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znavení degus-
tátoři, ale zej-
ména ti, kteří si 
nebudou chtít 
nechat ujít nic z bohatého programu. Já 
mám již na zahájení nachystaného poslední-
ho drnholeckého špačka a také káně a jsem 
sám zvědav, jestli je všichni správně určí. 
S obavami také sleduji celý tento týden před-

Slovo starostylovo starostySlovo starostylovo starosty
Vážení spoluobčané,
 tyto řádky píši den před konáním 2. 
ročníku Drnholeckého vinobraní a moc bych 
si přál, aby se vydařil minimálně tak skvě-
le, jako ročník první. Letos má být otevřeno 
28 sklepů, čili ještě více než v loňském roce. 
Jednou z novinek je i to, že mezi náměstím 
a sklepy na Husově a Wolkerově ulici bude 
„pendlovat taxi“, které mohou využít nejen 

II. ročník

Drnholecké



pověď počasí, protože když bude pršet, tak 
nebude ta pravá nálada a zcela jistě nepřijde 
tolik návštěvníků, kolik bychom si přáli. Ještě 
v úterý hrozilo, že bude jenom 12 °C a déšť, 
ale dnes již meteorologové dostali rozum 
a vypadá to, že bude 20 °C s minimálními 
srážkami. A to je již jiná. Děkuji touto cestou 
všem organizátorům, účinkujícím, vinařům, 
prostě všem, kteří se na vinobraní podíleli, 
protože příprava tak velké a náročné akce 
stojí spoustu času a práce. 
 Máme za sebou nejen největší kulturní 
akci v roce – hody, ale taktéž i 1. ročník Bab-
ských hodů. Zde se chci poklonit všem dív-
kám, maminkám a babičkám za jejich výkon, 
snahu a vytrvalost. Ale nejvíce, a to i na 
podnět Klubu důchodců, vzdávám hold paní 
Bronislavě Šimčíkové, která je v Drnholci 
tím tažným koněm kultury a bez které by se 
spousta akcí vůbec neuskutečnila. Dokážeš 
nás přesvědčit, nadchnout a strhnout a za to 
Ti patří velký dík.
 Oprava historické radnice je z velké 
části hotova. Byly dokončeny veškeré staveb-
ní práce v interiéru, proběhla úprava terénu 
a vydláždění zpevněných ploch a chodníků 
kolem budovy. Momentálně probíhá montáž 
dřevěného obložení schodiště do 1. patra a 
restaurování malovaného stropu, na který 
jsme získali dotaci 150 tis. Kč z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. Zrestaurovaný strop 
by měl být předán v měsíci listopadu. Zbývá 
dokončit opěrnou zeď u venkovního schodiš-
tě do suterénu, znovu vystavět dvorní zeď a 
na základě požadavku památkářů do ní osa-
dit nová plná dřevěná vrata. Na tyto práce 
právě probíhá výběrové řízení. V příštím roce 
nás ještě čeká úprava dvora – zrušení septi-
ku, vybudování nové vodoměrné šachty, zho-
tovení přístupových a okapových chodníků, 
anglické dvorky u oken do suterénu, schody 
ke vstupním dveřím a zahradní úprava včetně 
výsadby zeleně. Závěrečnou tečkou za opra-
vami bude vybavení interiéru mobiliářem.      
 Z naplánovaných akcí na tento rok byla 
dokončena oprava vozovky z Výsluní na 
Husovu ulici za 588 tis. Kč, oprava chodníku 
na náměstí včetně vybudování nového chod-

níku na Hrušovanské ulici za 360 tis. Kč, 
kanalizační přípojka na Mlýnskou ulici za 238 
tis. Kč, rozhledna U Křížku za 1.200 tis. Kč 
(z toho dotace 20 tis. EUR), instalace mra-
morových desek do kolumbária na hřbitově 
za 95 tis. Kč, instalace 4ks informačních 
tabulí o Drnholci za 45 tis. Kč, oprava histo-
rické radnice za 5.500 tis. Kč, oprava interi-
éru úřadu městyse za 230 tis. Kč. Byl vypra-
cován projekt na opravu vozovky a chodníků 
před Základní školou za 45 tis. Kč a taktéž 
byla dokončena projektová dokumentace na 
vybudování inženýrských sítí pro výstavbu 28 
rodinných domků v lokalitě Pod Sýpkou, II. 
etapa za 450 tis. Kč. V měsíci říjnu proběh-
ne na hasičské zbrojnici výměna zbylých 17 
ks dřevěných oken za plastová. Na tuto akci 
jsme dostali dotaci z rozpočtu Jihomoravské-
ho kraje ve výši 140 tis. Kč. Výběrové řízení 
vyhrála fi rma Pramos Šitbořice a celkové 
náklady budou činit 146 tis. Kč. Nad rámec 
naplánovaných prací byla v lokalitě Aká-
tí provedena kompletní výměna stávajícího 
veřejného osvětlení za nové, včetně položení 
nového kabelového rozvodu pod zem. Tyto 
práce prováděla fi rma KA-ELVOD z Hrušo-
van nad Jevišovkou a stály 88 tis. Kč.
 Naplánovanou změnu systému vytápě-
ní v Základní škole (přechod na topení ply-
nem – ve 2/3 školy ještě topíme uhlím) jsme 
bohužel ještě nemohli uskutečnit a vypadá 
to, že tato akce bude realizována až v příštím 
roce. Podali jsme žádost o dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí, byli jsme úspěš-
ní, ale akci nemůžeme rozjet, protože jsme 
ze SFŽP ještě nedostali souhlas, že můžeme 
započít s výběrovým řízením na dodavatele 
stavebních prací. Přitom naši žádost fond 
obdržel již před třemi měsíci. Tento problém 
mají ale téměř všichni žadatelé v rámci ČR. 
Celkové náklady na akci by měly činit 1.530 
tis. Kč, z toho dotace 1.100 tis. Kč.
 Bohužel jsme na jaře nebyli úspěšní se 
žádostí o dotaci ze SFŽP na výsadbu zeleně 
v centru obce. Za měsíc to ale zkusíme znovu, 
protože má být vyhlášena další výzva k podá-
vání žádostí. Náklady by měly činit 800 tis. 
Kč, z toho dotace 600 tis. Kč. Pokud budeme 
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 V letošním roce došlo a ještě dojde k 
významným změnám na několika pracov-
ních pozicích Úřadu městyse. 
 1. června nastoupila nová vedoucí sta-
vebního úřadu, paní Gabriela Piálková, která 
dříve pracovala na stavebním úřadě v Hrušo-
vanech nad Jevišovkou. 
 1. září nastoupila a od 1. října samostat-
ně vede knihovnu paní Xenie Václavíková 
z Novosedel, která nahradila paní Martinu 
Bejdákovou. 
 1. října taktéž nastoupila Ing. Veroni-
ka Gorošová z Mikulova, která od prosince 
převezme pozici účetní a zastoupí tak po dobu 
mateřské dovolené paní Marii Ligasovou.
 V rámci těchto změn také došlo ke změ-
nám v náplních práce zaměstnankyň úřadu, 
a to následovně:
Věra Blahová - podatelna, evidence obyva-
tel, místní poplatky, stočné, pokladna, hlášení 
rozhlasu

úspěšní, výsadba proběhne na jaře příštího 
roku. 
V prosinci loňského roku jsem psal, že výstav-
ba sběrného dvora v místě výkupny kovů bude 
hotova do října 2012. Jak jistě víte, do této 
doby se ještě s pracemi nezačalo. I když měl 
dobrovolný svazek obcí Čistší střední Podyjí, 
jehož je Drnholec členem, příslib dotace již 

v polovině loňského roku, stejně máme rok 
zpoždění z důvodu pomalé práce a neskuteč-
ných obstrukcí ze strany SFŽP. Nyní se ale 
konečně ledy hnuly, v září začala výstavba 
v Pasohlávkách a Ivani a začátkem listopadu 
budou práce pokračovat v Drnholci a Per-
né. U nás by měl být sběrný dvůr v provozu 
v dubnu 2013.                                 Jan Ivičič

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu Parlamentu 
České republiky

 Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje a zároveň do Senátu se 
budou konat v pátek 12. 10. 2012 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 13. 10. 2012 
od 8.00 do 14.00 hod. Volební místností pro okrsek č. 1 je sál kulturního domu a 
pro okrsek č. 2  kinosál kulturního domu.
 Pokud žádný z kandidátů do senátu nezíská v prvním kole voleb nadpolo-
viční většinu všech odevzdaných hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. V tom 
případě druhé kolo proběhne 19. a 20. 10. 2012 ve stejném čase jako kolo prv-
ní.
 Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole 
umístili na prvých dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již nebu-
dou voličům dodány předem, obdrží je přímo ve volební místnosti.        Jan Ivičič  

Marie Ligasová (Ing. Veronika Gorošová) 
– fi nanční a ekonomický úsek
Marie Sikorová - matrika, vidimace a legali-
zace, archiv stavebního úřadu
Gabriela Piálková – stavební úřad
Lenka Viceníková - majetkoprávní úsek - 
prodeje, pronájmy, správa bytového a nebyto-
vého fondu,   zásahy do místních komunikací, 
kanalizace a čistička odpadních vod, kácení 
dřevin
 Paní Lenka Viceníková převzala podstat-
nou část práce po paní Anně Kaňkovské, která 
v květnu odešla po 43 letech práce na úřadu 
na zasloužilý odpočinek. Já chci paní Kaň-
kovské touto cestou dodatečně poděkovat za 
její obětavou práci pro Drnholec a drnholecké 
občany, za její vstřícnost a ochotu a chtěl bych 
jí popřát do dalších let hodně zdraví, spokoje-
nosti a rodinné pohody.    
    Jan Ivičič

Nové zaměstnankyně Úřadu Městyse
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 O letošní Památce všech věrných zemře-
lých bych se chtěl s Vámi podělit o jeden příběh 
z denního tisku. 
 Člověk někdy najde to, co potřebuje, na 
hodně nepravděpodobném místě. Když jsem byl 
malý, byla naše rodina jednou z mála v okolí, 
která měla telefon. Ještě jsem k té béžové krabici 
na skříni u schodiště nedosáhl, ale fascinovalo 
mě, když do ní máma mluvila. Jednoho dne 
jsem si přisunul židli a objevil, že v krabici bydlí 
úžasná osoba. Jmenovala se „Informace, pro-
sím“ a nebylo nic, co by nevěděla.
 Tehdy byla máma zpívat se sborem na 
svatbách a já si hrál v dědově dílně u ponku a 
praštil jsem se kladivem do prstu. Strašně to 
bolelo, ale nemělo smysl brečet, protože doma 
nebyl nikdo, kdo by mě utěšil.
 Chodil jsem zoufale po domě, cucal si prst, 
ve kterém to cukalo, až jsem přišel ke schodišti. 
Telefon! Pamatoval jsem si jen čísla 1 a 4, tak 
jsem je vytočil. A tichý hlas mi řekl do ucha: 
„Informace, prosím.“ „Bouchl jsem se do prs-
tu,“ zabulil jsem se slzami v očích do telefonu, 
vědom si toho, že mám konečně posluchače. 
„Copak maminka není doma?“ ozvala se otáz-
ka. Vzlykal jsem. „Teče ti krev?“ zeptal se hlas. 
- „Ne, ale uhodil jsem se kladivem.“ - „Můžeš si 
otevřít ledničku?“ Odpověděl jsem, že ano. „Tak 
si odštípni kousek ledu a přidrž si ho u prstu,“ 
řekl hlas. Nu, a pak jsem volal „Informace, pro-
sím“ na všechno. Dozvěděl jsem se, že Aljaška a 
Kamčatka jsou blízko sebe, ač to tak nevypadá. 
Pomohla mi s matematikou. Řekla mi, že vever-
ka, která utekla z naší zoo a já ji našel a přinesl 
domů, bude jíst ovoce a oříšky. A až se uklidní, 
abych ji do zoo vrátil...
 Brzy nato se stalo, že umřela Péťa, naše 
andulka. Zavolal jsem „Informace, prosím“ a 
sdělil jí smutnou novinu. Chlácholila mě, ale já 
se ptal: „Čím to, že ptáčkové mají krásně zpívat 
a přinášet radost jenom proto, aby skončili jako 
hromádka peří na dně klece?“ Asi cítila, jak mi 
na tom záleží: „Milane, pamatuj si jednou pro-
vždy, že jsou jiné světy, kde se zpívá.“ Konečně 
se mi ulevilo...A pak jsem se zase jednou do tele-

fonu zeptal: „Jak mám správně napsat ,fi x‘?“
 Když mi bylo sedmnáct, přestěhoval jsem 
se z našeho malého města do Prahy. „Informace, 
prosím“ zůstala v kouzelném přístroji v domě, 
kde žili už jen babička s dědou. Teprve teď mi 
došlo, jak byla trpělivá a laskavá, když trávila 
čas s malým klukem. V okamžicích pochybností 
jsem si často vyvolával ten pocit bezpečí, který 
jsem zažíval, když jsem zvedl sluchátko.
 Do rodného domu jsem se vrátil už jako 
dospělý muž. Objal jsem se se svým bratrem, 
který se tam nastěhoval, pozdravil ostatní pří-
buzné, ale najednou, skoro bez přemýšlení, jsem 
zase stál u té béžové krabice a vytáčel číslo 1 a 
4. „Informace, prosím,“ řekl ten tichý, zřetelný 
hlas. Vlastně jsem nic takového neplánoval, ale 
najednou slyším, jak říkám: „Mohla byste mi 
prosím říct, jak se správně píše ,fi x‘?“ Nastala 
dlouhá pomlka a pak následovala tiše pronese-
ná odpověď: „Tak bych řekla, že se ten prstíček 
už zahojil.“ Zasmál jsem se. „Tak jste to oprav-
du vy,“ vydechl jsem překvapením, „to bych rád 
věděl, jestli tušíte, jak moc jste pro mne v té době 
znamenala.“ - „To bych ráda věděla, jestli máte 
tušení, jak moc vaše volání znamenalo pro mne. 
Sama nemám děti a těšívala jsem se na každé 

Jsou i jiné světy, kde se zpívá
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Upozornění dlužníkům
 Úřad městyse Drnholec, jako správce místního poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, upozorňuje 
občany, kteří doposud neuhradili poplatek za rok 2012, že tak mohou bez sankce učinit 
nejpozději do 31. 10. 2012. Upozorňujeme na skutečnost, že úřad městyse jako správce 
místního poplatku má možnost včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těch-
to poplatků zvýšit až na trojnásobek. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo 
ve správné výši, vyměří mu úřad městyse poplatek platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem, a to s možností navýšení až na trojnásobek sazby, a následně předá 
k vymáhání.
Změny v platbách poplatku za sběr komunálního odpadu od 1. ledna 2013
 S účinností od 1. ledna 2013 schválilo zastupitelstvo změny v systému plateb poplatků 
za sběr komunálního odpadu. Platby bude možné provádět dvěma způsoby. A to buď jedno-
rázovou bezhotovostní platbou nejpozději do 30.9. příslušného roku – tedy převodem z účtu 
nebo složenkou, nebo platbou prostřednictvím služby SIPO. K možnosti systému plateb 
prostřednictvím služby SIPO přistupuje městys z několika důvodů. Jednak z důvodů úspory 
nákladů spojených s výběrem poplatku na straně městyse, a dále i z důvodu úspory poš-
tovního poplatku, který musí zaplatit každý poplatník při platbě složenkou. Další výhodou 
pro občany je i skutečnost, že na platbu nemusíte myslet – bude Vám automaticky přičtena 
k měsíční platbě SIPO vždy po ukončení čtvrtletí, a platba se rozloží do čtyř pravidelných 
splátek – nečeká Vás tedy vyšší jednorázová platba za několik členů domácnosti v jednom 
měsíci. 
 Co musíte tedy udělat, pokud máte zájem o platbu prostřednictvím SIPO? Pokud nemá-
te službu SIPO zřízenou, můžete o službu SIPO požádat na kterékoli poště a bude Vám 
přiděleno spojovací číslo.  Více informací o službě získáte na www.sipo.cz. Po té je třeba 
požádat na Úřadu městyse Drnholec prostřednictvím formuláře o hrazení tohoto poplatku 
prostřednictvím SIPO.  Formulář je ke stažení na stránkách městyse www.drnholec.eu, nebo 
je k vyzvednutí na podatelně Úřadu městyse Drnholec. Vyplněný formulář je třeba doručit 
na úřad městyse nejpozději do 15. února 2013. Výše poplatku pro rok 2013 zůstává nezmě-
něná – tedy 500 Kč za osobu.

