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Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
Je za námi 1. ročník drnholeckého
vinobraní, který se dle mého názoru vydařil po všech stránkách. Byl dobře zorganizován, bylo nádherné počasí a přišlo velké
množství návštěvníků, kterým se tato akce
velmi líbila a kteří neskrývali své nadšení.
Někteří z nich posléze děkovali cestou emailů a povzbuzovali Drnholec do dalších
ročníků. Já chci touto cestou poděkovat
všem organizátorům, účinkujícím a vinařům, kteří se na vinobraní podíleli a kteří
této akci obětovali spoustu času a práce. Nebudu zde nikoho jmenovat, protože
je Vás opravdu mnoho. Děkuji také Vám
všem, kteří jste se přišli podívat a tímto

způsobem jste vinobraní podpořili. Věřím
tomu, že 2. ročník bude neméně úspěšný a že
nám v Drnholci vzniká další hezká tradice.
V polovině září byla dokončena oprava vozovky a chodníků na Stavební ulici. Při
této příležitosti byla taktéž vyměněna všechna napojení domovních vodovodních přípojek na hlavní řád včetně uzávěrů. Děkuji
obyvatelům této ulice za trpělivost a pochopení při provádění prací.
Firma Stavitelství František Dvořák z
Klentnice zvítězila ve výběrovém řízení na
opravu kapličky na hřbitově s cenou 225 tis.
Kč. Tyto práce již byly dokončeny, dotace z
Ministerstva pro místní rozvoj činila 158 tis.

Kč a zbylých 67 tis. Kč jsme použili z finančního daru od STKO Mikulov, jehož celková
výše činila 100 tis. Kč. Tímto STKO Mikulov
za tento dar děkuji.
V těchto dnech probíhá restaurování
sochy – pylonu u kostela, výběrové řízení
vyhrál restaurátor pan Josef Krososka. Práce budou dokončeny v průběhu října.
Velmi potěšitelnou zprávou je to, že
jsme obdrželi mimořádnou dotaci Ministerstva financí z rozpočtu ČR ve výši 5 mil. Kč
na opravu historické radnice. Podmínkou
ovšem je prostavět a vyúčtovat tuto dotaci včetně naší spoluúčasti ve výši 10% do
konce tohoto roku. Je to termín šibeniční,
ale zvládnout se to dá a musí. V minulých
cca šesti týdnech probíhalo náročné výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
Zájem ze strany stavebních firem byl opravdu velký, z původních asi 30ti zájemců se
vlastního výběrového řízení nakonec zúčastnilo 9 firem. Vítězem se nakonec, tak jako u
hřbitovní kapličky, stalo Stavitelství František Dvořák s nabídkovou cenou 7.450 tis. Kč
včetně DPH. Jenom pro představu – nejvyšší
nabízená cena byla 10.035 tis. Kč. Práce by
měly být dokončeny v červnu roku 2012. Jak
vidíte, 2,5 mil. Kč budeme nad rámec dotace
dokládat z našeho rozpočtu. Je potřeba také
říci, že ani toto číslo není konečné. Součástí této zakázky není restaurování dřevěného
malovaného stropu, vnitřní vybavení a venkovní chodníky kolem objektu. Tyto práce
budeme dodělávat postupně dle finančních
možností. Od původního záměru přestěhovat do tohoto objektu Úřad Městyse jsme
upustili, neboť stávající budova úřadu je již
opravena a stěhování by přineslo jen další
zbytečné náklady. Toto by šlo stejně provést
až za 5 let, neboť podmínkou získání dotace
na opravu a zateplení současné budovy úřadu bylo zachovat zde úřad právě minimálně
po uvedenou dobu. Do historické radnice
uvažujeme umístit Turistické informační
centrum, veřejné WC včetně WC pro vozíčkáře, úschovnu kol, vinotéku, obecní muzeum. V místnosti v 1. patře by mohly probíhat
menší kulturní akce, výstavy apod. Pokud by
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někdo z Vás měl nějaký jiný nápad a jeho
uskutečnění by bylo reálné, rád Vás vyslechnu.
Naopak, nebyli jsme úspěšní se žádostí
o dotaci na víceúčelové sportovní hřiště v
areálu školy z Programu prevence kriminality Jihomoravského kraje a ani se žádostí
o dotaci na opravu a zateplení hasičské
zbrojnice, taktéž z rozpočtu Jihomoravského
kraje.
Vítězem výběrového řízení na montáž
rozhledny se stala firma Mikulica s.r.o. z
Velkých Pavlovic, která má již zkušenosti se stavbou rozhledny na kopci Nedánov
u Boleradic. Jak jsem již psal v minulém
Občasníku, letos budou zhotoveny základy a
v červnu příštího roku by měla být rozhledna slavnostně otevřena.
Koncem září byly občanům, kteří se
přihlásili, zdarma poskytnuty a rozvezeny
240 l nádoby na plast a papír. Na ulici Hrušovanskou (Kradlov) byly umístěny pro tyto
účely dva kontejnery. První svoz papíru a
plastů od občanů proběhne 19.10. zároveň
se svozem bioodpadu. Žádám opět občany,
aby tyto nádoby nenechávali na chodnících
a v předzahrádkách, aby je schovávali. Drnholec plný nádob na odpady by určitě nevypadal hezky. Ti občané, kteří změní názor a
o tuto službu se ještě přihlásí, samozřejmě
nádoby dostanou dodatečně. Několik nádob
ještě zbývá.
Plán svozu odpadů do konce roku 2011:
12. 10.
– směsný komunální odpad
19. 10.
– papír, plast, bioodpad
26. 10.
– směsný komunální odpad
2. 11.
– bioodpad
9. 11.
– směsný komunální odpad
16. 11.
– papír, plast, bioodpad
23. 11.
– směsný komunální odpad
30. 11.
– bioodpad
7. 12.
– směsný komunální odpad
14. 12.
– papír, plast, bioodpad
21. 12.
– směsný komunální odpad
28. 12.
– bioodpad
4. 1. 2012 – směsný komunální odpad

V sobotu 15. 10. bude proveden sběr
nebezpečného odpadu a elektroodpadu.
Kontejner bude přistaven v 9.15 – 10.15
hod. na Výsluní a v 10.15. - 11.15. hod. na
Dyjské ulici u garáží vedle stavebnin. Zde
bude taktéž zároveň umístěn kontejner na
objemný odpad.
Elektroopad: např. chladničky, myčky, televizory, kuchyňské spotřebiče, pracovní
nářadí, vysavače, tiskárny, monitory, počítače apod. Zjednodušeně řečeno vše, co lze
zapojit do elektrické zásuvky, nebo co funguje na baterie.
Nebezpečný odpad: syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, jejich

obaly, elektrické baterie, autobaterie, oleje,
olejové filtry, textilní materiál znečištěný
škodlivinami, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla,
pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.), tiskařské barvy,
tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, spotřební chemii, pesticidy, zářivky,
výbojky a jiný odpad obsahující rtuť.
Objemný odpad: odpad, který nelze dát
do domovních popelnic a který nelze roztřídit do příslušných kategorií. Jde zejména o
koberce, čalouněný nábytek, matrace, linoleum apod.
Jan Ivičič, starosta

