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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas letí neúprosným tempem a s přibývajícími léty čím
dál rychleji. Včera byl Silvestr
a dnes již máme Velikonoce.
Zima ustoupila jaru, pokud se
tedy o zimě vůbec dá hovořit,
protože byla téměř beze sněhu
a mrazů.
Celou zimu pokračovaly
práce na pokládání inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod
Sýpkou. Hotova je splašková i
dešťová kanalizace, je položen
vodovod včetně vodoměrných
šachet, momentálně se připravuje podklad pro zhotovení vozovky a pracuje se na pokládání rozvodů plynu. Mimo to nás
ještě čeká instalace veřejného
osvětlení a rozhlasu a následně E-ON na své náklady položí
rozvody elektrické energie. Jelikož se nad částí pozemků nachází vedení vysokého napětí,
je nutno provést jeho přeložku
včetně přeložky trafostanice u
Drnholecké strojírny. Tyto práce bude hradit městys a budou nás stát 515
tis. Kč. Chodníky se zatím budovat nebudou,
protože by byly při výstavbě rodinných domků
poničeny. Zastupitelstvo na svém březnovém
zasedání rozhodlo, že se tyto stavební pozemky budou prodávat za 330 Kč/m2. Nyní se začnou připravovat podklady pro prodej pozemků, abychom po dokončení prací mohli prodeje
začít realizovat. Budoucí stavebníky, kteří si
podali písemnou žádost na koupi pozemku,
budeme postupně kontaktovat.
Práce na zateplení budovy hasičské
zbrojnice a zdravotního střediska finišují.
V době, kdy Občasník vyjde, by již měla být
budova kompletně zateplena a měl by být
dokončován fasádní nátěr. Barevnost fasá-

dy byla konzultována s hasiči a výslednou
podobu navrhl ing. arch. Fiala z Brna. Vše
včetně úklidu kolem budovy by mělo být hotovo nejpozději do konce dubna, abychom se
mohli nově opravenou hasičskou zbrojnicí
pochlubit na oslavách 140. výročí založení
sboru, které se budou konat počátkem května.
V roce 2012 jste byli poprvé informováni
o připravované akci „Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.ú. Drnholec“ (ÚSES
– územní systém ekologické stability). Projekt byl vypracován Ing. Janem Machovcem z
Lednice ve spolupráci s Biosférickou rezervací
Dolní Morava, obecně prospěšnou společností,
která má sídlo taktéž v Lednici. Jde o velmi
rozsáhlý projekt (největší v rámci celé České
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republiky), který řeší výsadbu krajinné zeleně
v extravilánu obce na obecních pozemcích k
tomu určených komplexní pozemkovou úpravou, která byla v Drnholci dokončena v roce
2009. Jedná se o alejovou a plošnou výsadbu stromů, keřů, zatravňovacích pásů apod.
Hlavním záměrem projektu je zlepšení ekosystému a vzhledu krajiny a dosažení lepších
životních podmínek pro živočichy a rostliny.
Na realizaci tohoto projektu jsme v listopadu
2012 podali žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí z oblasti podpory Obnova krajinných struktur. Teprve nyní po dvou
a půl letech snažení a překonávání mnoha problémů se nám podařilo dotaci získat a výsadba
mohla započít. Dotace je ve výši 100% celkových nákladů, které činí 44.222.700 Kč. Ve výběrovém řízení na realizaci projektu zvítězila
firma H – Rekultivace z Chomutova. Práce by
měly být dokončeny v měsíci září tohoto roku.

