
hostům Hotelu Drnholec*** k vyplnění dotazník cyklistům, kteří do našeho  

kraje přijeli poznávat nejen jeho zvláštnosti ve srovnání s jinými 
částmi naší republiky, ale i jeho krásy. Chtěli jsme se dozvědět, jak jsou tito 
turisté, putující na jízdních kolech po moravských vinařských stezkách 
a projíždějící městysem Drnholec spokojeni se službami v západní části 
Mikulovska a  především pak v Drnholci. Dotazníky byly rozdávány průběžně 
vždy, když se turisté zastavili, aby se v našem hotelu občerstvili. Vyjádřit se 
mohli i návštěvníci z německy mluvících zemí, protože kromě česky psaných 
byly i v německy psané verzi. Dotazník obsahoval několik otázek a před-
kládáme vám je i s jejich odpověďmi.

1/ Odkud přijíždíte? 
odpovědělo 92 % cyklistů: z Pasohlávek

2/ Po které cyklostezce jste přijeli? 
 99 % cyklistů – po Moravské vinařské – Mikulovské

3/ Jak hodnotíte dostupnost Drnholce na kole? 
Zde byly odpovědi velmi různorodé. 40% cyklistů je hodnotí jako velmi 
nedostatečné – neexistuje spojení mimo hlavní silnici kromě hráze, avšak  
ta je dle jejich názoru sjízdná. s obtížemi. Naopak polovina z dotázaných 
soudí, že dostupnost je poměrně dobrá, jen pouhá desetina dotázaných  byla  
spokojena bez výhrad..

4/ Jak hodnotíte služby pro cyklisty v Drnholci?
65% - dostačující, 35% uvedlo, že jim zde chybí informace o památkách a 
jednotlivci uvedli, že zde neexistuje zázemí pro opravu kol.

5/Kam pokračujete v cestě?  
odpovědi se velmi různily: Pasohlávky, na Mikulov, Perná.

Několik cyklistů uvedlo, že jedou do Znojma nebo na Prahu.
6/ Hodláte se vrátit na jižní Moravu?

 98% uvedlo, že určitě.
7/ Na otázku zda v Drnholci postrádají otevřené sklepy

 odpověděli dvě třetiny dotázaných, že ano, zbývající uvedli,buď že neví nebo 
že nepostrádají.

Kromě těchto turistů na kolech k nám tuto sezonu přijelo 
a přijíždí vcelku velký počet cyklistů přes organizaci Greenways. Jejich 
program je již předem naplánován a organizován, všichni se shodovali, že je 
jižní Morava velmi krásná a mnozí z nich se chtějí vrátit.
 Tito návštěvníci jedou zpravidla z Vídně na kole přes Mikulov do 
Vranova nad Dyjí a dál do Prahy. Mají s sebou často průvodce, kteří jim do-
pravují jejich zavazadla autem. Většina těchto turistů jsou již ve středním 
nebo pokročilém věku. 

Pro příští turistické sezony lze předpokládat, že počet cyklistů, 
putujících tímto způsobem se jistě zvýší. A tito turisté se budou vracet za 
předpokladu, že se budou zlepšovat pro ně jednak služby, vybuduje se kva-
litnější  síť cyklostezek a nabídne se jim  poznání  zdejších vín ať již v podobě  
obecní vinotéky, nebo v prostředí zdejších vinných sklepů pořádáním dnů 
otevřených sklepů, nebo se několik vinařů domluví a bude otevřen po celou  
turistickou sezonu každý den aspoň  jeden sklep. Potom si můžeme jen přát, 
aby k nám přijelo ještě více cyklistů. Možná je to i jedna z nemnoha možností 
ke zvýšení počtu pracovních příležitostí v místě. Bylo by jistě velmi dobré, 
kdyby se našli v Drnholci lidé, kteří by se o toto aspoň pokusili.  
            Daniela Wornell

Trocha zajímavé statistiky 
z úřadu Městyse Drnholec

- odprodej obecního 
majetku:

Odprodaný majetek obce Drnholec 
v  roce 2004
 V roce 2004 bylo z obecního ma-
jetku odprodáno celkem 32 pozemků 
o celkové výměře 21.164 m2 a ceně 
229.391,- Kč, většinou pro výstavbu ro-
dinných domů. Bezúplatným převodem 
od Pozemkového fondu Břeclav získáno 
28 pozemků pro výstavbu rodi.domů.