Slavnostní rozloučení s dětstvím
V páteční podvečer 2. září 2011 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti drnholeckým dětem, které v červnu 2011 ukončili
školní docházku v základní škole Slavnostní
rozloučení s dětstvím a první krok do „velkého světa“. Byla to nová akce a pořadatelé
do poslední chvíle netušili, jak uspějí a jestli
vůbec někdo přijde.
Z 21 pozvaných dětí dorazilo se svými
pyšnými rodiči celkem 13 dívek. Zúčastněné přivítala nová paní ředitelka RNDr. Jana Kalandrová. Starosta městyse pan Jan Ivičič
přednesl krásný projev. S dívkami se také došly rozloučit jejich bývalé třídní učitelky: paní
Mgr. Marie Mančíková a paní Mgr. Soňa Zabloudilová.
K závěru se dívky podepsaly na pamětní list, který bude součástí kroniky. Každá
dostala růžičku a kompas, aby vždy našla správný směr a cestu zpět do obce, kde prožila
své dětství.
Marie Ligasová
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Dušičkové zastavení

Je podzim, období dušiček. Procházím hřbitovy a prohlížím
pomníky. Počítám, kolika let se zemřelí dožili, pozoruji jejich
fotografie a domýšlím se, jaké osudy a životní příběhy se za nimi
skrývají. Nejsou to jen neznámé životy, ale přibývá i náhrobků
těch, které jsem znal, se kterými jsem se setkával. Takovými slovy by mohlo popisovat své návštěvy hřbitovů mnoho dalších lidí.
Podzimní zasmušilá a melancholická nálada, sklizeň úrody jakoby se odrážely i v rozjímání o
plynoucím životě, o jeho naplnění, smyslu a cíli. Bylo by nesmírným ochuzením, kdybychom
zůstali jen u sentimentu podzimní nálady. Četné kříže na náhrobcích nám připomínají skutečnost, která je předmětem naší naděje a opírá se o slova sv. Pavla v jeho listu Korinťanům:
„Nesmíte pro ně truchlit tak, jak to dělají ostatní, kdo nic nevědí o naději.
Protože věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také, že s Ježíšem Bůh přivede i ty,
kdo zesnuli ve spojení s ním. A pak už budeme s Pánem navždycky. Kříž ukazuje tedy nejen na
smrt, ale i na vzkříšení. Ve 2. knize Makabejské čteme: „Juda, kníže Izraele, uspořádal sbírku
dva tisíce drachem stříbra, kterou poslal do Jeruzaléma, aby byla podána oběť za hřích. To
bylo jistě dobré a šlechetné jednání, když tak smýšlel o vzkříšení. Kdyby totiž nevěřil že padlí
vstanou z mrtvých, bylo by zbytečné a směšné modlit se za mrtvé. Nadto myslel na nádhernou
odměnu, která je uchována těm, kdo zesnou ve zbožnosti.“
Ta slova ukazují na víru ve vzkříšení už ve Starém zákoně. Zemřelí nežijí pouze ve svých
dílech, myšlenkách, ve svých potomcích či v našich vzpomínkách, ale jejich duše žijí samy o
sobě, aby jednou povstaly ve vzkříšených tělech. Cestu k tomu, aby to bylo vzkříšení k oslavení
a nikoliv k odsouzení, pak ukazuje apoštol Jan ve svém prvním listě: „Milovaní, my víme, že
jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.“
Je tedy chvályhodné vzpomínat na zemřelé. A je pro ně osvobozující, jestliže se to děje
modlitbou, obětí, odpustky. Ve farním kostele v Drnholci je obraz Svaté přijímání vysvobozuje
duše z očistce. Je tam velice názorně zobrazeno, jakou moc má naše upřímná a opravdová
modlitba za zemřelé, je-li spojena s přijetím svátostného Krista.
Ať světla na hrobech našich drahých jsou výrazem tohoto našeho postoje, který otevírá našim
P . Jiří Komárek, farář
zemřelým bránu, aby spatřili světlo věčné.

Pobožnost za zemřelé bude v Drnholci na hřbitově 30. 10. 2011 ve 14.20 hod.

Vážení občané,
Sbor pro občanské záležitosti Úřadu
městyse v Drnholci uspořádá i letos

vzpomínku
k památce zesnulých
Ke společné vzpomínce Vás i celou
rodinu, příbuzné a přátele zveme
dne 30. října 2011 ve 14 hodin
na místní hřbitov, kde se uskuteční
tato vzpomínka.
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Památka zesnulých
Jedno srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je chtěli,
neozve se už vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Co vděkem za lásku a péči Vaši
vám můžem dát,
kytici krásných květů naposled
a pak jen vzpomínat.