Na obálce Občasníku otiskujeme dva
snímky ze studie kompletní rekonstrukce kulturního domu. Není to nová budova, což vás
při prvním pohledu určitě napadne. Jedná se
o nové opláštění, pod kterým zůstane zachována stávající hmota budovy. Vedle navržený
amfiteátr bude stát na místě rodinného domu
manželů Pitákových, od kterých bude dům v
letošním roce odkoupen. Vyřešíme tak problém s pořádáním letních kulturních akcí na
fotbalovém hřišti a se stávajícím nevyhovujícím pódiem. Taktéž odpadne stěhování akcí
do kulturního domu v případě nepřízně počasí.
Rekonstrukce bude rozdělena na dvě etapy.
Napřed bude provedena oprava samotné budovy a následně bude vybudován amfiteátr.
Když půjde vše dobře a podaří se nám zajistit
finanční prostředky, práce započnou v příštím roce. Samozřejmě ideální by bylo získat
dotace o což se budeme snažit.
				

		

Jan Ivičič

Na březnovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet městyse na rok
2015, v rámci něhož byly odsouhlaseny následující akce, které chceme v letošním
roce zrealizovat:
dokončení pokládky nových chodníků na hřbitově
opravachodníků
úprava čistírny odpadních vod
dokončení zateplení hasičské zbrojnice
projekt na kompletní rekonstrukci kulturního domu
dokončení inženýrských sítí v lokalitě Pod sýpkou
přeložka trafostanice a vedení VN Pod sýpkou
Základní škola – výměna elektroinstalace, opravy interiéru
vybudování kanalizace na náměstí od Jednoty po křižovatku u hřbitova
projekt na vybudování vozovek a inž. sítí před sklepy na Husově ulici
projekt na cyklostezku do Pasohlávek po levobřežní hrázi Dyje
zhotovení nové vozovky na konci Dyjské ulice - od mlýna k lesu
projekt na opravu chodníků na náměstí včetně osvětlení přechodů
výsadba biocenter a prvků ÚSES
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1 mil. Kč
350 tis.
500 tis.
900tis.
1,16 mil.
11,5 mil.
515 tis.
1 mil.
2 mil.
460 tis.
150 tis.
500 tis.
91 tis.
44,22 mil.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2015
ROZPOČET NA ROK 2015

PŘÍJMY:
Text

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO z podnikání
Daň z příjmu FO vybíraná zvl. sazbou
Daň z příjmu PO
Daň z příjmů za obec
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
Daň z přidané hodnoty
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
Místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu (od občanů)
Poplatek za psy
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Odvod výtěžku z provozování loterií-automatů
Odvod z výherních hracích přístrojů
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
Správní poplatky
správní poplatky
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Daň z nemovitostí
Majetkové daně
DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)
Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (STÚ)
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1+2+3)
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Neinv.přij.tra.ze SFŽP biocentra a prvky ÚSES
Neinv.přij.tra.z EU FS biocentra a prvky ÚSES
Převody z rozpoč.účtů
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Ostatní investiční přijaté transféry ze státního rozpočtu
PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)
VÝDAJE:
Ozdravování hosp.zvířad,polních plodin,zvl.veterinární péče
Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Mateřské školy
Základní školy
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl.vzděl.
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Činnosti registr.církví a náboženských společností

§

1032
2169
2219
2321
3314
3341
3392
3399
3612
3613
3632
3639
3725
5512
6171
6310
3639

POL.

1111
1112
1113
1121
1122
11
1211
12
1340
1341
1343
1345
134
1351
1355
135
1361
136
13
1511
15
1

2
3
4112
4113
4116
4134
4121
4216
4

1014
1032
2141
2143
2212
2219
2221
2321
3111
3113
3119
3314
3319
3330

Rozpočet

v tis. Kč

3 700,00
100,00
400,00
4 000,00
829,00
9 029,00
8 500,00
8 500,00
800,00
20,00
9,00
20,00
849,00
65,00
460,00
525,00
650,00
650,00
2 024,00
2 780,00
2 780,00
22 333,00
20,00
7,00
1,00
900,00
3,00
7,00
5,00
1,00
824,70
140,00
21,50
930,00
470,00
100,00
12,00
10,20
3 452,40
1 500,00
1 500,00
27 285,40
1 322,70
2 211,10
42 011,60
92,00
185,50
155,40
45 978,30
73 263,70
5,00
300,00
71,00
80,00
740,00
1 731,00
85,30
3 490,00
1 373,00
2 884,00
269,00
101,20
21,50
65,00

pokračování na str. 6

pokračování na str. 6
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Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Služby sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fůndům v rozpočtech územní úr.
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ:
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Rekapitulace v tis. Kč:

Zůstatek Bú k 31.12.2014 byl 13 923,0 tis. Kč.

