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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
třetí zářijový víkend byl ve znamení
3. ročníku drnholeckého vinobraní, které
se, ostatně jako každý rok, opět velmi vydařilo. Někdo nahoře zřejmě nad Drnholcem
drží ochrannou ruku, protože i když předpověď počasí nebyla příznivá, nakonec,

mimo odpolední krátký déšť, bylo počasí
na tuto akci téměř ideální, nebylo ani horko, ani zima. Dle velmi hrubého odhadu se
vinobraní zúčastnilo kolem tří tisíc návštěvníků, což bylo ještě více než v loňském roce.
pokračování na str. 3

..... a takové bylo
3. Drnholecké
vinobraní ve fotografii

s
Malovaný trámový strop
nově zrestaurované
historické radnice
v Drnholci
(viz článek str. 3 - 4)

Po organizační stránce byla akce velmi
dobře zajištěna, když ovšem pomineme to, že
nám těšně před slavnostním zahájením vypadla elektřina a museli jsme improvizovat. Zákon
schválnosti prostě funguje. Já chci touto cestou
opět poděkovat všem organizátorům, účinkujícím a vinařům, kteří se na vinobraní podíleli
a kteří neváhali této akci věnovat svůj čas a
práci. Děkuji také Vám všem, kteří jste se přišli
podívat na program, navštívili jste sklepy svých
spoluobčanů, ochutnali jejich vína a burčáky,
popovídali si a tímto způsobem jste vinobraní
podpořili.
Poslední srpnový den byla dokončena
oprava vozovky a chodníků před Základní
školou a nově byla taktéž zámkovou dlažbou
vydlážděna plocha před pohostinstvím Sport.
Pozemek pod touto plochou je v majetku
městyse a není vydlážděn z důvodu zhotovení parkoviště pro pohostinství, tak jak někteří
naši spoluobčané tvrdí. Toto frekventované,
v minulosti nevzhledné a za deště blátivé místo
bylo zvelebeno proto, aby zde mohly parkovat
automobily třeba při fotbalových utkáních, při
konání různých kulturních akcích, ať již v kulturním domě (u KD není kde parkovat), nebo
na hřišti a zejména zde budou i nadále „kolotoče“ v rámci konání hodů.
Pokročila taktéž oprava interiéru budovy
úřadu městyse. Kanceláře majetkoprávního
úseku, stavebního úřadu a matriky jsou již
hotovy a jsou v provozu. Jsou taktéž hotovy
chodby, sociální zařízení a schodiště do patra,
zbývá zrekonstruovat kancelář starosty, podatelnu a kuchyňku. Z tohoto důvodu je podatelna dočasně přesunuta do přízemí do zasedací místnosti (vchod ze strany od náměstí) a
starosta má momentálně kancelář v patře nad
touto podatelnou. Žádám občany o strpení
a pochopení, rekonstrukce bude dokončena
v průběhu měsíce listopadu.
V červenci proběhlo výběrové řízení na
opravu vjezdu a dláždění uličky u Kulturního
domu včetně položení nové kanalizace pro KD,
napojení této kanalizace na hlavní kanalizační
řád a odpojení stávajícího septiku. Dodavatelem prací se stala firma Colas s nabídkovou
cenou 338.725,- Kč, nejvyšší nabídková cena
činila 482.021,- Kč. Při provádění těchto prací bylo zjištěno, že původní kanalizace byla

v jednom místě propadlá a část splašků začínala protékat do sklepních prostor. Práce byly
kompletně dokončeny v posledních srpnových
dnech.
V historické radnici, jak jsem se již zmiňoval v minulém čísle Občasníku, byla v červenci
kompletně vybavena a zprovozněna obřadní
síň. Bohužel se z časových důvodů nepodařilo
zprovoznit na Drnholecké vinobraní sklepní
prostory, proběhla zde zatím jenom montáž
svítidel. Sklepní prostory si bude možno prohlédnout na rozsvěcování vánočního stromečku, čili 1. prosince. Na základě architektonického návrhu vybavení turistického informačního
centra a sklepních prostor bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele vybavení. Nejnižší
cenovou nabídku, 875.515,- Kč, podala firma
Truhlářství Skoupil z Velkých Bílovic, nejvyšší
nabídka byla za 1.076.899,- Kč.
Pokračuje obnova Mariánského sloupu
na náměstí, při níž po odstranění poškozených
omítek byly na rozích sloupu objeveny původní
zazděné výklenky, které sloužily jako lucerničky, ve kterých se zapalovaly svíčky. Tyto výklenky byly ze statických důvodů opětovně zazděny
a připomínají je naznačené niky v nové omítce.
Zbývá osadit kamenné zábradlí (balustrádu),
kovanou branku, položit drenáže, cihlovou
podlahu a do výklenků soklu instalovat kopie
původních maleb. Na obnovu sloupu se mimo
dotace z Ministerstva kultury ve výši 84 tis.
Kč podařilo získat i dotaci od Jihomoravského
kraje ve výši 180 tis. Kč. Práce budou hotovy
nejpozději do konce měsíce října.
Ve výběrovém řízení na rekonstrukci části přízemí zdravotního střediska na ordinaci
praktického lékaře byl úspěšný pan Bronislav
Plachý s cenou 436 tis. Kč. Nabídku, i když po
termínu, ve výši 514 tis. Kč podala taktéž firma Kurimai z Pohořelic, třetí oslovený nabídku
nepodal. Stavební povolení bylo vydáno, práce
budou dokončeny, oproti minule avizovanému
září, do konce roku.
V září byla dokončena pokládka nového chodníku na Tovární ulici od křižovatky
náměstí Svobody po odbočku na Tyršovu ulici.
U příslušných úřadů se budu nyní snažit prosadit vybudování přechodu pro chodce z tohoto chodníku ke vstupu na zdravotní středisko.
Pokládku prováděl pan Josef Krejčí za nabíd3

kovou cenu 281.295,- Kč, nejvyšší nabídka
byla 348.728,- Kč. Chodník na druhé straně
Tovární ulice bude vybudován v příštím roce,
protože zároveň s ním je nutno vyprojektovat i
kanalizaci, která na této ulici není.
Parta pana Krejčího se taktéž ujala opravy plochy pod autobusovou zastávkou. Byl
zrušen nepoužívaný septik, na kterém zastávka stála, byly zrušeny schody, zábradlí a plocha
byla v úrovni okolního terénu nově vydlážděna
zámkovou dlažbou. Zastávka byla natřena a
došlo i ke kompletní výměně poničené krytiny,
kanadského šindele. Tyto práce stály 65 tis. Kč
a velmi mne mrzí to, že už 14 dnů po opravě
nám někdo celou zastávku opět posprejoval a
musela se natírat znovu. Dotyčnému „umělci“
tímto „děkuji“.
Jelikož se ukazuje, že ohledně nově otevřeného sběrného dvora kolují nepřesné a
nepravdivé informace, je nutno zopakovat základní fakta. Investorem stavby nebyl městys
Drnholec, ale Dobrovolný svazek obcí Čistší

Lze ukládat tento odpad:
objemný odpad
směsný komunální odpad
bioodpad
textil
papír
plasty
dřevo
kovy
sklo
jedlý olej a tuk

střední Podyjí (17 obcí včetně Mikulova), který
byl založen z důvodu získání dotací na výstavbu sběrných dvorů na mikulovsku. Samotný
Drnholec by žádnou dotaci nedostal, čili Drnholec výstavba nestála ani korunu, pouze jsme
svazku obcí pronajali pozemek za symbolickou
1Kč/m2 /rok. Sběrný dvůr není tedy majetkem
městyse, ale majetkem svazku obcí. Tyto dvory
byly vystavěny mimo Drnholec i v Pasohlávkách, Perné a Ivani, v přípravě je i sběrný dvůr
v Klentnici. Ve všech těchto dvorech včetně
sběrného dvora v Mikulově může občan Drnholce a kterýkoliv občan ze svazku obcí oproti
občanskému průkazu odevzdat zdarma odpad.
Podnikatelé zde mohou odpad z podnikatelské
činnosti také uložit, ale za toto uložení zaplatí. Sběrné dvory neprovozují obce, ve kterých
dvory stojí, ale provozuje je STKO Mikulov, čili
obsluhy dvorů jsou zaměstnanci STKO a ne
zaměstnanci obcí. Jednotlivé obce samozřejmě
STKO za likvidaci odpadů platí dle množství
odevzdaného svými občany.

pneumatiky bez disků!!!
v malém množství stavební suť
oleje, olejové filtry
pesticidy
rozpouštědla
obaly obsahující nebezpečné látky
brzdové a nemrznoucí kapaliny
olověné akumulátory
zářivky a další odpad obsahující rtuť
veškeré kompletní!!! elektrospotřebiče

Ve sběrném dvoře je možno také odevzdat funkční hračky, obnošený použitelný textil a obuv. Tyto věci jsou následně odevzdávány diakonii Broumov, jejíž
činnost má celorepublikový charakter.
V minulém čísle Občasníku byla zveřejněna obsáhlá informace o Inteligentním systému nakládání s odpady (ISNO), který je u
nás od července zaváděn. Jelikož se zatím do
tohoto systému přihlásilo poměrně málo občanů, znovu tuto možnost připomínám. Velmi
stručně řečeno, kdo bude dobře třídit odpad,
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ten v příštím roce získá slevu na poplatku za
odpad. Podrobnější informace si můžete přečíst v minulém čísle Občasníku, na internetových stránkách městyse, anebo Vám je sdělí
paní Blahová na podatelně úřadu. Ti z Vás,
kteří se do systému chcete zapojit a zažádali
jste si o nádoby na tříděný odpad až v tomto

roce a ještě jste je nedostali, buďte prosím trpěliví. Nádoby neposkytuje městys Drnholec, ale

zdarma STKO Mikulov. Bohužel přes veškerou
Jan Ivičič
snahu ještě nejsou na skladě.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 25.10.2013 od 14.00 do 22.00
hod. a v sobotu 26.10.2013 od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnosti pro okrsek č. 1 i pro okrsek č. 2 budou umístěny v přízemí budovy Základní školy.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany,
politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Počítají se i takové hlasovací lístky, na
nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se
ale nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, takový hlasovací lístek se počítá, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Jan Ivičič