Z
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Prvního září jsme slavnostně zahájili nový školní rok
v Základní škole Drnholec i v Mateřských školách v Drnholci, Jevišovce, Novém Přerově a Dobrém Poli. Základní
školu navštěvuje celkem 214 žáků, z toho na 1.stupni je
103 žáků v 5 třídách a na 2.stupni 111 žáků rovněž v 5 třídách. Z celkového počtu žáků je
105 dívek. Početní zastoupení z jednotlivých vesnic je následující: z Drnholce je 105 žáků,
z Jevišovky 47 žáků, z Novosedel 27 žáků, z Nového Přerova 14 žáků, z Pasohlávek 12
žáků, z Brodu nad Dyjí 6 žáků a 1 žák je z Litobratřic, z Dobrého Pole a Dolních Dunajovic. Mateřské školy navštěvuje 99 dětí.
ale také provozních zaměstK několika změnám došlo i
nanců. Ze zdravotních důvodů
v učitelském sboru. Rozloučili
odešla z funkce vedoucí školjsme se a poděkovali za mnoní jídelny paní Kratochvílová,
haletou práci ve vedení školy
nahradila ji paní Zajícová.
panu Smíškovi, který odešel
Paní sekretářku Pitákovou
na Základní školu do Hrušopo dobu mateřské dovolené
van nad Jevišovkou, a panu
bude zastupovat paní Xenie
Stašovi, který byl jmenován
Václavíková. Ostatní provozředitelem Základní školy v
ní zaměstnanci ve škole jsou
Březí. Rovněž jsme poděkovabeze změn.
li panu Janečkovi, ten odešel
Minimální změny jsou v učina zasloužený odpočinek.
telských sborech a provozních
Od letošního školnízaměstnancích ve školkách,
ho roku nastupuje do funkce
kde nově nastoupila pouze do
zástupkyně ředitele paní JuřeNového Přerova paní učitelka
nová, která se bude zejména
starat o 1. stupeň a mateřské školy a zároveň Zlata Szedmáková.
V základní škole i letos proběhnou dva propřevezme práci výchovného poradce. Novou
tváří ve sboru je třídní učitelka prvňáčků, paní jektové týdny v rámci udržitelnosti projektu
Šimčíková. Ostatní paní učitelky, pány učitele „Já na to mám“, o jehož realizaci jste pravia paní vychovatelky znáte. Takže velmi struč- delně informováni. Škola je také zapojena do
ně: třídní učitelkou 2. třídy je paní Mrenicová, projektu „EU peníze školám“, který přispívá
3. třídy paní Škrabalová, 4. třídy paní Radko- ke zkvalitnění výuky. Zaměříme se i na zlepvičová, 5. třídy paní Zabloudilová, 6. A paní
Smíšková, 6. B pan Pichanič, 7. třídy pan Procházka, 8. třídy pan Bárta a 9. třídy pan Krivjanský. Dále ve škole učí paní Mančíková, pan
Slavík a manželé Palíkovi. Než se po mateřské
dovolené vrátí paní učitelky Vlková a Bejdáková, tak několik hodin týdně budou také učit
paní učitelky Stašová, Kneeová Klára a Kneeová Miluše, které jsou rovněž vychovatelkami
ve školních družinách a školním klubu.
Změny se nedotkly jen učitelského sboru,
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šení spolupráce mezi školou a rodiči, mnozí se
tak již na začátku školního roku sešli s třídními učiteli svých dětí a mohli společně pohovořit o plánech na letošní rok.
I v letošním školním roce je pro žáky připravena široká nabídka mimoškolní činnosti,
která je zastřešena Domem dětí a mládeže
Mikulov.
Žáci se mohou zapojit do následujících
kroužků: taneční, gymnastický, dramatický (v
Jevišovce), hra na kytaru, hra na flétnu, šachy,
německý jazyk, míčové hry, Jarabáček, chytré
hlavy a šikovné ruce. Pro děti, které mají problémy se čtením a psaním je určen dyslektický kroužek.
Kromě vzdělávání, výchovy a mimoškolní
činnosti dětí jsou využívány prostory základní
školy a tělocvičen i pro dospělé. Třetím rokem
pokračují kurzy anglického a německého
jazyka pro dospělé. Ve večerních hodinách se

můžete připojit ke cvičení žen (pod vedením
paní Smíškové, nebo paní Šimčíkové), stolnímu tenisu (pan Smíšek, paní Smíšková),
volejbalu, basketbalu, florbalu. Podrobnější
informace jsou k dispozici ve škole.
Závěrem přeji všem úspěšný školní rok
plný sluníčka a pohody.
Jana Kalandrová,
ředitelka školy

Dny evropského dědictví
V sobotu 10. září se uskutečnil v drnholeckém
chrámu Nejsvětější Trojice v rámci Českého varhanního festivalu koncert barokní varhanní hudby. V
podání vynikající české varhanice Hany Bartošové,
která hrála na unikátní varhany z konce 18. století
z dílny Josefa Silberbauera, zazněly hudební skladby starých českých mistrů. Bohužel, jen hrstka návštěvníků využila jedinečné příležitosti poslechnout
si starý hudební nástroj, jehož zvuk je vysoko ceněn
odbornou veřejností. Po koncertu si mohli zájemci
prohlédnut starobylé varhany a v neformální debatě
se shodli, že zatím nebylo využito jedinečné akustiky
zdejšího kostela k nahrání koncertu a jeho vydání na zvukovém nosiči. Také vyjádřili názor, že by si
tato akce zasloužila větší pozornost veřejnosti a že bude nutno najít vhodnější termín této kulturní
události. Současně tak byly v Drnholci zahájeny Dny evropského dědictví, jedné z nejvýznačnějších akcí na propagaci památek, organizované po
celé Evropě. Každoročně v měsíci září se otevírají
nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších budov
objektů a prostor, včetně těch, co jsou jinak v průběhu roku nepřístupné. Tématem letošního ročníku
jsou Památky – tvůrci panoramatu našich měst a
městeček Z břeclavského okresu byla vybrána tři
místa. Kromě všeobecně známých Valtic a Mikulova byl vybrán Drnholec. Dny evropského dědictví v
roce 2011 právě probíhají. Více o tom na www.ehd.
cz
Jiří Janeček
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3x Jarabáček
Jarabáček
báčekáček
Jarabáček pod stanem
V pátek 26.8.2011 jsme se sešli – my
rodiče a hlavně naši malí Jarabáčci – v prostranství fotbalového hřiště TJ Dynama Drnholec, abychom tu mohli společně ukončit
úspěšnou sezonu Jarabáčku. Tentokráte jsme
se rozhodli strávit noc pod stanem. Dospělí
nelitovali a děti byly přímo nadšeny.
Poté, co jsme za asistence našich
ratolestí a s notnou dávkou
trpělivosti, ale hlavně s úsměvem postavili naše dočasné
obydlí, mohla zábava a program začít. Bylo připraveno spoustu her, do kterých
se zapojili jak děti, tak my,
rodiče. Velký úspěch slavilo malování na tělo. Nejvíce
se děti vyřádily na Broničce,
kterou důkladně zmalovaly od
hlavy až k patám. Největším překvapením pro malé i pro nás rodiče bylo připraveno na večer. Čekala nás cesta do lesa,

kde jsme měli najít zatoulaného medvěda.
Vzhledem k tomu, že šly děti v doprovodu
rodičů a bez baterek, trasu i medvěda zvládly statečně. Medvědovi dokonce i zamávaly
a popřály dobrou noc. Myslím, že některé
děti byly statečnější, než jejich maminky.
O stezce si děti ještě dlouho u táboráku i ve stanu dlouho povídaly.
Ráno nás dospěláky čekala dobrá
kávička a děti krátká rozcvička a tím jsme se spolu všichni
rozloučili. I když ne nadlouho,
protože od října nás opět čeká
spousta práce a legrace.
Závěrem jsem za sebe chtěla
poděkovat těm, kteří nám naše
stanování na hřišti umožnili a
hlavně všem maminkám a tatínkům, kteří měli čas a mohli se této
skvělé akce zúčastnit.
Tatínku – méďo, i tobě díky, byl jsi skvělý!
Dana Jandová