3341
3349
3392
3399
3419
3421
3429
3519
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3722
3723
3745
4357
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6402

-

PŘÍJMY
VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ

23,70
69,50
3 411,00
96,00
215,00
190,00
25,00
1 200,00
548,00
1 508,00
290,00
70,00
33,00
13 009,00
803,00
850,00
44 947,20
18,00
10,00
513,50
1 030,70
3 864,60
0,50
103,00
92,00
1 200,80
22,90
85 360,40
8115

12 096,70
12 096,70
73 263,70
85 360,40
12 096,70

Vážení spoluobčané,
Charitní pečovatelská služba Břeclav se sídlem v Pohořelicích, Tyršova 234,
působí na Pohořelicku již několik let. Klienti, kteří již naši službu využili, jsou zárukou dobře odvedené práce a profesionálního přístupu.
Co Vám můžeme nabídnout?
•
pomoc při zvládání běžných úkonů o svoji osobu /pomoc s oblékáním,
přesun na lůžko či vozík, péče o klienta na lůžku/
•
pomoc při osobní hygieně /koupel pod sprchou či ve vaně, umytí na lůžku,
mytí vlasů/
•
pomoc při zajištění chodu domácnosti  / běžný či velký úklid, mytí oken,
zajištění nákupů /
•
zapůjčení kompenzačních pomůcek jako jsou chodítka, vozíky, polohovací lůžka, toaletní křesla apod.
•
pomoc při vyřizování na úřadě, poště, doprovod k lékaři či vyzvednutí léků
v lékárně
•
základní sociální poradenství  / vyřízení sociálních dávek, zorientování se
ve Vašich právech /
Toto vše Vám umožní vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu zůstat ve svém
domově, můžete se těšit se svojí rodinou, přáteli. Vše ostatní, co již nezvládáte, Vám
pomůžeme zajistit. Obraťte se proto s důvěrou na naše pečovatelky.
Kontakt: Petříková Jitka, Tyršova 234, Pohořelice, tel. 734 510 661
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Změna termínů svozu
směsného komunálního
odpadu

Zastupitelstvo městyse na svém 2. zasedání dne 5. března rozhodlo o změně
termínů svozu směsného komunálního odpadu. Doposud se tento odpad svážel 1x
za 14 dnů, počínaje dubnem 2015 se bude
svážet 1x za 3 týdny. Svoz tříděného odpadu zůstává beze změn, čili bioodpad 1x za
14 dnů a papír a plast 1x za 4 týdny. Pro
lepší přehlednost dostáváte spolu s Občasníkem do schránek kalendář svozu odpadů
a taktéž brožurku s návodem na třídění.
Jsem si vědom toho, že mnozí z Vás budou
toto rozhodnutí kritizovat, ale tak je to téměř vždy, když se prosazuje „nepopulární“
opatření. Ze zkušeností víme, že pro toho,
kdo třídí odpad, je nově navržená perioda
svozu naprosto dostačující. Jsou i domácnosti o čtyřech či pěti členech, kterým stačí vyvézt směsný komunální odpad 1x za 4
týdny. Kdo netřídí a nově navržený svoz mu
nebude vyhovovat, má možnost začít třídit,
anebo si může dokoupit na směsný odpad
další popelnici. Nádoby na plast, papír a
bioodpad může dostat každý od STKO Mikulov po nahlášení na Úřadu městyse zdarma. Připomínám, že ten, kdo je zapojen do
systému ISNO (inteligentní systém nakládání s odpady) si může „vytřídit“ výraznou
slevu na poplatku za odpad. Za loňský rok
dostaly některé domácnosti slevu až 300 Kč,
čili letos nezaplatí 500 Kč, ale jen 200 Kč za
každého člena domácnosti.

