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Příjemné prožití vánočních svátků
a dobrý vstup do nového roku přeje
redakce Drnholeckého
občasníku

Jarabáček
a Advent

V sobotu 29.11.2014 byl Jarabáček pozván dětským souborem
Dunajek do nedalekých Dolních Dunajovic na jejich předvánoční
jarmark. Počasí bylo nevlídné, ale děti předvedly zimní pásmo, které
se naučily během měsíce s plným nasazením. Druhý den v neděli
potěšili Jarabáčci srdíčka v Pasohlávkách, kde se konala tatáž akce.
Všem dětem patří dík za krásně provedené pásmo a rodičům
za doprovod a povzbuzení těch nejmenších. Vždyť pro ně to
byla mrazivá premiéra.
Fotograﬁe z Dolních Dunajovic pořídil Pavel Božek. Děkujeme.

Z obsahu tohoto čísla ........
Aktivita drnholeckých
seniorů na str. 18

O ohlasech z vystoupení se více
dočtete na str. 17

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych využil této příležitosti,
popřál Vám k nastávajícím svátkům a použil
přitom slova, která jsem pronesl na rozsvěcování vánočního stromečku. Přeji Vám příjemné, klidné a pohodové Vánoce, které prožijete
v kruhu svých nejbližších, rozzářené dětské
oči, bohatou nadílku a tím vůbec nemyslím
množství drahých dárků, protože to pravé
bohatství je ukryto v našich rodinách, v našich
dětech a také ve zdraví. Udělejme si čas na své
rodiče, a komu toto setkání již není dopřáno,
promluvme s nimi na místě jejich posledního
odpočinku. Nenechejme se vtáhnout do předvánočního šílenství a udělejme si Vánoce takové, jaké chceme my a ne takové, jaké se nám
snaží vnutit všudypřítomná reklama a koledy
v obchodních řetězcích, které znějí již v říjnu.
V rámci plánované rekonstrukce kulturního domu bylo dokončeno detailní zaměření
celého objektu, interiéru i exteriéru, geodetické
zaměření okolního terénu a byla vypracována
dokumentace stávajícího stavu. Byly započaty
práce na dokumentaci pro stavební povolení.
Koncem října bylo dokončeno vybudování
chodníku a kanalizace na Tovární ulici od hřbitova za zdravotní středisko a hasičskou zbrojnici s propojením kanalizace na Tyršovu ulici.
Pro jednotlivé nemovitosti byly nachystány
odbočky pro následné připojení na kanalizaci,
byl zrušen septik před zdravotním střediskem
a následně bylo středisko na kanalizaci přepojeno.
V říjnu započaly práce na pokládání
inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod Sýpkou. Počasí nám přálo, a
proto se podařilo kompletně položit splaškovou
i dešťovou kanalizaci. Celkově bude v polovině
příštího roku nachystáno 28 stavebních míst
od velikosti 667m2 do 1246m2. Předběžně je
zamluveno 14 pozemků, a jelikož někteří občané si zamlouvali pozemky již před dvěma až třemi lety, žádám je proto, aby mne kontaktovali
a sdělili mi, jestli jejich zájem trvá i nadále. O
ceně za 1m2 těchto pozemků rozhodne zastupitelstvo na svém březnovém zasedání.

Ve výběrovém řízení na zateplení budovy hasičské zbrojnice a zdravotního střediska bylo
osloveno 5 ﬁrem, soutěž vyhrála ﬁrma Stavika
z Břeclavi s nabídkovou cenou 1.585.508,- Kč.
Nejvyšší nabídka činila 1.721.082,- Kč. V současné době je zateplena střecha včetně bočních
zdí budovy. Pokud budou povětrnostní podmínky příznivé, tak by měla být akce hotova do
konce dubna 2015.
Ve výběrovém řízení na vypracování
projektové dokumentace na cyklostezku po
levobřežní hrázi Dyje z Drnholce do Pasohlávek
zvítězila společnost ViaDesigne Břeclav s cenou
150.173,- Kč. Nabídky podaly 3 ﬁrmy, nejvyšší
činila 226.270,- Kč. Dle smlouvy o dílo by měl
být projekt hotov do 30.6.2015.
Další výběrové řízení, tentokrát na vypracování projektové dokumentace na vozovku,
vodovod a kanalizaci před sklepy na Husově
ulici, vyhrála ﬁrma Aqua Centrum Břeclav
s cenou 459.800,- Kč. Nabídky podaly 3 ﬁrmy,
nejvyšší činila 756.803,- Kč. Projekt by měl
být hotov v létě příštího roku, a pokud budou
ﬁnanční prostředky, tak by stavební práce
mohly započít v roce 2016.
Konečně, po téměř ročním úsilí, se podařilo zkolaudovat zdravotní středisko a hasičskou
zbrojnici a tím i novou ordinaci praktického
lékaře. Od 1. prosince již pan doktor Pavelka
ordinuje v nových bezbariérových prostorách
v přízemí a odpadlo tak, zejména pro naše starší spoluobčany, namáhavé chození do schodů do
1. patra.
Koncem listopadu proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení výsledků soutěže měst a obcí
Jihomoravského kraje ve třídění odpadů. Drnholec se v kategorii obcí od 500 do 2000 obyvatel umístil na krásném třetím místě a obdržel
diplom a šek na 10.000,- Kč. Udělali jsme za
krátkou dobu obrovský skok, protože v roce
2012 jsme se umístili kolem padesátého místa,
v loňském roce už to bylo místo desáté a letos
jsme byli „na bedně“. Chci proto poděkovat
všem občanům, kteří se snaží třídit a snižují
tak náklady obce na likvidaci odpadů.
Jan Ivičič, starosta
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Kandidátní listina
číslo
1
2

název

DRNHOLEC 2014
NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ A
1 147 13,49
NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a
876 10,30
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Kandidátní listina
číslo

název

1

DRNHOLEC 2014

1

DRNHOLEC 2014

1
1

DRNHOLEC 2014
DRNHOLEC 2014

1

DRNHOLEC 2014

1

DRNHOLEC 2014

1
1
1
1
2
2
3
3
4

Hlasy

Kandidát
poř. příjmení,
číslo jméno, tituly
Kalandrová
3
Jana RNDr.
Kocman
2 Bronislav
Ing.
1 Ivičič Jan
4 Bejdák Karel
Koneč ný
5
Stanislav

Kalianko
Radim
Španielová
DRNHOLEC 2014 7
Andrea Bc.
Konečná
DRNHOLEC 2014 8
Petra
Suchyňová
DRNHOLEC 2014 9
Pavla
Růžička
DRNHOLEC 2014 10
Libor Ing.
Seveldová
NEZÁVISLÍ
10
Pavla Bc.
Kabrhelová
NEZÁVISLÍ
4
Iva Ing.
STAROSTOVÉ A
Čápková
4
NEZÁVISLÍ
Michaela Ing.
STAROSTOVÉ A
Štyksová
3
NEZÁVISLÍ
Dana
Komunistická
Dřevojánek
7
str.Čech a Moravy
Josef Ing.
6

13

7 367,53

15,56

2

14

7 934,26

11,04

1

Hlasy
Navrhující Politická
Pořadí
věk strana příslušnost abs. v % zvolení
51 NK

BEZPP

483 8,94

1

34 NK

BEZPP

482 8,92

2

47 NK
40 NK

BEZPP
BEZPP

447 8,27
355 6,57

3
4

43 NK

BEZPP

351 6,50

5

39 NK

BEZPP

349 6,46

6

41 NK

BEZPP

350 6,48

7

39 NK

BEZPP

295 5,46

8

51 NK

BEZPP

329 6,09

9

44 NK

BEZPP

372 6,89

10

39 NK

BEZPP

176 16,31

1

69 NK

BEZPP

133 12,32

2

25 STAN

BEZPP

148 12,90

1

30 STAN

BEZPP

139 12,11

2

57 KSČM

BEZPP

115 13,12

1

Zdrojwww.volby.cz
4

Výbory zastupitelstva obce

Komise rady obce

Finanční výbor

Kontrolní výbor

předsedkyně:
Dana Štyksová
členové:
Anežka Vybíralová
Noema Michalicová

předsedkyně:
Ing. Michaela Čápková
členové:
Ing. Josef Dřevojánek
Ing. Libor Růžička