Kácení dřevin 
Dne 15. července 2013 vstoupila v platnost vyhláška č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Povolení ke
kácení není od účinnosti této vyhlášky třeba,
pokud nejsou významnými krajinnými prvky
a mají obvod kmene do 80 cm měřeného ve
výšce 130 cm nad zemí, pro dřeviny rostoucí v zahradách nebo na pozemcích vedených
jako plantáž dřevin, a dále také pro zapojené
porosty dřevin (např. souvislé keřové porosty), jejichž celková kácená plocha nepřesahuje 40m2.
Nejvýznamnější změnou je kácení dřevin
bez povolení v zahradách. Je třeba si ovšem
uvědomit, že zahrada je ve vyhlášce definována jako pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.
Pokud tedy pozemek nesplňuje všechny tyto
podmínky a dřevina přesahuje obvod 80 cm
měřeno 130 cm nad zemí, je třeba k jejímu
kácení povolení úřadu. Žádost o povolení
kácení dřevin na území městyse Drnholce se

podává na Úřad městyse Drnholec.
Povolení dále není třeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení,
má povinnost toto kácení do 15 dnů od jeho
provedení oznámit na Úřad městyse Drnholec. Stav dřeviny je třeba v tomto případě zdokumentovat. Posouzení oprávněnosti
tohoto postupu je věcí shromážděných důkazů, kromě fotodokumentace je možné získat
případně názor odborníka na dendrologii.
Dřeviny jsou součástí pozemku, tedy
vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku. Pokud jde tedy o kácení na pozemku ve vlastnictví jiné osoby, je třeba získat souhlas vlastníka pozemku a to i v případě, že se jedná o
dřevinu, k jejímuž kácení není třeba povolení
Úřadu městyse.
V případě nejasností se můžete se svými dotazy obrátit na Úřad městyse Drnholec,
tel. 519 520 971, nebo e-mail: vicenikova@
Lenka Viceníková
obecdrnholec.cz“
5

Virtuální naučné stezky už i na Mikulovsku
V návaznosti na rozvoj mobilních
komunikačních technologií se rozvíjí i mnohé další oblasti. Jednou z nich jsou i služby
turistům i obyvatelům jednotlivých regionů.
Jednu takovou novou službu bych vám ráda
představila.
V červnu se v obcích a chráněných
územích mikulovského mikroregionu objevili malé zelené informační tabulky (30x10
cm) – tzv. tagglisty, ale v souvislosti s touto
službou se můžete setkat i s výrazy jako bee
tagg, QR kód, virtuální naučná stezka, stezka pro mobilní telefon. Vždy ale jde o jednu
věc. Představte si, že jste turista a chcete se
na výlet připravit. Víte, že v oblasti, do které
směřujete, jsou instalované tagglisty. Máte
telefon s fotoaparátem a přístupem na internet. Chcete se o oblasti rychle a krátce něco
dovědět. Máte všechny předpoklady využít
přednosti naučné stezky v telefonu. V klidu
domova si přes www.taggmanager.cz nahrajete jednoduchou aplikaci (některé telefony
ji již v sobě obsahují). V terénu pak najdete
tagglist, otevřete aplikaci a vyfotíte kód. Ten

vás přesměruje na webovou stránku s informacemi o obci, chráněném území, jeho zajímavostech, atd. Text je vždy doplněn fotografiemi či obrázky. Informaci si můžete po
přečtení v mobilu ponechat, nebo vymazat.
Nebo si vše prostudovat předem u počítače a
do terénu vyrazit vybaven veškerými informacemi.
Celkem na území mikroregionu je
momentálně nainstalovaných 80 zastavení
v 8 stezkách – sídla mikroregionu (2 stezky), NS Děvín, NS Věstonická nádrž, NPR
Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen,
Chráněná území, Natura 2000 a Památné
stromy. V Drnholci je tagglist umístěn na
informační tabuli na náměstí.
Tyto první tagglisty v regionu vznikly
díky iniciativě Vzdělávacího a informačního
střediska Bílé Karpaty, které získalo finanční
prostředky pro projekt Naplňování Karpatské
úmluvy na Ostrožsku-Horňácku a Mikulovsku z Revolvingového fondu Ministerstva
Eva Řezáčová
životního prostředí.
CEV Pálava
www.cev.palava.cz

Památka zesnulých
Sbor pro občanské záležitosti
Úřadu městyse v Drnholci
zve spoluobčany
na tradiční

VZPOMÍNKU K PAMÁTCE ZESNULÝCH,
která se bude konat
v neděli 3. listopadu 2013 ve 14.00 hodin
na místním hřbitově.
Sejdeme se na tomto místě posledního rozloučení a pokoje,
abychom zde společně uctili památku zesnulých.
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Památka zesnulých
Příroda, obtěžkná svými plody, ovocem, révou, se
často přirovnává k běhu
lidského života, který poté,
co vydá své vlastní ovoce celoživotní práce, úsilí,
námah a obětí, se završuje
smrtí.
Památka zemřelých
nám staví před oči poslední
věci člověka. Bůh si nepřeje
smrt a nemá v ní zalíbení,
ale ta je důsledkem a plodem hříchu. Člověk má
strach ze smrti, mnozí se jí
brání, nechtějí o ní ani slyšet. Křesťan má velkou výhodu, víra v posmrtný
život mu pomáhá vidět za hrob. Čím má víru
opravdovější a hlubší, tím klidněji se dívá do očí
společnému údělu všech lidí.
Dějiny církve ukazují na světce, kteří se
těšili na smrt ne pro ni samotnou, ale pro to, co
po ní následuje. Apoštol Pavel píše „Život je pro
mě Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít
v tomto těle, získám tím možnost další práce.
Nevím tedy, co bych volil, táhne mne to na obě
strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase

potřebnější pro vás.“ /Fil
1,21-24/ Ve druhém listě
Korinťanům nás Pavel
ujišťuje:“ My všichni se
přece musíme objevit
před Kristovým soudem,
aby každý dostal odplatu
za to, co za života udělal
dobrého nebo špatného.“
Člověk, který odmítá
milosrdnou Boží lásku,
se dobrovolně připravuje
o věčný život a odsuzuje
se k peklu, což je stav věčného oddělení se od Boha
a absolutní nepřítomnosti
lásky.
Nebe je jediným nekonečným okamžikem lásky. Nic nemůže od Boha odloučit duši, která ho
miluje a která ho celý život hledala. Společně
se všemi anděly a svatými se může navždycky
radovat z Boha a s ním. Očistec je stavem duše,
jež se potřebuje ještě očistit, než se může zahledět na Boha tváří v tvář. Nemůže pro sebe sama
získat žádnou zásluhu, ale můžeme ji získat
my živí - postem, modlitbou, konáním dobra,
ale především slavením eucharistie. A k tomu
všemu jsme zváni především v prvních listopadových dnech, kdy vzpomínáme na naše drahé
Jiří Komárek, farář
zemřelé.

Na závěr pár citátů k zamyšlení:
Chci vidět Boha, a k tomu, aby ho člověk mohl vidět, musí zemřít.
(sv. Terezie z Avily)

Časem ke hledání Boha je tento život.
Časem k nalezení Boha je smrt.
Časem k vlastnění Boha je věčnost.
(sv. František Saleský)

Tvoje místo v nebi bude vypadat tak, jako by ti bylo vytvořeno přesně na míru,
jen a jen pro tebe, protože ty jsi stvořen pro ně.
(C. S. Lewis)

Pobožnost za zemřelé:
N. Přerov - sobota 2.11. - 14.45 hod.

