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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
 započal měsíc duben, v plném proudu 
je jaro, kterému zima předala své žezlo. Tedy 
pokud lze vůbec o zimě hovořit, protože byla 
nadprůměrně teplá, téměř bez sněhu a bez vlá-
hy, což určitě udělalo vrásky zemědělcům, ale 
věřme, že příroda vše dožene. 
 Po stavební stránce byla dokončena re-
konstrukce části přízemí zdravotního stře-
diska na ordinaci praktického lékaře. Bohužel 
máme problémy s kolaudačním řízením, pro-
tože budova nebyla nikdy na provoz hasičů 
zároveň s lékaři zkolaudována. Jak se ukazuje, 
nemůžeme zkolaudovat novou ordinaci zvlášť, 
ale musíme budovu zkolaudovat jako celek. To s 
sebou přináší řadu problémů a s tím spojených 
fi nančních nákladů. Budova se musí rozdělit na 
7 požárních úseků, to znamená nákup a mon-
táž vnitřních požárních dveří, instalace chy-
bějícího nouzového osvětlení, instalace pani-
kového kování do vstupních dveří v přízemí, je 
nutno také doložit veškeré revizní zprávy atd. 
Z uvedených důvodů v tuto chvíli nedokážu 
odhadnout, kdy bude ordinace v provozu. 
 Na podzim loňského roku nám projektant, 
Ing. Milan Strachoň z Brna, předal vypracova-
nou projektovou dokumentaci na vybudování 
víceúčelového sportovního hřiště v areálu ZŠ 
na místě hřiště stávajícího, které je již ve vel-
mi neutěšeném stavu. V projektu je počítáno 
s provozováním mnoha druhů sportů s tím, že 
by areál sloužil nejen žákům, ale i veřejnosti. 
Předběžný rozpočet ovšem činí 7 mil. Kč, což 
z rozpočtu městyse nelze realizovat. Budeme 
tudíž čekat na vhodný dotační titul, a pokud se 
nějaký objeví, podáme žádost o dotaci.  
 Ještě v minulém roce byly započaty 
přípravné práce a proběhlo několik jednání 
s architekty ohledně projektu na kompletní 
rekonstrukci kulturního domu. Byli osloveni 3 
architekti, kteří mají do konce dubna předložit 
studie a vizualizace řešení, ze kterých bude 
následně vybrána jedna varianta, do které 
budou ještě zapracovány případné připomín-
ky zastupitelů. Poté proběhne výběrové řízení 
na vypracování podrobné prováděcí projektové 

dokumentace. Toto vše je běh na dlouhou trať, 
a když k tomu přidáme i vysoký předběžný 
odhad nákladů, které by mohly činit až 25 mil. 
Kč, dostáváme se se započetím rekonstruk-
ce nejdříve do roku 2016. Samozřejmě pokud 
bude možnost získat na rekonstrukci dotaci, 
požádáme o ni.   
 V říjnu došlo v části sklepa pod byto-
vým domem na ulici Husova č. 55, který je ve 
vlastnictví městyse, k propadu klenby a vytla-
čení klenební podezdívky. Po sesutí zeminy 
do sklepního prostoru došlo k vytvoření velké 
kaverny a porušení vodovodní přípojky. Jelikož 
zadní část sklepa se nachází až pod Havlíčko-
vou ulicí a z části nad ním stojí rodinný dům, 
bylo nutno neodkladně přistoupit ke statickým 
opatřením. Na základě projektu vypracované-
ho statikem proběhlo výběrové řízení na doda-
vatele prací. Vítězem se stala fi rma Sasta z Br-
na s nabídkovou cenou 633.595,- Kč. Nejvyšší 
nabídka činila 672.767,- Kč. Práce by měly být 
dokončeny do 20. dubna. 
 Ve dnech 3. a 4. března proběhlo dvouden-
ní přezkoumání hospodaření městyse za rok 
2013. Kontrolu, tak jako vždy, prováděl Odbor 
kontrolní a právní Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje, který nezjistil žádná závažná 
pochybení, která by mohla mít negativní dopad 
na hospodaření městyse. Děkuji proto všem 
zaměstnankyním úřadu za jejich práci. 
 První březnový čtvrtek se uskutečnilo 1. 
zasedání zastupitelstva v tomto roce. Na tom-
to zastupitelstvu byl schválen rozpočet městy-
se na rok 2014 a byly odsouhlaseny následující 
akce, které bychom v letošním roce chtěli zrea-
lizovat:
- vybudování chodníku na Brněnské ulici od 
kulturního domu směrem k Základní škole 
(250 tis.Kč)
- vybudování chodníku na Tovární ulici od hřbi-
tova ke zdravotnímu středisku (250 tis.)
- vybudování kanalizace na Tovární ulici od 
hřbitova za zdravotní středisko s propojením 
na  Tyršovu ulici (600 tis.)
- osvětlení vozovky z Výsluní na Husovu ulici 
(400 tis.)
- I. etapa vybudování inženýrských sítí pro 
výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod    
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20. dubna 2012
Sýpkou (7 mil.)
- Základní škola - I. etapa výměny elektroin-
stalace včetně rekonstrukce sociálního zařízení 
v budově staré školy (1.500 tis.)  
- zhotovení asfaltové vozovky v dolní části Dyj-
ské ulice (300 tis.)
- demolice dolního dvora na Lidické ulici 
(2 mil.)
Dále se jedná o vypracování následujících pro-
jektových dokumentací: 
- taneční plocha a kryté pódium v areálu TJ 

Dynamo  (100 tis.)
- kanalizace na náměstí, pravá strana při 
pohledu směrem nahoru (100 tis.)
- chodníky na hřbitově (40 tis.)
- vybudování vozovek a kanalizace před všemi 
sklepy na Husově ulici (200 tis.)
- zateplení budovy zdravotního střediska (100 
tis.)  
- prodloužení plynofi kace na ulici Wolkerova po 
odbočku na Starátko (50 tis.)
         Jan Ivičič

Volby do Evropského parlamentu
 Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 23.5.2014 od 14.00 do 
22.00 hod. a v sobotu 24.5.2014 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. Na hla-
sovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasova-
cím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování 
vliv. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlaso-
vacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební 
schránky.                      Jan Ivičič

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

Odešel pan Mgr. Jiří Janeček
 Znali jsme jej jako dlouholetého šéfredaktora Drnholeckého občas-

níku, učitele, bývalého místostarostu, radního a zastupitele, zahrádká-
ře, ale především jako historika, který neúnavně mapoval a odhaloval 
minulost Drnholce a jeho okolí, podílel se na publikacích, vydávaných 

obcí i místními organizacemi, přispíval do regionálních periodik a přib-
ližoval tak historii obce i regionu do povědomí svých spoluobčanů. 

Bude nám všem, kteří jsme ho znali a měli rádi, velmi chybět. 
Nezapomeneme a budeme stále vzpomínat.

                                      Redakce Drnholeckého občasníku

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Je čas rození i čas umírání…    Bible 
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pokračování na str. 6

ROZPO ET M STYSE NA ROK 2014 

P  Í J M Y : 

Text § POL.
Rozpo et v tis. 

