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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
 opět Vás vítám nad stránkami let-
ního čísla Drnholeckého občasníku a 
rád se ujímám své povinnosti, abych Vás 
spolu s dalšími přispěvateli informoval o 

tom, co se za poslední čtvrtletí událo, co se 
podařilo, nebo naopak nepodařilo, co řeší-
me a také co se v nejbližších měsících chystá.

pokračování na str. 3



Pohled do zákulisí....

Malovaný trámový strop
nově zrestaurované

historické radnice
v Drnholci

(viz článek str. 3 - 4)

Velký úspěch souboru - účast 
v postupovém kole DFS ve Strážnici
(více na str. 19) 

Velkou zásluhu na úspěšíchVelkou zásluhu na úspěších
Jarabáčku mají rodiče dětíJarabáčku mají rodiče dětí

Jarabáček v akci...
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 V dubnu a květnu proběhlo opakované 
výběrové řízení na dodavatele stavebních pra-
cí na akci „Výměna zdroje vytápění a poříze-
ní solárního systému na ohřev teplé vody pro 
Základní školu“. Do tohoto opakovaného říze-
ní se již přihlásily čtyři fi rmy, ze kterých byla 
vybrána společnost TEPLO T s.r.o. z Tišnova 
s nejnižší nabídkovou cenou 1.085.801,- Kč 
vč. DPH. Jen pro zajímavost, nejvyšší nabídka 
byla v hodnotě 2.087.624,- Kč. Na tuto akci se 
podařilo získat dotaci ze Státního fondu život-
ního prostředí (SFŽP) ve výši 1.063.309,- Kč. 
S pracemi se začne koncem června a do konce 
školních prázdnin by mělo být vše hotovo.
 Dokončeno bylo taktéž výběrové řízení 
na akci „Revitalizace zeleně Městyse Drnho-
lec“, na kterou se nám podařilo získat dotaci 
ze SFŽP ve výši 80% celkových nákladů. Bylo 
podáno pět nabídek, vítězem se stala fi rma 
KAVYL z Brna, která nabídla cenu 466.955,- 
Kč. Nejvyšší nabídka byla 673.503,- Kč. Práce 
započnou v říjnu, celá akce musí být dokonče-
na nejpozději v prosinci tohoto roku.
 V květnu proběhlo další výběrové říze-
ní, a to na opravu vozovky a chodníků před 
základní školou včetně vydláždění plochy před 
pohostinstvím Sport. Předběžný rozpočet byl 
ve výši 6.155.000,- Kč, který se nám ale díky 
výběrovému řízení podařilo stlačit o více než 
polovinu. Bylo podáno sedm nabídek, doda-
vatelem akce se stala fi rma COLAS s nabíd-
kovou cenou 2.935.311,- Kč. Nejvyšší nabídka 
činila 5.470.204,- Kč. S pracemi se započne 
ihned po Krojových hodech a dokončeny by 
měly být do konce srpna.
 Koncem května byl předán dodavatel-
skou fi rmou dokončený sběrný dvůr, v červnu 
proběhlo kolaudační řízení. V těchto dnech 
probíhá výběrové řízení na provozovate-
le sběrného dvora, a pokud se nestane něco 
mimořádného, tak by měl být dvůr v provozu 
během července.
 Výhradně místní živnostníci a fi rmy pro-
vádí opravu interiéru budovy úřadu městyse. 
V přízemí je dokončena oprava sociálního 
zařízení pro knihovnu, v patře jsou částečně 
hotovy omítky, rozvody el. energie a topení, 
jsou sníženy stropy a provedena výmalba.
 Výběrové řízení na dokončení venkov-

ních úprav kolem historické radnice včetně 
dvora vyhrála fi rma Vymyslický z Mikulova 
s nabídkovou cenou 303.992,- Kč. Nabíd-
ku podaly tři fi rmy, nejvyšší částka činila 
407.218,- Kč. Práce byly kompletně dokonče-
ny, na některých místech zbývá pouze navézt 
hlínu a vysadit trávu. Tyto práce budou prove-
deny pracovníky obce. Firma Vymyslický tak-
též provedla vydláždění plochy pod rozhled-
nou ze zámkové dlažby včetně přístupového 
chodníku v hodnotě 52.573,- Kč.
 Zpracování návrhu vnitřního vybavení 
historické radnice bylo zadáno Ing. arch. Haně 
Hrubešové z Brna. Byla zpracována vizuali-
zace obřadní síně a prováděcí výkresy, podle 
kterých se vyrábí nábytek a zároveň nakupují 
křesla TON, koberec, obrazy, záclony, svítidla 
apod. Obřadní síň bude hotova v prvním čer-
vencovém týdnu a již 13. července zde budou 
oddáni první snoubenci. Mimo návrhu obřadní 
síně byl zpracován i návrh turistického infor-
mačního centra (TIC) a návrh vybavení sklep-
ních prostor. TIC se nám již bohužel v letošní 
turistické sezóně otevřít nepodaří, ale děláme 
vše pro to, abychom měli na Drnholecké vino-
braní k dispozici sklepní prostory.
 Na již avizovanou akci „Založení a 
obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnho-
lec“ (ÚSES – územní systém ekologické stabi-
lity) se nám podařilo získat dotaci ze SFŽP ve 
100% výši, tj. 48 mil. Kč. Stručně řečeno, jde 
o poměrně rozsáhlou výsadbu zeleně v extra-
vilánu obce. V současné době bylo vypsáno 
výběrové řízení na dodavatele prací, a pokud 
vše půjde dobře, tak by se mohlo začít na pod-
zim s tím, že je akce rozložena do let 2012 
– 2014.
 Obnovu Mariánského sloupu na náměstí 
provádí restaurátorská fi rma Marston z Br-
na, která vzešla z výběrového řízení a nabídla 
cenu 813.144,- Kč. Nabídku podaly tři fi rmy, 
nejvyšší nabídka byla 1.043.424,- Kč. Kolem 
soklu sloupu byla odkopána zemina, pod níž 
byl nalezen základ stavby, která zde stála ještě 
před Mariánským sloupem a dle archeologů 
se jedná o kašnu, což je velmi zajímavé zjiště-
ní. Taktéž byla odstraněna poškozená omítka 
a očištěno cihlové zdivo sloupu. V současné 
době se vyrábí kopie kamenného zábradlí 
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20. dubna 2012
(balustrády) a zhotovují se kopie maleb s ná-
boženskými motivy, které byly původně umís-
těny ve výklencích na bocích soklu. Na obnovu 
sloupu se podařilo získat dotaci z Ministerstva 
kultury ve výši 84 tis. Kč, zažádáno máme také 
o dotaci z Jihomoravského kraje, ale tady 
zatím nevíme, jestli jsme byli se žádostí úspěš-
ní.
 Výměna vrat na požární zbrojnici v hod-
notě 268.620,- Kč proběhne počátkem červen-
ce, bude ji provádět fi rma G-mont z Hodonína, 
která jako jediná podala nabídku do výběrové-
ho řízení, i když byly osloveny další čtyři fi r-
my. 
 Byla dokončena projektová dokumenta-
ce na novou ordinaci praktického lékaře v pří-
zemí zdravotního střediska, a pokud hygiena 
a další dotčené orgány vysloví souhlas a zís-
káme v brzké době stavební povolení, tak by 
nová ordinace měla být otevřena do konce 
září.  
 Zároveň jsou ve fázi rozpracovanosti 
projektové dokumentace na následující akce:
- vybudování chodníků od křižovatky u hřbito-
va ke zdravotnímu středisku
- víceúčelové sportovní hřiště v areálu školy
- osvětlení vozovky z Výsluní na Husovu ulici.

 Mnozí z Vás jistě zaznamenali, že na 
internetu probíhala soutěž o nejlépe oprave-
nou kulturní památku v Jihomoravském kra-
ji v roce 2012. Do fi nálového, hlasovacího 
kola soutěže, postoupily historická radnice i 
zrestaurovaný dřevěný strop v této budově a 
to v kategoriích velké stavby a díla výtvarného 
umění. Hlasování probíhalo formou SMS, his-
torická radnice získala 58 hlasů a strop 7 hla-
sů. I když jsme se neumístili na prvních třech 
fi nančně oceňovaných místech, přesto moc 
děkuji těm, kteří SMS zaslali a ocenili tímto 
způsobem všechny, kteří se o záchranu histo-
rické radnice zasloužili. Byť ne všichni obča-
né tomuto byli nakloněni a zaznívaly dokonce 
hlasy, že máme radnici zbourat, což by stej-
ně nešlo uskutečnit, protože jde o památkově 
chráněný objekt. Vždyť co má větší hodnotu? 
Ta samotná budova, nebo peníze?
 Červen pomalu končí a s ním přichází i 
konec školního roku, na který se zcela jistě těší 
školou povinné děti a mládež. Začínají prázd-
niny a některým z nás i dovolené. Přeji vám 
všem, ať jsou vaše dny odpočinku plné pohody, 
spokojenosti a sluníčka.
 