Pokračování na str. 8
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Jarabáček na Pálavském vinobraní
PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ je již
tradičně jedna z těch velkolepějších
kulturních akcí a letošní ročník jistě
nebyl výjimkou, alespoň podle různých novinových či internetových
zpráv, ve kterých se uváděla vysoká
čísla, např. o počtu návštěvníků, o
počtu účinkujících a také dle mnoha alb s fotografiemi účinkujících,
návštěvníků, stánkových prodavačů
a různých umělců a řemeslníků.
Jsem ráda, že i náš taneční a folklórně
založený kroužek JARABÁČEK z Drnholce mohl díky pozvání na 10. září poprvé vystupovat na Vinobraní a tím tak svou
nemalou troškou přispět k dobré a pohodové
náladě, ke spokojenosti všech zúčastněných
a k velkoleposti tohoto setkání ohromného
počtu lidí.
V sobotu 10. září jsme se před půl
desátou dopoledne všichni sešli před kinem
v Mikulově. Kroje, které využívá Jarabáček
jsou krásné na pohled a velkým lákadlem
pro fotografující návštěvníky. Tito hojně
využívali toho, že děti jsou v krojích bezprostřední a že se bez ostychu nechají vyfotit. I
my jsme neodolali a pořídili pár fotografií se
zachycením všech usmívajících se dětí z Jarabáčku.
Po přemístění se na náměstí bylo kolem desáté hodiny dopoledne vše slavnostně zahájeno.
Mohli jsme vidět a hlavně slyšet královskou
družinu, prozatím bez krále a královny. Ihned po tomto zahájení vystupovaly jako
první naše děti z Jarabáčku se svým pásmem
„Na koníčky“. Poprvé tancovaly a zpívaly

8

v doprovodu cimbálové muziky. I když s cimbálkou nezkoušely, přesto byly úžasné: dokázaly si udržet své tempo, na které jsou zvyklé
z běžných zkoušek. Děti se tak snažily, aby se
líbily, že na nich nebyly znát ani známky trémy. Malé děti v krojích, to je opravdu velké
lákadlo a nádherná podívaná pro všechny a
pro nás rodiče velká pýcha.
Během vystupování dětí z Jarabáčku na
pódiu se někteří z rodičů zmínili o skutečnosti, že kdyby nebylo našich Jarabáčků, tak se
ani na vinobraní nepřijdou podívat. Někteří
z nás byly na slavnostním vinobraní poprvé
a byli nadšení. Tím, že je Jarabáček zván na
spousty podobných akcí a také tím, že tyto
akce jsou vždy konány v doprovodu rodičů
dětí, říkáme si, my dospělí,: „Ještěže ty naše
děti chodí do Jarabáčku, my se s nimi alespoň podíváme na místa a akce, které bychom
zřejmě ani v běžném životě nenavštívili. „
Po vystoupení jsme měli do jedné hodiny
možnost sledovat další program, navštívit
stánky na náměstí a atrakce v zámecké zahradě. Během této pauzy byly naše drobotinky
opět středem hledáčků různých fotoaparátů
a netrpělivě jsme všichni vyčkávali příjezdu
krále s královnou a jejich družinou.
Dočkali jsme a měli jsme tu čest jít v průvodu
zcela na začátku hned za muzikou a silnými

chlapci, kteří nesli symbol letošního ročníku vinobraní, a to jeden ohromný hroznový „střapec“. Za námi
šli ostatní taneční či pěvecké soubory a až za nimi
jel na povozu Bůh vína a na koních král a královna
následovaní svou družinou. Během průvodu jsme sice
krále a královnu neviděli, ale přesto jsme si tento „přesun“ z náměstí na Amfiteátr velmi užívali. Jarabáčci
mávali na přihlížející davy a ještě si k tomu krásně
„juchali“. Těsně před vchodem na Amfiteátr nás král
s královnou předjel a všichni jsme si je mohli zblízka
prohlédnout. Posléze došlo k vystoupení panovníků na
pódiu. Na pódiu s nimi stály i dvě děti z Jarabáčku,
jejich vedoucí a zástupci dalších souborů. Ostatní
děti dostaly rozchod s tím, že chtějí-li jít na kolotočové
atrakce, musí se převléci z krojů. Myslím si, že dětem
šlo kvůli vidině kolotočů, různých dobrot a pamlsků
odložení kroje mnohem rychleji,
než oblékání krojů. Byla to přece jen jejich odměna za dobře
vykonanou práci, protože tanec
a zpěv v souboru není jen o oblékání krojů, je to také snaha, úsilí a dřina při zkouškách a děti
byly během vystoupení skvělé a
při „pochodu“ neúnavné a stále
plné elánu.
Odpoledne v Mikulově si každý
z nás prožil podle svého zájmu a
hlavně podle zájmu dětí a také
podle stavu svých peněženek. Já se synem jsem
navíc, kromě různých atrakcí a doprovodných
vystoupení, stihla i po 27ti letech opětovně
navštívit rozhlednu na Kozím hrádku a také
se pokochat pohledem na Mikulov a okolí
ze Svatého kopečku. Někteří jsme se vrátili
domů až k večeru.
Věřím, že za

všechny „zúčastněné“ rodiče mohu poděkovat
organizátorům a naší vedoucí Bronislavě
Šimčíkové za skvěle prožité sobotní dopoledne
a odpoledne, kdy jsme jako rodiče mohli být
s našimi prťátky. JARABÁČKU, děkujeme.
Andrea Španielová
Pokračování na str. 10
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Jarabáček a Dunajovické hodečky
V letošním roce již po třetí, se Jarabáček zúčastnil
v nedalekých Dolních Dunajovicích dětských hodečků. Poprvé se průvod od školy vydal do místního kostela, kde pan farář požehnal Dunajovským a
popřál zdárný průběh akce. Poté se průvod přesunul na taneční parket, kde první stárečka a stáreček
přivítali jednotlivé soubory a pan starosta předal
pomyslný klíč k otevření hodů. Bohužel, musím
konstatovat, že v letošním roce byla opravdu slabá
účast souborů. Pozvání přijali jen Pomněnka z Tvrdonic, dechová kapela z Kobylí a náš Jarabáček. Nic
to ale neubralo na náladě a i někteří Drnholečtí tentokráte vydrželi až do konce. Děkuji dětem a rodičům za obětování prázdninových dnů ke zkouškám
a za samotnou účast na vystoupení v Dolních Dunajovicích.

Bronislava Šimčíková
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Z činnosti MS Rozvoj

Tak a máme podzim. Od září začínají první hony na divoké
kachny a tak se ve večerních a brzkých ranních hodinách
ozývá střelba z okolí řeky Dyje. Ale pouze ve středu a v sobotu. Ostatní
rány jsou od plynových děl ve vinohradech. Dále se věnujeme lovu
samičí srnčí zvěře a slabých srnčat. V měsíci září ještě plánujeme lov
na drobnou zvěř, které stále ubývá a to především vlivem velkoplošného hospodářství. Zvěř již přikrmujeme a připravujeme na zimní období neboť v tomto období je její zažívací trakt připraven dobře strávit a
uložit energicky bohatou potravu. Lovíme také zvěř škodnou celoročně
nehájenou. Černá zvěř se po sklizni obilovin koncentruje v kukuřicích,
kde budou vznikat škody a tak využíváme sedaček z posedů na místech
a přechodech k těmto plochám a lovíme zejména selata. Nastává ta
pravá lovecká sezóna a jen málo kdo má z ní opravdu radost, neboť
jsme svědky úbytku drobné zvěře a věřte, že je nám z toho smutno. Myslivost se stává pomalu komerční záležitostí. Souvisí to s vytvářením honebních společenstev a vztahu vlastníka
pozemků. Myslivec může jen to, co mu vlastník pozemků a zákon dovolí. Je nám líto, že nás
mnozí vidí jako nezodpovědné „bouchaly“ . Že tomu tak není budeme veřejnosti dokazovat,
pokud k tomu dostaneme prostor. A tak Vás, za všechny naše myslivce, zvu na 3. dušičkový
Pavla Koňaříková
guláš, kde nás opět najdete.