Drnholec - neděle 3.11. - 14.30 hod.
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Zásady nového občanského zákoníku
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v následujícím článku bych
Vás chtěl blíže seznámit s několika novinkami, které přinese nový
občanský zákoník. Pro formální úplnost je
vhodné uvést, že se jedná o zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, jehož účinnost s největší pravděpodobností nastane 1. 1. 2014.
V legislativním procesu bylo tomuto zákonu
záměrně uděleno číslo 89, neboť má vyjadřovat diskontinuitu současné právní úpravy,
která má svůj původ před revolučním rokem
1989.
Zaměřím pozornost hned na úvodní
ustanovení této nové, a do značné míry revoluční, právní úpravy, tedy na její zásady. A
proč právě zásady? Odpověď je jednoduchá. Jednání, které není v souladu se zásadami soukromého práva, nepožívá právní
ochrany. V praktické rovině to znamená, že
pokud například uzavřete smlouvu, která se
bude příčit zásadám soukromého práva, pak
z takové smlouvy nebudete zavázáni. Zásady
se však projevují i jiným způsobem, jak si řekneme níže.
Jako praktikujícího advokáta mne osobně nejvíce zaujalo ustanovení, které stanoví, že nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní
neschopnosti k újmě druhých. Jsem přesvědčený, že takovéto ustanovení nového občanského zákoníku nalezne hojné uplatnění
v každodenních situacích. Setkal jsem se se
situací, kdy jeden z klientů byl v tíživé finanční situaci, vyhledal si inzerát, který nabízel
půjčku, dostavil se do kanceláře společnosti,
podepsal smlouvu o zprostředkování úvěru, zaplatil
poplatek, ale půjčky se nedočkal. Následně chtěl vrátit
alespoň nemalý poplatek,
ale bylo mu sděleno, nechť
si přečte smlouvu, kterou
podepsal. Tato smlouva stanoví, že zaplacený poplatek
se nevrací ani v případě, že
půjčka nebude poskytnuta.
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A přesně pro tento případ by výše uvedená
zásada dle mého názoru byla aplikovatelná.
Nebyl - li zprostředkovatel schopen půjčku klientovi zprostředkovat, nemůže z toho těžit tak,
že si ponechá poplatek za zprostředkování.
Nový občanský zákoník jde však ještě
dál, kdy nás všechny zavazuje jednat výhradně poctivě a stanoví také důsledek nepoctivého jednání. Konkrétně § 6 odst. 1, 2 ukládá,
že každý má povinnost jednat v právním styku
poctivě a že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.
Další zajímavá zásada, která je vyjádřena v novém občanském zákoníku, se dotkne
všech, kteří vystupují jako odborníci na určitý
obor lidské činnosti, a to v té nejširší možné míře od lékařů přes kominíky, instalatéry,
advokáty nevyjímaje. Nový občanský zákoník
doslovně stanoví, že kdo se veřejně nebo ve
styku s jinou osobou přihlásí k odbornému
výkonu jako příslušník určitého povolání
nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen
jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho
povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li
bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. Tímto ustanovením je chráněn každý příjemce
služeb, kdy ten, kdo službu vykonal, nese za
svůj výkon odpovědnost v nejširší možné míře
a nebude se nadále moci vymlouvat, že něco
nevěděl, nebo si něčeho nevšiml.
Věřím, že nový občanský zákoník povede
k lepšímu a více spravedlivému uspořádání
právních vztahů o čemž svědčí i výše uvedené
zásady. V příštích článcích se již podíváme na
konkrétní změny, které na nás čekají.

Místní sociální služby, obecně prospěšná společnost, je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
V Jihomoravském kraji poskytujeme
terénní pečovatelskou službu lidem, kteří
mají sníženou soběstačnost kvůli věku (starší 65 let), chronickému onemocnění nebo
zdravotnímu postižení (od 19 let věku) a
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Naší snahou je poskytovat podporu
a pomoc klientům tak, aby co nejdéle mohli setrvat v optimální psychické a fyzické
pohodě doma a žít život mezi svými blízkými a přáteli. Základem naší činnosti je
důsledné naplňování individuálních potřeb,
přání a představ klientů, kteří si vybrali
pečovatelskou službu obecně prospěšné
společnosti Místní sociální služby.
Klientům pomáháme s péčí o vlastní
osobu, s vytvořením podmínek pro vaření,

s donáškou a servírováním jídla, oblékáním, osobní hygienou, péčí o vlasy a nehty, úklidem, praním, žehlením, nákupy atd.
Samozřejmostí je doprovod klienta k lékaři,
na úřad, na poštu či do knihovny, kde mu
poskytneme pomoc a podporu při vyřizování všech nezbytností.
Pečovatelskou službu poskytujeme
v každé obci v pracovní dny od 7.00 do
20.00 hodin. V rámci transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!
Pro potřeby nejenom našich klientů jsme zřídili bezplatnou telefonní linku,
tzv. Stříbrné sluchátko - 800 888 365, kde
naši operátoři pomohou s vyřízením všech
potřeb a přání volajících. Našim klientům
nabízíme další podpůrné služby.
Veškeré informace o Místních sociálních službách najdete na adrese www.
mssluzby.cz nebo na bezplatné telefonní
lince 800 888 722.

Pozvánka na zabijačkové speciality a svařená vína

Místní organizace Svazu zahrádkářů, vinaři Jevišovka Vás srdečně zvou
na zabijačkové speciality a svařená vína
v sobotu 7. 12. 2013 od 10 hodin v areálu kulturního domu.
Vstup volný, občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
Zájezd do termálů
V úterý 29. 10. 2013 v době podzimních
prázdnin chystáme pro zájemce opět zájezd
do termálních lázní Velký Medér (Čalova).
Podrobné informace či přihlášky
u paní Bronislavy Šimčíkové.
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Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl
před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvíJan Amos Komenský
dal budoucnost.

V pondělí 2. září
2013 jsme slavnostně zahájili nový školní rok.
Žáci a žákyně měli za sebou krásné, slunečné dva měsíce prázdnin, zaměstnanci školy
zaslouženou dovolenou. Doufám, že všichni
načerpali dostatek sil, abychom v nadcházejících deseti měsících zvládli všechny úkoly, které
jsme si naplánovali.
Stejně jako vloni mnozí rodiče využili
naší prázdninové nabídky a poslali své děti na
příměstský či dětský letní tábor Onšov. Ohlasy
byly veskrze kladné, proto bych chtěla touto
cestou poděkovat všem organizátorům táborů:
slečně Kláře Kneeové, panu Daliboru Bártovi a
paní Šimčíkové. Podrobnosti najdete v dalších
článcích.
Během prázdnin jsme opět měli možnost
vidět i děti z folklorního souboru Jarabáček na
babských hodech v Drnholci. Další úspěšná
vystoupení měl v září. Děkuji vám, malí Jarabáčci, děkuji vašim vedoucím paní Šimčíkové
a paní Štyksové, děkuji i vašim rodičům za
reprezentaci školy a Drnholce. Společný srpnový víkend s rodiči na Onšově berte jako malé
poděkování za celoroční práci.
Jaké změny jsme během prázdnin zaznamenali? Učitelský sbor se rozloučil a poděkoval
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za mnohaletou práci paní učitelce Mančíkové
a panu učiteli Krivjanskému, kteří si budou
užívat zasloužené penze. Novou tváří pedagogického sboru je na 2. stupni pan RNDr. Tomáš
Zejda, který vyučuje matematiku, fyziku a chemii. Třídní učitelkou pátého ročníku je Mgr.
Klára Kneeová, která v páté třídě pracuje na
zkrácený úvazek a proto i nadále zůstává paní
vychovatelkou ve školní družině. Na prvním
stupni rovněž pracuje slečna Zuzana Šedivá,
která ve čtvrté třídě zastává funkci asistenta
pedagoga. Ostatní paní učitelky, pány učitele a
paní vychovatelky znáte. Takže velmi stručně:
třídní učitelkou 1. třídy je paní Škrabalová, 2.
třídy paní Bejdáková, 3. třídy paní Šimčíková,
4. třídy paní Mrenicová, 6. třídy paní Radkovičová, 7. A paní Zabloudilová, 7. B paní Vlková,
8. třídy pan Pichanič , 9. třídy pan Procházka. Ve funkci zástupkyně ředitele a výchovné
poradkyně je paní Juřenová. Dále na škole
působí paní Smíšková, pan Bárta a pan Slavík.
Ve školní družině pracují paní Stašová a slečna
Kneeová. Ve školním klubu se jako vloni střídají paní učitelky a učitelé 2. stupně.
Poděkování za práci v letních měsících si
zaslouží rovněž školní jídelna pod vedením paní
Zajícové. O školní a závodní stravování se dále
starají kuchařky paní Fedorková, paní Sýkoro-

vá a paní Pospíšilová. Nejen během prázdnin
finance školy bedlivě sleduje účetní paní Dubšová. V kanceláři školy je přívětivá sekretářka
paní Václavíková. K provozním zaměstnancům
rovněž patří školník pan Hadaš, který vystřídal
v této funkci pana Závodyho, který odešel do
starobního důchodu. Pokud zavítáte do školy, tak uvidíte, že opět přibylo míst, která jsou
nově vymalována, drobnými opravami prošly
mnohé třídy a zařízení školy, proto bych chtěla
poděkovat za práci v letních měsících i našemu
novému panu školníkovi. Velký dík patří také
uklizečkám naší školy. Úklid všech rozlehlých
prostor školy ve třicetistupňových vedrech jsme
jim vůbec nezáviděli. Navíc měly letošní velký
úklid trošku komplikovaný. Nejdřív onemocněla paní Tomolová, kterou zastupovala paní
Zámečníková. Na konci prázdnin, po téměř
deseti letech, odešla paní Grulichová a na její
místo nastoupila paní Čemanová. Sestavu
doplňuje paní Lečbychová a paní Mondeková.
Díky nim škola září čistotou.
Na nové prostředí se jistě nejvíce těšily
děti, které šly do školy úplně poprvé, naši prvňáčci. V letošním školním roce je jich dvacet:
Lukáš Bejdák, Rozálie Benáková, Marie Bogdová, Klára Bohatá, Michal Foltán, Vendula
Grbavčicová, Sabina Hanělová, Tomáš Kalianko, Josef Kerel, Denis Kocman, Kristýna Lukačovičová, Matyáš Malík, Natálie Popeláková,
Daniel Rykr, Ela Sedláčková, Nikola Šarounová, Linda Šillová, Viktorie Štěpaníková, Adéla
Wernerová a František Zugárek. Všichni jako
upomínku na první školní den obdrželi pamětní
listy. Ovšem nebyli jediní, protože jsme poprvé
přivítali i žáky z Novosedel a Nového Přerova,
kteří nastupují do šesté třídy: Richard Foltýn,
Markéta Golejová, Natálie Hryčovská, Tereza
Jurkasová, Eliška Kolečkářová, Barbora Mandová, Jiří Otoupalík, Marek Rotrekl, Patrik Sup
a Pavel Zajíček. Během prázdnin se přistěhovali a přestoupili z jiných škol také žáci 2. třídy
Sabina Chládková a Lucie Zajíčková, žák 5.
třídy František Kadlíček, žák 6. třídy Martin
Krejčí, žák 8. třídy Tomáš Štěpnička a žák 9.
třídy Enrico Romwalter. Celkem navštěvuje
drnholeckou základní školu 209 žáků, z toho
je 103 dívek. Nejvíce dětí je z Drnholce, 115. Z
Jevišovky dojíždí 44 žáků, z Novosedel 28 žáků,