Proč jsme k tomuto opatření přistoupili? Samozřejmě důvodem je snaha o úsporu finančních prostředků městyse. V roce
2014 měl městys příjmy na poplatcích za
odpad od občanů ve výši 840.400 Kč a bonus za odevzdaný tříděný odpad od společnosti EKOKOM ve výši 466.273 Kč, čili
celkové příjmy činily 1.306.673 Kč. Výdaje
na svoz a likvidaci odpadu činily 1.993.644
Kč. Oproti minulým letům nám skokově
narostly náklady o 500 tis. Kč. Je to dáno
tím, že byl otevřen nový sběrný dvůr, kam
mohou občané (ne podnikatelé) zdarma
odevzdat jakýkoliv odpad a právě tuto částku nás likvidace odpadů ze sběrného dvora
stojí. Městys tedy doplácí ze svého rozpočtu za odpady 626.971 Kč, což znamená, že
správně by měl každý občan za odpad platit
ne 500 Kč, ale 1.118 Kč. Samozřejmě výši
poplatku navyšovat nebudeme, ale budeme se i nadále snažit hledat možnosti, jak
náklady snižovat. Předpokládáme, že tímto
opatřením ušetříme min. 150 tis. Kč za rok.
Problémem je taktéž zvyšující se počet občanů, kteří za odpady neplatí a tyto
finanční prostředky potom samozřejmě v
rozpočtu městyse chybí. Tito občané nereagují na upomínky a někteří z nich dluží i
za několik let. V nedávné době jsme největší
dlužníky vyřešili formou exekuce a i nadále
v tomto pokračujeme a pokračovat budeme.
Jelikož začíná být situace neúnosná, budeme postupovat tvrdě a nekompromisně.
Chci také upozornit, že ten, kdo své dluhy za
předešlé roky nevyrovná nejpozději do 30.
6. 2015, tak mu bude poplatek automaticky
navýšen na trojnásobek, což nám umožňuje Obecně závazná vyhláška o poplatcích,
kterou je možno si přečíst na internetových
stránkách městyse. Zde je výňatek:
Čl. 31
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
pokračování na str. 8
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(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Na druhou stranu máme i takové občany, kteří sice platí, ale nevlastní popelnici
a potom pod rouškou tmy pokládají svůj
odpad v igelitových taškách k velkým kontejnerům. Tyto tašky často roztrhají psi
a kočky a nepořádek je roznášen po celé

obci. Velké kontejnery jsou kapitola sama
pro sebe. Spoustě občanů je naprosto jedno
co do kterého kontejneru vhodí. V bílém
skle je sklo barevné a naopak, v plastu je
papír, v papíru je zase sklo atd. V podstatě
každý kontejner k něčemu určený v sobě
skrývá všechny možné kombinace odpadů.
Městys tím přichází o významné finanční
prostředky, které jsou mu za tříděný odpad
vypláceny.
Měli bychom si uvědomit, že nikdo z nás
nežije na pustém ostrově, kde by se nemusel ohlížet na ostatní. Všichni žijeme ve
společenství lidí, které se nazývá obec.
				Jan Ivičič

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin
(sportovní akce, plesy, taneční zábavy…)

__________________________________________________
Dle § 133 odst. 4 zákona o spotřebních daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v
lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti
písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat.
Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časové vymezení prodeje a údaje o
druhu a množství prodávaných lihovin. Oznámení lze podat i elektronicky, a to do datové
schránky, příp. na emailovou adresu podatelny příslušného celního úřadu.
Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.
Při kontrole musí prodejce předložit:
•
Doklady o nákupu lihovin (od registrovaného distributora)
•
Koncesi (na žádost vydává živnostenský úřad)
•
Kopii oznámení celnímu úřadu
___________________________________________________________
Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Koliště 17, 602 00 Brno, DS: mhqnzh6,
e-podatelna: podatelna530000@cs.mfcr.cz, tel: 545 549 111