Sbor pro občanské záležitosti
předsedkyně: Petra Konečná
členky:
Ing. Božena Rucká,
RNDr. Jana Kalandrová
Olga Schabatková

Po volbách se svého mandátu vzdala paní Ing Iva Kabrhelová a na její místo nastoupil první
náhradník z kandidátky NEZÁVISLÍ pan Jiří Malík.
(pozn. redakce)

Znovu prožíváme adventní
dny plné radostného očekávání a nadějí. To proto, že
na horizontu
adventu zazáří světlo Božího narození. Přijde ten, kterého Bůh přislíbil bezprostředně
po pádu člověka do hříchu, protože nechtěl
ponechat lidstvo záhubě. Apoštol Pavel ve 2.
listě Korinťanům o Něm píše: “Mějte v sobě
to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má
božskou přirozenost, nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu, nýbrž sám sebe se
zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a
stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k
smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh
povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout
každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí, a
každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat:
Ježíš Kristus je Pán.“
Toto Boží ponížení, projevené ve vtělení
a později ve vykoupení, je projevem jeho lásky a krásy. V řečtině kalos znamená krásný
a kalein volat. Dionýsius Areopagita píše:

Bůh volá /kaloun/ každou věc k sobě, a proto je zván kalos /krása/. Krása vábí. Nikoho
nenechá lhostejným, probouzí touhu. Krása
se staví na odiv a zároveň volá k naslouchání.
Je pozváním k odpovědi: obdivovat a oplátkou
milovat krásu, jež nás svým zjevem vábí. Lásku, kterou v nás krása vzbuzuje, si nevytváříme my, ale je darem, který můžeme přijmout
nebo odmítnout. V každé pravé kráse je - stejně jako v Bohu - čistota, nezištnost, štědrost.
Krásná věc není krásná pro sebe samu, ale pro
ty, kdo na ni hledí a těší se z ní. Krása vyzařuje, je ušlechtilá, dává se druhému pro radost.
Volání je nekonečně bohatší než každá odpověď a je s to v ochotném člověku probudit velkodušnost bez mezí, naprosté sebedání: mírou
lásky k Bohu je milovat ho bez míry. Vábení
krásy nás volá, abychom se stali sami sebou.
Kéž každý z nás se o letošních Vánocích zamiluje do Boží krásy zjevené v Jezulátku a ztratí
v ní sebe, aby sám sebe našel.
Radostné a pokojné Vánoce a požehnaný nový
rok 2015 přeje Jiří Komárek, farář
/Čerpáno z knihy Jacquese Philippeho
Volání k životu./

Bohoslužby o Vánocích
24.12 25.12.
Jevišovka
7.30
Novosedly 20.30 9.00
Drnholec 22.00 10.30

26.12 31.12. 1.1.
7.30
7.30
9.00 16.30 9.00
10.30 18.00 10.30
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Vážené čtenářky a čtenáři, přinášíme stručný přehled
z činnosti školy. Více podrobností i fotek můžete najít na
našich webových stránkách – drbnik.cz. Na sklonku roku
2014 přeji všem dětem, žákyním, žákům, zaměstnancům,
rodičům, prarodičům, sponzorům a přátelům školy příjemné
prožití vánočních svátků a v roce 2015 hlavně hodně zdraví,
štěstí, úspěchů a pohody.
Jana Kalandrová

Školní střípky
Školní rok se rozběhl a nabírá na obrátkách. Zdá se, že teprve začal a už máme
první čtvrtletí za sebou. Stále se něco děje,
a tak školní dny rychle ubíhají.
V září se uskutečnilo pokračování
oblíbeného programu s názvem „Jumping
Drums“, který žáky nadchnul na jaře. Pro
velký zájem byl koncem listopadu ještě
uspořádán workshop pro zájemce o výuku bubnování, který musel být rozdělen do
dvou částí.
První stupeň zhlédl zajímavý pořad
věnovaný protidrogové prevenci „Staň
se tygrem“. O kulturní zážitky jsou děti
obohacovány i pokračujícími návštěvami brněnského divadla Radost, se kterým
máme dlouholeté dobré zkušenosti.
Za zmínku určitě stojí i Dýňový
pochod, který má již také svoji tradici. Letos
jsme se sešli za školou, nechyběl oblíbený
oheň s opékáním špekáčků a také jsme si
zazpívali za doprovodu kytar paní učitelky
Bejdákové a pana Bárty.
Ani sportovci nezahálí, mají za sebou
účast na přespolním běhu v Břeclavi, Coca
– cola cupu a florbalu. Školní akcí byl turnaj
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ve futsalu a soutěž ve skoku do výšky.
V říjnu žáci třetího ročníku pořádali
sbírku na pomoc nevidomým „Bílá pastelka“.
Výuku se snaží vyučující doplňovat
tematickými exkurzemi.
Deváťáci se zúčastnili veletrhu středních škol v Brně, který se konal v rámci
strojírenského veletrhu. S paní učitelkou
Zabloudilovou navštívili projektovou dílnu s názvem Hanin kufřík v nově opravené
synagoze v Mikulově. Ve škole zhlédli zajímavou besedu k událostem listopadu 1989,
kterou doplnil zajímavým vyprávěním pan
učitel Zejda. Spolu se žáky osmé třídy pak
absolvovali exkurzi do Slavkova na Mohylu míru. Odtud se přesunuli do Brna, kde
zhlédli výstavu s názvem Bodies revealed
– plastikovaná těla s odhalenými orgány.
Osmáci v rámci předmětu věnovanému volbě povolání měli možnost poznat,
jak se vyrábí cukr v Hrušovanech nad Jevišovkou. Žákům šestého a sedmého ročníku
byla výuka zpestřena exkurzí do brněnského planetária, muzea Anthropos a Technického muzea.
Letošní školní rok je také prvním
rokem, kdy začala fungovat žákovská rada.
Žáci se mohou jejím prostřednictvím podílet na zpestření školních dnů. Prvním
kladným výsledkem je velký zájem o předtančení na školním plese, máme za sebou
Halloween a dva barevné dny, kdy žáci přišli do školy oblečeni v jedné barvě.
Pro žáky sedmého až devátého ročníku pokračuje projekt na Gymnáziu Mikulov a v říjnu také proběhl projektový týden
„Já na to mám“, o tom podrobněji v dalším
článku.
Jana Juřenová

Projektový týden
V týdnu od 13. do 17. října pokračoval
projekt „Já na to mám“ podzimními aktivitami. Garanti každého ročníku zhodnotili své
týmy takto:

5. ročník – Mgr. Jana Juřenová
Žáci se seznamovali s historií obce Drnholec, historií školy, věnovali se vánočním
tradicím, poznávání tradičních řemesel – těch
zaniklých i těch ještě existujících. Navštívili
minimuzeum, shlédnuté exponáty malovali a
vyhledávali na internetu informace, které pak
dále zpracovávali. Poslední den se nesl v duchu
zpěvu a tance. Žáci se naučili dvě moravské
písně a také si zatančili „Vařajkový tanec“.
V posledních dvou hodinách si vyzkoušeli ruční práci – drátkování. Vyrobili si stromečky
z drátků a korálků.
6. ročník – Mgr. Zdenek Slavík
Projekt „Já na to mám“, pro 6. ročník
„Poznávám kraj, ve kterém žiji“, proběhl již
tradičně ve třech obcích, a to v Novosedlech,
Jevišovce a Drnholci. První den měli žáci na
zpracování úkolů, přípravu hry a prezentaci své. Využívali k tomu veřejně dostupných
zdrojů informací, především internetu, knih a
propagačních materiálů. Od prvního do posledního dne probíhalo detailní bodové hodnocení,
při kterém měli „své slovo“ i kapitáni jednotlivých skupin. S hodnocením byli v dalších dnech

průběžně seznamováni. Úterý, středu a čtvrtek
strávili žáci postupně ve svých obcích tzv. hledáním pokladu pomocí uložených indicií a na
závěr dne ve škole každé družstvo hodnotilo
den. V pátek žáci strávili uspořádáváním získaných informací do složek a prezentovali vždy
svou obec a celkové hodnocení projektového
týdne.
Podle průběžného hodnocení vyhrálo
družstvo
„Drnholečtí záškoláci“, před
„Moraváky“ z Jevišovky a „Novosedelskými tygry“. Své
vítězství si drnholečtí
zajistili hlavně svou
aktivitou a dobrými
nápady – viz špion.
Jedno družstvo spolužačku potkalo a
uctivě ji zdravilo. Je
vidět, že alespoň v něčem jsou dobře vychovaní.
7. ročník – Mgr. Hana Vlková
Zámořské objevy v 7. ročníku v projektu
„Já na to mám“ se věnovaly objevným plavbám,
dobývání a objevování nových území, cest, plodin, zboží, obchodům a dalším jevům, které
se zámořskými plavbami souvisí. I naši žáci
objevovali a poznávali objevitele, své spolužápokračování na str. 8
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ky i sami sebe při skupinové práci. V pondělí se
vyplňovaly pracovní listy z různých předmětů
(nejméně oblíbený den z celého projektového
týdne).
V úterý si žáci zkusili vyrobit misku z
keramické hlíny (prý už to bylo lepší, ale stále
nic moc). Ve středu jsme objevovali Městskou
knihovnu v Břeclavě (velké nadšení z žáků
nesršelo). Ve čtvrtek žáci konstruovali model
zámořské objevitelské lodě (práce šla od ruky).

V pátek jsme přepluli „tělocvičný oceán“ a
bojovali s domorodci, házeli hroudou zlata na
palubu, stavěli stěžeň a přebíhali přes neznámé území (naprosto nejlepší den z celého projektu). Závěr dne patřil k prezentaci práce celé
skupiny a zhodnocení celého projektového týdne. Musím žáky pochválit za kázeň, překonaný
odpor k práci na pracovních listech, nadšení při
soutěžích v tělocvičně a za některé výstupy při
prezentaci.
8. ročník – Tomáš Procházka
Ve dnech 13. – 17. 10. 2014 proběhl první projektový týden k volbě povolání. Žáci pracovali ve skupinkách po čtyřech (jedna skupinka pětičlenná). V rámci exkurzí navštívili AP
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Maschinenbau, LAC výroba žárobetonových
tvarovek, Drnholeckou strojírnu, MŠ Drnholec,
Nové vinařství. Plánovaná exkurze do místní knihovny v Hrušovanech nad Jevišovkou
odpadla pro nemoc knihovnice. Na exkurzích
se kromě nahlédnutí do života pracujících žáci
učili ptát se na podstatné (občas i nepodstatné)

věci. Exkurze probíhaly v pondělí (Drnholec), v
úterý (Drnholec) a ve středu (Hrušovany nad
Jevišovkou). Jako v předešlých letech i letos
zpracovávali své dojmy z exkurzí v reportážích
na základě pracovních listů vyplňovaných v
průběhu exkurzí. Ve čtvrtek a pátek si žáci
vytvářeli o uplynulém týdnu počítačové prezentace.
V pátek v prvních hodinách si žáci chystali prezentaci práce skupin. Rozdělili si role
(moderátor, hodnotitel projektového týdne a
práce skupiny, čtení ukázkové reportáže). Ve
slavnostně připravené místnosti (hudebně)
žáci na mikrofon promlouvali k ostatním žákům o výsledcích své práce. Mohli mít připraveno i něco navíc, a tak jsme luštili křížovky
a skládali puzzle. Žáci se učili kultivovat svůj
projev, překonávat trému při veřejném vystoupení a někteří dokonce i zaujmout posluchače.
Jejich projev jsme zaznamenali videokamerou
a v hodině slohu si pustili sestřih žákovských
projevů – pro pobavení i pro pučení :-)

9. ročník – Jitka Radkovičová
Cílem podzimního projektového týdne
9. ročníku bylo seznámit žáky s lidmi, kteří jsou
svým zdravotním postižením nuceni vynaložit
velké úsilí k tomu, aby se mohli zařadit mezi
zdravou populaci, zařadit se do pracovního procesu, uspět v silné konkurenci, žáci měli poznat
schopnosti a možnosti těchto lidí, zjistit, jak se
o ně stará stát, jak jim sami mohou pomoci.
Úkolem bylo nejen teoreticky, ale i prakticky
se seznámit s různými druhy handicapů – vrozená mentální i fyzická onemocnění, následky nemocí, následky úrazů, následky drogové
závislosti. Žáci měli možnost si uvědomit, že
zdraví je velký dar a že je nutné si ho chránit,
nové poznatky a zkušenosti podpořily výchovu
k toleranci a proti xenofobii.
Velkým nedostatkem bylo, že se
z provozních důvodů
zařízení Biliculum v
Mikulově nemohla
uskutečnit plánovaná návštěva tohoto
denního stacionáře,
což negativně ovlivnilo nejen úroveň
úvah na téma „Žijí
mezi námi“, ale celkový průběh týdne,
protože prožitek je
pro uvažování nad
tímto
problémem
nejdůležitější.
Podle plánu v tento den navštívili žáci
Městskou policii v Mikulově, tentokrát pro nás
její velitel opět připravil i nahlédnutí do zákulisí – poznali jsme kamerový systém v Mikulově, zbraně a ochranné pomůcky, na přednášce
a besedě se věnoval úskalím života dospívající
mládeže, hlavním tématem byla trestní odpovědnost a prevence rizikového chování mládeže.
Velitel MP Mikulov p. Hamerník probral práva
i povinnosti, dotkl se i drogové problematiky.
Ve středu 15. 10. 2014 jsme se vydali do
nízkoprahového zařízení – do K-centra v Břeclavě, kde se na besedě žáci dozvěděli o činnosti tohoto zařízení, o pomoci lidem, kteří mají
problémy s drogami. Následovala anketa mezi
náhodnými chodci na pěší zóně v Břeclavi.

Celý projekt byl v pátek zakončen prezentací prací všech 6 skupin, obsahová, estetická i prezentační úroveň byla sice různá, ne
vždy však odpovídala
schopnostem a možnostem žáků, většinou se pohybovala v
průměru. Počítačové prezentace byly
celkem pěkné, ale s
mnohými chybami z
nepozornosti, potvrdilo to povrchní přístup k práci. Na závěr
žáci zhlédli část ﬁlmu
Slepé lásky, sledovali
zaujatě.
Cíl celého projektu 9. ročníků byl
splněn, žáci nejen že se teoreticky, ale částečně i prakticky seznámili s životem zdravotně postižených lidí a mnozí si uvědomili i své
schopnosti, možnosti, dovednosti, ale také
povinnosti.
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Školka voní

Nelítostný čas odměřil
opět další hrstku roku
a před námi je období,
na které se těší zejména děti. Dopřejme jim
tedy nejen radost z toho, co naloží Ježíšek, ale
snad i trochu pozastavení a společného povídání, procházek po okolí, do lesa za zvířátky,
pořádného kapra, pěkný stromeček. No prostě
to, co k pořádným dětským prožitkům patří.
Nejkrásnější prožití předvánočního času
je ve společnosti dětí. Není tedy s podivem, že
právě ve školce je v tomto období plno veselí
a dobré nálady. V naší školce je od listopadu
toho veselí o něco více než v minulém období.
Ptáte se, proč? Školička se nám totiž rozrostla
o novou třídu, která byla otevřena 1. listopadu
v budově základní školy. Kapacita MŠ se tak
zvýšila z 50 míst na 74 a bylo vyhověno všem
podaným žádostem o přijetí. Nová třída je
opravdu hezká a předškoláci si plnými doušky
užívají prostředí „velké školy“.
Ale také v budově MŠ na Hrušovanské
ulici se rekonstruovalo. V 1. patře bylo nově
vybudováno sociální zařízení. A opravdu se
moc povedlo. Už máme tu naši školičku v hezkém kabátě z venku, nyní máme nové sociální
zařízení a my velcí i malí ze školky věříme, že
přeměny budou pokračovat a všechny prostory naší školky se změní v útulnou školku, ve

které se nám bude ještě více líbit a budeme do
ní rádi chodit.
A na co jsme se těšili v poslední době?
Letošní advent jsme zahájili divadelně a
to „Vánoční pohádkou“, kterou nám přivezlo
divadlo z Hodonína. V dalších dnech jsme očekávali návštěvu Mikuláše. Jako každý rok po
zásluze děti odměnil balíčkem sladkých dobrot. Čerty jsme k nám nepustili, a proto jsme se
nebáli, že by někoho odnesli v pytli.
Těsně před Vánocemi proběhly besídky s
rodiči. Společně jsme si užili vánoční atmosféru.

Milý přátelé,
ať každý najde své místečko spokojenosti
a radosti. Přejeme Vám všem ze srdce dostatek
sil, pohody a hlavně zdraví v roce 2015.
Za všechny malé i velké ze školky
Jiřina Chmelinová

Zápis do 1. třídy

Základní škola a mateřská škola Drnholec oznamuje, že zápis do 1. třídy pro školní rok
2015/2016 se uskuteční ve čtvrtek 29. 1. 2015 v budově školy od 13.30 hodin.
10

SRPŠ při Základní škole a mateřské škole Drnholec Vás srdečně zve na

17. ŠKOLNÍ PLES

aneb „…ŠKOLNÍ LÁSKY“
s předtančením žákyň a žáků 8. a 9. tříd

v sobotu 14. 2. 2015 ve 20.00 hodin
v sále kulturního domu v Drnholci.

Hraje skupina Šarže 54
Tombola. Občerstvení.
Vstupné 100 Kč.
Těší se na Vás pořadatelé.

.
Maškarní ples pro děti
SRPŠ pri ZŠ a MŠ Drnholec zve všechna dítka a jejich doprovod na

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Kdy? . . . . . . v NEDĚLI 15. 3. 2015
V kolik? . . . . . . ve 14 hodin
Kam? . . . . . . do sálu kulturního domu v Drnholci
Dobrá nálada a občerstvení je zajištěno.
Těší se na Vás pořadatelé.

ZŠ a MŠ Drnholec zve všechny příznivce gymnastiky
na 19. ročník soutěže ve

SPORTOVNÍ GYMNASTICE
v sobotu 11. 4. 2015 od 10 hodin
v tělocvičně ZŠ Drnholec.
Občerstvení zajištěno. Těší se na Vás pořadatelé.

PODĚKOVÁNÍ
Základní škola a mateřská škola Drnholec touto cestou děkuje
paní Ing Ivě Kabrhelové, která po celé uplynulé volební období (čtyři roky) každý měsíc posílala svůj plat zastupitele dětem do naší školy.
Ještě jednou děkujeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
11

Knihovna

informuje

Milí čtenáři,
návštěvníci knihovny,
blíží se konec roku a i v knihovně se během uplynulých měsíců
událo ledacos nového a zajímavého.
Hlavní naplní knihovny je půjčování knih, proto zejména
čtenáře potěší, že v průběhu roku bylo zatím nakoupeno asi 150
knih (romány, krimi, naučná literatura i literatura pro nejmenší). Pokud byste měli tip na dobrou knihu, o které si myslíte, že by neměla v knihovně chybět, napište na e-mail knihovna@
obecdrnholec.cz.
Zajímavou novinkou na stránkách knihovny je odkaz 1000 knih. Když na tomto odkaze
napíšete název knihy, která se Vám líbila, bude Vám doporučeno tisíc podobných knih.
Poslední březnový týden navštívili knihovnu předškoláci z mateřské školy (nyní žáci 1. třídy). Úkolem dětí bylo
vybrat si knihu, která je nejvíce zaujme, prolistovat si ji
a nakreslit obrázek o tom, co se jim na knize líbilo. Se svými
rodiči a prarodiči přišlo celkem 9 dětí. Na obrázky se můžete
podívat ve fotogalerii.
V rámci projektového týdne navštívili na začátku školního roku knihovnu žáci 6. třídy. V žádném případě nesmím
zapomenout na děti ze školní družiny, které pomáhají
s výzdobou knihovny. V listopadové knihovně jsme tvořili
dýně z papíru, skládali jsme kočičky a děti kreslily obrázky
o knihách, které přečetly. Moc se těším na naše prosincové
(vánoční) setkání.
Přeji Vám klidné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška a šťastný
Nový rok 2015.
Xenie Václavíková, knihovnice

v sobotu 10. 1. 2015
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V kupní smlouvě jen pozemek ?
Nemusí se jednat o podvod
Vážené čtenářky,
Vážení čtenáři,
dnes se společně
zaměříme na jednu z
výrazných změn v občanském zákoníku, která
se prakticky projevuje v oblasti bydlení, koupě,
dědění a jiných životních událostech.
České právo se oproti zahraničním státům
historicky již od roku 1950 přiklánělo k zásadě, že stavba a pozemek jsou dvě samostatné
věci. Prakticky se tedy stávalo, že pozemek pod
domem měl jiného vlastníka než dům samotný. Z
takového rozdílu ve vlastnictví mnohdy plynuly
těžkosti a naschvály, které omezovaly klidné užívání domu a bydlení. Někteří prodávající se rovněž snažili obelstít kupující tím, že prodali pouze
dům, avšak nikoliv pozemek pod ním.
Nový zákon přináší poměrně revoluční
změnu, kdy stavba se stává součástí pozemku.
Součástí pozemku je také prostor nad povrchem
i pod povrchem a jiná zařízení, včetně všeho, co
je zapuštěno v pozemku a upevněno ve zdech.
Zákonodárce tak spojil veškeré logicky související
části do jednoho celku, který dále označuje jako
„pozemek“.
Praktické dopady takové změny jsou nejen
v Katastru nemovitostí, kde na listech vlastnictví jsou předně uvedeny pozemky s dodatkem,
že „na pozemku stojí stavba“, a v internetovém
nahlížení do evidence katastru nemovitostí, kde
nalezneme při hledání stavby nejprve pozemek a
k tomu je opět uvedeno, že „součástí je stavba“.
Změny se také projevují v samotných kupních a
jiných smlouvách, kterými se nemovitosti mezi
osobami převádí.
Nově tedy při koupi rodinného domu může
nastat situace, kdy ve smlouvě bude uvedeno, že
předmětem koupě je „pozemek parc. č. 1 se všemi
součástmi.“ Na první pohled by se mohlo zdát, že
se jedná právě o zmiňovaného podvodníka, který
se snaží obelstít kupujícího a prodat pouze pozemek bez stavby. Ve světle nového zákona se však
může jednat o zcela správnou formulaci, neboť
pozemek a stavba zde nejsou samostatnými věcmi v právním smyslu.
Představit si věc v právním smyslu můžeme
tak, že ač je v reálném životě jednoduše seznatelné, že pozemek je půda a dům je stavba a že
každá z těchto věcí vznikla samostatně, tak z
pohledu práva se nejedná o věci dvě, ale věc jednu

ve formě pozemku. Pod pojem pozemek se tedy
schová dům, rostlinstvo na něm vzešlé, sklep či
jiná podzemní stavba, a to i když zasahuje pod
jiný pozemek.
Jelikož má většina z nás pozemky nebo
stavby, které vznikly a byly postaveny před
začátkem roku 2014, tak zákonodárce připravil
také pravidla o tom, jak se budou chovat tyto
nemovitosti.
Při řešení, zda se Vaše stavba stala součástí
pozemku nebo zda zůstala oddělená, jak tomu
bylo dříve, vycházíme z tzv. přechodných ustanovení.
Pokud byla ke dni přelomu roku 2013 a
2014 jedna osoba vlastníkem pozemku i na něm
stojící stavby, pak se stavba stala automaticky
součástí pozemku. Ze dvou vlastněných věcí se
tak od 1. 1. 2014 stala právně pouze jedna věc,
jejíž součástí je stavba. Pokud se vlastník v letošním roce rozhodne prodávat, pak již prodává
pouze pozemek a stavba bude neoddělitelně součástí prodeje.
Naopak v případě, že jste vlastníkem
domu, který stál na pozemku jiné osoby, pak se k
1. 1. 2014 Váš dům nestal automaticky součástí
pozemku a je i dále samostatnou nemovitou věcí.
Jelikož je však zájem na tom, aby se do budoucna
všechny stavby staly součástí pozemku a sjednotil se tak jejich režim, pak mezi vlastníkem
pozemku a vlastníkem stavby nově existuje vzájemné předkupní právo.
Prakticky se předkupní právo projeví při
zájmu prodat dům či pozemek, kdy prodávající bude mít povinnost nabídnout věc nejprve
vlastníkovi druhému. Bude-li tedy chtít vlastník
pozemku tento pozemek prodat, musí nejprve
přijít za vlastníkem stavby a nabídnout pozemek
ke koupi. Až v případě, že tohoto nebude využito,
pak lze pozemek dále prodat jiné osobě.
Tímto způsobem budou tedy i nadále v některých případech pozemek a stavba samostatnou
věcí, avšak s předkupními právy jich bude ubývat. A to zejména z toho důvodu, že využitím
předkupního práva se konečně sjednotí pozemek
se stavbou a věcí bude dále jen pozemek.
V této souvislosti je vhodné upozornit na otázku
souladu údajů v Katastru nemovitostí a skutečného stavu. Již jsme si uvedli, že zákon směřuje

ke sjednocení pozemků a staveb do jedné právní
věci. Představme si případ, kdy v katastru nemo13

vitostí nebude zapsáno, že vlastníkem pozemku
a vlastníkem stavby je jiná osoba, i když ve skutečnosti tomu tak bude. Prodá-li vlastník pozemku tento pozemek třetí osobě a bude-li kupující
v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, pak
se i přes původní odlišnou realitu stane stavba u
nového vlastníka součástí pozemku. V dobré víře
bude kupující právě tehdy, pokud z údajů z Katastru nemovitostí nelze poznat, že jsou vlastníci
rozdílní. Původní vlastník stavby přijde o stavbu
a bude mít pouze právo na ﬁnanční náhradu,
avšak samotné stavby se již nedomůže.
Z tohoto důvodu lze jen doporučit, aby každý z
vlastníků staveb rychlým a bezplatným náhledem do Katastru nemovitostí prověřil, zda
je zapsán jako vlastník a není v údajích chyba.

Těchto pár minut strávených kontrolou na www.
cuzk.czpak může zabránit velkým škodám a zbytečným problémům.
Závěrem lze jen připomenout zásadu, že
„bdělým práva náležejí.“ Buďme tedy bdělí a
chraňme svá práva případným uvedením údajů
ve správný stav.

...Stárnutí nezabráníš, ale zestárnout nemusíš.....
Kdo navštěvuje Klub seniorů, moc dobře ví, že je to pravda. Stačí 1x za týden osvěžit
paměť, pobavit se nebo něco vyrobit. Nyní už přišly na řadu Vánoce. Připravili jsme
adventní výzdobu bytu, skládali jsme ubrousky na sváteční stůl. Co nás trápí, jsou malé
prostory nynějšího klubu. Přibývají noví členové, asi se sem brzy nevejdeme....
Za aktivních 17 členů klubu Langeová Milena

Sbor dobrovolných hasičů a spolek vinařů
Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ ŠTĚPÁNSKÝ

KOŠT MLADÝCH VÍN
Košt se uskuteční v sobotu
27. 12. 2014
ve sklepě staré radnice v 17.00 hod.
Jedinou podmínkou účasti
je donést vzorek dobrého
vína, něco k zakousnutí
a pár veselých historek.
Těšíme se na příjemné
setkání.

Přejeme všem občanům krásné
prožití vánoc a hodně zdraví,
osobní spokojenosti a štěstí v roce
2015. Děkujeme všem za přízeň
a těšíme se na opětné setkávání
v našem hotelu i v přístím roce.
Manželé Wornellovi a personál
hotelu
Nejbližší akce v naší restauraci:
9.-11.1.2015 – Zvěřinový víkend
13.-15.2.2015 – Sv. Valentýn

Zveme všechny folklorní nadšence na fašankovou obchůzku
v sobotu 21.2.2015. Sraz všech maškar je před sálem kulturního domu
ve 13.00 hodin. Večer pochováme basu v hospodě U Ondrů.
Jste všichni srdečně zváni.
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Drnholecké vinobraní

Poslední zářijový víkend v Drnholci opět
patřil vínu, burčáku, folkloru a veselení. Konalo se tu čtvrté vinobraní. Od deseti hodin se
návštěvníkům opět otevřely sklepy místních
vinařů, kterých letos bylo 24. Při návštěvě sklepů jste mohli potkat Mužáky z Březí, kteří letos
obcházeli sklepy a svým zpěvem zpříjemňovali
návštěvníkům i vinařům toulky sklepními uličkami.
V jednu hodinu odpoledne se u staré radnice sešli krojovaní, lidé v dobových kostýmech,
Bacchus se svými múzami a další lidé z Drnholce, blízka i daleka a čekali, až uslyší dusot koňských kopyt, který oznámí, že knížecí pár už
jede obšťastnit své poddané svou přítomností.
Po úvodním slovu pana starosty, kníže pronesl
svou řeč a už nasedal na vůz a vydal se i s průvodem, za doprovodu dechové hudby Bílovčanky, zkontrolovat celoroční práci vinařů.
V čele průvodu nesli mladí krojovaní
chlapci hrozen, jako symbol úrody, který byl
předán místnímu hospodáři Bobkovi. On i
jeho žena vyjádřili panstvu svou vděčnost za
jejich přízeň tím, že knížecí milost i celou jejich
„družinu“ jakse patří nasytili a napojili. Potom
už se pokračovalo v kontrole kvality vína i burčáku u ostatních vinařů.
Po páté hodině průvod dorazil zpět na

Náměstí, kde
právě vrcholil
kulturní
program, který tu
od dvou hodin
zajišťovali svými
vystoupeními
cimbálová
muzi
ka Eliška,
šermíři,
dětské soubory Jarabáček, Písečánek, Dunájek,
Pomněnka a také taneční soubor z polského
Rybnika. Po příjezdu průvodu proběhlo ještě
Otevírání hory, které s místními zpěvačkami
secvičil Petr Ševčík.
Na večerní Hotařově zábavě také nebyla
nuda. Krom skvělé kapely Fantastic band, která nám po celý večer vyhrávala, se k o zábavu
postaralo také pasování nových hotařů z řad
návštěvníků. Do soutěže se přihlásilo celkem
pět uchazečů, kteří museli splnit tři náročné
zkoušky, jako ruční mačkání hroznů na čas,
trobení na kravský roh nebo vypití „smrtelné“
kombinace – mlíko, burčák, fernet. Všichni
uchazeči své úkoly splnili, někteří hůře a pomaleji, někteří lépe. Tři byli pasování na hotaře a
příští rok mají právo zúčastnit se vinobraní v
průvodu jako hotaři a dva zůstali jako adepti
– čekatelé a dostali rok na to, aby ještě potrénovali a zdokonalovali se v hotařském umění.
Takže příští rok se budeme těšit nejen na
naše nové hotaře, ale na Vás všechny a budeme doufat, že si jubilejní pátý ročník, užijete
alespoň tak, jako ten čtvrtý. Teď už chybí jen
poděkování všem, kteří se na akci Vinobraní podíleli a pomohli nám. Takže velký dík a
nashle za rok.
Za pořadatele Dáda
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Do konce roku 2014 zbývá jenom několik
dnů a nám se zdá, že to není ani možné, že je tu
konec roku a začátek nového.
Je sice listopad, když píši tento příspěvek, ale
v televizi již běží reklamy na Vánoce-neklamný důkaz toho, že určité období nás opustí a
nastoupí nové, neopakovatelné…Ale my se
zatím soustředíme na období sportovní, na
drnholecký fotbal.
Skončila fotbalová sezóna, která přinesla pozitivní doklad o tom, že naše mužstvo se
zachránilo a zůstalo v Okresní soutěži OFS
Břeclav. To je poznatek, který nás může těšit,
ale také zavazovat k ještě lepším výsledkům pro
příští rok 2015. Skončilo podzimní kolo ročníku
2014/2015 a naše mužstvo se umístilo na třetím
místě od konce. Po určitých nezávislých hodnoceních ze strany diváků, rozhodčích a funkcionářů zní jediná otázka, jak je možné, že toto
mužstvo se pohybuje na posledních místech
tabulky. Je to možné – v poli suverénně přehráváme mužstva vedoucí okres, ale ta střelba, ta
střelba, kde je? I přes naše současné umístění
patří poděkování hráčům a trenérovi za předvedené výsledky. Co popřát do jarní soutěže?
Pochopitelně více gólů a pak vše půjde samo!
Vzhledem k tomu, že dorost nemohl hrát svou
soutěž z nedostatku hráčů, přihlásili jsme další
mužstvo do soutěže pod označením Drnholec
B. Mužstvo se zatím „hledá“, neskutečný zájem
na začátku se ustálil na, doufám, potřebném
množství hráčů pro dohrání soutěže 2014/2015
pod vedením Zdeňka Hanáka. Mužstvo se umístilo také na třetím místě od konce jako mužstvo
Drnholec A.
Čeho si ale velice ceníme, je účast našich
věrných diváků, které neodradilo ani deštivé a
vlezlé počasí, které nás na podzim provázelo.

Děkujeme Vám a myslím, že jsme připravovali po celou sezónu docela slušné prostředí na
podívanou. Vaše návštěvnost a povzbuzování
našeho mužstva je skutečnou raritou a šokem
pro soupeře, když hrajeme venku. Ještě jednou děkujeme a přijďte znovu!
Jak už je tradicí, k činnosti fotbalu nepatří jenom fotbal, ale také mnohé kulturní aktivity. V roce 2014 jsme pořádali tradiční Šibřinky.
Opět se potvrdilo, že mnohé „masky“ dokáží
překvapit v nápadech a provedení. Každý rok
se také podílíme na koštu vína, na oplátku od
vinařů dostáváme víno na hody, takže vinaři, díky za víno. Každý rok je několik zápasů,
které pořádá Gladiators, a to vždy s dobrou
zábavou i sportem. Je pro nás velikou ctí, že
se můžeme podílet na Dětském dnu v Drnholci.
Velké množství dětí, které se tohoto dne pravidelně zúčastňuje, nám dává naději, že dětí v
Drnholci neubývá. Naše největší a organizačně nejnáročnější akce jsou Tradiční drnholecké
hody, které se vydařily jen z poloviny. Opět nás
zklamalo počasí v neděli, ale i přesto se hody
vydařily. V letošním roce se po dvou letech
konala opět Červencová noc, kterou pořádali
myslivci, byť účast nebyla velká.
Nesmím zapomenout na předposlední
kulturní akci roku, na „Babské hody“. Naše
nezaměnitelné, ničím nepřekonatelné a nikdy
neokoukané „baby“, co pro vás můžeme udělat, aby se počasí na vás, pěkně obléknuté,
rozesmáté, také usmálo? Jenom se těšit na
příští rok, kdy se počasí snad už umoudří a
bude zářit na tu nádheru.
Konec roku je za dveřmi, každý z nás si
bilancuje ten svůj rok dle svých představ, dle
vlastního náhledu. Ale je ještě pohled, vnější,
který hodnotí toho druhého nebo celý kolektiv.
Snažili jsme se udělat jen to nejlepší a tím se
zavděčit ostatním. Proto výbor děkuje všem,
kteří se podíleli na činnosti a akcích TJ Dynama Drnholec po celý rok 2014.
Přejeme všem občanům Drnholce krásné Vánoce s přáním všeho nejlepšího do roku
Za výbor TJ Dynama Drnholec
2015.
Ferdinand Křivánek

POZVÁNKA
TJ Dynamo Drnholec Vás zve na tradiční ŠIBŘINKY, které se budou konat
dne 7. 3. 2015 v sále kulturního domu v Drnholci. Hrát bude kapela MERLIN.
Začátek ve 20,00 hodin. Vstupné 100,-Kč. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
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6. šičkové
du

guláše

Jak už se v Drnholci pomalu
stává zvykem, tak se i letos, 1.
listopadu, uskutečnilo v Kulturním době klání o nejlepší
dušičkový guláš. Do soutěže
se zapojilo 15 týmů kuchařů
a kuchařek, ať už místních
nebo i přespolních.
Zhruba 200 návštěvníků mohlo ochutnat guláše
hovězí, vepřové, zvěřinové,
dokonce tu byl i zástupce exotického masa, a to klokan.
Každý návštěvník měl možnost
zakoupit si hlasovací lístek, kterým pak obdaroval kuchtíky, kteří měli, podle jeho mínění, nejlepší
guláš, nebo se na něj nejvíc vyprsily, usmáli,
nabídli něco sladkého nebo něco ostřejšího
na zapití. Což asi nejvíce zafungovalo u vítěze této hlasovací soutěže, protože ji vyhrály
sestry Hadašovy s jejich Hadím gulášem.
U odborné poroty, ale toto „uplácení“
neplatilo, proto tu byli jiní vítězové ;-) Třetí
místo se svým Bohemians gulášem obsadily Jíťa a Léňa Štyksovy, druhé místo patřilo
Míši Vargové a Zdeňce Sirbů, které uvařily
Čertovský guláš a na prvním místě se umístila Maruška Marková a její Lesní mix. V
přísálí, kde nám po celou dobu ochutnávky
vyhrávala cimbálová muzika Píšťalenka probíhal také košt domácích pálenek. I zde bylo
možné hlasovat, která pálenka je nejlepší. Z

