
OBČASNÍK
Drnholecký

pokračování na str.3

Vážení spoluobčané,
     vydáním letošního třetího čísla 
Občasníku zároveň končí i volební období 
2010 – 2014. Ve dnech 10. a 11. října pro-

SLOVO STAROSTY

O jejich průběhu se dočtete více 
na str. 15

Říjen 2014

číslo 3

ročník 16

pokračování na str. 3

PŘÍJEMNÉ BABÍ LÉTO VÁM 
PŘEJE REDAKCE DRNHOLECKÉHO 

OBČASNÍKU.

běhnou volby do zastupitel-
stva městyse a já bych proto chtěl 
Drnholci popřát, aby k volebním urnám 
přišlo daleko více voličů než před čtyřmi 
lety, kdy byla účast kolem 50%. To zname-
ná, že polovině voličů je úplně jedno, co se v 
Drnholci děje a kterým směrem se ubírá.



Přírodovědný  pobytový
kurz ve Vel. Pavlovicích

Edukačně stimulační program

S letními aktivitami Jarabáčku
se můžete seznámit na straně 18.

Přesun čarodějnic
na Starátko

Z obsahu:Z obsahu:

O zajímavostech 
z natáčení pořadu 
ČT1 „Po našem“ 
v Mikulově 
za účasti krojovaného 
komparsu z Drnholce
se dočtete 
na straně 24.
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Na putování Na putování 
Českou Kanadou Českou Kanadou 
se vydáme se „Srnčaty“ se vydáme se „Srnčaty“ 
na straně 20.na straně 20.

Na putování 
Českou Kanadou 
se vydáme se „Srnčaty“ 
na straně 20.



Pokračování ze str. 1 
Myslím, že je to velká škoda. Drnholci také 
přeji, aby si jeho občané dobře vybrali mezi 
kandidáty na zastupitele. Aby se správy 
městyse ujali lidé pracovití a slušní a ne 
arogantní s plnou pusou řečí, ale jak se říká 
„skutek utek“. 
 Ze tří předložených studií na komplet-
ní rekonstrukci kulturního domu byl zastu-
piteli k realizaci vybrán návrh Ing. arch. 
Aleše Fialy z Brna. Nyní probíhají přípravy 
k započetí vypracování prováděcí projekto-
vé dokumentace (KD je detailně mapován 
a zaměřován). Vypracování projektu bude 
trvat možná až rok a proto bude rekonstruk-
ce zahájena nejdříve v roce 2016.     
V červenci bylo dokončeno pokládání nového 
chodníku na Brněnské ulici včetně zrušení 
septiku před kulturním domem a vybudová-
ním parkoviště. V tomto měsíci bylo taktéž 
realizováno osvětlení vozovky z Výsluní na 
Husovu ulici.
 Ve výběrovém řízení na vybudování 
chodníku a kanalizace na Tovární ulici od 
hřbitova za zdravotní středisko s propoje-
ním kanalizace na Tyršovu ulici zvítězila 
fi rma Colas s nabídkovou cenou 1.778.867,- 
Kč vč. DPH. Byly podány celkem 3 nabídky, 
nejvyšší činila 1.996.488,- Kč. Práce byly 
zahájeny počátkem září a v průběhu října by 
měly být dokončeny. 
 V opakovaném výběrovém řízení na 
dodavatele prací na vybudování inženýr-
ských sítí pro výstavbu rodinných dom-
ků v lokalitě Pod Sýpkou podala nejnižší 
nabídku taktéž společnost Colas a to ve 
výši 14.018.491,- Kč vč. DPH. Soutěže se 
zúčastnily celkem 4 společnosti, nejvyš-
ší nabídka činila 16.950.772,- Kč. Práce 

budou započaty v říjnu a hotovo by mělo být 
v červnu příštího roku. Žádám proto obča-
ny, kteří bydlí v blízkosti této lokality, aby 
měli pochopení a trpělivost, protože po dobu 
výstavby zde bude zvýšený hluk, prašnost a 
taktéž lze očekávat zablácené vozovky, které 
samozřejmě stavební fi rma bude mít za úkol 
průběžně čistit. 
 V prázdninových měsících proběhla 
demolice dolního dvora na Lidické ulici, nyní 
ještě zbývá podrtit stavební suť na recyklát 
a celkově místo uklidit. Recyklát bude pone-
chán zatím na místě a bude využíván např. 
k opravám polních cest nebo bude taktéž 
nabídnut k prodeji. 
 Pokládání nových chodníků na hřbitově 
se ujala parta kolem pana Josefa Krejčího. 
Letošní, 1. etapa, bude stát 236.447,- Kč vč. 
DPH. Položení zbytku chodníků by mělo být, 
dle mého názoru, jednou z priorit nového 
zastupitelstva v příštím roce.  
 Na závěr mi dovolte poděkovat končí-
cím zastupitelům za jejich práci, protože sta-
rosta bez zastupitelů neudělá a nevybuduje 
vůbec nic. Děkuji jim za to, že i jejich přiči-
něním se myslím povedlo kus dobré práce 
vykonat. 
 Děkuji taktéž všem zaměstnankyním 
a zaměstnancům městyse za jejich práci, 
ať už na úřadu nebo při péči o veřejná pro-
stranství, dále všem, kteří se podílejí na 
přípravě a účinkování při různých společen-
ských a kulturních akcích, svatbách, vítání 
občánků, pohřbech apod., Sboru pro občan-
ské záležitosti, sponzorům, členům komisí, 
výborů, redakční radě Občasníku a členům 
spolků a zájmových organizací za jejich čin-
nost.   Jan Ivičič
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 V srpnu odešla po 37 letech práce na úřadu na zasloužilý odpočinek paní 

Marie Sikorová. Jménem všech pracovníků úřadu jí touto cestou děkuji za její obě-

tavou práci pro Drnholec a drnholecké občany, za její vstřícnost a ochotu a přeji jí 

do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.                  Jan Ivičič

****************** PODĚKOVÁNÍ ******************
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DRNHOLEC
 Volby do zastupitelstev měst a obcí se budou konat v pátek 
10.10.2014 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 11.10.2014 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. Zastupi-
telstvo městyse stanovilo maximální počet členů zastupitelstva v 
novém volebním období na 15.
 V Drnholci byly zaregistrovány 4 kandidátní listiny voleb-
ních stran: Komunistická strana Čech a Moravy, Starostové a 

nezávislí, Drnholec 2014 a Nezávislí. Dále přinášíme jmenné seznamy jednotlivých 
stran včetně volebních programů dle pořadí kandidátních listin.   Jan Ivičič

Volební program
 Zhodnocení plnění volebního programu za uplynulé volební období:
• vybudování zbylých chodníků na Hrušovanské ulici a od hřbitova k hasičské   
 zbrojnici, opravy stávajících chodníků – splněno
• opravy stávajících chodníků probíhají průběžně
• dokončení oprav budovy ZŠ a budovy Úřadu městyse – splněno
• vybudování kanalizační přípojky ke mlýnu a na Mlýnskou ulici – splněno
• oprava vozovky a chodníků na Smetanově ulici – splněno
• výstavba sběrného dvora – splněno
• oprava vozovky a chodníků na Stavební ulici – splněno
• opravu vozovky a chodníků před základní školou – splněno
• vybudování inženýrských sítí v lokalitě Pod Sýpkou II pro výstavbu RD –   
 výstavba právě začala, bude dokončeno v polovině příštího roku
• oprava vozovky Výsluní – Husova ulice – splněno
• oprava budovy staré radnice – splněno
• vybudování víceúčelového sportovního hřiště – je zpracována projektová doku- 
 mentace, vydáno stavební povolení. Předběžné náklady činí 7 mil. Kč, nelze 
 fi nancovat z rozpočtu městyse, čekáme na vhodný dotační titul.
• zateplení a výměna oken na hasičské zbrojnici – okna vyměněna, na zateplení 
 získána dotace 1 mil. Kč, práce započnou v říjnu
• zateplení a výměna oken na kulturním domě – nesplněno, od záměru bylo 
 upuštěno, je nutná kompletní rekonstrukce KD
• výsadba zeleně v obci a okolí – v obci splněno, na výsadbu v extravilánu probí- 
 há výběrové řízení
• revitalizace prostoru u zastávky – splněno
• vydání propagačních materiálů o obci – splněno
• zhotovení informačních tabulí pro turisty – splněno
• dokončení restaurování soch a drobných sakrálních staveb – sochy, morový 
 sloup a kaplička na hřbitově zrestaurovány, zbývají zrestaurovat křížky
• modernizace internetových stránek obce – splněno
• zefektivnění práce Úřadu městyse, zvláště na přechod k bezhotovostním plat-
 bám poplatků – splněno
• zkvalitnění práce výborů a komisí – splněno částečně, některé komise pracovaly 
 špatně
• spolupráce se zájmovými organizacemi, občanskými sdruženími a spolky, pod-
 nikateli, příspěvkovými organizacemi, zvláště v oblasti práce s mládeží, život- 

DRNHOLEC 2014
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 ního prostředí a řešení potřeb pro seniory – nedá se hodnotit jedním slovem.  
 Dotace poskytnuty všem žadatelům, některým ne v takové výši, jakou požado 
 vali. V rámci možností městyse jsme se snažili vycházet vstříc, komunikace pro- 
 bíhala na dobré úrovni. 
 Zapojení obce do soutěže „Vesnice roku“  - nesplněno
 Nad rámec volebního programu se v rámci různých projektů podařilo vybudo- 
 vat, opravit nebo i vydat daleko více. 

