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let fotbalu v Drnholci

Poslední květnový den letošního roku se podobal spíše
jednomu z těch parných letních dnů, kdy obvykle padají
teplotní rekordy. V Drnholci však nezahnal mnohé z místních obyvatel do chladivého stínu nebo na koupaliště, ale na hřiště TJ Dynama, kde stovky zvědavých
návštěvníků se přišly podívat, co zajímavého pro ně připravili organizátoři oslav, pořádaných v rámci 60. výročí organizovaného fotbalu v Drnholci.
Na místní poměry velmi slušné ozvučení prostoru, dostatek občerstvení,
hudba ve stylu country v podání skupiny Dioptrio se podílely na dobré náladě
přítomných. Ta byla umocněna též faktem, že ve včerejším předehrávaném
utkaní si družstvo mužů TJ Dynama vybojovalo po čtyřech letech postup z
„pralesní ligy“ do vyšší soutěže již dvě kola před koncem soutěže. A to prosím, v letošní soutěži neprohráli!
Nabitý program sobotních oslav zahájily fotbalové naděje Drnholce, které
si v přátelském utkání změřily své síly se svými vrstevníky, mladšími žáky z Moravského Krumlova, nad nimiž zvítězili Drnholečtí
2:1. Již o hodinu později se objevují před diváky staří
páni. Ti sice mají výkonnostní zenit dávno za sebou,
ale nechybí jim nadšení a radost z hraní fotbalu.
Pro místní Gladiators bylo družstvo starších pánů z
Mokré Horákov silným soupeřem. Porážka 1:3 však
místní dlouho nemrzí.
pokračování na str. 4

TJ Dynamo Drnholec
a Drnholecká chasa
si Vás dovolují pozvat na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ

HODY

které se uskuteční ve dnech

28. a 29. června 2008

v areálu TJ Dynama Drnholec.
K tanci, poslechu i k dobré náladě hraje
dechová hudba

BORŠIČANKA (sobota)
NIVNIČANKA (neděle)

Hráči TJ Dynamo v r. 1969. Stojící:
J. Štyks, J. Konečný, P. Srnka, M. Konečný, M. Hanák,
M. Petříček. První řada: S. Konečný, I. Vutov,
V. Nechvátal, J. Ligas, K. Hadaš.
Mužstvo TJ Dynamo v sestavě z r. 1966. Zadní řada zleva:
J. Opavský st., Š. Kovár, J. Polčík, B. Jelínek, M. Řešetka,
J. Kachlík, E. Kaňkovský, J. Seďa, J. Štyks, J. Ligas,
M. Petříček, A. Štěpaník.
Prostřední řada: M. Divácký, Š. Rusňák, M. Konečný,
P. Srnka.
Klečící: M. Drápal, F. Šimčík, C. Huťka, V. Nechvátal,
K. Hadaš, I. Vutov, J. Konečný, S. Straka.
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Z jedání zastupitelstva městyse Drnholec
Jednání se uskutečnilo
22. 5. 2008 v Hasičské
zbrojnici

Starosta městyse p. Josef
Čápek zahájil 11. zasedání zastu-

pitelstva Městyse Drnholec v 18.00
hodin a všechny přivítal.
Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Úřadu městyse Drnholec a vyhlášena místním rozhlasem a to nejméně sedm dní před
dnem konání zasedání.
Konstatoval, že je přítomno 10
členů zastupitelstva, zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné.
Starosta městyse Drnholec
přednesl návrh programu zasedání
zastupitelstva městyse, který byl
členy zastupitelstva schválen.

q Usnesení č. 11/1
Zastupitelstvo městyse schvaluje
následující program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů
zápisu, schválení programu)
2. Zpráva o činnosti rady městyse
Drnholec
3. Závěrečný účet městyse Drnholec
za rok 2007
4. Rozpočtové opatření č. 1/2008
5. Schválení přijetí dotací
6. Schválení nové verze společných
zařízení v rámci komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Drnholec
7. Souhlas městyse Drnholec se zařazením do území působnosti MAS Mikulovsko a seznámení s rozvojovou strategií MAS Mikulovsko, Strategickým
plánem LEADR(SPL) MAS na období
2007-2013
8. Odprodeje majetku městyse Drnholec
9. Návrh na odpis dluhu Emprosu,
s.r.o. Prosiměřice
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
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q Zpráva o činnosti rady městyse Usnesení č. 11/2
Zastupitelstvo městyse Drnholec
bere na vědomí zprávu o činnosti rady
za období od posledního zasedání zastupitelstva.
q Závěrečný účet městyse Drnholec
za rok 2007 - Usnesení č. 11/3
Zastupitelstvo městyse Drnholec vyslovilo souhlas se Závěrečným účtem
městyse Drnholec za rok 2007 a to
bez výhrad.
q Rozpočtové opatření č. 1/2008 Usnesení č. 11/4
Zastupitelstvo městyse Drnholec
schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2008
o celkovém zvýšení příjmů 1.630.600,Kč, celkovém zvýšení výdajů 2.300.100,Kč. Celkové financování (rozdíl příjmů
a výdajů) 669.500,- Kč.
q
Schválení přijetí dotací - Usnesení č. 11/5
Zastupitelstvo městyse Drnholec
schvaluje:
1. Přijetí dotace z rozpočtu JMK ve
výši 170 tis. Kč na: OPRAVU HISTORICKÉ RADNICE č. p.1, parc. č.
536 Drnholec, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
2. Přijetí dotace z Fondu soudržnosti
ve výši 2.707.216 Kč a SFŽP ve výši
159.248,- Kč na: Úspory energií v MŠ v
Drnholci za podmínek návrhu smlouvy
o poskytnutí dotací
3. Přijetí dotace ze státního rozpočtu
ČR Rozhodnutí č. j. 279-923/2008-OUK
ve výši 21.000,- Kč na:
Veřejné informační služby knihoven – VISK3 za podmínek přidělení
dotace, které jsou nedílnou Součástí rozhodnutí.
q Schválení nové verze společných
zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drnholec - Usnesení
č. 11/6
Zastupitelstvo městyse Drnholec
schvaluje předloženou novou verzi společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Drnholec.
q
Rozvojová strategie MAS Mikulovsko, Strategickým plánem
LEADER(SPL)MAS na období 2007
– 2013 - Usnesení č. 11/7
Zastupitelstvo městyse Drnholec
bylo seznámeno se Strategickým
plánem LEADER MAS Mikulovsko
a souhlasí se zařazením městyse do
území působnosti MAS Mikulovsko.

q
Odprodeje majetku městyse Usnesení č. 10/7
Zastupitelstvo městyse Drnholec:
- schvaluje 9 kupních smluv na pozemky, o které žádali občané.
- prodlužuje pozastavení prodeje
bývalého Klubu důchodců, zastupitelstvo se na dal-ším zasedání dohodne o
dalším postupu .
q Návrh na odpis dluhu Emprosu
s.r.o. Prosiměřice - Usnesení č. 11/9
Zastupitelstvo městyse schvaluje
odpis pohledávky za pronájem nebytových prostor Polní 19-fi Empros s.r.o.
Prosiměřice, z důvodu další nevymahatelnosti, ve výši 288.000,- Kč.
q Různé - Usnesení č. 11/10
Zastupitelstvo městyse neschvaluje pořízení peněžního bankomatu z důvodu nereálných podmínek.
q Diskuse
- vystoupila zástupkyně redakční firmy
k pořízení propagační brožury Drnholec
s prezentací, osvětlila všechny otázky
zastupitelů související s postupem prací a finanční náklady. Zastupitelstvo
pořízení schválilo.
- přizvaný zástupce MAS Mikulovsko vysvětlil vše potřebné z zařazení
městyse Drnholec do území MAS
Mikulovsko, odpověděl na dotazy
zastupitelů p. Ivičiče, Mgr. Švejdy, p.
Růžičky atd..
- ing. Kabrhelová – zastupující o.s.
Výsluní opět upozornila na zápach z
farmy Agro Měřín.
- předseda komise životního prostředí
seznámil s tím, že situaci na tomto
úseku pravidelně sleduje a žádá uložit
radě svolat jednání s Agro Měřín, aby
zhodnotili plnění opatření uložených na
jednání s občany Výsluní.
- Ing. Kabrhelová – upozornila, že
v minulém týdnu nešla na Výsluní
nejméně 4x voda.
- občan p. Mitischka – kriticky hodnotil vybírání místních poplatků bezhotovostním stykem.
- starosta a místostarosta – vystoupili s
osvětlením této problematiky s tím, že
i nadále bude prosazován tento způsob
inkasa poplatků.
- p. Mitischka – městys by měl zajistit
pro občany kontejnery na větší domovní
odpad (koberce atd.), popř. by měl být
zřízen sběrný dvůr.
starosta – otázkou sběrného dvora se
městys neustále zabývá, dosud se však

nepodařilo najít vhodné místo, přistavení
kontejnerů však odmítl, zvýšily by se
náklady na stanovení místního poplatku.
Místostarosta položil otázku: Kde je
hranice služeb občanům s likvidací
domácího odpadu? Myslí si, že městys
nabízí dostatečné služby. O nadstandardní domácí odpad se musí postarat
občan sám. Tato problematika bude
přesto předmětem dalších jednání rady a
zastupitelstva, aby větší domovní odpad
neznečišťoval životní prostředí.
- p. Mitischka – navrhuje, aby na Husové ulici byla umístěna dopravní značka s
omezením tonáže, ulicí projíždějí těžké
stroje Agro Měřína a vozovka je zde již
značně zničena.
- starosta – prověří situaci a projedná
s Agro Měřínem, k umístění značky se
však nepřiklání.
q Usnesení
Usnesení bylo schvalováno za každým
jednotlivým bodem programu. Zastupitelstvo ukládá radě vyvolat jednání k
projednání plnění opatření ze společného
zasedání Agra Měřín, občanů Výsluní a
městyse Drnholec, ve věci zápachu z
farmy Agro Měřín.
Mgr. Švejda Alois místostarosta
městyse

Výzva starosty
Vážení občané
obracím se na Vás s výzvou k
dodržení zákona ve smyslu řádného
označení domu čísly popisnými a
orientačními, což je povinností majitele domu. Na špatnou situaci v našem městysi upozorňují prakticky
všechny instituce. V součastné době
se s touto problematikou potýká
pošta Drnholec. Občané, kteří nebudou mít řádně označené domy,
musí počítat s tím, že jim nebudou
doručeny zásilky.
Úřad městyse Drnholec vyzývá
občany k tomu, aby ke třídění odpadu do kontejnerů přistupovali
zodpovědněji. Stává se často, že v
kontejnerech, kde má být pouze
určený odpad se nachází úplně
něco jiného, co sem nepatří. Není
v možnostech městyse stanovit dohlížejícího pracovníka. Věříme však,
že tuto naši výzvu budete respektovat a náprava bude zřetelná.
Josef Čapek
starosta městyse

Rozhovor s p. Zdeňkem Juřenou
M Jak jste vstoupil do komunální
politiky?
Před minulými volbami jsem kandidoval na nezávislé kandidátce, protože
jsem nestraník a do zastupitelstva jsem
se dostal jako náhradník.
M Dáváte při hlasování v zastupitelstvu přednost prosazování stranického programu nebo zájmu celku?
Důležité je to, na čem se domluvíme mezi zastupiteli jako celek a ne
to, co bylo prezentováno na naší kandidátce.

Zatím tu byl snad jen jeden zájemce.
Myslím si, že zbourání kravína a postavení bytů bude velice finančně i organizačně náročné a že se mnoho
zájemců do tohoto podnikání nepohrne. Ani jednání o tomto bodu ještě
není nijak daleko. Zastupitelstvo s tímto tématem už proběhlo před nějakou
dobou. Ale jistě se tento bod probíral
na radě a ty od té doby proběhly dvě.
Až přijde rada s nějakým návrhem,
záleží potom na zastupitelích, jestli
návrh schválíme nebo ne.

M V poslední době jsem slyšel
stížnosti na zrušení klubu důchodců.
Že se důchodci nemají v současné
době kde scházet.
Důchodci dostali nabídnuty prostory v základní škole. Klub důchodců
byl podle všeho, jak jsme na zastupitelstvu slyšeli, využívaný jen velmi málo,
navštěvovalo jej jen málo lidí. Dům, ve
kterém byl klub důchodců, je dnes v tak
špatném stavu, že by se do něj muselo
M Mohl byste uvést nějaký konkrétní investovat obrovské množství peněz,
případ z poslední doby?
aby mohl sloužit opět jako klub. BudoMohl bych se zmínit například o va je vlhká, myslím, že není podřezaná,
probírání bodu, který se týkal vybu- na mnoha místech je i plíseň.
dování dětského hřiště v Drnholci.
M Vytyčil jste si vy sám nějaký úkol,
Hlavně matky s dětmi si stěžují, že u
který byste chtěl pomáhat jako zastunás není místo, kam by si mohly s dětmi
pitel splnit?
jít hrát. A zastupitelstvo odsouhlasilo
Předsevzal jsem si, že budu poposkytnutí částky 200 000,- Kčs z obecmáhat drnholecké kopané. Protože
ního rozpočtu na vybudování takového
vím, co práce kolem fotbalu obnáší a
hřiště. Zatím se však musí vybrat vhodkolik je s ní starostí, Tak pokud budu
né místo. Nevím přesně, kdo měl tento
moci a bude to v rozumné míře, poskytbod ve svém volebním programu, ale
nu Dynamu Drnholec vždy veškerou
mohu říci, že se na tomto rozhodnutí
podporu. Trenéři i funkcionáři vkláshodli bez dlouhé diskuse všichni.
dají do práce s hráči a dětmi svůj čas
M Takže na tom, co které strany nesly a někdy také své peníze a je jasné, že
do voleb ve svém programu, ani tolik se u nás kopaná bez podpory a bez
nezáleží...
dotací neudrží. Většinu členů Dynama
Já osobně to neberu vyloženě tak, tvoří mládež a pokud jsou mladí na
že by se mělo prosazovat to, co bylo tréninku a má se o ně kdo postarat, tak
ve volebním programu, ale mělo by se nevyvádějí nějaké vylomeniny a je pro
pracovat na tom, co je teď momentálně vyvíjena nějaká rozumná činnost. A toprospěšné. A s tím také většina souhla- to já hodnotím hodně kladně.
sí. Nešel jsem do voleb z politických
M Chtěl byste něco vzkázat čtenářům
důvodů. Vůbec si myslím, že na komuObčasníku?
nální úrovni nejde o politiku, ale že jde
Pro mne je prvořadá slušnost. Já
zejména o obecný prospěch a ne o to
sice vím, že se dnes nenosí, ale pokuhonit si vlastní anebo stranické triko.
sím se apelovat na naše občany, abyPřed volbami a těsně po volbách to sice
chom se k sobě chovali slušně. Často
vypadalo jinak, ale dnes už to většina z
se nadává na starostu, na zastupitelstnás, a já už vůbec ne, tak nebereme.
vo nebo na radu. Mohu říci, že co jsem
M Jak pokračuje jednání o bytech, se dostal mezi zastupitele, vidím ty
které by měly stát místo kravína pod problémy zevnitř a musím říci, že i já
dolním dvorem?
jsem svůj názor změnil. Lidi zejména
Zatím je to jen návrh, že ten, kdo v radě jsou dost vytíženi. Takže ještě
koupí tyto pozemky, tam může postavit jednou žádám všechny, aby se k sobě
byty, jichž bude vlastníkem a potom je chovali slušně jako lidi.
buď bude pronajímat nebo je prodá.
Děkuji za rozhovor. Mgr. Dalibor Bárta
M Ke konsensu tedy dochází bez
jakýchkoliv politických třenic?
Tady takové problémy nejsou,
protože ty programy se řeší vlastně
jen v radě. A my už pak některé body
procházíme a pak se na nich dohodneme. Takhle se domlouváme na nějakém rozumném řešení a ještě nenastal takový problém, abychom se
vyloženě dohadovali.
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Prostor na tanečním parketu
obsazují taneční soubory. Je těžké
zapamatovat si jejich názvy a ještě
náročnější je určit, ze kterého souboru byli tanečníci (přesněji tanečnice)
nejlepší. Líbila se všechna vytoupení,
ať už to byly SMALL GIRLS, nebo
STEP AEROBIC, ĎÁBLICE, BERUŠKY, nebo milovníci COUNTRY DANCE. Pochvalu si zaslouží
vedoucí Bronislava Šimčíková.
A ta si vzala na starost také moderování celého odpoledne. A protože si v těchto dnech každoročně
připomínáme Den dětí, tak se prostory sportovního areálu stávají na pár
hodin místem, kde se mohou zvláště
menší děti vyřádit na rozmanitých
atrakcích. Své umění předvádějí také
mladí hasiči, jejich ukázka požárního
útoku je téměř bezchybná.
Pozdní odpoledně patřilo rušnému utkání mezi mladými dámami a pány v letech. Mladé dámy
„převálcovaly“ starší pány 5:1. Snad
chtěly naznačit, že ženský fotbal, by
mohl mít v Drnholci budoucnost,
snad to byla galantnost starších pánů,
Údajně nejúspěšnější tým (1971-72) v historii TJ Dynamo
pod vedením J. Stanislava.

kteří nechali své soupeřky vyhrát.
Ať už je pravda jakákoliv, jedno
je z tohoto utkání jisté. Všichni se
dobře bavili. Svůj podíl na zdárném
průběhu sportovního svátku v Drnholci měli i rozhodčí M. Čepera z
Novosedel, J. Novosad z Perné a T.
Otýpka z Hustopečí. Spokojení byli
i prvoligoví fotbalisté M. Ordoš a V.
Petržela, hlavní aktéři autogramiády.
Organizátoři oslav nezapomněli poděkovat těm, kteří se v minulosti
zasloužili o rozvoj sportování v Drnholci. Více než dvacet bývalých
fotbalistů, trenérů či členů výboru
4

žádal současný předseda oddílu Karel Rabata, aby předstoupili před diváky, aby jim mohl poděkovat. Nelze
vyjmenovat všechny, ale určitě by měl
být jmenován Jan Třetina, jenž má
hlavní zásluhu na pečlivé a svědomité
údržbě sportovního areálu.
Večer pokračoval taneční zábavou, kde k tanci i k poslechu
hrála skupina HABAKUK. Výbor
TJ Dynama jako hlavní organizátor připravil kvalitně a zodpovědně
společenskou akci, z níž odcházeli
spokojeni jak mladí, tak i ti dříve
narození. Popřejme členům místního

fotbalového oddílu úspěšný start v
příští sezóně. Ať v příštích letech
hrají stejně dobře, jak se podařilo v
tento rok.
A na závěr: Návštěvníci drnholeckého sportovního areálu pamatovali i na ty děti, které žijí v jiných
částech světa, především v Africe. O
této charitativní akci se dočtete na jiném místě Občasníku.			
Jiří Janeček
K historii drnholecké kopané ještě na
straně 9.

Drnholec a sport
Poznámky k výročí TJ Dynama
v roce 2008
První pokusy o organizovanou
tělovýchovu v Drnholci se pokusili
učitelé německé měšťanky (Burgerschule) na podzim roku 1898.
Zásluhou tělovýchovného spolku
Turnvereinu byla ve třicátých letech
minulého století vybudována Turnhalle, což je dnešní kulturní dům. Se
stavbou bylo započato v roce 1932,
pozemek na stavbu věnoval lékař
dr Anton Bartek. Projekt této budovy zpracoval mladý architekt ing.
Friedrich Frank. Tato tělocvična byla
slavnostně otevřena ve dnech 12.-13.
května 1934. Plocha sálu čítala více
než 800 metrů čtverečních a sloužila
jako tělocvična, která se velmi snadno proměnila v kino, nebo v sál, kde
se konaly nejrůznější akce. Původní
sál byl na 30 metrů dlouhý, široký
téměř 12 metrů, kam se vešlo snadno 1.500 osob.
Rok 1945 byl rokem, kdy skončila
druhá světová válka. Rozhodnutím
vítězných velmocí z Postupimi
byla většina německého obyvatelstva přinucena opustit své domovy
a vystěhovat se do Rakouska nebo
Německa. Do pohraničí se začaly
stěhovat rodiny z různých koutů
naší vlasti i ze zahraničí. Také nově
přišlé obyvatelstvo, vesměs českého
a slovenského původu se začíná zajímat o sport. V prvních poválečných
létech v Drnholci vyvíjí činnost
hned několik tělovýchovných organizaci. Jedná se především o Sokol,
dále Orel, tělovýchovná jednota
křesťanů, také FDJ. Všechny tyto
organizace měly po roce 1945 jen
krátké trvání. Po roce1948 došlo k

vytvoření jednotné tělovýchovy. To
je rok založení oddílu kopané.
Drnholec patřil k místům těžce
poškozených válkou. Likvidace pozůstatků války zabralo spousty času
a na rozvoj tělovýchovy v Drnholci
příliš času nezbývalo. Tělocvična,
dnešní kulturní dům, vyšla z válečného
běsnění téměř beze škod, a tak se v tělocvičně začala scházet mládež. Hříště
bylo až za řekou Dyje. Na jaře 1947
si žáci se svými učiteli upravili hřiště
na zbořeništi před budovou školy na
Svatoplukově ulici, podobně učinili
učitelé za pomoci žáků na Kostelní
ulici.
Původní hřiště uvnitř Drnholce v
podstatě neexistovalo, bylo až za Dyjí
po pravé straně směrem na Novosedly, možnosti k budování nových hřišť
nabídla místa po zborech. Tak tomu
bylo s hřištěm u školy, kde nebyla
tělocvična a ani příliš mnoho jiného
prostoru ke sportování. V roce 1947
si žáci pod vedením učitelů upravili
hřiště před školou na zbořeništi, to
samé udělali i žáci se svými učiteli u

obecné školy.
Podle výpovědí pamětníků fotbalové hřiště se nacházelo, kde je
dnes čistírna odpadních vod, ale
zde bývalo hřiště často pod vodou,
proto se přesunuli k Výsluní na
dnešní Starátko a v roce 1966 bylo
slavnostně otevřeno dnešní hřiště
TJ Dynama. To je na místě, kde stálo
ještě v březnu 1945 několik desítek
malých domků. Většina z nich byla
na sklonku války zničena. Trvalo
však téměř dvacet let, než se podařilo
společným dobrovolným brigádnickým úsilím odklidit trosky domů
a přizpůsobit toto místo sportovnímu
vyžití. A složité majetkové rébusy
spojené s touto lokalitou se podařilo
vyřešit teprve v letošním roce 2008.
A vybudování kabin a dalších prostor učinilo z tohoto prostoru místo,
kde se setkávají nejen místní, ale
i návštěvníci Drnholce na hodech
a dalších společenských akcích.
Popřejme drnholeckým fotbalistům
hodně sportovních úspěchů.
Jiří Janeček

Výborná zpráva pro fotbalisty
Městys Drnholec oznamuje občanům a příznivcům kopané, že po mnoha desetiletích se podařilo zapsat
na List vlastnický pro městys pozemky p.č. 576/1 – plocha hřiště, pozemek p.č. 576/2 – nádvoří kabin a 576/3
– před objektem kabin. Dřívější návrhy na zápis fotbalového stadionu do majetku obce byly pravidelně
zamítány. Obec nevlastnila potřebné nabývací doklady. Zhruba před třemi lety byla podána další žádost.
O bezúplatný převod na obec Drnholec byl požádán Úřad pro zastupování státu. Ani tento pokus nedopadl
dobře, neboť zde stále existovaly oprávněné majetkové nároky dvou původních obyvatel. Úřad pro zastupování státu konstatoval, že bezúplatný převod není možný. Nabídl obci pozemky k odprodeji. Cena by
činila zhruba 1.000.000,- až 1.500.000,-Kč. Městys proto stáhl všechny doklady zpět, provedl novou lustraci,
dořešil zásah parcely Jednoty do pozemků 576/1 a 576/2 a v dubnu 2008 byl konečně stadion zapsán do
majetku. Nyní bude na dalším jednání, zda pozemky zůstanou v majetku městyse, nebo budou převedeny
TJ Dynamu Drnholec.
Rada městyse
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Drnholec - prostranství před školou
– 12. 5. 2008 ráno. Batohy, tašky, kufry, zásoby jídla a pití, polštářky, deky
a samozřejmě netrpěliví „účastníci
zájezdu“ do Londýna. Autobus má mírné
zpoždění, které je využito ke kontrole cestovních dokladů. Netrvá to dlouho a už
jsme připraveni vyjet. Zamáváme všem a
vydáváme se na cestu. Za chvíli se stejná
situace opakuje před školou v Dolních
Dunajovicích, neboť její žáci tvoří část
naší výpravy. Poslední zastávka je v Brně,
kde se „nalodila“ slečna průvodkyně.
A už se za okny mění vzhled krajiny. Naše rovina se pomalu vlní, listnaté
lesy pozvolna přecházejí v jehličnaté,
projíždíme Vysočinou, ve 13.30 máme po

ZÁJEZD DO LONDÝNA

své pravici Hradčany, pod sebou Vltavu,
zanedlouho míjíme i brány plzeňského
pivovaru, na Rozvadově se občerstvíme,
uložíme koruny do zadní přihrádky,
připravíme eura a míříme do Evropy. V
16, 30 přejíždíme státní hranici.
Cesta Německem je dlouhá a díky
opravám dálnice pomalá. S tmou na nás
padá únava z nicnedělání a mnozí usínají.
Jenom díky operátorům, jejichž SMS nám
sdělují roamingové tarify, zjišťujeme, že
jsme projeli Holandskem a Belgií.
Je brzy ráno 13. 5. 2008. Ve Fran-cii
všechny probudí, čeká nás celní odbavení.
A po krátkém čekání najíždíme v 5, 29 do
vlaku, opět čekání a už se vydáváme na
cestu eurotunelem pod kanálem La Man-

che. Eura putují za korunkami a na řadu
přicházejí libry. Za necelých 40 minut
jsme venku – už v Anglii – rozednívá
se, čas na našich hodinách ukazuje 6.20,
ale to se hned změní. Musíme si nastavit
správný čas, takže se vracíme o hodinu
zpět. V 5.20 tedy konečně začíná naše
poznávání Anglie.
Londýn nás vítá dopravní zácpou,
nezbývá nic jiného, než vyměnit dopravní
prostředek. Vysedáme před Millennium
dómem a použijeme metro. Cílová stanice – Baker Street. Kolem samý Angličan,
samá angličtina.
Nahoře nás vítá socha Sherlocka
Holmese a my se vydáváme na ranní vycházku do Regent´s Parku. Typický anglický trávník, vysokánské stromy, růžová
zahrada, jezírko, vodopád, spousta kačen,
popelavé veverky, zpěv ptáků – jako v
ráji. A to vše jenom pár kroků od hluku
velkoměsta.
Doplníme energii a před desátou
hodinou se vydáváme na prohlídku do
prvního muzea –Madame Tussaud´s.
Tady nám dělají společnost voskové figu-

ríny – královská rodina, herci, zpěváci,
sportovci…Některé z nás řádně vystrašily
příšery ve sklepení. Nakonec se seznamujeme s historií Anglie.
V poledne se přesunujeme na Trafalgar Square pod památník admirála Nelsona. Následuje National Gallery s díly
známých světových malířů. Potom krátké
zastavení na Covent Garden, což nás příliš
nenadchlo, ale vše je zapomenuto, jakmile
se přesuneme ke břehu Temže, po Golden
Jubilee Bridge přejdeme na druhý břeh a
po prohlídce zavazadel (s tou se setkáme
ještě několikrát) rozděleni do skupinek
nasedneme do kabinek největšího ruského
kola na světě – London Eye, abychom si
prohlédli město z výšky 135 m.
V autobusu, kterým se vydáváme
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do místa našeho přechodného bydliště,
narůstá nervozita. Jaká bude ta naše
rodina? Budeme jim rozumět? Budou oni
rozumět nám? Ale to už paní průvodkyně
vyvolává naše jména a po malých skupinkách se vydáváme do neznáma. Není
úniku.
Ve středu ráno 14. 5. 2008 se na
témže místě setkáváme znovu. Ale už ne
plni obav, ale nadšení. Žáci vyprávějí o
svých ubytovatelích, o pokojích, o jídle,
o pejscích……Nikdo není zklamán.
Skutečnost byla mnohdy lepší než veškerá naše očekávání.
A už míříme ke královskému letnímu
sídlu ve Windsdoru. Tam nejprve bereme
útokem malinkaté tržiště se suvenýry,
ceny jsou přijatelné, pro ty, kteří si je
nepřepočítávají na koruny, přímo ideální
(to stojí jenom 1,50, tamto jenom 1,75…).
Jsme ovšem limitováni časem, protože
střídání královské hradní stráže na nás asi
čekat nebude. Je přesně 11.00, zazní rázný
pochod a už blikají fotoaparáty a kamery
sledují pochod vojáků, dnes je na návštěvě
malajská hradní stáž, takže ne angličtí
„medvědi“, ale exotičtí snědí vojáci v bílých uniformách pochodují kolem sochy
královny Viktorie k hradní bráně. To ve
Windsoru uvidí málokdo.
Procházíme nádherným městečkem,
naším dalším cílem je chlapecká škola v
Etonu, na níž studovali i synové princezny
Diany a prince Charlese.
Ve 13 hodin toto velmi pěkné
místo opouštíme a vydáváme se znovu
do Londýna. Hyde Park, Buckingham

Palace, Piccadilly Circus, Big Ben, The
Houses of Parliament, Westminster Abbey, Downing Street 10 – všechna známá
místa v historickém centru Londýna. To,
co známe z učebnic dějepisu a angličtiny,
máme přímo před sebou. Je to zážitek. Na
nábřeží přímo naproti staré budovy Scotland Yardu čekáme na naši „modrou kobru“, která nás doveze „domů“ do rodin.
Čtvrtek 15. 5. 2008
V 7.00 se scházíme na „meeting
pointu“ už se všemi zavazadly, loučíme
se s rodinami a vyjíždíme na poslední den
našeho pobytu. V Londýně prý prší každý
den, my jsme prožili dva slunečné dny, tak
se ani nedivíme, že jsme se probudili do
deštivého rána. Pláštěnky, deštníky a jde
se. Na nábřeží fotíme Tower Bridge. A
opět máme velké štěstí, most se zvedá a
proplouvá pod ním loď.
A vítá nás Tower – korunovační
klenoty, beefeatři, havrani, muzeum rytíř-

ských brnění, mučírny, mučící nástroje,
popravčí špalek, dávná historie a její
příběhy před námi ožívají, vyzkoušíme si
lukostřelbu, pocit rytíře v jeho helmě(nic
nevidíme, nic neslyšíme), rádi se vracíme
do moderní doby. Jdeme se projít po St.
Catherine Doks, poobědváme z balíčků,
které jsme dostali, pochutnáme si na octových chipsech (YAK!-to my anglicky
hovořící říkáme místo fuj) a už nasedáme
na loď a po Temži se plavíme na poloostrov Greenwich. Po prohlídce kostela
navštívíme National Maritime Museum
a po utracení zbylých liber si vyšlápneme
na nedaleký vršek k Royal Observatory,
abychom mohli u nultého poledníku stát
jednou nohou na západní a jednou nohou
na východní polokouli, abychom si mohli
přesně seřídit hodinky, abychom se naposledy pokochali pohledem na Londýn
a abychom se začali pomalu loučit. Je to
neuvěřitelné, ale je to tak.
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Mezi rozkvetlými rododendrony
vede cesta k místu zastávky autobusu.
Po neuvěřitelně zelené trávě se opět
prohánějí veverky, ve slunečných dnech
tady budou odpočívat Londýňané, tak jak
jsme to viděli v předešlých dvou dnech,
ale to my už budeme zdaleka obcházet
naše vyprahlé trávníky, na něž je většinou
vstup zakázán.
Řidiči pro nás ohřívají párky, posilňujeme se na zpáteční cestu. Pomalu
se šeří, my vyjíždíme zpět k domovu. Ve

20.25 vjíždíme do tunelu, ve 20.48 vyjíždí
náš vlak, opouštíme ostrovy a ve 21.20
jsme zpátky na starém kontinentu, ručičku
hodinek posunujeme a rázem je 22.22 letního času. Únava nás zmáhá, uspává nás
pohádka o ženách Jindřicha VIII. a film
Královna Alžběta.
O zemích, kterými projíždíme, opět
informuje jenom vrnění našich mobilů.
Místy prší. V pátek ráno 16. 5. 2005 v 9,
10 přejíždíme hranici a jsme zpět v naší
republice. Snídáme, svačíme a obědváme
zároveň v motorestu u Rokycan (nic
moc) a potom pořád z kopce poměrně
velmi rychle spěcháme na tu naši jižní
Moravu. „Mobilujeme“ čas, kdy si nás
mají naši blízcí vyzvednout. Je 16 hodin.
Jsme doma. Prožili jsme pár krásných
dní, poznali život v cizí zemi, zhlédli
spoustu památek, zkrátka užili jsme si.
Stálo to za to. Vrátili jsme se všichni,
lékárnička zůstala netknuta, nikdo se
nikdy neztratil, všichni žáci se chovali
vzorně, chválila nás průvodkyně i řidiči.
Pochvalu opravdu zaslouží všichni žáci.
Snad to nebyl poslední zahraniční poznávací zájezd a můžeme se těšit na další
země, města a lidi.
Za fotoaparátem a nad klávesnicí:
Jana Kalandrová a Jitka Radkovičová

...............................................
PROJEKTOVÝ TÝDEN
Projektový týden - 12. a 13. 5. 2008

Šesťáci se zabývají starověkým Řeckem, sedmáci
zámořskými objevy, osmáci lítají po exkurzích a následně je
zpracovávají v rámci volby povolání, deváťáci se samostatně
chystají na něco jako maturity.

Projektový týden - osmáci v cihelně - 12. 5. 2008

K Wienerbergerům do Novosedel se zašli podívat osmáci na
exkurzi v pondělí - první den týdne projektového vyučování.

Osmáci v Novém vinařství - 14. 5. 2008

Poslední živou exkurzí projektového týdne osmáků byla
letos návštěva Nového vinařství v Drnholci. Většinou žáků
hodnocena velmi kladně - zvláště závěrečná část s posezením v
atriu...:-)
Osmáky ještě čeká pohovor s hospodářskou pracovnicí
naší školy a počítačový test “K čemu se hodím”. Aby však
nebyl všemu ještě konec, podívají se o něco později osmáci
i na úřad práce v Břeclavi. Ovšem pak, pak už je vše na budoucích deváťácích - jaké povolání je potáhne, pro jakou školu
se rozhodnou...

Osmáci ve firmách HTS a Navara - 13. 5. 2008
Druhý den, další exkurze - tentokrát hned dvě za sebou: Navara a HTS v Novosedlech. Exkurze samotné mají celkem úspěch,
horší je to s frfláním na téma chození pěšky po hrázi. Naštěstí zítra
jdeme jen do Nového vinařství, což je v dědině a snad to není tak
daleko, aby někomu upadly nožky! ;-)
Převzato z Drbníku
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Zákon trhu?
Nabídka, poptávka. Když je něčeho
málo, je poptávka velká a je to dražší, čili
výrobce vydělává.
Ve škole je to naopak, když je málo žáků,
gymnázium přijímá skoro všechny žáky ze
základních škol a „gymnázium“ vydělává,
základní škola „prodělává“.
Letos se přihlásilo šest našich dětí
z pátých tříd na Gymnázium Mikulov
a všechny byly přijaty. Z 28 žáků je to
skoro čtvrtina! A z těch šesti dětí se při
přijímačkách pět umístilo do 10. místa!
Máme šikovné děti, kvalitní učitele. Zato
patří před rodiči a učiteli smeknout.
Jak ale dopadne například fotbalový
tým, když mu odejdou klíčoví hráči? Půjde
s výkonností hodně dolů.
Jak se budou vzdělávat a chovat děti,
kterým odejdou „tahouni“ třídy? Úroveň
půjde dolů, protože budou chybět vzory.
Tato situace trvá již delší dobu, léta
odchází žáci na gymnázium, ale v takovém
množství to ještě nikdy nebylo.
Ve školství tedy zákon trhu funguje
naopak. Kdo dává chudne, kdo bere bohatne.
		

Libor Smíšek

ALOE VERA
- královna léčivých rostlin
Již po staletí je Aloe Vera považována za zázračnou rostlinu a proto je také náležitě chráněna. Už ve
sta-rém Egyptě byl gel z této rostliny
znám svými účinky na krásu, zdraví
a dlouhý život. Proslulý lékař Hippokrates o ní pronesl větu:“Lékař
pomáhá, ale příroda léčí.” Kryštof
Kolumbus neuskutečnil ani jednu cestu přes Atlantik do Ameriky bez Aloe
Vera, známý bojovník za svobodu
Indie Mahátmá Gándhí používal tuto
rostlinu k pročištění svého těla v době
svých dlouhých půstů.
Gel z této rostliny obsahuje na dvě
stovky látek vysoce biologicky hodnotných, kromě jiných to jsou různé
enzymy, vitamíny, cukry či aminokyseliny. jejichž účinky jsou velmi pozitivní pro lidský organizmus.
Aloe Vera bývá pro své výjimečné
léčivé účinky nazývána také rostlinou nesmrtelnosti. Její účinky jsou
neuvěřitelně rozsáhlé. Kromě řezných
ran nebo popálenin dokáže mírnit
následky úpalu, žaludeční nevolnosti,
umí redukovat vysoký krevní tlak,
snižovat hladinu cholesterolu v těle.
S Aloe Vera dokážete účinně bojovat
proti spoustě nemocí, neboť kladně
ovlivňuje imunitní systém člověka.
INFORMACE O MOŽNOSTECH
VYUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ ALOE
VERA NA TEL.: 608 278

.............60 LET KOPANÉ V DRNHOLCI
Zasloužili se o rozvoj kopané v Drnholci:
m
m
m
m

Bohumír Petříček
- tito pánové působili v době svého mládí jako hráči
Robert Cileček
TJ Dynamo, dnes již v Drnholci nežijí
František Lekeš
Antonín Rožek

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Bedřich Zajíc
Pavel Srnka
Miroslav Hanák
Cyril Huťka
Jan Stanislav
František Petrů
Vlastimil Plachý
Jaroslav Texl
Václav Škápík
Václav Škrdla

- za hráčskou činnost
- zasloužilý hráč, též trenérská činnost
- za hráčskou činnost
- hráč TJ Dynamo
- trenérská činnost a člen výboru
- člen výboru TJ
- hráč TJ Dynamo
- člen výboru TJ (pokladník)
- učitel tělesné výchovy na místní ZŠ, člen výboru
- hráčská a trenérská činnost

m Milan Řešetka
- všichni tři pracovali ve výboru a působili jako
m Josef Štyks
trenéři
m Jaroslav Konečný
m Zdeněk Hanák
m Vlastimil Třetina
m
m
m
m
m
m

Ivan Vutov
Josef Otruba
Bohuslav Jelínek
Josef Polčík
Jaroslav Malík
František Šimčík

m Miroslav Zemčík
m Jan Třetina

- působí dosud jako trenér
- práce ve výboru

- tito jmenovaní pánové za hráčskou činnost

- dlouholetý hráč a člen výboru (pokladník)
- platný hráč v dřívějších letech, nyní člen výboru
TJ jako hospodář, správce hřiště, bez jehož
obětavé práce by sozčasný oddíl kopané jen stěží
fungoval

Informace o vloupání
do objektu sídla Úřadu městyse Drnholec – Kostelní 368
V nočních hodinách ze dne 13. 5. 2008 na 14. 5. 2008 došlo k vloupání
do sídla Úřadu městyse v Drnholec. Pachatelé vnikli do objektu z terasy
Disko Panamy, rozřezáním mříží od sociálníhozařízení v přízemí. Vnikli
do knihovny, kde kromě rozbitých dveří a ztráty malého finančního obnosu nedošlo k jiným škodám. Dále rozřezali mříž před schodištěm na Úřad
městyse Drnholec. Vyšli po schodech nahoru, zde vnikli do kanceláře podatelny. Vypáčili pokladnu a z této odcizili hotovost cca 3.000,-Kč. Větší
finanční částky v pokladně městys nemá vzhledem k tomu, že přistoupil k
vybírání poplatků bezhotovostním stykem. Postupně rozbitím všech dveří
u jednotlivých se dostali do všech kanceláří, vše rozházeli a zřejmě se snažili
najít peníze. K poškození počítačové techniky naštěstí nedošlo. Celkově
způsobená škoda může odhadem činit zhruba 20.000,-Kč, Vloupání šetří
policie a událost byla nahlášena pojišťovně. Zabezpečení objektu se zdálo
dostatečné, přesto se našli zloději, kteří překážky překonali.
Anna Kaňkovská
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Rekonstrukce školy
6.5.2008 proběhl další kontrolní den rekonstrukce části základní školy. V této době probíhají dokončovací klempířské
práce na zateplení a opravě střešního pláště a dodělává se zadní část fasády.Byly zahájeny práce na rekonstrukci ÚT.
Vedení ZŠ projednalo s městysem Drnholec možnost pokračování rekonstrukce na zbývajících pavilonech ZŠ v dalších
letech a s tím související přípravu podkladů. Důležitým bodem
byla debata o naplánování dalšího postupu prací a vypracování harmonogramu postupného uvolňování prostor školy.
Po dokončení fasády se přesunuly práce do budovy. Začala
výměna topné soustavy, opravy prasklin na zdech v objektu,
na chodbách nové lité podlahy a nakonec malování. Z této
směsice prací při dodržení technologických postupů bude skloubení s výukou pro žáky i učitele složitější, ale reálné.
Prověřuje se možnost vytápění celého objektu plynem. Odborná firma posuzuje stávající náklady na vytápění
zatížené velkými ztrátami na horkovodu, poplatky za emise,
obsluhu a dalšími s tím související. V kladném případě by
se zastaralá kotelna, neodpovídající dnešním předpisům na
životní prostředí, odstavila.
Zaměstnancům školy patří dík za trpělivost s omezeními, které
rekonstrukce přináší. I ztěchto důvodů je konec školního roku
pro ZŠ Drnholec posunut už na 20. 6. 2008. 		
		
			
Jiří Staša

Rozhovor s p. Petrem Judasem
M Když jste vstupoval do komunální politiky, měl jste nějakou určitou
představu o tom, v které oblasti byste
chtěl pracovat?
Samozřejmě, měl jsem v hlavě představu jak pomoci k tomu, aby se v Drnholci zlepšilo prostředí pro občany. Mám
na mysli vysázení nějakého parku, instalování laviček a také dětského hřiště.
Aby se maminky nebo babičky s kočárky
měli po Drnholci kde procházet a kam
se posadit a užít si klidného vesnického prostředí. Nedávno k nám přijela
návštěva, vzala si vnučku na procházku
po našem městysi a ani ne za deset minut
byla návštěva i s malou zpátky, protože
se opravdu neměly kam posadit.
Ale ten park už tu mohl být dávno,
myslím, že se tu nějaký kdysi založil.
Na začátku devadesátých let jsme s
rybáři a kamarády začali upravovat
drnholecký rybník, ze kterého jsme už
tehdy chtěli park udělat. Kolem rybníka
už byly provedeny lehké terénní úpravy
a cesty byly vysypány šotolinou, už byly
i dokonce připravené lavičky. Plánovali
jsme tam postavit např. hřiště na volejbal, vybudovat malou pískovou pláž a
mělo tam být i dětské hřiště.
M A proč nakonec nedošlo k tomu, aby
se tento plán zrealizoval?
Hlavním důvodem byl nedostatek financí. A těch, kteří byli ochotni pomoci
bylo velmi málo. Jediní, kdo se vlastně k
nám přidali, byli paní Wornelová, pan
Rabata, pan Konečný, majitel dolního
obchodu a pan Milan Ondra. Nás pět
dalo dohromady finanční prostředky a
10
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vyzvali jsme i ostatní živnostníky a podnikatele v Drnholci, aby nám ke splnění
této akce přispěli finančně nebo např.
svými stroji, ale místo pomoci jsme se
dočkali od některých lidí jen posměchu
a urážek.
M Když řešíte v zastupitelstvu nějaký
problém, je pro vás důležitější plnění
stranického programu anebo prospěch
celku?
Jistě, že to druhé. Na prvním místě je
u mne prospěch pro obec.
M Jak byste vy jako podnikatel posoudil podporu podnikatelskému sektoru v Drnholci.
Podnikatelem již nejsem, už jsem
jen důchodce. Tady v Drnholci není
žádná možnost získání zaměstnání,
není t u žádná větší firma, která by lidi
zaměstnala. Není tu prostě možnost
vydělat peníze, a proto si myslím, že
zde ubývají lidé. Dokonce zde i krachují obchody, protože tu nejsou lidi.
Především by se sem podle mého názoru
měla přitáhnout nějaká firma, nějaká
továrna, aby lidi měli kam jít do práce
a aby se také zvětšila jejich kupní síla.
Tím pádem by zde utráceli více peněz a
všichni by se tu měli líp.Takže podpora
podnikání je u nás velmi slabá.
M Chtěl bych se ještě zeptat, jak
daleko je znovu odkoupení radniční
hospody?
V toto roce by se panu Kovacsovi
měla zaplatit druhá splátka a hospoda
by měla být koupená, ale na její rekon-

strukci bude potřeba velmi mnoho peněz
a ty se teprve shánějí.
M Jaký je váš názor jako důchodce na
to, že Drnholec nemá Klub důchodců?
Je jasné, že ten co byl nedávno klubem
je absolutně nevyhovující, ale myslím si,
že měl v Drnholci Klub důchodců zcela
jistě být. Jde o to, aby se lidé měli kde
sejít. A jsou zde budovy, které, pokud
nejsou již koupeny by mohly jako klub
sloužit. Mimochodem se mi zdá, že je
tady v Drnholci trend prodávat budovy cizím lidem a to nepovažuji za dobré. Nejlepší klub by byl samozřejmě v
budově bývalých jeslí, ale jak víme, tato
budova již několikrát změnila majitele a
nikdo se tam neuchytil.
M Chtěl byste něco vzkázat naši
čtenářům nebo se ještě o něčem
zmínit?
Chtěl bych poděkovat jménem mé
dcery škole a školce v Drnholci, že
umožňuje maminkám s dětmi chodit si
hrát do zahrady u MŠ, která tím vlastně
nahrazuje dětské hřiště. Občanům bych
chtěl vzkázat, aby se opět dali dohromady jako to bylo před časem, aby
spolu více komunikovali, ale aby se před
nikým nepovyšovali a před nikým taky
neponižovali. Zdá se mi, že peníze dělají
mezi lidmi rozbroje. Dnes často slyšíme:
to je moje, sem mi nešlap apod. Navíc se
z některých lidí stali hrdinové. A také si
myslím, že se v současné době lidé bojí
říci svůj vlastní názor.
Děkuji za rozhovor Mgr. Dalibor Bárta

I NFORMACE Z DRNHOLCE
Úřady na dlani
Končí doba zbytečného obcházení
úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé
dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru
nemovitostí do vzdáleného města.
Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech
POINT, nejpohodlnější způsob, jak z
jediného místa komunikovat s úřady
a institucemi. Czech POINT, neboli
Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, je asistovaným
místem výkonu veřejné správy, kde
každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede
stát v centrálních registrech a kde bude
moci také učinit jakékoliv podání ke
státu. Již nyní si můžete z pracovišť
Czech POINT odnést ověřené výstupy
z živnostenského a obchodního rejstříku,
z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.
Czech POINT vám ušetří čas,nervy i
peníze.

Co poskytuje Czech POINT
Czech POINT v současné době
poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný
poplatek na místě Czech POINT, může
požádat o následující:

1. Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat
na základě listu vlastnictví nebo podle
seznamu nemovitostí. Pokud žadatel
žádá výpis podle listu vlastnictví, musí
znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je
zpoplatněno částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 100,- Kč;
každá další strana výpisu je zpoplatněna
částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá
o výpis podle seznamu nemovitostí, měl
by znát katastrální území a dále buď
parcelní číslo požadované nemovitosti,
jedná-li se o pozemek, nebo stavební
parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se
o stavbu. I v tomto případě je ověřený
výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze

zažádat i podle seznamu jednotek, v
případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb,
dělících se na jednotlivé byty, garáže
atd. V tomto případě pochopitelně musí
žadatel znát nejen popisné číslo domu,
ale i přesné číslo bytu v domě.

2. Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku
České republiky opět může požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat
na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany
výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na
100,- Kč; každá další strana výpisu je
zpoplatněna částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku
I v tomto případě může o výpis z
Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis
lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je
vydání první strany výpisu zpoplatněno
částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 100,- Kč; každá další strana
výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na
50,- Kč.
4. Výpis z Rejstříku trestů
Podle §11a odst. 1 zákona č.
269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence
Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné
žádosti. Tuto žádost není třeba ručně
vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou

k podpisu předtím, než mu je výpis z
Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad
archivuje dle zákona. Osoba, které lze
na pracovišti Czech POINT výpis vydat,
musí mít platný doklad totožnosti a musí
mít přiděleno rodné číslo. To znamená,
že výpis se může vydat i cizincům, kteří
mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT
lze vydávat výpisy i zplnomocněncům,
kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na
základě úředně ověřené plné moci.
Anna Kaňkovská

NÁBYTEK
MIKULÍK
Vranovice
přijme

- truhláře,
- operátory NC
a CNC center,
- dělníky

do výroby nábytku
-možné i zaučení, vhodné i
pro absolventy.
Info na tel.: 608 815 550,
608 457 686 pro dohodnutí
termínu pohovoru.
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„Rychlá rota při práci“.

V neděli 11. 5. 2008 uspořádal Sbor pro občanské
záležitosti v kulturním domě besídku ke Dni matek.
Slavnostním projevem ji zahájil pan starosta Josef Čápek.
Potom následovalo vystoupení žáků ZŠ, MŠ, souboru
Jarabáček a ženského pěveckého sboru. Doufáme, že
jsme všem maminkám a babičkám udělali
radost a zpříjemnili jim slavnostní odpoledne. Těšíme se
na další setkání.
Členky SOZ

Jak jistě už mnohý z našich spoluobčanů ví z vyprávění školáků, nebo
z týdeníku Nový život, přivítali koncem dubna žáci 4. a 5. tříd na naší škole
mezi sebou na besedě tři nefalšované
Afričany. Ti pracují ve své vlasti v Keni
jako koordinátoři humanitární pomoci. Se
skupinou svých spolupracovníků navštívili země střední Evropy a na besedách
upozorňují na problémy zemí Afriky.
Setkání bylo zorganizováno bývalým
žákem drnholecké školy Petrem Smíškem,
kterého oslovily myšlenky Humanistického hnutí Narovinu. Jednou z možných
forem pomoci je tzv. adopce na dálku.
Petr není jediným bývalým žákem naší
školy, který se k tomuto dobrému činu
odhodlal. K dalším formám pomoci patří
prodej výrobků afrických domorodců
nazvaný férový obchod, potravinová a
zdravotní pomoc, vytváření vzdělávacích

Afričané v Drnholci

center. Humanistické hnutí je hnutím mezinárodním, rozvíjí své aktivity ve více než
100 zemích světa a jeho hlavním cílem
činnosti je podpora a šíření myšlenek humanismu, ochrana lidských práv a rozvoj
lidské společnosti. To naše české rozvíjí
své aktivity hlavně v Keni. Vyprávění
Griffina Okunguho i promítané krátké
dokumentární filmy byly velmi působivé.
To se také stalo inspirací k zamyšlení, jak
bychom my mohli pomoci.
Jedním z možných způsobů je také
pomoc finanční. proto po besedě byla
vyhlášena peněžní sbírka, která byla ukončena před dětským dnem. Téměř 1.700,-Kč
se stalo dobrým základem pro další sbírku,
tentokrát při oslavách výročí drnholeckého fotbalu, kdy byla sebrána ještě vyšší
finanční částka. Tyto prostředky byly
odeslány na konto Humanistického hnutí a
budou použity na podporu vzdělávání dětí
v Keni.
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Jiří Janeček

Knihovna

informuje

PASOVÁNÍ
PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
V úterý 6. 5. 2008 proběhlo v
knihovně
slavnostní
pasování
prvňáčků na čtenáře, které knihovna
pořádala ke Světovému dni knihy.
Paní učitelce Zuzce Mrenicové se
podařilo sehnat peníze na šerpy a
proto mohlo být pasování opravdu
se vším všudy. Nejdříve jsem dětem
pomocí maňásků zahrála divadlo o
tom, jak je důležité umět číst. Pak na
děti čekal úkol, ve kterém měly složit
z písmen slovo a poté i větu. Následovalo samotné pasování, kdy role
krále se ujala Jaruška Jakubcová. A že
ji to slušelo. Nakonec jsme se všichni
společně vyfotili. Dnešní prvňáčci si
neodnesli jen šerpu, záložku a slad-

kost, ale i pěkný zážitek, knížku plnou pohádek a hlavně nabídku bezplatného členství v naší knihovně do
konce roku 2008. Věřím, že někteří
se stanou pravidelnými návštěvníky
knihovny. Budu se těšit.
Za opravdu zdařilou akci děkuji
paní Jaroslavě Jakubcové a třídní
učitelce prvňáčků paní
Mgr.
Zuzaně Mrenicové.
Váš vodník Bronislava Šimčíková

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

2. ROČNÍK DNC PARKET 2008
V sobotu 3. 5. 2008 se v Drnholci konal již druhý ročník nesoutěžní
taneční přehlídky DNC Parket pod
vedením MKZ Drnholec a taneční skupiny NXS.
Na přehlídce celkem vystoupilo 184
tanečníků ze 14 tanečních formací se
svými choreografiemi. Tančily se tance
břišní, aerobic, hip-hop, streed dance a
nechyběl ani break dance.
V letošním roce byl udělen pohár
diváků, který daroval starosta městyse
Drnholec pan Josef Čápek. Zcela
zaplněný drnholecký kinosál rozhodl o
tom, že pohár si odvezla taneční skupina pod vedením Lenky Šibravové Funny Angels z Hustopečí s vystoupením
Hříšný tanec. Žádná skupina neodjela
z Drnholce s prázdnou. Pro každého se
tu našla malá sladkost a pamětní list.
Hlavním cílem přehlídky bylo se
pobavit, zatančit si, získat inspiraci
pro další činnost a rozvoj zajímavých
nápadů. Myslím si, že pro mnohé vedoucí skupin a souborů jsou tyto
přehlídky hnacím motorem, dodávají
sebevědomí a odvahu všem začínajícím
a i těm, kteří se chtějí stále zlepšovat a
zdokonalovat.

Přehlídky se zúčastnily i různé
věkové kategorie. Nejmladším dětem
byly čtyři roky a nejstarší účastnici
47 let. Atmosféra v sále byla vynikající. Diváci měli co obdivovat, plesat nad výkony svých dětí, vnoučat a
kamarádů. Bylo to příjemně strávené
sobotní odpoledne.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
tanečním skupinám za samotnou účast
, všem vedoucím, rodičům, divákům,
firmě Macháček za sponzorství a
samotnému městysi Drnholec.
Bronislava Šimčíková
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Knihovna Drnholec oznamuje návštěvníkům a svým čtenářům, že od 12. 7. 2008 do 27. 7. 2008 bude
knihovna uzavřena z důvodu pořádání a konání dětského tábora a od 18. 8. 2008 do 29. 8. 2008 bude
uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

VÝSTAVA KE DNI MATEK
V neděli uspořádal Dámský klub při Místní knihovně Drnholec výstavu ručních prací. V letošním roce na výstavě
převládaly výrobky z pedigu, protože právě v knihovně proběhl a stále probíhá kurz pletení z pedigu pod vedením
Jany Grulichové. Neuvěřitelné a nápadité výrobky zapůjčily paní Gábinka Šlachtová, Růženka Půlpytlová a lektorka paní Jana Grulichová. Děti nejvíce zaujaly kočárky, které nám ze své sběratelské činnosti zapůjčila paní
Anička Šebestová. Odborníkům na ruční práce pak neunikly paličkované a háčkované výrobky od paní Růženky
Mrenicové, paní Páčové a výšivky richelieu od paní Růženky Půlpytlové. Výstavu okořenily aranžované kytice od
paní Lidušky Lambotové z květinářství Liduška. Myslím si, že kdo chtěl, přišel si na své. Vždyť v Drnholci máme
opravdu šikovné ručičky. Všem děkuji za zapůjčené exponáty. Členkám dámského klubu patří poděkování za pomoc při přípravě a organizaci výstavy.
Bronislava Šimčíková

Jarabáček

Chrámový sbor v Drnholci
Smíšený pěvecký sbor při faře
v Drnholci uvádí převážně chrámovou hudbu, která je od loňského roku
doplněna komorním orchestrem. Sbor
a orchestr se pod vedením sbormistra
a varhaníka pana Miroslava Frydrycha zabývá klasickou hudební tvorbou z přelomu 17. a 18. stol. a také z
přelomu 18. a 19. stol., mimo jiných
také skladbami těchto autorů: M.
Haydna, J.J. Ryby, A. Salieriho, T.
N. Koutníka, W. A. Mozarta, P. J.
Vejvanovského, A. Vivaldiho atd.

Kromě častých vystoupení v místním chrámu účinkuje sbor také mimo
Drnholec, např.: Svěcení praporu v
Jevišovce
23. 5. 2007 – vystoupení pro
starousedlíky v Novosedlech
25. 11. 2007 – Hustopeče
6. 1. 2008 - Miroslav
27. 4. 2008 – Brno a naposled
to bylo vystoupení při svěcení nové
kapličky u Nového Přerova pro Nové
vinařství. 		
Mgr. Dalibor Bárta

Je jméno dětského folklorního
souboru, který zahájil teprve loni na
podzim svou činnost. Téměř dvacítka
dětí ve věku od čtyř do devíti let má
už za sebou prvá vystoupení. V plánu
jsou již další vystoupení. Příznivci
folklóru se mohou těšit na nedělní
hodové odpoledne, kdy se představí
tato drobotina i s místní krojovanou
chasou. Objevila se i pozvání z okolních vesnic, z nichž nejznámější akcí
jsou dunajovské hodečky, na kterých
členové Jarabáčku vystoupí 17. srpna
2008.
Vedoucí J. Jakubcová a B. Šimčíková

Bez komentáře!!!

Bez komentáře?!!
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Rozhovor s René Závodym
M Pamatuješ si, proč jsi se rozhodl právě pro Anglii?
Abych byl upřímný, tak jsem původně chtěl odcestovat
do Irska, kde v té době měl jsem známou ze střední školy. Ani
nevím, jestli bohužel, ale ukázalo se, že v nouzi poznáš přítele
a tak z toho celé sešlo! Anglie se jevila jako plán B a jak se
později ukázalo, tak to byla správná volba. Důvod vycestovat
byl jednoduchý – vypilovat angličtinu a něco našetřit. Byly tam
samozřejmě i jiné, osobní, důvody, které se ubíraly stereotypním směrem.
M Jak jsi v Anglii dlouho a jaké byly začátky?
Jsem tu “už” pět a půl roku a pořád mi to připadá jako
teprve rok. Život prostě utíká! Do Anglie jsem vycestoval na
vlastní náklady a bez jakékoliv pomoci druhých při vyřizováni.
Bydlel jsem s jednou rodinou a pracoval jako au-pair (hlídal
děti) asi dva a půl roku hlavně kvůli možnosti studia při této
„práci”. Po zvládnutí státních zkoušek FCE a CAE jsem se
rozhodl osamostatnit a začít pracovat, což dělám do teď. Pracoval jsem v baru, poté jsem dělal půdní vestavby. Teď již rok
pracuji jako finanční a datový analytik na finančním oddělení
z čehož už se dá docela šetřit. V předešlých pracích jsem spíše
jen přežíval. Všeobecně živobytí zde je velice drahé.
M Kde vůbec bydlíš a jaká je jejich kultura?
Bydlím v přímořském městě Brighton, kterému se taktéž
zde říká “Malý Londýn”. Je to město na samém jihu Anglie. Je
zde velké procento cizinců a především Poláků. Taková malá
invaze. Anglická kultura začíná být svým způsobem zapomenuta, protože díky velké imigraci se zde rodí jiné začátky kultur, převážně pak z východu a Indie. Hranolky, hamburgery
a coca-cola jsou ale stále populární a nezbytné každopádně.
Zdejšímu pivu by nenavykl leckterý drnholecký labužník tradičně dobrého českého piva. Pivo zde se čepuje bez pěny, chutná jak zkažená voda a je v celku drahé (průměr £3), takže asi
100,- Kč! Proto piju kvalitní české i zde!
Počasí je zde spíše hrozné. Něco jako půl roku sychravý
podzim a pak půl roku teplejší jaro. Řekněme asi jako říjen a
květen ve střední Evropě.
M Jak často navštívíš rodinu?
Lítám domů v průměru 2-3x do roka. Vždy záleží na okolnostech a hlavně důvodech. Tentokrát letím domů v červnu. Už
se těším!
M Plánuješ se vůbec někdy vrátit zpět do CR?
Otázka přímo na tělo. Samozřejmě se plánuji vrátit! Žití zde
beru jen jako další kapitolu mého života. Všude dobře, doma
nejlíp a v mém případě to není žádná vyjímka. Nechci se vracet,
protože musím, ale protože chci. Zatím se ale mé kroky jasně
ubírají tímto směrem a neplánuji na tom nic měnit. Řekl bych,
že je již načase. Mimoto, kurz české koruny k anglické libře mě
téměř nutí se poohlížet po návratu.
M Takže to můze být ještě letos?
Nic není nemožné.
M Máš nějaký zážitek na který rád vzpomínáš?
Zážitků je určitě dost. Na jeden obzvláště ale rád vzpomínám. Asi dva roky zpět jsem na vlastní oči poznal sílu oceánu.
Stál jsem na pláži v jedné z největších bouří za posledních 10
let a sledoval rozbouřený oceán.
Bylo to úchvatný zážitek. Tolik adrenalinu v krvi jsme asi
ještě neměl. Bohužel jsem ale neměl foťák při sobě.
Nakonec jsem dostal 30 liber pokutu a domluvu od pobřežní
policie za vstup na pláž při té bouři. Určitě ale ničeho nelituji
do dnes.
Ptal se: Mgr. Alois Švejda

Společenská kronika

V květnu si připomněli svá životní jubilea tito
spoluobčané:
75 let 		
		
70 let 		

Jaromír Mádl
Stanislava Bajánková
Terezie Trnovcová

65 let 		
		
60 let 		

Jaroslava Smékalová
Marie Hromníková
Josef Seďa
		

V letních měsících oslaví svá data narození:
červen 		
		
		
		
		
		
červenec
		
		
		
		
		
srpen 		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Antonín Horák (60)
Bohumila Řešetková (65)
Paulína Schabatková (75)
Antonie Mondeková (65)
Pavel Srnka (70)
Anna Studničková (87)			
Ján Zváč (83)
Františka Karbulová (75)
Anna Macháčková (65)
Zdeněk Kovář (60)
Terezie Macháčková (87)
Mária Kalianková (83)
Olga Burešová (80)
Magdaléna Fialová (75)
Vlastimila Fliegová (70)
Zdeněk Coufal (60)
Zdenka Kadlečíková (60)
Jaroslav Štěpaník (65)
Zdeněk Chmelina (81)
Jaroslava Jakubcová (60)
Vlastimil Zámečník (65)
Otilia Jarcová (65)

k Stavební spoření se státním příspěvkem 		
až 15 %
k Úvěry a Hypotéky na bydlení
k Penzijní připojištění se státním 			
příspěvkem
k Zajištěné podílové fondy
k Rizikové životní pojištění
k Zakládání běžných bankovních účtů
k Spotřebitelské úvěry
Tel.: 608 776 618 – Igor Kahánek
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Další informace o životě v Drnholci na www.obecdrnholec.cz
Příspěvky elektronickou poštou na e-mail: jiri.janecek@seznam.cz.
Příští číslo Občasníku vyjde v září 2008.
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