osmi pálenek nakonec vyhrála hruškovice
manželů Suchyňových. Tímto bychom rádi
poděkovali vám, kteří jste se zapojili do
vaření gulášů, i Vám, kteří jste přišli ochutnat a podpořit nás svou přítomností. Také
děkujeme našim odborným poroťákům Matějovi a Ivanovi, Staňce a
jejímu občerstvovacímu teamu,
Marušce Zámečníkové za obsluhu koštu slivovic, Pavlovi za
pomoc s prodejem vstupenek
a hlasovacích lístku a samozřejmě Broni za moderování
a obsluhu naší milé poroty.
Ještě jednou Vám děkujeme,
protože tím, že jste přišli a
zakoupili jste vstupenku, jste
nám umožnili přispět dětskému souboru Jarabáček, který
potřebuje nové pracovní kroje,
aby se mohl zúčastnit krajské soutěže v Mikulově a také na vánoční
balíčky pro seniory v pečovatelském domě
v Jevišovce. To je k letošnímu ročníku vše a
už teď se na Vás těšíme za rok na tom sedmém.
Vaše Dáda a Eva
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Taneční a pěvecká aktivita
Folklórně laděné děti z místního Jarabáčku i v září pokračovaly ve své „šňůře“ vystoupení. Začaly již 6.9. v Mutěnicích, o kterých byla
zmínka v minulém čísle Drnholeckého občasníku. Poté měly jeden víkend bez tancování a
zpívání.
Nastávající sobotu 20. 9. předvedl Jarabáček své již zažité pásmo v sousedních Novosedlech na slavnosti Vinobraní. Některé děti,
které se velmi dobře umístily v pěvecké sólové
soutěži, zazpívaly mezi bloky vystoupení Jarabáčku vděčnému publiku. Letos dětem z Jarabáčku přálo i počasí – nezmokly (i když historický průvod, který vyšel od radnice po 14.00
hod. směrem k otevřeným místním sklepům
ve večerních hodinách zastihla průtrž mračen).
Přestože byly trošku problémy s pouštěním
hudební doprovodné nahrávky, tak děti své
taneční i pěvecké umění zvládly na výbornou.
Po vystoupení děti již tradičně čekala drobná
sladká odměna a něco dobrého k pití.
Poslední víkend v září byl pro Jarabáček
dost náročný. V sobotu 27. 9. se jako jeden z
pěti dětských folklórních souborů zúčastnil
slavnosti Vinobraní v Drnholci a v neděli 28. 9.
jely děti reprezentovat Drnholec do Břeclavi na
Svatováclavské slavnosti.
V Drnholci, stejně jako v Novosedlech,
přálo dětem počasí. Před vystoupeními pomáhaly děti s přípravou a roznosem občerstvení
(chleba a tvarůžky) mezi návštěvníky a poté
si zatancovaly a zazpívaly ve dvou vstupech
– pásmo a skočné. Určitě se neměly za co stydět. Bylo je vidět i slyšet, i když ozvučení venkovního prostředí před místní autobusovou
zastávkou nešlo
řádně zajistit.
Pořadatelé místního vinobraní se
dohodli s pořadateli
slavností
v Břeclavě, že v
Drnholci vystoupí
i polský folklórnětaneční soubor a
na oplátku měly
děti z Jarabáčku
možnost zúčastnit
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Jarabáčku

v září

se břeclavských slavností. Nejdříve šly průvodem přes Břeclav, před radnicí se průvod zastavil, aby si místní stárci vyzvedli právo. Poté se
průvod vypravil ke starému zámku. Po chvilce
čekání vystoupil na připraveném pódiu i Jarabáček. Přestože Jarabáčci vystupovali již tradičně bez doprovodu cimbálové muziky, sklidili
zasloužený úspěch a obdrželi svého plyšového
maskota. Vedoucí Jarabáčku – Bronislava Šimčíková – byla oslovena ohledně další „výměnné“ akce pro další vinobraní a slavnosti. Snad
se to vše zdárně podaří i příště. Po vystoupení
a po převlečení z krojů do civilního oblečení se
děti pod dozorem svých rodičů rozprchly ke
stánkům či ke kolotočovým atrakcím.
Jarabáček zdárně a úspěšně zakončil
letošní sezónu. Děkujeme všem za podporu.
V říjnu byli přijati noví členové Jarabáčku a společně se stávajícími a již „ostřílenými“
tanečníky a zpěváčky započali přípravu nového
pásma, nových skočných a též i „chlapeckého“
tanečního překvapení.
Za děti a rodiče Jarabáčku Andrea Španielová

Mladí hasiči informují
Jako každoročně jsme se i letos zúčastnili závodu
požárnické všestrannosti, kterým se zahajuje nadcházející sezóna. Letos se „branák“ konal na domácí půdě,
ale i tak se vyskytlo pár chybiček. Starší se umístili na
4. místě a mladší žáci obsadili krásné 9. místo. Krásné je v tom, že některé děti byly na branném závodě
poprvé, ale stihly se naučit spoustu věcí a také proto,
že celkem závodilo 20 družstev.
Po branném závodě nám počasí již nedovolovalo
trénovat venku, a proto jsme se uchýlili do klubovny a
tělocvičny. Tam hrajeme různé hry, a uzly a tvoříme
vánoční ozdoby. Na podzim jsme také vyřezávali strašáky z dýní, které jsme nazdobili a vystavili před hasičkou.
Blíží se nám vánoční svátky, tak nesmíme zanedbat přípravu na jejich oslavu. V prosinci budeme péct
perníčky a vánoční cukroví. A abychom děti odměnili
za jejich práci, tak jim připravíme „Vánoční besídku“
plnou her a malé překvapení.
Další soutěž nás čeká v únoru, a to ve Starovicích,
kde se každoročně koná soutěž v uzlování. Po Novém
roce máme v plánu navštěvovat tělocvičnu při ZŠ Drnholec, pokračovat v trénování uzlů, malovat do soutěže
Požární ochrana očima dětí a na jaře nastoupit v plné
síle do tradičního maratónu soutěží.
Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce a zároveň
hodně úspěchů v roce 2015.

Hasiči se zapojili do systému AED
Od poloviny letošního roku je v jihomoravském kraji spuštěn pilotní
projekt Zdravotnické záchranné služby (ZZS) a hasičů. Spočívá v rozmístění přístroje tzv. automatizovaného externího deﬁbrilátoru (AED)
na území, kde je delší časová dostupnost ZZS. AED je přístroj, který
se používá v případě, že je podezření na poruchu srdečního rytmu.
Porucha zpravidla předchází zástavě srdce. AED je schopen analyzovat
srdeční rytmus a laického zachránce vede v případě potřeby hlasovými
a písemnými pokyny k provedení bezpečné deﬁbrilace. Provedení deﬁbrilace za 5 minut po
náhlé zástavě oběhu znamená přežití v 50% a za 12 minut po náhlé zástavě oběhu už jen
25%. Proto je včasné provedení deﬁbrilace důležité.
Do tohoto projektu je od podzimu zapojena jako „ First responder s AED“ naše jednotka sboru dobrovolných hasičů. Jejich dostupnost AED je garantována 24 hodin denně a
jsou mobilní. Jejich rychlou aktivaci zajišťuje Krajské zdravotnické operační středisko, které
přijme událost prostřednictvím tísňové linky 155 nebo 112. Na tento typ zásahu byli hasiči
proškoleni přímo pracovníky ZZS JMK. Od zapojení do projektu řešili hasiči se záchrannou službou již tři ostré události v Dobrém Poli, Jevišovce a u Novosedel, naštěstí vždy s
dobrým koncem. Právem jim tímto patří poděkování, že se v Drnholci a okolí můžeme cítit
Broněk Kocman
bezpečněji.
19

Plán kulturních akcí na rok 2015
10.1.2015

Kulturní dům

Myslivecký ples

Bohatá zvěřinová tombola, hraje skupina Stouni

31.1.2015

Kulturní dům

Krojový ples

8. krojový ples, hraje DH Šardičané,
před tančení Hanáckou besedou. CM
Píšťalenka

7.2.2015

Sklepní uličky

Noční otevřené
sklepy

Koštování mladých vín, louče, koše
s ohněm

14.2.2015

Kulturní dům

Školní ples

17. ročník, předtančení žáků 8. - 9.
tříd ZŠ, hraje skupina Šarže 54

21.2.2015

Ulice obce,
Fašaňk
hostinec U Ondrů s pochováním basy

Fašaňková obchůzka obcí zakončená
večerní zábavou

7.3.2015

Kulturní dům

Šibřinky

Rej masek, taneční zábava

15.3.2015

Kulturní dům

Maškarní karneval
pro děti

Karneval pro děti MŠ a ZŠ, reprodukovaná hudba

11.4.2015

ZŠ Drnholec

19. ročník závodů
7 věkových kategorií, bohatý doprove sport. gymnastice vodný program

19.4.2015

Kulturní dům

4. dětský
krojový ples

Předtančení Českou besedou, soutěže
ve verbuňku, vrtěné a párovém tanci,
hraje DH Horenka.

19.4.2015

Kulturní dům

Místní výstava vín

Košt vína, bohatá tombola od 15.00
cimbálová muzika

30.4.2015

Hřiště Starátko

Filipojakubská noc

Průvod čarodějnic zakončený vatrou
a doprovodným programem pro děti i
dospělé

26.4.2015

Kulturní dům

Divadel. představení

Ochotníci z Drnholce sehrají divadelní představení

1.-10.5.2015 Radnice

Výstava ke 140. výročí
založení Sboru
dobrovolných hasičů

9.5.2015

Slavnostní schůze v kulturním domě a průvod obcí

8.-9.5.2015 Starátko

140. výročí založení Hasičská soutěž o pohár starosty a
Sboru dobrovolných výstava historické hasičské techniky
hasičů

16.5.2015

ZŠ Drnholec

Cesta
za dobrodružstvím
pro rodinné týmy

Netradiční oslava Dne matek i Dne
otců

31.5.2015

Hřiště TJ

Den dětí

Hry a soutěže pro děti, ukázka modelů letadel, vystoupení tanečních
skupin
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4.7.2015

Hřiště TJ

Krojované hody

5.7.2015

Hřiště TJ

Krojované hody

25.7.2015

Hřiště TJ

Červencová noc

15.8.2015

Hřiště Starátko

Soptík cup 2015

22.8.2015

Hřiště TJ

4. Babské hody

26.9.2015

Náměstí,
sklepní uličky

5. drnholecké
vinobraní

26.9.2015

Kulturní dům

Hotařova zábava

Večerní zábava s krojovanými, sóla,
přespolní chasa
Dětské odpoledne se souborem Jarabáček, večerní zábava
Večerní zábava, myslivecké pochoutky
Hasičský turnaj v malé kopané
o bečku piva
Předtančení Moravskou besedou
v 16.00 a 20.00, hraje DH Horenka
Historický průvod kolem sklepů,
bohatý doprovodný program na
náměstí, vstup zdarma
Zábava plná burčáku, hotařů a překvapení, hraje skupina Stouni
Soutěž pro děti i dospělé, ukázka
modelů letadel na zemi i ve vzduchu

10.10.2015 Letiště

Drakiáda

31.10.2015 Kulturní dům

7. dušičkový guláš
Soutěž milovníků guláše a slivovice
a degustace slivovice

29.11.2015 Náměstí

Rozsvícení stromečku Přivítání adventu, zpívání koled

12.12.2015 Kulturní dům

9. drnholecký
jarmark

Jarmark s ukázkou a ochutnávkou
pravé domácí zabijačky, doprovodný
program

27.12.2015 Hasičská
zbrojnice

Košt mladých vín

Ochutnávka mladých vín

.............................PODĚKOVÁNÍ...........................
Jménem malých členů Jarabáčku, ale i jejich rodičů, bych chtěla poděkovat všem příznivcům folkloru za podporu našeho souboru. Děkuji městysi Drnholec, Dynamu Drnholce, Zahrádkářům a všem lidem dobré vůle za ﬁnanční podporu, bez níž by soubor nemohl
existovat. Obnova krojů a krojové doplňky stojí opravdu nemalé peníze. Jarabáček by se
měl stát v roce 2015 folklorním spolkem. Pokud se chceme účastnit soutěží, reprezentovat
Drnholec, potřebujeme pro soubor pořídit pracovní kroje, které jsou nezbytnou součástí
každého souboru. Děkujeme, že svým potleskem podporujete a oceníte nastupující generaci lidového umění – naše nejmenší se svým nacvičeným programem. Přejeme všem krásné
svátky a do roku 2015 hodně pěkných písniček, zdraví lásku a klid v duši.
Bronislava Šimčíková, vedoucí Jarabáčku

VII. Krojový ples

zahájíme v sobotu 31. ledna 2015 Hanáckou besedou. K tanci a poslechu hraje DH Skoroňáci. Vstupné 100,-Kč, krojovaní 50,-Kč. V přísálí CM Píšťalenka. Bohatá tombola.
Těšíme se na Vaši podporu folklorní tradice.
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Společenská kronika
Svá životní jubilea oslavili
naši spoluobčané:

ŘÍJEN
Auerová Albína
Čápek Karel
Čížková Františka
Juřena Zdeněk
Karbulová Ludmila
Kraváček Theodor
Krýslová Marie
Ludínová Emília
Ing Nečas Václav
Pauli František
Pospíšek František
Pospíšková Marie
Pospíšková Renata
Šipkovská Anna

Štyks Miroslav
Varga Pavel
Žamberská Anna
LISTOPAD
Dominová Margareta
Hanáková Margita
Hrůzová Gena
Lipták Pavel
Malíková Drahomíra
Šenkyříková Jitka
Štyksová Marta
Zemanová Irena

PROSINEC
Domin Bohumil
Hlavenková Anežka
Juřenová Marie
Ing Kabrhelová Iva
Kubišová Jiřina
Liptáková Marie
Marišler Eduard
Michalciová Věra
Mráz Jaroslav
Remešová Jitka
Růžičková Jarmila
Wiedermanová Pavlína
Zámečník Stanislav

Blahopřejeme

Tichá vzpomínka

Od minulé Památky zesnulých do začátku prosince
z našich řad odešli tito spoluobčané:
František Schmidt, Jan Růžička, Anna Stopková, Jiří Janeček, Jarmila
Tomolová, Vilém Hůserek, Evžen Szabó, Marie Herková, Vlastimila Fliegová, Libor Feigerl, Štefan Šedivý, Ivan Jakubec, Kateřina Kadlečíková,
Stanislav Kulhavý, Antonín Jurčík, Mária Huserková, Eduard Slávik, Zdeňka Sedmihradská, Josef Mondek, Helga Srnková, Luděk Divácký, Vlasta
Karásková, Pavel Komínek.
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
DRNHOLECKÝ OBČASNÍK • Vychází: 4x ročně Místo vydávání: Drnholec • Registrační číslo: MK
ČR E 11710 • Vydavatel: Městys Drnholec, IČO 283142 • Šéfredaktor: Jana Kalandrová • Redakční
rada: Jan Ivičič, Karel Kratochvíl, Pavla Suchyňová, Bc. Andrea Španielová, Mgr. Jana Juřenová,
Ing. Bronislav Kocman, Dalibor Huťka. • Číslo 4/2014 bylo vydáno 20.prosince 2014 v nákladu 650 kusů.
Další informace o Drnholci na www.obecdrnholec.cz, www.drnholec.eu, e-mail: obcasnik@drnholec.eu.
Za případné tiskové chyby se omlouváme.
Příští číslo výjde v březnu 2015 - uzávěrka 1. 3. 2015.
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Dveřní a vratové systémy

Garážová vrata již od

20.490,- Kč*

Domovní dveře již od

21.375,- Kč*

Autorizovaný prodejce

Kovo Malík s.r.o.

*Cena bez DPH a bez montáže

Zemědělská technika
Již 22 let nepřetržitá výroba zahradní a zemědělské
techniky pro největšího prodejce v ČR.
Výroba příslušenství pro kultivátory, malotraktory a traktory.
… kombinátory, smyky, brány, pluhy, nosiče nářadí, vlečky, nakladače,
hrobkovací radlice, nožové plečky a další …

Provádíme i servis a opravy zemědělské techniky jinde
zakoupené.
Kovo Malík s.r.o., Husova 538, Drnholec, tel.: 607 114 460

R

ozsvěcování
vánočního stromu
na náměstí
- začátek Adventu
neděle 30. 11. 2014

Foto:
L. Huťka
a B. Kocman
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