z Nového Přerova 12 žáků, z Pasohlávek 5 žáků
a z Brodu nad Dyjí 4 žáci.
Volnočasové aktivity zajišťuje školní
družina a školní klub. Zájmové kroužky, stejně jako v předchozích letech, jsou vedeny pod
Domem dětí a mládeže Mikulov. Nabídka
kroužků je různorodá, ale jejich činnost závisí
na počtu přihlášených žáků. Děti mají možnost
chodit do těchto zájmových útvarů: Jarabáček,
taneční kroužek, šachy, kytara, míčové hry,
pěvecký kroužek, florbal, dramatický kroužek,
výtvarně-keramický kroužek, gymnastika,
praktická dívka, flétna, cvičení na klokaních
botách, němčina pro ruštináře. Pro děti se specifickými poruchami učení škola nabízí dyslektický kroužek.
V úterý 17. září se uskutečnilo plenární
zasedání SRPŠ, na kterém byli rodiče seznámeni s výsledky minulého školního roku a
informováni o hlavních záměrech školy ve školním roce 2013/2014. Rovněž byli seznámeni s
hospodařením SRPŠ a byla pro ně připravena
prezentace k zaváděným elektronickým žákovským knížkám, které by měly pomoci v lepší
komunikaci mezi školou a rodinou. Následné
třídní schůzky se zaměřily na specifické informace v jednotlivých ročnících.
V nadcházejícím školním roce budou
pokračovat projekty, které byly nebo jsou financovány z prostředků EU. Jedná se o projekty:
„Já na to mám“, „IB-KSP“ a „Ovoce do škol“.
O dění ve škole vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím Občasníku, ale aktuální
informace nejen ze školy, ale i z mateřských škol
můžete sledovat na webových stránkách školy:
drbnik.cz.
Závěrem bych ráda poděkovala i našemu
zřizovateli, Městysi Drnholec, který zabezpečuje změnu vytápění ve škole – plynofikaci.
Bohužel, při realizaci se vyskytly určité problémy, takže práce ještě nejsou dokončeny, ale do
topné sezóny se snad vše podaří. Nesmím také
zapomenout poděkovat za krásnou novou silnici a chodníky před školou.
Přeji všem zaměstnancům školy, žákyním i
žákům a jejich rodičům úspěšný školní rok
2013/2014. Moc bych si přála, aby byl zajímavý, podnětný, pohodový a plný dobré nálady.
Jana Kalandrová
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Nový školní rok v MŠ Drnholec
Všechno, co opravdu potřebuji znát,
jsem se naučil v mateřské školce.
Robert Fulghum

Nový školní rok 2013/2014 v mateřské
škole začal stejně jako pro školáky 2. září.
V letošním školním roce mateřskou školu
navštěvuje celkem 50 dětí. Po delší době jsme
rozděleni podle věku dětí a ve všech směrech
se nám to zatím osvědčuje.
Pro některé děti to bylo první odloučení
od maminky. Některé to zvládly s úsměvem,
některé doprovázel pláč. Nevěděly, co je čeká
a zda si pro ně maminka vůbec ještě přijde.
Ale to trvalo jen pár dnů a teď už se děti zvládají rozloučit a zamávat mamince bez pláče.
Jako každý rok máme i letos v plánu mnoho
zajímavých akcí, které máme společně s rodiči dětí - např. Loučení s létem, Podzimní tvo-

ření, Vánoční zdobení, Jarní radovánky.…
Dále nás s dětmi čekají výlety - např. do
Bonga, do Divadla Radost v Brně, do Planetária, Plavání pro předškoláky, výlet do Mikulova na Kozí hrádek, Výlet na kolech do Jevišovky, návštěva do 1. třídy v ZŠ Drnholec,…
Ale samozřejmě nebudeme zahálet ani s návštěvami v naší mateřské škole - přijede k nám
Divadlo z Hodonína, program Zdravá pětka,
která i těm nejmenším přiblíží, jak správně
jíst, dále den dopravní výchovy, návštěva prvňáčků…
Jak sami vidíte, čeká nás spoustu zajímavých věcí. A jak se nám líbily a zdařily, si
můžete přečíst a prohlédnout na webových
stránkách ZŠ a MŠ Drnholec v průběhu celého roku.
Do nového školního roku přejeme všem dětem
a rodičům hodně úspěchů, pohodu a hlavně
pevné zdraví. Rodičům pak přejeme radost z
výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší
Učitelky MŠ
školy.

při ZŠ Drnholec 1. - 4. července 2013
Ahoj kapitáne Černovousi, tento týden se nám líbilo všechno, zažili jsme hodně dobrodružství. První den
jsme od tebe našli dopis, kde byly úkoly. Dělali jsme
pirátskou vlajku a hráli na Starátku pirátské hry.
V úterý jsme jeli lesem do Jevišovky na kole, stihli
jsme jet ještě do Nového Přerova a odtud na hranice
Rakouska s Českou republikou. Domorodcům z Nového Přerova jsme namalovali pirátské pozdravy a v Rakousku jsme si zahráli další hry. Na
cestě zpátky jsme objevili zprávu, která byla napsaná křídou na zemi.
Ve středu jsme jeli autobusem do Pasohlávek. Podle mapy jsme šli kolem vody a taky
jsme lovili vodní šneky a viděli rybáře, který chytil rybu. Došli jsme do městečka a našli pirátský poklad u skákacího hradu. Poslední den jsme šli na rozhlednu, hráli hry a kreslili mapu
12

pro další piráty. Pak jsme šli do družiny a teď ti píšeme tento dopis. Moc se nám to líbilo.
Piráti

Všem dětem děkuji za první prázdninový týden, který jsme spolu prožili. Sešla se úžasná
parta dětí z I. stupně, která snad neumí ani trošičku zlobit. Děti chválím nejen za jejich perKlára Kneeová
fektní chování, ale i za zvládnutí fyzicky náročného týdne.

Příměstský tábor při ZŠ Drnholec 19. - 23. srpna 2013
Všechno skotačení, hry, zpívání, cvičení, čtení o Ferdovi i malování se odehrávalo v mraveništi, které si mravenci, včelky
a broučci vystavěli v družině ZŠ Drnholec.
Vedl je hlavní z broučků, Dalibor Bárta, zvaný brouk Pytlík. Uvnitř bylo fajn, ale nás to
lákalo také ven!
Mimo mraveniště se odehrávalo koupání. A to v Hrušovanech v krytém ryb-

níku s ohřívanou vodou a v bazénu u Bártů
s vodou přírodně chlazenou. Naše veselá společnost mravenců a broučků také podnikala
výpravy za poznáním. Např. k řece Dyji nebo
na nejvyšší vrchol Drnholce/na rozhlednu/
a také do vedlejšího mraveniště, do Novosedel.
Všichni si pobyt na táboře užili a už se
těší na příští prázdninové hemžení.
Dalibor Bárta

Bílá pastelka
Naše škola se i letos zúčastnila veřejné sbírky Bílá pastelka na podporu speciálních služeb
pro nevidomé a slabozraké. 14. ročník se konal 15. října 2013 v celé ČR, cena pastelky byla
20,- Kč.
Sbírka proběhla dopoledne ve škole. V obci vybírali příspěvky žáci 3. ročníku za doprovodu paní učitelky Šimčíkové od 10.00 do 11.00 hodin před nákupním střediskem. V době od
15.00 do 17.00 příspěvky vybírali tři dvojice žáků za doprovodu maminek na Náměstí Svobody a jeho okolí a na Výsluní. Za příspěvky moc děkujeme.
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Dětský tábor Onšov

Po dvouleté přestávce se na padesát dětí
z Drnholce a blízkého okolí rozjelo ve druhé
prázdninovém týdnu na táborovou základnu
do Onšova, která leží nedaleko Vranova nad
Dyjí. Tábor organizovala místní základní
škola.
Tématikou a hlavní táborovou hrou
pro letošní rok byla hra „Po stopách lovců
mamutů...“. O blaho táborníků se staralo 6
pedagogických pracovníků a jedna zdravotnice.
Na táboře jsme vytvořili tři silné tlupy
po sedmnácti členech se dvěma náčelníky.
Někdy jsme bojovali proti sobě, někdy zase
spolu proti nástrahám děsivé přírody. Na
táboře si děti vyzkoušely: udržování ohně po
celé noci - hlídky se střídaly po dvou hodinách; vyřezávat a vyrábět dobové zbraně;
rozluštit klínové písmo, jeskynní malby. Zkusili jsme si z hlíny vyrobit Venuši, odlévat

stopy mamutů. Každá tlupa si složila svůj
pokřik se kterým se vrhala do plnění pravěkých úkolů a šátek, o který se po celou dobu
tábora starala.V praolympijských hrách jsme
vyzkoušeli svou zdatnost, sílu, odhodlanost a
vytrvalost. Ať to zní neuvěřitelně, ale v přírodě na otevřeném ohni jsme si upekli trdelníky.
Navštívili jsme nedaleký Vranov, plavili se po
vranovské přehradě a malí se svezli i vláčkem.
Domů jsme se vrátili po desetidenním
táboření špinaví, unavení, ale obohacení o
zajímavá dobrodružství, nové kamarády a
krásně prožité dny v nádherné přírodě. Příští
tábor bychom chtěli uskutečnit na základně
v Podhradí, která je již vybavena i bazénem
a horolezeckou stěnou, což je pro dnešní
děti opět zajímavější nabídka. Kdo bude mít
zájem, přihlášky budou k mání již v únoru po
jarních prázdninách.