Volební program na další čtyřleté období 2014 – 2018.
 Jak jsme psali již před čtyřmi lety, nechceme stavět vzdušné zámky a psát líbivé 
sliby. Na základě fi nančních možností městyse jsme se snažili sestavit reálný program.
Za prvořadé považujeme dokončit již schválené nebo započaté akce:
- průběžné opravy stávajících chodníků a vozovek
- vybudování inženýrských sítí v lokalitě Pod Sýpkou II pro výstavbu RD
- vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu školy (v případě získání dotací)
-  kompletní rekonstrukce kulturního domu
- výsadba zeleně v extravilánu městyse (v případě získání dotací)
- dokončení kolaudace hasičské zbrojnice a zdravotního střediska, otevření nové ordi- 
 nace v přízemí, zateplení budovy
- vybudování chybějící kanalizace na náměstí
- oprava interiéru ZŠ, výměna el. instalace, radiátorů apod.
- vybudování kanalizace, vodovodu a vozovek před sklepy na Husově ulici
- nová vozovka na Dyjské ulici – od mlýna k lesu
- cyklostezka po levé hrázi Dyje do Pasohlávek (v případě získání dotací)
- vybudování chodníků na hřbitově 
- zpracování projektové dokumentace (a pokud to fi nanční situace dovolí i realizace)  
 na kanalizaci, plyn, vodovod a vozovku v Akátí
- revitalizace rybníčku za Dyjskou ulicí, vytvoření odpočinkové zóny (v případě získá- 
 ní dotací)

Kandidát
po .
íslo p íjmení, jméno, tituly v k

Navrhující
strana

Politická
p íslu nost

1 Ivi i  Jan 47 NK BEZPP
2 Kocman Bronislav Ing. 34 NK BEZPP
3 Kalandrová Jana RNDr. 51 NK BEZPP
4 Bejdák Karel 40 NK BEZPP
5 Kone n  Stanislav 43 NK BEZPP
6 Kalianko Radim 39 NK BEZPP
7 panielová Andrea Bc. 41 NK BEZPP
8 Kone ná Petra 39 NK BEZPP
9 Suchy ová Pavla 51 NK BEZPP
10 R i ka Libor Ing. 44 NK BEZPP
11 ev ík Petr Bc. 44 NK BEZPP
12 Knee Ervin 44 NK BEZPP
13 Heinischová Sandra Bc. 25 NK BEZPP
14 tyksová Ivana 32 NK BEZPP
15 t paník Pavel 38 NK BEZPP

KANDIDÁTNÍ LISTINA
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Kandidát
po .
íslo p íjmení, jméno, tituly v k

Navrhující
strana

Politická
p íslu nost

1 Holec Stanislav Ing. 57 NK BEZPP
2 Topor áková Yveta 43 NK BEZPP
3 Krbe ková Dagmar 64 NK BEZPP
4 Kabrhelová Iva Ing. 69 NK BEZPP
5 Becherová Jarmila 49 NK BEZPP
6 Kone n  Mojmír 41 NK BEZPP
7 Schmidt Michal 30 NK BEZPP
8 Kovaczová Yveta 50 NK BEZPP
9 Janakiev David 39 NK BEZPP
10 Seveldová Pavla Bc. 39 NK BEZPP
11 Pospíchal Vlastimil Ing. 50 NK BEZPP
12 eman Martin 29 NK BEZPP
13 Malík Ji í 33 NK BEZPP
14 tyks Josef 67 NK BEZPP
15 Tome ek Miroslav 70 NK BEZPP

NEZÁVISLÍ
Volební program
NEZÁVISLÍ si budou prezentovat volební program sami.

KANDIDÁTNÍ LISTINA

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Volební program
 Cílem kandidátní listiny STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ bylo dát dohromady osob-
nosti, které jsou schopny svými osobními a profesními zkušenostmi nabídnout znalosti 
pro vyvážený rozvoj našeho městyse.
 Drnholec je místem s velkým potenciálem pro růst a rozvoj v mnoha oblastech. Naší 
prioritou je přispět k vybudování podmínek pro kvalitní život občanů městyse a naslou-
chat jejich potřebám. Svým aktivním přístupem chceme nabídnout rozvoj stávajícího 
zastavěného území, ale také budovat lokality nové. Chceme podporovat místní nezis-
ková sdružení i podnikatele a zkvalitnit kulturní a společenský život. V neposlední řadě 
máme zájem na zvýšení celkové atraktivity městyse a maximálním využití možností, 
které Drnholec má. To vše ve spolupráci s okolními obcemi v rámci rozvoje celého regio-
nu. Volbou členů z naší kandidátní listiny dáte hlas těm, kteří Vám chtějí naslouchat.

Kandidát
po .
íslo

p íjmení, jméno, tituly v k
Navrhující

strana
Politická

p íslu nost

1 Malík Pavel 29 STAN BEZPP

2 Kadle íková Ji ina 57 STAN BEZPP

3 tyksová Dana 30 STAN BEZPP

KANDIDÁTNÍ LISTINA
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y

4 ápková Michaela Ing. 25 STAN BEZPP

5 Kneeová Ane ka Ing. 24 STAN BEZPP

6 Zem ík Miroslav 63 STAN BEZPP

7 Hada ová Ta jana 42 STAN BEZPP

8 Kleinová Anna 49 STAN BEZPP

9 erník Tomá  Bc. 28 STAN BEZPP

10 Stopka tefan 50 STAN BEZPP

11 Marková Marie 29 STAN BEZPP

12 Kalousová Eva 41 STAN BEZPP

13 Mitischka Old ich 62 STAN BEZPP

Kandidát
po .
íslo

p íjmení, jméno, tituly v k
Navrhující

strana
Politická

p íslu nost

1 Pe ák Radek Ing. 41 KS M BEZPP

2 paniel Jan 31 KS M BEZPP

3 Hu ková Renata 34 KS M BEZPP

4 Coufal Zden k 66 KS M BEZPP

5 Toma tík Jan 54 KS M KS M

6 ebestová Lenka 36 KS M BEZPP

7 D evojánek Josef Ing. 57 KS M BEZPP

8 ebesta Karel 68 KS M KS M

9 Moravcová Al b ta 44 KS M BEZPP

10 paniel Jan 68 KS M KS M

11 Jakubcová Bo ena 67 KS M KS M

12 N mec Karel 66 KS M KS M

13 Horák Antonín 66 KS M KS M

14 Zacheusová Eva 56 KS M KS M

Komunistická strana Čech a Moravy
Volební program
 Nechceme a ani nemůžeme slibovat, že změníme Drnholec. 
Pokud do zastupitelstva projdou někteří z našich kandidátů, tak naši kandidáti budou 
podporovat všechny dobré projekty pro rozvoj městyse. Půjde nám především o to, aby 
občané naší obce pocítili dobré a průhledné hospodaření vedení městyse. Budeme pod-
porovat rozvoj služeb, zejména pro starší spoluobčany, kde je nutné vytvořit podmínky 
pro důstojné prožití stáří. Další oblastí je podpora drobného podnikání, ať se jedná o 
zemědělskou výrobu, drobné kovovýroby a další služby občanům. 
 Dále je potřeba podpořit sportovní aktivity, např. požární sport, fotbal a rozvíjet 
další sporty, zejména zapojení mládeže. K tomu je potřeba, aby fungovaly komise při 
radě městyse. Budeme se snažit seznámit spoluobčany s podrobnějším prosazováním 
našich záměrů. 
 Děkujeme předem za Vaše hlasy našim kandidátům. Ještě závěrem, je nutné, aby 
se voleb zúčastnila většina občanů, 40 nebo 50% je málo.

KANDIDÁTNÍ LISTINA
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 2. listopad je tradičně proniknutý zbož-
nou úctou k zemřelým, na které s vděčnos-
tí vzpomínáme. Čím jsme starší, tím delší 
seznam zemřelých v srdci nosíme, přičemž 
vzpomínka na nedávno zesnulé je nejbolest-
nější.
 Jeden italský básník napsal výpravnou 
báseň s názvem Hroby. Snažil se v ní vyjád-
řit, že jediným prchavým životem po smrti je 
pouze život ve vzpomínkách pozůstalých, nic 
víc. My křesťané věříme, že naši zemřelí žijí v 
naprostém slova smyslu v Bohu.
Nad vchody na hřbitovy bývá umístěn nápis: 
„My jsme byli, co jste vy, vy budete, co jsme 
my.“ Bible mluví o smrti s nadějí: „Duše spra-
vedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich 
utrpení“ (Mdr 3,1). Smrt se nás dotýká velmi 
zblízka, jsme před ní všichni rovní a bezbran-
ní. O její bolestné tváři víme dost, dokonce i 
Ježíš plakal nad smrtí svého přítele Lazara a 
potil se krví před svou vlastní smrtí.
 Bible ale hovoří o druhé tváři smrti, jež 

ztratila svůj bodec, jež už nevy-
hrožuje naší existenci totálním 
zničením. Písmo odhaluje tuto 
křesťanskou tvář smrti pomocí 
dvou obrazů - porodu a křtu. Apo-
štol Pavel píše v listě Římanům: 
„Jsem totiž přesvědčen, že utrpení 
tohoto času nejsou nic ve srovnání 
se slávou, která se na nás v budouc-
nosti zjeví. Zůstala však tvorstvu 
naděje, že i ono bude vysvobozeno 
z poroby porušení, a to k účasti na 
svobodě, které oslavením nabudou 
Boží děti.“ (Řím 8, 18 a 8, 21)
Smrt je také křtem: „ V křest mám 
být ponořen, a jak je mi úzko, než 
bude vykonán!“ řekl Ježíš o své smr-

ti. Křest a smrt jsou dva zaměnitelné pojmy 
také u sv. Pavla - pohřbeni ve křtu, pokřtěni ve 
smrti. Dříve se křtilo ponořením do vody, což 
naznačovalo smrt, a vynoření poté vzkříšení.
 Jak mohou mrtví vstát? A jaké to budou 
mít tělo, až přijdou? Ptali se křesťané v Korin-
tu. Pavlova odpověď zní: „ My jsme na sobě 
nesli podobnost s tím člověkem, který pochá-
zel ze země. Stejně tak poneseme i podobnost 
s tím, který je z nebe.“  Lze říci, že co se stalo 
s Kristem v jeho vzkříšení, stane se i s těmi, 
kdo jsou Kristovi: „Kristus probudí mrtvé a 
našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla 
oslaveného.“ (3. eucharistická modlitba)
 Celá naše úvaha vyúsťuje v nepřekona-
telnou naději ve vzkříšení, jak ji vyjádřil sta-
rozákonní Job: „ Věřím, že můj Vykupitel žije, 
a že v den poslední ze země zase vstanu a v 
svém těle uvidím Boha, svého Spasitele.“ (Job 
19, 25 - 26)

(Zpracováno volně podle R. Cantalamessy)

P. Jiří Komárek, farář

Pobožnost za zemřelé Drnholci bude v neděli 2. listopadu v 14.30 hod.