Jelení stezkou aneb po roce opět ve Velkých Karlovicích
V srpnu letošního léta jsme se opět vydali za odměnu a celoroční práci v kroužku mladých ochránců přírody a myslivosti na loveckou výpravu do vrchů Velkých Karlovic. Jelo
nás letos pouze osm, ale o to více jsme si to
navzájem užili. Pět krásných slunečných dnů
jsme strávili v Beskydech. Někteří byli poprvé
proto to bylo zase trochu jiné, než v loňském
roce.
Každý jsme vyráželi na túry po hřebenech, kde jme sbírali houby, kterých letos
rostlo málo. Pozorovali jsme život v přírodě
zcela odlišné od té naší doma. Viděli jsme stopy jelení zvěře, zahlédli jsme srnčí a krkavce.
Navštívili jsme oboru s dančí zvěří a hladili
si daňka Vaška, kterého známe již z loňska.
Seznamovali jsme s e s historií kraje, jeho zvyky, pověstmi a místa s nimi svázanými. Děcka
byla velmi vnímavá, ochotná a vstřícná. Práci na chatě jsme měli rozdělenou a v činnostech jsme se všichni střídali. Rebelovalo se jen
občas a i to se nakonec obrátilo v žert.
Celkem jsme za těch pět dní nachodili
asi 80 km, navštívili jsme Rožnov pod Radhoštěm, přehradu Horní Bečvu, Karolinku,

Velké Karlovice a Miloňov. Po hřebeni jsme
se dostali na Soláň a
horskou chatu Čarták. Z hřebenu Benešek (859m.m), kde jsme
bydleli, jsme měli nádherný výhled na vrcholy Ondřejníku, Kněhyni a Lysou horu. Viditelnost byla vždy perfektní.
Ani hlady jsme nestrádali. Z vlastnoručně nasbíraných hřibů jsme si uvařili polévku,
halušky s brynzou, bramborák, palačinky,
maso se špagetami, rožnili jsme a k pravému
táborování nechyběli ani špekáčky. Mlsky
od rodičů jsme rovným dílem a spravedlivě
dělili. Vypilo se šest sirupů, snědla se krabice
zeleniny a dva velké melouny.
Odjeli jsme zdraví a spokojení s pocitem soudržnosti a kamarádství. O to nám
vlastně šlo především. Musíme si umět pomáhat, naslouchat a tolerovat se navzájem. Jako
vedoucí jsme rádi, že máme děti s opravdovým zájmem o myslivost. Pokud budou chtít,
jsme tu, abychom jim ho rádi pomohli rozvíjet.
Pavla Koňaříková a Radek Suchyňa, vedoucí kroužku
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Z ČINNOSTI HASIČŮ
18. červen 2011 byl pro nás dnem
„D“,kraj se konal ve Slavkově u Brna.Po
příjezdu bylo tradiční kontrolování průkazek
a členů družstva, poté co byly tyto formality
hotové, začalo to, na co jsme se těšili. Naši
soutěžící bojovali statečně až do poslední
disciplíny.

Ale jak už to bývá, před každou důležitou soutěži nás chytila nervozita. Tentokrát nám vyšlo počasí. Bylo pod mrakem a
nevyčerpávalo nás tolik sluníčko. A to nám
pomohlo k plnění skvělých výkonů. Po vyvěšení soupisky družstev jsme zjistili, že tam
byla družstva, která jezdí na kraj už několik
let, že jsou to, jak se říká mazáci, tudíž se
neumístíme na stupních vítězů. Přesto jsme
našim soutěžícím věřili na 100 %. Podle
průběhu soutěže jsme byli jednou nahoře a
jednou dole. Některé disciplíny nám vyšly na
jedničku, a to např. štafeta 4x 60 m, kde jsme
byli bezkonkurenčně nejlepší a skončili jsme
na prvním místě. V dalších disciplínách jsme
se drželi těsně pod medailovými místy.
Ale musíme konstatovat, že snaha od
těch našich „dětí“ byla obrovská, a to, že
nám toto družstvo bude chybět. Byl to opravu zdatný tým a dokázali mezi sebou dobře
spolupracovat.
Nakonec jsme skončili na krásném 4.
místě. Pro někoho to nic neznamená, ale
12

KRAJSKÉ KOLO
ve Slavkově u Brna

pro nás je to obrovský úspěch. Kraje jsme
se zúčastnili již po třetí a obsadili jsme nejvyšší místo. Myslím si, že jsme okres Břeclav
a zároveň Městys Drnholec reprezentovali
nejlépe, jak bylo v našich silách.
Největší radost z toho mělo naše
družstvo, které tímto ukončilo
působení mezi hasičskou mládeží.
Příští sezónu, „pokud se nám
nerozprchnou do světa“, budou
reprezentovat za dorost a zároveň
za ženy.
Budeme se snažit vytrénovat další výborná družstva, která budou,
doufejme, opět soutěžit aspoň ve
vyšších kolech jako je kraj a nejlépe ještě víš.
Bude to stát hodně času a úsilí, ale
za ten pocit z toho vítězství to stojí
a ti, kteří se věnují této práci nebo
koníčku určitě ví, o čem mluvíme.
Proto bych chtěla našim dalším vedoucím
popřát hlavně hodně trpělivosti a dobrých
úspěchů.
Chtěla bych tímto poděkovat i výborným
fanouškům, kteří dojeli naše družstvo podpořit.
Blanka Marková

Mladí hasiči
na Nových Mlýnech

Ještě před ukončením letní sezóny se mladí
hasiči zúčastnili výletu na nedalekou přehradu Nové Mlýny, kde zjistili, že práce hasiče
nekonči s břehem řeky. Pod dozorem vyškolených hasičů – vodáků se usadili na čluny
a projezdili celou přehradu. Také se přiučili
zdravovědě a chování v krizových situacích.
Podle spokojenosti na tvářích dětí si myslím, že výlet byl opravdu vydařený, a proto
touto cestou děkuji Jiřímu Malíkovi a Radku
Krýslovi, že nám tento výlet umožnili.
Dle mého názoru byla sezóna 2010/2011
velice vydařená, a to především díky řidičům,
vedoucím, a v neposlední řadě i dětem, které
vzorně reprezentují náš městys, a jejím rodičům. Zkrátka všem, kteří jsou ochotni si ze
svého programu ušetřit kousek pro nás, mladé
hasiče. A proto všem patří velký dík.
Letošní sezónu jsme zahájili v Novosedlech a ještě nás čeká první část okresního kola

soutěže plamen. To se bude konat 15.10. ve
Starovicích a soutěžit se bude v závodě požárnické všestranosti a štafetě požárních dvojic.
Proto nám všem držte palce.
Za celý kolektiv mladých hasičů v Drnholci
Kryštof Lambot