Odprodaný majetek obce Drnholec 
v roce 2005
 V roce 2005 bylo z obecního ma-
jetku odprodáno 45 pozemků. Zvýšený 
počet odprodejů z důvodu ukončené 
částečná pozemkové úpravy v obci ro-ce 
2004. Jedná se většinou o pozemky pod 
vlastními viničními porosty občanů. 
 Celková výměra odprodaných po-
zemků činila 54.157 m2 a získáno byla 
582.280,- Kč. Od PF Břeclav byly 
bezúplatným převodem získány 2 po-
zemky. 

Odprodaný majetek městyse Drn-
holec v roce 2006
 V roce 2006 bylo z majetku měs-
tyse Drnholec odprodáno celkem 25 po-
zemků většinou pod vlastními viniční-
mi porosty a stavební místa na Výsluní 
o celkové výměře 23.307 m2 v ceně 
359.547,- Kč. Dále potom 3 objekty 
bydlení v ceně 530.699,- Kč.  
 Bezúplatným převodem od PF 
Břeclav získáno 33 pozemků a 1 poze-
mek zakoupen od Lesů Židlochovice 
za 83.600, Kč - pro II. lokalitu „Pod 
Sýpkou“ v Drnholci k výstavbě rodin-
ných domů a občanské vybavenosti.

Odprodaný majetek městyse Drn-
holec v roce 2007 k datu 31.7.2007
 V roce 2007 bylo k výše uvedenému 
datu odprodáno 24 pozemků o celkové 
výměře 16.128 m2 za celkovou cenu 
354.573,-Kč. Dále potom 11 bytových 
jednotek včetně spoluvlastnických po-
dílů k pozemkům v celkové ceně 
3.217.928,- Kč, ideální polovinu objektu 
k bydlení včetně pozemků za 60.000,-
Kč. Vzhledem k zajišťování úvěrů 
se dosud neuskutečnily 2 schválené 
prodeje bytových jednotek. Zhruba 20 
prodejů je v řízení probíhajícího vkladu 
do KN. Od PF Břeclav bezúplatným 
převodem k výše uvedenému datu zís-
kány 3 pozemky.     
        Anna Kaňkovská – pracovnice městyse

Dynamo Drnholec zahájilo novou podzimní sezonu 2007-2008. Mužstvo 
mužů má za cíl vybojovat první místo ve 4. třídě a postoupit. Trenérem je 
pan Zdenek Hanák. 
 Mužstvo dorostu má za cíl se odpoutat z posledního místa tabulky a 
umístit se někde ve středu tabulky. Trenér - pan Petr Juřena. 
Mužstvo žáků se nám zúžilo na jeden tým oproti předešlým letům. Cíl je 
umístění se ve středu tabulky. Trenér - Radek Hanák. 
 Přijdte nás povzbudit.                                    Karel Rabata - předseda

DYNAMO DRNHOLEC
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Zeptali jsme se za Vás............................................

......pana Jaroslava Růžičky, člena obecní rady

 Pane Růžičko v obecní radě za-
stupujete ODS. Jak byste hodnotil spo-
lupráci se členy  ostatních stran v radě 
a obecním zastupitelstvu.
 Co se týče spolupráce s ostatní-
mi stranami, s žádnou z nich nespo-
lupracujeme přímo. Úzce však spolu-
pracujeme se stranou, se kterou jsme 
v koalici tedy s KDU ČSL a spolu-
pracujeme opravdu dobře. Když jsem 
přišel do rady jako nováček, představoval 
jsem si, že prosazování věcí a řešení 
problémů půjde rychleji, ale pak člověk 
brzy zjistí, že to tak vůbec není, že 
věci se řeší někdy velmi pomalu. Před 
volbami vše vypadalo jednodušeji, teď 
když je člověk přímo u toho, zjistí, že 
před ním stojí úplně jiná realita a věci 
nejsou tak jednoduché a to také dost 
často díky našim administrativním pře-
kážkám ve formě zákonů. Spektrum 
názorů v radě je široké a já si myslím, 
že je to dobře. Každý člen rady přispívá 
svým názorem a svou prací jak nejlépe 
umí. Každá dobrá myšlenka, ať už ji 
vysloví kdokoli , je za účasti všech 
předurčena k úspěchu. Všichni žijeme v 
jedné vesnici a tudíž děláme vše proto, 
aby se nám tu žilo lépe.