Pořad bohoslužeb o Velikonocích

Zelený čtvrtek
Novosedly
16.30
Drnholec
18.00
Jevišovka 		
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Velký pátek
Bílá sobota Velikonoční neděle
16.30
19.30 		
9.00
18.00
22.00
10.30
			
7.30

Poselství Svatého otce Františka
Při příležitosti XXX.
Světového dne mládeže
vám předkládám několik
myšlenek z obsáhlého poselství papeže Františka k
tomuto dni
Drazí mladí,
pokračujeme v naší
duchovní pouti směřující do
Krakova, kde se v červenci
2016 uskuteční příští mezinárodní setkání Světového
dne mládeže. Letos se budeme
zabývat šestým blahoslavenstvím: „Blahoslavení
čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“/Mt
5,8/
Ano, drazí mladí, hledání štěstí je přirozené
pro všechny lidi každé doby a každého věku. Bůh
vložil do srdce každého muže a ženy hlubokou touhu po štěstí, po plnosti. Všímáte si, jak neklidná
jsou vaše srdce a jak neúnavně hledají, co by mohlo nasytit jejich touhu po nekonečnu? Když muž a
žena podlehli pokušení a narušili důvěrný vztah s
Bohem, do lidských dějin vstoupil hřích. Důsledky
byly viditelné okamžitě a vůči sobě navzájem i ve
vztahu k přírodě. A jsou dramatické! Počáteční čistota je jakoby narušena. Od tohoto okamžiku již
není možné přistupovat k Bohu přímo. Nastupuje
tendence skrývat se, muž i žena potřebují zahalit
svou nahotu. Zbaveni světla, jež pochází z patření
na Pána, vnímají okolní realitu zkresleně a krátkozrace. Jejich vnitřní „buzola“, která je vedla při
hledání štěstí, ztrácí svůj referenční bod. Přitažlivost moci, touha po majetku a po potěšení za každou cenu je vedou do propasti trápení a úzkosti.
V Kristu, drazí mladí, se tedy nachází plné
dovršení vašich snů o dobru a štěstí. Pouze On
může uspokojit vaše očekávání, jež jsou mnohokrát klamána falešnými přísliby světa. Jak řekl
sv. Jan Pavel II.:“On je tou krásou, která vás tolik
přitahuje; On ve vás podněcuje tu žízeň po radikalitě, která vám nedovolí uspokojit se s kompromisem; On vás nutí, abyste odložili masky, které
činí život falešným; On čte ve vašich srdcích ta
nejopravdovější rozhodnutí, která by druzí chtěli

potlačit. Ježíš ve vás vzbuzuje
touhu udělat z vašeho života
něco velikého.“
Je-li nutná obezřetnost při
péči o vše stvořené - o čistotu vzduchu, vody a potravin
- tím více musíme střežit čistotu toho nejcennějšího, co
máme: čistotu našich srdcí a
našich vztahů. Tato „lidská
ekologie“ nám pomůže dýchat
čistý vzduch, který se rodí z
krásných věcí, ze skutečné lásky a