Soptík Cup 2011

Již tradičně se v polovině
prázdnin sešli fotbaluchtiví
amatéři na hasičském hřišti „Starátku“, aby změřili
své síly v malé kopané. Letos
poprvé ve více než desetileté
historii tohoto turnaje pořádaného
místním hasičským sborem se zúčastněné týmy utkaly také v doplňkových disciplínách, které
prověřily hlavně jejich smysl pro humor a „Fair play“.
Na soupisce mužstev se objevili nejen tradiční účastnici jako jsou místní fotbaloví
matadoři „Gladiators“, fotbaloví srdcaři „Brooklyn“ a samozřejmě inventář turnaje „Soptík Team“, ale také fotbalové dámy a slečny z týmů „Slivky“, novicky z týmu „Roštěnky“ ,
přespolní týmy „Už Ještě“ a „Los Glgos“ a poprvé v historii i zahraniční tým „Puma“,
který dodal našemu turnaji mezinárodní punc .
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Organizace ve spolupráci týmu fotbalového
nadšence Pavla Štěpaníka ml. a členů místního SDH vedených Aloisem Vozdeckým
proběhla jako vždy hladce a v pohodě, i když
je trochu zaskočil velký zájem diváků o připravované gurmánské speciality, které byly
snědeny dříve, než bylo plánováno.
Turnaj začal po 13. hodině zápasy v základních skupinách a o přestávkách kláními
v doplňkových disciplínách, aby se v pod-

večer dobral kýženého mezinárodního fotbalového finále mezi
týmy „Gladiators“ a „Puma“.
Zde se ukázalo, že léty prověřená fotbalová zkušenost borců
z „Gladiators“ v čele s nepřekonatelným brankářem Petrem Čížkem
byla rozhodujícím trumfem v dramatickém
utkání, které dovedli k vítěznému konci.
Největším překvapením turnaje bylo ovšem
3. místo „Brooklynu“, v jehož týmu většinu
borců políbily jiné múzy než právě fotbalové,
ale tito borci dokázali trpělivě více než 10 let
čekat na svůj den a ten přišel!
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Vítězové „Gladiators“,
jak již se stalo tradicí
v tomto turnaji, pozvali ke konzumaci pivní
výhry všechny hráče i
diváky. U večerního táboráku se pak všichni společně
pobavili, rozebrali do detailu
nejen celý turnaj a zkonzumovali výhru i za
cenu občas nepříjemných následků v podobě
bolesti hlavy.
Děkujeme všem hráčům i divákům za
skvělou atmosféru a srdečně všechny zveme na příští ročník!
Blanka Marková

Už je tu po podzim s nádherným počasím a začal také nový ročník fotbalové soutěže mužů,dorostu a také žáků. Jak jsme psali
v posledním Občasníku, měli jsme obavu,
abychom zachovali 3. tř. mužů. Podařilo se a
jsme rádi, že tato třída byla zachována i pro
nastávající ročník 2011/2012.
Mužstvo mužů nastoupilo do nového
ročníku nádherným způsobem a pohybuje se
v horní polovině tabulky ze 14ti mužstev.
Trenérem je Michal Schmidt, který vede
mužstvo se zaujetím a jeho tréninky jsou plné
nápadů. Škoda, že hráči nemohou z hlediska
odpoledních směn a práce v jiných městech
být pravidelně na trénincích.
Mužstvo dorostu po doplnění hráčů z
mužstva žáků si vede také velice dobře a pod
vedením trenéra Machače mají také tréninky
plné nasazení.Opět problém, kluci jsou ve
škole a jen trénink v pátek, kdy se vracejí, je v
plném obsazení.
Mužstvo žáků prodělalo krutý začátek v
podobě skončení práce trenéra pana Karla

Rabaty týden před soutěží. Je to škoda. Přesto se práce s mládeží nezastavila a dočasně
převzal práci pan Konečný a mužstvo začíná
nabírat na síle i přes to, že nemáme dostatek
hráčů. Škoda, že rodiče nevyužívají této výhody mít své děti dvakrát za týden na hřišti, kde
mohou sportovat.
TJ Dynamo se podílelo na zajištění
tradičních Drnholeckých hodů, které byly
zasaženy nepřízni počasí a to byla velká škoda. Jen díky sobotě, kdy počasí ještě trochu
přálo, nedošlo k úplnému kolapsu těchto
hodů. Děkujeme všem, kteří nám se zajištěním pomáhali .
Na hřišti během léta proběhlo několik
zápasů mužstva Gladiators, které jsou dobře
organizovány.
TJ Dynamo velice děkuje jménem žáků a
dorostenců zástupcům Nového vinařství, kteří
se podíleli na dodání nových dresů pro obě
mužstva prostřednictvím firmy BASF. Za tuto
podpůrnou pomoc děkujeme a těšíme se na
další spolupráci v následujícím období.
Máme obrovskou radost z nádherného
úspěchu týmu našich žen, které jsou spojeny
s družstvem Sokol Vrbice. Tento tým dosáhl
nádherného úspěchu na turnaji v Pohořelicích, kde získal první místo v turnaji. Dívenky
a ženy, moc a moc Vám blahopřejeme a přejeme ještě více úspěchů v dalších zápasech.
Výbor děkuje za jakoukoliv pomoc při
zajišťování akcí pro fotbal v Drnholci.
Za výbor Křivánek Ferdinand

Předání sponzorského daru
pro fotbalisty TJ Dynamo Drnholec
Koncem srpna se v reprezentačních prostorách Nového vinařství konala malá slavnost. Předseda místního fotbalovho oddílu
Ferdinand Křivánek převzal od sponzorů
soupravy fotbalových dresů. Nové vinařství, zastoupené ing. Markem Špalkem spolu s Drahomírou Musilovou z chemického
koncernu BASF dalo mladým drnholeckým
fotbalistům velmi hodnotný dar. Teď už jen
fanoušci očekávají, že nové dresy budou tou pravou motivací pro mladé fotbalisty k
Jiří Janeček
dosažení dobrých výsledků.
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I. Drnholecké vinobraní očima fotografů

Poděkování patří jak
vinařům, Hotelu Drnholec,
MS Rozvoj, TJ Dynamu
Drnholec, lidem s dobrým
srdíčkem, kteří nám pomáhali v sobotu, všem organizátorům, panu starostovi za
poskytnutí zázemí a pomoc při
chystání i úklidu. Poděkování patří i všem návštěvníkům
a účinkujícím. Doufejme, že
sluníčko nám bude přát i při
druhém ročníku našeho vinobraní.
Co přišlo poštou :
Dobrý den,
v sobotu jsme měli možnost navštívit vinobraní v
Drnholci a vzhledem ke krásným zážitkům z této vydařené akce bych Vám ráda vyjádřila díky za tento příjemně
strávený den.
Celá akce byla výborně
zorganizovaná, místní obyvatelé přátelští a pohostinní a
doprovodný průvod s dalšími
akcemi moc hezky nachystané. Údajně se jednalo o první
ročník vinobraní ve Vašem
městyse, proto bych velmi
ocenila, kdybyste v pořádání
akcí nadále pokračovali.
Budeme se těšit na další návštěvu. S pozdravem,Ing.Kateřina Kozáková
Foto – Luděk Zámečník, Bronislav Kocman, Stanislav Valášek
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Drakiáda

1. října 2011 se konala na letišti v Drnholci Drakiáda. Když jsme s panem Plassem
na oslavě Dne dětí domlouvali tuto akci, netušili jsme, že v tuto dobu bude ještě tak teplo a hlavně vítr na bodu mrazu. Ovšem i za takových
podmínek se létalo. Že dobře postavený a vycentrovaný drak dokáže vzlétnou i v bezvětří nám dokázal pan
Abassy. Jeho drak lítal ve výšce 1km a 580 m. Modeláři připravili pro děti a hlavně jejich rodiče krásné
sobotní odpoledne. Samozřejmě nechyběla letecká
show, kterou si připravili. Na závěr krásně prosluněné
soboty si děti mohly v doprovodu rodičů opéci špekáček. Děkujeme za tak pěknou akci a věříme, že příští
rok si drakiádu na letišti zopakujeme.
Bronislava Šimčíková

Aktivní důchod v Drnholci
Klub seniorů (důchodců) zahajuje svou činnost.
Kdy? Středa 26. října 2011 v 17 hodin
Kde? Základní škola Drnholec
V tento den se poprvé setkáme u hlavního vchodu do školy.
Pravidelné schůzky budou probíhat v příjemném prostředí v místnosti
staré školní budovy.
Chcete-li žít aktivně, podělit se o své životní zkušenosti, dovednosti,
ale i něčemu se naučit, přijďte na první setkání. Jste vítáni.
Program činnosti si vytvoříme společně.
Zve Vás přípravný výbor organizace
Růžena Půlpytlová, Milena Langeová, ing. Iva Kabrhelová a Jiří Janeček
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Akce MKZ

MKZ Drnholec Vás zve na

III. DRNHOLECKÝ GULÁŠ,
který se bude konat poslední dušičkovou sobotu
a to 29.10. 2011 ve 14.00 v sále kulturního domu.
Přijďte ochutnat a ohodnotit naše guláše.
Na nejchutnější guláše čeká pěkná odměna.
Pánové, bude se degustovat i slivovice! Vstupné 20,-Kč.

Kdo má zájem o účast ve vaření dušičkového guláše, nechť se přihlásí v knihovně
nebo přímo u paní Šimčíkové do 25.10.2011. Děkujeme všem, kteří se zúčastní.

Pozvánka na první adventní víkend
V sobotu 26.11.2011 ve 12.00 v sále MKZ zahájíme první adventní víkend výstavou
panenek a kočárků paní Růženky Půlpytlové a Aničky Šebestové, která potrvá až do neděle
27.11.2011 do sedmnácté hodiny. Věřte, máte se na co těšit. Paní Půlpytlová již své práce
vystavovala v Újezdu, kde sklidila velký obdiv a úctu k její sběratelské činnosti. Sběratelskou vášní a rekonstrukce kočárků minulého století patří ke koníčkům i paní Šebestové,
která s výstavou souhlasila a její skvosty zde budou k shlédnutí. Výstava bude probíhat
v sobotu i v neděli od 12.00 do 17.00.
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PŘÍPRAVA NA 4. KROJOVÝ PLES
Kdo má zájem se zúčastnit nacvičování besedy na již
4. krojový ples, nechť přijde na první zkoušku, která se
bude konat v sobotu 26. 11. 2011 v sále v 18.00hod.
Případné změny budou včas oznámeny. Zájemci, sledujte
hlášení nebo internetové stránky obce a knihovny.

Divadelní spolek pokračuje
Pro příznivce místního divadelního spolku oznamujeme, že Dívčí válku jsme reprízovali v sobotu
8.10.2011 u našich nejbližších sousedů v Jevišovce. Další repríza bude 22.10.2011 ve Vlasaticích a
12.11. nás čeká poslední představení hry F.R.Čecha
v našem sále kulturního domu. Začátek představení je připraven na osmnáctou hodinu. Kdo máte
zájem a představení chcete ještě vidět, neváhejte, máte poslední příležitost. V jarních měsících
příštího roku chystáme nácvik nové divadelní hry.
Zájemci, již nyní se můžete hlásit v místní knihovně.

5. vánoční jarmark s ukázkou domácí zabijačky
V sobotu 10. 12. 2011 se bude konat již 5. drnholecký jarmark s ukázkou
domácí zabijačky. Pokud někdo ze spoluobčanů má zájem vystavovat či prodávat své výrobky, nechť se přihlásí v knihovně. Jarmark se bude opět konat
u kulturního domu. Ne z důvodu toho, že tam vystupuje Jarabáček, jak jsem
již několikrát slyšela, ale z důvodu dostupnosti teplé vody, kuchyňky, která
poskytuje zázemí našim kuchařinkám a z důvodu WC. První jarmark se konal
u prostor bývalého klubu důchodců. Budova však není již městyse, proto tyto
prostory nemůžeme využít. Několikrát jsem již slyšela názor, udělat zabijačku
na náměstí před radniční hospodou. Ano, tam se to může dělat, až nám tato
budova po opravě poskytne zmíněné potřebné zázemí. A těm, co jen „vykřikují“ bych snad jen vzkázala: pojďte, sežeňte a předveďte se. Nejen já, ale
spousta mých přátel a kamarádů, kterých si nesmírně vážím, bude rádo, když
nám to ti „křiklouni“ ukáží. A co dodat na závěr, jen to, aby nám při letošním
jarmarku přálo počasí a nemuseli jsme se tam pod plachtami mačkat jako
v loňském roce. Bronislava Šimčíková
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V neděli 27. 11. 2011 v 17.00 bude probíhat již
podeváté rozsvěcování vánočního stromečku, kam Vás,
milí spoluobčané, zvou členky Sboru pro občanské
záležitosti Drnholec. V programu vystoupí žáci ZŠ.