 Jaká témata jste v radě projed-
návali v poslední době?
 V poslední době jsme třeba řešili 
placení nájmů. Je dost lidí, kteří bydlí 
v obecních bytech, ale nájem neplatí. 
Jsou to naši lidé a proto je dost těžké 
vyvíjet na ně nějaký silný tlak, ale musí 
se tento problém nějak řešit. Radnice 
bude v tomto ohledu nekompromisní. 
Jak by také k tomu přišli občané, kteří 
mají své účty v pořádku. V poslední 
době se některé věci podařilo zlepšit. 
Např. se hodně zlepšily internetové 
stránky obce díky snaze pana Švejdy. 
A nejen to. Rýsuje se také získávání 
peněz z evropských fondů. Konkrétní 
peníze jsme sice doposud nezískali. 
Ale už snad víme jak na to. Je to další 
komplikovaná věc. Ve složitém systému 

R O Z H O V O R  
s Mgr. Robertem Vlkem, Ph.D.,
odborným asistentem Pedagogické 

fakulty MU v Brně
  

 Pocházíte z Prostějova, tedy z re-
lativně velkého města. Mohl byste 
nám říci, co se vám u nás na vesnici 
líbí a co vám zde naopak schází?
 Ano, jsem čistokrevný Hanák, ale 
dětství jsem strávil ve Frýdku-Místku. 
Poté jsem 15 let žil v Brně. Manželka 
je učitelkou na zdejší základní škole. 
Na naší vesnici se mi líbí všechno, 
hlavně příroda kolem; avšak ta může 
být i kolem města. Spíše se mi tady líbí 
pohoda a klid. Mohu říci, že mi zde nic 
nechybí, ale přece jenom: mohl by tu 
být blízko les, kde rostou houby. Jinak 
lesy a luhy tu jsou, i když je v nich o 
trochu více komárů.

 My o vás víme, že jste učitelem 
na vysoké škole a zabýváte se vý-
zkumnou prací. Provádíte i nějaký 
výzkum u nás, v okolí Drnholce?
 Na vysoké škole učím bezobratlé 
živočichy, ze kterých mě nejvíce zajímá 
hmyz. Také trochu amatérsky „fušuji“ 
do ornitologie. Do okolní přírody se 
vydávám velmi často, prakticky každý 
volný den a zaznamenávám informace 
např. o tom, kteří ptáci tudy migrují, 
kteří zde hnízdí a zimují, především na 
Dyji, která je pro vodní ptáky přímo 
rájem.

 Zajímalo by mne, jestli jste u nás 
náhodou neobjevil nějakou přírodní 
vzácnost, která se jinde nenachází?
 V Drnholci přímo ne, ale ve ved-
lejších Novosedlech jsem nalezl jeden 
zvláštní druh cvrčka a u Mikulova pak 
pacvrčka. Oba druhy doposud nikde 
jinde v republice nežijí.

 Díky své práci hodně cestujete. 
Můžete nám prozradit, na kterých 
místech v Evropě nebo ve světě jste 
již prováděl výzkum?
 Většina průzkumné práce se 
provádí hlavně v Česku, např. v Je-
dovnicích a na Cikháji. V zahraničí 
jsem byl nejdál v Austrálii, tam jsme 
s kolegy strávili celý měsíc. Se stu-
denty jezdím pravidelně do Slovinska, 
kde jsme např. prováděli průzkum 
živočichů v pobřežních vodách Jader-
ského moře. Dále jsem hodně sbíral 
hmyz a pozoroval ptáky např. v Tu-
nisku, na Kanárských ostrovech, dále 
v Egyptě a v Maroku. Letos jsme se 
také byli potápět s Ostravskou uni-
verzitou v Polsku na Baltu.
 Mgr. Dalibor Bárta

získávání peněz z Evropské unie se 
musí žádat přes jednotlivé vypsané 
evropské grandy.  Velmi důležitý krok 
bylo také odkoupení budovy radniční 
hospody. Další projekty jsou zatím ještě 
ve vývoji.  Dále pracuji ještě ve školské 
radě, která zasedala minulou středu.  
Zahájili jsme práci v novém školním 
roce a např. jsme schvalovali nový plán 
pro zdejší základní školu, který vychází 
z rámcového vzdělávacího programu.