ze svatosti.
Chci vás pozvat ke znovuobjevení krásy
lidského povolání k lásce a přitom vás vyzývám,
abyste se vzepřeli rozšířené tendenci banalizovat
lásku a především snaze redukovat ji pouze na
sexuální stránku, a tím ji zbavovat jejich podstatných charakteristik: krásy, společenství, věrnosti
a zodpovědnosti. Drazí mladí, „v této kultuře
dočasného a relativního mnozí říkají, že je důležité „užít si“ tuto chvíli, že nemá cenu zavazovat
se na celý život, přijímat definitivní rozhodnutí „navždy“, protože se neví, co přinese zítřek.
Já vás však žádám, abyste byli revolucionáři.
Prosím vás, abyste šli proti proudu; ano, žádám
vás, abyste se v tomto vzepřeli takovéto kultuře
dočasnosti, která se domnívá, že nedokážete přijmout odpovědnost za to, že jste schopni opravdu
milovat. Mám ve vás mladé důvěru a modlím se
za vás. Mějte odvahu „jít proti proudu“. A mějte
také odvahu být šťastní.“ /Setkání s dobrovolníky
v Riu./
Setkání s Bohem v modlitbě, v četbě Bible a
v bratrském životě vám pomůže lépe poznat Pána
i sebe samotné. Tak, jako se to přihodilo emauzským učedníkům /Lk 24,13-35/, Ježíšův hlas
způsobí, že zahoří vaše srdce a otevřou se vaše oči,
abyste rozpoznali jeho přítomnost ve svém životě.
Tak objevíte láskyplný záměr, který má On pro
váš život.
Tolik k myšlenkám papeže Františka a k letošním velikonočním svátkům Vám přeji hojnost
pokoje, radosti a Božích milostí.
			

Jiří Komárek, farář
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„Má-li se člověk stát člověkem, musí se
vzdělat.“
(Jan Amos Komenský)
Stále platným citátem „učitele národů“ si připomínáme nezastupitelnou
roli školy při vzdělávání a výchově mladé generace, ale také to, že 28. březen je
dnem narození Jana Amose Komenského
a Dnem učitelů. Proto bych chtěla veřejně
poděkovat všem pedagogickým pracovníkům
základní i mateřských škol za práci ve výchovně vzdělávací oblasti a za práci v mimoškolních
aktivitách, které obohacují veřejný život v obcích.
Ve škole nás po vánočních svátcích čekal perný měsíc leden, na jehož konci jsme uzavřeli první
pololetí a žáci si odnesli svá vysvědčení. Z celkového počtu 216 žáků si vyznamenání zasloužilo 86
z nich, 2 žáci neprospěli. Bylo uděleno 46 pochval třídního učitele a 10 pochval ředitelky školy. Na
druhé straně 22 žáků si „vysloužilo“ důtku třídního učitele, 3 důtku ředitelky školy, 3 žáci „dvojku“
z chování a v jednom případě jsme byli nuceni ohodnotit chování i „trojkou“. Doufáme, že výsledky
na konci školního roku budou příznivější.
Podrobnější informace ze života školy přinášejí následující články, aktuální dění můžete sledovat
na webových stránkách školy.						 Jana Kalandrová

Zápis do 1. třídy
Celkem 30 předškoláků se svým
doprovodem jsme přivítali 29. ledna
v naší škole. Přišli ukázat své znalosti
a dovednosti, které jsou potřebné pro
vstup do základní školy. Jestli opravdu
zvládají to, co mají, se snažili dokázat před paními učitelkami z
prvního stupně. Někteří sice
přišli jen tak “ nanečisto“,
aby si alespoň zkusili, co je
ve velké škole čeká, ale všichni odcházeli alespoň s malou
odměnou. Z Drnholce jsme prozatím zapsali 20 dětí, z Jevišovky
7 dětí, z Nového Přerova, Novosedel a
Litobratřic po jednom dítěti. Konečný
počet budoucích prvňáků bude znám až
v červnu, neboť do této doby musí už být
rodiče rozhodnuti, zda odloží u svého
dítěte školní docházku o jeden rok.
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Jana Juřenová