Pokřiky jednotlivých Hu, ha, he,
tlup:
tlupa Šavlozubců už tu je.
Když vycení zubiska,
Kostitřasi to jsou borci,
třesou se i skaliska.
na mamuty chodí v noci.
Drápy jako jehly máme,
Spravedlivě bojujem
ničeho se nelekáme.
a né vždycky vyhrajem.
V houštině si počíháme,
Tlupy druhé třeste se,
žádné tlupě šanci nedáme,
kostitřas vás unese.
kořist si pro sebe necháme.
Hej, hej, hej,
Šavlozubci to jsou borci,
kostitřas je nej !
uuuááááá....!!!
Bronislava Šimčíková - vedoucí Kostitřasů
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Naše tlupa Chuligánů,
vládci skal a všech ohňů.
Oheň my si udržíme,
všem vám ho hned uhasíme.
Oheň pálí jako čert,
to není ale žádný žert.
Všichni masa hodně jíme,
proto mamuty si ulovíme.
Chuligáni to jsme my,
jsme nejlepší na zemi.
My jsme dobří prostě nej,
hej... hej... hej..!
Obrazová příloha na protější straně

VÝZVA
V sobotu 14. 12. 2013 se bude konat již 7. drnholecký jarmark s ukázkou
domácí zabijačky. Pokud někdo ze spoluobčanů má zájem vystavovat či prodávat své výrobky, nechť se přihlásí na podatelně městyse Drnholec
u paní Věry Bláhové.
Řezníci z Drnholce Vás zvou na 7. vánoční jarmark s ukázkou domácí zabijačky,
který se uskuteční v sobotu 14.12.2013. Začátek je v 10.00 u sálu kulturního domu.
V 11.00 hod vystoupí dětské folklorní soubory. Srdečně zvou pořadatelé.
15

Letní akce s Jarabáčkem
Prázdniny ještě nezačaly a Jarabáček
zahájil svá letní vystoupení v Dolních Dunajovicích na devátých dětských hodečkách.
Počasí spíše lákalo k vodě, než na rozehřátý
taneční plac, ale děti z Jarabáčku s hrdostí
reprezentovaly náš městys a školu. Mezi šesti
soubory předvedli pásmo Na jarmarku, které
si Dunajovští vyžádali.
Za týden 21.6. se Jarabáček představil v
Hrušovanech nad Jevišovkou na jejich slavnostech města. Tam zatancovaly děti Českou
besedu v prvním vstupu a ve druhém ukázali,
jak umí tancovat skočné kyjovské, vrtěné a
verbuňk. Děvčata ukázala, jak umí zazpívat
moravské písničky. S podobným programem
vystoupili Jarabáčci hned druhý den v neděli
na hodovém odpoledni v Březí.
O týden později jsme předvedli své
umění také v Drnholci, kde jsme společně s
chasou strávili odpoledne v písni a tanci. V
období prázdnin na nás čekal tábor v Nesměři, kam jelo několik zájemců z Jarabáčku společně se členy folklorních souborů Dunajek a
Hrozének z Bulhar.
V závěru prázdnin se jedno kolečko
Jarabáčku účastnilo odpoledních babských
hodů v Drnholci, kde nám chlapci předvedli
hošije, verbuňk a společnou vrtěnou. Bezvadně ukončené prázdniny jsme prožili poslední
víkend s rodiči a dětmi Jarabáčku na táborové
základně Onšov, nedaleko Vranova nad Dyjí.
Počasí nám přálo a tak ihned po příjezdu
maminky vytvářely vlajku, tatínkové táborák a děti pokřik. Úžasní byli rodičové, ale
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i děťulinky. Dokázali jsme se báječně pobavit
- malí, či velcí. Děkuji hlavně tatínkům, kteří
byli fajn, protože nepokazili žádnou srandu.
Maminky snad načerpaly nové síly na další
školní rok. Děkuji za krásný víkend.
V září jste nás mohli vidět v Novosedlích
na oslavě Vinobraní a též v Drnholci. Poslední víkend jsme byli pozváni do Jevišovky na
uzavírání cyklistické sezóny. V prvním říjnovém týdnu vystoupíme na setkání seniorů v
mikulovském zámku.
Děkujeme všem za podporu. Děkujeme sponzorům za dary v podobě sladkostí,
ale i finanční. Děkujeme Janě Damborské za
došití krojů pro rychle rostoucí děvčata, Míši
Vargové a Marcele Mikulíkové za obnovení a
doplnění chlapeckých krojů. Každé pomoci
si nesmírně vážíme. Poděkování patří hlavně
rodičům a rodinným příslušníkům za podporu svých dětí a volný čas stráveným na
vystoupení Jarabáčku. Novým členům přeji
vytrvalost a trpělivost při nácviku nových
písní, zpěvů a pásem s vedoucími.
Bronislava Šimčíková a Miroslava Štyksová
- vedoucí Jarabáčku
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Jsem rád, že všem příznivcům fotbalu,
ale i těm, kteří fotbalu nefandí, mohu oznámit
následující: když jsem do posledního občasníku psal, že po 65leté historii klubu se může
stát, že klub postoupí do okresního fotbalu,
tak to bylo nejenom moje, ale i mnoha dalších, zbožné přání. Toto přání se stalo skutkem a naše mužstvo postoupilo do okresního
přeboru po 65leté existenci klubu. Nikdo už se
v budoucnu nebude zajímat o to, zda to bylo z
druhého místa.
Zkrátka, vize se stala skutečností. TJ
DYNAMO DRNHOLEC JE V OKRESNÍM PŘEBORU.
V tuto chvíli nemohu jinak, než vzpomenout
na všechny ty, kteří se za celou dobu existence klubu podíleli na jeho chodu, organizaci,
finančním zabezpečení a dalších nutných aktivitách, které s činností klubu souvisí. Vzpomínáme na ty, kteří trénovali žáky, dorost, muže,
kteří budovali kabiny, starali se o zázemí…
V tuto chvíli se bojím jmenovat jednotlivě,
abych na někoho nezapomněl a někoho neurazil. Vy všichni, kteří jste se na tom podíleli, se
v této krátké větě najdete a vzpomenete si na
jednotlivé těžké chvíle v životě klubu. Vzdávám vám hold a děkuji za veškerou práci, kterou jste pro klub přinesli. Ano stalo se to skutečností a hrajeme Okresní přebor Břeclav!
Ovšem už se stala i taková nedůstojná věc,
že na poslední dvě utkání, na která jsme se
obzvlášť připravovali, s mužstvem Lednice a
Tvrdonice B, družstva nepřijela i přes to,že
trávník na utkání byl díky panu Řešetkovi,
který použil techniku na profesionální údržbu
trávníku, na prvoligové úrovni.
V současné době máme jenom mužstvo dorostu a mužstvo mužů, ale jsou oddíly, které
nemají ani to. Ale to nás nesmí nechat v klidu,
protože bez zázemí družstva žáků se neobejdeme. Co je to platné, když okolo mne chodí
žáčci a škemrají, kdy budou trénovat. My sice

můžeme udělat nábor, ale nemáme nikoho
z mladších fotbalistů, kdo by je trénoval. Je
to velká škoda.
Současný stav výsledků mužstev můžete sledovat na nástěnce u hřiště.
TJ Dynamo se stará nejenom o fotbal,
ale také o největší kulturní akci Městyse Drnholec.Na konci měsíce června se uskutečnily
Tradiční Drnholecké hody. Co si více přát, než
úspěšné setkání občanů z celého okolí, kteří
se přišli podívat, mimo účasti na sobotní a
nedělní zábavě, i na překrásné nedělní odpoledne, kde společně vystoupil Jarabáček a naši
hodaři. Účast 350 návštěvníků hovoří za vše.
Děkujeme všem, kteří se na této velkolepé
podívané podíleli – děti, hodaři, hudba a členové TJ Dynama. Přejeme si, aby i v dalších
letech tato tradice byla zachována a krojované hody byly velkou společenskou událostí
městyse.
Další kulturní akcí, kterou TJ Dynamo
Drnholec pořádalo, byly Babské hody. Byly
pečlivě připraveny, měly spád, skvělou náladu, ale kde byli návštěvníci? Přišli, ale ve velmi malém počtu, což je velká škoda. Děkujeme vám, milé dámy, že jste schopné si v
každodenním shonu najít čas na nacvičování,
potom na vystoupení, půlnoční překvapení (to
bylo něco úžasného, co se jen tak nevidí! Na
hodech zaznělo i něco jiného, než dechovka,
to byl zážitek!) … Díky.
Na hřišti TJ Dynama se také uskutečnila
Červencová noc, kterou pořádalo MS Rozvoj.
Opět jediným nedostatkem byla malá účast
spoluobčanů.
TJ Dynamo opravila kabinu pro muže a
připravila důstojné prostředí pro hráče. V současné době se provádí zabezpečení záchytných
sítí za brankou směrem ke škole, následovat
budou záchytné sítě směrem k zahradám.
V současné době probíhají soutěže mužů
a dorostu. Obě mužstva si nevedou špatně.
Těšíme se na ještě lepší výsledky než doposud. Před námi jsou podzimní dny plné burčáků, mladého vína a sklizně jako takové.
Přejeme jen tu nejlepší sklizeň dobrého vína
a pohodu všem lidem Drnholce.
Za výbor Křivánek Ferdinand
17

Babské hody

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

Dny zkoušek a pečlivých příprav jsou za námi, a je to tady.
Sobota 17. 8.2013 a 2. babské hody.
S lidovou písničkou vycházíme v čele s nejstarší stárkou
paní Szabovou ke Staré radnici za panem místostarostu Bronislavem Kocmanem pro předání hodového babského práva a povolení naší veselice, která končila až v ranních hodinách.
Pod tvrdou a neúprosnou taktovkou paní Broni Šimčíkové
jsme nacvičily velmi zdařile Českou besedu a půlnoční překvapení. Myslím, že oprávněně obojí mělo velký úspěch. Tímto také
chci Broni jménem všech drnholeckých „bab“ poděkovat, protože bez ní bysme si určitě nezajuchaly a nepobavily jsme se. Je
jen velká škoda, že naše úsilí nepřišlo podpořit více návštěvníků.
Myslím si, že za všechny můžu říct, že jsme si to i tak užily.
Odhodily jsme na jeden den běžné starosti a prostě se pořádně
pobavily. Už se těším opět za rok…
Bára Kaliánková - stárka

Poděkování
Děkuji všem lidem dobré vůle
za pomoc při přípravě a průběhu babských hodů.
Bronislava Šimčíková
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Recenze knihy
Úřad Městyse Drnholec
ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností Brno vydal
v prosinci 2011 knihu
DRNHOLEC
- redigoval dr. Emil Kordiovský.
Na tvorbě publikace se podílelo více než dvacet autorů. Říká
se, že po bitvě je každý generálem. I já jsem slyšel na výsledek
publikace nejrůznější názory.
Od pochvalných hlasů po úplně
odmítavé. Málokdo si však uvědomuje, že již dříve se pokoušeli občané Drnholce, resp. jeho
představitelé o vydání jakékoliv
monografie o Drnholci. Pokusme se zrekapitulovat tyto snahy.
Poprvé se o potřebě česky psané historie Drnholce mluví ještě před rokem 1968,
v čase, kdy místní představitelé činí taková
zásadní rozhodnutí, jako je např. Předání
budovy staré radnice (resp. Radniční hospody) do „péče“ RaJ Břeclav, nebo zbourání
památkově chráněných domů na náměstí a
na jejich místě vybudovat dům služeb.
Podruhé se o vydání knihy o Drnholci
mluvilo v rušném roce 1989, kdy se nepodařilo sdružit finanční prostředky. Skromnou
náhražkou byla brožura z roku 1999, která
splnila svůj účel – informovat čtenáře o historii tohoto místa. A před několika lety bylo
domluveno sepsání publikace o Drnholci, Ta
se měla spíše obracet do nedávné historie, k
jejímu vydání však nedošlo. Okolnosti vydání publikace o Drnholci popisuje pan starosta Jan Ivičič v úvodním textu knihy.
Jestliže v této chvíli chci poukázat na
chyby, na nedostatky, jež jsem v knize objevil, je v první řadě poděkovat panu starostovi Ivičičovi za to, že dokázal prosadit v
relativně krátké době vydání publikace. Na
straně druhé, kdyby se mu podařilo zainteresovat do přípravy publikace větší okruh

místních občanů, určitě by to věci prospělo.
Z mé strany, bohužel, také nebyla spolupráce
nejlepší, se starostou jsem
tehdy nekomunikoval (nebo
on se mnou?). V každém
případě to publikaci neprospělo. Poukazuji-li na chyby
a nedostatky, tak ne proto, že
se chci dohadovat, ale proto,
aby se v případné budoucnosti neopakovaly. Poděkování
patří též dr. E. Kordiovskému
za důslednost a též i trpělivost
s některými autory
Drnholec je srovnatelný
velikostí i významem s nedalekými Vranovicemi. Ty před
pár lety vydaly publikaci podobného typu. A autorský kolektiv? Polovina byla
místních. To se potom mohl „dotáhnout“
text až do současnosti, psát historii jednotlivých organizací. A v Drnholci? Z místních
kromě mé maličkosti sem přispěl bývalý
ředitel Státního statku Drnholec pan Kulhavý. Obrazový doprovod ke knize nemalou
měrou se shromažďoval pod patronací pana
starosty. Bohužel, nebylo využito schopností
pana Heinische, nebylo využito materiálů,
které jsem vypůjčil a oskenoval od pana Červeňáka, pana Mádla, paní Langeové, pana
Lukačoviče a dalších fotografií z archivu školy a fotopřílohy ke kronice Drnholce. Ale na
druhou stranu jsem se setkal se sliby jiných
spoluobčanů, že se podívají po fotografiích,
dokumentujících drnholeckou historii, ale
skutek utek.
Ano, některé texty jsou velmi úzce
zaměřeny a jsou opravdu velmi odborné.
Přesto onu vysokou odbornost ukrývají v
sobě dvě tři stati. Naprostou většinu textu
publikace tvoří jednotlivé kapitoly psané
populárně naučným stylem. Nepodceňuje
čtenáře, snaží se mu dát co nejvíc informací
přístupnou formou. Kniha o Drnholci není
četbou na jeden zátah, nutí čtenáře k přemýšlení. Podívejme se na recenze, které jsem
objevil v průběhu loňského roku.
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V Malovaném kraji (č. 2, str. 30, ročník 2012)
píše Ester Vratislavská: Muzejní a vlastivědná
společnost v Brně obohatila rok 2011 novou
publikací. Kniha s názvem Drnholec nenechá čtenáře na pochybách, čemu je obsah
díla zasvěcen. Málokdo však tuší, o jak plastický a mnohovrstevnatý pohled půjde. Včetně vedoucího autorského kolektivu PhDr.
Emila Kordiovského se se svým poznáním o
Drnholci podělilo 25 badatelů.
Po přírodovědném pojednání (geologie, flóra, fauna, řeka Dyje, vodní dílo Nové
Mlýny) se čtenář může ponořit do dějinných
událostí. Všechny kapitoly předkládané knihy jsou opatřeny podrobným poznámkovým
aparátem a doplněny soupisy literatury a
pramenů. Množství barevných i černobílých

fotografií a stejně tak přehledných tabulek
podávané informace dokresluje. Velmi cenná je tato obrazová příloha zvláště u přírodovědných studií
Další recenzi publikace o Drnholci jsem
objevil ve Vlastivědném věstníku moravském
(ročník 2013,č.1., str 109 – 110). Její autor
Jaromír Kubíček hodnotí ucelenost souboru
studií a oceňuje přístup všech autorů, kteří se
dovedli se zadaným tématem vypořádat. Práce vycházejí ze základního výzkumu a čtivou
formou zpřístupňují poznatky, které si zveřejnění zasloužily. Celou publikaci doplňuje
množství fotografií, převážně barevných.
Podařila se zase jedna úspěšná regionální
publikace.
Jiří Janeček

Ze života hasičské mládeže
Září, září, zlaté slunce září. To jsou slova z písně pánů Svěráka a Uhlíře. Bohužel, ty
naše zářijové dny byly spíše deštivé a studené. Přesto jsme se snažili a pořádně trénovali
na podzimní kolo hry Plamen, které je již za dveřmi. Uzly, topografické značky i střelba ze
vzduchovky pro nás přestaly být problémem a staly se milovanou věcí. Samozřejmě, že jako
v každé soutěži vítězi napomáhají nejen jeho dovednosti, ale také pořádná dávka štěstí. Proto
nám, prosím, stále držte pěsti.
Před studeným zářím a prázdninami jsme se s dětmi rozloučili se sezónou a přespali na
hasičské zbrojnici. I když v plánu jsme měli přespání na Starátku ve stanech, tak jsme se tohoto nápadu museli vzdát kvůli špatnému počasí. Zpívali jsme u táboráku, opékali špekáčky,
hráli hry a snad nemluvím pouze sám za sebe, když řeknu, že jsme se i dobře bavili. Úspěch
měla také večerní stezka odvahy a to nejen u dětí, ale také u vedoucích.
V budoucnu mimo okresní kolo také plánujeme výlet do jednoho ze sportovních center,
trénovat uzly na soutěže v uzlování a nesmíme opomenout ani vánoční besídku. Také rádi
přivítáme nové nadějné sportovce a to od nejmenší kategorie, tedy školáčků, až po ty největší
školáky. Trénujeme každý pátek od šestnácti hodin.
Za celý kolektiv MH Kryštof Lambot

Slavnostní rozloučení s dětstvím
V páteční podvečer 30. srpna 2013
uspořádal Sbor pro občanské záležitosti
drnholeckým dětem, které v červnu 2013
ukončili školní docházku v základní škole, slavnostní rozloučení s dětstvím a první
krok do „velkého světa“. V letošním roce

bylo 12 pozvaných dětí. Na slavnostní rozloučení dorazila pouze půlka, ale i tak se
akce zdařila. Se svými dětmi samozřejmě
dorazili i pyšní rodiče.
Zúčastněné přivítala paní ředitelka
RNDr. Jana Kalandrová s panem starostou
pokračování na protější straně
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Soptík Cup 2013
V sobotu 3. srpna se opět po roce sešli fotbaluchtiví amatéři na tradičním turnaji v malé
kopané o bečku piva „Soptík Cup 2013“. Pod
záštitou místního hasičského sboru se již tradičně odehrálo dramatické klání fotbalových
nadšenců, kteří si v lítém boji nedarovali ani
píď hřiště na Starátku zadarmo.
Diváci mohli sledovat nadšení v podání
mužstva SDH Drnholec Muži, půvab a eleganci týmů Slivky, bojovnost týmů Gang v útoku
a Združení s.r.o.. Punc mezinárodního turnaje
dodal tomuto turnaji opět po roce tým Puma.
S nadhledem a elegancí sobě vlastní proplul
turnajem tradiční účastník, v podstatě již
inventář, tým Brooklinu – letos nás opět překvapili počtem členů svého fan clubu. Soptík
Team opět prokázal, že není důležité fotbalové
umění, ale vůle po výhře a dobrý coaching … a
zvítězil!

městyse Drnholec Janem Ivičičem, kteří
přednesli krásný projev. K pěkné atmosféře
přispěla i paní Bejdáková svým hudebním
projevem.
Na závěr se děti podepsaly na pamětní
list, který je součástí kroniky. Dívky dostaly růžičku a chlapci něco sladkého na zub.