************* RADNICE INFORMUJE *************

vaše zavolání,“ odpověděla. Vyprávěl jsem jí, 
jak často jsem na ni za ta léta myslel, a zeptal 
se, zda se mohu zase ohlásit, až přijedu navští-
vit bratra. „Prosím, udělejte to,“ řekla, „ prostě 
řekněte, že chcete Kateřinu.“
 Tři měsíce nato jsem byl v městečku zase. 
Na informacích byl jiný hlas. Ptal jsem se po 
paní Kateřině. „Jste přítel?“ zeptala se slečna v 
ústředně. Ano, docela starý přítel,“ odpověděl 
jsem. „Je mi líto, že vám to musím říct,“ ozva-
lo se ve sluchátku. „Kateřina posledních pár 
let pracovala už jen na částečný úvazek, byla 
nemocná. Je to pět týdnů, co zemřela.“ Ještě než 
jsem mohl zavěsit, řekla: „Počkejte minutku, 
neříkal jste, že se jmenujete Milan? No ovšem, 

paní Kateřina tu nechala vzkaz pro případ, že 
byste zavolal. Já vám to přečtu, ta poznámka 
zněla takhle: „Řekněte mu, že jsou jiné světy, kde 
se zpívá. On už bude vědět.“ Poděkoval jsem a 
zavěsil.                        P. Jiří Komárek, farář

Pobožnosti za zemřelé 
na hřbi tově

Jevišovka  sobota 3. 11. 2012  ve 14.00 hod.
Nový Přerov sobota 3. 11. 2012 ve 14.45 hod.
Novosedly  neděle 4. 11. 2012 ve 13.30 hod.

Drnholec  neděle 4. 11. 2012 ve 14.30 hod.
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       V pondělí 
3.  září 2012 
jsme slavnostně 
zahájili nový 
školní rok.
Žáci a žáky-

ně měli za sebou dva měsíce plné sluníčka, 
odpočinku, lenošení, mnozí při svých prázdni-
nových putováních poznali nová místa, nové 
kamarády, zažili prázdninová dobrodružství a 
načerpali nové síly do nadcházejících měsíců, 
ve kterých nás budou čekat školní povinnosti.  
Někteří z nich ale i během prázdnin do školy 
přišli, protože využili nabídky příměstského 
tábora, který měla pod patronací slečna vycho-
vatelka Klára Kneeová a paní Martina Bejdá-
ková. Pokud jsem měla možnost s některými 
účastníky tábora mluvit, tak se jim program 
líbil a byli spokojeni. Během prázdnin si neod-
počinuly ani děti z folklorního souboru Jarabá-
ček, protože právě přes léto nejen v Drnholci a 
okolí, ale i ve Vídni předváděly, co se v minu-
lém roce naučily. Všude sklízely jen chválu a 
uznání. Děkuji vám, malí Jarabáčci, děkuji i 
vašim vedoucím, paní Šimčíkové a paní Štyk-
sové, děkuji i vašim rodičům za reprezentaci 
školy a Drnholce.
 Ale teď už nechme prázdniny v říši vzpo-
mínek a podívejme se, co je nového ve škole, co 
na nás čeká.
 Učitelský sbor se rozloučil a poděkoval 
za mnohaletou práci manželům Palíkovým, 
kteří si budou užívat zaslouženého odpočinku. 
Vzhledem ke klesajícímu počtu dětí ve škole 
odešla paní vychovatelka Miluše Kneeová. 
Novou tváří v pedagogickém sboru je třídní 
učitelka prvňáčků, paní Bejdáková, která se 
na konci června vrátila po rodičovské dovole-
né. Jiné změny pedagogický sbor nezazname-
nal. Ostatní paní učitelky, pány učitele a paní 
vychovatelky znáte. Takže velmi stručně: třídní 
učitelkou 2. třídy je paní Šimčíková, 3. třídy 
paní Mrenicová,  4. třídy paní Škrabalová, 5. 
třídy paní Radkovičová, 6. A paní Zabloudi-
lová, 6. B paní Vlková, 7. třídy pan Pichanič, 

OTA 
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8. třídy pan Procházka a 9. třídy pan Bárta. Ve 
funkci zástupkyně ředitele a výchovné porad-
kyně je paní Juřenová. Dalšími členy sboru 
jsou paní Mančíková, paní Smíšková, pan 
Krivjanský  a pan Slavík. Ve školní družině 
pracuje paní Stašová a slečna Kneeová.
 Přivítali jsme ty, kteří do školy přišli úpl-
ně poprvé - naše prvňáčky: Darinku Dobro-
ňovou, Terezku Křížovou, Vanesku Kučero-
vou, Klárku Lukáčovou, Nikolku Rohrerovou, 
Marcelku Šestákovou, Lucinku Petrů, Ven-
dulku Pučkovou, Danielku Vlkovou, Honzíka 
Nevěčného, Honzíka Nguena, Lukáška Rohre-
ra, Viktorka Kolku, Petříčka Kováře, Vašíčka 
Kršku, Davídka Salaye, kteří v upomínku na 
první školní den obdrželi pamětní listy. 
 Prvňáčci nebyli jediní, kteří byli 3. září 
v drnholecké škole poprvé. Přivítali jsme i žáky 
z Novosedel nastupující do šesté třídy: Terezu 
Braun, Terezu Hudcovou, Barboru Kovářovou, 
Kateřinu Supovou, Františka Gígelu, Martina 
Lukáška a Marka Škarvadu. Během prázdnin 
se přestěhovali nebo přestoupili z jiných škol 
také žáci 2. třídy: Barbora Fibigerová a Domi-
nik Křivánek, žákyně 3. třídy Natálie Šebe-
stová a žák 4. třídy Tomáš Ledvina. Celkem 
navštěvuje místní základní školu 205 dětí.
 I v nadcházejícím školním roce budeme 
pokračovat v započatých projektech fi nanco-
vaných EU. Projekt „Já na to mám“ se bude 
realizovat ve dvou projektových týdnech, které 
proběhnou v říjnu a květnu. Projekt „EU pení-
ze do škol“ pomáhá zkvalitňovat výuku pomo-
cí moderních vyučovacích metod a pomůcek. 
Projekt „IB-KSP“ se zaměřuje na příhraniční 
spolupráce mezi našimi a rakouskými mateř-
skými školami a na výuku německého jazyka 
pro předškoláky, žáky I. stupně a dospělé. Pro-
jekt „Ovoce do škol“ podporuje zdravou výživu 
a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí. Žáci 
1. – 5. ročníku dostávají ovoce a zeleninu zdar-
ma. 
 Volnočasové aktivity zajišťuje školní 
družina pro žáky I. stupně a školní klub pro 
žáky II. stupně. Zájmové kroužky, stejně jako 

„Školák nezlobí svého učitele jen z nenávisti nebo pohrdání, 
ale prostě z radosti, že dělá nedobrotu: to odpovídá potřebě 
jeho povahy.“                                   Édouard Claparéde
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v předchozích letech, jsou vedeny pod Domem 
dětí a mládeže Mikulov. Činnost kroužků 
závisí na počtu přihlášených žáků. Na začátku 
školního roku jsme dětem nabídli k výběru tyto 
zájmové útvary: Jarabáček, taneční kroužek, 
šachy, kytara, míčové hry, pěvecký kroužek, 
výtvarně-keramický kroužek, fl orbal, drama-
tický kroužek, gymnastika, praktická dívka, 
němčina pro ruštináře, myslivecký kroužek. 
Nyní záleží už jen na žácích, zda tuto nabídku 
využijí.
 V úterý 18. září se uskutečnilo plenární 
zasedání SRPŠ a následné třídní schůzky, na 
kterých byli rodiče informováni o novele škol-
ského zákona, změnách ve školním řádu, o 
činnosti školy za uplynulý rok a o plánu práce 
na rok letošní. Věřím, že schůzky na začátku 

roku pomohou v lepší komunikaci mezi školou 
a rodinou.
 O dění ve škole vás budeme informovat 
i nadále prostřednictvím Občasníku. Informa-
ce a zajímavosti ze života školy a všech při-
družených institucí můžete sledovat i na webo-
vých stránkách školy: „http://www.drbnik.cz“ 
www.drbnik.cz.
 Závěrem bych ráda poděkovala našemu 
zřizovateli, Městysi Drnholec, který zabezpečil 
opravu havarijního stavu kanalizace na škol-
ním hřišti v hodnotě 80 tisíc korun. 
Přeji všem zaměstnancům školy, žákyním a 
žákům i jejich rodičům úspěšný školní rok 
2012/2013 plný radosti, sluníčka, dobré nála-
dy a pohody.                            Jana Kalandrová

Příměstský tábor v Drnholci
 Že nevíte, kam příští prázdniny na tábor? Tak zkus-
te ten náš! Po mnoha letech, ba dokonce i desetiletích 
jsme znovu rozjeli Příměstský tábor. Na první týden  (od 
9.7. do 13.7.) se přihlásilo celkem 20 dětí, na druhý týden 
(od 20.8. do 24.8.) 13 dětí výhradně 1. stupně ZŠ. Cena 
za jeden týden byla 500 Kč. Za tuto částku se hradilo 
vstupné na koupaliště, výstavy, jízdné, výtvarné pomůcky 
a drobné občerstvení. Po celou dobu byly dětem zajiště-
ny i obědy. 
 Provázelo nás krásné počasí, takže jsme tyto horké letní dny trávili nejen u vody v Pasohláv-
kách, kde jsme se mimo jiné vydováděli i na skákacím hradě, dětském hřišti, mini golfu, ale i na 
koupališti v Březí či Hrušovanech nad Jevišovkou. Neméně zábavné byly i výlety do Mikulova a 
do Znojma. V Mikulově jsme se po zhlédnutí výstavy Fenomén Igráček vydali na Svatý kopeček. 
Z Radniční věže jsme zase obdivovali krásy Znojma a z městského vyhlídkového vláčku ta nejkrás-
nější zákoutí města. Podívali jsme se také, alespoň zvenčí, na Rotundu sv. Kateřiny. A pak už jen 
ta, pro děti, nejlákavější část výletu – rozchod.  Myslím, že se vše povedlo na jedničku a že máme 
na co vzpomínat.             Za vedoucí tábora Martina Bejdáková a Klára Kneeová
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Sportovně branný den • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Úvod každého školního roku patří také sportovně brannému dni. Letos připadl na druhý 
školní pátek 14. září.
 Po úvodních hodinách zdravovědy, které byly přerušeny cvičným poplachem, se žáci 
prvního stupně odebrali na školní hřiště, ti starší na Starátko. Tady se uskutečnil na počest 
našeho významného sportovce maraton Emila Zátopka. Mladší žáci běhali s nasazením 
všech sil za velkého povzbuzování od paní učitelek i kamarádů. U těch starších se jako vždy 
vyskytlo několik skvělých běžců a běžkyň s výbornými časy, stejně jako vždy se vyskytlo 
dost lidí s obavami o své zdraví, pěknou postavu nebo čert ví co, co jim zabránilo zaběhnout 
slušný čas. Příkladem všem se pokusila jít paní třídní učitelka 6. B Hana Vlková, která sta-
tečně zaběhla celý kilometr. Na závěr běžeckého klání (nejprve u školy, pak na Starátku) pan 
Jiří Malík z místního hasičského sboru předvedl ukázku vyprošťování zraněných, vybavení 
hasičského vozu, zásady první pomoci. Ještě jednou mu touto cestou děkujeme za jeho ocho-
tu a trpělivost a poučné vyprávění.                                     Hedvika Škrabalová, Tomáš Procházka

u

Dýňování
 Hostitelem letošního dýňového pocho-
du, který se konal ve čtvrtek 20. září v pod-
večer, byla základní škola. Pro účastníky 
jsme připravili oheň, na kterém se opékaly 
špekáčky, táborákovou atmosféru doplňovali 

hrou na kytaru a zpěvem pan učitel Bárta a 
paní učitelka Bejdáková. Kdo si dal tu práci 
a přinesl svoji dýni až do školy, byl odmě-
něn sladkostí. Asi po dvou hodinách jsme se 
(většina s plnými bříšky) rozešli spokojeně 
domů.    Jana Juřenová
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 Většina dětí si po obdržení vysvědče-
ní hned z plna hrdla začala užívat krásných 
dlouhých prázdnin. Děti z folklorního soubo-
ru Jarabáček však ve své krojované činnosti 
nezahálely ani v létě. 
 Začalo to náhodnou, ale velmi zajíma-
vou nabídkou vystupovat v zahraničí, a to 7. 
července ve Vídni na Mezinárodní lékařské 
konferenci WONCA Europen 2012. Přestože 
většina dětí ze souboru nemluví německy, 
neměly za hranicemi nijak zvlášť velké problé-
my se domluvit. Stačilo jim, že uměly pozdra-
vit „guten tag“ a že měly na sobě krásné kroje. 
V konferenčním prostředí měly děti dva vstu-
py. Druhý z nich byl na úplném konci konfe-
rence a bohužel při něm děti a jejich vedoucí 
zklamala zahraniční technika. Dětem tak 
k tancování nehrála hudba, ale dětičky zaim-
provizovaly a zvládly to na výbornou. Oba 
vstupy měly mezi účastníky konference velký 
ohlas – viděla jsem, že docházelo i k nahrává-
ní videí. Po vystoupení se děti občerstvily na 
tamním rautu, na kterém je (resp. nás dospě-
lé) oslovovalo postupně několik návštěvníků či 
účastníků konference s tím, že děti byly úžasné 
(slova chvály zněla většinou v němčině, ang-
ličtině, ale dostalo se uznání i od Francouzů a 
Italů). Před odjezdem jsme se ještě dozvěděli, 
že Jarabáček zde nereprezentoval Drnholec, 
ani jižní Moravu, ale celou Českou republi-
ku a že děti byly vlastně pozvánkou na další 
ročník konference, protože ten se má konat 
v Praze.
 Týden po návratu z Vídně mělo 10 
dětí z Jarabáčku možnost společně s dět-
mi z Dunajku (folklorní soubor z Dolních 
Dunajovic) zúčastnit se osmidenního letního 
tábora v Podhradí nad Dyjí. Zde si kromě 
běžných táborových hrátek děti opakovaly 
některé taneční kroky, ale také měly možnost 
se od Dunajku naučit mnoho nového. Určitě 
to dětem prospělo. Nově získané zkušenosti 
se paní vedoucí – paní Šimčíková rozhodla 
aplikovat při běžných zkouškách Jarabáčku a 
zatím to vypadá, že dětem nové věci nevadí.

Další aktivitou několika dětí z Jarabáčku byla 
obvyklá páteční zkouška před vystoupením a 
následné tancování Moravské besedy 28. 7. 
na Babských hodech v Dolních Věstonicích, 
které byly spojeny s oslavami výročí založení 
této obce. Společně s Jarabáčkem se této akce 
zúčastnily i některé ženy z Drnholce (násled-
ně tancovaly i na prvních Babských hodech 
v Drnholci) – měla to být výpomoc, ale musím 
říci, že bez drnholeckých ochotníků by bylo ve 
Věstonicích smutno; drnholeckých bylo více 
než věstonických.
 Jarabáček neměl čas dlouho odpočívat, 
protože 4 páry dětí se účastnily zkoušek a pře-
devším následného tancování 10 .8. v Miku-
lově na náměstí. Zde se v rámci festivalu 
Sousedé 2012 společně s dalšími 108 páry 
krojovaných tanečníků pokoušely o vytvoře-
ní rekordu v počtu krojovaných tanečníků na 
jednom místě tančících Moravskou besedu ve 
stejný čas. Rekord se nám podařil, přestože 
nám jedno kolečko (4 páry) diskvalifi kovali. 
Další takovou velkou akcí byly první Bab-
ské hody v Drnholci konané 25. 8. Zde sice 
děti z Jarabáčku nevystupovaly jako soubor, 
ale přesto jsme my ženy z Drnholce (někte-
ré i „přespolní“) ocenily výpomoc tří děvčá-
tek z Jarabáčku při odpoledním tancování 
Moravské besedy. Těchto hodů se také zúčast-
nili chlapci z Jarabáčku, kteří nám předvedli, 
jak krásně verbují a také si zazpívali a zatan-
covali hošije (národní až sprostonárodní pís-
ničky). 
 V sobotu 2. 9. Jarabáček (12 párů) se 
svým půlhodinovým vystoupením „zaskako-
val“ za Dunajek (měli v Dolních Dunajovi-
cích hody) na 2. ročníku festivalu ledového a 
slámového vína v Lednici v prostoru zámec-
ké zahrady s výhledem na Minaret a krásně 
opravený lednický zámek. Pódium bylo pro 
děti poměrně malé, ale přesto byly děti skvělé 
a vše zvládly na jedničku.
 Další vystoupení sice děti již o prázd-
ninách neabsolvovaly, ale měly možnost zpí-
vat a tancovat 15. 9. (opět půlhodiny v kuse) 

Jarabáček a prázdniny??



S Jarabáčkem ve Vídni

10

v sousedních Novosedlech na vinobraní. 
 I zde vystupovalo 12 párů, a to ještě není 
celý Jarabáček – ten by se zřejmě na „malý“ 
plácek před obecním úřadem v Novosedlech 
nevešel. Bylo trochu chladněji, ale děti se 
zahřály při tancování a zpívání, které bylo 
oceněno nejen potleskem přihlížejících.
Teď nás, resp. naše děti z Jarabáčku čeká ještě 
jedno půlhodinové vystoupení, a to 22. 9. na 
drnholeckém vinobraní. Přejeme si, aby nám 
počasí vyšlo vstříc tím, že nebude pršet. 

Každému víkendovému vystoupení vždy 
předchází minimálně jedna páteční zkouška. 
Podle mě se to úpěnlivé dětské snažení daří, 
alespoň to naznačují ohlasy na dosavadní 
jarabáčkovská vystoupení. 
 Dětem bych chtěla popřát mnoho dalších 
obdobných zážitků, zkušeností a samozřejmě 
úspěchů, paní vedoucí pevné nervy při zkouš-
kách a nám „divákům - posluchačům“ vždy 
úžasnou podívanou a příjemný poslech.
                                                      Andrea Španielová

Nečekaného zpestření tuctových prázdninových dnů se v prv-
ním týdnu prázdnin dočkaly místní děti – členové dětského 
folklorního tanečního i pěveckého souboru Jarabáček. Nejen 
místní, ale i z okolních vesnic. Když před více než pěti lety uči-
telky Bronislava Šimčíková a Jaroslava Jakubcová tento soubor 
zakládaly, netušily, že během několika let budou pěveckému a 
tanečnímu umění členů tohoto souboru z Drnholce tleskat divá-
ci nejen na různých místech jižní Moravy, ale i v zahraničí.

 Tentokrát byli pozvá-
ni, aby předvedli své umění 
účastníkům světového kon-
gresu lékařů na závěr jejich 
jednání v hlavním městě 
Rakouska. I když návštěva 
Vídně byla poměrně krátká, 
přesto pro ještě malé děti v 
parném dni únavná. Jistě si 
odnesly hluboké dojmy na 
celý život.
          Jiří Janeček
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 Třetí červencový týden strávily děti již 
zmiňovaných souborů na osmidenním soustře-
dění v Podhradí na táborové základně Dřevo-
tvarka. Tábora se účastnily také děti, které sou-
bory nenavštěvují a od toho se odvíjelo dění na 
táboře. V dopoledních hodinách jsme se učili od 
Marcelky folklornímu umění a odpoledne jsme 
zachraňovali pohádky před Rumburakem. Den-
nodenně jsme dostávali od Rumburaka výstraž-
né a vysmívající se dopisy. Děti s velkým elánem 
a nadšením dokazovaly čarodějovi, že pohádky 
budou a zůstanou v moci dětí a jejich obsah tak 
bude uchráněn před zlým Rumburakem. Samo-
zřejmě nechyběly výlety do poklidné a krásné přírody kolem základny, nechyběly táborové ohně 
plné zpěvu a her a v poslední řadě nechyběly ani noční výpravy do nočního království za skřítky, 
kteří nám radili, co a jak máme dál pro záchranu pohádek udělat. Účastníci tábora si odvezli 
domů plno zážitků a nových zkušeností a pevně věřím i kamarádů. Mě osobně se tábor moc líbil, 
obohatil mě o nové přátele a kamarády jak z řad dětí, tak i dospěláků. Věřím, že příští rok opět 
pojedeme společně na tábor. Co vy na to, táborníci?        Bronislava Šimčíková

Jarabáčci na táboře s Dunajkem
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Velké Karlovice
Dne 30. června jsme (myslivecký kroužek) jeli do Velkých Karlovic. Odjížděli jsme z 
Novosedel v 10.40, pak jsme dojeli do Břeclavi, kde jsme přestoupili na vlak. Dohro-
mady jsme jeli pěti vlaky. 

Když jsme konečně dojeli k cíli, tak jsme se 
radovali, že už je dlouhá cesta za námi. Já 
jsem byla nadšená z krajiny, protože jsem 
tam byla poprvé. Ostatním to asi ani tak 
nepřišlo, když už tam byli třetím rokem. 
Zašli jsme na zmrzlinu a potom se „přetr-
máceli“ k rodině Křenků, od kterých jsme 
měli zapůjčenou chatu. 
 Po rozloučení a slibu, že se ještě poz-
ději zase zastavíme, jsme se vydali na chatu 
a cestou jsme pozdravili daňka Vaška. Po 
strmém kopci jsme došli k chatě. Vynesli 
jsme tašky a odpočli si. 
 Chodili jsme různě po Beskydech, např. 
jsme navštívili pohanského boha Radegas-
ta, nedalekou rozhlednu, místní koupaliště, 
muzeum a staré známé. 
 Skoro každý večer jsme dělali oheň a u 
něj zpívali a hráli na kytaru. Viděli jsme sem 
tam nějakou zvěř např. kunu lesní, veverku 
obecnou, srnce obecného, včelojeda lesního 
atd. 
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 Když mi moje maminka ( p. Szabová) 
řekla, že jde do kroje za nejstarší, začalo ve 
mně něco hlodat. Tak moje maminka jde v 70 
letech (pardon mami) a já mám sedět doma 
na zadku? Tak to ne. Kolikrát můžu mít ten 
dar se s ní sejít v kroji. Tak to vše začalo. Pod 
vedením a trpělivosti našeho nezmara (tak ji 
říkám já) p. Šimčikové, jsme začaly nacvi-
čovat moravskou besedu. Po první zkoušce 
jsme byly zmatené. A to nám Broňa řekla, 
že jsme pozvané i s Jarabáčkem vystupovat 
do Věstonic. Omyl mě pot, protože jsem si 
myslela, že ještě nic neumíme. Ha, lidi divte 
se, my to daly úplně luxusně a musím se i 
pochlubit, že jsme jim zachránily celé bab-
ské hody. Jarabáček byl úžasný a nejen mě 
vehnal slzy do očí. A to nejsem žádnej cíťa. 
A my, ženské, jsme zatancovaly moravskou 
besedu celou bez chyby. Domácí neuměli 
ani čtvrtinu a z placu nás vyprovázel aplaus 
ve stoje. Byly jsme pyšné. Další tancování 
bylo v Mikulově při rekordu. Úžasná orga-
nizace pana Ševčíka. Klobouk dolů, záznam 
jste mohli vidět i na ČT2. Tolik krásných lidí 
v různých krojích z celého Česka. Krásnej 

Ohlédnutí za letním tancováním 
aneb po 22 letech i více v krojích.

Týden uběhl jako voda a byl tu pátek. S pát-
kem i večer a stezka odvahy. První stezku 
měli kluci a potom dospělí. Obě stezky byly 
strašidelné, ale všichni je prošli a přežili. Na 
chatě nám strašilo, což stezce taky dodalo. 
 Do postele jsme se dostali až pozdě 
večer. Ráno jsme museli vstát dřív a uklidit 
celou chatu. Rozloučili jsme se s chatou a 
vydali jsme se ke Křenkům odevzdat klíče od 
chaty a poté na vlak. Cesta celkem uběhla, 
ale byla namáhavá. Na nádraží v Břeclavi 
nás čekal pán Tábora a jeho kamarád, kte-
ří nás odvezli domů. Byli jsme velmi rádi, 
že jsme nemuseli jet vlakem. I když jsme 
se těšili domů, tak se nám po chatě přece 
jenom zastesklo. Ale všichni jsme se těšili na 
své postele. Vždyť domov je domov... 
                         Nikola Mandíková, Tomáš Marek

zážitek a pro nás čest. Potom nás čekaly bab-
ské hody. Až den před to na mě padlo, když 
mi bylo sděleno, že vedu nástup. Uf, moje 
nervy. Už jsem se viděla, jak se před celým 
Drnholcem natáhnu a všem holkám to zka-
zím.  A nechtějte vědět, co jsem zažívala ráno 
před samotným začátkem.
 Úplně jsem se třásla. Přece jen první 
hody a v rodné vesnici. To už je zodpověd-
nost. Ať nás lidi neroznesou na kopytech a 
hlavně ať se jim to líbí a jsou spokojeni.
 Bylo to krásné pro nás, pro všechny 
co jsme byly v krojích.  Mimochodem, bylo 
nás 50. Nohy mě bolely jak hrom. A nejví-
ce jsme se zasmály, když jsme měly pauzu, 
mnoho z nás masírovalo nožky a jen moje 
maminka tam vlítla jak uragán a říká: „No 
holky, v poho neeeeee? Já nemám ani oteklé 
nohy!“ Jen jsme koukaly s otevřenou pusou. 
Celý večer protančila, už jsem ji podezírala, 
zda není na drogách. Doufám, že ji ta vitalita 
vydrží co nejdéle. A to ještě po nocích s paní 
Aničkou Šebestovou šily nejenom kroje, ale 
také ušily krásné babské právo, za které moc 
děkujeme.            Yveta Toporčáková – Szabová
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 Ve dnech 30. června a 1. července se 
v Drnholci opět po roce konaly tradiční 
hody. Letos si patronát nad omladinou 
vzal první pár Dana Štyksová a Patrik 
Schabatka, kterým v tom zdatně pomáhal 
i druhý pár Denisa Schabatková a Jiří 
Blaha. Letošních hodů se zúčastnilo 17 
krojovaných párů a pět sklepníků. Chtě-
li bychom touto cestou poděkovat všem, 
kteří se na organizaci letošních hodů 
jakkoli podíleli, největší dík samozřejmě 
patří organizátorovi TJ Dynamo Drnho-
lec. Nebudu tu dál jmenovat, abych na 
někoho nezapomněla, to bych byla hroz-

ně nerada. Jsme rádi a jsme vděční za 
jakoukoli pomoc, protože bez Vaší pomo-
ci a Vaší účasti by bylo konání hodů zby-
tečné. Doufáme, že i přes drobné nepří-
jemnosti, od problémů s májou, přes 
sobotní pařák a informační šum ohledně 
kapely po nedělní náhlou bouřku, která 
hody předčasně ukončila, jste si hody 
užili, pobavili jste se, zatancovali a zazpí-
vali. Těšíme se, že příští rok se sejdeme 
opět a zase pod májou, ať už v kroji či v 
civilu.
   Dana Štyksová

Krojované hody - ohlédnutíKrojované hody - ohlédnutíKrojované hody - ohlédnutíKrojované hody - ohlédnutí
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TJ Dynamo informuje

 V červnovém čísle Občasníku jsem Vám 
přál, ať otevřeme dveře létu, době dovolených a 
prázdnin. Vše je za námi, začíná doba přeháněk, 
zimy a nepříjemných podzimních dní. Nám, kteří 
fandíme fotbalu, tyto skutečnosti nevadí, začala 
soutěž ročníku 2012 a 2013 a my se těšíme na kaž-
dé utkání, které se má sehrát.
 Tak, jak jsme předpokládali, nepodařilo se 
nám sestavit družstvo žáků, a proto bylo ze sou-
těže odhlášeno pro malý počet věkově přijatelných 
hráčů. Ti, kteří mají zájem, již jezdí trénovat i hrát 
za mužstvo Novosedly.
 V mužstvu dorostu došlo k výraznému posu-
nu k lepšímu. Mužstvo převzali Zdeněk Hanák 
a Jara Kraváček. Začali velmi zostra dlouhými 
běhy po Drnholci a také dvakrát týdně tréninky. 
V současné době jsou na druhém místě a předvádí 
pohledný fotbal.
 Muži ve své skupině předvádí to, co již jaro 
2012 napovídalo. Mužstvo se stmelilo, mnoho věcí 
si vyříkalo a předvádí vynikající fotbal. V součas-
né době je na prvním místě a zatím neprohrálo. 
Jenom jedno utkání bylo prohráno kontumačně 
z důvodu nepřidělení identifi kačních čísel pro hrá-
če ve Valticích. V tréninkovém tempu jsme Valtice 
přehráli 1 : 0. Škoda, mohli jsme mít více bodů. 
Těšíme se na další vyrovnaný a někdy i totální 
fotbal, který jsme viděli na hřišti Bavory, kde bylo 
neskutečných 50 diváků z Drnholce. Na utkání 
s Přítluky dne 16. 9. 2012 bylo 168 lidí.
 Činnost TJ Dynama Drnholec není jen fot-
bal, ale stojí za zmínku, že poslední víkend v červ-

nu se uskutečnily tradiční krojované hody. Moc 
jsme si přáli počasí, vyšlo jen v sobotu a v neděli 
nás zahnala bouřka, která trhala větve, ale přes 
to všechno někteří vydrželi až do 3 hodin do rána. 
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. 
Hodařům omluva předsedy za pozdní muziku. 
Těšme se na hody roku 2013.
 Neuskutečnila se červencová noc, důvod: 
počasí (lilo, lilo a zase lilo). Broněk Plachý se svou 
přítelkyní připravili pěkný turnaj žen, který se po 
sportovní stránce vydařil, ale bohužel bez diváků 
- přišlo jich velice málo, škoda.
 Poslední týden v srpnu byl na hřišti ve zna-
mení koho jiného než bab. Probíhaly babské hody, 
které měly nádherné teplé odpoledne s mimo-
řádnou událostí a účastí dětí a rodičů, babiček a 
dědečků pod vedením paní Bronislavy Šimčíkové a 
paní Miroslavy Štyksové. Vše vyvrcholilo večer při 
nenucené zábavě dlouho do noci či rána? 
 Dne 16. 9. 2012 byla na hřišti sláva a dob-
rý pocit. Podařilo se postavit zábranu za brankou 
hřiště k zachycování míčů o rozměrech 24 x 6 m 
po dlouhých, dlouhých letech. To nestačilo a Nové 
Vinařství v Drnholci se postaralo, že se dostává-
me již na úroveň - rozsvítila se výsledková tabule 
s časomírou. Nebudete věřit, ale dorost svým utká-
ním v předzápase vytáhl skóre až na 16 : 0, muži 
jen 1 : 0, ale bojovné.
 Touto cestou chceme poděkovat za tento 
dárek od Nového Vinařství. 
 Letní období je za námi, hleďme na další 
akce nejen na hřišti, ale i v obci Drnholec. Je jich 
hodně a těšme se na ně, ať si je užijeme.
Ale přes to „Sportu zdar a fotbalu zvlášť“!
      Za výbor TJ Dynama Drnholec Ferdinand Křivánek

Knihovna online
 V průběhu prázdnin byl v místní knihovně vyměněn z dotačního titulu systém evi-
dence knih. Knihovní fond je přístupný prostřednictvím internetu ze stránek knihovny 
http://knihovna.drnholec.eu nebo přímo http://clavius.drnholec.eu. Můžete si zde vyhledat 
konkrétní knihu, která je v naší knihovně a zjistit, jestli je k dispozici nebo je zapůjče-
na. Katalog obsahuje seznam autorů a lze si snadno vyhledat všechny knihy konkrétního 
autora. Omlazením prošly i knihovní kiosky pro přístup do veřejné sítě internet, které jsou 
volně přístupné v otvírací době knihovny.            Broněk Kocman
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Fotoreportáž • Fotoreportáž

II. ročník

Drnholecké
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 V rámci Týdne knihoven,
který proběhl ve dnech 1. 10. – 7. 10. 2012 se konala burza sta-
rých knih. V průběhu celého týdne jste k nám mohli nosit vyřazené 
knihy z vaší knihovny a na oplátku jste si mohli vybrat tituly, které zde byly 
k dispozici od jiných čtenářů.  Pro děti byly nachystány různé soutěže a hry, ti nejúspěš-
nější byli odměněni zajímavými cenami. V tomto týdnu mohli čtenáři využít amnestie a 
vrátit knihy, které mají dlouho zapůjčené, aniž by platili pokutu. 
 Do knihovny byl přivezen nový výměnný fond z Břeclavi, celkem 155 nových knih. 
Také došlo k výměně knihovnice, od září se na vás těší Xenie Václavíková.
 V měsíci červnu nás navštívila drnholecká rodačka ilustrátorka Vendula Kramářová 
– Pucharová. Zájem o tuto besedu z řad žáků základní školy i široké veřejnosti byl tak 
obrovský, že nám přislíbila další besedu spolu s jejím kamarádem, spisovatelem dne 2. 11. 
2012. Beseda se bude konat v prostorách základní školy. Jste srdečně zváni. V prosinci se 
můžete těšit na předvánoční prodej knih za příznivé ceny.                         Xenie Václavíková

informujeinformuje
KnihovnaKnihovna 
informuje

Knihovna 
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Proč by nemohla voda z Dyje zkropit novou Rozhlednu
aneb pro hasiče začíná „Dálková dopravy vody“

 Co to je, jak to začalo, kdo za to může? 
Začnu od začátku. Je to už skoro rok, když 
byla s klukama diskuze o tom, že je potřeba 
něco nového vymyslet a pro hasiče i občany 
něco zrealizovat. A tam to začalo. Nápad udě-
lat takovou akci už jsem měl na paměti delší 
dobu. Tehdy to začalo s velitelem družstva 
Radkem Krýslem, byl první, komu jsem o mém 
nápadu řekl, a jemu se to natolik zalíbilo, že 
se okamžitě dal do podrobných výpočtů. Vždyť 
naplánovat trasu dlouhou 2,5km s převýšením 
30m , se startem u Dyje a cílem nová Rozhled-
na je velká výzva a motivace. Po novém roce 
bylo jasno: „ Jde to a my se do toho pustí-
me“. Od té doby se celá jednotka podílela na 
celkových přípravách. Zajistit stroj, obstarat 
vybavení, zajistit družstva, no prostě všechno, 
co obsahuje taková akce. Jen pro informaci. 
Tato technika dopravy vody se vyučuje, ale 
v praxi je hodně málo jednotek, které si na to 
troufnou.
  Čím víc se blížil termín konání, tím víc 
u nás stoupala nervozita. Chtěli jsme udělat 
super akci, a proto jsme s klukama vyvíjeli 
maximální úsilí o dokonalost. Postavit 12 stro-
jů PS 12, natáhnout 120 hadic B o délce 20m a 
na závěr postavit koňskou stříkačku, není jed-
noduché. Toto se dalo vše spočítat, ale co voda 
v Dyji. Bohužel den před začátkem jsme zjisti-
li, že vody v Dyji je po kolena. Další věcí bylo 
zajistit občerstvení pro 100 hasičů, kteří se této 
akce zúčastnili. Pan Ing. Večeřa nám daroval 
prase, ze kterého naši hasičští kuchaři uvařili 
super guláš, ovar a výborné pečené maso.

Když bylo vše připraveno a zajištěno, mohli 
jsme si říct:„Můžeme začít“.
 Den 18. 8. 2012, hodina 10:00, to je 
příjezd všech jednotek na hřiště Starátko. Po 
poradě všech velitelů a sdělení potřebných 
informací, se jednotky pod vedením Radka 
Krýsla a Bronislava Kocmana rozjely na svá 
místa. Začátek 13:30. Všichni jsou na svých 
stanovištích, vše překontrolováno. Ve vysílač-
ce se od velitele ozývá:“ První úsek zahajte 
sání pro dálkovou dopravu vody“. Stanoviště 
1 až 12 postupně hlásí:„Voda ve stroji“. Jde 
to pěkně, když se ozve problém u sání z Dyje. 
Rozkaz zní:“ Přerušte dopravu vody“. Nečis-
tot v řece bylo tolik, že se ucpalo chlazení 
stroje. Když se podařilo opět stroj zprovoznit, 
mohlo se pokračovat. Tentokrát už voda prošla 
přes všechny stanoviště, až ke Křížku. Koňská 
stříkačka pumpuje vodu z Dyje. Nádhera. Na 
tento moment jsme se všichni těšili.
 Po ukončení dopravy vody se všechny 
jednotky přemístily zpět na Starátko, kde byl 
pro ně přichystán další program, tentokrát 
pod vedením Ing. Radka Pešáka. Nasimulova-
la se hromadná dopravní nehoda, kde jednot-
ky PS Mikulov, PS Hrušovany nad Jevišovkou 
a SDH Drnholec provedly ukázku vyproštění 
osob. Diváků bylo víc než dost a to byl náš 
cíl.
 Závěrem chci moc poděkovat našim 
drnholeckým hasičům i hasičkám za výborně 
odvedenou práci a jedno zvláštní poděkování 
Radkovi Krýslovi za celkové zajištění akce.
         Za jednotku SDH Drnholec velitel Jiří Malík
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 Při návštěvách různých kulturních akcí v okolí naší obce jsme se dostaly do Drnholce 
na odpolední předvedení Moravské besedy, kterou v sobotu dne 25. 8. 2012 u příležitosti 
Babských hodů zatančila děvčata pod vedením Bronislavy Šimčíkové, která opět nezkla-
mala a svou neutuchající houževnatostí a trpělivostí při nácviku dokázala tak velký počet 
tančících děvčátek, dívek a žen připravit k vynikajícímu tanečnímu provedení. Při sledo-
vání děvčat různého věku od dětí až po babičky bylo vidět, s jakou chutí a radostí nám 
zatančily Moravskou besedu.
 Za hezký zážitek děkují návštěvnice Jiřina Hofmannová a Milena Křivánková z Novosedel.

Babské hody v DrnholciBabské hody v DrnholciBabské hody v Drnholci
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 10. srpna byl při příležitosti Mezinárodního 
folklorního festivalu Sousedé uspořádán Peťou Šev-
číkem pokus o rekord v tančení Moravské besedy. 
Drnholečtí u takové akce samozřejmě nemohli chy-
bět. Rozhodli jsme se tento počin podpořit. V červenci 
začaly tréninky a pilné přípravy, abychom si v Miku-
lově neudělali ostudu. Nakonec se Drnholci podařilo 
dát dohromady šest koleček, jedno dětské poskládal 
Jarabáček, dvě kolečka mladá chasa, dvě kolečka byla 
v čistě dámském složení a jedno kolečko tvořily dva 
manželské páry společně s dvěma dunajovskýma.  
 Původní rekord byly čtyři kolečka (32 taneč-

Pokus o rekord v počtu párů tančících současně Moravskou besedu

níků). Tento rekord byl bez problémů 
překonán, celkem se zúčastnilo 28 kole-
ček, jedno kolečko bylo bohužel diskva-
lifi kováno, takže současný rekord je 27 
koleček (216 tanečníků). Velké podě-

kování patří jak organizátorům 
této akce, tak i Broni Šimčíkové, 
která měla velkou trpělivost při 
učení besedy a Peťovi Ševčíkovi, 
který s námi besedu oprašoval.  
Jsme rádi, že jsme se mohli tako-
véto akce zúčastnit a myslím, že 
mluvím za všechny, když napí-
ši, že příště s námi můžete opět 
počítat. 
 Pokud chcete shlédnout ale-

spoň krátký sestřih, který vysílala Česká televize ve 
Folklorním magazínu, najdete je na „http://www.
ceskatelevize.cz/porady/10096307226-folklorni-
magazin/412236100162014/“Foto: Pavel Božek -  
http://pavelbozek.rajce.idnes.cz/kolecka/      
    Dana Štyksová
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  Pod záštitou místního hasičského sboru 
se již tradičně odehrálo dramatické klání fot-
balových nadšenců, kteří si v lítém boji neda-
rovali ani píď hřiště na Starátku zadarmo. 
Diváci mohli sledovat nadšení v podání býva-
lých fotbalových nadějí týmu Yard, půvab a 
eleganci týmů Slivky a Roštěnky, zarputilost 
bojovnost  týmů Žraloků a Už ještě. Punc 
mezinárodního turnaje dodal tomuto turnaji 
opět po roce tým Puma. S tradičním nadhle-
dem a elegancí sobě vlastní proplul turnajem 
tradiční účastník, v podstatě již inventář, tým 
Brooklinu. Tým Soptíků již po několikáté 
dokázal, že není důležité fotbalové umění, 
ale vůle po výhře … a zvítězil!
 Celý turnaj proběhl v duchu „Fair play“ 
a všichni, kteří se na Starátku sešli, měli 
nejen vynikající sportovní zážitek, ale hlav-

Soptík Cup 2012

ně se výborně bavili. Díky několika členům 
hasičského sboru bylo výborně postaráno o 
občerstvení pro diváky a vytvořeno vynikají-
cí zázemí pro zúčastněné týmy. Svým nadše-
ním přispěli k perfektnímu průběhu turnaje, 
který se již stal nedílnou součástí sportovní-
ho dění v naší obci. 
 A na závěr - jak se již stalo tradicí – 
vítězný tým pozval k posezení u výhry všech-

ny zúčastněné a celý 
turnaj skončil tradiční 
kritickou analýzou… 
hlavně rozhodčích . 
Děkujeme pořadatelům 
za perfektní organizaci, 
zúčastněným fotbalo-
vým týmům za předve-
dený (nejen) sportovní 
výkon a hlavně všem 
fanouškům za podporu 
a nevšední zážitek ze 
sportovního klání. 
Srdečně Vás všechny 
zveme na účast v příš-
tím ročníku „Soptík 
Cup 2013“ – www.sop-
tikcup.cz!   Jan Lambot

V sobotu 11. srpna se opět po roce sešli fotbaluchtiví 
amatéři na tradičním turnaji v malé kopané o bečku 
piva „Soptík Cup 2012“.



  Památka zesnulých
     

Sbor pro občanské záležitosti Úřadu městyse v Drnholci 
uspořádá i letos

    V Z P O M Í N K U   K   P A M Á T C E   Z E S N U L Ý C H
     Ke společné vzpomínce Vás i celou rodinu, příbuzné a přátele zveme dne

 4. listopadua 2012 ve 14 hodin na místní hřbitov.
    Sejdeme se na tomto místě posledního rozloučení a pokoje, abychom zde 

společně uctili památku zesnulých.
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Společenská kronika
Životní jubi lea:

ŘÍJEN
55 let  Kadlečíková Helena
60 let  Kutlák Jan
65 let  Hrůza Josef
           Herelová Jarmila
80 let  Pospíšková Marie
82 let  Pospíšek František
           Krýslová Marie
83 let  Karbulová Ludmila
91 let  Auerová Albína

LISTOPAD 
50 let  Beznosková Kamila

55 let  Gregorová Božena
60 let  Kadlečík Jiří
65 let  Huserková Jaroslava
           Friesová Milada
           Stopková Drahomíra
           Holásková Marie
           Texlová Milada
70 let  Kolka Jan
81 let  Malíková Drahomíra
88 let  Hrůzová Gena

PROSINEC
50 let  Kalandrová Jana
           Vydra Bohumír
           Vermeš Pavel

55 let  Roseneggerová 
 Jarmila
           Macíková Bedřiška
           Ondra Stanislav
           Grulich Bohumír
60 let  Čápek Antonín
           Šebestová Jarmila
65 let  Szabo Július
           Jakubec Miroslav
70 let  Hanák Miroslav
80 let  Studená Marie
81 let  Michalciová Věra
86 let  Štyksová Marie
           Karbula Štěpán
87 let  Šedivá Mária 

Blahopř ejeme

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.
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Drnholecčtí modeláři vás srdečně zvou na druhý ročník DRAKIÁDY, který se bude konat v sobotu 
20. 10. 2012 ve 14.00 na letišti v Drnholci. Pro děti i dospěláky je připraveno občerstvení a pěkné 
výhry. Nezapomněli jsme také na přehlídku modelů. Srdečně zvou pořadatelé.

Oznámení pro všechny zájemce na účasti besedy na 5. krojovém plese, který se bude konat posled-
ní lednovou sobotu. Zkouška začíná v neděli 4. 11. 2012 ve 14.00 hod v sále kulturního domu. 
Prosím, buďte dochvilní.

Městys Drnholec zve své spoluobčany na 6. vánoční jarmark s ochutnáním domácí zabijačky. 
Jarmark se uskuteční 15. 12. 2012. Již od 10.00 můžete ochutnat domácí ovárek a výrobky našich 
řezníků. Nebude chybět ani kulturní program v podání dětských souborů Jarabáček a Dunajek. 
Snad i prodejci a lidoví řemeslníci budou k vidění. Srdečně zvou pořadatelé.

infoblok*infoblok*infoblok             infoblok*infoblok*infoblok

  Pro děti tohle kouzelné slůvko zname-
ná jediné. Tím slůvkem je samozřejmě ško-
la. I když se školou začínají i další, mimo 
školní aktivity. Jednou takovou aktivitou 
je i „hasičák“. Dětem, které „hasičák“ nav-
štěvují, se kromě školy také vybaví branný 
závod, jenž k hasičské sezóně neodmysli-
telně patří stejně, jako k brannému závo-
du patří štafeta P2. V těchto disciplinách 
budeme soutěžit 13.10.2012 v Sedleci a 
budeme rádi za podporu. 
 A co naše plány do budoucna? Se zim-
ním počasím se pomalu budeme přesouvat 

do hasičské zbrojnice, kterou před Váno-
cemi budeme zdobit na vánoční besídku. 
Proto celý advent každý rok lepíme, zdo-
bíme, tvoříme a také pečeme. 
 Po Vánocích přichází období uzlova-
cích soutěží, kde nezáleží jen na „kvalitě“ 
uzlu, ale i na rychlosti a přesnosti soutěží-
cího. Také neopomíjíme literárně – výtvar-
nou soutěž „Požární ochrana očima dětí“. 
Mimo jiné bychom byli rádi, aby se dosta-
lo na batikování, plnění odborností a speci-
alizací a snad se letos po letech zúčastníme 
dvoudenního soustředění na začátku jarní 
sezóny, abychom byli dokonale připraveni 
na jarní maraton soutěží. 

Za celý kolektiv mladých hasičů Kryštof Lambot 

PODZIM

SOZ Drnholec ve spolupráci se ZŠ a MŠ Drnholec zve své spoluobčany 
na desáté rozsvěcování vánočního stromečku, které se bude konat v nedě-
li 2. 12. 2012 v 17.00 na našem náměstí. Přijďte si o první adventní neděli 
pověsit oříšek pro štěstí a zazpívat vánoční a křesťanské písně a koledy. 
O teplé občerstvení se postará Hotel Drnholec. Srdečně zvou pořadatelé.
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    Akce Hotelu  Drnholec  

Září - prosinec  2012

26. - 28. 10. 2012
  Rybí víkend u příležitosti 
  výlovu rybníka Vrkoč

******************
11.11.-18.11.2012  
Martinská Husa a Martinské víno
****************************************************************
31. 12. 2012
Silvestr - je otevřeno, kuchyně do 22.00 hod.

Drnholečtí ochotníci vás zvou na premiérové představení divadelní hry od Jana 
Drdy – Hrátky s čertem, které se uskuteční v neděli 9.12. 2012 v 17.00 

v sále kulturního domu. Přijďte podpořit naše amatérské divadlo. 
Těšíme se na vás.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem lidem dobré vůle při pomoci organizování babských hodů 
a vinobraní. Zároveň bych ráda touto cestou poděkovala rodičům dětí 
Jarabáčku, kteří se mnou prožili velmi akční letošní prázdniny. Děkuji 
všem za pomoc a reprezentaci Drnholce. Bez vás by to nešlo. Děkuji.

Bronislava Šimčíková