 Když člověk vstupuje komunální 
politiky, má obvykle vytyčený nějaký 
svůj osobní plán nebo cíl, který by chtěl 
jako zastupitel pomoci prosadit nebo 
splnit. Máte i vy takový cíl?
 Já jsem si vytyčil za cíl zlepšit
tady v Drnholci spoje, tedy dopravní 
obslužnost. Autobusy, které přejíždějí 
přes Brod nás míjejí, jsme vlastně 
takový chvost okresu. S jedním pra-
covníkem dopravního podniku jsem 
byl už na některých krocích domlu-
vený, teď se však odmlčel. Chtěli jsme 
např. prosadit, aby směrem na Břeclav 
byl přímý spoj tam i zpět a veškeré 
spoje jedoucí směrem na Brno a z Brna 
přes Brod nad Dyjí jeli také přes naši 
obec. Tato věc je tedy také ještě v jed-
nání, ale zatím se nám to nepodařilo 
zrealizovat.

 Nyní bych se vás chtěl zeptat na to, 
jak jste prožil letošní dovolenou. Vyjel 
jste si někam odpočinout od všedních 
starostí?
 Ano vyjeli jsme si s rodinou do 
zahraničí na ostrov Korfu. Tam jsme 
strávili krásných deset dní. Autobusem 
jsme jeli do Benátek a odtud dál 
trajektem, cesta byla docela náročná, 
protože trvala více než 24 hodin, ale 
stálo to za to.
 Závěrem bych chtěl všem spo-
luobčanům poděkovat za důvěru a 
všem školou povinnýmúspěšný start do 
nového školního roku.   
        Mgr.Dalibor Bárta

Jak to vypadá se stavbou větrných elektráren?
 Naše společnost podala u společnosti E.ON Distribuce, a.s. žádost o při-
pojení větrných elektráren k distribuční soustavě. Na tuto žádost jsme obdrželi 
stanovisko, že v elektricky přímo souvisejících lokalitách společnost E.ON 
Distribuce a.s. v současné době eviduje provozované el. zdroje a platné žádosti 
o jejich připojení v celkové výší 135 MW. Společnost uvádí, že výpočetní model 
uvedené uzlové oblasti již při výše uvedeném požadovaném výkonu ukazuje 
dosažení maxima připojitelného výkonu, a tudíž nelze náš požadovaný výkon do 
sítě 110 kV připojit. 
 Tato situace náš projekt pochopitelně brzdí, ale my se s ní nehodláme 
spokojit a budeme vyvíjet veškeré možné kroky, aby nám byla požadovaná 
kapacita přislíbena. 
 Vycházíme ze skutečnosti, že ne všechny projekty, které kapacitu blokují, 
budou nakonec zrealizovány a také doufáme, že s narůstajícím tlakem Evropské 
unie se zlepší průchodnost obnovitelných zdrojů a tím i nevyhnutelně systém 
přidělování kapacity sítě.                                                                   e3 větrná energie s.r.o., Jan Bartolčic 
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Rozhovor s ředitelem 
ZŠ Drnholec 

panem Liborem Smíškem
 V současné době dochází ve ško-
lách ke změnám. Mění se formy a me-
tody vyučování podle RVP a ŠVP. Jak 
se tyto změny odrážejí v naší ZŠ?
 Tyto změny teprve nyní startují a 
my vlastně stojíme na startovní čáře, 
protože s těmito „novotami“ nemá 
zatím nikdo žádné zkušenosti. V blízké 
budoucnosti budeme zkušenosti teprve 
sbírat a zpracovávat. Hodnotit zatím 
můžeme např. školní vzdělávací plán 
(ŠVP), který kolektiv našich učitelů 
vytvořil na základě podkladů z mini-
sterstva školství a výzkumného ústavu 
pedagogického (RVP). Na zahajovacím 
zasedání školské rady byl tento vzdělá-
vací program posouzen jako kvalitně a 
zodpovědně zpracovaný a byl školskou 
radou schválen a tedy i podpořen. Je 
to důkaz toho, že vzdělávací program 
není nějakou formální záležitostí, ale že 
vychází z metodiky základní školy a že 
odpovídá současným požadavkům.