                 Jan Ivičič

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje 
na celém území městyse Drnholec

 Rada městyse Drnholec vydala nařízení č. 1/2013, kterým byl zakázán podomní a 
pochůzkový prodej na celém území městyse Drnholec. Pochůzkový prodej je takový pro-
dej, kdy Vás prodejce osloví na veřejném místě, například na ulici, a nabízí Vám zboží 
nebo službu. Podomním prodejem je takový prodej, kdy Vás prodejce vyhledá v rodinném 
domě nebo bytě, a nabízí prodej zboží nebo služeb. Jedná se tedy o osoby, které Vám na 
těchto místech nabízejí prodej zboží nebo služby, tedy i o obchodní zástupce různých 
společností, kteří nabízejí uzavření smlouvy například na změnu dodavatele plynu či elek-
třiny, či uzavření různých pojistných smluv. Výjimkou jsou pouze prodeje konané v rámci 
povolených sbírek – například nedávno konaná Květinová sbírka na boj proti rakovině, 
nebo sbírka pro Světlušku. 
Pokud se Vám tedy stane, že Vás prodejce nebo obchodní zástupce osloví nebo navštíví 
doma, sdělte mu, že v Drnholci je takový prodej zakázaný a hrozí mu pokuta od úřadu 
městyse. Pokud to nepomůže, požádejte ho o sdělení jména, příjmení a identifi kačního 
čísla a neprodleně volejte úřad městyse na tel. číslo 519 519 210 nebo Policii ČR na číslo 
519 510 132 nebo číslo 158. 
Městys Drnholec na všech vjezdech umístí informační tabule o zákazu podomního a po-
chůzkového prodeje.      Lenka Viceníková

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Jak získat slevu na poplatku:
 Domácnost provede inventuru stanoviš-
tě – pro udělení slevy je třeba znát prvotní 
toky odpadů, tj. kdo kam třídí svůj odpad. Na 
čipu popř. na čárovém kódu, kterým je ozna-
čena každá nádoba, je uveden unikátní identi-
fi kační kód. Tento kód je třeba opsat z každé 
nádoby, kterou domácnost používá, a odeslat 
prostřednictvím webu  www.isnodrnholec.cz 
- sekce „Inventura stanoviště“ nebo přinést 
opsané na papírku na obecní úřad v tomto 
rozsahu: velká plastová popelnice na koleč-
kách – papír – kód: STKO00049078. Nádo-
by na BIO se do inventury neuvádějí. Dále je 
třeba uvést osoby, které do uvedených nádob 
třídí odpady. 
 Inventura stanoviště má za cíl předejít 
nepříjemným překvapením typu, třídím plast, 
papír a nic se mi nepřipisuje nebo naopak při-
pisuje se mi více odpadu, než skutečně vytří-
dím. Občas se stane, že se občané přestěhu-
jí a vezmou si s sebou i popelnice. Změnu 
bydliště nenahlásí svozové společnosti, tudíž 
popelnice jsou stále evidované na původní 
adrese, kde už bydlí třeba někdo jiný.
 Domácnost vyplní a odešle registrační 
formulář – registraci je možné provést na 
webu www.isnodrnholec.cz - sekce „Regis-
trační formulář“ nebo osobně na obecním 
úřadě. Nezapomeňte uvést způsoby, jakými 
snižujete produkci odpadů. Na webu www.
isnodrnholec.cz v sekci „Články, dokumen-
ty…“ najdete seznam nejčastějších způsobů 
snižování produkce odpadů.
 Registrační formulář má dvojí význam. 
1. Poskytuje informace potřebné pro výpočet 
slevy na poplatku. 
2. Slouží jako ochrana proti občanům, kteří 
by se snažili systém přechytračit.

Sleva na poplatku
 Sleva na poplatku může činit maximál-
ně 70% ze stanoveného poplatku.
 Sleva na poplatku je udělována za tří-
dění odpadů, za efektivní využívání sběrných 

nádob a za snižování produkce odpadů.
 Sleva na poplatku je součtem tří bonusů, 
které budou připisovány na účet domácnosti 
vždy po uzavření čtvrtletí. Čtvrtletí je uza-
vřené přijetím všech podkladů pro fakturaci 
za služby v odpadovém hospodářství, což 
bývá cca 1-2 měsíce po skončení čtvrtletí.
 Sleva na poplatku se uplatňuje při platbě 
poplatku na další rok – poplatek např. na rok 
2014 je ponížen slevou, která byla připsána 
na odpadový účet stanoviště v roce 2013. 
 Výpočet slevy na poplatku je prováděn 
na základě tří hodnotících kritérií ISNO.

Hodnotící kritéria ISNO
• Druhy tříděných odpadů a způsoby 
snižování produkce odpadů uvedené v regis-
tračním formuláři (čím více se sníží produkce 
odpadů a čím více druhů odpadů se třídí, tím 
lépe). 
Registrační formulář nám poskytuje důležité 
informace, na jejichž základě jsme v součin-
nosti s obslouženým objemem nádob a pomě-
rem objemů obsloužených nádob různých 
komodit schopni posoudit, zda je s odpadem 
nakládáno správně.  
• Poměr objemů obsloužených nádob se 
směsným odpadem, s plastem a s papírem.
• Celkový objem (V) obsloužených nádob 
jak se směsným tak s tříděným odpadem 
za rok (součet objemů všech obsloužených 
nádob přepočtený na jednoho člena stanoviš-
tě za rok). 
 Neekologické nakládání s odpadem 
(např. pálení, vození do lesa atd.) se v rámci 
ISNO nevyplácí. Základem ISNO je efektivní 
(ekonomické) třídění odpadů, který je prodán 
jako druhotná surovina. Odpad ležící v lese 
nemá v rámci ISNO  žádný význam. Stejně 
tak se v rámci ISNO nevyplácí vozit tříděný 
odpad z práce nebo ze sběrných míst. ISNO 
je nastaveno na průměrnou produkci odpadu, 
tudíž se pro získání maximální možné slevy 
stačí jen řídit doporučením ISNO. Není třeba 
dělat nic navíc.

Základní informace o Inteligentním systému nakládání s odpady (ISNO)
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Doporučení ISNO
 Domácnost snižuje produkci odpadů 
– např. používá jednu kvalitnější nákupní 
tašku, nekupuje neochucené balené vody, 
neodebírá letáky, které, aniž by se četly, 
skončí v nádobě na papír. Snižování pro-
dukce odpadů je nejekonomičtější a záro-
veň nejekologičtější způsob nakládání 
s odpady – odpad, který nevznikne, není 
třeba recyklovat popř. likvidovat…
 Domácnost efektivně využívá objem 
nádob – přistavuje k výsypu pouze plné 
nádoby, zmenšuje objem odpadu, např. šla-
pe PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, 
od bot atd. 
 Svoz odpadů tvoří podstatnou část ceny, 
kterou si svozová fi rma za svoje služby 
účtuje. Např. 1 tunu PET lahví je možné 
svést z cca 500 nádob (nesešlápnuté PET 
lahve) i z cca 150 nádob (sešlápnuté PET 

lahve). Každý výsyp se platí, tak proč platit 
za výsyp vzduchu?

Domácnost třídí vše, co se dá třídit 
- nevyhazuje do popelnice se směsným 
odpadem papír, plast, sklo, biologicky roz-
ložitelný odpad, drobné elektrozařízení, 
textil, jedlý olej a tuk, nebezpečný odpad a 
suť.
 U směsného odpadu se krom svozu platí 
i jeho likvidace. Z tohoto důvodu je dobré, 
když se ho produkuje co nejméně. Směsný 
odpad běžně obsahuje až 80 % cenných 
druhotných surovin, jako je plast, papír, 
bio atd., které se dají pohodlně vytřídit. Za 
vytříděný odpad se likvidace neplatí – vytří-
děný odpad se prodává jako druhotná suro-
vina, která se po recyklaci znovu využije.

   Ing. Radek Staňka
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PLAST
 Do žluté nádoby třiďte veškeré plasty 
– např. plastové obaly od těstovin, od bon-
bónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní 
folie od PET lahví, sešlápnuté PET lahve, 
kelímky od jogurtu - nemusí být vymyté, není 
to ekologické. Stačí, když budou důkladně 
vyškrabané. A další jiné plasty.
 Společně s plasty můžete dávat také 
krabice od džusu nebo od mléka - prosíme 
nechte zbylé tekutiny z krabic vykapat a kra-
bice sešlápněte. Krabice od džusu nebo od 
mléka jsou specifi cký obal, který je vhodné 
třídit spíše do plastu než do papíru – na tří-
dící lince si je dotřídí podle svých představ.
 Do tříděného plastu nepatří: plastové 
obaly od chemikálií, od nebezpečných látek 
a se zbytky potravin; novodurové trubky a 
podlahové krytiny – patří na sběrný dvůr*.
 Větší plasty jako např. bedna na hrozny, 
které se nevejdou do žluté nádoby, postavte 
vedle této nádoby. Polystyren, je-li to mož-
né, svažte do balíku a postavte taktéž vedle 
nádoby. Rozlámaný polystyren dejte do žluté 
nádoby k ostatním plastům. Polystyren nic 
neváží, ale zabírá spoustu místa – v nádobě 
na plast zkresluje výpočet slevy na poplatku.
 Žlutou nádobu s plasty přistavujte 
k výsypu až už je plná. Není třeba do nádo-
by plast rvát silou, stačí jednotlivé plasty 
sešlápnout – především PET lahve a krabi-
ce od mléka a od džusu! Jen pro zajímavost 
v nádobě by mělo být cca 7 kg plastu.
PAPÍR
 Do modré nádoby třiďte veškerý papír 
– např. obaly od mouky, cukru, krabičky od 
léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice 
od bot, sešity, časopisy, noviny, letáky.
 Do tříděného papíru nepatří: mokrý 
papír (může přijít do kompostu), mastný nebo 
jinak znečištěný papír – patří do popelnice se 
směsným odpadem.
 Větší papírové krabice, které se neve-
jdou do modré nádoby, rozlepte a svažte do 
balíku a postavte vedle této nádoby. Nerozle-
pené krabice nebudou sváženy!
 Modrou nádobu s papírem přistavujte 

k výsypu až už je plná. Není třeba do nádo-
by papír rvát silou, stačí rozlepovat krabice 
a krabičky! Jen pro zajímavost v nádobě by 
mělo být cca 15 kg papíru.
BIOODPAD
 Bioodpad je možné třídit do hnědých 
nádob, zkrmovat zvířatům, vyhazovat na 
hnojiště nebo kompostovat. V rámci výpočtu 
snížení poplatku za odpady je jedno, který 
způsob zvolíte. Důležité je, aby bioodpad 
nekončil v nádobě se směsným opadem.
 Do hnědé nádoby, popř. do kompos-
tu, můžete dávat – zbytky ovoce a zeleniny, 
kávovou sedlinu a čaje, zbytky pečiva, zvadlé 
květiny, zeminu z květináčů, zbytky vařených 
jídel (brambory, rýže, těstoviny, knedlíky,…), 
posečenou trávu, větvičky, listí, plevele, pili-
ny, hobliny, kůru, popel ze dřeva, podestýlku 
a trus býložravých mazlíčků, papírové kapes-
níky, ubrousky, mokrý papír. 
 Do hnědé nádoby popř. do kompos-
tu rozhodně nedávejte – jiný odpad jako 
je plast, sklo, kovy, textil, atd., léky, bar-
vy, postřiky, stavební suť, živočišné zbytky 
(maso, kůže), podestýlku a trus masožravých 
domácích mazlíčků.
 Hnědou nádobu s bioodpadem přista-
vujte k výsypu podle potřeby. Pokud není 
plná a není moc cítit, tak ji k výsypu nepři-
stavujte. V letních měsících je čtrnáctiden-
ní svoz i z poloviny plné nádoby na místě. 
V zimních měsících nechávejte nádobu vysy-
pávat pokud možno, až když je plná.

