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Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
Bohužel čas neúprosně letí, polovina roku
2011 už je za námi a s ní přichází také druhé
číslo letošního Občasníku. Opět nastává léto,
konec školního roku, začátek prázdnin a já Vám
chci popřát hodně sluníčka, krásnou dovolenou,
pokud nějaká bude a abyste si v rámci možností
našli čas na odpočinek a nabrání nových sil.
V květnu byly kompletně dokončeny dvě
ze stěžejních akcí tohoto roku a to rekonstrukce a zateplení budovy Úřadu městyse a zateplení budovy Základní školy. Taktéž byla znovu
vystavěna zřícená zeď na hřbitově, kde finanční
náklady činily 230 tis. Kč. Této situace jsme

využili a do zdi bylo zabudováno 30 urnových
míst, která ještě zbývají osadit kamennými deskami. Případní zájemci o místa se mohou hlásit
již nyní, zatím ale ještě neznáme cenu prodeje,
nebo pronájmu. Tato bude známa až po dokončení prací kamenickou firmou snad v půli července.
Začátkem července, těsně po hodech,
začnou práce na opravě vozovky a chodníků
na Stavební ulici. Proběhlo výběrové řízení
na dodavatele těchto prací, bylo osloveno pět
firem a vítězem se stala společnost Strabag
s nabídkovou cenou 1.375.800,- Kč vč. DPH.

Jen pro zajímavost, nejvyšší nabídku podala
firma Markusberg a to 1.805.143,- Kč vč. DPH.
Chci Vás požádat o pochopení a trpělivost,
protože práce budou probíhat až do září a ulice
bude samozřejmě neprůjezdná. Taktéž žádám
občany, kteří zde parkují automobily, aby je od
7.7. parkovali jinde a Ti z Vás, kteří máte na
chodnících uskladněn stavební materiál, abyste
ho uklidili.
Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme
dostali dotaci na opravu kapličky na hřbitově
ve výši 190 tis. Kč a od Ministerstva kultury
dotaci na restaurování sochy – pylonu u kostela
ve výši 50 tis. Na obě tyto akce je v současné
době vypsáno výběrové řízení na dodavatele
prací, a pokud se nestane něco mimořádného,
tak by měly být hotovy v září. Taktéž nám byla
schválena dotace ve výši 20 000 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Fondu
malých projektů Jižní Morava – Dolní Rakousko na vybudování turistické rozhledny U Křížku. Pokud zastupitelstvo výstavbu rozhledny
schválí, v letošním roce bude vybrán dodavatel
a na podzim budou zhotoveny základy. Vlastní
stavba by proběhla v příštím roce s tím, že slavnostní otevření je spolu s rakouským partnerem
projektu, regionem Land um Laa, naplánováno
na 16.6.2012. Výstavbu rozhledny chápu jako
jakýsi první krok ke zviditelnění Drnholce a
k oživení turistického ruchu, ze kterého by mohl
Drnholec profitovat. Byla by součástí turistic-
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kého okruhu, který by se snad mohl jmenovat
„Za drnholeckými zajímavostmi“. Je to všechno ale běh na dlouhou trať a podrobněji bych
se o tomto záměru rozepsal v některém z příštích čísel Občasníku.
V minulém Občasníku jsem psal, že začínám být skeptický ohledně znovuzprovoznění lékárny. Jsem rád, že jsem se mýlil a že od
dubna byla lékárna znovu otevřena. Provozovatelem je firma Kondice s.r.o., která taktéž
provozuje lékárnu U Lva v Mikulově na Husově
ulici. Otevírací doba je po – pá od 9.30 – 12.00,
12.30 – 16.30 hod.
V květnu nám byly společností STKO Mikulov rozvezeny nádoby na bioodpad a následně
od 18. května začal jeho svoz na kompostárnu
do Bavor. Jde o separovaný svoz bioodpadu, na
který dostalo STKO dotaci ze Státního fondu
životního prostředí a který probíhá v 17 obcích,
které jsou společníky STKO. Tento systém svozu
bioodpadu je zatím největším projektem v rámci ČR, který je vybudován pro celkem 20 000
obyvatel a je také jedním z prvních. K tomuto systému budou muset z důvodu finančních
úspor dříve nebo později přistoupit všechny
obce ČR a také z důvodu toho, že se ČR se vstupem do Evropské unie zavázala snížit množství
bioodpadu ukládaného na komunální skládky.
Za tuto dotaci ve výši 12 mil Kč byly nakoupeny nejen nádoby, ale i dva sběrné „kukavozy“.
Už jsem slyšel fámu, že za tuto nádobu se bude
platit ročně až 2 tis. Kč. Není to pravda, nádoba
je zdarma. Svoz bioodpadu se ob týden střídá se
svozem komunálního odpadu, čili oba dva druhy
odpadu se odváží jednou za čtrnáct dnů. Kdyby byl ponechán původní týdenní cyklus svozu,
městys by zaplatil ročně o cca 300 tis. Kč navíc
za dopravu. Za likvidaci bioodpadu městys platí 450 Kč/t a za komunální odpad 1.030 Kč/t bez
DPH. Přitom bioodpad byl zastoupen v komunálním odpadu až 40% z celkového objemu.
Zde můžete vidět poměrně značnou úsporu
finančních prostředků. Dobře vím, že ne všichni občané jsou spokojeni s 14ti denním cyklem
svozu komunálního odpadu. Na to mohu říci jen
to, že si na to musíme zvyknout, musíme lépe a
více třídit odpad a tím snižovat obecnímu rozpočtu náklady na likvidaci odpadů. Za tříděný
odpad – papír, plasty, nápojové kartony a sklo
naopak dostáváme ještě zaplaceno, v loňském

roce to bylo 126,3 tis. Kč. Takový bude trend
a tímto směrem se bude ubírat celá ČR. Pokud
se ukáže, že počet kontejnerů na tříděný odpad
nebude dostačující, tak samozřejmě přistavíme
další. Buďme zodpovědní a dávejme do příslušných kontejnerů to, co do nich patří. Některým
občanům je všechno jedno a klidně hodí k plastům sklo, k papíru plasty atd. Když není v kontejneru to, na co je určen, tak městys dostane
méně peněz. Pro Vaši představu městys vybral
za rok 2010 od občanů poplatky za komunální
odpad ve výši 869,2 tis. Kč. Oproti tomu náklady na likvidaci tohoto odpadu činily 1 028,4 tis.
Kč, náklady na likvidaci nebezpečných odpadů
35,8 tis. Kč a náklady na likvidaci tříděného
odpadu 419 tis. Kč. Z toho nám vychází, že
městys na likvidaci odpadů za rok 2010 zaplatil
ze svého 487.700,- Kč, čili poplatek za odpad
by občan neměl platit ročně 500,- Kč (což je
momentálně zákonem daný strop), ale 800,- Kč.
Jistě jste v médiích zaznamenali, že od příštího
roku tento strop bude zrušen a obce budou moci
od občanů požadovat poplatek minimálně ve
výši skutečných nákladů na likvidaci odpadu.
Třiďme proto co nejvíce a nejlépe, ať můžeme
tento poplatek udržet na co nejnižší úrovni.
Neustále nás trápí a obecní
rozpočet zatěžují černé skládky. Největší se nachází vedle
ořechového sadu na Výsluní
při cestě k bývalé skládce na
pozemku, který není v majetku
městyse. Pracovníci obce tam
ukládali trávu a ořezané větve
a keře s tím, že se toto jednou

ročně štěpkovalo a odváželo pryč. Bohužel
někteří občané to pochopili jako základ pro
skládku a začali tam navážet veškerý odpad.
Došlo to až tak daleko, že je z poloviny zavezena polní cesta, která k tomuto pozemku přiléhá. Další skládka je na „hnojišti“ nad váhou
při silnici na Novou Ves. Zde je vysypáno velké
množství rozebraných částí automobilů, sedačky, palubní desky, nárazníky aj. Jiná skládka
je Na Rybníčku a další v Luhu u Dyjské ulice,
kde naši občané zaváží odvodňovací kanál. Až
tento nebude funkční a Dyjská ulice bude plavat, tak poběží na úřad, aby s tím něco dělal.
O množství menších skládek se ani nebudu
zmiňovat. Samozřejmě na tyto skládky mohou
„přispívat“ i přespolní, bohužel se málokdy
podaří vypátrat viníka. Městys je povinen tyto
černé skládky zlikvidovat, což bude stát nemalé
finanční prostředky a je možné, že od příštího
roku tyto náklady zohlední v poplatku za odpad.
Přál bych si, abychom všichni tyto souvislosti
chápali a abychom se nechovali ve stylu „po
nás potopa, však on to někdo uklidí, nebo také,
že to necháme jako dárek našim potomkům“.
Jan Ivičič, starosta

Konkurs na ředitele Základní školy
V březnu požádal dosavadní ředitel Základní školy pan Libor Smíšek o uvolnění z funkce k 30. 6. 2011. Na základě toho proběhl 20. května konkurs na funkci
nového ředitele, kam se přihlásilo pět zájemců. Sedmičlenná komise doporučila
zřizovateli jako vhodné kandidáty Mgr. Jiřího Stašu a RNDr. Janu Kalandrovou.
Rada Městyse následně hlasováním 3:1 vybrala do funkce nové ředitelky Základní školy a mateřské školy Drnholec RNDr. Janu Kalandrovou. Chtěl bych tímto
poděkovat panu Smíškovi za jeho práci a za 21leté působení ve funkci ředitele a
zároveň pogratulovat RNDr. Kalandrové ke zvolení a popřát jí mnoho úspěchů
v náročné práci, která ji jistě čeká.
Jan Ivičič, starosta
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Tradiční velikonoční výstava vín v Drnholci
Letos na velikonoční neděli 24. dubna se
konal již 41. ročník této vinařské akce, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz v naší
obci.
Hodnocení vín proběhlo 17. dubna, ve 14-ti
komisích bylo zhodnoceno celkem 493 vzorků vín, z toho 333 bílých, 109 červených a
51 růžových vín. Komise udělila 103 zlatých
medailí. Hodnocení probíhalo podle stobodové stupnice.
Šampionem bílých vín se stal vzorek č. 20
– Ryzlink rýnský – výrobce Čápek René,
za červená vína získal absolutní počet bodů
vzorek č. 2 – Dornfelder – výrobce Machů
Miroslav z Perné a růžová vína vyhrál vzorek
č. 49 – Rulandské modré –klaret - výrobce Matocha Miloslav z Milovic.
Cenu starosty za nejlepší kolekci vín získal Jan Mrenica, Drnholec. Výstava vín proběhla ve velmi přátelském duchu, k dobré
náladě přispělo vystoupení dětského souboru Jarabáček a cimbálové muziky Osičkovi z Velkých Bílovic.
Touto cestou děkují zahrádkáři všem, kteří věnovali své vzorky
vín na zdejší výstavu a sponzorům za dary do tomboly .
Libor Zabloudil

Místní oslava
Dne matek

V neděli 8. května se ve 14 hodin otevřel sál MKZ pro místní maminky, babičky, tetičky a další spoluobčany, kteří přišli
shlédnout slavnostní program u příležitosti Dne matek. V úvodu
vystoupil pan starosta, Jan Ivičič a poté již předávali své „pomyslné“ kytičky složené z básniček, písniček, pohádky a tanců žáci a
žákyně základní školy, děti z mateřské školy a děti z tanečních souborů. Poděkování patří nejen
účinkujícím, ale i všem učitelům, učitelkám a vedoucím tanečních skupin, které děti na vystoupení
připravili. V neposlední řadě poděkování patří i rodičům dětí, kteří je na chodbě neúnavně převlékali z jednoho kostýmu do druhého. Plný sál odměnil děti zaslouženým potleskem.
Jana Kalandrová, foto Hana Vlková
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OSLAVA FILIPOJAKUBSKÉ NOCI
V sobotu 30. 4. 2011 v odpoledních hodinách se všechny
čarodějnice i kouzelnice sešly na místním parkovišti, aby oslavily Filipojakubskou noc. Malé i velké pilotky nastartovaly svá
košťata a rozletěly se směrem k hasičskému hřišti Starátku.
Tam pro ně byl připravený bohatý program, který byl bohužel
ochuzen kvůli dešti. Tetu Bimbulu II. ale nic jen tak nezaskočí a
odpoledne se nakonec přece jen vydařilo. Místo plnění úkolů se
tancovalo, popíjely se čarovné lektvary a jedly ryby.
Odpoledne, jakmile přestalo pršet, nám mamky a dcery čarodějky předvedly nacvičený tanec, se kterým měly úspěch i na
nesoutěžní taneční přehlídce v Mikulově, a slavnostně zapálily
vatru. K večeru byly vypuštěny thajské lampiony štěstí, rozdány čarodějnické medaile a místo dětí řádily maminky. Akce se i
přes nepřízeň počasí vydařila a proto bych chtěl poděkovat nejen
organizátorům, ale i divákům, které nezaskočil déšť a vydrželi až
Kryštof Lambot
do konce.

DRNHOLECKÉ VINOBRANÍ - VÝZVA - POZVÁNKA
V měsíci září – v sobotu 24. 9. 2011 - se bude v Drnholci konat „I. Drnholecké vinobraní“.
Chystáme pro vás historický průvod obcí kolem otevřených sklepů, nebude chybět hospodář a hospodyně, dobové kostýmy, hotaři, soutěže spojené s vinobraním atd. Soubor
Pálava nám předvede Zarážení hory a večer k tanci a poslechu zahraje DH Kateřinka
z Mutěnic. Kdo z občanů má zájem se angažovat v oblasti stánkového prodeje (ne textilní
zboží), otevřením sklepu, účastnit se průvodu v kostýmu nebo kroji, či jen tak pomoci,
nechť se do 15. 7. 2011 nahlásí v knihovně. Předem všem děkujeme.
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Školní rok pomalu končí a je dobré Vám, čtenářům trochu ukázat některé činnosti, které naše děti, učitelé uskutečnili. Během dvou let proběhl projekt „Já na to mám“
financovaný EU a ČR. Činnosti a aktivity žáků a učitelů
otevřely další přínosné cesty v práci školy a budou pokračovat i v dalších letech. Získali jsme prostředky ve výši
2.100.000,-Kč a použili na zlepšení vybavení školy výpočetní technikou – nová počítačová učebna, interaktivní
tabule na modernizaci výuky, fotoaparáty, kamery na
dokumentaci a zveřejňování naší práce.
Od září 2010 jsme zapojeni i do dalšího projektu ministerstva školství „EU peníze do
škol“, v kterém realizujeme nové metody práce a také zlepšujeme materiální podmínky pro
žáky i učitele. Hodnota tohoto projektu je 1.400.000,-Kč. Bude ukončen v roce 2013.
Dalším mezníkem v historii školy je realizované zateplení celé budovy, včetně výměny
oken a nově zaizolovaných rovných střech. Dne 9. června proběhla kolaudace a hodnota stavby je 18.500.000,-Kč. Dalším krokem je ukončení vytápění kotelnou a přechod na plynové
vytápění, což je v současné době v jednání a věříme, že se v příštím roce podaří uskutečnit i
tato akce a tím i opravdové zefektivnění nákladů na provoz.
V novém školním roce nastoupí do funkce ředitelky naší školy paní RNDr. Jana Kalandrová
po rezignaci Libora Smíška.
Krásné prázdniny a dovolené přeje Libor Smíšek

PROJEKT
„JÁ NA TO MÁM“
První květnový týden na základní škole byl potřetí ve znamení projektového vyučování.
5. ročník
Již potřetí se žáci pátého ročníku zapojili
do projektu se zaměřením na sousední státy
ČR.
Během týdne získávali pod vedením
svých pedagogů znalosti o Polsku, Slovensku,
Německu a Rakousku. K nabývání zkušeností byli vedeni různými formami a metodami
práce od vyhledávání, vypracovávání referátů,
prezentací vlastních prací, výkladem, vyplňováním křížovek a různých kvizů, zhlédnutí filmů atd. Žáci si svůj obzor o sousedních
státech rovněž rozšiřovali studiem v atlasech
a encyklopediích, vařením a přípravou národního jídla daného státu ve školní kuchyňce,
nacvičili písně a tance některých států. Své
nabyté vědomosti pak využili v závěrečném
testu.
Hedvika Škrabalová
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6. ročník
V šestém ročníku bylo projektové vyučování zaměřeno na starověké Řecko a Řím.
Žáci se sami rozdělili do pětičlenných skupin,
ve kterých po celý týden pracovali. Každá
skupina byla fiktivní cestovní kancelář, která
vypracováním pracovních listů vytvořila katalog dovolené v Řecku. Činnosti byly připraveny
tak, že zahrnovaly úkoly ze všech vyučovacích
předmětů a navíc praktické činnosti – drátkování, pedig, výrobu řeckého salátu. Dalšími již
tradičními výstupy každé skupiny byla výroba
masky řeckého divadla, maketa Kolossea a jedna skupina vytvořila i velmi zdařilou maketu
trojského koně.
Novinkou v tomto týdnu byly gladiátorské hry, které proběhly v tělocvičně a nahradily
plavání v hrušovanském bazénu. V pátek, kdy
již byly všechny úkoly splněny, jsme se podívali

na film Asterix a olympijské hry. Po projekci
proběhly závěrečné prezentace, ve kterých každá skupina předvedla, co za týden udělala.
Celkové hodnocení projektového týdne: žáci
byli ukáznění, pracovali svědomitě, úroveň
vypracování katalogu a praktických úkolů se
odvíjela od schopností žáků celé skupiny.
Soňa Zabloudilová

7. ročník
Žáci a žákyně 7. ročníku i letos zjišťovali prostřednictvím svých příbuzných či známých,
kteří pracují nebo žijí v zemích Evropské unie,
zajímavosti a postřehy z běžného života v těchto zemích. Pochopitelně, že se nejdřív seznámili podrobně s touto institucí. Vyhledávali informace, hráli hry, řešili hlavolamy i hádanky,
malovali na hedvábí, naučili se hrát petanque,
provedli a vyhodnotili anketu... Uteklo to jako
voda.
Sedmáci, vaše prezentace i práce v celém
projektovém týdnu byla skvělá! Moc chválím!
Jana Kalandrová

Ukázka práce žáků a žákyň 7. ročníku:
Rozhovor o Dánsku
Rozhovor jsme dělali s paní Helenou Peškovou, která teď bydlí v Dánsku a žila v Česku.
My:
Kde bydlíš?
Helena: Bydlím v hlavním městě Kodaň.
My:
Co je nejvíce odlišné proti běžnému
životu v ČR?
Helena: Dánové se koupu v moři, které má
obvykle teplotu kolem 9-17 stupni.
- hodně se používá kolo jako součást dopravy
do práce, děti do školy
- velmi dobrá infrastruktura dopravy - vlaky,
autobusy, metro
- v rodinách se většinou společně stoluje:
snídaně, večeře teplé každý den, obědy jsou
menší a bez polévky
- podává se hodně zeleniny, ryby
- Dánové nejsou tak dobří v hokeji :), ovšem
vynikají v házené.
My:
Co je stejné jako v ČR?
Helena: Dánové maji podobné chování jako
Češi např. podobný ironický humor
My:
Jaké je národní/typické jídlo?
Helena: Speciální chleba - rugbrod (celozrn-

ný chleba podobný jako moskevský chleba,
více suchý)
Tradiční oběd je malý - pár krajícu rugbrod
chleba obložené např. salám, máslo, sýr, vařené vejce, sleď/slaneček.
Větší oběd zahrnuje i teplé jídlo - ryba,
vepřové maso, kuře, brambory, rýže, studená
ryba.
My:
Jaký druh dopravy je nejtypičtější?
Helena: Nejtypičtější je auto, hromadná
městská doprava - vlaky z hlavního města do
okrajových příměstí, kola, metro a autobusy v
centru města.
My:
Jaké jsou nejoblíbenější sporty?
Helena: Fotbal, vodní sporty, plachtění, házená, basketbal, tenis, golf, cyklistika, běhání.
My:
Co se ti tam líbí?
Helena: Pohodovější a poklidnější životní
styl. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.
My:
Jaké jsou v Dánsku významné osobnosti?
Helena: Královna Margrette II a její rodina,
korunní princ má 4 děti, z toho nedávno narozená dvojčata.
Hans Christian Andersen - spisovatel, známe i v Česku.
Dánsko je známé svým designem - spousta
designerů - Georg Jensen, Arne Jakobsen.
Spousta sportovců např. Frederik Fetterlein
měl za manželku Terezu Maxovou.
My:
Děkujeme
Helena: Nemáte za co ráda jsem vám pomohLambotová Natálie,Bártová Marie,
la
Hajduchová Iva, Trefilíková Táňa, Adam Vojtěch

8. ročník
Ve dnech 2. - 6. 5. se žáci věnovali volbě povolání. Pracovali jako vždy ve skupinkách. V rámci
exkurzí navštívili tři podniky – Nové vinařství
v Drnholci, cihelnu a HTS v Novosedlech. Ve
středu pracovali žáci ve škole. S výchovným
poradcem se učili vyplňovat přihlášky na školu, s jazykáři strukturované životopisy v anglickém, německém nebo ruském jazyce. Ve
čtvrtek jeli s třídními učiteli na Úřad práce v
Břeclavi, kde se jim dostalo výchovného poradenství a z testu se dozvěděli, jaká povolání
pokračování na straně 8 7

jsou pro ně vhodná. V pátek se již věnovali
dokončení reportáží, svou týdenní práci na
závěr prezentovali. Práce skupinek byla rozdílná. Žáci byli bodově ohodnoceni a jejich
výsledky se započítávají do předmětu Člověk a
svět práce. Tento týden byl každopádně zajímavější než běžný pracovní.
Kateřina Smíšková

9.ročník
„Absolventský
týden“, jak se náš
projekt pro deváté
třídy nazývá, opět
přispěl k prověření
osobních schopností
a dovedností každého našeho vycházejícího žáka.
Na začátku týdne si žáci vybrali ke třem
povinným předmětům – český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika - jeden předmět
volitelný – výchovy - výtvarná, hudební, tělesná, dále fyzika, ale i kuchař,
aranžér, stolař. Dalším úkolem bylo
vytvořit vlastní studijní plán – kdy,
kde, co, s kým, jak dlouho, jakým
způsobem se budu učit. No a potom
to začalo. Z učitelů se stali konzultanti připravení pomoct a poradit,
ale hlavní práce zůstala na žácích.
A tady se prověřilo, kdo je schopen

odpovídat za svou práci, kdo chce dosáhnout
co nejlepších výsledků, nebo naopak pro koho
je škola pouze místem, kde je teplo, světlo a kde
to nějak přetrpí.
Na závěr týdne byly připraveny absolventské
zkoušky. Bylo možno předvést, co se žáci naučili a během tohoto týdne si zopakovali. Většina si prožila větší či menší nervozitu a všichni
poznali pocit, jaké to je stát před zkušební komisí. Pro všechny to bylo poprvé, ale určitě ne naposledy, a tak je to
do života dobrá zkušenost. Mnozí byli
potěšeni svým výkonem, některým se
příliš nedařilo, ale celkové výsledky byly
znatelně lepší než v minulém školním
roce. Zbývá našim absolventům jenom
popřát, ať se jim u všech dalších životních zkoušek daří dobře.
Jitka Radkovičová

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

Beseda o holocaustu 26. 5. 2011

Ojedinělý projekt pro české školy připravily organizace: Terezínská iniciativa, Židovské muzeum v Praze, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém . Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Cílem besedy, které se žáci našich devátých tříd zúčastnili, je zvýšit povědomí mladé generace
o závažnosti rasových předsudků a o mechanismech jejich vzniku. Interaktivní formou jsou žáci
seznámeni na příkladu holocaustu s rasovou diskriminací.
Lektor Mgr. Pavel Horák přiblížil velmi
zajímavým způsobem – dokumenty, fotografie
záznamy vzpomínek pamětníků – toto smutné
historické období. Pro mnohé naše žáky to nebylo první setkání s těmito informacemi, protože
v loňském roce měli možnost navštívit Osvětim.
Doufejme, že i tato beseda přispěla k utvoření
vlastního, doufejme, že správného, názoru našich
žáků na různé ideologie a na vztahy mezi lidmi.
Jitka Radkovičová
8

Soutěžíme s Napoleonem
I letos se družstvo žáků naší školy zúčastnilo dějepisné soutěže v Mikulově věnované
Napoleonovi, která proběhla dne 10. května
2011 v prostorách mikulovského zámku. Klání opět probíhalo ve dvou kolech - první kolo
sestávalo z kvízových otázek a ve druhém kole
čekaly na soutěžící poznávací úkoly. Letošní
tým, složený ze žáků 8. B - Dominik Ďurko,
Simona Kahánková, Tereza Táborová a Kristýna Tomolová, obsadil v tuhém boji krásné

3. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Soňa Zabloudilová

Ukončení školního roku v jazykových kurzech pro dospělé
Ve středu 25. května ukončili dospělí studenti NJ školní rok. Na poslední hodinu přichystali párty na rozloučenou před prázdninami.
Děkuji všem za krásnou kytici, za jejich píli, aktivitu a snahu získat co nejvíc znalostí.
To je pro učitele úplně nejvíc!
Přeji všem svým dospělákům krásné prázdniny a těším se na první středu v září.
Soňa Zabloudilová

Na 21. červen připadl konec
školního roku pro 24 studentů anglického jazyka. Myslím, že za sebou
máme další „pohodový“ rok.
Milí studenti, thanks! Díky
za váš zájem, přípravu, dobrou
náladu. Jste týden od týdne lepší
a lepší, takže budeme rády, když se
po prázdninách a dovolených opět
v září společně setkáme. Přejeme
krásné léto a v září na viděnou!
Jana Kalandrová, Jitka Radkovičová
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Z činnosti MS Rozvoj
Nejen měsíc červen, ale
i celé jarní a nastávající
letní období je pro myslivce plné akcí a tvůrčích činností.
16. května započal odchov srnců (průběrných) I. věkové třídy. Je
vhodné odlovit i srnce
II. a III. třídy, kteří jsou
do chovu nežádoucí a nechceme, aby se dostali do říje. V tomto období se stále věnujeme
lovu škodné, především lišek, toulavých psů
a koček (v souladu se zákonem). Zajišťujeme
ochranu zemědělských kultur, kterou páchá
převážně černá zvěř. Z kultur určených k
sečení vyháníme zvěř pomocí loveckých psů,
aby nevznikaly škody na zvěři. Je naší povinností zajistit klid v honitbě, aby nedocházelo
k rušení zvěře v době hnízdění a kladení mláďat. Osíváme myslivecká políčka vhodnými
kulturami, které slouží zvěři v zimních měsících jako potrava.
Neustále se věnujeme výcviku loveckých
psů. V současnosti připravujeme ke zkouškám dva ohaře a českého fouska. Na barvářské zkoušky (pro dosled a dohledávku zvěře
spárkaté) se připravuje jeden labradorský
retrívr (honič). Provádíme rozvoz vody do
napáječek umístěných v honitbě na místech,
kde není žádný zdroj vody. Již v letních měsících musíme zajistit krmení pro zimní období.
Věnujeme se i střeleckým akcím. První
květnový den se uskutečnil již druhý ročník
střelby z brokové zbraně na asfaltové holuby pod názvem Jarní cena Josefa Čápka na
střelnici v Brodě nad Dyjí. I v letošním roce
jsme se zapojili do místních oslav Dne dětí. V
měsíci červenci připravujeme již po několikáté letní zábavu pro širokou veřejnost. Stále se
věnujeme práci s mládeží v kroužku Mladých
ochránců přírody a myslivosti. Připravujeme
letní tábor s mysliveckou tématikou a následnou soutěž „O zlatou srnčí trofej“. Touto cestou bychom chtěli oslovit děti a jejich rodiče,
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kteří mají o myslivost a přírodu zájem, aby
rozšířili naše řady a přišli nás navštívit, podívat se a zapojit se tak do myslivecké činnosti. Jsme zájmovou organizací a je jen na nás,
jakým směrem se bude myslivost v Drnholci
ubírat.
Pavla Koňaříková, jednatel MS Rozvoj

Valná hromada honebního
společenstva
Dne 18. 5. 2011 se v místní sále kulturního
uskutečnila valná hromada vlastníků pozemků
– členů HS v katastru území Drnholec. Všichni
vlastníci obdrželi písemné pozvání od starosty
HS pana Miroslava Tomečka. Tato hromada
byla svolána na popud společnosti AGRO Měřín, kterou na valné hromadě zastupoval pan
Ing. Gabriel Večeřa.
Na valné hromadě byl odvolán dosavadní
výbor HS a zvolen nový. Starostou HS se stal
Ing. Gabriel Večeřa, co by majoritní vlastník
pozemků v KÚ Drnholec. Místopředsedou se
stal Ing. Pokorný. Dalšími členy výboru jsou
Ing. Zavadil, Ing. Gerža a Miroslav Tomeček.
Naše myslivecká společnost má s HS řádně sepsanou smlouvu nájemní do roku 2013.
Jestli se nám, myslivcům, podaří uhájit honitbu
nebo alespoň část (minimálně 500 ha) závisí
především na tom, zda se budeme zamlouvat
novému starostovi HS. Že jde dnes především
o majetek a o to , kdo má převahu vlastnictví
pozemků, bylo zřejmé z celého průběhu valné
hromady. I když jsme my, myslivci, získali od
vlastníků pozemků plné moci, nestačily nám
na to, abychom v jakém koliv směru ovlivnili
průběh valné hromady. Alespoň jsme si ujasnili, kdo stojí na čí straně a jak vidno, o to šlo i
novému starostovi HS, který měl na své straně Pozemkový fond i Povodí Moravy. Účelem
valné hromady tedy bylo pravděpodobně zjistit,
jakou sílu hlasů mají drobní vlastníci společně
s obcí proti společnosti Agro Měřín, Pomoně
Těšetice a ostatním vlastníkům z Vysočiny.
Máme alespoň ve výboru HS pana Miroslava
Tomečka a tak věříme, že jako dobrý myslivec
nám pomůže po roce 2013 uhájit alespoň kousek honitby pro výkon práva myslivců.
Za vlastníky pozemků a myslivce Pavla Koňaříková

ZAMYŠLENÍ – ČERVEN – MĚSÍC MYSLIVOSTI
Označení června jako měsíce myslivosti, patří mezi
nejmladší tradici naší české myslivosti. Byl vyhlášen v
roce 1959 a jeho hlavním cílem byla propagace myslivosti a práce myslivců.
Po revoluci se objevily názory, zda tradici dodržovat, či nikoli. Dospělo se k názoru, že ne vše, co vznikalo před rokem 1989, bylo špatné. Veřejnost měla možnost sledovat činnost myslivců a jejich práci vedenou
k ochraně přírody a volně žijících živočichů. Ptáte se,
proč vlastně měsíc červen? Podíváme – li se v tomto období do přírody, zjistíme, že právě v červnu se v
našich honitbách vyskytuje mnoho mláďat. Nejedná se
jen o druhy mláďat myslivecky obhospodařovaná, ale
také mnoho běžných živočichů.
V dnešní době jsou ale myslivci skeptičtí a to v
souvislosti se vznikem soukromých honiteb. Po etické
stránce utrpěla i česká myslivost. Zdá se, že ubylo myslivců a přibylo pouze lovců.
Pokusme si na chvíli představit, co by se stalo, kdybychom zrušili myslivecké hospodaření se zvěří.
Přestali bychom o ni pečovat, dokrmovat a lovit. Drobná zvěř by byla pod obrovským tlakem predátorů, jejichž výskyt je i za součastné regulace vysoký. Vlivem krkavcovitých ptáků bychom na krmítkách
neslyšeli zpívat sýkory ani jiné drobné ptactvo. Zajisté by došlo k přemnožení většiny druhů spárkaté
zvěře.
Obecně vztah veřejnosti k myslivosti je dnes veden k zápornému znaménku. Mnohdy cíleně jsou
myslivcům upírány zásluhy o ochranu přírody a o péči o ochranu zvěře. Proto se jako myslivecké
sdružení snažíme využít našeho svátku k tomu, abychom ukázali klady své činnosti, pochválily českou
myslivost a upozornili na pěkné myslivecké tradice, které nám v jiných zemí (v zemích lovců) zajisté
závidí.
Žijeme na vesnici, kde byla myslivost vždy součástí dění, a kde je veřejnost v úzkém kontaktu s
námi. Mnoho lidí myslivce má rádo, rádi se pobaví společně s myslivci na různých setkáních a při
různých příležitostech. Pevně věřím, že to tak zůstane i nadále.
Pavla Koňaříková

NĚCO MÁLO ZE SOUTĚŽNÍHO MARATÓNU MLADÝCH HASIČŮ
Jak jsem psala v minulém občasníku, tak
od května nám začal soutěžní maratón. Jako
každý rok začínáme v Tvrdonicích. Zde probíhají dvě discipliny, a to požární útok a štafeta
4x60 m. Starší žáci se umístili na krásné stříbrné pozici. Mladším žákům se to moc nevydařilo, ale to nám vůbec nevadí. Jejich nový trenér
Kryštof Lambot, to totiž vůbec nemá jednoduché. Teprve děti poznává a je to opravdu těžké,
protože mladší žáci nejsou zrovna tak poctiví a
nechodí na tréninky pravidelně. Proto je těžké
složit stabilní družstvo. Ale věříme tomu, že se
děti polepší a výsledky se dostaví.
Abychom nezaháleli, tak hned na druhý
den jsme jeli do Valtic, kde probíhala soutěž
v požárním útoku. Zde se soutěž vcelku protáhla, protože během dne nastali menší kom-

plikace a ještě nám malinko zapršelo. Ale nás
to vůbec nerozhodilo a měli jsme opět pěkné
výsledky. Starší si dovezli do své velké sbírky
putovní pohár a zlatou medaili a mladší si
dovezli další zkušenosti.
Týden rychle utekl a začal nám další
sportovní víkend. Tentokrát jsme zavítali do
Velkých Bílovic, kde se soutěž konala poprvé.
Probíhaly zde dvě disciplíny. První se soutěžilo
ve štafetě dvojic a následně v požárním útoku.
Zde nám taky počasí moc nepřálo. Úspěch nás
opět neminul, sice to bylo o stupínek níže, ale
stříbrná pozice pro starší žáky je taky úspěch.
Mladší žáci si sice medaili nedovezli, ale
postupují v umístěních pořád o pořadí výše a
výše.
Následující týden jsme přidali pár tréninků,
pokračování na straně 12 11

lech jsou nějak zakleté, protože už několik roků
po sobě se stala ta samá situace jako letos. Ale
hasiči v Novosedlech se nevzdávají a nahlásili
náhradní termín a to na 10. září.
Po krátkém oddechu jsme se vydali do Poštorné. Soutěžilo se zde ve štafetě a v požárním útoku. Ráno jsem vyjeli v dobré náladě
a sluníčko svítilo. Tento den pokračovat v tak
dobré náladě jak ráno. Dětem se dařilo. Mladší žáci se konečně dali pořádně do kupy a
opravdu to bylo vidět. Opravdu táhli za jeden
protože nás čekala nejdůležitější soutěž v roce.
Jedná se o celoroční soutěž jménem Plamen
okresu Břeclav. V čem spočívá, o tom už jsem
informovala v předchozích číslech občasníku.
Tak jenom zkráceně. Jedná se o dvě části a to
podzimní a jarní. V podzimním kole jsme si
zajistili tyto pozice. Starší žáci první pozici,
společně s našimi největšími rivaly jménem
Tvrdonice, a mladší žáci si ulovili osmou pozici. Ale není to vůbec rozhodující. Jarní kolo
může vše změnit.
Letos se okres mládeže konal opět v Drnholci na hřišti Starátko dne 22.5.2011. Počasí
se umoudřilo a krásně svítilo sluníčko. Před
začátkem soutěže nastaly menší komplikace
a museli jsem trošičku přehodnotit drnholecká družstva. Starší žáky to rozhodilo a první
disciplína se jim moc nepovedla. Ale po menším povzbuzení sebrali všechny síly, co měli
a dotáhli vše do nejlepšího konce. Po právu
si vybojovali první místo
a tím postup do krajského
kola, které se koná dne
18.6.2011 ve Slavkově u
Brna. Ale abychom nezapomněli na ty mladší, tak ti
se bili jak draci. Vydali ze
sebe všechny síly a polepšili si o dvě místa a skončili
na krásném šestém místě.
Letos s námi to počasí vůbec nekamarádilo a
pro nepřízeň počasí byla
zrušena soutěž v Novosedlech. Soutěže v Novosed12

provaz a vybojovali si krásné druhé místo a
hrdě odjížděli se stříbrnými medailemi na
krku. Starší žáci si udrželi svoje super výkony
a dosáhli zlatého stupínku. A aby toho nebylo
málo, tak vytvořili nejlepší čas požárního útoku v okresu a to s časem 18:19 sekund.
Nezaháleli ani naši nejmenší „soptíci“. Bylo
jim umožněno svoje dovednosti předvést na
dětském dnu. Zde děti ukázaly, že si dokážou
poradit s požárním útokem.

Ještě nás čekají dvě soutěže,
v Šitbořicích a v Sedleci, o
kterých budeme informovat
v dalším čísle. A nastávají dětmi vysněné letní prázdniny, kdy
si všichni užíváme dovolených,
sluníčka a koupání.
Ještě bych chtěla informovat spoluobčany, zvláště ty,
kteří se orientují v počítačovém
světě, že máme na facebooku
založené stránky pod názvem „MLADÍ HASIČI-SDH DRNHOLEC“, můžete zde najít fotky
Blanka Marková
z různých akcí a soutěží.

Blíží se konec sotěže ročníku 2010/2011
a je před námi poslední kolo a utkání venku
s mužstvem Dolní Dunajovice. Situace od 6.
místa po konec tabulky se velice zkomplikovala. OFS Břeclav nařídil, aby všechna utkání
probíhala ve stejnou dobu. Věřme, že skupina
A 3 tř. bude zachována.
V oddílu dorostu přetrvává problém s trenéry a doplněním hráčů.Výbor rozhodl doplnit
dorost 4 hráči z mužstva žáků a tím zachovat
soutěž dorostu i do ročníku 2011/2012.
V měsíci červnu úspěšně absolvovali kurz
trenérů Michal Schmidt a pan Machač. Blahopřejeme a pan Machač již míří na post trenéra
dorostu.
V jarních měsících jsme vlastními silami provedli rekonstrukci WC mužů a žen, děkuje-

me zejména Bronislavu Plachému a Zdeňku
Hanákovi a jejich pomocníkům. Pomohl i pan
Lukáš s kanalizací a vodou. Celá akce byla
dokončena 15. 6. 2011.
TJ Dynamo spolupracuje i s dalšími
organizacemi v obci. Podílelo se aktivně na
koštu vína, dále na zajištění dětského dne, který byl velice pěkně a organizačně zajištěn paní
Bronislavou Šimčíkovou a jejími pomocníky.
Všichni se bavili, bylo nádherné počasí a vyšlo
to. Dále jsme se podíleli na pěkném a bohatém
sportovním turnaji mužstva Gladiators. Na
fandění mužstva z Červeného Hrádku dlouho
nezapomeneme. Bylo to nádherné. Na hřišti
TJ Dynama se uskuteční Červencová noc, kterou pořádá MS Rozvoj Drnholec.
Blíží se konec školního roku, proto přejeme všem dětem krásné prožití prázdnin a
mladým fotbalistům zvlášť! Užijte si prázdnin
a po nich se budeme těšit na nástup do dalšího
ročníku 2011/2012.
Výbor děkuje všem, kteří se podílejí na
průběhu akcí TJ Dynama Drnholec.
Za výbor TJ Křivánek Ferdinand

Poděkování
TJ Dynamo Drnholec děkuje touto cestou Českému zahrádkářskému svazu
Drnholec za projevenou vstřícnost při přenechání vína po koštu v letošním roce.Víno
bude použito na zajištění Krojovaných hodů, které se budou konat v prvním červencovém víkendu.
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Divadlo slavilo úspěch
(Převzato z deníku Nový život)
I na malé vesnici se dá
zažít velký kulturní zážitek. S
tímto pocitem jsem odcházela
z páteční předpremiéry ochotnického spolku v
Drnholci, která proběhla v sále místního kulturního domu. Jsem přesvědčená, že tento pocit
měli všichni přítomní, i ti, kteří zhlédli nedělní
premiéru.
Od podzimu se scházelo několik nadšených
herců - amatérů a pod vedením paní Bronislavy
Šimčíkové nacvičovali hru F. R. Čecha Dívčí
válka. Nezalekli se srovnávání s originálem a
podařilo se jim vytvořit svižné představení, které nenechalo nikoho dlouho chladným. Vím, že
divadlo je dílem kolektivu, ale vždy je potřeba
nějakého „tahouna“, který svým elánem a nasazením strhne i ostatní. V tomto souboru je to
určitě paní Pavla Koňaříková, jejíž „Vlasta“
byla opravdu skvělá.
Děkuji touto cestou celému souboru,
že obětovali v dnešní uspěchané a náročné době svůj volný čas a připravili nám,
svým spoluobčanům hodnotnou podívanou.
Jana Juřenová

Děkuji paní Janě Juřenové za objektivní kritiku. Já jen mohu dodat, že herci slavili
úspěch i v nedalekých Novosedlech. Na přání
Vás – diváků se divadelní hra reprizovala ještě
dvakrát a vždy byl sál plně obsazen. Báječná
atmosféra vybičovala všechny herce k pěkným
výkonům. Potlesk a ocenění v podobě květinových darů jim právem patřil. V podzimních
měsících divadelníky čeká turné nejen do okolních vesnic, ale dostali jsme pozvání i do Tvrdonic a Moravského Krumlova.
Ještě jednou jménem svým děkuji všem hercům a technickému zázemí za obětavost a píli,
kterou obětovali tak bohulibé činnosti, kterou je
ochotnické divadlo. Děkuji.
Bronislava Šimčíková

Manželé Kalousovi
v drnholeckém kroji
z konce 19. století
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MKZ a Knihovna

V pátek 22. dubna 2011
se 21 dětí sešlo v 17 hodin
před nově zrekonstruovanou knihovnou, aby se již
popáté sešly a zapojily do
akce Noc s Andersenem.
Na děti čekalo spousta
soutěží, her a půlnočního
překvapení.
Protože v letošním roce zde nocovala
i děvčata z Hrušovan a mladší děti, ihned po
příchodu a ubytování následovaly hry na
seznámení a zapamatování si jmen. Poté se
děti přesunuly před knihovnu, kde svými
obrázky vyzdobily chodník. Příprava táborového ohýnku a opékání špekáčků nám
zabralo hodinku. Po chutné a vydatné večeři
se děti vrhly na skrývačky s básníky, doplňování pohádkových dvojic, přesmyčky a
pokud chtěly, mohly si vyzkoušet svého filipa. Menší děti měly za úkol namalovat strašidlo a jako protiklad princeznu nebo vílu, či
milou postavu. Každý byl po zásluze odměněn malou výhrou.
Dvě hodiny před půlnocí jsme se vydali na cestu kolem Dyje až do pohádkového
lesa. Stezku odvahy nám zpříjemnil medvěd Pavel, smrtka Kamča a bludička Marťa.
Ke spánku jsme do svých teplých spacáčků zalehli až ve dvě hodiny ráno. Budíček
zazvonil ráno po sedmé hodině a po krátké
osvěžující rozcvičce nastalo balení, rozloučení a návrat do svých domovů. Všem spáčům
a pomocníkům mnohokráte děkuji. Děkuji i
panu starostovi, že se na nás přišel podívat.
Byli jste všichni super. Již nyní se těším na
další akci v knihovně.

informují

Noc s Andersenem
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Pasování
prvňáčků.............
V úterý 24. 5. 2011 proběhlo v naší
knihovně již čtvrté „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Tentokráte děti přišly
v doprovodu paní uč. Zuzky Mrenicové. V pohádkové knihovně na děti
již netrpělivě čekal pan král a celým
dopolednem děti provázel veselý
šášula. A že pasování není jen taková
pohoda zjistily děti záhy, když musely
splnit několik úkolů, které prověřily
nejen znalosti z oblasti pohádek, ale
také čtení. Pan král kontroloval, zda
se nepodvádí a zda všechny úkoly splněny byly. Poté následovalo
samotné pasování dětí i paní učitelky.
Nejen pěkný zážitek, ale i drobnou
pozornost a knížku si odnesl každý
prvňáček z knihovny domů. Děkuji paní učitelce Zuzce Mrenicové
za spolupráci, Jarce Jakubcové za
pomoc, panu starostovi Janu Ivičičovi
za přijetí pozvání a dětem za pěkné
chování v knihovně. Pevně věřím, že
si alespoň některé dětičky najdou opět
cestu do knihovny. Na všechny se těší
knihovnička Bronička.
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Oslava

Dne dětí v Drnholci...

Oslava se konala v neděli 29. 5. 2011.
Hřiště TJ Dynama ožilo malými Soptíky,
kteří všem dospělákům předvedli hasičský
útok. Před kabinami TJ Dynama se nám se
svými modely letadel předvedli drnholečtí
modeláři, kteří nám ukázali, jak modely
ovládají a několik modelů předvedli v letu.
V průběhu nedělního odpoledne na
asfaltovém plácku probíhaly disciplíny jako střelba z vodní pistole, hod šipkou do terče s liškou
nebo lovení kuželek na háček.
Letos obohatily nabídku
atrakcí místní mamky čarodějnice. Pan Ivan Kahánek vyrobil krásý domeček, ve kterém
si děti mohly tajně nakreslit
obrázek. V parném odpoledni
nechyběly vodní disciplíny jako
lovení krokodýla v lavoru, přenášení vody v houbě nebo na tácku.
Děti si také vyzkoušely své balanční
umění na chůdách, po laně s míčkem
nebo překážkovou chůzi mezi kuželkami
či s míčem. Chlapci pod vedením Karima
Abassy předvedli krátkou ukázku thai boxu

a nechyběly ani kroužky MKZ.
Na závěr dětského dne tanečnicím devátých ročníků poděkoval pan starosta Jan Ivičič
za reprezentaci Drnholce a
předal kytičku. Pevně věřím,
že odpoledne plné her, zábavy,
tance a sladkostí se dětem líbilo. Děkuji všem, kteří se podíleli
jak na přípravě, tak na samotném
průběhu akce.
Sponzoři MDD v Drnholci: ČZS
Drnholec, MS Rozvoj, TJ Dynamo,
manželé Kahánkovi, Iva a Dáda Štyksovy,
Jana Kalandrová.
Všem mnohokráte děkujeme.
Fotografie od Dády Štyksové – Den dětí
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Reprezentace městyse kroužky MKZ Drnholec
Děti, které navštěvují taneční kroužky
našeho kulturního zařízení v jarních měsících nezahálely. Soubor Jarabáček zahájil
své turné s pásmem Na koníčka 24.4.2011
na místní výstavě vína.
V sobotu 10.5. se vydali rodiče s dětmi
do nedalekých Pasohlávek, kde Jarabáček

zahajoval sezónu tamního areálu. V ten
samý den (jen o hodinu později) se zúčastnil soubor vystoupení s disco show Včelí
medvídci na nesoutěžní taneční přehlídce
Stonožka v Mikulově. Na osmém ročníku
Stonožky ještě vystupovaly tanečnice se
skupiny Nine stars se svou skladbou „Bota
jménem Melichar“ a se skupinou Čarodějnic z Drnholce, kterou tvořily maminky dobrovolnice a byly výborné.
V Mikulově jsme ukázali, jak pestré
taneční formace v Drnholci zvládneme.
Publikum ocenilo všechna vystoupení bouřlivým potleskem. Následovalo vystoupení
v Jevišovce na setkání Slovenských Bulharů, kde nejedno oko uronilo slzičku dojetím
nad vystoupením našich krojovaných dětí.
Poslední taneční kreace kroužků s forma-
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cemi disco show proběhlo na místní oslavě
Dne dětí. Zde jsme měli možnost naposledy vidět i vystoupení taneční skupiny Small
girls se svou skladbou „To jsme my“. Jsou
to žákyně devátých tříd, kterým poděkoval
za jejich devítiletou reprezentaci městyse
osobně pan starosta Jan Ivičič a místostarostka paní Jana Kalandrová.
V sobotu 4. 6. 2011 Jarabáček reprezentoval městys Drnholec na prestižní folklorní přehlídce Podluží v písni a tanci, kde
se statečně popral se svým pásmem „Na
koníčka“ se soubory jako je Břeclavan,
Lipovjan, Javoráček a další. V letních měsících děti čeká vystoupení v Drnholci při
nedělním hodovém odpoledni a na dětských

hodečkách v Dolních Dunajovicích.
Třetí týden v měsíci září proběhne nábor dětí od 4 let do Jarabáčku. Zájemci,
přijďte mezi nás.
Bronislava Šimčíková

21.4.2011 se konal zájezd do termálních
lázní Čalovo. Nálada skvělá, počasí slunečné, voda měla příjemných 36 stupňů, pivo
chlazené a hlavně příjemně strávený den
v novém prostředí zrekonstruovaných lázní.
Pokud jste se ještě nerozhodli kam na dovolenou, vřele doporučuji pro celou rodinu.

Drnholce a Litobratřic. I když nám počasí
nepřálo jak v jiných ročnících, náladu nám to
nepokazilo a byli jsme spokojeni. Kufr autobusu jsme zaplnili kytičkama do posledního
místečka. Děkuji všem za příjemně strávenou neděli a panu řidiči za bezpečnou jízdu.
Za foto děkuji Pavle Kosičové.

Kat Mydlář - strhující příběh o velké lásce,
ale také o velké zradě. Až v průběhu muzikálového předstvení jsem si uvědomila, s
kým vším se Kat Mydlář potkal a jak zásadně ovlivnil naše dějiny. V neděli 10.4.2011
v době od 14.00 do 17.00 jsme tak prožili
v pražském divadle Broadway dramatické
chvíle plné emocí a romantiky, kde nechyběly nádherné melodie.

FF Strážnice - který se konal v sobotu
25.6.2011. Krásné melodie, zpěv a lidové
tóny se ozývaly z každého koutu letního
amfiteátru. Verbuňk, hošije, vrtěná, ale také
Danajské tance, rozmanitost krojů, to vše tu
bylo k vidění. Nechyběly stánky s lidovou
tvorbou, chutnou krmí a trdelníky – těch tu
bylo…. prostě příště jedeme opět.

Zájezd za kytičkami
- v neděli 1.5.2011 jsme
pořádali zájezd na Flóru
do Olomouce. Zájezdu se
zúčastnilo 45 zájemců z

Robin Hood - 26.6.2011 zájezd na muzikálové představení v pražském divadle Kalich.
Inscenace režiséra Jána Ďurovčíka má nápad,
švih a spád, pořád se v ní „něco děje“ – ať už
se lítě bojuje na padajících kládách, svižně
tancuje, nostalgicky promenáduje mezi mezihry nebo se hemží umrlci a věčně se hádajícími skřety: Hluchým a Slepým. Dokáže
zaujmout od samotného začátku až do konce
představení. Hudba s keltskými motivy Ondřeje Soukupa má v sobě
nejen dramatickou sílu a
jednotlivé situace umně
propojuje, zároveň ale
nabízí i tři čtyři potenciální hity. Gabriela Osvaldová je vybavila romantickými, ale i – jak už je
jí vlastní – ironickými a
„odvázanými“ texty.
Pro podzimní chvíle připravujeme (dle vašeho přání) již třetí zájezd na muzikálové představení Děti ráje. Již nyní se můžete hlásit
v knihovně. Dále připravujeme celodenní zájezd za nákupy a na prohlídku předvánoční
Prahy. Bližší informace získáte v knihovně.
Bronislava Šimčíková
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HOTEL DRNHOLEC

informuje

kůži, křeče, nadýmání atd. Potíže se objevují hned po požití potraviny, maximálně do
několika hodin. K odstranění potíží s alergií na lepek patří jeho vyloučení ze stravy.
Někteří alergici ovšem mohou malé množství
lepku ve stravě tolerovat. To je taky zásadní
rozdíl mezi potravinovou alergií na lepek a
tzv. celiakií.

Celiakie a bezlepková dieta
V Hotelu Drnholec pracujeme v současnosti na projektu „Rekreace bez lepku“ ,
který umožní našim hostům, kteří trpí celiakií stravovat se v restauraci pomocí bezlepkové diety. My těmto hostům tuto možnost
nabízíme.
Zde je několik užitečných informací.
Podle renovovaných studií vychází
na 100 lidí jeden člověk s tímto omezením.
Například v Severní Americe se odhaduje
okolo 3 milionů pacientů.
V České republice činí kvalifikovaný
odhad 40.000 - 50.000 celiaků při poměru
1:200 - 1:250.
Od nového roku u nás v ČR probíhá
*cilený monitoring* Ministerstva zdravotnictví zaměřený na správnou diagnostiku,
což způsobuje prudký nárůst nových celiaků.

Celiakie je vážné onemocnění trávicího traktu. Nejde o alergické onemocnění,
od prosté potravinové alergie se zásadně
liší. Nemocní celiakií a alergici mají společné pouze to, že nesnášejí lepek a musejí
dodržovat bezlepkovou dietu.
Celiakie se neprojeví hned po konzumaci lepku, první příznaky nesnášenlivosti
propuknou po třech až šesti měsících. Během
této doby může člověk potraviny s lepkem
konzumovat, aniž pociťuje nějaké potíže.
Celiakie je nebezpečnější než potravinová alergie na lepek, protože při ní dochází
k chronickému zánětu tenkého střeva a vymizení slizničních klků. Tenké střevo přestává
normálně fungovat, dochází k poruchám
trávení složených cukrů a nedostatečnému
vstřebávání bílkovin, tuků, některých vitamínů a železa.