Zhruba před rokem naše škola ve
Zpravodaji referovala, že se zapojila do
projektu „Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ ve spolupráci s Gymnáziem v Mikulově.
Vysvětlili jsme, že smyslem naší účasti je
poskytnout žákům sedmého až devátého ročníku výuku, kterou na škole prostě realizovat
nejde. Je třeba zdůraznit, že máme na mysli
především ryze praktickou činnost. Zkuste
na základní škole ukázat žákům opravdový
soustruh, nebo je nechat pracovat na hydraulickém lisu a to nemluvím o velmi dobře vybavených samostatných pracovištích pro laboratorní práci v chemii či fyzice.
Lid český a moravský se často jeví jako
banda ubrblanců a nikomu se obvykle nezavděčíte. Zodpovědně na tomto místě konstatujeme, že jsme za projekt vděčni a považujeme jej
za velmi užitečný. Ono je totiž na pováženou,
když ze skupiny třiceti sedmáků na dotaz, kdo
už měl v ruce pilu, zvedne ruku 7 (slovy sedm)
a z toho tři doplnili, že byla motorová. Pilník
znaly pouze dívky, pochopitelně na nehty. Ale
konec legrace a vraťme se k projektu. Projekt
pokračuje podle stejného scénáře jako loňský
rok. Každý ročník má celkem během školního
roku v plánu čtyři návštěvy, tj. dvakrát za pololetí. Tento program je doplněn ještě seznámením osmáků a deváťáků s vybraným tématem
učiva (chemie, fyzika) na půdě naší školy prostřednictvím vyučujícího z gymnázia. Vyučující si přivezou veškeré vybavení pro demonstrace a témata jsou vždy doplněním naší výuky.
Fotodokumentaci si můžete prohlédnout na
webových stránkách školy. Co se tedy dělo
konkrétně?
Sedmý ročník se zabývá klasickými ručními zámečnickými pracemi v dílnách. Celkem
absolvovali žáci letos dvě návštěvy. Při posled-

ní návštěvě koncem listopadu vyráběli žáci
drátěný hlavolam podle nákresu. Museli odměřit materiál, řezat pilkou na železo, používat
kladivo a kleště, pilníky, přípravky atd. Možná
ten výrobek někdo z Vás dostal pod stromeček,
alespoň řada z žáků to měla v úmyslu.
Osmý ročník jezdí na laboratorní cvičení
z fyziky. Celkem již absolvoval tři návštěvy na
gymnáziu a jedno školení u nás na škole. Na
posledním cvičení na gymnáziu v polovině
února se žáci zabývali optikou, krom jiného
pracovali na optické lavici se zrcadly, čočkami
a ověřovali si rozklad bílého světla optickým
hranolem. Na závěr si vyzkoušeli na vlastní oči
nejprimitivnější fotografický přístroj (dírková
komora) známý z minulých století pod názvem
camera obscura.
Devátý ročník jezdí pracovat do cvičných
chemických laboratoří. Žáci absolvovali v rámci
chemie totéž jako osmáci. Na posledním cvičení koncem února měli téma organická chemie.
Zařádili si s boucháním acetylenu, destilovali
alkohol ze zvětralého vína, skládali modely
organických molekul a na závěr vařili z loje a
zkaženého sádla mýdlo. Tak jak naše prababičky. Krabičku od pomazánkového másla plnou
mýdla jsme si dovezli do školy.
Pro osmáky a deváťáky je letos ještě v plánu
návštěva nově otevřeného populárně vědeckého centra VIDA v Brně. Ještě stojí za připomenutí, že jako bonus získala naše škola darem
poměrně kvalitní notebook plus adaptér a
senzory od firmy Vernier, které lze použít pro
převod měřených hodnot do počítače a jejich
zobrazení dataprojektorem nebo interaktivní
tabulí.
Až budete příště brblat, na co že ta EU je,
tak si vzpomeňte na naši ZŠ. Jsme krásným
příkladem užitečné pomoci.
			

RNDr. Tomáš Zejda
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Sportovní úspěchy našich žáků
Ve středu 18. února jako každoročně
jely naše žákyně na regionální kolo v přehazované. Mladší žákyně ve složení Mrenicová,
Kubíčková, Dědíková, Bystřická, Kolečkářová, Mandová, Zajícová, Nevěčná a Tomolová
vybojovaly 2. místo. K vítězství jim chybí ještě zkušenost, umění tzv. číst soupeře... Starší žákyně ve složení Kalianková, Kovářová,
Šedivá, Hajduchová, