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Vám popřál svátky pohodové a klidné, tako-
vé, které vykouzlí na dětských tvářích úsměv 
a rozzáří jejich oči pocitem štěstí. Do roku 
2014 Vám přeji hodně úspěchů jak pracov-
ních, tak i v osobním životě a samozřejmě 
pevné zdraví.

Slovo starosty



Z obsahu tohoto čísla ........

Aktivita drnholeckých 
seniorů na str. 18

Obrazová reportáž 
z vystoupení souboru 
na Dni seniorů 
3. října 2013
v zámeckém sále

Jarabáček Jarabáček 
se v Mikulově

  líbil

JarabáčekJarabáček

O ohlasech z vystoupení se více
dočtete na str. 17



V posledním listopadovém týdnu byla kom-
pletně dokončena 2. etapa opravy interiéru 
budovy úřadu městyse, která probíhala za 
provozu od dubna letošního roku. Všechny 
kanceláře jsou již nastěhovány zpět na svých 
původních místech a já všem znovu děkuji za 
pochopení.  
 Dokončena byla taktéž obnova Mari-
ánského sloupu a dodávka vnitřního vyba-
vení historické radnice, čili turistického 
informačního centra a sklepních prostor. Ti 
z Vás, kteří jste byli na rozsvěcování stro-
mečku, jste již měli možnost si interiér pro-
hlédnout. Sklepní prostory budou sloužit 
nejen jako zázemí pro různé kulturní a spo-
lečenské akce, ale předpokládám, že budou 
moci být pronajaty třeba pro rodinné oslavy, 
fi remní akce apod. Pokud tomu tak bude, tak 
Vás budu o této možnosti, včetně podmínek 
pronájmu, informovat v dalším čísle Občas-
níku.
 V měsících říjnu a listopadu probíha-
la „Revitalizace zeleně městyse Drnholec“. 
Cílem projektu byla obnova zeleně ve vybra-
ných lokalitách městyse, posouzení stavu 
stávajících dřevin, jejich ošetření a návrh 
nových výsadeb. Byly pokáceny 3 nemoc-
né stromy s obvodem kmene ve výšce 1,3m 
větším než 80 cm a 1 skupina keřů o plo-
še větší než 40 m2, na které se vztahovala 
povinnost žádat o povolení ke kácení. Dále 
bylo odstraněno 5 stromů a 17 keřů, u kte-
rých povolení ke kácení nebylo nutno žádat. 
Nově bylo vysazeno 38 stromů a 2100 okras-
ných keřů, zdravotním řezem bylo ošetřeno 
13 stromů.
 Další, daleko rozsáhlejší výsadba zele-
ně v extravilánu obce, v rámci již avizované 
akce „Založení a obnova biocenter a prvků 
ÚSES v k.ú. Drnholec“ (ÚSES – územní sys-
tém ekologické stability) měla probíhat již od 
měsíce října. Bohužel není tomu tak, protože 
z důvodu neuvěřitelné byrokracie a průtahů 
na Státním fondu životního prostředí jsme 
teprve 25. listopadu mohli zahájit výběrové 
řízení na dodavatele prací a dřevin. Jelikož 

se jedná o dotaci 48 mil. Kč, nebude výbě-
rové řízení vůbec jednoduchou záležitostí a 
budeme rádi, když se s pracemi započne na 
jaře příštího roku.
 V Základní škole probíhalo odpojení 
kotelny na uhlí, instalace nových plynových 
kotlů a instalace solárních panelů na ohřev 
teplé vody. Tuto akci bohužel od počátku 
provázely problémy, jak s projektovou doku-
mentací, tak s termíny a musím také spor-
tovně přiznat, že jsme neměli šťastnou ruku 
při výběru dodavatelské fi rmy. Nicméně vše 
se podařilo po mnoha peripetiích dotáhnout 
do zdárného konce. Nyní je škola komplet-
ně plynofi kována a na zasloužený důchod 
se tedy mohl odebrat dlouholetý topič, pan 
Jiří Čeman, za jehož práci mu tímto děkuji a 
přeji stálé zdraví do dalších let.    
 V září byla uzavřena veřejnopráv-
ní smlouva o výkonu působnosti na úseku 
obecní policie mezi Městysem Drnholec a 
Městem Mikulov. To znamená, že Městská 
policie Města Mikulov s účinností od lis-
topadu nepravidelně, anebo na vyžádání 
zajíždí do Drnholce a vykonává zde v celém 
rozsahu úkoly obecní policie dle ustanovení 
§ 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní poli-
cii. Jde zejména o odchyt toulavých psů, 
jejich odvoz do útulku, řešení problémů se 
psy bez vodítka a náhubku, měření rychlos-
ti na komunikacích, zásah při případném 
agresivním chování osob, při ničení majetku 
atd… Každý strážník se bude moci prokázat 
níže uvedeným zmocněním:
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ZMOCN NÍ 

strážníka m stské policie Mikulov 
 

                služební íslo: 

                                               
k výkonu pravomocí m stské policie na 

území M styse Drnholec 
 

…………………………. 
starosta M styse Drnholec 

pokračování ze str. 1

Jan Ivičič
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 Vánoce jsou časem, který k nám sám o 
sobě silně promlouvá a zasahuje nás v tom 
nejlepším slova smyslu.
 Ten, který byl od počátku, přichází z 
Otcovy vůle na tento svět. Když  člověk svou 
vzpourou proti Bohu Boha opustil, nebyl 
zavržen docela, ale  dostává novou šan-
ci skrze příslib hadovi: „Mezi tebe a ženu 
položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě 
její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš 
patu.“ Toto prorocké Boží slovo na počátku 
Bible se nazývá protoevangelium, což zname-
ná první radostná zvěst o záchraně člověka. 
Símě její označuje Mariina Syna Ježíše Krista. 
Po celá staletí následují další a další prorocké 
předpovědi až do plnosti času, kdy se všechno 
naplňuje podle slov evangelisty Lukáše: „Také 
Josef se odebral z galilejského města Naza-
ret  vzhůru do Judska do města Davidova, 
které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a 
kmene Davidova, aby se nechal zapsat spolu 

s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla 
v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnily 
se jí dny, kdy  měla porodit. A porodila své-
ho prvorozeného syna, zavinula ho do plének 
a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku 
nebylo pro ně místa.“
 Velké Boží věci se odehrávají v prostotě 
a v pokoře, a to je výzva pro  nás. Prvními 
svědky této události se stávají obyčejní pastý-
ři, kteří slyší od anděla: „V městě Davidově se 
vám dnes narodil Spasitel - to je Mesiáš, Pán.“ 
A toto dnes, jak je hlásá vánoční liturgie, platí 
nám.
 Dnes Boží Syn naplňuje očekávání staro-
zákonního Izraele, dnes plní vůli svého Otce, 
dnes přichází z nebe na zem pro tebe, člověče, 
aby pozdvihl tvou padlou lidskou přirozenost, 
aby v tobě obnovil svůj obraz, aby tě pozdvihl 
k účasti na svém božství. Bůh se skrze své vtě-
lení stává solidárními s námi lidmi v našem 
lidském údělu, utrpení a smrti, abychom my 
měli podíl v jeho zmrtvýchvstání. Že Ježíš  je 
skutečně onen Emanuel, totiž Bůh mezi námi, 
v tom spočívá pravá vánoční  radost. My se 
máme otevřít tomuto světlu, nechat se jím 
zcela naplnit a dokonce se  stát jeho nositeli, 
aby zaplavilo celý svět.
 Přeji Vám radostné, pokojné a milostipl-
né prožití Vánoc a celého nového roku.
                                  P. Jiří Komárek, farář

Bohoslužby o Vánocích
 24.12  25.12. 26.12 31.12. 1.1.     
   Jevišovka     7.30 7.30          7.30

   Novosedly 20.30    9.00    9.00    16.30     9.00

   Drnholec  22.00    10.30     10.30      18.00   10.30

Vá j č kt ý k á á

Světlo Vánoc

Poděkování
Farní úřad děkuje Městysi Drnholec za poskytnutí dotace na misijní kříž 

a ostatní spolupráci.



Strana Platné hlasy 

íslo název celkem v % 

1 eská strana sociáln  demokratická 134 20,83 
2 Strana svobodných ob an  15 2,33 
3 eská pirátská strana 9 1,39 
4 TOP 09 60 9,33 
5 HLAVU VZH RU - volební blok 3 0,46 
6 Ob anská demokratická strana 39 6,06 
9 politické hnutí Zm na 1 0,15 
10 Strana soukromník  R 4 0,62 
11 K es .demokr.unie- s.str.lid. 24 3,73 
13 Suver.-Strana zdravého rozumu 1 0,15 
15 Strana Práv Ob an  ZEMANOVCI 8 1,24 
17 Úsvit p ímé demokr.T.Okamury 46 7,15 
18 D lnic.str.sociální spravedl. 6 0,93 
20 ANO 2011 148 23,01 
21 Komunistická str. ech a Moravy 132 20,52 
22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 
23 Strana zelených 11 1,71 
24 Koruna eská (monarch.strana) 2 0,31 
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013 v Drnholci
Ve dnech 25.11. a 26.11.2013 proběhly volby do poslanecké sněmovny České republiky. 

V Drnholci byla volební účast 46,22%. Z celkového počtu voličů 1402 odvolilo 648. 
Pět hlasů nebylo platných.

SRPŠ a Jarabáček zve milovníky dechové hudby, krojů a lidového tance na 
3. dětský krojový ples,3. dětský krojový ples,

který se bude konat v neděli 16. března 2014 v sále kulturního domu v neděli 16. března 2014 v sále kulturního domu 
v v Drnholci.Drnholci. Zahájen bude ve 14.00 Moravskou besedou. V průběhu plesu se 

děti předvedou ve vrtěné, verbuňku a párovém tanci. Každý účastník se může 
zúčastnit o hlasování souboru. K tanci i poslechu hraje Horenka. 

Vstupné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno.

Zdroj:  www.volby.cz



V tomto článku se budeme věnovat oblasti 
rodinného práva.
Co upravuje rodinné právo?
 Rodinné právo upravuje práva a povin-
nosti osob, které vystupují v rodině. Tedy 
práva mezi manžely, mezi rodiči a dětmi i 
mezi dětmi a osobami, které rodiče nahrazují. 
Upravuje i vztahy registrovaného partnerství 
a oblast výživného či příbuzenství a švagrov-
ství.

Nový pojem: svéprávnost
 Nový občanský zákoník (OZ) zavá-
dí pojem „svéprávnost“. Ten nahradí dosud 
užívaný pojem „způsobilost k právním úko-
nům“. Svéprávným se stáváte dosažením 18 
let a před dosažením zletilosti také uzavřením 
manželství při svolení soudu (po dosažení 16 
let). Kromě toho vám může být svéprávnost 
i přiznána. Pokud nezletilý, kterému je mini-
málně 16 let, prokáže, že se sám uživí a po-
stará se o své záležitosti, může soudu navrh-
nout, aby mu přiznal svéprávnost. Souhlasit 
musí také zákonný zástupce.

Majetkové poměry manželů
 Společné jmění manželů je nyní uprave-
no OZ. Od nového roku bude tato problema-
tika řazena do druhé části OZ k rodinnému 
právu. Podle tvůrců zákona by nová úprava 
měla umožnit fl exibilnější uspořádání majet-
kových poměrů. Kromě majetkového režimu 
zákonného (§§ 709 – 715 nový OZ) a reži-
mu založeného rozhodnutím soudu (§§ 724 
– 728 nový OZ) tak existuje i modifi kovaný 
majetkový režim. Na tom se dohodnou snou-
benci nebo manželé ve smlouvě. Ten může 
spočívat v režimu oddělených jmění (§ 729 
– 730 nový OZ), v režimu, který vyhrazuje 
vznik společného jmění ke dni zániku man-
želství nebo v režimu rozšíření či zúžení roz-
sahu společného jmění v zákonném režimu.
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Příjmení manželů
 Ani současná ani nová právní úprava 
neumožňuje ztrojené příjmení. Podle sou-
časné úpravy snoubenec může z dosavadních 
příjmení jedno zvolit sám.
Příklad: Pokud si paní Drábková Jenčko-
vá vezme pana Pleskota, může se jmenovat 
Pleskotová Drábková nebo Pleskotová Jenč-
ková. Všechna tři příjmení užívat nemůže.
Podle nového OZ může snoubenec jako při-
pojované příjmení zvolit jen to první.
Příklad: V případě, že si paní Drábková Jenč-
ková vezme pana Pleskota, bude se jmenovat 
Pleskotová Drábková. Všechna tři příjmení si 
ponechat nemůže.
 V případě rozvodu podle stávajícího zá-
koníku může rozvedený manžel do jednoho 
měsíce přijmout zpět své dřívější příjmení 
nebo přestat používat společné příjmení ve-
dle příjmení dřívějšího. Nový OZ tuto lhůtu 
prodlužuje na šest měsíců. V případě, že by 
měl manžel připojované příjmení, přijme ho 
ve tvaru před uzavřením sňatku.
Jiný režim placení výživného
 Současná právní úprava stanoví, že se 
kromě zvláštních případů platí výživné vždy 
jednou za měsíc. Nová úprava vedle tohoto 
pravidla připouští, aby soud rozhodl o výživ-
ném i jinak. Plátce a příjemce výživného se 
tak budou moci dohodnout i na jiném režimu. 

Ochrana rodinného majetku
 Nový OZ se nedívá na věci, které běžně 
slouží nezbytným životním potřebám rodi-
ny, z pohledu právního titulu k těmto věcem. 
Proto věci, které patří k obvyklému vybavení 
domácnosti, přestanou být od nového roku 
součástí společného jmění.
Pokud se tedy stane, že například manžel bez 
vědomí své manželky prodá ledničku, může 
ta se dovolat neplatnosti právního jednání 
manžela. Nešlo totiž o věc zanedbatelné hod-

Od prvního ledna 2014 začne platit 
nový občanský zákoník



7

pokračování na str. 8

noty a proto k takovému rozhodnutí musí mít 
i její souhlas.
Nový pojem: rodinný závod
 Další novinkou je zavedení pojmu „ro-
dinný závod“. V něm pracují členové rodiny a 
závod je ve vlastnictví některé z těchto osob. 
V zásadních otázkách rodinného závodu ale 
rozhodují všichni členové, a to bez přihléd-
nutí k míře vlastnictví nebo spoluvlastnictví.
Příklad: Rodina Nasáklých vlastní vinici. Na 
pěstování vinné révy, její sklizni, zpracová-
ní a prodeji se podílí všichni členové rodiny. 
Vinohrad ale vlastní pouze dědeček. Pokud 
ten by se rozhodl jej prodat, musí o tom roz-
hodnout všichni zúčastnění členové rodiny 
většinou hlasů. Jedná se totiž o zdroj obživy 
celé rodiny.
 A tak i přesto, že práva a povinnosti 
těchto členů rodiny k rodinnému závodu ne-
upravuje žádná smlouva, podílejí se tito na 
provozu závodu i na zisku z něho.

Bydlení manželů
 Nová právní úprava od příštího roku 
zavede také ochranné ustanovení k bydlení 
rodiny a upraví pravidla bydlení rodiny po 
zániku manželství.
Pokud by se například manžel bez vědomí 
své manželky rozhodl, že jako vlastník prodá 
byt (nebo k bytu zřídí právo, které se neslu-
čuje s bydlením rodiny), ve kterém žijí spolu 
s dětmi, nesmí tak učinit bez písemného sou-
hlasu choti. Výjimkou je případ, kdy manžel 
rodině zajistí ve všech ohledem obdobné by-
dlení, jako je to dosavadní.

Popření otcovství
 Podle dosavadní právní úpravy (§ 57 
odst. 1 ZOR) může manžel do šesti měsíců 
ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochyb-
nosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu 
otcovství. Nejpozději však může popřít ot-
covství do tří let od narození dítěte.
Podle úpravy NOZ se prodlužuje lhůta k po-
pření otcovství. Manžel může popřít u soudu 
své otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se 
dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dí-

těte, které se narodilo jeho manželce. Popřít 
své otcovství u soudu může však nejpozději 
do šesti let od narození dítěte.
 Délka popěrné lhůty stanovená NOZ je 
v souladu s judikaturou Evropského soudu 
pro lidská práva: Rasmussen proti Dánsku 
a vychází i z délky popěrných lhůt stano-
vených v některých zahraničních právních 
úpravách (na Slovensku tři roky, ve Francii 
pět a deset let).
 Ve výjimečných případech může dojít k 
popření otcovství i poté, co již uběhly lhůty 
pro popření otcovství (§ 792 NOZ). Zásadní 
změna spočívá v tom, že NOZ upouští od za-
sahování nejvyššího státního zástupce, napří-
ště bude v této věci rozhodovat soud.

Osvojení zletilého 
jako nový institut NOZ
 Osvojení zletilého je významné přede-
vším z hlediska dědění, kdy osvojenec dědí v 
první zákonné třídě dědiců a zároveň nevstu-
puje v dědické právo osvojitele vůči jiným 
osobám. 
 O osvojení rozhodne (§ 796 odst. 2 
NOZ) soud na návrh osoby, která chce zle-
tilého osvojit. K návrhu se zletilý připojí. 
Osvojení má právní následky pro osvojenco-
vy potomky jen pokud se narodili později. 
 Osvojenec si ponechává své dosavadní 
příjmení, ale se souhlasem osvojitele může k 
svému příjmení připojit i příjmení osvojitele. 
Má-li již osvojenec nebo osvojitel připojova-
né příjmení, nemůže dojít připojením příjme-
ní na základě osvojení k jeho ztrojení.
Zdroj:  www.mesec.cz

Škoda způsobená psem, krávou či pštro-
sem - existuje rozdíl?
 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 
v dnešním příspěvku se podíváme na vliv 
nového občanského zákoníku na život se 
zvířaty, a to především s těmi domácím. Pro-
blematika zvířat je velmi široká, my se zde 
zaměříme na odpovědnost za škodu způsobe-
nou zvířaty, odpovědnost za jejich chování a 
následky jimi způsobené.
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Nový občanský zákoník přináší jednu ve 
společnosti již opakovaně diskutovanou no-
vinku. Zvíře již nebude věc, ale i sám zákon 
nově chápe zvíře jako zvíře. Co taková změna 
přináší ve vztahu k nám, vlastníkům zvířat?
Praktické důsledky nového zákona si ukáže-
me na reálném příkladu. Uteče-li pes či krá-
va svému majiteli a způsobí škodu na zdraví 
člověka, na automobilu souseda, zahrádce či 
na autobusové zastávce, pak se podle dosa-
vadního občanského zákoníku bude zkoumat 
a prokazovat, kdo za takovou škodu může, 
kdo způsobil útěk psa ze zahrady či krávy 
z ohrady. Vlastník zvířete se bude moci zcela 
či alespoň částečně „vyvinit“, tedy prokázat, 
že učinil veškerá rozumně požadovatelná 
opatření, aby se škoda nenastala, tedy „že za 
to nemůže.“ 
 Naproti tomu za účinnosti nového ob-
čanského zákoníku taková možnost vyvinění 
nebude. Vlastník psa bude za škodu jím způ-
sobenou odpovídat vždy, a to bez ohledu na 
učiněná opatření nebo námitku, že „za to ne-
může.“ V případě psa se jedná o absolutní od-
povědnost, které se vlastník nijak nezprostí, 
a to skutečně ani poukazem na to, že díru do 
plotu udělal blesk či povodeň, s čímž vlastník 
nemohl počítat. Každý majitel psa či jiného 
domácího zvířete by měl být za účinnosti no-
vého občanského zákoníku o to více ve stře-
hu a lze jen doporučit, aby se zvíře v žádném 
okamžiku neztratilo majiteli z dohledu.
 Rozdíl však nastane, způsobí-li takovou 
škodu kráva či slepecký pes. Nový občanský 
zákoník krávu posuzuje jako domácí zvíře, 
které slouží vlastníku k výkonu povolání, vý-
dělečné činnosti či obživě, a slepeckého psa 
jako pomocníka pro osoby se zdravotním po-
stižením.
 V takovém případě, když škodu na sou-
sední zahrádce způsobí kráva, která utekla 
z ohrady, se majitel krávy zprostí povinnosti 
k náhradě škody vzniklé na zahrádce, pokud 
prokáže, že nezanedbal potřebnou pečlivost, 
anebo že by škoda vznikla i při vynaložení 

potřebné pečlivosti.
 Jak si takovou „potřebnou pečlivost“ 
představit? Například tak, že krávy budou 
v oplocené ohradě bez mezer v plotě, plot 
bude dostatečně pevný, statný a vysoký, sou-
částí plotu bude elektrické vedení, brána bude 
zavřená, uzamčená a dostatečně bytelná. Po-
kud i přesto, že majitel zabezpečil všechna 
tato a další pečlivá opatření proti úniku krávy 
mimo ohradu, kráva unikne, zbourá soused-
ní plot a podupe zahrádku, bude mít majitel 
možnost zprostit se odpovědnosti za škodu 
na sousedním plotě a zahrádce. 
Jako příčinu takového útěku krávy si lze 
představit dříve zmiňovaný úder blesku do 
ohrady či povodeň, která by pečlivé zabez-
pečení ohrady poškodila bez ohledu na snahu 
majitele.
 Nový občanský zákoník však takovou 
možnost zbavení se odpovědnosti za škodu 
umožňuje pouze ve vztahu k domácím zví-
řatům sloužícím k obživě či jiným činnostem 
dle ust. § 2934 nového občanského zákoníku. 
Autoři zákona tímto poukazují na větší spo-
lečenský zájem na hospodářských domácích 
zvířatech oproti psovi, kočce a jiným domá-
cím zvířatům, která slouží vlastníkovi pouze 
k jeho potěšení a jako společníci.
Zde je pak otázkou, zda budeme s takovým 
tvrzením souhlasit či nikoliv, avšak litera zá-
kona je striktní a určitá. 
 Zda se jedná o domácí zvíře, napoví dů-
vodová zpráva k novému občanskému záko-
níku: „Domácí jsou podle soukromoprávního 
pojímání ta zvířata, jejichž druh žije s člově-
kem buď bezvýjimečně, anebo z převážné 
části. Existence pštrosích nebo krokodýlích 
farem tedy nemění nic na tom, že pštros i 
krokodýl je z hlediska občanského zákoníku 
divoké zvíře.“
 Zde tedy vidíme, že chovatel pštrosa 
na pštrosí farmě, chovatel krav v kravíně, 
chovatel psa na zahradě i majitel slepeckého 
psa mají jiné postavení. Pštros je sice zvíře 
chované hospodářským způsobem, ale podle 



9

zákona bude majitel odpovídat vždy a za vše. 
Za psa či kočku bude majitel rovněž odpoví-
dat jako za nehospodářská zvířata vždy a za 
vše. Pouze majitelé krávy či slepeckého psa 
mají možnost se za určitých podmínek zbavit 
odpovědnosti, když prokáží, že „udělali vše, 
co mohli“, aby škoda nevznikla.
Lze tedy shrnout, že nově bude odpovídat ka-
ždý majitel zvířete za veš-
keré následky zvířaty způ-
sobené, pouze u domácích 
hospodářsky využívaných 
zvířat či zvířat pomocníků 
postižených je možnost zba-
vit se odpovědnosti.
 Mimo uvedenou obec-
nou úpravu v novém občan-

ském zákoníku je třeba dále mít na paměti, že 
určité zvláštní případy náhrady škody způso-
bené například zvlášť chráněnými živočichy 
upravují speciální zákony.
 O vlivu náhody na vznik škody a dalších 
zajímavostech nového občanského zákoníku 
si povíme v příštích dílech tohoto právního 
seriálu. 

 V říjnu navštívily 
knihovnu děti ze školních 
družin a pomohly s podzim-
ní výzdobou knihovny. Kromě výzdoby si malí 
návštěvníci i zasoutěžili. Na to jak děti byly 
šikovné a co všechno vyráběly, se můžete po-
dívat do fotogalerie na stránkách knihovny 
www.knihovnadrnholec.webk.cz. I pro ostatní 
děti jsou neustále připraveny různé soutěže, 
jako jsou bludiště, tajenky, osmisměrky, po-
četní příklady a podobně. 
 Novinky z BiblioEducy. První seminář, 
který se konal v září, byl věnovaný Strategii 
vzdělávání. Druhý seminář, který proběhl v 
měsíci listopadu, se zabýval Finanční gramot-
ností. Finanční gramotnost je soubor znalostí, 
dovedností a hodnotových postojů občana ne-
zbytných k tomu, aby fi nančně zabezpečil sebe 
a svou rodinu. Finančně gramotný občan 
se orientuje v problematice peněz a cen a je 
schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný 
rozpočet. Seminář upozorňoval hlavně na ne-
dostatky, které se týkají podepisování smluv, 

informujeinformujeKnihovnaKnihovna 
informuje

Knihovna 

špatného vedení 
vlastních příjmů a 
výdajů a neznalosti nej-
důležitějších fi nančních pojmů.  Na stránkách 
knihovny a u vchodu do knihovny, na nástěnce 
najdete spoustu zajímavých rad a odkazů, kte-
ré se tohoto tématu týkají.
 Nakonec připomínám, že v knihovně mů-
žete 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 naleznete on-line katalog, ve kterém 
zjistíte, zda máme či nemáme vámi požadova-
nou knihu. 
Budu se těšit na Vaši návštěvu.
 Závěrem vám přejí příjemné prožití vá-
nočních svátků a do nového roku 2014 vykro-
čení tou správnou nohou za podpory lásky 
a štěstí, hodně radosti a hlavně ať si užijete 
každou minutu svého života.

Václavíková Xenie, knihovnice



Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ve škole se pořád něco děje, 
proto je celkem obtížné vybrat to nejdůležitější z uplynulých 
čtyř měsíců. Máme za sebou další setkání s rodiči, které bylo 
ve znamení předvánoční atmosféry, protože jsme připravili 
kromě konzultací krátké vystoupení našich žáků i jarmark. 
Aktuální dění můžete sledovat na webových stránkách školy 
(drbnik.cz). V prvních měsících příštího roku nás čeká mno-
ho akcí, na které vás zveme prostřednictvím zveřejněných 
pozvánek a budeme se těšit na vaši hojnou účast. 

S blížícím se závěrem roku 2013 přeji všem dětem, žákyním, žákům, zaměstnancům, rodičům, 
prarodičům, sponzorům a přátelům školy příjemné prožití Vánoc a v novém roce hlavně 
mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a pohody.                           Jana Kalandrová             
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PROJEKTOVÝ TÝDEN
 Ve dnech 14. – 18. října se uskutečnil 
již pátý podzimní projektový týden ope-
račního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost nazvaný „Já na to mám“. 
Žáci letošního pátého až devátého ročníku 
se zabývali tématy jako jejich předchůdci.  
Páťáci se seznamovali s historií a dřívěj-
ším životem zejména v Drnholci, šesťáci 
poznávali okolní vesnice svých spolužáků, 
sedmáci pátrali po stopách středověkých 
mořeplavců, osmáci se seznamovali s mož-
nostmi pracovního uplatnění v našem regi-
onu a deváťáci poznali, jak žijí handicapo-
vaní lidé a lidé drogově závislí. 

6. ročník – garant Mgr. Zdenek Slavík 
 Je nesporné, že žáci v rámci projekto-
vého týdne získali řadu nových poznatků a 
informací o nejbližších obcích. Dokladem je 
dokumentace vypracovaná družstvy v prů-
běhu týdne, obsahující informace o obcích, 
jejich zajímavostech, dominantách podnika-
telských aktivitách a zvláštnostech.  Jasně 
se to projevilo i při neformálních debatách 
se žáky.  Vítězem soutěže družstev se stalo 
družstvo Novosedel.

 Můžete si nyní přečíst hodnocení 
jednotlivými garanty, samotnými žáky a 
ukázky některých výstupů.
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8. ročník
Takto projektový týden hodnotili samotní 
žáci.
 Tento projektový týden byl pro nás veli-
ce zajímavý a prospěl nám při volbě povolá-
ní. Navštívili jsme spoustu fi rem a obchodů 
jako: Nové Vinařství, Drnholeckou stro-
jírnu, MŠ Drnholec, AP Maschinenbaum, 
Květinový dům, Barevný dům. Děvčatům se 

9. ročník
Úvaha: „Jak žijí mentálně postižení lidé?“
 Jelikož neznám pocity mentálně po-
stižených lidí, budu čerpat ze zážitků, které 
jsem zažil na exkurzi v Mikulově (Biliculu). 
Chvíle, kdy jsem se díval, jak žijí, mi dala 
mnoho rad do života.
Ale i přes exkurzi si nedovedu představit, 

7. ročník – garant Mgr. Hana Vlková
 Během celého projektového týdne 
si žáci uvědomovali pozitiva i negativa zá-
mořských objevů a hledali souvislosti. Prací 
ve skupinách se žáci seberealizovali, pozná-
vali sami sebe a nacházeli kladné i záporné 

stránky spolužáků. Skupiny pracovaly velmi 
dobře, menší problémy dělalo vyhledávání 
informací, moc nechybovaly a prezentaci 
zvládly většinou dobře.

nejvíce líbilo v mateřské škole a chlapcům 
v AP Maschinenbaum v Hrušovanech nad 
Jevišovkou. Nejméně se nám líbilo v Novém 
Vinařství, protože tam byla zima a byly tam 
cítit hrozny. Díky tomuto týdnu jsme se do-
zvěděli hodně nových informací a vyzkouše-
li jsme si nové věci. Tento způsob výuky se 
nám líbil.

pokračování na str. 12
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5. ročník - pověst o Drnholci
Záhadné ztracení
 V Drnholci žil v šestnáctém století Vác-
lav Skácel, který byl vyučený malířem. Jed-
noho dne v sobotu se záhadně ztratil. Lidé ho 
hledali dlouhých pět let. Všimli si, že od té 
doby se každou noc na staré radnici svítilo, 
ale nikdy tam nikoho neviděli. O starostovi, 
který tam bydlel, se povídalo, že tam má vzác-

né obrazy, 
které nechce 
nikomu uká-
zat a všechnu 
krásu chce 
mít jen pro 
sebe. A tak 
ho lidé začali 
podezírat, že 

jak žijí tito lidé uvnitř sebe. To 
myslím ani představit nejde. 
Nemám ani nikoho známého, 
abych s ním mohl trávit delší 
čas a poznat tak jeho svět.
 Každý zdravý člověk si 
neuvědomuje, co má a hazar-
duje se životem, tím myslím 
i drogy, o kterých jsme také 
měli exkurzi. Mnoho lidí si ani nepřipustí, 
co mohou. Někteří na to přijdou, až když 
se potkají s mentálně postiženým člověkem. 
Začnou přemýšlet a jednat jinak. Ano, ně-
kdo namítne, že postižený člověk je jiný, to je 
pravda, ale v čem je jiný? Má jiné hodnoty 
v životě, než člověk zdravý? Ano má. Je bez-
prostřední, usměvavý, milý, kamarádský a 
některý i vnímavý. Pro tohoto člověka je dů-
ležitá láska k někomu a láska okolí k němu 
všemu, co ho obklopuje. To jen zdravý člo-
věk má pocit, že nejdůležitější jsou peníze a 
moc. Ale už mnohokrát se potvrdilo, že pení-
ze a moc dokážou z přátel udělat nepřátele. 
Toho není postižený člověk schopen. On si 

žije ve svém světě a sám si ur-
čuje, koho tam pustí a koho ne. 
Někdo může namítat, že se s tě-
mito lidmi špatně komunikuje. 
Kolikrát stačí jeden pohled do 
jejich očí a pokud budete chtít, 
porozumíte. Jejich upřímnost 
není hraná, ale opravdová.
     Oni nejsou jiní, jsou to lidé 
jako my. Myslím si, že jsou 

šťastní ve svém světě, a proto my se snažme 
být šťastni s nimi. Pokud budeme jen z po-
loviny tak kamarádští jako oni, bude se na 
tomto světě žít lépe.           Jiří Kříž, 9. ročník 

Václava unesl právě on. A taky to byla prav-
da. Využíval ho k tomu, aby mu namaloval 
krásné obrazce na strop.  Před dvěma lety 
v roce 2011 se při opravě staré radnice tyto 
malby našly a tak až dnes mohou lidé malby 
obdivovat. Dominik Sulz, 5. ročník

Základní škola a mateřská škola Drnholec oznamuje, že zápis do 1. třídy pro školní rok 
2014/2015 se uskuteční ve čtvrtek 30. ledna 2014 v budově školy od 13,30 hodin.
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Učíme pomáhat..............
 Škola je institucí nejen vzdělávací, ale také 
výchovnou. Každý z nás se denně potýká s nějaký-
mi problémy, ale je třeba si uvědomit, že jsou mezi 
námi lidé, kteří to mají v životě ještě těžší. Tím, že 
vyhovíme některým žádostem o pomoc handica-
povaným nebo sociálně slabým lidem a zapojíme 
do sbírek žáky, se snažíme o probuzení sociálního 
cítění, které je jednou z důležitých kompetencí na-
šeho vzdělávacího programu.
 V měsíci říjnu se naši žáci třetího ročníku za-
pojili do sbírky na pomoc nevidomým „Bílá pas-
telka“. Ve škole a na veřejnosti se podařilo vybrat celkem 6 145 Kč. O měsíc později jsme se rozhodli 
přispět na projekt „Šance – pomoc dětem z ulice“, které ne vlastní vinou přišly o rodinné zázemí. 
Této sbírky se ujali žáci osmého ročníku, které jste také mohli potkat v obci.
 I když se ne vždy setkali s pochopením, přesto měli dobrý pocit z prospěšně vykonané práce. 
Děkujeme všem zúčastněným za pochopení a peněžité příspěvky. Osobní příklad dospělého je vždy 
tím nejlepším výchovným počinem.     Jana Juřenová

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY
 Vážení čtenáři a přátelé cestovatelé, jaro je sice daleko, ale už teď je třeba myslet na 
to, zda vyjedeme opět společně za poznáním a za zábavou. Stejně jako v roce 2012 škola pro 
své zaměstnance i zájemce z řad spoluobčanů nabízí dva poznávací zájezdy, jeden levnější 
krátkodobý, druhý fi nančně náročnější vícedenní. Uskuteční se ten, o který bude větší zájem, 
pokud vůbec nějaký zájem zą Vaší strany bude.
1. HOLANDSKO: 7. - 11. května 2014 (Naarden – Zaanse Schans – Keukenhof - výstava 
květin – Der Haag – Amsterdam), cena 5 690,-Kč
2. POLSKO: 8. - 9. května 2014 (Osvětim – solné doly Vělička – Krakov), cena 1 690,-Kč
 Oba zájezdy pořádá CK Školní zájezdy, se kterou jsme cestovali i v letech minulých. 
Pokud máte zájem, napište závaznou přihlášku (příjmení + zvolený zájezd) do 10. ledna 2014 
na některý z těchto mailů: 
jitka.radkovicova@zsam-
sdrnholec.cz, jana.kalan-
drova@zsamsdrnholec.cz, 
popřípadě zavolejte na čís-
lo 519 519 281.   
Máte-li zájem o kterýkoliv 
ze zájezdů, napište oba, zá-
leží na počtu přihlášených. 
Zájemci budou informo-
váni, zda se některý ze zá-
jezdů podaří uskutečnit a 
budou jim zaslány všechny 
další potřebné informace.
Těšíme se na Vaše při-
hláky.    Za organizační 

tým J+J Jitka Radkovičová
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 Logopedická depistáž, neboli kontrolní 
vyšetření řeči, se provádí za účelem zachyce-
ní případných poruch řeči a vady výslovnosti. 
Jelikož je u nás stále více dětí v předškolním 
věku, které nějaké poruchy výslovnosti trápí 
a je celkově špatná úroveň řečového projevu 
dětí, rozhodli jsme se, že tuto nadstandardní 
činnost zprostředkujeme i v naší MŠ. 
 Vyšetření proběhlo v pondělí 4.11. 2013 
a provedly je logopedky Mgr. Alena Horáko-
vá a Mgr. Dagmar Krýsová ze SPC Hodonín. 
Vyšetření logopedky prováděly v přirozeném 

Logopedická depistáž v MŠ Drnholec
prostředí třídy při individuálním rozhovoru 
s dítětem. Výsledky a návrhy dalších postupů 
práce s dítětem byly předány rodičům. Podle 
rozsahu a typu poruchy logopedky doporuči-
ly vhodnou logopedickou péči. Děti s těžšími 
vadami řeči byly odeslány do odborné logo-
pedické péče. Jednoduší vady se snažíme na-
pravovat v rámci logopedické prevence v MŠ 
ve formě logopedických chvilek, skupinové i 
individuální práce. Důraz klademe na rozvoj 
dechových, fonačních a artikulačních cvičení, 
tanečních, pohybových a sluchových her.  
 Výsledky depistáže jsou bohužel alarmu-
jící. Z vyšetřených 29 dětí bylo 60% odesláno 
k logopedovi. Správná řeč je důležitá pro bu-
doucí kvalitní život dítěte. Je proto nezbytné, 
aby případné poruchy byly včas rozpoznány a 
zároveň aby si Vaše dítě trénovalo a rozšiřova-
lo nejen slovní zásobu, ale především správ-
nou výslovnost. A k tomu můžete přispět i Vy. 
Proto maminky a tatínkové, čtěte a vyprávějte 
Vašim dětem pohádky, říkejte si s nimi říkadla 
a básničky, zpívejte písničky…
            Učitelky MŠ Drnholec



Na     Dušičky guláše
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 Je sobotní dušičkové odpoledne. Z kul-
turního domu se line nezaměnitelná vůně 
gulášů. Nadšenci z blízka i daleka prezentují 
své kuchařské umění na již tradičních Dušič-
kových guláších. 
 Mezi sedmnácti vzorky jste mohli ochut-
nat například Brusinkový, Motorkářský, Vi-
nohradnický,  KFG, Cihlářský či Jawa guláš. 
Návštěvníci také mohli koštovat a hodnotit ze 
sedmnácti vzorků slivovic. 
 Dobrá nálada návštěvníkům i účastní-
kům vydržela do pozdních ho-
din. Podle odborné poroty, ve 
složení Jana Pleváková, Matěj 
Kovacs a Ivan Kahánek, letos 
byly nejlépe hodnoceny tyto gu-
láše: první se umístil Dušičkový 
guláš od Yvety Toporčákové, 
stříbrný post obsadil Klempíř-
ský guláš Stani Zámečníka a 
třetí místo na bedně patří Bru-
sinkovému guláši, který uvařila 
Maruška Marková. 
 Mezi slivovicemi byl nej-
lépe hodnocen vzorek Hruško-
vice, který přihlásila do koštu 
Maruška Marková. Poděkování 
patři odborné porotě, moderá-
toru akce paní Šimčíkové, rodi-
ně Kahánků, všem účastníkům, 

Klub maminek Drnholec
Od 26. listopadu se mohou maminky s dětmi opět setkávat v našem klubu. 

Ten je otevřen všem zájemcům vždy v úterý a ve čtvrtek od 15.30 do 17.30 v budově 
základní školy. 

Pro děti je klub ideálním místem pro přípravu na mateřskou školku, setkávají se zde 
se svými vrstevníky, zvykají si na přítomnost ostatních dětí. 

Více informací naleznete na Facebooku ve skupině Mateřské centrum Drnholec. 
Budeme rádi, když se mezi nás přijdete podívat. Ivana Müllerová

pomocníkům a bezmála dvě stě návštěvní-
kům za překrásné sobotní odpoledne. PavHas
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Divadlo žije!
 Tak a máme to za se-
bou, zda úspěšně, to už není 
na našem posouzení. Kon-
cem měsíce října jsme v Je-
višovce a derniérou v  Novosedlech, ukončili 
divadelní rok hrou Jana Drdy „Hrátky s čer-
tem“. Přes zimu se budeme scházet a nacvi-
čovat novou hru, jejíž premiéru připravuje-
me na 27. dubna 2014. Stále hledáme nové 
zájemce o divadlo, jak herce, tak kulisáky a 
technickou výpomoc. Prosíme, nestyďte se a 
oslovte nás!
Kontakt: Pavla Suchyňová, tel: 606 129 026, 
Jana Kalandrová, tel: 721 632 519

Za mrazivého večera a noci si budete moci 
vychutnat lahod-
ného moku i s 
Bakchusem a Tam-
borem, kteří vás 
uvítají v každém 
otevřeném sklípku. 
Romantiku večera 

dokouzlí louče a koše s otevřeným ohněm. 
Akci připravujeme na druhý únorový týden a 
to ze soboty na neděli 8. 2. 2014. Bližší infor-
mace na stránkách obce, na plakátcích nebo 
v hlášení místního rozhlasu. Všichni jste sr-
dečně zváni.

Myslivecké sdružení Rozvoj zve veřejnost 
a přátele myslivosti na 

myslivecký ples, 
který se uskuteční v sobotu 11. 1. 2014 
v sále kulturního domu v Drnholci. 
Začátek je ve 20 hod. K tanci vám zahrají Stouni. 
Čeká Vás bohatá zvěřinová tombola. Vstupné 100,- Kč.

který se bude konat v sobotu 25.1.2014 v sále kulturního domu.
Zahájen Slezskou besedou ve 20.00 hod. Omluvené slovo se postará

televizní bavič z Lanžhota Franta Uher
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Hornobojani.

Bohatá tombola a občerstvení připraveno         Vtupné: 100,-, krojovaní 50,-.

Pořadatelé z Drnholce vás zvou na

který se bude konat v sobotu 25 1 2014 v sále kulturního domuude konat v sobotu 25 1 2014 v sále kulturníkterý se bude konat v sobotu 25 1 2014 v sále kulturního domu

6. krojový ples6. krojový ples6. krojový ples

Chystáme novou akci pod názvem 
„Otevřené noční sklepy“. 

P
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Jarabáček se v Mikulově líbil...

 Ve čtvrtek 3.10.2013 v 17.00 měly své 
vystoupení v zámeckém sále v Mikulově děti 
z Jarabáčku. Dětem se představení podařilo. 
Děkuji všem, kteří vystupovali, hlavně rodi-
čům za doprovod.  Za celý Jarabáček přeje-
me všem spoluobčanům, příznivcům a spon-
zorům krásné Vánoce a pohodový rok 2014. 
Těšíme se na Vás.

Napsali nám....
 Dovolte, abych Vám, paní Šimčíková a 
Štyksová, poděkovala jménem všech účast-
níků na oslavě Dne seniorů za to, že jste, za 
to že věnujete svůj čas dětem a docilujete u 
nich nadšení při rozvíjení lidových tradic. 
Vystoupení vašeho souboru Jarabáček vzbu-
dilo v našich členech radostné emoce a hlu-
boký obdiv. Jsme velmi rádi, že p.Boženka 
Panáčková nás na Jarabáčka upozornila a 
jejím prostřednictvím došlo k tomuto neza-
pomenutelnému vystoupení. Budeme rádi, 
když nám zachováte přízeň a až budete mít 
nový program,  opět nás potěšíte svou milou 
přítomností.
Dobromila Vlčková, člen výboru místní organi-
zace Svazu důchodců ČR v Mikulově.

Milá Broňo,
 ještě jednou děkuji za krásný zážitek. 
Jarabáček je prostě úžasný!!!!! Tolik nadše-
ných a šikovných dětí se v dnešní době vidí 
už asi jen málo. A kolik úsilí a lásky do ce-
lého projektu musíte dát Vy, vedoucí. Přeji 
vám všem hodně trpělivosti a radosti v dal-
ších představeních a soutěžích. Hlavně, aby 

A dočkali jsme se i básničky:

Co ten ptáček Jarabáček....

Kulturák se od potlesku do základů chvěje;
pojďme se honem podívat, co se tam děje!
Každý hnedka všeho nechá a na místo spěje, 
a tam vidí: Jarabáček - tancuje a pěje.

Ten náš ptáček Jarabáček na lítání nemá čas,
sotva přijde vystoupení, připravuje nové zas.
Malé, větší i prostřední děti v pestrých krojích,
okolo své učitelky radostně se rojí.

Její slovo pro ně platí jako přikázání,
neposlechnout by si nikdo nedovolil ani.
Ona sama v hry zápalu, úsměv na líci, předvá-
dí a upravuje, každou dvojici.

Každý ptáček je živáček a má své srdíčko;
tenhle náš Jarabáček má Vás - Broničko...
Staráte se, vymýšlíte, posháníte všecičko,
málokdo to však ocení a nebo jen maličko.

Tak se chceme připojit, k těm, kdo tu vaší píli,
vzdáleně a nenápadně přec jen trochu sdílí.
Nejde jenom o zábavu, to snad každý vidí,
tohle umí oslovit, všechny slušné lidi.

Milá Broničko,
 přejem Vám i Vašim nejbližším spolu-
pracovníkům a také těm, jež vychováváte a 
dáváte jim příklad do života, aby se ta práce 
dařila a měli z ní všichni radost a vnitřního 
uspokojení.
 Děcka si jistě ráda připomenou chvíle 
zábavy, učení - sem tam i vzlyknutí při nácvi-
ku - a taky na trému při prvním vstupu na jevi-
ště. Ladíte u nich ty správné, nefalešné struny 
v duši. A tak v nich bude doznívat ten potlesk 
hlediště ještě dlouho. Může jim to pomoci, 
aby z nich byli slušní lidé.
Hezké Vánoce přejí manželé Lidka Burianová a 
Jiří Kočí

si ti malí uvědomili, že zpívají a tančí pro 
radost nejen sobě ale i diváků.  Moc zdravím 
všechny, kteří mě znají.  
Zdena Trojanová, člen výboru místní organizace 
Svazu důchodců ČR v Mikulově



18

TJ Dynamo Drnholec V
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 Když píši tento příspěvek, do konce roku 
ještě chybí pomalu celý měsíc. Před námi je 
vánoční čas, konec roku končící Silvestrem, 
který ukončí tento rok plný fotbalových zážit-
ků a splnění našich předsevzetí a očekávání. 
Jak se nám dařilo? Přinášíme naše hodnoce-
ní.
 Skončila sportovní fotbalová sezóna, 
která přinesla něco, co nikdo nečekal, přesto 
je to skutečnost. Naše A mužstvo se probojo-
valo do okresního přeboru a to bylo, je a bude 
super!
 Po 65 letech se stalo skutečností, že se 
účastníme soutěže Okresního přeboru. Hoši, 
za výkony, které jste předvedli při podzimních 
utkáních, je nejenom nováčkovská daň, ale 
především vaše bojovnost ve všech utkáních, 
které hrajete. S naším rozpočtem nemůžeme 
jinak, než spoléhat na dobrý kádr mužstva.  
 Až na některé výjimky, které nedělají 
drnholeckému fotbalu dobrou pověst, tímto 
směrem půjdeme dál. Nechceme jít cestou 
nakupování hráčů, kteří po soutěží zmizí a 
nebudeme mít s kým hrát. To, že nastupujeme 
v utkáních i se třemi nebo čtyřmi dorostenci, 
mluví za vše. Máme nejmladší mužstvo OP a 
to je devíza. Jen tak dál. Možná jen ta disci-
plína by se mohla zlepšit, možná trochu si to 
srovnat v hlavě a bude lépe! Mužstvo mužů 
splnilo očekávání, protože se umístilo v ta-
bulce před mužstvem Novosedly. I přes to, že 
proti nám postavili hráče z mužstva A, které 
hraje Krajský přebor, naši bojovali tak, že 
utkání skončilo remízou, která byla pro muž-
stvo Novosedly nepřijatelná, ale podařilo se. 

Díky chlapi.
 Mužstvo dorostu se umístilo na pěkném 
druhém místě soutěže. Trenérům (pan Hanák 
a Kraváček) děkujeme.
Když se zamyslím nad našimi diváky, dovolím 
si říci, že návštěvnost nejenom na našem hřiš-
ti, ale i na hřištích soupeře nemá obdoby. Na 
pomoc si vezmu statistiku: na domácím hřišti 
byla průměrná návštěvnost platících diváků 
110 osob. Když připočítám ty, kteří neplatí 
(ženy a děti), dostáváme se na návštěvnost ko-
lem 160 až 170 lidí. Všem vám děkujeme. Šok 
působí návštěvy na cizím hřišti, např. v Bře-
zí bylo 97 diváků z Drnholce! Už teď se moc 
těším na předposlední utkání jarní soutěže s 
mužstvem Novosedly na jejich hřišti. Věřím, že 
postaví jen skutečné hráče „B“ mužstva (???).
Ke konci roku patří bilancování. Ve všech čís-
lech Drnholeckého občasníku jsme vás pravi-
delně informovali o akcích, které pořádáme 
pro širokou veřejnost. Ve stručnosti shrnu: 
k tradičním akcím patří Šibřinky, Košt vína, 
utkání a turnaje mužstva Gladiators, nádher-
ná setkání s našimi dětmi v rámci dětského 
dne, tradiční Drnholecké krojované hody, 
Červencová noc našich přátel z Mysliveckého 
sdružení (škoda nižší účasti návštěvníků),
srpnové, skvěle připravené, Babské hody (lidi, 
kde jste byli, půlnoční překvapení nemělo 
chybu, a je přislíbeno, že příští půlnoční pře-
kvapení bude více sexy!). Poslední akcí roku 
je tradiční setkání ženatých a svobodných v 
rámci utkání, které se uskuteční na Silvestra. 
Jste všichni srdečně zváni. 
Bilancuj každý sám a přej si, aby ten rok nad-
cházející byl ještě lepší, krásnější než rok, kte-
rý jsme prožili.
 Přejeme vám nádhernou vánoční poho-
du, mnoho zdraví a spokojenosti na každém 
Vašem kroku života. Ferdinand Křivánek 

TJ Dynamo Drnholec Vás srdečně zve na tradiční

ŠIBŘINKY
které se budou konat v sobotu 1. března 2014 v sále kulturního domu 
v Drnholci. K tanci a poslechu hraje skupina MERLIN. 
Začátek ve 20 hodin. Bohatá tombola i občerstvení zajištěno. 
Vstupné 100,- Kč.
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Z činnosti klubu seniorů v Drnholci
 Po prázdninové přestávce se 4. září se znovu 
otevřel Klub seniorů v Drnholci. Začali jsme oslavou 
ke Dni seniorů, kde jsme prostředí klubovny v místní 
základní škole vystřídali za prostředí místního Hotelu 
Drnholec. Za kulturou jsme vyjeli společně do Brna do 
Olympie na fi lmové představení Donšajni. Cestou jsme 
se zastavili v Modřicích v zahradnictví Brabec. Krásné 
úpravy květin, různé zimní či vánoční dekorace nás in-
spirovaly k vlastní tvorbě v klubu. Z dýní, květin a jiné-
ho živého materiálu vznikly zajímavé ozdoby zahrádky 
nebo bytu.  Věnujeme se i charitativní činnosti. Sbíráme 
víčka pro nemocné děti.
 Od 14. 11. se zájemci z řad seniorů zdokonalují při ovládání počítače. Kurz probíhá 
v učebnách základní školy pod vedením B. Šimčíkové. Věřte, že to jsou neopakovatelné zá-
žitky.  Koncem listopadu proběhne v klubu beseda za účasti studentky pedagogické školy ve 
Znojmě slečny Renáty Pitákové a beseda o naší obci s panem starostou Janem Ivičičem.  Za-
čátkem prosince otevíráme kurz pletení, háčkování a vánočních dekorací. Zveme další seniory 
z Drnholce. Přijďte mezi nás, ač již s novými náměty nebo jen tak, pobavit se, něčemu novému 
se přiučit.                  Milena Langeová

 Srnčata
 Léto už minulo, nastal nás podzim, který 
zvolna přechází do zimy. Naše vycházky do přírody 
už nejsou vždy ve slunném dni, ale jak praví staré 
myslivecké desatero: „Není dobrým myslivcem a 
ochráncem ten, kdo se za každého počasí nevydá 
ven“. Je doba lovu drobné zvěře a tak máme mož-
nost tuto zvěř venku pozorovat. Touláme se kolem 
řeky Dyje a pozorujeme migraci vodních ptáků, 
zejména kachen a divokých husí. Zúčastnili jsme 
se brigády na řepu v MS Vrch Novosedly a v jejich 
revíru máme i krmné zařízení, o které se staráme. 
Jeden z našich členů je už středoškolák a navštěvu-
je na škole kroužek trubačů, za což jsme rádi, a pro-
to jsme mu zapůjčili borlici z našeho MS. Je nám 
jen líto, že děti z Drnholce asi nemají o kroužek 
zájem nebo se rodiče bojí té trošky bláta a bodláků, 
co si z venku přineseme?! Pravdou je, že se schá-
zíme v neděli a trávíme čas především venku, ale 
děti z Jevišovky s tím problém nemají. Hrnek čaje a 
něco dobrého na zub se u nás vždycky najde. 
 Tak přijďte mezi nás a nenechte televizi a po-
čítač zvítězit nad vaším volným časem a poznejte 
vaše okolí tak, jak je určitě neznáte. Srnčata vás 
ráda uvidí a přivítají mezi sebou. 
            Radek a Pavla Suchyňovi

Vánoční
Vánoce, Vánoce, vítejte po roce!

Ať jsi malý nebo velký, budeš radost jistě mít.
Klid, pokoj a mír v duši nech 
v tento čas rozestřít.

Zářící stromečky, okna i srdce,
Co můžeme ještě přáti si více.

Tiše venku padá sníh, na obloze hvězdy září,
krásné datum v kalendáři.
Budeme si něco přát – kouzelná je tato noc,
nechť působí její moc.

O hodu Božím vánočním s rodinou se sejdi,
na Štěpána za koledou a s přáteli se bav.
Silvestr pak budiž vesel, 
na Nový rok již chop se vesel.

Dej své loďce správný směr, by zdráv a šťas-
ten nový rok byl,
to budeme si všichni přát a vzájemně vinšo-
vat. 
            Pajda z Drnholce
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 Naše hřiště se konečně dočkalo. Sta-
rátko má opravdu sociální zázemí, za které 
se již nemusí stydět. Myšlenka a důvod pro 
takovou realizaci byl prostý, ale zároveň nut-
ný. Stávající zařízení vedlo postupně k tomu, 
že soutěže, pro které bylo hřiště budováno, 
přestává mít využití. Okresní výbor, ale i 
SDH okolních obcí upozorňovali na stav, ve 
kterém nelze soutěže pořádat. Soutěže dříve 
realizované jen u nás hledaly jiné umístění. 
Nebudu daleko od pravdy, když řeknu : „Tak 
buď něco uděláme, nebo předchozí snažení 
bylo zbytečné“. Od začátku letošního roku 
jsme měli proto jen v tom případě jediný cíl. 
UDĚLAT NOVÉ STARÁTKO. 
 Souhra nešťastných událostí v loňském 
roce, kdy v Šanově vyhořela ubytovna sesta-
vená z unimobuněk, vedla k myšlence dobré 
buňky odkoupit a z těchto vybudovat zázemí. 
Po několika jednání bylo jasno. Jdeme do 
toho. 
 Současné zázemí bylo celé zlikvido-
váno. Nutno podotknout, že v každém roze-
braném kousku byl obrovský kus vzpomínek 
a zážitků. Ovšem rozebírání bylo asi úplně 
to nejmenší z celé rekonstrukce. Problémy s 
nakládkou a převozem byl jeden z prvních 

a dost velkých problémů. Umístění bylo pro 
jeřáb v nepřípustném místě a pod vedením 
vysokého napětí. Na řadu musela přijít těžká 
technika z Hasičského záchranného sboru 
Brno. Speciální vyprošťovací jeřáb byl je-
diný pro demontáž. Díky spolupráci s HZS 
JMK a Zdeňku Krupkovi, se vše zdařilo. 
Po dlouhém namáhání se podařilo buňky v 
pozdních večerních hodinách dostat na mís-
to. 
 Práce mohly konečně začít na plno. 
Díky pár nadšencům a mraky odpracova-
ných hodin ve volném čase se ovšem dobrá 
věc podařila. Práce nejsou ještě úplně do-
končeny, ale do jarní sezóny je to drobek ke 
komfortu. 
 Naše zázemí bude sloužit pro pořádá-
ní kulturních akcí a hlavně soutěží hasičů. 
Budova je složena do tvaru L. První část je 
výčep a společenská místnost, kde nám Petr 
Oberreiter a Petr Štěpaník udělali krásné 
zázemí. Komplet barové a kuchyňské desky 
dodal Hynek Šebesta. Další část je sklad. 
Nejdůležitější ze všeho jsou WC, kde Radek 
Krýsl odvedl kus práce na obkladech a dlaž-
bách. Hned vedle je zázemí skromné, ale pro 

*********** Starátko má konečně *********** 
NOVÉ KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

pokračování na str. 22
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rozhodčí dostačující. Poslední v objektu je 
prostor pro naše nejmenší a zde Jan Vavřina 
s Aloisem Vozdeckým udělali většinu pro zdo-
konalení. K tomu patří vrata a okna na celém 
objektu. Z venkovní části se muselo udělat 
nové opláštění, čehož se ujal Vladimír Lapčík 
a Evžen Szabó. Před buňkami se musely vytr-
hat stávající podesty a znovu je zabetonovat, 
ovšem pro chlapy, jako je Petr Kyncl a Libor 
Huťka to nebyl žádný problém. Celé oplecho-
vání včetně pergoly nemohl udělat nikdo jiný, 
než Luděk Zámečník. Pod pergolou je dlažba, 
která byla dodána jako použitá z chodníků. 

Pod tuto bylo nutné navozit spoustu navážky, 
kterou zvládl Pepa Krejčí. Dlažbu i pokládku 
zvládl Kamil Rykr s Karlem Bejdákem hravě. 
 Celé zázemí má z venkovní části hrubé 
omítky, kde se podepsal Bohuš Kalous s Ro-
manem Šedivým. To celé by bylo krásné, ale 
bez výmalby, by to nešlo. Takže naši malíři 
Kamila Kalousová, Petra Kynclová, Lenka 
Malíková, Maruška Marková, Renáta Pitá-
ková, Kateřina Řešetková, Kryštof Lambot v 
čele s nejmladším pomocníkem Matyáškem 
Malíkem, se toho ujali s nadšením. Máme 
to krásné, jenomže …...fi nance. Touto ces-

tou bych chtěl poděkovat 
všem sponzorům za jejich 
fi nanční nebo materiálové 
dary. Je mou povinností 
jmenovat HTS s.r.o., Josef 
Malík, Kovo Malík s.r.o., 
Josef Krejčí, Anna Šebes-
tová, Hynek Šebesta, Jiří 
Šebesta. Všem moc děkuji. 
Na závěr co si přát. Pře-
ji si, aby vše zbudované 
sloužilo všem, aby to bylo 
pořád v dobrém stavu a 
aby nadšenců z naší řady 
přibývalo. Ještě jednou 
všem co se na realizaci 
podíleli moc díky.           
              Jiří Malík

Silvestrovské cvičení
V zdravém těle zdravý duch aneb do nového roku vykroč zdravě a čile.  

Kdy? 30. 12. 2013 v 15.00. Kde? ZŠ Drnholec, zadní vchod do tělocvičny. Co 
s sebou? Podložku, nealkoholický nápoj a dobrou náladu. Bližší informace na 

informativních plakátcích.

V době jarních prázdnin chystáme opět zájezd 
za teplou vodou, nízkými cenami a relaxací 
do Velkého Mederu. 
Bližší informace v hlášení a na plakátcích

Zájezd do Čalova

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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Modeláři a draci v roce 2013
 Tak to letos konečně s tím počasím na 
drakiádu v neděli 13. října vyšlo , zaslechl 
jsem na letišti jen tak při řeči.  Kromě sluníčka 
nám poslali i očekávaný vítr , jak se na tako-
vou drakiádu sluší a patří. Vždyť  si to ti draci 
, ale hlavně děti s rodiči zasloužili. Krásných 
výtvorů byla plná obloha . A opravdu bylo na 
co se koukat. Jeden hezčí jak druhý. A ta výška 
… No a nechybělo ani vyhlášení těch nejza-
jímavějších, nejvýše letících a nejaktivnějších 
s malou odměnou a sladkostmi. Modeláři pak 
předvedli několik málo letových ukázek se 
svými „napucovanými“ modely. Bohužel vítr, 
který byl tak dobrý pro létání draků, už tolik 
nepřál letadlům, ale i tak se bylo na co dívat. 
 V letošním roce se v našem klubu  vy-
rojila letka polystyrénových elektro combatů 
táhnoucích za sebou barevné stuhy, které si 
navzájem snaží sestřelit, neboli seknout. A 
když se jich tak nahání šest či sedm, tak je to 
opravdu podívaná i pro neznalé. Snad se bu-
dou moci předvést na hřišti při příští oslavě 
Dne dětí s tradiční výstavkou modelářských 
výtvorů.  A co Vánoce? Nenajde se pod stro-
mečkem nějaký drak nebo dokonce model le-
tadla. A můžete klidně přijít za námi na letiště, 
kde Vám poradíme s létáním a jak na to. Přeji 

Láska, která neumírá, hudba, která je věčná, strhující a dojemný 
příběh tragické lásky, tajemná historie, založená na skutečných 
faktech, nádherné melodie, plné vášnivých emocí, písně, které 
se staly celosvětovými hity….

Termín 19. 10. 2014 – výstaviště Praha. Kdo má zájem, kontakt přímo u paní Šimčíkové.

Antoinetta – královna Francie
Romantický příběh z doby vlády Ludvíka 
XVI. A jeho ženy Marie Antoinetty. 
Hlavní roli zpívá Monika Absolonová. 
Odjezd je 13. 4. 2014 v 9.30 
od autobusové zastávky v Drnholci.  
Ještě je volných 10 míst. Cena autobusu 
350,- Cena vstupenky dle objednání. 

Zájezdy na muzikálová představení

všem hezké prožití vánočních svátků a do toho 
nového roku především zdraví a štěstí a na leti-
šti pak „ Letu zdar“ .   Miroslav Plass – předseda    
       LMK Drnholec – www.lmkdrnholec.estranky.cz
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11. 1. 2014 Myslivecký ples

25. 1. 2014 6. krojový ples

8. 2. 2014 Otevřené noční sklepy

15. 2. 2014 16. školní ples: „Ples za školou“

1. 3. 2014 Fašank s pochováním basy

1. 3. 2014 Šibřinky

9. 3. 2014 Maškarní karneval pro děti

15. 3. 2014 Sportovní gymnastika - 16. ročník

16. 3. 2014 3. dětský krojový ples

20. 4. 2014 Místní výstava vín

26. 4. 2014 4. Filipojakubská noc

27. 4. 2014 Divadelní představení

10. 5. 2014 Hasiči – soutěž O pohár starosty 

17. 5. 2014 Hasiči – Okresní kolo mládeže

17. 5. 2014 Zahradní slavnost + Den matek

1. 6. 2014 Den dětí

28. 6. 2014 Krojové hody

29. 6. 2014 Krojové hody

26. 7. 2014 Červencová noc

9. 8. 2014 Soptík Cup

23. 8. 2014 3. babské hody

27. 9. 2014 4. drnholecké vinobraní

27. 9. 2014 Hotařova zábava

11. 10. 2014 Drakiáda

1. 11. 2014 6. dušičkový guláš

30. 11.2014 Rozsvícení stromečku

13. 12. 2014 8. drnholecký jarmark

27. 12. 2014 Košt mladých vín

Datum konání      Název akce 

Přehled předpokládaných kulturních akcí na rok 2014
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Společenská kronika

ŘÍJEN

Auerová Albína

Čížková Františka

Foltánová Marta

Karbulová Ludmila

Kovacsová Yveta

Krýslová Marie

Ing. Nečas Václav

Opavský Josef

Pauli František

Pospíšek František

Pospíšková Marie

Štěpaníková Zita

Tichá vzpomínka
Od minulé Památky zesnulých

do začátku prosince z našich řad odešli 
tito spoluobčané:

Bohuslav Jelínek, Alena Benáková, Josef Filipov, Vlastimil Tomaštík, Karla Pá-
čová, Anna Luknarová, Josef Hrůza, Marie Štyksová, Josef Tomiško, Jan Labaj, 

Rozálie Danihelíková, Ernest Dibuz, Květoslava Ligasová, Petr Dubš, Tomáš 
Cajthaml, Magdalena Fialová, Josef Seďa, Milan Třetina, Jaroslav Škrabal, 

Petr Judas, Olga Procházková, Mária Kalianková, Jiřina Pikalová, Jan Kaňák

Blahopřejeme

LISTOPAD

Bedřichová Viera

Blahutová Dana

Hanáková Margita

Hrůzová Gena

Kalianko Lukáš

Kopejtková Josefa

Macháček František

Malíková Drahomíra

Srnec Josef

Tomaštíková Vladimíra

Zedníčková Blažena

PROSINEC

Hlavenková Anežka

Holcová Jitka

Hradilová Valerie

Juřenová Marie

Liptáková Maria

Michalciová Věra

Ing. Pospíchal Vlastimil

Mgr. Staša Jiří

Šipický Josef

Wiedermanová Pavlína

Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané:

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2013 
V sobotu 30. listopadu jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně 

přivítali mezi naše spoluobčany tyto děti: 
Dominiku Kovacsovou, Kamilu Ruckou, Ondřeje Peřinu a Ondřeje Kocmana. 

Rodičům a příbuzným zazpívaly a zarecitovaly děti z folklorního souboru Jarabáček. 
Vyrůstejte do síly, do krásy a k radosti nám všem!



26

  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 4/2013 bylo vydáno  1 . prosince 201  v nákladu 650 kusů
Další informace o Drnholci na www.obecdrnholec.cz, www.drnholec.eu, 
e-mail: obcasnik@drnholec.eu. Příští číslo výjde v březnu 2014
Uzávěrka 1. 3. 2014, periodický tisk územního samosprávného celku.

 Akce Hotelu Drnholec    v roce 2014  

Přejeme krásné a klidné Vánoce, hodně štěstí a zdraví do roku 2014.
Daniela a John Wornellovi s kolektivem hotelu.

17. - 19. 1. 2014 – Zvěřinový víkend
ochutnejte speciality ze srnce, daňka,
jelena, zajíce, bažanta a divoké kachny

14. - 16. 2. 2014 – Sv. Valentýn
Zveme Vás na romantický večer nejen 
pro zamilované

21. - 23. 3. 2014 – Jarní víkend
Přijďte k nám oslavit příchod jara
 
18. - 21. 4. 2014 – Velikonoce v hotelu
Ochutnejte naše velikonoční menu 
z  jehněčího masa, velikonoční
hlavičku a další speciality

Květen a červen 2014 – Chřest a jahody  
speciality s chřestem 
Objednávky stolu prosíme na tel 519 519 307 
nebo na recepci.

Den Datum Doba
Sobota                         21. 12. 2012 11.00-21.00
Neděle                           22. 12. 2012 11.00-16.00
Pondělí 23. 12. 2012 11.00-21.00
Úterý                              24. 12. 2012 Zavřeno
Středa                          25. 12. 2012 Zavřeno
Čtvrtek                         26. 12. 2012 11.00-21.00
Pátek  27. 12. 2012 11.00-21.00
Sobota                       28. 12. 2012 11.00-21.00
Neděle                         29. 12. 2012 11.00-21.00
Pondělí 30. 12. 2012 11.00-21.00
Úterý - Silvestr                    31. 12. 2012 11.00-24.00
Středa – Nový rok 1. 1. 2014 11.00-21.00

OTEVÍRACÍ DOBA RESTAURACE HOTELU DRNHOLEC PŘES VÁNOČNÍ SVÁTKY

 
VVVVVVVVyVVVVVVVVVV chází: 4

P
D

SttStSStttSStStStttStřeřeřeřeřeřeeřeřeřeřeřeřřeřeřeeřeřeř da – N

39



V sobotu 14. 12. 2013 se konal již

s ukázkou domácí zabijačky

7.

Zavzpomínejme na uplynulé ročníky…
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morový sloupmorový sloup

barokní mariánský sloup pochází z počátku 18. století (1718). návrh v průběhu výstavby, barokní mariánský sloup pochází z počátku 18. století (1718). návrh v průběhu výstavby, 

možná krátce po ní, byl doplněn podezděnou tesanou barokní kuželkovou balustrádou. možná krátce po ní, byl doplněn podezděnou tesanou barokní kuželkovou balustrádou. 

autorem je třebíčský sochař štěpán pagan, jenž zhotovil řadu podobných děl na jižní autorem je třebíčský sochař štěpán pagan, jenž zhotovil řadu podobných děl na jižní 

moravě (jaroměřice 1716, ivančice 1726, hostěradice 1728). za nejvýraznější jeho práci se moravě (jaroměřice 1716, ivančice 1726, hostěradice 1728). za nejvýraznější jeho práci se 

považuje právě mariánský sloup v drnholci.považuje právě mariánský sloup v drnholci.

 uprostřed je čtyřboký sloup dekorovaný reliéfními obláčky s andílčími okřídlenými  uprostřed je čtyřboký sloup dekorovaný reliéfními obláčky s andílčími okřídlenými 

hlavičkami ukončený bohatou hlavicí nesoucí immaculatu. rohové pilíře podnože jsou hlavičkami ukončený bohatou hlavicí nesoucí immaculatu. rohové pilíře podnože jsou 

zatíženy figurami svatých: sv. jan nepomucký, sv. šebestián, sv. florián a sv. josef.zatíženy figurami svatých: sv. jan nepomucký, sv. šebestián, sv. florián a sv. josef.

jedná se o drobnou architekturu se sochami, zapsanou ve státním seznamu nemovitých jedná se o drobnou architekturu se sochami, zapsanou ve státním seznamu nemovitých 

kulturních památek. uprostřed rozšířené části někdej-kulturních památek. uprostřed rozšířené části někdej-

šího tržiště před radnicí a farním kostelem byla umís-šího tržiště před radnicí a farním kostelem byla umís-

těna tato barokní architektura obkroužená dnes již těna tato barokní architektura obkroužená dnes již 

zrekonstruovanou tesanou kuželkovou balustrádou. zrekonstruovanou tesanou kuželkovou balustrádou. 

podnož je vyzděná z cihel vykazuje čtyřboký půdorys podnož je vyzděná z cihel vykazuje čtyřboký půdorys 

s rohy zdůrazněnými dvakrát odstupnými pilíři zavr-s rohy zdůrazněnými dvakrát odstupnými pilíři zavr-

šenými římsou. na podnoži čtyřboký sloup dekorovaný šenými římsou. na podnoži čtyřboký sloup dekorovaný 

reliéfními obláčky s andílčími okřídlenými hlavičkami reliéfními obláčky s andílčími okřídlenými hlavičkami 

ukončený bohatou kompozitní hlavicí nesoucí imma-ukončený bohatou kompozitní hlavicí nesoucí imma-

culatu. nepostradatelná součást historicko-architek-culatu. nepostradatelná součást historicko-architek-

tonického a umělecko-historického fundamentu obce. tonického a umělecko-historického fundamentu obce. 

její význam v historii barokního sochařství na moravě její význam v historii barokního sochařství na moravě 

přesahuje hranice místa. důležitý prvek urba-přesahuje hranice místa. důležitý prvek urba-

nistické struktury bývalého nistické struktury bývalého 

tržiště – náměstí.tržiště – náměstí.

 tuto stavbu chtěli krátce  tuto stavbu chtěli krátce 

po druhé světové válce noví po druhé světové válce noví 

obyvatelé odstranit, zabránil obyvatelé odstranit, zabránil 

tomu tehdejší farář. kolem tomu tehdejší farář. kolem 

roku 1970 byla odvezena jedna roku 1970 byla odvezena jedna 

ze soch na opravu do brna, ze soch na opravu do brna, 

odkud byla vrácena až po odkud byla vrácena až po 

mnoha urgencích po roce mnoha urgencích po roce 

1990. sloup měl být částeč-1990. sloup měl být částeč-

ně opraven v devadesátých ně opraven v devadesátých 

letech. kompletní rekon-letech. kompletní rekon-

strukce včetně obnovení strukce včetně obnovení 

balustrády a maleb se dočkal balustrády a maleb se dočkal 

v průběhu letošního roku.v průběhu letošního roku.

Jiří Janeček
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