 Jaké změny tedy čekají v blízké 
době na naše žáky a na jejich rodiče?
 Tyto změny se týkají změn v ce-
lé společnosti. Je to vlastně pokus o 
přizpůsobení se novým podmínkám a 
trendům současné generace. Je jasné, 
že se dnes nedá vyučovat a vychovávat 

ZE
 ŽIV

OTA ŠKOLY

ve školách stejně jako před patnácti, 
dvaceti lety. 
 Konkrétní změny nastanou např. 
ve výuce cizích jazyků. Výuka cizího 
jazyka bude začínat podle nového záko-
na již ve třetí třídě, což na naší škole 
probíhá již od loňského školního roku. 
Podle tohoto zákona musí škola nabízet 
anglický jazyk jako hlavní jazyk. Poz-
ději na druhém stupni se v sedmém 
ročníku přidá další cizí jazyk. Jako 
druhý jazyk bude naše škola nabízet 
jazyk německý.

 V poslední době se velmi často ho-
voří o zlepšení komunikace mezi školou 
a rodiči, kde mohou rodiče získat in-
formace o všech těchto změnách?
 Základní komunikace mezi rodiči 
a učiteli probíhá prostřednictvím žákov-
ských knížek, popřípadě telefonicky 
nebo osobními setkáními. Informace, 
které se týkají chodu naší základní školy 
jako např. výroční zprávy za příslušný 
rok, roční plán, školní řád, nabídka 
kroužků, obsazení učitelů, konzultace 
s rodiči atd. lze najít již několik let na 
internetu. A to jednak na oficiálních 
stránkách městyse a jednak na stránkách 
školního časopisu Drbník, kde si nahoře 
nalevo kliknete na odkaz ŠKOLA, tak 
si potom můžete otevřít požadovaný 
dokument. Ke stejným stránkám se ro-
diče mohou dostat přes internetové 
stránky www.drnholec.cz

 Základní škola je největší institucí 
v Drnholci. Jejím zřizovatelem je úřad 
městyse Drnholec. Jak probíhá spolu-
práce mezi školou a jejím zřizovate-
lem?
 Spolupráce se odehrává hlavně v 
oblasti školního rozpočtu. To se týká 
příspěvku základní škole. Dále je to 

účast na radách, na zastupitelstvech. 
Potom zvaní zástupců obce na akce 
školy a pak jsou to také neformální 
návštěvy a setkání. Také spolupráce s 
jinými institucemi je na dobré úrovni. S 
Dynamem Drnholec je např. dohodnuto 
používání travnatého hřiště pro potřeby 
školy, což několikrát za rok využijeme 
v hodinách tělesné výchovy.

 A ještě jedna prázdninová otázka. 
Jak jste prožil letošní dovolenou?
 O prázdninách se snažím trochu 
trápit tělo a proto v létě pravidelně vy-
jíždím jako cyklista amatér na kolo. 
Letos jsem se zúčastnil cyklistické 
soutěže Beskydy Tour 2007, kde jsem 
absolvoval během jednoho dne sto 
náročných kilometrů. V Beskydech je 
krásná krajina a mým cílem bylo dojet 
trať bez úhony na zdraví a přitom se 
kochat přírodou a to se mi povedlo.
 S přáteli cyklisty jsme si také vyjeli 
na túru Českomoravskou vysočinou, 
kde jsme se opět nechali unášet krásnou 
přírodou a během čtyř dnů jsme ujeli 
vycházkovým tempem asi tři sta kilo-
metrů. Mgr. Dalibor Bárta