Zveme Vás na …..
29. 10. 2011
30. 10. 2011
12. 11 .2011
26. - 27. 11.
27. 11. 2011
10. 12. 2011
20. 12. 2011
27. 12. 2011

– 3. dušičkový guláš - sál MKZ
– uctění Památky zesnulých - místní hřbitov
– derniéra představení Dívčí válka - sál MKZ
– výstava zrekonstruovaných panenek a kočárků
- sál MKZ
– rozsvěcování vánočního stromečku - náměstí
– 5. vánoční jarmark s ukázkou domácí zabijačky
- prostory MKZ
– posezení u vánočního stromečku pro seniory – sál MKZ
– koštování mladých vín – hasičská zbrojnice

*** POZVÁNKA DO KINA ***
11. listopadu 2011 v 19.00 hod.

MUŽI V NADĚJI
Nová česká komedie, která opravdu stojí za shlédnutí!
Vstupné: 59,-Kč

!UPOZORNĚNÍ!
MUDr. Martin Pavelka upozorňuje, že od 3. 10. 2011 bude jeho
ordinace praktického lékaře v Mikulově přestěhována na adresu
Komenského 224/1. Budova bývalé školy (v budově je nyní i pobočka
České spořitelny), vchod naproti gymnázia.
Ordinační doba se nemění, číslo na mobilní telefon zůstává stejné.
Nové telefonní číslo do ordinace: 519 326 751
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Společenská kronika
Životní jubilea:

81 let Pospíšek František
Krýslová Marie

ŘÍJEN

82 let Karbulová Ludmila

50 let Juříček Rudolf
Šebestová Alena
Tölg Josef

90 let Auerová Albínaa

55 let Šill František
Kováč Jan
Knápková Anna
Šilhavý František
60 let Němcová Vilemína
Hrůzová Dana
65 let Stopka Josef
Karbula Karel
70 let Bačíková Josefa
Stanislav Jan
Čížek Josef
Marišlerová Jarmila
Hromník Ladislav
75 let Čížková Františka

LISTOPAD
55 let Štyksová Dana
Komínková Jaroslavs
Srnková Jarmila
Kadlečíková Jiřina
Chmelinová Jiřina
Polepil Stanislav
Tesařík Jindřich
60 let Seďová Ludmila
65 let Tomečková Rozálie
Petrů Františka

87 let Hrůzová Gena

PROSINEC
55 let Kratochvíl Karel
Jurkasová Alena
Kadlečík Josef
60 let Janakiev Žorž
Mitischka Oldřich
Mondeková Květoslava
Vavřina Jan
Šrotová Olga
Konečná Jana
65 let Tomaštíková Zdena
Konečná Věra
70 let Štěpánek Josef
80 let Michalciová Věra

70 let Kachlíková Františka

85 let Štyksová Marie
Karbula Štěpán

80 let Malíková Drahomíra

86 let Šedivá Mária

82 let Malík Josef

BLAHOPŘEJEME

Vítání občánků
V sobotu 3. září 2011 proběhl v naší krásné obřadní síni vítací maraton.
Celkem jsme totiž přivítali 6 dětí. To tu ještě nebylo!
Mezi naše spoluobčany jsme přivítali
Barborku Popepákovou, Románka Feitla, Zuzanku Ruckou,
Elišku Dřevojánkovou, Vojtíška Kaliánka a Tomáška Macíka.
Miminkům přišly zazpívat a zarecitovat děvčata z dětského souboru Jarabáček: Kačenka, Adélka, Vaneska a Klárka.
MKZ v Drnholci Vás zve na 5. vánoční jarmark s ukázkou domácí zabijačky.
Začátek je v 10.00 u sálu kulturního domu. V 11.00 hod vystoupí kroužek Jarabáček. Srdečně zvou pořadatelé.
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Ceník služeb Překladiště STKO Mikulov
Hala na Výsluní

V kup DRUSUR
15 01 01
15 01 02
20 01 40
20 01 40
20 01 40
20 01 40
20 01 40
20 01 40
20 01 40
20 01 40
20 01 40
20 01 02

Papír
Recyklovateln plast
elezn rot lehk D27 – netídn do 6 mm
elezn rot lehk D28 – boilery, praky
elezn rot tk D16 – neupraven
nad 6 mm
elezn upraven D12 – upraven
(1500 x 500 x 500) – nad 6 mm
Litina – 06 drobná – do 40 x 40
Elektromotory
M Mix (Cu drát opalovan, plech, kusov,
star hol) 130,00 – Cu zlatá – 148,00
Hliník elektrovodn – drát
Hliník (ne tísky)
Nerez plech, kus. – nemagnetická (nerez tísky
20,00)
Sklo

1,00
1,00
3,50
2,00
4,50
5,00
5,00
8,00
130,00 a 148,00
30,00
20,00
25,00
0,00

Odstran ní odpad
20 03 01
20 03 07
16 01 03
16 01 03
16 01 03
16 01 03
20 01 36
20 02 01
20 03 07

Komunální odpad
Objemn odpad
Pneumatiky
Pneumatiky osobní (ks)
Pneumatiky nákladní lehké (ks)
Pneumatiky nákladní tké (ks)
Vyazené elektrické a elektronické zaízení
Bioodpad
Objemn odpad Obce

1,455
1,455
2,00
18,00
69,00
130,00
2,00
0,50
1,3

Prodej
-

Písek Bratice / abice
trk 4 – 8 mm Olbramovice pran
trk 16 – 32 mm Olbramovice pran
trk 0 – 32 mm Olbramovice pran

180 (t)
450 (t)
300 (t)
250 (t)

Ke všem uvedeným produktům nabízíme naši bezkonkurenční kontejnerovou
dopravu:
- kontejner o nosnosti 6 tun a objemu až 20 metrů krychlových za 16,5 Kč/km
- kontejner o objemu 44 metrů krychlových a nosnosti až 13 tun za 28 Kč/km
- souprava dvou kontejnerů o celkové nosnosti 28 tun a objemu 88 metrů krychlových
za 32 Kč/km.
- práce teleskopickým manipulátorem MERLO – 4 tuny, 7 m zdvih – 750 Kč/hod.
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Akce Hotelu Drnholec
říjen a listopad 2011
říjen:

28. a 30. 10.
Rybí speciality
u příležitosti
výlovu rybníka Vrkoč

listopad:

11.-20. 11.
Martinská husa a martinské víno
27. 11. od 17.00 hod.
Rozsvěcování vánočního stromu
Přijďte se podívat na rozsvěcování vánočního stromu v Drnholci.
Akce proběhne přímo před naším hotelem. Podáváme čaj s rumem a jiné
teplé nápoje.

Obec Novosedly nabízí k prodeji

zasíťované pozemky na stavbu nových RD
v lokalitě Mikulovská
Termín výstavby : od roku 2012
Cena za 1 m2 390,- Kč
Výměra 800 – 1300 m2
Bližší informace na tel. č.: 519 521 331 nebo 519 521 009
e-mail: novosedly@novosedlynamorave.cz
DRNHOLECKÝ OBČASNÍK
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