K

Da  z p íjmu FO ze závislé innosti 1111 3 600,00

Da  z p íjmu FO z podnikání 1112 280,00

Da  z p íjmu FO vybíraná zvl. sazbou 1113 390,00

Da  z p íjmu PO 1121 3 800,00

Da  z p íjm  za obec 1122 829,00
Dan  z p íjm , zisku a kapitálových výnos   11 8 899,00

Da  z p idané hodnoty  1211 8 100,00
Dan  ze zboží a služeb v tuzemsku   12 8 100,00

odvod za odn tí p dy ze zem d lského p d.fondu   1334 0,00

Poplatky a odvody v oblasti životního prost edí 133 0,00

Místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu (od ob an )   1340 845,00

Poplatek za psy 1341 18,00

Poplatek za užívání ve ejného prostranství 1343 9,00

Poplatek ze vstupného  1344 0,00

Poplatek z ubytovací kapacity  1345 16,00

Poplatek za provád ní výherních automat -místní   1347 15,00

Místní poplatky z vybraných inností a služeb   134 903,00

Odvod výt žku z provozování loterií-automat 1351 80,00

Odvod z výherních hracích p ístroj   1355 250,00

Ostatní odvody z vybraných inností a služeb   135 330,00

Správní poplatky 1361 430,00

správní poplatky 136 430,00

Dan  a poplatky z vybraných inností a služeb   13 1 663,00

Da  z nemovitostí 1511 2 780,00
Majetkové dan 15 2 780,00
DA OVÉ P ÍJMY (sou et za t ídu 1) 1 21 442,00

Ostatní správa v pr myslu, stavebnictví, obchodu a službách (STÚ) 2169 11,00

Odvád ní a išt ní odpadních vod a nakládání s kaly 2321   820,00

Ostatní záležitosti p edškolní výchovy a zákl.vzd l. 3119   700,00

innosti knihovnické 3314   4,00

Rozhlas a televize 3341 7,00

Zájmová innost v kultu e 3392   6,00

Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk 3399 1,00

Bytové hospodá ství 3612 905,90

Nebytové hospodá ství 3613 216,80

Poh ebnictví 3632 31,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené 3639 981,50

Využívání a zneškod ování komunálních odpad 3725   230,00

ROZPOČET MĚSTYSE NA ROK 2014
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Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 6310   17,30
NEDA OVÉ P ÍJMY (sou et za t ídu 2)   2 3 953,50
P íjem z prodeje RD 3612   723,20

Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené 3639   350,00
KAPITÁLOVÉ P ÍJMY (sou et za t ídu 3)   3 1 073,20
VLASTNÍ P ÍJMY (t ída 1+2+3)     26 468,70
Neinvesti ní p ijaté transfery z všeo.pokladny správy SR   4111 0,00

Neinv.p ij.tra.ze SR v rámci souhr.dot.vztahu   4112 1 315,80

Neinvesti ní p ijaté transféry ze státních fond    4113 40,00

Ostatní neinvesti .p ijaté transfery ze státního rozpo tu   4116 558,90

Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí   4121 144,20

P evody z rozpo tových ú t    4134 80,00

Ostatní investi ní p ijaté transféry ze státního rozpo tu   4216 169,60
P IJATÉ TRANSFERY (sou et za t ídu 4)   4 2 308,50
P  Í J M Y   C E L K E M   (t ídy 1+2+3+4)     28 777,20
V Ý D A J E :    

Ozdravování hosp.zví ad,polních plodin,zvl.veterinární pé e  1014   1,00

Podpora ostatních produk ních inností - lesní hospodá ství 1032   200,00

Vnit ní obchod 2141   61,50

Cestovní ruch 2143   20,00

Silnice 2212   485,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219   790,00

Provoz ve ejné silni ní dopravy 2221   84,80

Odvád ní a išt ní odpadních vod 2321   2 037,00

Ostatní záležitosti p edškolní výchovy a zákl.vzd l. 3119   4 945,20

Školní stravování p i p edškolním a základ.vzd l. 3141   220,00

innosti knihovnické 3314   108,40

Ostatní záležitosti kultury 3319   30,10

innosti registr.církví a náboženských spole ností 3330   65,00

Rozhlas a televize 3341   16,00

Ostatní záležitosti sd lovacích prost edk  3349   25,00

Zájmová innost v kultu e  3392   903,00

Ostatní záležitosti kultury, církví a sd l.prost edk   3399   154,00

Ostatní t lovýchovná innost (podpora sportovních oddíl ) 3419   275,00

Využití volného asu d tí a mládeže 3421   55,00

Ostatní zájmová innost a rekreace  3429   23,00

Ostatní ambulantní pé e 3519   30,00

Bytové hospodá ství 3612   491,50

Nebytové hospodá ství 3613   616,00

Ve ejné osv tlení 3631   740,00

Poh ebnictví 3632   25,00

Územní plánování 3635   81,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azené  3639   10 062,00

Sb r a svoz komunálních odpad  3722   710,00
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Monitoring nakládání s odpady 3728   120,00

Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele  3745   1 154,30

Služby sociální pé e 4357   12,00

Požární ochrana - dobrovolná ást 5512   419,00

Zastupitelstva obcí 6112   995,50

Volby do zastupitelstev územních samosprávních celk  6115   10,00

Volby do Evropského parlamentu 6117   10,00

innost místní správy 6171   4 173,00

Obecné p íjmy a výdaje z finan ních operací 6310   0,50

Pojišt ní funk n  nespecifikované 6320   70,00

P evody vlastním f nd m v rozpo tech územní úr. 6330   80,00

Ostatní finan ní operace  6399   1 250,00

Finan ní vypo ádání minulých let 6402   21,20

V Ý D A J E   C E L K E M     32 371,00

F I N A N C O V Á N Í :    
Zm na stavu krátkodobých prost edk  na bankovních ú tech - 8115 -3 593,80

F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M     -3 593,80

    
Rekapitulace v tis. K : P ÍJMY 28 777,20
Z statek Bú k 31.12.2013 byl 8288,7 tis. K .  VÝDAJE 32 371,00
  FINANCOVÁNÍ -3 593,80
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Stal se chudým, aby chom 
bohatli z jeho chudoby 

 Abychom plně prožili velikonoční 
radost z vykoupení, je zapotřebí prožít post-
ní dobu v duchu výzvy církve k pokání. Chtěl 
bych Vám při této příležitosti přetlumočit 
poselství papeže Františka k letošní postní 
době.
 Sv. Otec vychází ze slov sv. Pavla: “Znáte 
přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, 
ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste 
vy zbohatli z jeho chudoby“/2 Kor 8,9/. Tato 
slova nám říkají, že Bůh se neprojevuje pro-
střednictvím světské moci a bohatství, ale 
slabostí a chudobou. Ačkoli bohatý, stal se 
pro nás chudým... Kristus, věčný Boží Syn, v 
moci a slávě rovný Otci, stal se pro nás chu-
dým, sám sebe se zřekl, vyprázdnil se, aby se 
nám připodobnil. Důvodem toho všeho je 
láska, která touží po blízkosti, po tom, aby 
se darovala a obětovala za milované tvory. 
Láska znamená sdílet osud milovaného, činí 
podobnými, vytváří rovnost, bourá vzdále-
nosti. Důvodem Ježíšovy chudoby je: „abys-
te vy zbohatli z jeho chudoby“. Bůh nedo-
pustil, aby nám spása spadla z výšky jako 
almužna toho, kdo dává ze svého přebytku. 
Ježíš sestupuje do vod Jordánu ne pro své 
pokání, ale aby se zařadil mezi nás hříšníky a 
vzal na sebe tíhu našich hříchů.
 Co je tedy tato chudoba, kterou nás 
Ježíš osvobozuje a činí bohatými? Je to prá-
vě způsob, jakým nás miluje a jakým se nám 
přibližuje jako milosrdný Samaritán, který 
přistupuje k polomrtvému člověku. Co nám 
dává pravou svobodu a štěstí, je jeho milo-

srdná, něžná a sdílející láska. 
Kristova chudoba je jeho vtě-
lení. Kristova chudoba je tím 
největším bohatstvím. Ježíš 
je bohatý svou nekonečnou 
důvěrou v Boha Otce, svou 
odevzdaností Otci v každém 
okamžiku a stálým hledá-
ním jeho vůle a jeho slávy. Je 
bohatý jako dítě, které se cítí 

milované a miluje své rodiče a ani na oka-
mžik nezapochybuje o jejich lásce a něžnos-
ti.
 V každé době a na každém místě Bůh 
i nadále zachraňuje svět prostřednictvím 
chudoby Krista, jež se stává chudým ve 
svátostech, ve Slově a ve své církvi, která je 
lidem chudých.
 My křesťané jsme při následování 
našeho Pána povoláni k tomu, abychom 
viděli bídu svých bratří a konkrétně kona-
li pro její zmírňování. Bída není chudoba. 
Bída je chudoba bez důvěry, bez solidarity a 
bez naděje. Můžeme rozlišit trojí druh bídy 
- hmotnou, mravní a duchovní.
 Hmotná bída se týká těch, kdo žijí v 
nedůstojných podmínkách - bez základních 
práv a prostředků prvořadé potřeby jako je 
jídlo, voda, hygienické podmínky, práce: bez 
možnosti rozvoje a kulturního růstu. Proti 
takové bídě staví církev svou službu, dia-
konii, kde v chudých a těch posledních vidí 
Kristovu tvář. Když se moc, přepych a pení-
ze stanou modlami, staví se nad požadavek 
rovného rozdělování bohatství. Svědomí se 
má obrátit ke spravedlnosti, rovnosti, stříd-
mosti a sdílení.
 Mravní bída je tam, kde se člověk stává 
otrokem neřesti a hříchu. Kolik rodin žije 
v úzkosti z toho, že některý z jejích členů 
je obětí alkoholu, drog, hazardu nebo por-
nografi e! Kolik lidí ztratilo smysl života a 
pozbylo naděje! Kolik lidí je k takové bídě 



9

odsouzeno kvůli nespravedlivým sociálním 
podmínkám, nedostatku práce, kvůli nerov-
nosti práv na vzdělání a zdravotní péči.
 Tento druh bídy je vždy spojen s du-
chovní bídou, jež nás zasahuje, když se 
vzdalujeme od Boha a odmítáme jeho lás-
ku. Pokud si myslíme, že si vystačíme sami, 
vydáváme se na cestu směřující ke krachu. 
Bůh je ten jediný, který skutečně zachraňuje 
a osvobozuje.
 Evangelium je pravou protilátkou na 
duchovní bídu. Křesťan je povolán k tomu, 

aby do každého prostředí přinesl osvobozu-
jící zvěst, že existuje odpuštění spáchané-
ho zla, že Bůh je větší než náš hřích, že nás 
vždy nezištně miluje a že jsme stvořeni pro 
společenství a pro věčný život. V závěru sv. 
Otec vybízí k šíření evangelního svědectví 
a k dávání ze svého. Píše:“ Nemám důvěru 
k almužně, která nic nestojí a která nebolí.“
 Kéž nás tyto podněty sv. Otce vedou 
k zamyšlení a k novým rozhodnutím, aby-
chom zažili krásu a pokoj velikonočního jitra. 
  S přáním požehnaných Velikonoc 

P. Jiří Komárek, farář

 Dne 11. 01. 2014 proběhla v městysi Drnholec dobročinná akce s 
názvem Tříkrálová sbírka. Děkuji všem občanům městyse, kteří přispě-
li, nebo alespoň koledníky vlídně přijali. Celkem bylo vybráno 27 006,- Kč. 
Velké poděkování patří dospělým a dětem, kteří po koledě chodili a pomáhali 
s její organizací, jmenovitě jsou všichni vypsání na stránkách knihovny.
 V roce 2013 bylo v knihovně 89 registrovaných občanů, z toho 18 dětí. Celkem si čtenáři 
vypůjčili 6759 knih a časopisů. Na konci roku 2013 vlastní knihovna celkem 9124 knih a 103 
exemplářů docházejících periodik. Nových svazků bylo zaregistrováno 409 kusů a knihovna 
využila 2krát nabídky výměnného fondu z Městské knihovny Břeclav a zapůjčila si 193 svazků.
 Knihovna je otevřena v úterý a čtvrtek, v době od 15:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 
11:00. Čtenářské poplatky zůstávají stejné, pro děti, studenty a seniory činí poplatek 30,- Kč 
za rok pro dospělé 50,- Kč za rok. I v roce 2014 poskytuje knihovna internet zdarma, vloni této 
nabídky využilo 1101 návštěvníků.
 Březen – měsíc čtenářů je název čtvrtého ročníku celostátní akce, kterou vyhlašuje Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků (SKIP). Celý měsíc březen se mohou nový čtenáři registrovat 
zdarma, je vyhlášena amnestie dlužníků. Pro děti jsou nachystané soutěže a hry.
 A že do knihovny nemusíte jen za dobrou knihou, se můžete přesvědčit sami, přijďte si třeba 
jen povykládat, oddychnout si, nebo si vyhledat informace na internetu (např. volné pracovní 
místa a podobně). Těšíme se na vás.     Václavíková Xenie – knihovnice

informujeinformuje
KnihovnaKnihovna 
informuje

Knihovna 

Pořad bohoslužeb o Velikonocích
 Zelený čtvrtek  Velký pátek  Bílá sobota  Velikonoční neděle
Novosedly          16.30         16.30       19.00   9.00
Drnholec           18.00          18.00       21.30              10.30
Jevišovka               neděle 7.30
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      Školní dění
 Po vánočním odpočívání a lenošení jsme 
6. ledna opět nasedli do školního „kolotoče“. 
Pro deváťáky začal první školní den nového 
kalendářního roku velmi zajímavou besedou 
s bratry Jiřím a Davidem Huškovými, vojáky 
AČR, z nichž Jiří je stále v činné službě. Pou-
tavým vyprávěním a fotografi emi přiblížili své 
zážitky a zkušenosti z misí v Afghánistánu a 
bývalé Jugoslávii.
 Své sportovní síly si v lednu měli mož-
nost vyzkoušet prvňáčci a druháci v soutěži 
„Švihadlák“, v pálkované změřili síly šesťáci 
a sedmáci. Naši mladí šachisté se zúčastnili 
krajské soutěže v šachu v Břeclavi. Všichni 
byli pochváleni za pěknou reprezentaci ško-
ly. Dívky sedmých tříd nás vybojovaným tře-
tím místem na přehazované v Břeclavi také 
potěšily. Družstvo chlapců složené z osmáků 
a deváťáků postoupilo z okrskového kola v 
basketbalu do okresního. V Břeclavi se jim již 
tolik nedařilo a skončili čtvrtí.
 Na prvním stupni byl leden ve znamení 
návštěv předškoláčků z Drnholce a Jevišovky, 
aby se podívali do „opravdové“ výuky a sezná-
mili se s prostředím, které je bude čekat u 
zápisu.
 Měsíc leden byl samozřejmě zakončen 
vydáním pololetního vysvědčení. Na prvním 
stupni mu předcházelo kouzelnické předsta-
vení, které přišly zhlédnout i děti z MŠ. V prv-
ním pololetí letošního školního roku prospělo 
78 žáků s vyznamenáním, 131 žáků prospělo, 
neprospěli dva žáci. Pochvala třídního učite-

OTA 
ZE

 ŽIVOTA ŠKOLY

 28. března jsme si připomněli 
Den učitelů. Ráda bych touto cestou 
veřejně poděkovala všem našim paním 
učitelkám, vychovatelkám a pánům učitelům 
jak v mateřských školách, tak v základní škole za 

práci ve výchovně vzdělávací oblasti. Děkuji rovněž za mimoškolní aktivity, bez kterých už bychom si 
ani neuměli představit veřejný život v obcích.  Více podrobností přinášejí následující články.
                                Jana Kalandrová

le byla udělena 51 žákům, pochvalu ředitelky 
školy si zasloužilo 5 žáků. Důtka třídního uči-
tele byla za méně závažné přestupky uložena 
36 žákům, 17 žáků obdrželo důtku ředitelky 
školy.  Za závažné porušování školního 
řádu bylo 6 žáků hodnoceno druhým stupněm 
z chování. 
 V únoru k nám zavítala dvojice divadelní-
ků z Hradce Králové, kteří svým vystoupením 
pro první i druhý stupeň nejen pobavili, ale 
všímavý divák si odnesl i nějaké to výchovné 
ponaučení.
 Pro gymnasty byl tento měsíc důležitým 
pro výběr na gymnastické závodění. Konala se 
školní kola. Nejlépe se dařilo těmto žákyním a 
žákům: 
MŠ -  Silvie Komínková, Lucie Lukáčová, Joha-
na Kršková, Dorotka Hušková
1. – 2. třída – Nikola Rohrerová, Klára Lukáčo-
vá, Daniela Vlková
3. – 5. třída – Natálie Komínková, Dominika 
Hryzláková, Nikola Ševčíková
6. - 7. ročník dívky – Sarah Abassy,Valérie Vrš-
ková, Andrea Kleinová
6. – 7. ročník chlapci – Patrik Vrška, Patrik 
Vymazal, Jan Tisoň
8. -9. ročník dívky – Karolína Mrenicová, Nela 
Štyksová.
 V obou měsících byly uspořádány také 
soutěže v cizích jazycích – konverzační v ang-
lickém a německém a přednes v jazyce ruském. 
Žákyně devátého ročníku Marie Pluskalová a 
Michal Lukeš ze sedmé třídy jeli svoje doved-
nosti v angličtině předvést do okresního kola 

„Jediným učitelem hodným toho jména 
jest ten, který vzbuzuje ducha svobod-
ného přemýšlení a vyvinuje cit osobní 
odpovědnosti.“     (Jan Amos Komenský)
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Zápis do první třídy
 Rozdáním pololetního vysvědče-
ní pracovní den pro paní učitelky na 
prvním stupni ještě zdaleka nekončil. 
Chystaly se na příchod budoucích prv-
ňáčků. Ti přicházeli v doprovodu svých 
rodičů do budovy školy, aby dokázali, 
jak jsou na vstup do školy připraveni. 
Letos byl zápis motivován pohádkou 
Perníková chaloupka a paní učitelky 
se věnovaly dětem po malých skupin-

kách. Připravenost dětí hodnotily 
velmi kladně, jen málo z nich si 
nevědělo s úkoly rady. Určitě 
tomu napomohly i přípravné 
kurzy, které v Mateřské škole 
v Jevišovce zápisu předcházely. 
Předškoláci z Drnholce se mohou 

v podobném kurzu zlepšovat od 
března.

Z Drnholce se přišlo zapsat 14 dětí, z 
Jevišovky 12 dětí a po jednom dítěti 
z Novosedel a Hrušovan nad Jevišov-
kou. Z tohoto počtu byli tři rodiče 
rozhodnuti požádat o odklad školní 
docházky.           Jana Juřenová

Úspěch v konverzační 
soutěži v anglickém jazyce
 Po mnohaleté přestávce jsme se letos při-
hlásili do okresního kola soutěže v konverzaci 
v anglickém jazyce, protože nás mile překvapi-
ly výkony vítězů školního kola. A udělali jsme 
dobře.
 Dne 27. února 2014 v Břeclavě oba naši 
soutěžící předvedli své znalosti na velmi dobré 
úrovni. V kategorii I. A (6. – 7. ročník) obsadil 
Michal Lukeš krásné 2. místo, v kategorii II. A 
(8. – 9. ročník) se Marie Pluskalová umístila 
na 4. místě, bronzová ji utekla jen o půl bodu! 
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a 
přejeme mnoho dalších úspěchů. 
    Jitka Radkovičová

v Břeclavi. Každý měsíc se mohou žáci druhého 
stupně, které baví matematika, účastnit sou-
těže Počtář školy, která se vyhodnocuje v závě-
ru školního roku.   Jana Juřenová
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 V září školního roku 2013 -2014 
uzavřela naše škola projektovou smlouvu 
s Gymnáziem Mikulov. V rámci dvouleté-
ho projektu „Podpora přírodovědného a 
technického vzdělávání na středních ško-
lách v Jihomoravském kraji“ (pro zvídavé 
č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006) mohou žáci 
druhého stupně organizovaně navštěvovat 
gymnázium v Mikulově.   
 Jedná se o jeden z mála projektů, kte-
rý má skutečně praktický smysl -  a světe 
div se -  funguje to. Pro úplnost: jde o pro-
jekt celého kraje, s účastí asi 30 středních 
škol (gymnázia a několika církevních škol), 
který je podporován EU.  Během projektu 
získají školy materiální vybavení pro cvičné 
laboratoře (chemie, fyzika), dílny a podporu 
metodické činnosti.  Je známo, že ne všech-
ny základní školy mají nejnovější vybavení 
pomůckami, proto střední školy v projektu 
nabízí spádovým školám spolupráci, která 
spočívá v možnosti využít nové vybavení pro 
žáky ZŠ a předvést výuku s novými pomůc-
kami na základní škole. Pokud se pomůcek 
týká, záměrem je dosáhnout používání počí-
tače tam, kde dnes v moderním světě výuky 
je. Počítač neslouží na hraní her, ale jako pro-
středek on-line zobrazení, co se při pokusu 
nebo demonstraci děje. Konkrétně se jedná 
o ucelenou řadu různých senzorů od fi rmy 
Vernier, takže žáci mohou přímo vidět, jak se 
mění teplota, tlak, koncentrace, frekvence a 
spousta dalších parametrů podle potřeby. A 
ptáte se, jak je to v praxi?
 Jako první v pátek 6. prosince 2013 
jeli do Mikulova žáci 9. ročníku. Seznámili 
se s výukou chemie a vybavení m odborných 
učeben na gymnáziu. Vyzkoušeli si rovněž 

samostatnou práci v laboratoři při zkoumání 
vodíku a kyslíku. V rámci výuky také zpraco-
vali několik pracovních listů. Na programu 
mají ještě další lektorské dny, které se budou 
týkat organické chemie a ochrany potravin.
V prosinci se vyučování zúčastnili i osmáci, 
kteří mají během trvání projektu možnost si 
vyzkoušet práci ve fyzice. Například měřili a 
viděli okamžitě průběh síly, měřili vlastnosti 
pohybu těles apod. 
 Ve čtvrtek 9. ledna 2014 žáci 7. ročníku 
pokračovali v projektu v předmětu Pracov-
ní  výchova.  Vyučování probíhalo v dílnách 
odborného výcviku a žáci měli možnost sku-
tečně tvořit. Po nezbytném bezpečnostním 
školení si mohli vyzkoušet stroje potřebné 
pro zámečnickou a opravárenskou činnost a 
na některých pak sami pracovali. Každý měl 
samostatné pracoviště a k dispozici základní 
sadu nářadí. Někteří z nich je použili zcela 
evidentně poprvé. Každý žák měl za úkol 
vyrobit pod vedením učitele svůj vlastní 
výrobek – svícínek. Bez ohledu na špina-
vé ruce a oblečení je nutné konstatovat, že 
všem se výrobek podařil, ale hlavně všem 
se výuka moc líbila. Svícínky si odnesli na 
památku a prý se budou těšit na další výuku 
6. března. Další dny proběhy 7. a 14. února, 
kdy se osmý a devátý ročník zúčastnil další 
výuky chemie a fyziky. 
 Na závěr musíme podotknout, že se 
nejedná o suplování výuky. Vyučující obou 
stran spolupracují a domlouvají se, co na 
základní škole nelze realizovat. Je to nároč-
né, ale funguje to, má to smysl, a hlavně 
zatím se zdá, že to žáky baví. A o žáky nám 
jde.             RNDr. Tomáš Zejda

Projekt s Gymnáziem Mikulov
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 V sobotu 15. března 2014 se konal 
v tělocvičně ZŠ Drnholec již 18. ročník závodů 
ve sportovní gymnastice. Na lavečce, kladině, 
páse, hrazdě a při přeskoku porovnávalo své 
dovednosti 109 cvičenců ze 16 škol a sportov-
ních organizací. Diváci mohli zhlédnout gym-
nasty a gymnastky od předškolního věku až po 
dorostence. Závodníci se na tuto gymnastickou 
událost sjeli z blízka (Drnholec, Březí, Hrušova-
ny nad Jevišovkou, Mikulov, Podivín) i z daleka 
(Bučovice, Vyškov, Moravské Budějovice, Slav-
kov, Šlapanice). 
 V přestávkách mezi jednotlivými sledy 
se mohlo oko i srdce diváka potěšit tanečními i 
hudebními vystoupeními žáků a žákyň pořáda-
jící školy. O hladký průběh a o celkovou spoko-
jenost všech přítomných se starali pracovníci a 
žáci školy.
 A kdo vlastně vyhrál? Určitě všichni, kteří 
se zúčastnili, i když na stupních vítězů mohli 
stanout vždy jen ti nejlepší.  Vždyť za každým 
vystoupením stojí spousta času a úsilí závodní-
ků i jejich trenérů a rodičů. 
 A tak nezbývá, než poděkovat všem účast-

níkům i organizátorům a doufat, že i napřesrok 
se k tomuto gymnastickému svátku sejdeme 
v hojném počtu. Již po devatenácté.
P.S.: Výsledkovou listinu i fotodokumentaci je 
možné si prohlédnout na školních webových 
stránkách  www.drbnik.cz.    Jitka Radkovičová

Tradiční gymnastické závody v Drnholci
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 I my, nejmladší občánci Drnholce, pod-
nikáme mnoho zajímavých, pozoruhodných 
a zábavných akcí a činností. Pojďte s námi 
nahlédnout do dění těch nejmenších…
 Hned na úvod musím říct, že se ve 
školce opravdu nenudíme. Každý týden na 
děti čeká nové téma a s ním i plno poutavých 
úkolů, písniček, básniček, her, povídání, 
pohádek, vycházek… Děti se při plnění úko-
lů učí mnoho dovedností a jejich osobnost je 
rozvíjena po všech stránkách. Všechny čin-
nosti jsou realizovány ve formě her a veške-
rá výchovně-vzdělávací práce je přizpůsobe-
na individuálním potřebám a zájmům dětí.
 Mimo týdenní činnosti podnikáme 
spoustu dalších aktivit. Konec loňského 
roku jsme zakončili netradiční vánoční 
besídkou, kterou jsme si společně s dětmi 
a rodiči opravdu užili. Besídka se tentokrát 
konala venku za úplné tmy - třída starších 
dětí si připravila program se svítícími tyčin-
kami a mladší děti si zahrály na zvířátka. 
 Celý leden naše předškoláčky provázela 
příprava na zápis, se kterým se pojila náv-
štěva první třídy, společné učení se školáky 
a onen samotný zápis do 1. třídy.   
 V únoru jsme si povídali o zdraví a v 
rámci tématu nás v těchto týdnech navští-
vila pohádka o Františkovi v podání slečny 
Lucie Zabloudilové a také návštěva zdra-
votní sestřičky paní Jany Seďové. Děti si 
z těchto akcí odnesly mnoho informací o 
zásadách zdravé výživy a také pozitivních 
účincích pohybu. Během měsíce února jsme 
se zapojili do zimních olympijských her a ve 
školce si uspořádali dopoledne plné olympij-
ských disciplín. Také nás navštívilo divadlo 
z Hodonína s pohádkou Krteček a dáreček, 
která nám připomenula, jak se k sobě navzá-
jem máme chovat. 

 V březnu jsme navštívili brněnské pla-
netárium s pohádkou Kouzelný útes. Děti 
byly nadšené a pozorování hvězdiček s prolí-
náním pohádky si opravdu užily. S předško-
láky začínáme jezdit na předplavecký kurz, 
dále nás čeká zahájení  Edukačně-stimulač-
ního programu, ve kterém se předškoláci 
společně s rodiči budou připravovat na 1. 
třídu, do které nastoupí po prázdninách. 
Dále si v březnu na školkové zahradě přiví-
táme jaro a také půjdeme zahrát do základní 
školy tři pohádky o sociálně patologických 
jevech (cigarety, alkohol, drogy). Jak se nám 
to všechno vydařilo, si budete moci přečíst v 
dalším čísle občasníku. Věřím, že náhled do 
dění drnholecké školky se Vám líbil a že se 
budete těšit i na další „návštěvu“.
                    Sandra Heinischová

Nakouknutí 
do naší 

školičky
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Středa 14. května
18. ročník veřejné sbírky a preventivní akce 
Ligy proti rakovině Praha s informacemi o 
prevenci rakoviny.
 Tematické zaměření letošní sbírky: pre-
vence nádoru plic a výchova k nekouření. 
Výskyt bronchogenního karcinomu v ČR stále 
stoupá a kouření (aktivní i pasivní) se na jeho 
vzniku podílí až z 90%...
  „Rakovinou onemocní kaž-
dý třetí občan České republiky... 
Dodržováním jednoduchých zásad 
zdravého životního stylu lze podle 
nejnovějších poznatků až 50ti % 
všech onkologických onemocnění 
předejít! Šíření zásad prevence rako-
viny je naším hlavním cílem, pomozte 
prosím i Vy...“
Kdo je Liga proti rakovině Praha?
•  Liga proti rakovině Praha je občanské 
sdružení působící v ČR od roku 1990. 
•    Má tři hlavní cíle činnosti - nádorová 
prevence, zlepšení kvality života onkologic-
kých pacientů, podpora vzdělávání a onkolo-
gického výzkumu. Více na www.lpr.cz. 
•Její činnost je fi nancována ze sponzorských 
darů a především z výtěžku veřejné květnové 
sbírky. 
Co je Český den proti rakovině?
•  Sbírková akce s nejdelší tradicí v ČR 

- za sedmnáct let se květ měsíčku lékařského 
s barevnou látkovou stužkou stal symbolem 
boje proti rakovině.
•  Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvoji-
ce) nabízejí během tohoto dne letáky s infor-
macemi o prevenci rakoviny a látkovou kopii 
květu měsíčku lékařského se špendlíkem na 
připevnění a stužkou za dobrovolný příspěvek 

(minimálně 20 Kč).
•    Peníze za kytičku vhazují dárci 

přímo do zabezpečených poklad-
ních vaků. Tyto vaky jsou po skon-
čení akce předány k přepočítání 
na pobočky České pošty. Pošta 
poté zašle peníze na účet LPR, kte-

rá je následně rozdělí na jednotlivé 
programy boje proti rakovině. 

•    Symbolickou odměnou pro dobro-
volníky jsou žlutá trička s logem akce, které 
jim po skončení zůstávají, pro koordinátory 
akce (pedagogy, vychovatele atd.) jsou připra-
veny drobné dárky.
•  Mezi dobrovolníky jsou kromě členů 
sdružení onkologických pacientů především 
studenti všech typů škol (středních, základ-
ních, vysokých i mateřských), junácké a pio-
nýrské oddíly, členové ČČK, ČSŽ, dobrovolní 
hasiči, zástupci měst a obcí, fi rmy i jednotliv-
ci.
 Další informace také na www.denproti-
rakovine.cz.

Liga proti rakovině Praha 

Český den proti rakovině 2014

Vážení spoluobčané, žáci ZŠ Drnholec se letos opět zapojí do „květinového 
dne“. Ve středu 14. května 2014 budou nabízet květy měsíčku lékařského se 
stuhou v odpoledních hodinách v obcích Drnholec, Jevišovka, Nový Přerov 

a Novosedly. Děkujeme všem, kteří přispějí a pomohou tak v boji s touto 
zákeřnou chorobou.

*********************************************
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 V neděli 9. 3. se v sále MKZ Drnholec usku-
tečnil dětský maškarní karneval. Kdo by snad 
pochyboval o tom, že by se tu v tento nádherný jarní 
den sešlo málo lidí, tak se plete.
 Ples začal jako vždy představením masek, pokračo-
val tancem s nafukovacími balonky a tancem na novi-
nách. Nechyběla ani papírová bitva a přetahování lanem. 
Volnou chvilku si mohly děti zpestřit v našich zábavních 
koutcích a ověřit si 
tak své pohybové 
schopnosti ve střel-
bě na cíl, shazování 
kuželek a posouvá-
ní pingpongového 
míčku. O dobře na-
plněná břicha se 
starala obsluha paní 
Sulz a paní Juřeno-
vá, o nezapomenu-
telnou zábavu na 
tanečním parketu děvčata ze základní školy, 
o pestrý program pirátka Hana Vlková a Zuz-
ka Šedivá a o kolo štěstí Sandra Heinischová.
 Děkujeme především těm, bez kterých 
by se tento den mohl jen ztěží uskutečnit, a 
to věrným sponzorům, Městysi Drnholec, 
dále pak panu Zámečníkovi za pořízení boha-
té fotodokumentace a přátelům a známým za 
přípravu sálu.
 Karneval se povedl na jedničku a příští 
rok se na vás těší na stejném místě a se stejně dobrou náladou organizátorky Hana Vlková 
a Martina Bejdáková.          Martina Bejdáková

Pozvánka do divadla
Ochotnický divadelní spolek Drnholec vás srdečně zve 
na ztřeštěnou pohádku na motivy klasických 
ruských pohádek od Vladislava Kracíka

„O ŠÍLENĚ STATEČNÉM 
              IVANOVI“

Přijďte se pobavit a zasmát do sálu MKZ Drnholec v neděli 11. května 2014 
v 16.00 hodin.                                                                       Těšíme se na vás!

  Maškarní karneval      v Drnholci
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 Je únorový sobotní podvečer a u Hasičské zbrojnice se sešli milovní-
ci vína na prvních Nočních otevřených sklepech. Za svitu pochodní, luce-
ren a ohně putovala stovka účastníku po dvanácti otevřených sklepech. 
Průvod doprovázel ponocný, Bakus a průvodci v dobovém oblečení.   
U každého vina-
ře bylo možno 
ochutnat ze čtyř 
vzorků mladého 
vína. Večer se 
vydařil a účast-

níci si večera užili. Pořadatelé a vinaři věří, že tento 
večer nám založil novou tradici.              Bakchus
Foto: Stanislav Valášek

Pronájem prostor sklepa ve Staré radnici
 Předmětné prostory je možné pronajmout fyzickým i právnickým osobám pro 
uzavřené akce, a to jako jednodenní pronájem, nebo pronájem víkendový. Víkendovým 
pronájmem se rozumí předání prostor v pátek a převzetí následně v pondělí.  Prostory 
nebudou za navrhované ceny pronajímány za účelem podnikání.    
 Ceny pronájmu jsou stanoveny následovně:
pronájem jednodenní
 • cena v letním období       750 Kč •     cena v zimním období       1250 Kč
pronájem víkendový
 • cena v letním období      1500 Kč •     cena v zimním období       2500 Kč
vratná záloha na zapůjčený inventář  500 Kč
 Ceny nájmu jsou včetně poskytnutí souvisejících služeb, tedy vodné, stočné, spo-
třeba energií.

Večerním Drnholcem zapl anuly ohně
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Plesová sezóna
 ...tradice 
nebo minulost?

Myslivecký ples..... 

 V měsíci lednu jsme my, myslivci, započali ple-
sovou sezónu v obci. Popravdě jsme měli trošku obavy 
z návštěvnosti, neboť doba těsně po vánočních svátcích 
není zábavě příliš nakloněna. Jsme rádi, že tomu tak 
nebylo. Vás, občanů, kteří se na náš ples těší, je stále dos-
ti.
 Pravidelní návštěvníci našich plesů si již všimli, že 
vás v rámci programu seznamujeme s mysliveckými tra-
dicemi. Letos to byl hon a zvyklosti na něm. Mluvené 
slovo doplnil svým trubačským uměním i člen myslivec-
kého kroužku „Srnčata“ a student Střední lesnické školy 
Matěj Kubiš. Ačkoli jsme sdružení bez honitby, zvěřina v 
tombole nechyběla a nezklamala ani svou rozmanitostí.
 Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem spon-
zorům, kteří nás už léta podporují a také všem návštěv-
níkům za jejich zájem o naše tradice. A nevěřícím chceme vzkázat, že ples pro obec zachováme i 
nadále, pokud o nás bude takový zájem jako doposud! 
 Děkujeme za přízeň a na shledanou v létě na „Červencové noci“.
             Za všechny poctivé myslivce Pavla Suchyňová, jednatelka MS Rozvoj
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Školní ples anebŠkolní ples aneb

Ples
zahájili krátce po 
osmé hodině večerní polonézou žáci 9. a 8. třídy, kteří jejímu 
nacvičování věnovali pod vedením paní Šimčíkové a Zabloudilo-
vé nejedno čtvrteční odpoledne a leckterou přestávku. Ale stálo 
to za to, moc se líbila!
 Druhé vystoupení čekalo diváky ve 21 hodin. Děvčata 

tanečního kroužku vedená a nalíčená Zuzkou Šedivou předvedla svou sestavu. V deset hodin se 
přišla ukázat o něco starší „děvčata“ na klokaních botách a jako třešnička na dort přišlo chvilku 
před půlnocí půlnoční překvapení rozverných učitelek a koloběžkou vybaveného učitele.
 Kromě speciálního programu nechyběla tradiční tombola, občerstvení s usměvavým perso-
nálem, tipovací soutěž a pochopitelně tanec za hudebního doprovodu skupiny „Šarže 54“. Všichni 
přítomní se skvěle bavili a oceňovali téměř „rodinnou“ atmosféru plesu.
 Velký dík patří všem sponzorům, kteří náš ples podpořili. Další poděkování patří všem 
zaměstnancům a přátelům školy, kteří se podíleli na přípravě a průběhu plesu. Děkujeme všem 
návštěvníkům za skvělou atmosféru a věříme, že se za rok opět sejdeme a podpoříme tak naše děti 
a žáky, jimž je výtěžek plesu věnován v podobě odměn do soutěží a zlepšení prostředí a vybavení 
školy.                 Tomáš Procházka, Jana Kalandrová

ples „Za školou“
V sobotu 15. února proběhl po roční přestávce 
školní ples s tématickým názvem „Za školou“.
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 25. ledna 2014 se v Drnholci konal již 
6. krojový ples. Za zvuku, vyjímečně se linoucí-
ho z reproduktorů, byl ples slavnostně zahájen 
slezskou besedou. Předtančení se zúčastnilo 
šest koleček, pět složených z místních taneční-
ků a tanečnic a jedno kolečko bylo přespolní, a 
to z Novosedel. 
 Po odtancování besedy už k tanci vyhráva-
la kapela Hornobojani. V přestávkách nás svým 
svérázným humorem rozesmál lidový vypravěč 
František Uher z Lanžhota. Myslím, že jeho 
vystoupení bylo příjemným zpestřením pro-
gramu plesu. Doufám, že se všichni návštěvníci 
bavili a užili si ples stejně jako my. Děkujeme 
všem, kteří se na plesu jakkoliv podíleli a těšíme 
se na další akci, kde se s Vámi rádi uvidíme. 
                          Dáda Štyksová
          Foto: Pavel Božek

6.Krojovy‘  ples  v Drnholci
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Na 130 dětí 
zaplnily sál kul-
turního domu v Drnholci 
na 3. dětském krojo-
vém plese, který se 
konal v neděli 16. 3. 

2014. Zahájení bylo 
ve 14.00 Moravskou 

besedou deseti koleč-
ky souborů Borověnky 

z Valtic, Dunajku z Dolních 
Dunajovic, Hanýsku ze 
Šakvic, Hrozénku z Bulhar, 
Pomněnky z Tvrdonic, Žiž-
kovjánku z Moravského Žižkova 
a místního Jarabáčku. V průbě-
hu plesu pánové poměřili své síly 
ve verbuňku. Porota složená ze 
sourozenců Ševčíkových nejlé-
pe ohodnotila verbíře z Hanýsku 
a Žižkovjánku. V párovém tanci a 
vrtěné se nejvíce dařilo opět dětem 
z výše jmenovaných souborů, ale i děti z Jarabáčku obsadily nižší 
příčky. K tanci a poslechu hrála slovácká kapela Horenka z Boře-
tic. Během odpoledne si diváci mohli zvolit soubor, který se jim 
nejvíce líbil. Pohár sympatie zůstal v Drnholci Jarabáčku rozdí-
lem 10 hlasů od druhého Hanýska a třetí skončil Žižkovjánek. 
Všem zúčastněným souborům děkujeme za hojnou účast. Nej-
větší zásluhu na hladkém průběhu plesu měli rodiče z Jarabáč-
ku. Všem ostatním přítomným děkujeme za příjemně strávené 
nedělní odpoledne. A v neposlední řadě děkujeme i sponzorům, 
zvláště Městysi Drnholec, dále Evě Kalousové a Dádě Štyksové.

Bronislava Šimčíková a Miroslava Štyksová - vedoucí Jarabáčku
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TJ Dynamo informuje
 Začal již měsíc duben, končí zimní čas 
a my se ocitáme na začátku období, které 
každého potěší. Je stále tepleji a tepleji 
zvlášť v tomto roce a naše krásné pocity 
může pokazit náhlý příchod jediného dne 
mrazu a budeme očekávat, jak to dopadne.
 Konec roku jsme oslavili na „Silvestra“, 
utkáním mezi staršími a mladšími hráči. 
I počasí bylo uspokojující a tak se zadařilo. 
Za připravenou akci děkujeme a vzhlížejme 
k Silvestru 2014.
 Vzhledem k tomu, že se nám nedaří 
zajistit trenéra žáků, přes oslovení mno-
hých schopných bývalých hráčů, zůstává 
našim přáním, aby mladí fotbalisté nemu-
seli hostovat v Novosedlech.
 Družstvo dorostu začalo svoje trénin-
kové období s přípravou na mistrovskou 
soutěž 3. tř. OP Břeclav.
 Družstvo mužů se přes zimu, tj. v měsí-
ci lednu a únoru, připravuje individuelně a 
koncem února začaly přípravné zápasy na 
umělé trávě v Hrušovanech nad Jevišovkou. 
Přípravu na umělé trávě organizuje Marek 
Konečný, za což mu děkujeme. Vzhledem k 
počasí se dne 9. 3. 2014 uskutečnilo utkání 

TJ Dynamo - poděkování
TJ Dynamo Drnholec děkuje všem sponzorům, kteří nám přispěli jakou-

koliv formou sponzorského daru při zajištění tomboly 
a ostatních nutných věcí při zajištění akce

„ŠIBŘINKY v DRNHOLCI 2014“
Zvláštní poděkování patří fi rmě HTS za poskytnutý dar.

MOC DĚKUJEME.

na našem hřišti s mužstvem PRÁČE.
 Před námi je jarní období sezóny 2013 
a 2014 a první utkání mužů je venku s 
mužstvem Hustopeče. První domácí utkání 
je 6. 4. 2014. Toto utkání je stěžejní proto, 
abychom mohli hrát utkání na domácím 
hřišti, protože OFS Břeclav nám stanovil 
podmínky na úpravu hřiště tak, aby odpo-
vídalo požadavkům Okresního přeboru:
 1.Výměna střídaček hráčů
 2.Koridor pro odchod hráčů
 3.Zábradlí okolo hřiště
 4.Zábrany pro zachycení míčů
 Vše se odvíjelo od poskytnutí dota-
cí na uskutečnění splnění požadavků OFS 
Břeclav. Rada Městyse a zastupitelé při-
stoupili ke schválení dotací vstřícně a jsme 
vděční, že poskytnuté prostředky nám 
pomůžou vše zajistit. Je to sice velice šibe-
niční termín do konce března, ale věříme, 
že to vyřešíme.
 V březnu se uskutečnila naše největší 
jarní akce „ Šibřinky v Drnholci 2014“. Ple-
su se zúčastnilo, věřte nevěřte, je to spočí-
táno, 121 masek na vynikající úrovni. Na 
této akci se představila skupina „ Merlin“, 
zahrála výborně s drnholeckým muzikan-
tem p. Švejdou.
 Ať každý z nás si začíná užívat tepla a 
vzhlíží k tomu jaru a létu s nadějí krásných 
dní a zážitků. Přijďte pravidelně povzbudit 
naše hráče v jarní sezóně.
 Děkujeme.  
                Za výbor Křivánek Ferdinand
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  Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři, jistě mi dáte zapravdu, že 
není v lidských silách informovat Vás o 
všech úskalích a nástrahách nového občan-
ského zákoníku, a to nejen z důvodu rozsáh-
losti a komplexnosti této nové právní úpra-
vy, ale zejména proto, že lidská tvořivost a 
vynalézavost je bezbřehá. I přes posledně 
vyslovenou myšlenku však mám za to, že je 
na místě zde nadnést alespoň některé úvahy 
týkající možných praktických dopadů.
 Nový občanský zákoník vychází z 
principu neformálnosti právního jednání – 
smlouvy. Tento přístup vychází z myšlenky 
svobody člověka. Zde je kladen důraz na to, 
aby jedinec byl ve svém rozhodování a jed-
nání co nejméně svazován právní normou. 
Připravme se tedy na skutečnost, že nově je 
možné uzavřít celou škálu smluv jednodu-
še po telefonu. Odhaduji, že řada prodejců 
čehokoliv, např. domácích potřeb, zájezdů, 
pojištění, bude této možnosti hojně využí-
vat. Lze si představit dokonale proškolené 
telefonisty či telefonistky, kteří Vám budou 
milým hlasem nabízet své výrobky a služby. 
Jakýkoliv Váš projev souhlasu či zájmu pak 
může být posuzován jako Váš svobodný pro-
jev akceptace nabídky, a tedy platné uzavření 
smlouvy. Nahrávka toho telefonátu poslouží 
jako důkaz. Nechci zde vyzývat k tomu, 
abyste nepřijímali telefonní hovory z nezná-
mých čísel, a pokud ano, 
abyste se omezili na strohé 
konstatování „nic nechci“. 
Situace má mnohem ele-
gantnější a takříkajíc práv-
ní řešení. Ustanovení § 
1758 nového občanského 
zákoníku (NOZ) stanoví, 
že dohodnou-li se strany 
na použití určité formy k 
uzavření smlouvy, pak se 

má za to, že nechtějí být vázány, nebude-li 
tato forma dodržena. To platí i tehdy, pro-
jeví-li jedna ze stran vůli, aby smlouva byla 
uzavřena v písemné formě. Osobně bych 
tedy komukoliv, kdo mi bude něco nabízet 
po telefonu, sdělil, že chci zaslat nabídku 
písemně a pokud ji budu chtít přijmout, uči-
ním tak rovněž písemně.
 Nový občanský zákoník zavádí dále tzv. 
postoupení smlouvy, které je jako institut 
upraveno v § 1895 a násl. NOZ. Tento insti-
tut umožnuje jedné ze smluvních stran vyvá-
zat se, či jinak řečeno osvobodit, z uzavřené 
smlouvy a postoupit svá práva a povinnosti 
na třetí osobu. Prakticky se s tímto můžete 
setkat například tehdy, jestliže autosalonu 
zaplatíte zálohu na nové vozidlo a autosa-
lon tuto smlouvu postoupí na další osobu. V 
tento moment povinnost dodat Vám auto či 
vrátit zálohu již nemá autosalon, ale napří-
klad nějaká bahamská společnost, na kterou 
byla smlouva postoupena. Samozřejmě, že v 
této situaci zákon pamatuje i na nás občany, 
a to tak, že můžeme osvobození autosalonu 
z uzavřené smlouvy odmítnout. Pro tuto 
obranu odmítnutím je však velmi krátká 
lhůta 15 dnů. Bude tedy vhodné u každé 
uzavírané smlouvy sledovat, zda umožňu-
je citované postoupení smlouvy, a pokud 
ano, pak se takovému smluvnímu ujednání 
vyhnout.

Některá úskalí nového občanského 
zákoníku - část I.
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Plesová sezóna Jarabáčku
    První ples čekal na děti z Jarabáčku v Bulharech, 
který se konal 27.1.2014. Sešlo se zde šest souborů, 
aby zahájil ples Moravskou besedou. Z Jarabáčku se 
plesu zúčastnilo 22 dětí. Domů si odvezli spoustu 
cen z tomboly a taneční zkušenosti.
    V Břeclavi se konal ples o jarních prázdninách a 
možná proto z 32 dětí Jarabáčku se zúčastnilo jen 
devět. Neudělali žádnou ostudu. Besedu si zatanco-
vali hned dvakrát, aby se vystřídali všichni. Kluci si 
poprvé vyzkoušeli kloboukový tanec, naučili jsme se 
i Karpatský a klackový tanec. Opět jsme si odvezli 
spoustu výher z tomboly. Děkuji všem zúčastněným 
a hlavně Mirečce za to, že nám vytrhla trn z paty 

(protože bylo málo děvčat a ona přivezla tři) a to byla celý týden na horách, přijeli až v sobo-
tu večer a i přesto obětovali nedělní odpoledne reprezentaci Jarabáčku. Děkuji. 
       Bronislava Šimčíková - vedoucí Jarabáčku

Co dělají „Srnčata“
 Tak nám konečně nastává jaro a naše vycházky dostávají docela jiný náboj. Pravdou je, že 
letošní zima k nám byla shovívavá, přesto však ponurá a šedivá. V polích bylo sice pusto, zato u 
vody živo. Vodního ptactva je u nás stále dost a okolí řeky Dyje je hnízdištěm mnoha druhů ptac-
tva, nejen vodního. 
 Učíme své svěřence poslouchat zvuky a hlasy ptáků, rozeznávat rozdíly mezi samečky a 
samičkami, které jsou obzvláště teď, na jaře, nejvíce patrné. Příkladem je bažant obecný, který 
bude brzy v toku. Zajíci se „honcují“ a před-
vádějí své „boxerské umění“. 
 V dubnu nás čeká výstava trofejí a jarní 
svod loveckých psů, tentokrát v Pavlově (5. 
– 6. dubna). Přístupná je i široké veřejnos-
ti. Na výstavě je kromě trofejí možno shléd-
nout i vycpaniny zvířat z preparátorské dílny 
manželů Francových ze Šakvic a výtvarné 
práce dětí na téma „Mé toulky přírodou“. 
 Čeká nás také jarní přechod Pálavy, 
z Pavlova až do Mikulova. Budeme si všímat 
fauny i fl óry tohoto chráněného území. 
 Pro drnholecké děti chystáme s dalšími 
organizacemi dětský den, na kterém nebudou 
chybět atraktivní disciplíny, jak ty tradiční, 
tak i zcela nové. 
 A kam zamíříme v létě? Ještě nejsme 
zcela rozhodnuti, ale vybíráme mezi Českou 
Kanadou a NP Podyjí.

Pavla a Radek Suchyňovi a „Srnčata“
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 Aktivní důchod 
 v Drnholci
 Nový kalendářní rok začal v klubu 
důchodců volbou nového předsednictva. 
Oživení činnosti přenesli i tři noví členo-
vé. Především paní Lida Muszelová, kte-
rá je zároveň i dopisovatelkou okresních 
novin Znojemska i Břeclavska. 
 První zpráva o našem klubu se v Břec-
lavském deníku již objevila. 
 V letošním roce máme mezi sebou 
vzácného jubilanta pana Vlastimila 
Ondráčka. 
 K jeho překvapení jsme mu připravili 
náležitě veselou oslavu. Přes internetové 
stránky jsme mu nechali zahrát krásné pís-
ničky. Vše zařídila paní Muszelová, která 

je členkou radia Dechovka Brno. Při pís-
ničkách jsme si krásně zazpívali a dokonce 
i zatancovali. 
 Různé činnosti a zábavy přispívají 
seniorům ke zlepšení nálady, procvičují 
si motorické schopnosti, myšlení apod. 
Na tom jsme založili další aktivity v klu-
bu. 
 V současné době připravujeme různé 
výrobky a práce pro velikonoční dílničky, 
které budou věnované dětem. 
 Akce se uskuteční v rámci výstavy 
vín 20. 4. 2014 ve 13.30 v šatně místního 
kulturního zařízení. Zveme rodiče a děti, 
mohou si zde nazdobit velikonoční perníč-
ky, vyrobit kraslici, uplést mrskačku anebo 
prohlédnout či zakoupit drobnou veliko-
noční výzdobu. Těšíme se na vaši účast.      
                                            Milena Langeová

    ZŠ a MŠ Drnholec pořádá od 4. 7. 2014 do 13. 7. 2014 desetidenní dětský 
tábor s celotáborovou hrou: 

„Po stopách Robinsona, námořníka 
z Yorku“. 
Tábor se nachází v Podhradí. 
Základna je vybavena bazénem a obklopena krásnou 
přírodou. Cena tábora je 3200,-Kč. V ceně je zahrnuta 
doprava, ubytování ve čtyřlůžkových chatkách, 
5x denně strava, po celý den pitný režim a připojištění. 

Zájemci si mohou přihlášky vyzvednout ve škole 
přímo u paní Šimčíkové.

V neděli 1. 6. 2014 ve 14.00 se bude konat na hřišti TJ Dynama
Oslava Dne dětí. 

Na děti čeká opět spousta stanovišť se záludnými úkoly, sladkými 
odměnami a kulturním programem. 

Nebudou chybět naši modeláři a občerstvení.
 Srdečně zvou pořádající organizace.
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Společenská kronika

LEDEN 
Blahová Věra
Boudná Anežka
Burianová Ludmila
Čápková Danuše
Filipovová Jana
Grulichová Marie
Hanáčková Anežka
Hrabcová Marie
Kaňáková Růžena
Karbulová Esterka
Konečný Stanislav
Kyler Alois
Liptáková Luďka
Mondek Štěpán
Mucalová Anna
Ing Peřinová Vladimíra
Šimčík František
Šrot Leopold
Šulan Jan

Svá životní jubi lea oslavili  
  tito naši sp oluobčané

Blahopř ejeme

BŘEZEN
Bártová Marie
Bršťáková Jana
Hadaš Vladimír
Chytilová Gabriela
Jungmannová Ludmila
Kalianko Juraj
Knee Erwin
Kočí Jiří
Křibíková Jana
Ludin Josef
Medovarský Michal
Němcová Olga
Němec Bedřich
Novosádová Mária
Pospíšková Ludmila
Řešetka Miloslav
Srnková Helga
Stanislav Jaroslav

ÚNOR
Bokorová Jarmila
Čápková Elfrida
Čápková Jarmila
Děnešová Anna
Grulich Antonín
Kadlečík František
Kopřiva Václav
Kopřivová Marie Jana
Kovář Milan
Ondráček Vlastimil
Pašková Lenka
Pašková Mária
Petrů Jenovefa
Pitáková Milada

Ing Táborská Dagmar
Tichý František
Vavřinová Marie
Woznica Milan

Repová Anna
Tomeček Miroslav
Vutov Ivan

Vítání občánků  
V sobotu 22. března jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně 
přivítali mezi naše spoluobčany tyto děti: 

Veroniku Němcovou, Evu Mitischkovou a Sáru Abrahámovou. 
Rodičům a příbuzným zazpívaly a zarecitovaly děti z folklorního 
souboru Jarabáček. 

Vyrůstejte do síly, do krásy a k radosti nám všem!
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 Z•Á•J•E•Z•D•Y
27. 4. 2014 pořádáme zájezd na výstaviště Flóra Olomouc. 

Kdo by měl zájem, nechť se nahlásí u paní Šimčíkové nebo na podatelně Úřadu 
městyse Drnholec. Odjezd je v 7.30 od autobusové zastávky. 

Cena autobusu je 200,-Kč a vstupenky 100,-Kč. Předpokládaná doba příjezdu je 
kolem páté hodiny odpoledne.

19. 10. 2014 se pořádá zájezd na muzikálové představení 
Fantom Opery na pražské výstaviště do GOJA Music Hall. 

Ještě máme pět vstupenek volných. 
Kdo by měl zájem, kontaktujte paní Šimčíkovou. 

Zahrádkáři v Drnholci si dovolují pozvat občany na
TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN,
která se koná v neděli dne 20. dubna 2014 
v sále Kulturního domu v Drnholci.
 Začátek výstavy je v 10.00 hod. 
K poslechu bude hrát cimbálová muzika Jožky Severina.
V rámci odpoledního programu ve 14.00 hodin vystoupí 

dětský folklórní soubor „Jarabáček“. 
 Doufáme, že se na našem koštu zastavíte, ochutnáte pár vzorků 
a odejdete s opojivou náladou plnou nových zážitků.

MAMINKY, TATÍNCI, BABIČKY, DĚDEČCI, TETIČKY, STRÝČCI A VŠICHNI 
DALŠÍ PŘÁTELÉ ŠKOLY - POZOR!

Základní škola a mateřská škola Drnholec pro vás připravuje

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
SPOJENOU S OSLAVOU DNE MATEK,

která se bude konat
V PÁTEK 16. KVĚTNA OD 16.00 HODIN V PROSTORÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Těšíme se na vás!
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 V listopadu loňského 
roku  mně naprosto nečeka-
ně prostřednictvím emailu 
kontaktoval pan Fritz 
Lange, pravnuk Mathiase 
Langeho, který byl vlastní-
kem továrny na zemědělské 
stroje, která stála na místě 
nynější hasičské zbrojnice. 
Kromě toho byl Mathias Lan-
ge v roce 1875 zakládajícím 
členem Sboru dobrovolných 
hasičů v Drnholci (Die Feu-
erwehr) a taktéž jeho prvním 
velitelem. 
 Pan Fritz Lange mi zaslal několik fotografi í z rodinného archivu, které zřejmě 
ještě nebyly nikdy publikovány a které budeme postupně otiskovat v Občasníku. 
Na zde uvedené fotografi i vidíte Mathiase Langeho ve slavnostní hasičské unifor-
mě někdy kolem roku 1910, fotografem byl Boris Hendler z Vídně. Na čtvrté straně 
obálky je pohlednice ze cvičení hasičů zřejmě mezi lety 1910 – 1920, Mathias Lange 
je označen křížkem. Jen pro zajímavost, budova, na níž cvičení probíhalo, je bývalý 
hostinec U Zlatého jelena, který stál vedle nynějšího hotelu a byl zbourán v 70. letech 
minulého století. Mathias Lange zemřel v roce 1920 ve věku 76 let a jeho náhrobek je 
možno dodnes najít na drnholeckém hřbitově.     
         Jan Ivičič  

Mathias Lange
továrník a první velitel 
dobrovolného 
hasičského sboru
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