Sbor pro občanské záležitosti Drnholec zve spoluobčany na tradiční

Vzpomínku k památce zesnulých,
která se bude konat v neděli 2. listopadu 2014

ve 14,00 hodin na místním hřbitově.
Sejdeme se na tomto místě posledního rozloučení a pokoje, abychom 

zde společně uctili památku zesnulých.

ní
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Říká se, že každý 
den něco krásného 
končí a něco krás-

ného začíná. Máme za sebou prázdniny, dny 
odpočinku a v pondělí 1. září 2014 nám začaly 
dny „pracovní“, začal nový školní rok. Věřím, že 
to bude rok, který nám přinese mnoho krásných 
zážitků, určitě se obohatíme navzájem. Učitelé 
žákům a žákyním budou předávat své znalosti 
a žáci a žákyně zase určitě přinesou svou dobrou 
náladu a úsměvy, které se obvykle symbolicky 
přiřazují k dětství a mládí. Nesmíme zapome-
nout ani na rodiče a ostatní spoluobčany, se kte-
rými se setkáváme při různých příležitostech. 
Jaký bude školní rok 2014/2015 záleží na nás 
všech.
 Během prázdnin se v naší škole intenzivně 
pracovalo, zvláště na staré škole, kde proběhla 
rekonstrukce WC, rekonstrukce elektroinstalace 
a přebudování přízemí pro rozšíření kapacity 
mateřské školy. Kdy v této třídě bude zahájen 
provoz, zatím nevíme, záleží nyní na nadříze-
ných orgánech. V současné době probíhá proces 
schvalování navýšení kapacity mateřské školy. 
Rovněž v budově mateřské školy na ulici Hru-
šovanská proběhla rekonstrukce WC v 1. patře. 
Velké poděkování patří zřizovateli školy a zastu-
pitelům městyse Drnholec, kteří nám tyto akce 
odsouhlasili a poskytli fi nanční prostředky z 
rozpočtu obce.  Děkujeme zaměstnancům všech 
fi rem, kteří celé prázdniny na těchto rozsáhlých 
rekonstrukcích pracovali: Zednické práce Roman 
Kalianko, Voda – topení – plyn Radim Kalianko, 
Elektromontáže Stanislav Konečný a pan Jan 
Třetina – malíř, natěrač. 
 Několik desítek žáků se v průběhu prázd-
nin zúčastnilo dětských táborů, jednak pří-
městských, které měla na starosti slečna Lucie 
Zabloudilová anebo desetidenního letního 
tábora v překrásném údolí řeky Dyje blízko Pod-
hradí. Stejně jako vloni měla poutavý program 
a organizaci na starosti paní Bronislava Šim-
číková.  Nezahálely ani děti z Jarabáčku, které 
absolvovaly svá vystoupení i během prázdnin a 

OTA 
ZE

 ŽIVOTA ŠKOLY

„Tajemství úspěchu v životě není dělat, 
co se nám líbí, ale nalézt zalíbení 
v tom, co děláme“      T. A. Edison

měsíce září. Podrobnosti 
najdete v dalších člán-
cích.
 A co nás tedy čeká? 
Jsou nějaké změny? 
Začneme pedagogickým sborem, kde jsou změny 
minimální. Jen na prvním stupni budete nově 
potkávat slečnu Veroniku Woznicovou, kte-
rá bude v páté třídě zastávat funkci asistenta 
pedagoga. Ostatní paní učitelky, pány učitele a 
paní vychovatelky znáte. Takže velmi stručně: 
třídní učitelkou 1. třídy je paní Mrenicová, 2. 
třídy paní Škrabalová, 3. třídy paní Bejdáková, 
4. třídy paní Šimčíková, 5. třídy slečna Kneeová, 
6. třídy pan Zejda, 7. třídy paní Radkovičová, 
8. A paní Zabloudilová, 8. B paní Vlková, 9. tří-
dy pan Pichanič. Ve funkci zástupkyně ředitele 
a výchovné poradkyně je paní Juřenová. Další 
členové pedagogického sboru jsou paní Smíško-
vá, pan Bárta, pan Procházka a pan Slavík. Ve 
školní družině pracuje paní Stašová a slečna 
Kneeová. Školní klub pro převážně dojíždějící 
žáky bude fungovat pod vedením pana Bárty.
 Poděkování za práci v letních měsících si 
zaslouží rovněž školní jídelna pod vedením paní 
Zajícové. O naše žaludky se dále starají kuchař-
ky paní Fedorková, paní Sýkorová a paní Pospí-
šilová. I během prázdnin se o fi nance školy sta-
rala paní Dubšová a v kanceláři pracovala skoro 
celé léto sekretářka paní Václavíková. Zvláštní 
poděkování za práci v letních měsících v sou-
vislosti s výše uvedenými rekonstrukcemi patří 
všem paním uklizečkám, konkrétně paní Čema-
nové, Lečbychové, Mondekové, Tomolové a panu 
školníkovi Marcelu Hadašovi. 
 Mezi důležité změny můžeme počítat 
i příchod nových žáků a žákyň. Poprvé jsme 
mezi námi přivítali prvňáčky, celkem dvacet tři 
nových tváří. Jsou to: Nikolas Demko, Karin 
Dobroňová, David Feitl, Lukáš Feitl, Nikol 
Fibigerová, Valerie Grbavčicová, Jakub Haj-
din, Nikola Havelková, Matěj Kalianko, Silvie 
Komínková, Anna Krejčí, Johana Kršková, 
Tomáš Křivánek, Denis Lukáč, Lucie Lukáčová, 
Zuzana Majerská, Tereza Mikulčíková, Eliška 
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Nováková, Josef Odehnal, Patrik Rabata, Lau-
ra Trněná, Karolína Vlčková a Vojtěch Zourek. 
Prostředí školy pro většinu z nich není neznámé, 
protože jako předškoláci zde absolvovali několik 
návštěv, děti z Drnholce v prostorách 1. stup-
ně prošli edukačně-stimulačním programem. 
Věřím, že se každé pondělí budou těšit na návrat 
do své třídy za svojí paní učitelkou, kterou budou 
pozorně poslouchat, protože ta je naučí číst, psát 
i počítat. 
 Poprvé do drnholecké školy přišli i žáci z 
Novosedel a Nového Přerova, kteří nastoupili do 
šesté třídy: Barbara Braun, Petr Cupák, Tere-
za Křeková, Tomáš Kvapil, Jan Langer, Lukáš 
Láník, Simona Ritterová, Sebastian Ševčík, 
Denis Tomaštík, Dominik Václavík, Sára Vít-
ková, Justýna Zajícová. Věříme, že si na nové 
prostředí rychle zvyknou. Celkem základní školu 
navštěvuje 219 žáků.
 Mimoškolní aktivity zajišťují dvě oddělení 
školní družiny a školní klub. Zájmové kroužky, 
stejně jako v předchozích letech, jsou vedeny 
pod Domem dětí a mládeže Mikulov. Nabídka 
kroužků je různorodá, ale jejich činnost závisí 
na počtu přihlášených žáků. Děti mají mož-
nost chodit do těchto zájmových útvarů: taneč-
ní kroužek, šachy, kytara, míčové hry, pěvecký 
kroužek, fl orbal, dramatický kroužek, výtvarně-
keramický kroužek, gymnastika, šikovné ruce, 
cvičení na klokaních botách, bubnování. Pro děti 
se specifi ckými poruchami učení škola nabízí 

dyslektický kroužek.
 Od letošního školního roku zavádíme 
elektronickou žákovskou knížku, která by měla 
pomoci v lepší komunikaci mezi školou a rodi-
nou. Nově také zřizujeme žákovskou radu, 
složenou ze zvolených zástupců žáků a žákyň 
8. a 9. ročníku. Slibujeme si od ní zlepšení vzta-
hů mezi pedagogy a žáky a zapojení žactva do 
mimoškolních aktivit. K užší spolupráci mezi 
učiteli, rodiči a žáky bude sloužit celoroční pro-
jekt „Uháčkujme si lepší svět (alespoň ten škol-
ní)“ – společným háčkováním taburetek k pří-
jemné relaxaci a komunikaci. Více k projektu se 
dočtete v samostatném článku. 
 V nadcházejícím školním roce budou 
pokračovat projekty, které byly nebo jsou fi nan-
covány z prostředků EU. Jedná se o projekty: „Já 
na to mám“, „Ovoce do škol“ a „Podpora přírodo-
vědného a technického vzdělávání na středních 
školách v Jihomoravském kraji“. Pedagogičtí 
pracovníci budou zapojeni do projektu „Pojďme 
se dotknout ICT“. O dění ve škole vás budeme 
pravidelně informovat prostřednictvím Občas-
níku, ale aktuální informace nejen ze školy, ale i 
z mateřských škol můžete sledovat na webových 
stránkách školy: drbnik.cz.    
 Závěrem přeji ještě jednou všem zaměst-
nancům školy, žákyním i žákům a jejich rodi-
čům úspěšný, zajímavý a pohodový školní rok 
2014/2015.             Jana Kalandrová

UHÁČKUJME SI LEPŠÍ SVĚT (alespoň ten školní)
        Takto je nazván celoroční projekt pro děti, rodiče 
(nebo rodinné příslušníky) a učitele. U vchodu do ško-
ly můžete vidět uháčkované taburetky, kterými by-
chom chtěli vybavit relaxační koutky pro naše žákyně 
a žáky ve vestibulech, chodbách a třídách. Možná si 
říkáte, proč škola jednoduše nekoupí taburetky, kře-
sílka a stolky a vymýšlí „ nějaké“ háčkované taburet-
ky. Odpověď je jednoduchá, nemáme tolik fi nančních 
prostředků, aby nábytek 
mohl být zakoupen. 