Celý turnaj proběhl v duchu „Fair play“ a všichni, kteří se na Starátku sešli, měli nejen vynikající sportovní zážitek, ale hlavně se výborně
bavili. Díky několika členům hasičského sboru
bylo výborně postaráno o občerstvení pro diváky a vytvořeno vynikající zázemí pro zúčastněné týmy. Svým nadšením přispěli k perfektnímu průběhu turnaje, který se již stal nedílnou
součástí sportovního dění v naší obci.
A na závěr - jak se již stalo tradicí – vítězný tým pozval k posezení u výhry všechny
zúčastněné a celý turnaj skončil tradiční kritickou analýzou… hlavně rozhodčích:-).
Děkujeme pořadatelům za perfektní
organizaci, zúčastněným fotbalovým týmům
za předvedený (nejen) sportovní výkon a hlavně všem fanouškům za podporu a nevšední
zážitek ze sportovního klání.
Srdečně Vás všechny zveme na účast
v příštím ročníku „Soptík Cup 2014“
– www.soptikcup.cz!
Ing. Jan Lambot

Aby vždy našla správný směr a cestu zpět
do obce, kde prožili své dětství, tak jim byl
věnován malý kompas.
Děkuji všem za pěkné páteční odpoledne a dětem přeji za členy SOZ a Městys
Drnholec hodně úspěchů a správných rozhodnutí v dnešním těžkém světě.
Blanka Marková
21

V srdci tajemné Šumavy
Letos nás, „mysliváky“, přivítala Šumava
namísto tradičních Beskyd. Od 10. do 17. srpna jsme byli jejími hosty ona se nám odvděčila
opravdu krásným počasím.
Odjezd však nebyl tak ideální, jak jsme si
jej vysnili, neboť nám „kleklo“ jedno z vozidel
v pátek večer před odjezdem. Vstříc nám vyšla
paní Jana Hrušková, která nám ochotně zapůjčila své auto, proto jí touto cestou ještě jednou
děkujeme. Jeli jsme tedy nakonec s dvěma auty,
kluci s Radkem a děvčata se mnou vypůjčeným
autem.
Cesta byla opravdu dlouhá a náročná, cca
340 km, proto bylo třeba více zastávek: Dačice, Třeboň, Ohrada, Rabí a konečně ekofarma
Kochánov – cíl naší cesty. Děcka na Kochánově okamžitě ožila a zapomněla na strasti cesty,
když zjistila, že součástí ubytování je krásný
krytý relaxační bazén.
Každé ráno jsme vyjížděli na poznávací
túry a vraceli se až pozdě večer, vždyť jsme se
nacházeli v srdci Šumavy, přímo v národním
parku. Naším záměrem bylo poznat kus jiné
přírody než tu, kterou jsme znali z Beskyd.
Každý kraj má svou historii a tak i ta byla součástí našeho poznání. Prášily (centrum správy
NP Šumava), Srní,
Čeňkova Pila, Antýgl – naučná stezka
Povydřím, Kvilda,
Modrava,
Jezerní slatě, rozhledna
Poledník, Sušice,
Klatovy, hrad Švihov, Kašperské hory, hrad Kašperk,
hrad Rabí, Železná
Ruda,
rozhledna
Pancíř, Prášilské,
Černé, Čertovo jezero a jezero Laka,
Hartmanice, Dobrá Voda, Anín, Petrovice u Sušice. Poslední
den jsme navštívili i německou stranu Šumavy a její nejvyšší vrchol – Grose Arber (Velký
Javor) 1 456 m. n. m.
U Černého jezera jsme se setkali s herci
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Tomášem Matanohou a Lucií Benešovou, kteří
se s námi ochotně vyfotili. Na hradě Švihově a
Kašperku si někteří vyzkoušeli střelbu z luku i
kuše. Kluci navštívili moto-muzeum v Kašperských horách.
Celý týden byl fyzicky náročný a tak
večerní řádění v bazénu přišlo všem vhod.
Režim však musí být i o prázdninách, proto
večerka byla pravidelně ve 22,00 hodin, bez
smlouvání, v tom jsme byli nekompromisní!
Ale jako na každém našem prázdninovém čtení
nechybělo večerní čtení. Tentokrát to byla kniha „Matýskovo putování tajemnou Šumavou“
a „Šumavská stezka“. Odměnou za slušné chování byla návštěva filmových Hoštic u Volyně,
kde, jak všichni víme, vznikla a točila se filmová trilogie Zdeňka Trošky „Slunce, seno…“
Viděli jsme místa, kde se natáčely pohádky Anděl Páně, Tři oříšky pro Popelku a filmy
Král Šumavy a Jan Žižka. Na vlastní oči jsme
viděli, jaké škody může napáchat kůrovec i
hurikán Kyril na lesním porostu, jaký rozdíl
je mezi naší stranou Šumavy a tou bavorskou,
jaká je mentalita lidí zde žijících, jaké řeky se
zde stékají a jaké pramení, jaké škody napáchala válka a následně železná opona (státní hranice s SRN), kolik zaniklo vesnic a proč, čím se
zde lidé živili, jaká řemesla se zde provozovala
a proč zanikla…
Víme, že je nemožné si vše zapamatovat, ale věříme,
že se to vše našim
svěřencům bude vybavovat, ať už se
budou učit zeměpis,
přírodopis či literaturu. A pokud se
na tato krásná místa
jednou vrátí, snad
si vzpomenou i na
putování s mysliveckým kroužkem.
Naše poděkování
patří Městysi Drnholec za finanční podporu na
práci s mládeží a rodičům našich svěřenců.
Pavla a Radek Suchyňovi
vedoucí mysliveckého kroužku „Srnčata“

*********

Týdenní Šumava * * * * * * * * *
(tentokrát očima dětí)

Přišlo léto a myslivecký kroužek se vydal
na Šumavu. Po cestě k našemu cíli jsme navštívili Třeboň, kde zrovna probíhali myslivecké slavnosti. Navštívili jsme zámek Ohrada,
zoo, muzeum myslivosti a rybník Bezdrev. V
podvečerních hodinách jsme se dostali na
ekofarmu Kochánov. Unavení a vyčerpání
jsme si vynesli tašky, ale energie se nám hned
vrátila, když jsme zjistili, že je zde i bazén.
Další den jsme šli na řeku Vydru, kde
jsme skákali po kamenech. Jelikož kameny v
řece jsou kluzké, tak jen pár jedinců zůstalo
suchých, ale i ti šťastlivci nakonec skončili
mokří. Po dlouhé cestě jsme dorazili k Turnerově chatě, kde jsme si dali dobrou, ale především drahou houbovou polévku. Zaujala
nás vydra - Vydrýsek, který ale smrděl. Dál
jsme pokračovali po Povydří, až k Antýglu a
zpět na Čeňkovu pilu.
Navštívili jsme toho mnoho: Klatovy,
kde jsme viděli katakomby s pravými mrtvolkami a prošli jsme město. V Železné Rudě
jsme navštívili nejvyhlášenější cukrárnu Caffé Charllote, Černé a Čertovo jezero. Na
Černém jezeře jsme měli příležitost vyfotit se
známými herci Tomášem Matonohou a Lucii
Benešovou. Další zastávkou byla rozhledna

Pancíř, Jezerní slatě, městečko Kvilda, rozhledna Poledník (1315 m. n. m.) - náš nejnáročnější výšlap! Poslední den jsme zakončili
návštěvou nejvyššího vrcholu Šumavy, kterým
je Velký Javor (1456 m. n. m) ale na německém území. Poučili jsme se i o historii Šumavy a navštívili i hrad Rabí, Švihov (natočena
pohádka Tři oříšky pro Popelku) a Kašperk
(pohádka Anděl Páně).
Přesvědčili jsme se, že Šumava je nádherná i divoká, že život na Šumavě není lehký, přesto patří mezi nejpěknější místa naší
vlasti. Děkujeme vedoucím Pavle a Radkovi
za krásný výlet. Těšíme se na příští rok!
Tomečková Sára, Mandíková Nikola
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Letos 1.6.2013 uplynulo 18 let od uvedení našeho hotelu do provozu. Je to pro
nás důvod k zamyšlení.
Sezóna tohoto roku se velmi vydařila.
Snad proto, že léto bylo velmi slunečné a teplé. Obzvláště nás letos navštívilo neobvykle
mnoho cyklistů, kteří se zastavili na jídlo i
pití, ale mnozí se i ubytovali. Hosté obdivují v Drnholci stále více památek, které jsou
postupně opravovány. Rádi navštěvují i naši
novou rozhlednu. Mnozí se zajímají o historii
Drnholce a často se dívají do knihy o Drnholci, která nedávno vyšla.
Mnozí se ptají po turistickém informačním centru, které mělo být letos otevřeno v
budově staré radnice. Bohužel se tak nestalo.
Věříme, že na příští sezónu bude mít Drnholec nové TIC a v něm možná i vinotéku vín z
Drnholce a blízkého okolí?
My v hotelu roli informačního centra
suplujeme, ale jsem přesvědčena, že by si
naše obec zasloužila lepší péči o návštěvníky, kteří k nám přijíždějí. Není pochyb, že v
tomto ohledu je Drnholec pozadu.
Návštěvníkům Drnholce chybí lepší napojení na cyklostezky – obzvláště pak
kolem řeky Dyje a kolem drnholeckých vin-

ných sklepů. Doufejme, že i
toto bude v budoucnu lepší.
V podstatě sezóna pokračuje i teď – v době vinobraní
nejen v Drnholci ale i v okolních obcích. Tato stále více
lákají návštěvníky z celé ČR
ale i ze Slovenska.
Vinařská turistika je
opravdovým tahákem a toto je
prý pouze začátek. Bohužel zde
si myslím, že Drnholec opravdu ustrnul. Je vynikající, že
máme v Drnholci každoročně
o velikonocích košt vína, který
je už dlouholetou tradicí. Také
Drnholecké vinobraní se stává
krásnou tradicí. Za jeho počátek patří velký
dík paní Broně Šimčíkové.
Vy, kteří máte internet, se můžete podívat na stránky vinařských obcí a vždy tam
najdete menší či větší skupinu vinařů, kteří
mají otevřené sklepy. Ne tak v Drnholci.
Na webových stránkách městyse Drnholec jsou uvedena dvě jména vinařských
subjektů – Apex a Nové Vinařství. Promiňte
vážení vinaři – velice si vaší práce vážíme
– ale tímto naší obci neděláte dobrou pověst.
S ohledem na dlouholetou tradici pěstování
vína je tato situace přinejmenším nepochopitelná. Jen namátkou např. v Pavlově napočítáte na webových stránkách obce 17 vinařů, kteří otevírají své sklepy v pravidelných
intervalech. Cesta by jistě byla jak zařídit,
aby každý víkend v roce byl otevřen alespoň
jeden vinný sklípek, ale chybí vůle?! Takže
Drnholec, kde má vinařství stoleté kořeny
mezi vinařské obce nepatří?
V hotelu letos poprvé také prodáváme turistické známky, které máme od úřadu
Městyse.
Přeji vám, vážení čtenáři Občasníku,
krásný konec léta a dobrý podzim.
Za personál Hotelu Drnholec Daniela Wornell

Společnost APEX-HD Drnholec s.r.o. nabízí k prodeji jateční prasata.
Odběr možný od září 2013.
Informace u p. Dřevojánkové na tel 606 740 235 nebo 519 519 183.
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Společenská kronika

Vážení spoluobčané, v posledním čísle Občasníku jsme vás informovali, z jakého
důvodu je rubrika zrušena. Bouřlivé ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat. Obdrželi jsme
petici 55 spoluobčanů, kteří chtějí tuto rubriku zpět. V průvodním dopise dokonce uvádějí, že
jsme se zalekli anonymu, že si zjednodušujeme práci, že neuvádíme v rubrice všechny spoluobčany atd. Dalších ústních ohlasů jsme si vyslechli mnoho.
Jak již jsme minule napsali, byli jsme si vědomi, že „naše“ Společenská kronika není
úplně v dikci zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Proto jsme se dohodli, že
bude mít následující formu, která bude odpovídat zákonu, tak i přání spoluobčanů: Oslavenci
budou uváděni zpětně bez uvedení let. Uváděli jsme a budeme uvádět pouze spoluobčany,
kteří mají v Drnholci trvalý pobyt. Pokud někdo nebude chtít být zveřejněn ani v této formě
Společenské kroniky, má možnost sdělit tuto skutečnost v kanceláři Úřadu Městyse Drnholec
(stačí zavolat, poslat mail…), tak jako doposud. Stále totiž považujeme tento způsob veřejného blahopřání jako důstojné vyjádření poděkování a úcty našim spoluobčanům.
Děkujeme za pochopení.
Redakční rada

Svá životní jubilea oslavili naši spoluobčané:
v měsíci červenci: Vilém Hůserek
Mária Hůserková Jiřina Chmelinová
Františka Karbulová Jaroslava Jakubcová
Otília Jarcová
Zdeněk Kovář
Anna Macháčková František Juřena
Zdenka Kadlečíková
Alžběta Olšová
Marie
Kalianková
Ludmila Vozdecká
Jiřina
Lukačovičová
Jan Srnka
Marie Zabloudilová Oldřiška Lupačová
Anna Schabatková
v měsíci srpnu:
Dagmar Šipická
Olga Burešová
Jaroslav Štěpaník
Zdeněk Coufal
Ilona Tichá
Miloslav Divácký Eva Trnovcová
Vlastimila Fliegová Vlastimil Zámečník

v měsíci září:
František Bejdák
Anna Doležalová
Zdeněk Hanák
Ivan Húserek
Stanislav Kulhavý
Milena Langeová
Ludmila Macíková
Julius Macháček
Cyril Mikulčík
Šimon Mondek
Karel Němec
Jiřina Pikalová
Františka Pitrová

Božena Plucarová
František Schmidt
Emilie Stanislavová
Pavla Suchyňová
Vlastimil Šik
Růžena Štětkařová
Dagmar Tomaštíková
Jaroslav Vybíral

Našim jubilantům
přejeme pevné zdraví
a rodinnou pohodu.

Vítání občánků v roce 2013
V sobotu 14. září 2013 jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně přivítali mezi
naše spoluobčany tyto děti:
Lukáška Bukovského, Šarlotku Huškovou, Mikuláška Müllera, Terezku Šebestovou,
Adélku Šebestovou, Natálii Zaoralovou, Arielle Minaříkovou a Nikol Kotrčovou.
Miminkám, rodičům a příbuzným zazpívaly a zarecitovaly děti z folklorního souboru
Jarabáček.
Všichni zúčastnění vyslovili svůj souhlas se zveřejněním fotografií ze slavnostního obřadu. Děkujeme.
Celou fotogalerii si můžete prohlédnout na webových stránkách obce a část na 3. straně obálky.
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infoblok infoblok infoblok infoblok infoblok infoblok infoblok
5. DRNHOLECKÝ GULÁŠ se bude konat první dušičkovou sobotu 2. 11. 2013
ve 14.00 v sále kulturního domu. Přijďte ochutnat a ohodnotit rozmanité guláše. Na
nejchutnější z nich čeká pěkná odměna. Součástí guláše probíhá již třetím rokem i
degustace slivovice. Vstupné 50,-Kč. Kdo má zájem o účast ve vaření dušičkového
guláše, nechť se přihlásí u Evy Kalousové nebo Dády Štyksové do 25. 10. 2013.
Děkujeme všem, kteří se zúčastní.

PŘÍPRAVA NA 6. KROJOVÝ PLES
Kdo má zájem se zúčastnit nacvičování besedy na již 6. krojový ples, nechť přijde
na první zkoušku, která se bude konat v neděli 24. 11. 2013 v sále ve 14.00 hod.
Případné změny budou včas oznámeny. Zájemci, sledujte hlášení nebo internetové
stránky obce.
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Sbor pro občanské záležitosti Drnholec ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Drnholec srdečně zve všechny spoluobčany na jedenácté rozsvěcování
vánočního stromečku, které se bude konat v neděli 1. 12. 2013 v 17.00
na náměstí. Přijďte si o první adventní neděli pověsit oříšek pro štěstí a
zazpívat vánoční a křesťanské písně a koledy. Srdečně zvou pořadatelé.
VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO SENIORY
Sbor pro občanské záležitosti Drnholec ve spolupráci se ZŠ a MŠ Drnholec srdečně zve všechny seniory na tradiční Vánoční besídku, která se bude konat v úterý
17. prosince 2013 ve 14,00 hodin v sále kulturního domu. Těšíme se na Vás.

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK

Vychází: 4x ročně Místo vydávání: Drnholec Registrační číslo: MK ČR E 11710
Vydavatel: Městys Drnholec, IČO 283142 Šéfredaktor: Jana Kalandrová
Redakční rada: Jan Ivičič, Karel Kratochvíl, Pavla Suchyňová, Blanka Marková,
Mgr. Bronislava Šimčíková, Mgr. Jana Juřenová, Bronislav Kocman.
Číslo 3/2013 bylo vydáno 16. října 2013 v nákladu 650 kusů
Další informace o Drnholci na www.obecdrnholec.cz, www.drnholec.eu,
e-mail: obcasnik@drnholec.eu.
Příští číslo výjde v prosinci 2013 - uzávěrka 15. 11. 2013.
Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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Vítání občánků v novém

Záběry z vítání občánků
v obřadní síni nově zprovozněné
budovy historické radnice v Drnholci
(viz str. 25)

Obrazové střípky
z již tradičního Drnholeckého vinobraní

Dovolte mi, abych touto cestou
vyslovila vřelé poděkování všem,
kteří se podíleli na průběhu a organizaci
letošního Vinobraní. Zvláště pak děkuji
panu starostovi Janu Ivičičovi, za poskytnutí
zázemí a pomoci pro tuto akci.
Bronislava Šimčíková

Foto:
Jan Ivičič
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