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Začátek školního roku v MŠ 
Už je tu zase začátek školního roku.Týká se to i nás v MŠ. Přicházejí nové děti a sem tam ukápne i slzička. Není jich 
ale moc, protože děti mají možnost seznamovat se s novým prostředím už od jara, před nástupem do MŠ. Spolu s 
rodiči si chodí do školky pohrát a poznat p. učitelky i nové kamarády. Brzy si tady zvyknou. Čeká je spousta nových a 
zajímavých věcí: pohádky, písničky, vycházky, výlety autobusem, vlakem, na kole, návštěva divadla, plavání apod. 
Na spoustu těchto věcí potřebujeme peníze. Velice nás proto potěšil návrh firmy Drnholecká strojírna (p. Vlastimil 
Málek), že jsou ochotni některé naše aktivity sponzorovat (autobus do divadla, branka na zahradu, oprava zámku 
...). A nejsou sami. Obchod Minimarket Hela (Kováčovi) nás pravidelně zásobuje sladkostmi při různých příležitostech 
(Mikuláš, Velikonoce, Den dětí ...). Dalšími věcmi nás zásobují také rodiče dětí. Chtěly bychom touto cestou všem 
sponzorům poděkovat, hlavně za naše děti. Mockrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
                                                                Učitelky MŠ Jiřina Chmelinová a Marie Švejdová
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Škola se chlubí .............................
 S novým školním rokem byla v odborných pracovnách přírodopisu a fyziky zprovozněna multimediální technika. 
Datový projektor, počítač a DVD umožní zajímavější výuku s využitím široké škály výukových programů. Přímé propojení 
s internetem nabízí aktuální pohled na život kolem nás i v hodinách výuky.
 V polovině září otevřeme ještě první učebnu s interaktivní tabulí a multimediální technikou. Zde budou žáci mít možnost 
přímo reagovat a spoludotvářet vyučovací hodiny a tím se 
efektivněji účastnit výuky. 
 Také naše škola zahájila v prvním a šestém ročníku 
výuku podle vlastního programu, kde se předpokládá mé-
ně „biflování“ ale větší orientace v informacích, jejich 
zpracování a nalezení řešení problémů. K tomu je tato 
technika nezbytná. 
 Nejtěžší úkol čeká učitele, protože musí novou techniku 
zvládnout a začlenit ji do svých hodin tak, aby přinesla 
zajímavou výuku, která bude děti více bavit za cenu daleko 
delší přípravy na hodinu. Určitě to nebude hned vše bez 
problémů, ale když se začínalo s počítači, také nás zprvu 
spíše zdržovaly a dnes to bez nich už nejde.           J. Staša

Ve dnech 30. 6. a 1.7. 2007 
náš městys dýchal tradiční 

akcí, kterou byly 

Drnholecké hody, 
které si připomeňme 

několika vzpomínkovými 
záběry....

..................................



10

Ze života členů Sboru dobrovolných hasičů Drnholec
 Své www stránky, na nichž se  může „tulák po internetu“ seznámit s výsledky činnosti 
různých spolků, svazů, společností mají i některé organizace z Drnholce. Mezi těmi nej-
lepšími, pokud se informací týká, patří Sbor dobrovolných hasičů naší  obce. Informují 
uživatele tohoto sdělovacího prostředku, nad jehož možnostmi zůstává těm dříve narozeným 
často rozum stát a mládí jej naopak přijímá s naprostou samozřejmostí, o  účasti  skupiny 11 
členů SDH Drnholec na Projektu MOST, akci financované z prostředků Evropské unie. O co 
se konkrétně  jednalo, mohou si zvídaví čtenáři  přečíst na http://projekt-most.cz/index.php.  
         Redakce

 Z nabídnutých programů  školení se drnholečtí  hasiči  rozhodli pro  kurz první 
pomoci. A jaké  vědomosti získali?

 Hasič v roli zdravotníka
-  Základy stavby a funkce lidského těla. Sled událostí při řešení náhlé poruchy  
 zdraví.
-  Psychologické minimum v poskytování PP a kontaktu s postiženým.
-  Základní vyšetřovací metody. Poruchy vědomí, bezvědomí.
- Onemocnění oběhového systému. Cévní mozkové příhod.
- Diabetes mellitus, křečové stavy, epilepsie,intoxikace.
- Těhotenství a porod, nejčastější akutní stavy v dětském věku.

 Dopravní nehody, pohromy a katastrofy
- Dopravní nehody organizace a zajištění zraněných do příjezdu IZS 
-  Činnosti při dopravních nehodách, činnost IZS.
-  Mimořádné události hromadná neštěstí a katastrofy.
-  Krvácení, rány a jejich ošetření.
-  Poranění hlavy, mozku,hrudníku,břicha,pohybového aparátu.
-  Náhlé příhody břišní.

 Poškození zdraví hasičů, popáleninové trauma
- Popáleniny, poleptání, přehřátí, intoxikace CO a zplodinami.
-  Omrzliny a podchlazení. Úraz elektrickým proudem.
- Šokové stavy.
-  Kardiopulmonální resuscitace.
-  Tonutí, zasypání, zavalení, polohování a transport postiženého.

Tyto kurzy byly určeny především pro velitele a zástupce velitelů JSDHO, zdravotníky 
JSDHO a SDH, vzdělavatele SDH a pracovníky obcí v oblasti ochrany obyvatelstva. Byly 
zakončeny  písemnou zkouškou a po splnění všech písemných zkoušek byl vydán certifikát.

Kurz se uskutečnil v naší požární zbrojnici po dobu tří víkendů  a mimo našich členů 
se vzdělávali i členové dalších  sborů dobrovolných  hasičů z Březí , Sedlece a  Hovoran na 
Hodonínsku. Na úspěšném průběhu kurzu má zásluhu i Hostinec u Ondrů, kde bylo zajištěno 
stravování, a Hotel Drnholec***,  který poskytl ubytování školitelům.
  Kurz se skládal převážně z praktických ukázek, a tak všechny úkony si vyzkoušel 
každý člen. Byl by to dlouhý seznam úkonů, jimiž se  účastníci  projektu MOST zabývali. 
Zde jsou aspoň některé: měření tlaku, obsluha automatické defibrilátoru (možnost setkání 
na letištích a velkých supermarketech), měření inzulínu, obvazové techniky, resuscitace 
na figurínách, použití vakuových nosítek, límců, dlah (součásti našeho vybavení vozidel), 
použití univerzálních krčních límců, postup první pomoci při autonehodě (nasazení límce, 
vyproštění z vozidla), postup první pomoci při motonehodě (sundání přilby, nasazení límce), 
umělé dýchání pomoci ambuvaků, podání kyslíku a mnoho dalších.
 Lektoři jsou členové posádek RLP Opava Ostrava, porodní asistentka Motol – aspoň ti 
u nás. Proto se jednalo hlavně o školení z praxe a ne pouze z učebnice.
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Putování po sklepích 
a vinicích na Znojemsku

 Stalo se již nepsaným zvykem, že čle-
nové místní organizace svazu  zahrádkářů-
vinařů se vydávají na půldenní  putování za  
dobrým vínem. Smyslem této akce je jakási  
odměna za organizování místní výstavy vín. 
Avšak nejen odměna za zodpovědný přístup 
při přípravě jedné z velikonočních akcí, 
které uvádějí ve známost Drnholec, ale také 
cesta za poznáním, jejímž cílem je zjistit, 
jak to dělají jinde. 
 Na rozdíl od předchozích let, kdy drn-
holečtí vinaři navštívili Národní salon vín 
ve Valticích se tentokrát uskutečnila ces-
ta směrem západním na Znojemsko. 
První  zastávkou  se pro nás stala budova  
louckého kláštera, kde v minulosti byla 
umístěna vojenská posádka a kde se nyní 
nachází v jedné z jeho již opravených částí 
expozice k historii vinařství. Jsou zde roz- 
sáhlé sklepní prostory, sloužící at již 
k výrobě nového vína, tak i jako archív, 
nikoliv listin, ale lahví dobrého vína. 
Současnými majitel kláštera  je sice církev,, 
ta však pronajala rozsáhlé  prostory firmě 
Znovín. Její zaměstnanci se neustále snaží 
vylepšovat vinařský turistický  program. Při 
srovnávání, kdo dělá více  pro  propagaci a 
rozvoj cykloturistiky je na první pohled 
jasné, že na  Znojemsku. Pokud se  spojení  
vinařství a  cykloturistiky  týče,  mají  zde 
několikaletý  náskok.
 Jak vyrobit dobré kvalitní víno, toho 
se drnholečtí producenti vína bát nemusí. 
Horší však je to s marketingem, pardon 
s propagací Drnholce a s prodejem vína. 
Bohužel i ve srovnání i se sousedními No-
vosedly. Tam je několik vinařských firem, 
známých po republice, v Drnholci je 
zatím jen jediná. Tou je Nové vinařství, 
vzniklé před několika málo lety na 
„zelené louce“, jejímž vedoucím je ing. 
Marek Špalek z Nového Šaldorfa.Tady 
ve Vinařství rodiny Špalkovy byla naše 
druhá zastávka Zde jsme byli seznámeni 
s historií  jejich rodinné firmy, prohlédli 
si zařízení sklepa a degustovali nabídnuté 
vzorky vína. Zajímavé, vysoce odborné, 
avšak populární  formou sdělenou, místy 
humorné vyprávění pana inženýra, který 
řídí  provoz Nového vinařství v Drnholci, 
doplňuji ještě informacemi  z knihy Kapesní 
průvodce po vinařských oblastech a vínech 
od Heleny Baker, mezinárodně uznávané 
publicistky v oboru vinařství. O podniku  
rodiny Špalkovy uvádí, že toto vinařství se 
specializuje na produkci vysoce kvalitních 
vín obvzlášť oblíbených zahraniční klien-
telou. Ve vinařství se používají inovované 
technologické postupy a  jejich produkty 
získaly řadu ocenění. „Jejich vlajkovou 
lodí je bezpochyby Víno Šaler, vyrobené 
ve stylu portského vína, kdy se v pravém 
okamžiku fermentace zastavuje doliho-
váním velejemným obilním nebo melaso-

vým lihem, aby se získalo přírodně sladké 
víno k meditativním účelům nebo jako 
vhodný doplněk k sýrům s modrou plísní 
či ořechům.“
 Rodina Špalků vlastní 5 ha vinic 
(vzhledem ke skutečnosti, že údaj je již 
staršího data, lze předpokládat, že plocha 
vinic je již větší) a ostatní hrozny naku-
pují. Roční produkce činí více než 50 000 
lahví. Vinařství pořádá agroturistiku s po-
sezením., degustací a občerstvením, to vše  
za 200 Kč za osobu Počet osob je omezen 
na  čtyřicet, což je počet  sedadel běžného 
autobusu.Zajímavým doplňkem jednoho  ze 
sklepů  je  historický lis z roku 1784, který 
byl  používán ještě  před několika lety.
 Účastníci exkurze odjížděli ze Zno-
jemska domů spokojeni, plni nových infor-
mací a podnětů, které možná poslouží ke 
zkvalitnění služeb producentů vína k náv-
štěvníkům Drnholce.            -jj-



12

 Program kina Drnholec 

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK
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Místní kulturní zařízení 
Drnholec

zve všechny příznivce lidové písničky 
dne 12.10. 2007 

na 

BESEDU
U CIMBÁLU 

s cimbálovou muzikou 
Pálava

Začátek je v 19.30 v sále kulturního 
domu.

Přijďte si posedět při skleničce dobrého vína  
a zanotovat  si známé písničky.

Z Á Ř Í
21. září   
pátek v 19.00 hodin

SMRTONOSNÁ PAST
USA, akční thriller 
přístupno od 12 let 
titulky, 128 min                      59,-

28. září  
pátek v 19.00 hodin 

SHREK TŘETÍ
USA, animovaná komedie 
93 min                             40,- a 59,-               
                     

Ř Í J E N
3. října 
středa 18.00 hodin

HARRY POTTER 
A FÉNIXUV ŘÁD              
Velká Británie/USA, dobrodružný, rodinný 
fantasy/drama 
138 min                                          40,- a 59,- 

19. října  
pátek v 19.00 hodin

SIMPSNOVI VE FILMU
USA, animovaná komedie, dabing 
88 min                                           40,- a 59,-

31. října   
středa v 18.   hodin

DIVOKÉ VLNY
USA, rodinná akční komedie
88 min, dabing                             40,- a 59,- 

Od 4. 9. 2007 se v tělocvičně ZŠ v Drnholci 
cvičí!!!

Cvičení probíhá:
v úterý   

step aerobic – dynamické cvičení 
a posilování na bedýnkách

ve středu
aerobic – mix - dynamické posilování 

problematických  partií těla              
hýždě, břicho, stehna/.

ve čtvrtek 
rehabilitační, protahovací a posilovací cvičení

na míčích /míče s sebou/

Cvičení začíná vždy v 19.30 hod.
Vstup dospělí – 20Kč, studentky – 10Kč.

S sebou si vezměte podložku na cvičení, 
dostatečné množství tekutin a dobrou náladu.

Srdečně vás zve Broňa.