A určitě platí, co si vyrobíme sami, to tak rychle nezničíme! Myslí-
me si, že zažijeme u společné práce spoustu legrace a poznáme se 
navzájem i z jiné stránky. Pro všechny zájemce připravujeme díl-
ničky, kde se naučíme taburetky vyrábět. Potřebný materiál zajistí 
škola. Těšíme se na vás v úterý 14. 10. 2014 a 4. 11. 2014 od 16.00 
do 18.00 hodin.          Jana Kalandrová
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V období 
od 4. 7. do 13. 7 2014 
se na 60 dětí z Drnholce a okolí zúčastnilo 
desetidenního dětského tábora na základně 
Dřevotvarka blízko Podhradí nad Dyjí. Pod 
dozorem 6 vedoucích a jedné 
zdravotnice děti prožily slunné i 
deštivé dny plné dobrodružství, 
neboť v letošním roce na ně čeka-
la celotáborová hra pod názvem 
„Po stopách Robinsona, námoř-
níka z Yorku“. Hra byla zaměře-
na na poznávání přírody v okolí 
tábora, na rozvíjení zručnosti, 
soběstačnosti a dovednosti dětí, 
ale i zodpovědnosti za svěřenou 
práci v oddíle i táboře. 
 Po příjezdu na tábor byly 
děti rozděleny do oddílů. Ty 
si nejdříve vyrobily vlajku, zvolily si název 
oddílu a pokřik, kterým se každý oddíl hlá-
sil při večerním nástupu. Během dopoledne 

pak děti plnily úkoly, které vyplývaly z knihy 
Robinson Crusoue. Vyzkoušely si postavit slu-
neční hodiny, zbraně, které mohl Robinson při 

lovu používat, zachránily Pát-
ka, postavily si chýši, vyrobily si 
upomínkové předměty v podobě 
náramků přátelství, vyrobily si 
plavidlo a bojovaly proti pirátům 
svou myslí i oddílovou silou.  
       Rozhodně se na táboře nikdo 
nenudil. Výborným osvěžením v 
parných dnech byl bazén. A když 
nastaly dny chladnější, děti se 
bavily diskotékou a společenský-
mi hrami. Nechyběla ani tramp-
ská píseň u táboráku, scénky a 

hry, které si připravili vedoucí i děti. Protože 
letošní léto bylo opravdu suché, poštěstilo se 
nám chodit po samotném dnu řeky Dyje, která 

Letní dětský tábor, pořádaný ZŠ Drnholec

pokračování na str. 12
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tábor lemovala. Děti si tak přivezly škeble a kameny, které si ještě stihly namalovat. Nikomu se 
nic závažného nestalo, občas nějaká ta odřenina nebo povrchové říznutí a ani klíšťat jsme moc 
nepochytali. Prostě jsme prožili báječný začátek léta. Děkuji vedoucím, zdravušce, vedení školy 
a samotným účastníkům za ochotu spolupracovat, nadchnout se pro hru či činnost a rodičům 
za důvěru. Již nyní se těším na další tábor, který chystáme začátkem příštího léta na Nesměři.                      
   Bronislava Šimčíková - organizátorka a vedoucí Kanibalů

 O uplynulých prázdninách byl základní 
školou opět realizován příměstský tábor. Ve 
dvou prázdninových týdnech 30. 6. – 4. 7. a 
18. 8. – 22. 8. se účastníci scházeli ve školní 
družině, ze které jsme pak vyráželi (pokud to 
počasí dovolilo) k dalším aktivitám.
 První týden jsme navštívili Mikulov a 
Svatý Kopeček, bazén v Hrušovanech nad 
Jevišovkou, hledali jsme poklad a závěr týd-
ne vyvrcholil maškarním karnevalem. Celý 
týden jsme prožili velmi zábavně, děti vytvo-

řily výbornou partu, až na výjimky 
plnily všechny úkoly s nasazením a 
zájmem.
 Druhý týden také proběhl ve zna-
mení her a zábavy, i když počasí moc 
nepřálo venkovním aktivitám. Přes to 
jsme zvládli výlet do ZOO Brno, kde 
jsme viděli spoustu zvířat a všichni 
byli nadšení. 
 Další plánovaný výlet do jeskyně 
Turold překazilo deštivé počasí, takže 
jsme den strávili hrami v družině a 
tělocvičně. 
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Dne 21. 6. 2014 se konal v sousední obci 
Litobratřice již 11. ročník Jezdeckého a wes-
ternového dne. Soutěž pořádá Ranč u Věčných 
lovišť. Změřit své síly a dovednosti dorazilo na 
dvě desítky jezdců a koní z blízkého i široké-
ho okolí. Soutěžilo se v disciplínách: parku-
rové skákání, skok mohutnosti, vozatajské a 
westernové disciplíny, Pole Bending a Barrel 
Rading. 
 Letos se tohoto klání opět zúčastnili i 
jezdci a koně z naší vesnice. Obec reprezento-
vali David Hušek na koni Sunny Jane, Monika 
Matoušková na koni Boss, Jana Škrabalová 

 Poslední den jsme vyrazili za 
pokladem, málem zabloudili v bludišti, 
ale nakonec byl pro všechny odměnou 
poklad v podobě plastelíny a pamlsků.
Podle ohlasů dětí si myslím, že se jim 
oba týdny našeho setkávání líbily a bylo 
nám spolu moc dobře. Lucie Zabloudilová, 

vedoucí příměstského tábora

na koni Uragán, Šárka Abrahámová na koni Amadara a kůň Bubík. Musím uznat, že nám vůbec 
neudělali ostudu. Téměř každý se umístil.
 V parkurovém skákání se na krásném druhém místě umístila Šárka, třetí pozici obsadila 
Monika a na pátém místě skončila Jana. Ve skoku mohutnosti se do fi nále dostala Jana, ale 
bohužel prohrála s jezdkyní z Vranovic. I tak to byl krásný výkon. Kůň Bubík ve spolupráci s 
koněm z Litobratřic se ve vozatajské umístili na krásném 
druhém místě. 
 Bezkonkurenční vítěz ve westernových soutěžích byl 
David, který získal v obou disciplínách první místa. Šár-
ka získala v Pole Bendingu třetí místo a v Barrel Radingu 
obsadila čtvrtou pozici.
 Bohaté občerstvení, specialita na rožni v podobě 
jehněčího, studené pivko a večer zakončený s country 
kapelou, to vše napovídá, že se jednalo o nezapomenutel-
ný zážitek. Pokud Vás to jen trochu zaujalo, neváhejte a 
příští rok přijeďte podpořit naše jezdce a koníky.

David Hušek

Jezdecký 
a westernový
          den 

v Litobratřicích
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Vážené čtenářky, váže-
ní čtenáři, v nedávné 
době média informova-
la o změnách v právní 
úpravě společného jmění 

manželů ve vztahu k dluhům a exekucím. Pojďme 
se tedy společně podívat na to, jaká změna se ve 
skutečnosti udála. 
 Podle dříve platné právní úpravy se věři-
tel prostřednictvím exekutora nemohl uspokojit 
na majetku, který patřil do společného jmění 
manželů v případě, že se jednalo o dluh, kte-
rý vznikl jednomu z manželů před uzavřením 
manželství. Nová právní úprava toto pravidlo 
prolamuje a stanoví, že exekuci na majetek pat-
řící do společného jmění manželů lze vést také 
tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za 
trvání manželství nebo před uzavřením manžel-
ství jen jednomu z manželů. Může se to zdát jako 
nespravedlivé, ale vězte, že i toto nové oprávnění 
exekutora má svá pravidla. Zkusme si je demon-
strovat na příkladu. 
 Pan Hýřivý si vzal úvěr ve výši 200.000,- 
Kč, a to ještě před uzavřením manželství s paní 
Spořivou. Po svatbě novomanželé společně uspo-
řili 100.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že pan Hýři-
vý úvěr nesplácel, došlo až na exekuci. Exekutor 
je však oprávněn uspokojit se na společných 
úsporách pouze do výše 50.000,-Kč, to plyne z 
ustanovení § 732 OZ, které stanoví, že v tako-
vém případě může být společné jmění postiženo 
jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, 
kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádá-
no. A není ani úplně jisté, že si exekutor přijde 
na oněch 50.000,- Kč. Paní Spořivá může namí-
tat, že například ony úspory jsou pořízeny pouze 
z výlučných peněz paní Spořivé, které nenáleží 
do společného jmění manželů, nebo že by postih 
jejich majetku byl v rozporu s potřebami nezao-
patřených dětí. Na každý pád, pokud by se chtěla 
paní Spořivá bránit, musí podat příslušný návrh, 
a to excindační žalobu, resp. návrh na vyškrtnutí 
věci ze soupisu. 

Oddlužení 
formou darudarudaru
 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři. Následu-
jící článek bude důkazem toho, že legislativa jde 
vstříc lidem a jejich zájmům. Řeč bude o oddlužení 

a dvou novinkách, které přinesla poslední novela 
insolvenčního zákona. Obecně a neformálně lze 
oddlužení defi novat jako řešení situace pro oso-
bu, která se ocitla ve stavu, kdy své dluhy již není 
schopna sama splácet.
Výsledkem procesu oddlužení pak je, že dlužník 
všechny své příjmy odevzdává insolvenčnímu 
správci, který je poměrně rozděluje mezi věřitele 
a dlužníkovi nechá pouze částku životního mini-
ma. Pokud je takto dlužník schopen během pěti 
let uhradit alespoň 30% svých dluhů, pak soud 
ve většině případů osvobodí dlužníka od placení 
zbývajících pohledávek a dotyčná osoba může po 
pěti letech, jak se říká, začít s čistým štítem.
 V praxi se nám často stávalo, že předpoklá-
daný příjem dlužníka v následujících pěti letech 
nepostačoval pokrýt oněch 30% jeho dluhů a 
možnost oddlužení tak zanikla. Tato situace se 
v některých případech řešila tak, že například 
někdo blízký dlužníkovi, matka, otec, souroze-
nec, podepsal s dlužníkem darovací smlouvu. 
Smlouvou se zavázal dlužníkovi v následujících 
pěti letech poskytovat každý měsíc fi nanční dar 
v potřebné výši tak, aby se ve výsledku dosáhlo 
uspokojení v požadované výši 30% dluhů. Ani tak 
však ještě nebylo vyhráno, některé soudy tomuto 
řešení nepřály a zastávaly názor, že úmyslem 
zákonodárce bylo, aby dlužník dosáhl oddlužení 
svou vlastní aktivitou, prací, výdělkem. Bylo 
tedy vždy na soudci zda „oddlužení darem“ povo-
lí. A právě výše zmíněná novela zavedla dar jako 
standardní součást oddlužovacího procesu.
 Dalším úskalím v procesu oddlužení byla 
podmínka, že dluhy, kterých se má oddlužení 
týkat nesmí pocházet z podnikání. Před od-
dlužením jsme museli prověřit, zda žadatel 
někdy nepodnikal a pokud ano, zda některý dluh 
nevznikl v období jeho podnikatelské činnosti. 
Pokud ano, pak se naděje na oddlužení značně 
zmenšila. Novela insolvenční zákona však při-
nesla řešení i pro ty, jejichž dluhy mají původ v 
podnikání. 