Bezlepková dieta je hit dnešní
Alergie na lepek vyžaduje speciál- doby
ní dietu
Zhruba čtvrtina dospělých v USA se

Bezlepková dieta spočívá v naprostém vyloučení lepku ze stravy. Vhodnými potravinami, které mohou obiloviny nahradit, jsou
kukuřice, proso, brambory nebo pohanka.
U pacientů je třeba vysledovat, zda nejsou
alergičtí na další potraviny, například sóju,
která má jinak v bezlepkové dietě své místo.
Ojediněle může vzniknout i alergie na brambory. Alergie na lepek časem nevymizí, dietní opatření je třeba dodržovat celoživotně.
Mezi příznaky potravinové alergie na
lepek patří průjem, zvracení, vyrážka na
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v současnosti snaží snížit, anebo úplně
vyloučit příjem lepku v potravě, uvádí marketingová firma NPD Group. To znamená,
že většina lidí, kteří konzumují bezlepkové
potraviny, to dělat nemusí - ale chce.
/“Cítím se líp, když lepek nejím. Když půjdu
do restaurace a dám si s přáteli talíř těstovin a pivo, budu to příští den cítit. Nikdo
nechce lepkovou kocovinu,“ říká Silvana
Nardoneová, jejíž dospívající syn má na
lepek alergii. (šéfredaktorka magazínu Every Day with Rachael Ray Nardoneová.)/

Jídlu podřizuje rodina i výběr popisuje peripetie se stravováním mimo
domov jinak optimismem zářící Lucie Kosadovolené
Celiaci jsou proto omezeni v jinak zcela běžných aktivitách, jako je cestování se stravováním v ubytovacích zařízeních, stravování ve školních jídelnách nebo závodních
kuchyních. K získání bezlepkových alternativ běžného pečiva obsahujícího lepek musí
nemocní vynaložit více času i finančních
prostředků.
/“Když jedete třeba jenom na denní výlet,
musíte s sebou táhnout plný batoh
jídla, protože nemáte po cestě žádné bistro,
kde by vám udělali třeba bezlepkový
bramborák. Musíte mít s sebou oběd, který
vám občas v restauraci milostivě ohřejí,“

nová, která v této souvislosti poprvé použije
větu: „Je to prostě hrozné.“ Kdyby někdy v
budoucnu chtěla podnikat, rozjela by podle
svých slov řetězec rychlého občerstvení pro
celiaky./
Proto v restauraci našeho hotelu nabízíme jídelní lístek složený z jídel bez lepku.
Doufáme, že tímto přispějeme k nárůstu
počtu hostů a zároveň zpříjemníme život
lidem, kteří tento problém mají.
Přejeme všem občanům krásné léto.
Za kolektiv Hotelu Drnholec
Daniela Wornell

******************************************************
V hotelu Drnholec nabízíme novou službu, půjčování
holí pro Nordic Walking.
Neustále se snažíme našim hostům rozšiřovat možnosti vyžití a tento druh pohybu se rychle rozšiřuje i v našich
končinách. Za kolébku tohoto
sportu je považováno Finsko.
NW může provozovat každý:
začátečník, mladý člověk i lidé
v pokročilém věku. Chodit se
dá po asfaltu i po polních cestách.
Severská chůze, je chůze se speciálními hůlkami. Je
to pohybová aktivita, při které
zapojujeme spodní i horní část
těla. Základem je správná technika a speciální hole. Ne každý, kdo chodí s holemi dělá
NW. Hole pro NW se často zaměňují za trekingové.
NW hůlky pomáhají udržet tělo v přímém postavení a tak upravují jeho držení. Kromě posílení horní poloviny těla mají vliv na jeho „rozhýbání“ k čemuž je klíčová správná
technika. Při této chůzi je zapojeno 90% svalů celého těla. Je to ideální forma pohybu ke
zvyšování fyzické kondice a zlepšení držení těla a příjemnou formou relaxace v přírodě.
Vyzkoušejte si Nordic Walking sami a udělejte něco pro své zdraví!

Severská chůze neboli

Nordic Walking

Zdeňka Matkowitschová, Hotel Drnholec
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Společenská kronika
Životní jubilea:

ČERVENEC
50 let Mgr. Duchoňová Hana
Šebestová Anna
Feigerle Libor
Hanáček Vítězslav
60 let Knápek Rudolf
65 let Vojtek František
Hemalová Jaroslava
70 let Jarec Michal
76 let Plassová Frieda
Olšová Alžběta
Zabloudilová Marie
78 let Karbulová Františka
80 let Hůserková Mária
Lehocký Július
86 let Kalianková Maria
SRPEN
50 let Hrabal Jiří
55 let Šipický Pavel
Konečná Hana

60 let
65 let

70 let
70 let
77 let
78 let
79 let
83 let
88 let
ZÁŘÍ
55 let
60 let
75 let
79 let
80 let
82 let

Štyksová Marie
Zajíc Bedřich
Polášek Jan
Bureš Josef
Španiel Jan
Konečný Miroslav
Konečný Miroslav
Divácký Miloslav
Tomiško Josef
Fialová Magdalena
Juřena František
Chmelinová Jiřina
Burešová Olga
Danihelíková Rozalia
Labaj Stanislav
Zemčík Miroslav
Jurkas Dušan
Macíková Ludmila
Štětkařová Růžena
Kulhavý Stanislav
Šipická Maria
BLAHOPŘEJEME

Vítání občánků
V sobotu 14. května 2011 jsme slavnostně přivítali a zapsali do Pamětní knihy obce tyto
děti: Annu Müllerovou, Jakuba Peřinu, Františka a Lenku Kočicovi.
Další vítání občánků proběhlo 18. června 2011 a do Pamětní knihy obce byli zapsáni:
Jan Povolný a Denis Šedivý.

Srdečně Vás zveme na Drnholecké vinobraní,
které se koná

v sobotu 24. 9. 2011 v Drnholci.
Nebude chybět historický průvod obcí,
otevřené sklepy, ukázka Zarážení hory, večerní
zábava s hotařama, DH Kateřinka a dobrým
burčákem. Těší se na Vás pořadatelé.
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TJ DYNAMO DRNHOLEC A KROJOVANÁ CHASA
vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY,
které se uskuteční na hřišti
TJ Dynama Drnholec
V sobotu 2. července 2011
hrají HOVORANÉ,
průvod začíná v 11.00,
11:00,
večer hodová zábava
od 20.00
20:00 do 02.00,
02:00,
vstupné 100,-Kč

V neděli 3. července 2011
hraje NIVNIČANKA
od 20.00
20:00 do 01.00
1:00
vstupné 70,- Kč.

V neděli odpoledne hraje k poslechu i tanci
Nivničanka už od 14.00 hodin na hřišti TJ Dynama,
v odpoledním programu vystoupí i Jarabáček,
vstupné 30,-Kč. Přijďte se pobavit, občerstvení zajištěno.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ROZVOJ
si dovoluje pozvat veřejnost na

ČERVENCOVOU NOC,

která se uskuteční 23. 7. 2011 ve 20.00 hodin
na hřišti TJ Dynama Drnholec.
Hraje skupina STOUNI.
Vstupné 80 Kč. Pro návštěvníky bude připraveno zvěřinové menu
a studené pivo. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.
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KOUPELNOVÉSTUDIOVHRUŠOVANECHNADJEVIŠOVKOU
VODATOPENÍ– PLYN– OBKLADY– DLAŽBAͲ SANITA Nádražní758

LETNÍSLEVA



Sprchový þtvrtkruhový kout patĜí do Ĝady výrobkĤ SHARK, kde se klade dĤraz zejména na
cenovou dostupnost pĜi zachování kvality, servisu a dostupnosti náhradních dílĤ.
Jednoduchý elegantní design sprchového koutu se hodí do každé koupelny.
Výbava: Sprchový kout þtvrtkruhový RozmČry: 90x90x198,5cm, Bílá barva vaniþka:
13 cm, VýplĖ: 4mm bezpeþnostní sklo grape
x
x
x

ALU rám
Úchytky
Dodáváno bez sifonu

Pƽvodnícena5500,Ͳ

Nyní2990,Ͳ
Zahradníhadice
½“Pƽv.cena19,ͲNyní13,Ͳ
¾“Pƽv.cena41,ͲNyní35,Ͳ
1“Pƽv.cena51,ͲNyní44,Ͳ



BazénováChemie
Sleva20%navše




PƎípadnédotazynatel.515229888,777654993,7770888,EͲmail:koupelny@bejlek.cz,www.bejlek.cz
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