KOVOVÉ OBALY
 Plechovky, konzervy a prázdné spreje 
můžete přinést na sběrný dvůr* nebo vyho-
dit do nádoby se směsným odpadem. Směsný 
odpad končí jako palivo v brněnské spalov-
ně, kde se kovy z popele vytřídí pomocí mag-
netického separátoru. Pokud máte plechovek 
větší množství, raději je (z důvodu výpočtu 
slevy na poplatku) odneste na sběrný dvůr*.
 Plechovky od barev a od oleje jsou 
nebezpečný odpad a patří samostatně na 
sběrný dvůr.* 

Návod jak efektivně třídit odpady

pokračování na str. 8
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SKLO
 Odkládejte do kontejnerů instalova-
ných ve vaší obci. Bílý kontejner – čiré skle-
něné obaly, zelený kontejner – barevné sklo a 
tabulové čiré sklo. Pokud si nejste jisti, zda 
sklo vyhodit do bílého či do zeleného kontej-
neru, volte zelený kontejner.
 Do tříděného skla nepatří drátěné sklo, 
autosklo, zrcadla a porcelán – patří na sběr-
ný dvůr*.

ELEKTROZAŘÍZENÍ
 Veškeré elektrozařízení od mobilního 
telefonu až po mrazák patří na sběrný dvůr* 
Elektrozařízení musí být kompletní! Kom-
pletní znamená, že elektrozařízení obsahuje 
všechny původní pohromadě držící kompo-
nenty.

ROSTLINNÝ OLEJ
 Rostlinný olej sbírejte do PET lahví o 
minimálním objemu 2 litry (čím větší objem, 
tím lépe). Dobře uzavřená PET lahev s rost-
linným olejem patří na sběrný dvůr.* 

TEXTIL
 Textil a párovou obuv je možné třídit 
dohromady do průhledných igelitových pytlů 
(k dostání zdarma na obecním úřadě). Plné 
pytle dobře zavažte a postavte v den svozu 
papíru vedle modré nádoby. Textil může být 
potrhaný. 
 Textil musí být čistý (nemusí být čerstvě 
vypraný) - nesmí být znehodnocený napří-
klad od oleje, od barvy atd.

 Hned na úvod bych 
chtěla poděkovat všem, kte-
ří v uplynulých měsících darovali knihovně knihy, především paní 
Zabloudilové a paní Peřinové.
 Koncem března navštívily knihovnu děti ze školních družin a pomohly   s jarní vý-
zdobou knihovny. Kromě výzdoby si malí návštěvníci zasoutěžili a zatipovali kolik je v knihovně 
knížek. Na to jak děti byli šikovné a co všechno vyráběly, se můžete podívat do fotogalerie na 
stránkách knihovny  www.knihovnadrnholec.webk.cz. I pro ostatní děti jsou neustále připraveny 
různé soutěže, jako jsou bludiště, tajenky, diktáty, osmisměrky, početní příklady a podobně. Zkou-
šeli jsme i pletení náramků přátelství.
 V dubnu se konal 1. Bazárek dětského oblečení. Prodávajících maminek bylo 14 a nakoupit 
přišlo asi kolem 20 lidí. Velké poděkování patří paní Müllerové za pomoc při organizaci a těším se 
na další spolupráci při Bazárku dětského oblečení na podzim zaměřeného na zimní oděv.
 Knihovna Drnholec se zapojila do projektu BiblioEduca. Jaké jsou cíle tohoto projektu? 
Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program, který pracovníky knihoven na posílení vzdělávací 
role knihoven připraví obsahově i formálně. Program se bude skládat z prakticky zaměřených 
workshopů, realizace nových metodik přímo v místě knihovny a on-line výukové databáze s audi-
ovizuální metodikou a e-learningovým kurzem.
 Na konec připomínám, že v knihovně můžete využít veřejný internet zdarma. Otevírací doba 
je v úterý a ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 11:00. Na stránkách knihovny nalez-
nete on-line katalog, ve kterém zjistíte, zda máme či nemáme vámi požadovanou knihu. Také zde 
naleznete novou sekci, nazvanou „Nové knihy“, ve které najdete vypsané všechny tituly, které byly 
v tomto roce zakoupeny.
Budu se těšit na Vaši návštěvu.                     Václavíková Xenie, knihovnice

*Sběrný dvůr bude v provozu v průběhu července tohoto roku.
Ing. Radek Staňka
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Motto: Potom už nebude den ani noc, ale v 
čase večera bude světlo

 Pan Stanislav Jurčík, který patří mezi 
spolupracovníky farního týmu z Vranova 
nad Dyjí, jež v naší farnosti vedl lidové misie, 
přišel s návrhem uspořádat v naší farnosti 
Noc kostelů. Ta se konala letos již počtvrté v 
rámci celé České republiky.
     Jde o akci, kdy se otevírají dveře kostelů 
všem, kdo chtějí přijít, aby si je prohlédli, aby 
vystoupili na věž a obdivovali nejen krásný 
výhled do okolí, ale i například kostelní zvo-
ny, aby mohli zaslechnout něco povzbudivého 
či poučného nebo jenom meditovali v tichu, 
či při varhanní hudbě.
     Návrh byl přijat a pan Jurčík se chopil 
organizace, oslovil spolupracovníky - pana 
Martina Škrabánka, pana Němce, manžele 
Marxovy z Jevišovky. Abychom mohli pozvat 
návštěvníky do kostelních věží, uspořádali 
jsme brigádu na jejich úklid, které se zúčast-
nila za farnost paní Věra Blahová. 

     24. května před pátou hodinou ohlásily 
kostelní zvony začátek Noci kostelů. V úvo-
du měly děti možnost změřit své síly ve třech 
disciplínách. První byl slalom na koloběžce, 
druhou střelba vodní pistolí na cíl a třetí 
malování na asfaltu. Na všechny zúčastněné 
čekaly odměny. Pan varhaník Miroslav Fry-
drych, dojíždějící z Perné a působící ve zdej-
ší farnosti, předvedl bravurně během večera 
dva varhanní koncerty z děl Girolama Fres-
cobaldiho, Johanna Kaspara Kerlla, Dome-
nica Zipoliho a mnoha dalších. Návštěvníci 
si mohli poslechnout výklad o historii kostela 
a jeho umělecké výzdobě od průvodců paní 
Jany Seďové a pana Němce. 
 Dalším bodem programu byly živé 
sochy, zpodobňující ty světce, jejichž sochami 
je vyzdoben kostel. Jmenovitě to byli sv. Cyril 
a Metoděj, sv. Notburga a sv. Florian. Jejich 
představitelé přiblížili posluchačům „své“ 
životní osudy a na závěr je podrobili kratič-
kému testu. Pan Alexandr Závody připravil 
vedle kostela táborák k opékání špekáčků. 
U ohně se pak zpívalo a hrálo na kytaru. Po 
druhém koncertě celý večer završil v kostele 
spontánní zpěv za doprovodu kytary. Věřím, 
že všichni, kteří přišli, odcházeli s dobrým 
dojmem.
     Všem, kteří se na přípravě a průběhu Noci 
kostelů jakkoli podíleli, patří upřímné „Pán 
Bůh zaplať“.
                             P. Jiří Komárek, farář

Vážení občané,
 Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba Břeclav se sídlem v Pohořelicích na 
penzionu Tyršova 234 Vám nabízí pomoc v situaci, kdy již sami nezvládáte vše jako dřív 
nebo když Vaši rodinní příslušníci nemají tolik času  jak byste si to přáli. Pomoc se týká při 
vyřizování na poště, úřadu, u lékaře, při vyzvedávání léků v lékárně, při nákupech každo-
denních i v případě potřeby větších, dále při úklidu Vaší domácnosti, při péči o Vaši osobu 
– koupání, mytí vlasů, apod.
     Zárukou dobře odváděné práce a naší profesionality jsou desítky spokojených spo-
luobčanů ve Vašem městě a jeho okolních vesnicích. Obraťte se s důvěrou na nás, jsme tu 
pro Vás každý den od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hod.
Za Charitní pečovatelskou službu v Pohořelicích.          p. Jitka Petříková, tel.734 510 661.

Noc kost elů - 24. 5. 2013
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 Ve středu 15. května se žákyně 8. a 9. 
tříd (Nikola Mandíková, Šárka Danihelová, 
Martina Drozdová, Iva Hajduchová, Marie 
Bártová, Denisa Grulichová, Tereza Žalud-
ková, Christina Sulz) a učitelé ZŠ Drnholec 
(paní Soňa Zabloudilová, Jitka Radkovičová 
a pan Ladislav Krivjanský) zapojili do 17. 
ročníku sbírky „Český den proti rakovině“. 
Sbírka se konala v dopoledních hodinách ve 
škole a odpoledních hodinách v Drnholci, 
Jevišovce a Novosedlech. Celkem se prodalo 
425 symbolických kvítků měsíčku lékařské-

OTA 
ZE

 ŽIVOTA ŠKOLY

A lípa u školy opět kvete…neklamné znamení, že se 
blíží vytoužená část školního roku – prázdniny. Věřím, že si je 
zaslouží všechny děti, ať již se na vysvědčení objeví jakékoliv 
známky. Proto prosím rodiče o případnou shovívavost a záro-
veň jim děkuji za vyplnění dotazníků, které nám pomohou 
zmapovat klima školy a do budoucnosti zlepšit vztahy mezi 
školou a rodiči. Velmi si vážíme vašich připomínek a námětů. 
Podobné ankety proběhly i mezi žáky a zaměstnanci školy a 
budou východiskem k vlastnímu hodnocení školy. 