Manželství & dluhydluhydluhy
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 23. srpna 2014 patřilo sobotní zamrače-
né odpoledne a prodloužený deštivý večer pře-
devším všem úžasným „babám“ z Drnholce, ale 
též i jednotlivkyním např. z Jevišovky, Novose-
del, Hrušovan nad Jevišovkou a Brna, které se 
od července scházely a potily na zkouškách, aby 
si pro Vás – pro 
občany Drnholce 
a také pro ostat-
ní návštěvníky 
připravily krás-
nou podívanou 
na ženy a dívky v 
různých lidových 
krojích při tanci 
Moravské besedy, 
polky, valčíku, při 
zpěvu lidových 
písní a též i při 
netradiční čin-
nosti chystané 
pro tzv. půlnoční 
překvapení. Byly to naše 3. babské hody kona-
né v Drnholci – snad ne poslední.
V našem babském počínání nás podpořil i míst-
ní folklorní kroužek Jarabáček. Děti se o svých 
letních prázdninách zapojovaly do zkoušek dle 
jejich možností a hlavně dle jejich přítomnos-
ti doma. Jsou to velice šikovné děti, a tak jim 
neabsolvování několika zkoušek nedělalo žád-
né problémy s přispěním svého umění právě v 
den babských hodů.
 Před čtvrtou hodinou odpoledne jsme se 
všichni společně a za doprovodu nejmenší slo-
vácké kapely Horenka z Bořetic přesunuli prů-
vodem z kinosálu před rekonstruovanou rad-
nici, kde jsme si zazpívali a zatancovali naši, 
nyní již možno říci, hymnu „V tom Drnholci“. 
Pak naše dvě zástupkyně požádaly místosta-

rostu o předání práva a o ofi ciální zahájení 
3. drnholeckých babských hodů. Pan Kocman 
nám právo předal po přečtení desatera pravi-
del chování. Jejich dodržování po celou dobu 
konání hodů odsouhlasily baby a děti hlasitým 
zajucháním. Některé z nás si s místostarostou 

zatancovaly sólo 
v kolečku ostat-
ních krojovaných 
účastníků bab-
ského dne. Po 
krátkém pohoště-
ní jsme se v prů-
vodu a za zpěvu 
lidových písní a 
doprovodu Ho-
renky přemístili 
před bránu fot-
balového hřiště. 
  Počkali jsme, 
až se muzikanti 
usadí a až nám 

zahrají pochod. Po slavnostním nástupu jsme 
naše odpoledne, bohužel pro početně skromné 
obecenstvo, zahájily předtančením Moravské 
besedy. Ženské dobrovolkyně poskládaly tři 
kolečka a čtvrté  pro nás vytvořily děti z Jara-
báčku. Dětí bylo více než osm – počet potřebný 
pro kolečko, tak se v průběhu tancování samo-
statně vyměnily, aby si zatancovaly všechny. 
Obloha stále strašila deštěm, ale i tak jsme si 
další tancování včetně verbuňku kluků z Jara-
báčku a zpívání lidovek všichni aktéři a větši-
na diváků užívali až do závěrečného pochodu 
kolem osmnácté hodiny. Všechny jsme se šly 
připravit na večerní zábavu. 
 Bohužel večer začalo pršet, tak jsme 
zábavu přesunuly do místního sálu. Zástup-
cům Dynama Drnholec se podařilo zajistit do 
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sálu i čepování piva. Do 
předsálí si též přepravili i 
další nápoje a občerstve-
ní. Muzikanti měli trochu 
problémy „nastartovat“ 
nástroje a akustické pří-
stroje – trochu jim zmokly, 
takže ladění nějakou chvil-
ku trvalo. Vše se zdárně 
podařilo vyřešit, a tak jsme 
mohly začít. Bohužel bylo 
strašně málo diváků. Z vět-
šiny to byla naše mládež z 
drnholecké chasy a ojedi-
něle naše mužské poloviny. 
Tomuto skromnému obe-
censtvu jsme opět zatanči-
ly Moravskou besedu, nyní 
už jen ve třech kolečkách. 
Taktéž se zpívalo, tancovalo a smálo se – no 
prostě jsme si to užívaly, i když nás nepřišlo 
podpořit moc lidí. Místo dvou či tří samostat-
ných sól jsme to zredukovaly na jedno míchané 
sólo. Tanečníci si mohli zakoupit buď ručně 
dělané bambulky nebo balónky na vodu nebo 
berušky na mašličkách. 
 Vzhledem k malému počtu přihlížejících 
jsme se rozhodly půlnoční překvapení předvést 
již v jedenáct. Společně s naším „farářem“ Pav-
lem jsme měli nacvičeno zábavné taneční před-
stavení na hudbu a na texty z fi lmu Slunce, 
seno ……. Věříme, že se té hrstce, co nás přišla 
podpořit, naše představení líbilo a že je ales-
poň trochu pobavilo.
 Muzika nám hrála do půlnoci – druhý 
den, resp. večer měli mít další vystoupení. 
Věříme, že všichni, co tancovali, ať už s námi 
v krojích nebo jen tak sami se sebou v civilním 
oblečení, si to náramně užívali. Nechtěli jsme 
se tak brzy rozejít domů, ani pětka cyklistů 
někde od Kolína k nocování pod „širákem“, tak 
se přinesl notebook a pan „farář“ nám pouštěl 
moderní skladby (i rockové a metalové). Tanči-
lo se a „řádilo“ – někteří končili v jednu a jiní až 
ve tři ráno. 
 Bylo to skvělé a příjemně strávené odpo-
ledne i večer s brzkými ranními hodinami. To, 
že nás přišlo podpořit málo lidiček, nás sice 

hodně mrzelo, ale naši 
radost a veselí nám to 
nezkazilo. Ti, co nepřišli, 
mohou jen litovat. 
   Děkuji všem správným 
ženským a dětem z  Jara-
báčku za příjemně prožité 
chvilky v dnešním uspě-
chaném světě. Též děkuji 
všem našim příznivcům, 
kteří nás i v nepříznivém 
počasí přišli podpořit. V 
neposledním řadě všech-
ny děkujeme zástupcům 
Dynama Drnholec za azyl 
na hřišti a za občerstvení 
a za ochotu „přestěhovat“ 
se do sálu. 
     Věříme, že i přes letoš-
ní malou návštěvnost se 
nám příští rok podaří zor-

ganizovat naše čtvrté babské hody. Je mnoho 
špatných životních situací, tak si zkusme nála-
du zlepšovat alespoň tím, že se budeme chtít 
bavit. Za všechny „správňácké“ ženské

Andrea Španielová

........pokračování ze str. 15
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TJ  
DYNAMO  INFORMUJE

 Skončilo nádherné léto a my jsme najed-
nou zjistili, že podzim se ohlásil tím, na co 
nejsme na jižní Moravě zvyklí, neskutečně 
dlouhé deštivé období a podzimní počasí.
S končícím létem začal i nový ročník fotba-
lových soutěží 2014/2015, ve kterých mužstvo 
mužů A hraje okresní přebor a mužstvo B IV. 
třídu.
 Jak jste sami zjistili, nepodařilo se nám 
udržet mužstvo dorostu a to z důvodu nedo-
statku hráčů. Pro soutěž zůstalo jen pět hrá-
čů, kteří mohli za dorost hrát, ostatní již musí 
do soutěže mužů. Výbor se s hráči a trenérem 
dohodl na přihlášení mužstva B do soutěže 
a byli osloveni i hráči, kteří již před časem 
skončili svou aktivní činnost. Byli jsme pře-
kvapeni, kolik hráčů projevilo zájem. Zde je 
nutno podotknout, že situace na poli žáků a 
dorostu je neradostná a může vést i k velkému 
útlumu fotbalu v Drnholci. Otázkou je proč? 
Nepodařilo se, i přes to, že jsme oslovili kon-
krétní osoby, zajistit nikoho v Drnholci, kdo 
by trénoval žáky a dorost. A to je veliká ško-
da. 
 Mužstvo A začalo svou soutěž rozpa-
čitě a bylo to znát i při pohledu na tabul-
ku. Mužstvo předvádí pohledný fotbal, ale 
ta střelba zkrátka nejde. Vynikající zápas s 
mužstvem Hrušky skončil nerozhodně, ale 
bylo se na co koukat. Zápas se Zaječím ujis-
til mnohé skeptiky, že kluci hrát fotbal umějí, 
což předvedli výhrou 2:0. Výborně. Snad se 
těch výher dočkáme ještě více. Co je potěši-
telné, vrátil se nám trenér Michal Schmidt a 
už to opět dostává potřebnou úroveň z hledis-

ka metodiky a trénování.
 Mužstvo B pod vedením Zdeňka Hanáka 
se sehrává. O účast v mužstvu je veliký zájem 
a tím se otvírá cesta pro následný vstup hráčů 
do A mužstva. První utkání mužstva B se neu-
skutečnilo z důvodu nezpůsobilého terénu, 
doma potom následovala prohra s Milovice-
mi a v Březí už přišla remíza. Tam se ukázalo, 
že hra se zlepšuje. Věříme, že tento trend si 
mužstvo udrží i v dalších zápasech.
 Činnost TJ Dynama není jen fotbal, ale 
i pořádání různých kulturních akcí. Posled-
ní víkend v červnu patřil jedné z největších v 
Drnholci, tradičním krojovaným hodům. Tra-
dičně vyšlo i počasí, přesně na 50%, v sobotu 
bylo nádherně, nedělní zábava se ale musela 
pro déšť už odehrát v sále. I přes tento nedělní 
problém se hody vydařily. Poděkování patří 
všem, kteří přiložili ruku k dílu a přispěli k 
důstojnému průběhu tradičních drnholeckých 
hodů. 
 Počasí tentokrát vyšlo na Červencovou 
noc, jen účast mohla být větší. Svou nepřízni-
vou tvář nám ale počasí ukázalo za měsíc, na 
další akci TJ, srpnových „Babských hodech“. 
Opět jsme se museli přesunout do sálu. Nepří-
znivé počasí ovlivnilo i účast, přišlo pouze 44 
návštěvníků. Doufáme, že příští rok už nám 
bude počasí přát.
 Co se nám ještě podařilo přes léto udě-
lat? Postavili jsme nové střídačky a záchytné 
sítě směrem k zahradám. 
 V současné době prožíváme obdo-
bí dešťů, hrozny na vinicích hnijí, ale před 
námi jsou dny burčáků, sklizně všech plodů 
podzimu, poté mladého vína. Přejeme jen to 
nejlepší a dobrou pohodu všem. Sportu zdar 
a fotbalu zvlášť, hlásá v televizi reportér 
pan Bosák. A to samé přejeme i my. Přijďte 
povzbudit obě mužstva na cestě k fotbalovým 
úspěchům.

Za výbor TJ Dynama Drnholec 
Ferdinand Křivánek

Sbor pro občanské záležitosti Drnholec ve spolupráci se ZŠ a MŠ Drnholec
srdečně zve všechny seniory na tradiční 

Vánoční besídku, 
která se bude konat ve čtvrtek 18. prosince 2014 ve 14.00 hodin

v sále kulturního domu. Těšíme se na Vás.
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Letní akce s JarabáčkemJarabáčkemJarabáčkem
 15. 6. 2014 se Jarabáček s 25 dětmi 
zúčastnil již 10. jubilejních dětských krojova-
ných  hodečků v Dolních Dunajovicích. Parád-
ní odpoledne jsme si užili a Drnholec vzorně 
reprezentovali. Děkuji dětem i rodičům. 
 27. 6. 2014 Brno - Obilný trh - slav-
nosti vína. Někteří si již užívali naplno první 
den prázdnin, ale 23 dětí z Jarabáčku opět 
reprezentovalo Drnholec v Brně na slavnos-
tech vína. Ovšem nezůstalo jen u vystoupení. 
Tentokrát jsme členy Jarabáčku za odměnu 
pozvali do prostor expozice Otevřené zahrady 
v Brně, kde si děti vyzkoušely, jak se chytají 
sluneční paprsky, jak vyrobit náhradní elektři-
nu na osvětlení tamní budovy. Měly možnost 

si vyzkoušet, co se stane, když se dá regulovat 
tok řeky a naopak, jak vzniká povodeň. Dětem 
se vystoupení podařilo a návštěva expozice 
velmi líbila. Domů jsme se vrátili až v pozd-
ních večerních hodinách. Spokojeni a výborně 
naladěni na prázdniny. Děkuji všem zúčastně-
ným.
 29. 6. 2014 - nedělní hodové odpoledne 
v Drnholci nám pokazila bouřka s prudkým 
deštěm.  Škoda. Diváků bylo mnoho a i přes 
nepřízeň počasí nám Dynamo darovalo do 
Jarabáčku 3.000Kč, které jsme investovali 
do vonic a věnečků pro děti. Děkujeme. Snad 
nám příští rok vyjde počasí.
 27. 7. 2014 - folklorního odpoledne 
v Mackovicích se zúčastnilo pouze 12 dětí z 
Jarabáčku, ale předvedly pásmo a skočné na 
výbornou. Děkuji dětem i rodičům za prázd-
ninovou reprezentaci. 
 9. 8. 2014 - rekordy v Mikulově - v letoš-
ním roce jsme postavili dvě kolečka z Jarabáčku 

- jedno  kolečko z dětí a to druhé tvořily mamin-
ky a jejich ratolesti  -  dvě za babský spolek a jed-
no kolečko postavila mladá chasa z Drnholce. I 
když rekord v tančení Moravské besedy nebyl 
překonán, dokonale jsme si páteční podvečer 
všichni užili. Děkuji všem zúčastněným, kteří 
Drnholecké reprezentovali.
 13. 8. 2014 - babské hody v Drnholci 
- Jarabáček již po třetí vypomáhá babskému 
spolku na jejich hodech jak v průvodu, tak i 
v předtančení besedy. I když je to v období 
prázdnin, s chutí protancovali odpoledne na 
hřišti TJ Dynama Drnholec. Byl na ně krásný 
pohled. Děkuji Vám, Jarabáčci. 
 29. 8. 2014 v pátek jsme se s Jarabáč-
kem rozloučili s letošním létem. Pro nepří-
zeň počasí jsme nespali pod stany na hřišti, 
jak bylo původně plánováno, ale po příjemně 
stráveném večeru s rodiči u táboráku jsme 
raději přespali v tělocvičně naší ZŠ. Všichni 
přítomní si společný večer užili.

 6. 9. 2014 - slavnosti vína Mutěnice. 
Krásné sobotní odpoledne  prožilo 22 dětí z 
Jarabáčku v areálu mutěnického amfi teátru. 
Program bohatý, burčák dobrý a naše ratolesti 
předvedly skvělý výkon. 
 Děkuji všem za krásnou sobotu a za to, 
že jsme ukázali ve folklorní oblasti, že i my 
umíme krásně zazpívat a zatancovat lidové 
písničky a tance. Rodiče si udělali pěkný výlet 
a odreagovali se alespoň na chvíli od starostí 
všedního dne. Děkuji. Honzikovi Vrábelovi 
děkuji za trpělivost a dopravu. Fotografi e z 
pódia pořídila Dana Jandová. Děkuji též. 
Bronislava Šimčíková a Miroslava Štyksová 
- vedoucí kroužku. Foto na protější straně
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Zpráva z Klubu důchodců
 Přestavba přízemí 1. stupně ZŠ se dotkla i našeho klubu. Z toho důvodu jsme museli 
klubovnu opustit. Díky pomoci starosty pana Jana Ivičiče jsme se mohli scházet v příze-
mí nové radnice. Bylo to jen jedenkrát za 14 dní. Jinak si každý z nás užíval pěkné léto s 
dětmi, vnoučaty atd. 
 Začátkem měsíce srpna jsme podnikli společný výlet do Znojma. Znojemské pod-
zemí málokdo znal a projížďkou vláčkem znojemskými uličkami jsme zakončili skvěle 
strávený den. A co plánujeme společně dál? Těšíme se na společný návrat do nově uprave-
ného prostředí klubu. V říjnu uskutečníme plánovaný výlet do Valtic na prohlídku zámku 
a zahrady, kde pěstují byliny.     Za 15 členů klubu Langeová Milena

Gastronomické akce Hotelu Drnholec rok 2014-15

Sbor pro občanské záležitosti Drnholec ve spolupráci se ZŠ a MŠ Drnholec 
srdečně zve všechny spoluobčany na 
dvanácté rozsvěcování vánočního stromečku,
které se bude konat v neděli 30. 11. 2014 v 17.00 na náměstí. 
Přijďte si o první adventní neděli pověsit oříšek pro štěstí a zazpívat vánoční 
a křesťanské písně a koledy. Srdečně zvou pořadatelé.

17. - 18.10. 2014 Zvěřinový víkend
7. - 16. 11. 2014 Martinská Husa
5. -  7. 12. 2014 Mikulášský víkend
9. - 11. 1. 2015 Zvěřinový víkend
13. - 15. 2. 2015 Sv. Valentýn
20. - 22. 3. 2015 Vítání Jara
2. -  6. 4. 2015 Velikonoce v Hotelu
Květen/červen Jahody a Chřest
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Prázdniny se přehouply do druhé poloviny, je 
blíž k začátku nového školního roku, ale na to 
ještě nemusíme myslet, protože nás čeká týden-
ní pobyt na lovecké chatě v Senotíně - okres 
Jindřichův Hradec. 
Jako vždy jsme všichni velmi zvědaví, kam to 
jedeme - jaká bude cesta, kde se bude bydlet, 
jaké bude okolí...
 Vzhledem k tomu, že to není až tak dale-
ko (cca 150 km), vyjíždíme v sobotu 16. 8. ve 
dvě odpoledne. Jede nás 8 + pes, je to roční 
malý münsterlandský ohař. Radek veze kluky 
a část zavazadel, Pavla nás holky a psa. Ces-
tou děláme zastávku těsně před Jemnicí v lese, 
aniž bychom tušili, že končí poslední horký 
den prázdnin. Po pár objížďkách konečně při-
jíždíme na místo, kde už na nás čeká majitel 
chaty, od kterého chatu přebíráme, který nám 
také sdělí pár nezbytných informací k ubyto-
vání. Chata je opravdu pěkná: dvě samostatné 
ložnice, plně vybavená kuchyňka, společen-
ská místnost s krbem ve dřevě a lovecké stylu, 
dlouhá venkovní zastřešená veranda. Děvčata 
se usídlila v prvním patře v pokojíku s bal-
kónkem, kluci v přízemní ložnici, pes měl své 
místo u krbu a na venkovní verandě a Pavla s 
Radkem na přistýlce ve společenské místnosti. 
Po nezbytném zabrání lůžek a vybalení jdeme 
poznávat okolí.
 Nacházíme se v CHKO Skalák v oblasti 
plné rybníků a rašelinišť. Voda nám teče s pří-
chutí síry, není pitná, tu máme ve 30l barelech. 
Na pokožku ale působí blahodárně, což všich-

ni potvrzují, když jim po několika dnech mizí 
„pupínky“ i atopický ekzém. Lesy jsou zde jak 
smíšené, tak jehličnaté, při okrajích luk ros-
tou břízy a modříny, kvetou luční rostliny (i 
ty vzácnější), ale hlavně rostou houby, ty jsou 
tady na každém kroku! Co nás zaráží je, že 
zde ještě není posekané obilí, které už je tmavě 
hnědé. Kukuřice je tu sice málo, ale je vzrostlá 
jako u nás. Jsme obklopeni lesy, rybníky a lou-
kami, na kterých se pase skot, ovce i koně.  
 Osada Senotín je od chaty vzdálená asi 
1km, jsou tam krásná typická jihočeská stave-
ní, dnes převážně sloužící k rekreaci. I když zde 
není ani obchod, ani hospoda, kostelíky a fary 
rozhodně nechybí. Naše chata je v lese, ale k 
silnici to máme tak 150m a na malé nádražíč-
ko přes les rovněž tak. Vede tudy úzkokolejka z 
Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, po které 
teď v létě jezdí i parní vlak. 
 První den, tedy spíš podvečer, se toulá-
me po okolí a nadšeně nosíme první hřiby. 
Kluci dávají dohromady rybářské náčiníčko, 
ale ani děvčata se nedají zahanbit a vytahují 
své udičky. Večeříme „domácí“ zásoby a spát 
jdeme pozdě. Ráno, ostatně jako každý den 
pobytu, vyráží Pavla do 12km vzdálené Nové 
Bystřice na nákup. Nespěcháme, snídáme poz-
dě. Po obědě nás čeká první výletní odpoledne. 
Jedeme do osady Klášter na vojenská opevně-
ní z roku 1938. Zajímá to více nás děvčata. 
Pokračujeme prohlídkou hradu Landštejna, 
který svou rozlehlostí připomíná hrad Rabí na 
Šumavě, který jsme již navštívili.
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 V pondělí 18. 8. jdou kluci po obědě na 
lov ryb k rybníku, který patří majiteli naší cha-
ty. Radek je tam odveze a pak s námi děvčaty 
vyráží na prohlídku bizoní farmy. Máme štěs-
tí, bizony míjíme na pastvině přímo u silnice, 
a tak máme možnost je ještě blíže pozorovat 
dalekohledem. Na farmě žádný živý není a tak 
se holky vyfotí alespoň s tím dřevěným. Pokra-
čujeme do Českého Rudolce na zámek zvaný 
Malá Hluboká. Dnes už je to jen ruina s popi-
sem historie. Vydáváme se po naučné stezce 
lupiče J. G. Grasela (12km). Jak se ukáže, je 
to nad Sářiny síly, a tak se s ní Radek vydá na 
zpáteční cestu. Zbytek pokračuje dál, ale pro 
špatné označení okruh nedokončíme a musí-
me se vrátit zpět. Rychle se stmívá a navíc se 
blíží bouřka. Rozprší se ihned, co nasedneme 
do auta. Na zpáteční cestě máme ale štěstí, 
kousek od plotu chaty se na nás ve vzdálenosti 
asi 100m dívají daňci a jeleni. Fotit už není 
možné, a tak je za bouřícího 
nebe v tichosti pozorujeme.
 V úterý 19. 8. nám ráno 
prší a tak volíme cestu vla-
kem do Jindřichova Hradce. 
Je to krásnou přírodou přes 
malé osady. Jádro města tvoří 
historické náměstí, zámek a 
rybník Vajgar. Po prohlídce 
lovecké expozice na zámku 
a výstavy vojenské obrany 
máme 2 hodiny volného času 
na pobyt ve městě. Neprší a je 
docela teplo a slunečno. Na 
chatu se vracíme odpoledne, 
kde nám přijde vhod kulajda 
a bramborový gulášek. Večer 
patří hrám a hřibům.

 Ve středu 20. 8. se po obědě vydáváme 
starou parní lokomotivou přes osady Hůrky a 
Albeř do 12 km vzdálené Nové Bystřice. Vlak 
jede pomalu a my stojíme na nástupní plošině 
vagónu a fotíme. Vláček je úžasný - táhne za 
sebou úřední vagón, dřevěný vagón s lavicemi, 
historické kupé i funkční jídelní vůz. V Nové 
Bystřici navštívíme přímo na nádraží muzeum 
úzkokolejky, prohlédneme si městečko, osvěží-
me se zmrzlinou a zpět se vydáme „po svých“. 
Cesta vede kolem rybníků, lesem a pro odváž-
né i pastvinami s pasoucím se dobytkem. Je to 
adrenalin prolézat pod elektrickými ohradní-
ky, své o tom ví Šimon. A jak vlastně vypadá a 
voní kravské lejno, zase ví Ivetka. Zaručenou 
„zkratkou“ dle navigace v mobilu jsme na cha-
tě o 20 minut později než Radek, který šel z 
Hůrek po silnici - ovšem nutno dodat, že bez 
zážitků.
 Ve čtvrtek 21. 8. odjíždíme do Slavonic 
na prohlídku podzemí a opevnění. Je to krás-
né, starobylé renesanční městečko na hranicích 
Jihočeského kraje a Vysočiny. Radek s námi 
absolvuje prohlídku podzemí pod náměstím. 
Foto není, neboť se rozpršelo a Pavla se ode-
brala se psem na věž. A věřte, bylo by úchvatné 
nás zachytit v gumových oblecích, jak kráčíme 
přes náměstí zpět. Vracíme se plni zážitků a 
vedeme diskusi o obraně státu v roce 1938.
Pátek 22. 8. patří jen toulkám po okolí, sbě-
ru hub, hrám a čtení. Pavla vaří (ostatně jako 
každý den). Dnes je houbové kyselo a králík na 
smetaně s knedlíkem. Odpoledne se i ona vydá-

vá se psem, Sárou a Ivetou 
na sběr hub. A jak lehce se 
dá zabloudit, zjišťují i ony. 
Přejdou přes kopec a ocit-
nou se za obcí Kunějov, jež 
je od Senotína vzdálený po 
silnici nějakých 15km. Ještě 
že existují mobilní telefony. 
Radek neváhá a „zachraňu-
je“ holky se svou „Suzinou“. 
Každý se v pátek se Senotí-
nem loučí po svém. 
   Sobota 23. 8. se nese v 
duchu návratu domů. Po 
snídani, úklidu a předává-
ní chaty se vydáváme na 
zpáteční cestu. Po cestě ještě 
zastávka na máslové tru-

pokračování na další straně
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bičky a něco na zub domů rodičům.
 Pro letošek konec lenošení a hurá zase 
do práce... Ale všichni víme, že odměnou za 
dobrou práci nám bude týdenní pobyt - ať už 
kdekoli. Zjistili jsme, že „pár“ kilometrů od 
našeho domova je krásný kout naší republi-
ky zvaný Česká Kanada a MY už o něm něco 
víme!

Myslivosti a ochraně přírody - zdar! 
„Srnčata“

MLADÍ HASIČI
 Letošní sezónu jsme ukončili, jak se patří, a to přespáním na Starátku. Odpoledne jsme 
ještě trénovali na sobotní soutěž v Sedleci a po skvěle odvedené práci jsme se pustili do hledá-
ní pokladu. Večer jsme si opekli špekáčky a nechyběla ani stezka odvahy. Ráno jsme si sbalili 
všechny věci a vyrazili na soutěž do Sedlece, která se nám vydařila a starší žáci získali krásné 2. 
místo.
 V sobotu 18. října nás čeká Závod hasičské Všestranosti, který nazýváme jedním slovem 

– Braňák. Ten se bude konat na 
domácí půdě a tak musíme tré-
novat střelbu ze vzduchovky, 
topografi cké značky, zdravo-
vědu, uzlování – prostě vše, co 
musí každý hasič znát.

    Na závěr bych chtěla 
dodat, že rádi přivítáme nové 
členy od 6 let, a to každý pátek 
v 16.00 u hasičské zbrojnice.

Za kolektiv mladých hasičů 
Natálie Lambotová

Kdo má zájem o účast na nácviku besedy pro 7. krojový ples, který se bude konat 
poslední týden v lednu, nechť se dostaví 2. 11. 2014 v 16.00 na sál, kde proběhne 

seznámení s besedou a průběhem krojového plesu.

Modeláři z Drnholce  zvou malé i velké v sobotu 18.10.2014 ve 14.00 za letiště
na tradiční Drakiádu. Čekají na vás ukázky modelů, sladké odměny a teplý čaj.

Již po osmé zvou řezníci své spoluobčany 
na sobotu 13. 12. 2014 na předvánoční jarmark 
s ukázkou a ochutnáním domácí zabijačky. Začátek je v 10.00 u sálu 
kulturního domu. V 11.00 hod vystoupí dětské folklorní soubory. Srdečně 
zvou pořadatelé. Kdo z občanů by měl zájem o prodej na jarmarku, nechť 
svou účast nahlásí paní Věře Bláhové nebo přímo Bronislavě Šimčíkové.

Zájezd do termálních lázní Velký Medér - Čalovo se bude konat 
v prázdninovou středu 29. 10. 2014. Přihlášení a bližší informace 
u paní Bronislavy Šimčíkové.

infoblok infoblok infoblok infoblok infoblok infoblok infoblok
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Tradiční hasičský turnaj ve fotbálku o bečku 
piva proběhl na Starátku v sobotu 11. srpna 
2014 za účasti 9 družstev nejen z Drnholce, 
ale i z bližšího či vzdálenějšího okolí. 
Ve 3 skupinách se bojovalo systémem „každý 
s každým“ o nasazení do závěrečného pavou-
ka. Přes obrovskou snahu místních borců se 
letos nepodařilo udržet cennou trofej doma 
a ve fi nále nestačilo domácí mužstvo Benfi ka 
v čele s nejlepším střelcem letošního turna-
je Gabrielem Svobodou na mužstvo BENY 
CLUB Moravské Budějovice, které svou 
prémiovou účast přetavilo ihned ve vítězství. 
Turnaj opět ukázal, že významným prvkem 
v tomto turnaji není jenom fotbalové umění 

a zkušenosti, ale také povrch hřiště, který 
pomáhá smazat výkonnostní rozdíly a samo-

zřejmě vůle po vítězství. 
Pořadatelé se letos 
mohli pochlubit nově 
zbudovaným areálem, 
který poskytl turnaji 
perfektní zázemí a při-
spěl k celkové pohodové 
atmosféře turnaje hlav-
ně výborným občerstve-
ním. 
Děkujeme všem dob-
rovolníkům nejen z 
řad hasičů, kteří nám 
pomohli celý turnaj 
uskutečnit, odehrát a 
zdokumentovat. 
Konečné pořadí turnaje 
2014: 

1.  BENY CLUB, Moravské Budějovice 
2.  Benfi ka, Drnholec 
3.  Soptík Team, Drnholec 
4.  Žraloci 
5. - 8.  Puma 
5. - 8.  Majdan 
5. - 8.  Združení s.r.o. 
5. - 8.  Brooklyn 
9.  Slivky 
Nejlepší střelec: Gabriel Svoboda, Benfi ka.
Gratulujeme všem k předvedenému výkonu 
a hře „Fair Play“. Tak zase za rok! 

Ing. Jan Lambot

   Soptík Cup 2014

Ochotnický divadelní 
spolek Drnholec Vás 
srdečně zve na hru 
Vladislava Kracíka

O ŠÍLENĚ 
   STATEČNÉM IVANOVI
(ztřeštěná pohádka na motivy klasických 
ruských pohádek), kterou můžete shléd-
nout v neděli 12. 10. 2014 v 16.00 hodin 
v sále kulturního domu v Drnholci nebo 
v sobotu 18. 10. 2014 v 16.00 hodin v sále 
kulturního domu v Jevišovce.     
  Těšíme se na Vás.
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 V televizi (na ČT1) a na facebooku byla 
několikrát  zveřejněna pozvánka na natáčení 
zábavné soutěžní show „Po našem …. tento-
krát  z Mikulova“, kterou připravili tvůrci pořa-
du Stardance. Součástí pozvánky byla i výzva 
pro krojované lidi z okolí Mikulova, aby přišli a 
vytvořili lidově vyhlížející kulisu – tvůrci show 
potřebovali komparz v lidovém kroji.   
 Kromě mnoha krojovaných párů z Husto-
pečí a několika párů z Mikulova výzvě účastnit 
se natáčení neodolalo i pár lidiček z Drnholce, 
Jevišovky i Hrušovan nad Jevišovkou – osm 
dospělých a tři děti z Jarabáčku. Natáčení se 
uskutečnilo ve čtvrtek 28.8.2014 večer od 
20.00 hod.  cca do 23.30 hod. v Mikulově ven-
ku na a pod otevřeným pódiem na Náměstí. 
 Všichni krojovaní měli sraz již v 19.00 
hod. u Morového sloupu v Mikulově na 
Náměstí. Pak nás svolali k pódiu a vysvětlili 
nám, co, jak a kdy máme dělat. Rozdělili nás 
na tři skupinky. Ta naše „drnholecká“ měla 
své stanoviště přímo pod pódiem, na kterém 
pak během natáčení hrála cimbálová muzika 
– stáli jsme čelem k přihlížejícím pozvaným 
VIP hostům, kteří seděli u čtyř, pěti dlouhých 
stolů pod hlavním pódiem, na kterém po celou 
dobu natáčení měla své místo dechová muzika 
a později vystupovali slavní účinkující. Také 
jsme stáli čelem k přihlížejícím náhodným 
divákům, kteří zaplnili vekou část náměstí. 
Veškeré instrukce pro nás krojované byly: 
když se bude moderovat a mluvit, tak budeme 

stát na svých určených místech a 
když se bude hrát, tak můžeme a 
máme zaplnit prostor mezi stoly 
VIP hostů a pódiem s účinkujícími 
tancováním. Také nám řekli, že 
máme dbát pokynů kameramanů 
u kamer stojících stále na stejném 
místě, abychom jim nebránili ve 
„výhledu“ na účinkující či VIP hos-
ty a publikum. Nikdo nám neřekl, 
kdy máme tleskat, smát se …….  a 
co máme dělat, když nás bude zabí-
rat pohyblivá kamera – to všechno 
vyplynulo tak nějak samo od sebe 
při vlastním natáčení. 
      V osm hodin večer to všechno 
vypuklo. Na hlavní pódium přišel 
Aleš Háma a Jožka Šmukař, spo-
lečně moderovali toto natáčení a 
také nás po celou dobu velmi dob-

ře bavili. Po pár úvodních skladbách a písních 
přišli na hlavní pódium slavní účinkující, a to 
herec Otakar Brousek ml., herečka Jitka Čvan-
čarová, rocková zpěvačka Marta Jandová a 
tanečník Jan Onder. Usedli za stůl, na kterém 
bylo pro ně připraveno dobré bílé vínečko. Za 
mikulovské hostitele si k připravenému stolu 
na pódiu přisedli ředitelka Mikulovské roz-
vojové společnosti Marcela Kaňáková, ředitel 
Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín a 
vinař roku Miroslav Volařík. 
 Slavní účinkující v průběhu natáčení 
zábavnou formou soutěžili o tom, kdo z nich 
má více vědomostí a kdo zná správné odpově-
di na otázky o mikulovském regionu. Hostitelé 
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pokládali záludné otázky typu „kolik měří nej-
vyšší kopec Pálavy“, Aleš Háma se ptal v pub-
liku a poté odpovídali i slavní. Jejich odpovědi 
nebyly zcela vždy správné, ale o tom to nebylo. 
Hlavně, že byla legrace. 
 Dalším soutěžním úkolem bylo tahání 
vína koštýřem. Moderátoři nás (komparz a 
publikum) vyzvali k odpočítávání doby, kte-
rou potřebovali slavní ke splnění úkolu tak 
typického pro Moravu a my jsme se tohoto 
zadání docela hlasitě a bez problémů zhostili. 
Kromě Marty Jandové to zvládli všichni a pak 
nám nejrychlejší práci s dechem ukázal i Jožka 
Šmukař. 
 Posledním úkolem bylo i rozlousknutí 
„moravských slovíček“. Většina z nich byla 
pro soutěžící jako výrazy z cizího jazyka, který 
nikdy neslyšeli nebo se jej nikdy neučili. I tento 
úkol byl plněn s úsměvem na rtech. 
 Mezi soutěžními úkoly si soutěžící i 
zazpívali – Jitka Čvančarová oblečená jako 
cikánka zpívala cikánskou píseň, později se 
převlékla do „civilu“ a francouzsky zazpívala 
šanson. Ještě teď se mi ježí chlupy na těle, pro-
tože to bylo velmi příjemné a pěkné. Zpívala i 
Marta Jandová, která se asi v polovině natá-
čení převlékla do kroje, ve kterém odzpívala 
pár písniček a ve kterém zůstala až do konce 
natáčení a byla nám „k dispozici“ i při foce-
ní.  Otakar Brousek a Jan Onder si „střihli“ i 
verbuňk. Jeho profesionálního předvedení se 
poté zhostil i krojovaný host Stanislav Pope-
la – nejlepší verbíř roku. Ke konci natáčení 
vystoupil i houslista Pavel Šporcl a zpěvačka 
Hana Zagorová. V průběhu natáčení byly jako 
mezivstupy na velké plátno promítány krátké 
záběry z dřívějšího natáčení, kdy Aleš Háma a 
Jožka Šmukař jezdili mezi vinohrady a vinný-

mi sklepy na dvojkole. Bylo to velmi úsměvné. 
Když se dalo tancovat, tak jsme mi krojovaní 
tancovali i na těch mikulovských „kočičácích“. 
Nebylo to jako na rovné podlaze na sále, ale 
všichni jsme to bez úhony a věřím, že i s folk-
lórní dekorou a pokorou zvládli.
Natáčení probíhalo téměř plynule, bez chyb 
a bez několikanásobného opakování – pouze 
asi čtyřikrát v různých situacích jsme museli 
opakovat potlesk, Aleš Háma a Jožka Šmukař 
opakovali svou řeč asi dvakrát nebo třikrát. 
Všichni byli strašně moc úžasní, milí, usměva-
ví a bezprostředně pohotoví. 
 Po skončení natáčení jsme šli všichni 
krojovaní na hlavní pódium (pozvala nás tam 
Marta Jandová) a některým se podařilo zatan-
covat si slavnými či s hostiteli. Poté jsme se 
snažili pořídit nějaké společné foto s účinku-
jícími. Všichni byli perfektní a neměli žádný 
problém, ba naopak i oni byli rádi, že se ales-
poň trochu dostali do víru různých typů kro-
jů. Naší skupince se podařilo vyfotit se všemi 
čtyřmi soutěžícími. Po skončení natáčení si 
mohl dospělý komparz převzít svůj honorář 
– 200,- Kč za celou dobu natáčení.
 Pro natáčení jsme se nerozhodli kvů-
li slíbenému honoráři, ale prostě jsme chtěli 
podpořit Mikulovsko a krásné lidové tradice, 
také jsme chtěli ukázat různorodost námi 
užívaných krojů prostřednictvím televize celé 
republice. Věříme, že jsme náš region, ale také 
Drnholec důstojně reprezentovali – mimo 
jiné jsme v Mikulově měli tři ženy drnholecký 
kroj. 
 V době, kdy budete číst tyto řádky, 
už bude pořad odvysílán – večer v sobotu 
13.9.2014. Sami nevíme, jak bude vše sestří-
hané a jak to bude kompletně vypadat. Pokud 
jste pořad „Po našem“ viděli, tak doufáme, že 
se Vám líbil a že snad byla alespoň trochu vidět 
ta nádhera lidových krojů a naše veselá nálada 
a pohoda a též i krojová pokora. 
 Všichni dospělí z naší drholecké skupinky 
si svůj honorář převzali, ale nenechali jsme ho. 
Dobrovolně a samostatně jsme se rozhodli, že 
celou částku, tj. 1600,- Kč věnujeme našemu 
Jarabáčku, protože tyto děti se snaží uchovat a 
obnovit folklorní tradice, a to nejen v Drnholci 
a jeho okolí. Každý příspěvek na údržbu krojů 
si zcela a právem zaslouží.

                Za novodobé televizní hvězdy
 Andrea Španielová
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Společenská kronika

V sobotu 14. září 2013 jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně přivítali 
mezi naše spoluobčany tyto děti:

Mikuláše Ráže, Karolínu Rážovou, Terezku Krupkovou, Vendulu Boudnou,
Matyáše Lukáče a Emu Bartoňovou. 

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

Vítání občánků

Svá životní jubi lea oslavili 
naši sp oluobčané: 

Blahopř ejeme

ČERVENEC 
Fanová Marie
Jevická Alena
Karbulová Františka
Kopejtko Václav
Macík Jiří
Malíková Bohumila
Mikulčíková Iva
Moravec Jiří
Olšová Alžběta
Mgr. Palík Emil
Smékal František
Štěpánek Miroslav
Štyks František
Zabloudilová Marie

SRPEN
Burešová Olga
Divácký Miloslav
Holcman Miroslav
Chmelinová Jiřina
Juřena František
Kronovit Lubomír
Ryzí Amálie
Sikora Jan
Šimčíková Hana
Tichá Ilona

ZÁŘÍ
Blaha Stanislav
Boudný Josef
Doležalová Anna
Drápal Jan
Hadaš Jaroslav
Hadašová Jaroslava
Lečbychová Ludmila
Macíková Ludmila
Puhallová Božena
Srnka Michal
Šebestová Alžběta
Štětkařová Růžena
Šutovský Michal
Valášek Stanislav
Valášková Jiřina
Zacheus Milan
Zámečníková Dana

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI INFORMUJE: 
Vzhledem k nedostatečným informacím, které jsou zasílány na Úřad městyse 
Drnholec k narozeným dětem, oznamujeme rodičům, že vítání občánků bude 

probíhat na základě jejich žádostí. 
Rodiče, kteří chtějí slavnostně přivítat své dítě v budově historické radnice, 

žádáme, aby se dostavili na Úřad městyse Drnholec a předložili rodný list dítěte. 
Děkujeme za pochopení

PODĚKOVÁNÍ
S končícím volebním obdobím nynější redakční rada Drnholeckého občasníku děkuje 
všem stálým i občasným přispěvatelům a všem čtenářům za přízeň. Našim následovní-

kům přejeme mnoho nápadů a úspěchů v práci.



Zveřejňujeme poslední dokumenty, které nám poskytl 
pravnuk pana Mathiase Langeho, Fritz Lange.
Zde můžete vidět korespondenci fi rmy Lange z roku 1925 
podepsanou buď otcem pana Fritze Langeho, taktéž Fritzem 
Langem, nebo jeho strýcem Ferdinandem. V tu dobu měla 
fi rma sídlo v Mikulově. 
      Jan Ivičič  

Mathias Lange
továrník a první velitel dobrovolného 
hasičského sboru v Drnholci
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Na této fotografi i z roku 1901 nebo 1902 
je zachyceno svěcení hasičského praporu 
u venkovního oltáře před morovým sloupem. 
Fotografem byl opět Boris Hendler z Vídně. 

Manželka Mathiase Langeho, Anna Lange,
byla patronkou praporu. 

Zemřela v roce 1921 ve věku 82 let. 
Náhrobek manželů Langeových můžete vidět

na vedlejším snímku.
Jan Ivičič  