Následující články informují o nejdůležitějších akcích uplynulého období. Ani o prázdninách 
ale dveře našich školských zařízení nezůstanou zavřeny, prázdninový provoz bude probíhat 
v MŠ Drnholec a Jevišovka, příměstské tábory zase na ZŠ Drnholec. Také se bude konat dětský 
letní tábor a mnohá vystoupení čeká Jarabáček. Během letních prázdnin rovněž proběhne ply-
nofi kace ve zbývajících částech školy. Věřím, že i přes tento „nabitý“ prázdninový program si 
všichni (děti, pedagogové a zaměstnanci školy) odpočineme a prožijeme krásné, slunečné, letní 
dny plné pohody, které přejeme i všem čtenářům občasníku.  Jana Kalandrová

ho a výtěžek byl 8 923,- Kč. Děkujeme všem, 
kteří se do sbírky zapojili a přispěli tak na jed-
notlivé programy boje proti rakovině.
 Na začátku června postihly některé 
regiony naší republiky ničivé povodně. Na 
pomoc těmto oblastem jsme ve čtvrtek 6. 6. 
a v pátek 7. 6. uskutečnili sbírku v základní 
škole. Děkuji všem dětem a jejich rodičům i 
prarodičům a zaměstnancům školy, kteří při-
spěli a tak jsme mohli na povodňové konto 
organizaci ADRA zaslat 2 586,-Kč. Stále pla-
tí, že škola nejen vzdělává, ale i vychovává a 
že ten, kdo rychle dává, dvakrát dává. 
    Jana Kalandrová

Den Země  ***************
      Pátek 19. dubna byl ve škole zaměřen 
na naši planetu, zejména na její ochranu 
a péči. Formou projektového vyučování se 
žáci zamýšleli, tvořili, malovali, vyráběli, 
skládali písně, psali povídky, básně – každý 
podle toho, co je mu nejbližší. Výsledky svého 
snažení pak prezentovali ostatním spolužá-
kům. A bylo se s čím chlubit. Proto jsou nej-
lepší práce rozvěšeny v šatnách, vystaveny ve 

vestibulu školy, zdobí také okna ve vchodu. Kdo navštívil školu při příležitosti zahradní slav-
nosti druhou květnovou neděli, mohl se s pracemi na vlastní oči seznámit. Jana Juřenová
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 V sobotu 6. dub-
na 2013 se konal 
již 17. ročník gym-
nastických závodů. 
Letos se sešlo 102 
závodníků z 12 škol 
nejen z našeho okre-
su. Také diváků bylo 
nebývale – odhadem 
přes 200. V krásně 
připravené a vyzdo-
bené tělocvičně se 

závodilo ve 3 sledech – od dětí z mateřských 
škol po dívky 8. – 9. tříd. 
 Z nejlepších našich úspěchů vyzved-
neme 1. místo Vojty Marxe, 3. místo Mirky 
Markové (je z Dobrého Pole, ale trénuje u 
nás), 1. místo Kuby Křivánka, 1. místo Eliš-
ky Marxové, 3. místo Karolíny Mrenicové 
a 3. místo Lidky Marxové (sestry Marxovy 
chodí na gymnázium, trénují v Drnholci). 
Všem blahopřejeme a děkujeme všem našim 
gymnastkám a gymnastovi za reprezentaci 
naší školy. Je škoda, že upadá (a téměř upa-
dl) zájem ze strany chlapců – na 2. stupni 
závodil pouze jeden! Na druhé straně nás těší 
velký zájem těch nejmenších.
• Letošní gymnastické snažení zakonči-
li naši gymnasté a gymnastky na závodech 

ve Šlapanicích. Byl to pro ně nejen posled-
ní závod v této sezóně, ale i nejnáročnější. 
V konkurenci závodníků z tělovýchovných 
jednot dosáhli pěkných výsledků. Jakub Kři-
vánek druhé místo v mladších žácích, Karo-
lína Mrenicová druhé a Eliška Marxová tře-
tí místo v dorostenkách. V kategorii žen se 
umístila Kristýna Růžičková na třetím místě. 
Poslední dvě jmenované již sice chodí na 
gymnázium, ale stále  u nás trénují.
• Ani v atletice jsme nezaostali a navá-
zali na loňské úspěchy na atletických závo-
dech, které pořádá Základní škola Hraničářů 
Mikulov. Děti soutěžily v hodu kriketovým 
míčkem, běhu na 50 m a ve skoku dalekém. 

I přes velmi chladné a 
nepříznivé počasí podaly 
velmi dobré výkony. Nej-
úspěšnějším sportovcem 
z našeho týmu byl Lukáš 
Rohrer z 1. třídy se třemi 
medailemi, Nikola Morav-
cová ze 3. třídy získala medai-
le dvě. Po jedné medaili přivezli Samuel Bar-
ták a Honza Tisoň z 5. třídy.

Sportovní úspěchy našich žáků
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Den otevřených dveří
       Druhou květnovou sobotu se u příležitosti Dne matek ote-
vřely dveře školy veřejnosti. I když stejně jako v loni nepřálo 
počasí a připravený program musel proběhnout celý v tělocvič-
ně, na nasazení účinkujících to vliv nemělo a všichni potěšili 
své příbuzné a ostatní diváky zdařilými vystoupeními. 
      Po krátké přestávce následovalo vystoupení nejlepších zpě-
váků ze školní soutěže Drnholecký slavík. Škoda, že diváci už 
se na tuto část programu do tělocvičny nevrátili, a sledovalo ji 

jen zlomek diváků. Pro naše návštěvníky jsme nachystali výrobky od našich žáků, mohli nav-
štívit výtvarnou dílnu, zajít prohlédnout minimuzeum, zaskákat si na klokaních botách nebo se 
občerstvit ve školní jídelně.         Jana Juřenová

Edukačně stimulační program 
 Pro zájemce z řad rodičů současných 
předškoláků nabízela naše Základní škola a 
mateřská škola od března do května Edukačně 
stimulační program. Program je zaměřen na 
všestranné rozvíjení schopností dítěte, kte-
ré slouží jako příprava pro počátek školního 
vzdělávání. Mnohým dětem pomůže předejít 
školním nezdarům nebo je alespoň zmírnit. 
V letošním školním roce bylo přihlášeno 15 
dětí. Program byl rozvržen do 10 lekcí. 
 Každá lekce měla svoji strukturu, během 
níž se střídaly různé aktivity. Hravými úkoly 
se u dětí rozvíjely schopnosti a dovednosti, 

Dařilo se také děvčatům na turnaji v přehazované, který 
pořádá DDM Mikulov pro dívky šestých a sedmých tříd. 
Šesťačky turnaj vyhrály a sedmačky vybojovaly třetí místo.  
Všechna děvčata předvedla obdivuhodné výkony, zvláš-
tě pak šesťačky byly obdivovány za rychlost a mrštnost, 
s jakou se pohybovaly.
                              Kateřina Smíšková, Klára Kneeová

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

pokračování na str. 13
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které jsou důležité pro dobré a kvalitní zvládnutí nároků 1. třídy. V každé lekci byl vždy příto-
men jeden z rodičů. Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získá nejen náměty pro domácí 

činnost, ale také stráví čas se svým dítětem, 
což je pro rodiče i dítě velmi přínosné. U 
každé činnosti byli rodiče seznámeni s jejím 
záměrem a možností domácího procvičovaní. 
Děti se také během programu seznámily se 
školní budovou, což jim v září 2013 umožní 
vstup do již známého prostředí.

                         Rodičům i dětem děkuji za výbornou spolu-
práci, všem přeji úspěšný vstup do školy a 
pevně věřím, že dětem se ve škole bude líbit 
tak, jako doposud.        Sandra Heinischová

Osvětim - 25. března 2013

4,00 - odjezd z Drnholce, 17 dětí a 15 dospělých, 
zima, začíná sněžit
10,00 - začátek prohlídky v koncentračním táboře 
Osvětim, zima, studený vítr, ve tvářích účastníků 
smutek, překvapení, údiv nad tím, co všechno vůbec 
člověk může udělat druhému člověku, který nemá tu 
„správnou“ rasu, náboženství, názor…
12,00 - pokračování prohlídky v koncentračním 
táboře Březinka, zima, ledový silný vítr umocňuje 
výše popsané pocity, bezmoc, nevyřčené otázky a 
odpovědi
19,00 - návrat do Drnholce, zima, sníh

Hrozný, ale velmi poučný zážitek za námi, nedá se 
slovy vyjádřit, musí se prožít.
                    Jana Kalandrová

 

Zahraniční zájezdy
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Pondělí 6. 5. 2013
8,20 – odjezd z Drnholce, drobně prší
10,00 – odjezd z Olomouce
14,00 – odjezd ze Semčic u Mladé Boleslavi
17,45 – odjezd z Rozvadova – Němec-
ko, Nizozemsko, Belgie, Francie
Po celou dobu se za okny střídá slunce 
a déšť, uvnitř autobusu zase výklad prů-
vodkyně a fi lmy.
Úterý 7. 5. 2013
4,30 – pasová kontrola
5,15 - nájezd na trajekt
5,45 – vyplouváme z Calais, opouštíme 
evropskou pevninu
7, 30 – připlouváme do Doveru, jsme 
v Anglii a vracíme se o hodinu zpět, je 
tedy
6, 30 – balíme první nakoupené suve-
nýry a vracíme se do autobusu, 
míříme vstříc poznávání cizí 
země
11,00 – Oxford – začíná 9hodi-
nová odstávka autobusu, kterou 
strávíme ve starobylém univer-
zitním městě
14,30 – prohlídka Christ Church 
College (v jídelně se natáčel 
Harry Potter), knihovna, kap-
le…
Pohled na město z výšky 99 
schodů městské věže a vytoužený 
rozchod po obchodech…
20, 00  –  odjezd z Oxfordu
23,00 – příjezd do Londýna, 
setkání s hostitelskými rodina-
mi, ubytování, pozdní večeře, 
zasloužený spánek, v noci déšť
Středa 8. 5. 2013
7,00 – anglické snídaně – toasty, marmelády, 
cereálie, čaj, mléko, obědový balíček a hurá 
ven
8,00 – odjezd v mírném deštíku
9,30 – Salisbury  katedrála s nejvyšší věží 
v Anglii, romantické městečko, doškové stře-
chy v nedaleké vesnici – to vše v typických 
anglických „showers“ (krátké přeháňky)
12,30 – Stonehenge – mystické místo, havra-

Anglie 
6. – 10. května 2013
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ni, vítr, spousta turistů a my
15,15 – Windsor – úprk na Eton College, 
krátký fi lm o její historii, příjemný pobyt se 
zmrzlinou a jiným občerstvením pod hrad-
bami místního „castlu“
19, 20 – po absolvování dopravní špičky 
návrat do Londýna a do „host families“, 
večeře, konverzace a odpočinek na další 
perný den
Čtvrtek 9. 5. 2013
7,45 – naložení kufrů, rozloučení s rodina-
mi a odjezd
9,00 – nábřeží Temže, Tower naproti, 
Tower Bridge napravo, v očích úžas: „Tak 
toto je konečně Londýn!“ Po krátké pro-
hlídce další projížďka autobusem o pěkný 
kousek dál
11,00 – London Eye – čekání, úděsná fron-
ta, ale stálo to za to, pohled na Londýn, 
Big Ben, The Houses of Parliament, West-
minster Abbey – to vše nad námi, vedle 
nás, pod námi.
Vyznání: „Já ten Big Ben miluju!“ … „Já 
tady budu bydlet!“ …
Sluncem zalité nábřeží najednou zešedlo, 
vichr, liják, rychle pod most, ale ne všichni, 
2 žáci na most a začíná nepříjemná čtvrt-
hodinka hledání ztracených žáků, dobře to 
dopadlo, jsme opět všichni a začíná velmi rychlá ochutnávka londýnských pamětihodností:
Buckingham Palace,  St. James´ Park, Trafalgar Square, Covent Garden.
16,00 – lodí se vydáváme po Temži a naposled míjíme nám už známá místa
18,00 – Greenwich – observatoř, nultý poledník, poslední nákupy, u autobusu teplé české 
párky a je to. Konec.
19,45 – odjezd z Londýna
21,20 – nájezd do Eurotunelu
21,50 – vlak se s námi dává do pohybu
22,24 – jsme zpátky na evropské pevnině a posouváme hodinky na:
23,24 – začíná dlouhá zpáteční cesta – Francie, Be… , v Německu lije jako z konve
10,00 – hranice ČR – jsme doma,  ale počasí je pořád stejně mokré. U Trutnova přestává 
pršet.
13,30 – Semčice
16,45 – Olomouc, svítí sluníčko. Naši spoluúčastníci zájezdu se s námi rozloučili.
18,30 – nevěřím svým uším, za sebou slyším zpěv …Ta jižní Morava je přece krásná zem….
18,40  - konečná, vystupovat. Opět drobně prší stejně jako při odjezdu.
Viděli jsme všechno? Kdepak. Neviděli jsme voskového Justina Biebra – velké mínus, nena-
kupovali jsme na Oxford Street – ještě větší mínus. Ale i tak jsme si to užili. Tady končím já se 
stručnou reportáží a nechávám prostor pro hodnocení těch, kvůli kterým jsme se na tuto cestu 
vydali.                   Jitka Radkovičová
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 Předposlední květnový týden byl pro 
žáky 5. – 9. ročníku ve znamení projektového 
vyučování nazvaného „Já na to mám“, který 
je součástí operačního programu EU „Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost“. 
 V páté třídě si žáci obohacovali a roz-
víjeli své poznatky o sousedních státech ČR.  
Získávali informace vyhledáváním na počíta-
či, vařili jídla typická pro danou zemi, učili 
se písně, seznamovali se s díly významných 
osobností, vytvářeli ve skupinách prezentace. 
 Šesťáci měli své projektové vyučová-
ní zaměřeno na starověké Řecko a Řím. Po 
celý týden vypracovávali průběžně úkoly 
na pracovních listech z hlavních vyučova-
cích předmětů - český jazyk, anglický jazyk, 
matematika, přírodopis, zeměpis, dějepis.  
Z pracovních listů vznikl katalog cestovní 
kanceláře jako jeden z výstupů projektového 
vyučování. Jako samostatné aktivity proběhly 
olympijské hry v tělocvičně, pletení košíků 
z pedigu pro zájemce a příprava řeckého salá-
tu ve cvičné kuchyni. 
 Žáci a žákyně 7. ročníku se první den 
seznámili s fungováním Evropské unie vážně 
(výukový program a prezentace) i nevážně 
(hry). Zbytek týdne plnili zadané úkoly ve 
skupinách. Tvořili prezentace zemí EU, pomo-
cí svých příbuzných a známých, kteří v těchto 
zemích žijí nebo pracují, se blíže seznámili 
s běžným životem, zajímavými místy, osob-
nostmi či národními jídly v daných zemích. 
Aby celý týden nestrávili jen u počítačů, nau-
čili se hrát pétanque, malovat na hedvábí a 
zpracovávat a vyhodnocovat anketu, kterou 
dělali mezi občany Drnholce. Závěr celého 
týdne završili svými prezentacemi. Myslím, 
že si odnesli do svého budoucího mnoho 
užitečných informací a dovedností. Všechny 
skupiny odvedly skvělou práci. 

Jarní projektový týden
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kových
 Osmáci se i druhý projektový týden při-
pravovali na volbu povolání. Kromě exkurzí 
pracovali žáci s výchovnou poradkyní, učili 
se psát strukturované životopisy a v úterý 
navštívili Úřad práce v Břeclavi. V průběhu 
dvou dnů žáci navštívili tyto podniky:  Hotel 
v Drnholci, Masérské služby paní Kaňoko-
vé v Drnholci,  Vinařství Kovacs, cihelnu 
v Novosedlech a Úřad práce v Břeclavi.
 Cílem absolventského týdne v 9. roč-
níku bylo připravit žáky do života na zátěžo-
vé situace u zkoušek a pohovorů, které je 
v budoucnosti čekají jednak před komisemi 
zkoušejících pedagogů na různých typech 
škol, jednak při pohovorech při konkurzním 
řízení při přijímání do zaměstnání.
 V pondělí byli žáci seznámeni s průbě-
hem projektového týdne, byli informováni o 
průběhu absolventské zkoušky z povinných 
předmětů: matematika, český jazyk, cizí - 
anglický, jazyk, dále si každý/á žák/yně zvolil/
a jeden nepovinný předmět 
z okruhu všech naukových 
předmětů, z výchov a z prak-
tického oboru, s jejichž zákla-
dy se během školní docházky 
rovněž seznámili. Všichni 
žáci si vypracovali svůj osob-
ní studijní plán, vymezili mís-
to, kde se budou učit (třída, 
počítačová učebna, odborné 
učebny). 
 Absolventské zkoušky 
proběhly ve čtvrtek a v pátek. 
Klasifi kace byla většinou na 
podobné úrovni, které žáci 
běžně dosahují v průběhu 

školního roku. U některých se projevila zvý-
šená nervozita a obavy ze zkoušení, většina 
přistupovala ke zkouškám odpovědně. Spo-
lečenskou úlohu zkoušek pochopila ta část 
žákyň a žáků, kteří přišli vhodně oblečeni. 
 Garanti jednotlivých ročníků: Hedvika 
Škrabalová, Soňa Zabloudilová, Jana Kaland-
rová, Kateřina Smíšková, Jitka  Radkovičová

Stonožka Mikulov 2013 
V sobotu 27.4.2013 se v Mikulově konal již 10. ročník nesoutěžní taneční přehlídky 
„Stonožka“. Naši školu reprezentovala děvčat z aerobiku 1. – 4. tříd se svou choreo-
grafi í Divoši a děvčata taneční skupiny TSD s choreografi í Mišmaš. V programu své 
umění ukázalo 20 choreografi í. Nabitý sál kina Mikulova rozhodl, že pohár diváků si 
nejvíce zasloužila chlapecká taneční skupina break dance, kde vystupuje i Ruda Ivi-
čič.  Gratulujeme. Rodičům děkujeme za pěkné a nápadité kostýmy, které tanečnicím 
vlastnoručně připravili.                    Bronislava Šimčíková
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CENTRUM
VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM

Centrum vzdělávání všem je tu nově 
pro všechny Jihomoravany
V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce 
Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, 
kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat. 
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela 
zdarma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může 
využít jak webu www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické 
či emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně.  
Služby Centra vzdělávání všem 
Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
Kariérní poradenství
Zprostředkování studijních a profesních stáží 

 Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehled-
nou databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifi kaci 
na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě 
přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho 
lidí při vyhledávání naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani 
netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním 
pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby 
každý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká 
informační specialistka Centra Hana Rozprýmová. 
 Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když 
člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifi kaci, nebo 
má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, 
s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje 
kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.  
 Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují 
totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si 
tak kvalifi kaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou 
najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipen-
diích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování 
a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž často vnímají jako 
složité a odrazující. 

Kontakty Centra vzdělávání všem: 
www.vzdelavanivsem.cz, telefon: 547 215 588

Email: info@vzdelavanivsem.cz
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Začalo to Mikulovským zpěváčkem 
   aneb úspěšné vykročení
V sobotu 16.3.2013 se v Mikulově v sále kina uskutečnila folklorní soutěž Mikulovský zpě-
váček. Soutěže se zúčastnilo i osm členů Jarabáčku v různých kategorií. Šest z nich uspělo 
následovně: 
1. kategorie – Kateřina Jandová – 2. místo a Klára Štyksová - 3. místo
2. kategorie – Tomáš Ledvina – 1. místo a Simona Černošová - 3. místo
3. kategorie – Sarah Abassy – 1. místo 
Zvláštní cenu poroty obdržela Adéla Byloková z 1. kategorie
Do dalšího regionálního kola konaného 7.4. 2013 ve Ždánicích postoupil Tomáš Ledvina 
a Sára Abassy. Ve Ždánicích sice neuspěli, ale rozhodně to bylo kolo, kde nasbírali bohaté 
zkušenosti. Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci Drnholce a rodinám za podporu.

I v  neděli velikonoční zpříjemnili děti z Jarabáčku studené Velikonoce v teplém sále 
drnholecké koštování vín svým vystoupením. Předvedli pásmo Na jarmarku 

a pásmo skočných kyjovských.

Jarabáčku

...sklidil aplaus a postupuje do soutěže ve Strážnici
...co o nás napsali....(www.mikulov.cz)
 V neděli 7. dubna v mikulovském kině 
soutěžily soubory z Podpálaví v oblastním 
kole přehlídky dětských národopisných sou-
borů Jihomoravského kraje.
 Soutěž zahájil valtický soubor Borověn-
ka v doprovodu cimbálové muziky Valtičá-
nek a předvedli vystoupení Škola. S podob-
nou tématikou školáků a her se v pásmu Na 
školu představil domácí dětský soubor Pala-
věnka v doprovodu malé cimbálové muziky 
při Základní umělecké škole v Mikulově. 

Jarabáček z Drnholce svým vystoupením 
Na jarmarku sklidil v hledišti velký aplaus a 
stal se favoritem odborné poroty i veřejnosti. 
Přehlídku zakončil v mikulovský národopis-
ný soubor Palavánek s programem V Jevi-
šovce u Dyje, doprovodnou muzikou byla 
cimbálovka Kolík. 
 Výkony zúčastněných souborů hodno-
tila odborná porota ve složení Hana Štanclo-
vá, Hana Dobrovolná, Kateřina Kovaříková, 
Ivo Urban a Milan Zelinka. „Děkujeme všem 
souborům za účast a profesionální výkony, 
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 V neděli 21. 4. 2013 se pod záštitou 
SRPŠ při MŠ a ZŠ Drnholec konal již dru-
hý dětský krojový ples. Zahájen byl Čes-
kou besedou v podání sedmi souborů, které 
vytvořily devět koleček po osmi tanečnících. 
Dohromady bylo na tanečním parketu při 
samotném zahájení 72 krojovaných malých 
děvčat a chlapců. Nejdále to měli k nám 
tanečníci z tvrdonické Pomněnky. Dále 
pozvání přijaly soubory Borověnka z Val-
tic, Hanýsek ze Šakvic, Hrozének z Bulhar, 
Palavánek z Mikulova, Dunajek z Dolních 
Dunajovic a náš Jarabáček. Pozvání též při-
jal i vítěz verbířské soutěže ze Strážnice pro 
rok  2012 Martin Kobzík z Týnce. Společně 
s Jakubem a Petrem Ševčíkem pak hodnotili 
krojované v párovém tanci, vrtěné a verbuň-
ku. Celé odpoledne se tancovalo, zpívalo, 
vrtělo a skákalo za doprovodu dechové hud-
by Horenka. Celý ples si připravili rodiče a 
děti Jarabáčku, za což jim patří veliký dík.  
 Děkujeme školní jídelně a sponzorům, kteří naši mládež podporují ve folkloru, který se 
pomalu ale jistě zabydluje i v našich končinách.           Bronislava Šimčíková. 

jsme rádi, že lidová hudba má tolik naděj-
ného dorostu. Jarabáčku přejeme v krajském 
kole 28. dubna ve Strážnici hodně štěstí,“ 
sdělil při vyhlášení výsledků předseda poroty 
Ivo Urban. 

10 nejlepších dětských folklorních sou-
borů jihomoravského kraje se v nedě-
li 28.4.2013 utkalo o postupové místo 
do celostátní přehlídky DFS v Jihlavě.  
Jarabáček reprezentoval region Miku-
lovsko. Ostudu neudělal, ale ještě se 
máme co učit. Postoupil soubor Valášek 
z Brna a strážnický Danaj. Gratulujeme. 
Rodiče i děti se měli možnost podívat,  
jak tancují a zpívají nejlepší soubory z 
jihomoravského kraje. Udělali si krásný 
výlet do skanzenu. Domů jsme dorazili 
v 19.00hod. Všem děkuji za reprezenta-
ci školy a městyse. Úřadu městyse Drn-
holec děkujeme za uhrazení autobusové 
dopravy.                Bronislava Šimčíková

2. dětský krojový ples v Drnholci

Děkujeme všem, kteří nám fandí a podporují 
nás. Poděkování patří rodičům a samotným 
dětem za poctivý přístup při práci v Jarabáč-
ku.                                 Bronislava Šimčíková

Krajské postupové kolo DFS 
Strážnice 2013
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 Ač bylo v sobotu ven-
ku počasí uplakané, děti z 
Jarabáčku rozehřály nejedno 
srdíčko a rozzářily mnoho 
ustaraných tváří u příležitos-
ti dne otevřených dveří v 
Domově důchodců v Boži-
cích. Z Božic jsme se rych-

le přepravili do Jevišovky, kde děti 
vystupovaly Slovenským Bulharům, 
kteří zavítali do Jevišovky již potřetí. 
Jarabáčkům se podařila obě vystou-
pení. Sklidili velký potlesk a uzná-
ní. Za to jim patří velká pochvala a 
rodičům poděkování. Na fotografi i 
můžete vidět všechny  účastníky na 
obou akcích.      Bronislava Šimčíková

(další foto z akcí Jarabáčku 
na 2. straně obálky)

ÚVĚRY NA BYDLENÍ
 Máte zájem o přeúvěrování stávajícího úvěru

nebo hypotéky? 
Chcete stavět nebo modernizovat své bydlení?

Chcete kupovat byt nebo rodinný dům?
Nabízím Vám individuální pomoc při výběru řešení Vašeho bydlení. 

Všechny nabídky jsou připravovány individuálně a ZDARMA.
Osobní jednání přímo u klienta doma.

Finanční poradce Igor Kahánek,
tel.: 608 776 618
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 Letošní „Čarodky“ musím říct začaly 
v skutku zajímavě. Už jen to, kolik se nás 
sešlo na první schůzce. Bylo nás asi tak pět. 
Ve fi nále jsme to završily desítkou, ale to už 
bylo opravdu maximum. Staňce to letos nevy-
šlo, ale s přípravou pomohla a děkujeme jí. 
První slet byl zahájen a my jsme mohly začít 
s plánováním. Dobrých nápadů bylo spoustu, 
však jsem také popsala nejeden papír. Asi nej-
horší bylo dohodnout termín. Vyhrálo datum 
4.5.2013. A musím uznat, že jsme vybraly 
výborně. Počasí konečně přálo. Sluníčko 
svítilo, vítr nefoukal, a to, že lilo a burácelo 
někdy v noci, mě již nevadilo. Pouze mě hřál 
pocit úlevy, že to dopadlo dobře. 
 Ale zpět k našim přípravám. Další 
schůzky probíhaly v dobré náladě, ale záro-
veň jsme se ptaly jedna druhé: „ Co se stalo, 
že nás letos není víc?“ „Co mladé holky?“  
„Nepomůžou?“ „Co maminky?“ „Nemají 
čas?“ Otázek bylo hodně. Ale mi jsme nezou-
faly a stále jsme byly plny sil.
 Nastal den „D“. Sluníčko tedy sví-
tilo a hned byla dobrá nálada. Rozmístily 
jsme různá stanoviště a atrakce. Lítaly jsme 
z jedné strany na druhou. Ještěže jsme měly 
promazaná košťata. Lahodného jídla čarov-
ných názvů a různých lektvarů, také bylo 

pro všechny přichystá-
no dosti. Postavily jsme 
„věštecký stan“, což byla 
letos novinka, kosmetický 
salón, také domeček s per-
níčky a čarodějnicí. Musím 
moc poděkovat chlapcům, 
v čele s velmi obětavým 
řidičem, Michalem Haná-
kem. Nesmím opomenout, 
že nebýt našich skvělých 
a velmi vitálních hasičů, 
nebylo by vše, tak jak má 
být. Prostředí připravi-
li skvěle ( i s televizí na 
večerní hokej). 

 Sraz na náměstí v 15.00 hod. Stíhala 
jsem tak, tak. Dostavilo se lehké zklamání. 
Nás deset čarodějnic obohatilo o svůj krásný 
zjev asi šest dětí, z toho dvě moje a maminka 
Andrea v kostýmu. Jinak pár postávajících 
lidiček. Malinko nás opouštěl optimismus a 
humor, ale i přesto jsme se na odpoledne těši-
ly. V půli cesty jsem se odpojila a pospícha-
la na Starátko. Byla jsem mile překvapena. 
Čekalo tam na nás mnoho rodičů a také dětí. 
Ještě nějaké organizační věci a už jsem sedě-
la ve stanu a mé věštecké nadání se mohlo 
konečně projevit. Věštilo se z magické koule, 
karet a kůstek. Ty děti bavily nejvíce. Také 
živého hada viděli. I pohladit si jej mohly. 
Po splnění všech úkolů a setkání s milými 
čarodějnicemi se zapsaly do „knihy kouzel“a 
byly pasovány do řad čarodějnic a čarodějů. 
Bimbula se umístila na vatru a „tanec čaro-
dějnic“ se zapálením ohně mohl začít. Poté 
následovalo spoustu soutěží – v pojídání 
žížal, nafukování balónků, hledání pokladu i 
taneční kreace jsme ohodnotily. Celým odpo-
lednem nás provázela kouzelná hudba, kterou 
řídil od svého mixážního pultu DJ Farabas 
– Franta Zugárek. Tímto mu co nejsrdečněji 
děkujeme. Hrál výborně a spolupráce s ním 
byla na nejvyšší úrovni. Úsměv na dětských 
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Zájezd do pražského divadla Karlín

V neděli 9. 6. 2013 jsme navštívili ještě vodou 
zatopenou Prahu za účelem návštěvy hudeb-
ního divadla Karlín na vyhlášený muzikál 
Aida. Muzikál AIDA měl premiéru v Palace 
Th eatre na Broadwayi v březnu 2000 a hrál 
se 4 a půl roku (1.852 představení a 30 pre-
views), čímž se zařadil mezi jeden z nejdéle 
hraných muzikálů na Broadwayi. Příběh je 
inspirován stejnojmennou operou Giuseppe 
Verdiho. AIDA byla uvedena ve více než 20 
zemích celého světa a byla přeložena, včetně 
češtiny, do 15 jazyků. Je s podivem, že muzi-

Výzva
Na redakci občasníku se obrátil pan Vaněrka, který pátrá po svých předcích. Jeho 
žádost zveřejňujeme:
 Prosím o pomoc v hledání informací o mém předku zveřejněním mé žádosti ve 
vašem občasníku. Někteří občané ve vašem městečku za pomocí rodinných kronik 
mohou najít některé souvislosti ze života zmíněného Václava. Níže uvedené jsou 
matrikami doložené informace. 
 Objev v matrice Drnholec v knize oddaných a zemřelých – Václav Adalbert Wa-
nierka, tento Václav, purkrabí na Drnholci, jehož narození jsem nenašel v matrikách. 
Václav zemřel 1711 ve věku 42 roků, po odečtení vychází, že se narodil kolem roku 
1669. Jeho syn František se narodil v Drnholci 1701 a po smrti obou rodičů - bylo mu 
deset roků - odchází z Drnholce. Byl pravděpodobně adoptován. Rád bych se dozvě-
děl, kam a ke komu, vím jenom, že se v roce 1721 oženil a tím založil rod v Kunštátě. 
Tato informace může objasnit původ Václava a tím i mého rodu. Moje adresa: 
jiri.vanerka@worldonline.cz. Děkuji všem za snahu pomoci pří hledání.  

tvářích a doufám, že i všech přítomných korunovalo přichystané překvapení v podobě nád-
herného ohňostroje. 
 Celá tato akce by se nemohla rozvíjet v takové krásné podobě, kdyby nebylo velmi 
ochotných lidiček, kteří nám svými příspěvky pomohli tento den 
uskutečnit. Moc děkujeme a vážíme si toho. Díky patří také všem, 
co nám napekli, navařili a pomohli chystat. Děláme to přece pro 
naše děti.
 Těšíme se na již V. slet čarodějnic 2014 v Drnholci. 
Doufáme, že se nás sletí více. 
„ LETU ZDAR“ přejí čarodějnice – Laduš, Danuš, Liduš, 
Leňuš, Miruš, Maruš, Ivuš 3x a Evuš.
(další foto z akce na 3. straně obálky)

kál britských autorů Eltona Johna a Tima Rice 
nebyl nikdy uveden v Anglii. V podání našich 
předních zpěváků jako je Dasha, Lucie Bílá, 
Marián Vojtko nebo Václav Noid Bárta a dal-
ších interpretů, tanečníků a komparsu, bylo 
představení kouzelné a nepopsatelné. Pokud 
bude zájem a pokud se Aida bude hrát ještě i 
v příštím roce, rozhodně zorganizujeme ještě 
jeden zájezd na představení. Podzimní termí-
ny jsou již vyprodány. Děkuji všem za pěkně 
prožitý nedělní den.                                       
               Bronislava Šimčíková - účastnice zájezdu
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 I o něm naleznete na internetu spoustu 
informací. Robert Fulghum v mládí zprvu 
přerušil studium teologie a pracoval postupně 
jako kopáč, kamelot, pomocná síla na ranči, 
kovboj, zpěvák country. Poté se opět vrátil do 
školy a ukončil studium teologie. Přes dvacet 
let působil jako unitářský pastor a učitel kres-
lení a fi ozofi e. Vynikl jako malíř, sochař, zpě-
vák, byl členem rockové kapely. Hodně cesto-
val, v současné době žije střídavě v USA a na 
Krétě. 
 Nyní mu vychází v češtině Vzpomínky 
na jedno dobrodružství.
 Jakmile jednou propadnete tangu, jste 
lapeni na celý život. Robert Fulghum ten 
pohlcující pocit zná. Aby svému osudu šel ješ-
tě více naproti, vydává se do země tangu zaslí-
bené: nasedá na loď, která při obeplouvání 
Jižní Ameriky ztroskotá, cestuje po Argentině 
vlakem s domorodci, je na ulici přepaden a 
okraden, málem přijde o život při silné vichři-
ci, chodí na hodiny provazochodectví, s chutí 
jí, pije a seznamuje se, přemýšlí o argentin-
ských dějinách, diktatuře, ekonomice, kultuře 
a mentalitě. Ale především: tancuje, tancuje, 
neustále tancuje. Tancuje i po svém návratu do 
Spojených států, možná tancuje i právě teď.
 Fulghumovy knihy jsou překládány do 
mnoha jazyků, vycházejí po celém světě. Byly 
přeloženy do celkem 30 jazyků ve sto zemích. 
Z Drnholce si odvezl knihu o Drnholci, kterou 
mu daroval pan starosta Jan Ivičič.
    Jiří Janeček

Americký  spisovatel v Drnholci

 Jeho jméno? Robert Fulghum. To 
jméno milovníkům krásné literatury již něco 
napovídá  a pokud  měli někdy  něco společ-
ného se školstvím vzpomenou si určitě na jeho 
knížku povídek a fejetonů s lehce provokativ-
ním názvem Vše, co potřebuji v životě znát, 
jsem se naučil v mateřské škole, která se po 
svém vydání stala bestselerem. Podání jednot-
livých povídek a fejetonů je vtipné a poutavé, 
s úvodem, zápletkou nebo problémem a poin-
tou.
 Robert Fulghum zaujal hlavně krátkými 
zamyšleními nad problémy běžného života. 
Svá díla psal zpočátku jen pro sebe, odmítal je 
vydávat, teprve později přistoupil k jejich uve-
řejnění. Svou první knihu vydal až ve svých 51 
letech.
 Co ho do Drnholce přivedlo? Zvědavost 
a zvídavost, jak se občas stává moudrým star-
ším lidem. A kdo ho na jižní Moravu přivedl?   
Tady už jsem si vzal na pomoc internet – drbnu 
dnešní uspěchané moderní společnosti. 
Na adrese Šumařův sumář se vyznává ze 
svého obdivu k jižní Moravě, píše bás-
ničky a fejetony Richard Klíčník, pracov-
ník nakladatelství ARGO. Jeho úkolem 
bývá starat se o hosty nakladatelství. A 
protože má v Drnholci příbuzné, prožil 
zde rané dětství, tak se sem vracívá, vodí 
sem své hosty. Těmi posledními, kdo 
obdivoval Drnholec, byl již zmiňovaný 
spisovatel Robert Fulghum s manžel-
kou. Ve vinném sklepě Jana Mrenici byl 
Američan poprvé, ale naši republiku 
navštívil snad již podesáté.



25

TJ Dynamo informuje
 Konec soutěže ročníku 2012/2013 se 
blíží a my možná stojíme před radostnou 
událostí v šedesáti pětileté historii klubu, 
oddíl mužů TJ Dynamo Drnholec může 
postoupit do Okresního přeboru. Jestli se to 
povedlo, o tom se s vámi podělím v příštím 
občasníku.  Nepředbíhejme, soutěž končí 
až 23. 6. posledním utkáním s mužstvem 
Tvrdonic B. Počasí v jarní části soutěže 
bylo velmi nepříznivé a proto se musela 
dvě utkání odložit. Jestli se to povedlo, o 
tom se s vámi podělím v příštím občasní-
ku.
 V oddílu dorostu došlo ke stabilizaci 
na postech trenérů, mužstvo hraje se stří-
davými výsledky. Soutěž dorostu je trochu 
nezáživná, protože se hraje dvoukolově. 
Soupeři se navzájem dobře znají, proto se 
těžko hledá motivace a hráče tento systém 
nebaví. Doufejme, že nový ročník přinese 
změnu a soutěž bude zajímavější.
 V jarních měsících jsme i přes nepří-

TJ Dynamo - poděkování
TJ Dynamo touto cestou děkuje Českému zahrádkářskému svazu Drnho-
lec za projevenou vstřícnost při přenechání vína z letošní místní výstavy 
vín. Víno bude použito na zajištění Tradičních krojovaných hodů, které 

se budou konat v posledním červnovém víkendu. 

TJ Dynamo Drnholec vyjadřuje veřejné poděkování panu Zdeňkovi 
Konečnému za sponzorský dar, konkrétně za barvu na fasádu kabin. Dar 

nás velmi příjemně překvapil.

zeň počasí pokračovali na úpravách areá-
lu hřiště, aby byl důstojným místem pro 
konání největší akce – tradičních krojova-
ných hodů. Byla upravena udírna, grilova-
cí místnost, která byla zabezpečena proti 
„nezvaným návštěvám“ z řad naší mládeže 
snímatelnými okny. Kabiny dostaly novou 
fasádu, která dá vyniknout novým oknům. 
Rovněž byla zlikvidována stará tribuna pro 
muzikanty. 
 Kromě výše uvedeného pracovního 
ruchu se na hřišti uskutečnilo mnoho zápa-
sů Gladiators, včetně turnaje. Nepřízeň 
počasí znemožnila uskutečnit v květnu na 
hřišti rockovou zábavu, ta byla přesunuta 
do sálu místního kulturního domu. Stejný 
osud potkal i Dětský den, který se usku-
tečnil až v půlce června namísto původně 
plánovaného termínu 2. června. 
 Blíží se konec školního roku, proto 
přejeme rodičům i dětem krásné prázdniny 
bez deště a záplav. Soucítíme s těmi, kteří 
nyní prožívají krušné chvíle po záplavách. 
Věříme, že vše přejde a zase bude lépe.  
 Všem čtenářům přejeme proto poho-
dové léto a spolu s příznivci drnholeckého 
fotbalu se již nyní těšíme na další ročník 
2013/2014. 

Za výbor TJ Dynamo Drnholec
                    Ferdinand Křivánek   
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 Jako každoročně, tak i letos uspořádali 
členové ČZS v Drnholci místní výstavu vín, 
která proběhla dne 31. března v kulturním 
domě. Na letošní  výstavě vín bylo návštěv-
níkům nabídnuto k ochutnání cekem 600 
vzorků od 187 vinařů. Z toho množství bylo 
61 vinařů z Drnholce, což je velmi pěkná 
účast. I přes nepříznivé počasí, které v den 
výstavy vládlo, přišlo více jak 400 návštěvní-
ků, kterým hrála k poslechu cimbálová muzi-
ka Jožky Severina z Břeclavi.
 Na výstavě vystoupil také dětský sou-
bor Jarabáček. Obě vystoupení, jak cimbál-
ky, tak i Jarabáčku, byly velmi kvalitní a při-
spěly k pěkné a pohodové atmosféře celého 
dne. Lze tedy konstatovat, že letošní výstava 
vína se vydařila a každý návštěvník si určitě 
vybral z bohaté nabídky vín a uspokojil své 
chutě. 
 Na členské schůzi, která se konala po 
letošní výstavě, se rozhodli členové, že při-
spějí na činnost souboru Jarabáček, dětské-
ho požárního sboru a také na ceny pro děti 

v rámci konání Dětského dne. Každému bylo 
přispěno částkou 2000 kč.
 Před výstavou vína bylo také schvále-
no, že víno které zůstane bude poskytnuto 
místnímu fotbalovému klubu, který z jeho 
prodeje na hodech v Drnholci získá prostřed-
ky na podporu mládežnického fotbalu.
 Další akci drnholeckých zahrádkářů 
bylo uspořádání zájezdu s vinařskou témati-
kou. Na dne 18. května byl tedy naplánován 
zájezd na „Den otevřených sklepů v Novém 
Šaldorfu u Znojma.“ Přestože autobus byl 
pro každého účastníka zdarma, nebyl z řad 
občanů Drnholce zájem a této akce se zúčast-
nilo pouze 20 lidí, což je škoda, neboť pro 
každého vinaře je potřebné porovnat také 
kvalitu vín jiné oblasti. Výlet se vydařil a 
účastníci se vrátili domů spokojeni a plni 
nových poznatků.
 Závěrem bych chtěl popřát všem vina-
řům, aby letošní rok byl úspěšný a vinice 
vydaly kvalitní úrodu, abychom se mohli 
v příštím roce setkat na další výstavě.
           Předseda ZO ČZS v Drnholci Černík Alois

Myslivecké sdružení Rozvoj si Vás dovoluje pozvat na 

ČERVENCOVOU NOC
která se uskuteční 27.7.2013 ve 20.00 hodin na hřišti

TJ Dynama Drnholec.
Hraje skupina STOUNI.

Vstupné 100,- Kč. Pro návštěvníky bude připraveno zvěřinové
menu a studené pivo. 

Kdo ze spoluobčanů má zájem podílet se či pomoci při organizaci i samot-
ném průběhu 3. Vinobraní v Drnholci, nechť se přihlásí u paní Bronislavy 
Šimčíkové, Petra Ševčíka nebo Bohumila Kalouse. Děkujeme všem, kteří 

se ozvou. Prodejce upozorňujeme, že bude sortiment zboží a nabídka 
občerstvení limitována. Prosím, nahlásit do 10.9.2013.  

Z činnosti ČZS v Drnholci

VÝZVA
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Myslivecký kroužek „Srnčata“ informuje….
VÝLET DO SOUČASNOSTI I HISTORIE
 A přišlo jaro a my všichni jsme pookřáli, nebo´t vykouk-
lo sluníčko a příroda se probudila. Abychom nenavštěvovali 
jen známá místa, ač stále krásná, vyjeli jsme za hranice okre-
su až do Slavkova u Brna. 
 Náš výlet však nebyl jen obyčejným výletem, navštívili 
jsme Klubovou výstavu německých krátkosrstých ohařů. Děc-
ka měla možnost určit si „svého psího“ favorita a hlavně měla 
zdůvodnit, proč právě jeho. Nebudu vás čtenáře zatěžovat 
pravidly a regulemi výstavy, neboť těm rozumí jen zasvěcení 
kynologové a odborníci. A tak jen v krátkosti: posuzovatel 
vyzvedne klady psa a ohodnotí jej známkou výbornou, velmi 
dobrou nebo dobrou. Po hodnocení se určí vítěz výstavy a 
zadá se příslušný titul. Naši svěřenci se dozvěděli, k jakým 
účelům výstava vlastně slouží. 
 Ale aby to nebylo pouze o výuce, navštívili jsme i vyhlá-
šenou slavkovskou cukrárnu a ochutnali výtečnou točenou 
zmrzlinu. Po odpočinku jsme se rozhodli ještě pro návštěvu 
nově otevřeného slavkovského zámku, a to především proto, 
že by kluky mohlo zajímat něco z doby slavného Napoleo-
nova tažení. Když jsem z nich „tahala“ informace, zda se jim 
návštěva zámku líbila, jen pragmaticky odpověděli, že nej-
větší „pamětihodností“ na zámku byla sama paní průvodkyně 
(a pak, že je s dětmi nuda!). Přesto si myslím, že v nich snad 
„něco“ zůstane a i když to dnes vidí jinak, přijdou časy, kdy 
budou vzpomínat, kde všude s kroužkem byli a co zažili. A 
věřte, že i kdyby to bylo jen díky paní průvodkyni, vím, že to 
stálo za to. 
 Na začátku června se naši členové podíleli na přípravě 
Dětského dne v Drnholci. Vyrobili makety zajíců, vlka a med-
věda a opravdu si „mákli“. 
 A kam v létě? 
 Tentokrát na Šumavu a to přímo do národního parku. 
Bydlet budeme na ekofarmě „Kochánov“, 12 kilometrů od 
Železné Rudy. Už teď se velmi těšíme. 
            Pavla Suchyňová

Červen – měsíc myslivosti
Své žezlo pevně třímá
měsíc červen,
měsíc dozrávajících
rudých trávnic,
pamlsků dětí i zvěře.
Čas s vůní
pokosené trávy,
čas kladení mláďat,
čas nadějí
i očekávání.
Svatý Vít už bere ptákům píšťaly,
jejich zpěv pomalu umlká.
nastal čas hnízdění
a vyvádění mladých,
čas shánění potravy
a ochrany hnízd.
Jen stromy a keře
znají ta tajemství
ukrytých příbytků
svých opeřených hostů.
Vlnící se tráva
v lehkém oparu
již skoro letního dne
skýtá člověku
pohlazení na duši.
A tu – hle!
malý, schoulený,
rezavý, skvrnitý kožíšek
pevně přimknutý 
k matičce zemi
ve vysoké trávě.
Srnčátko!
Nastal čas je chránit! 
Jitka Přibylová 
(převzato z časopisu 
„Myslivecké zábavy“, 2013) 
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Ze života hasičské
mládeže

 Tréninky a soutěže. Dvě slova, ke kte-
rým nemusíme už nic dodávat a přesto doko-
nale vystihují to, co jsme za poslední měsíce 
dělali a čím jsme se zabývali. 
 I přes problémy, které v poslední době 
nabývají na důležitosti se snažíme a dokon-
ce můžeme vidět i výsledky, které nejsou 
špatné. Např. se můžeme pochlubit druhým 
místem na okresní soutěži v Drnholci, a to 
především díky Vám, divákům a našim pod-
porovatelům. Proto Vám touto cestou děku-
jeme.
 V budoucnu plánujeme oslavit začátek 
prázdnin a ukončení sezóny výletem a snad i 
přespáním ve stanech na Starátku. 
                    Za celý kolektiv MH Kryštof Lambot

P•O•Z•V•Á•N•K•A 
Městys Drnholec zve své spoluobčany 
na III. ročník Drnholeckého vinobraní, který se bude konat 21.9.2013. 
I v letošním roce chystáme historický průvod kolem otevřených sklepů. 
Bude připraven zajímavý doprovodný program i na náměstí. V průvodu 
nám bude hrát do kroku dechová hudba Bílovčanka a večer na Hotařově 
zábavě Stouni. Novinkou bude zakončení odpoledního průvodu 
„Otevíráním hory“ v podání Drnholeckých. Srdečně zvou pořadatelé. 
Bližší informace na plakátcích, stránkách městyse a hlášení místního 
rozhlasu.
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Vážení spoluobčané, na tom-
to místě jste byli zvyklí na blahopřání 
k významným životním jubileím. Do 
redakce občasníku přišel dopis následu-
jícího znění: 
Vážení!
Bez souhlasu oslavenců – jubilantů, 
nemůže obecní úřad nebo redakční 
rada Drnholeckého občasníku zveřej-
ňovat jejich osobní data.
Pak je tedy možné uvádět i jejich čísla 
občanských průkazů a PIN k plateb. 
kartám. Prosíme vás zamyslete se nad 
tím a raději si všímejte důležitějších věcí 
v obci.
Moc děkujeme!
Občané Drnholce 
 Z tohoto důvodu se redakční rada 
rozhodla společenskou kroniku zrušit. 
Touto problematikou se redakční rada 
zabývala již v roce 2000, kdy vyšel Zákon 
o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. 
Na základě uvedeného zákona tato rub-
rika byla zrušena, ale na četné žádosti 
občanů začala být uváděna v jiné formě, bez data narození. Občané, kteří si nepřáli být v rub-
rice uvedeni, toto sdělili buď některému z členů redakční rady, nebo telefonicky do kanceláře 
úřadu městyse. 
 Za uplynulých, zhruba deset let, jsme se s podobným názorem nesetkali, ale respektuje-
me ho. Podobný problém řeší téměř všechna místní periodika, záleží vždy na přání občanů. 
Domnívali jsme se, že veřejné blahopřání je vyjádřením poděkování a úcty našim spoluobča-
nům. Mýlili jsme se.
 Vážení spoluobčané, pokud máte k této problematice připomínky, budeme rádi, když 
nám je sdělíte buď na e-mailové adrese obcasnik@drnholec.eu nebo písemně na adresu Úřadu 
městyse. Děkujeme za vaše názory.        Redakční rada
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IV. slet  čarodějnic Houfování čarodejnic......

Formování babizen 
před dobytím 
Drnholce

Týrání nebohých
domorodců

(více na str. 22)

Je libo
žabí chlup?
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Drnholecká
historická radnice 
postoupila do soutěže 
o nejlépe opravenou 
kulturní památku 
v Jihomoravském kraji 
v roce 2012.

Léto plné pohody a sluníčka
 př eje svým čtenářům 

redakce Drnholeckého občasníku


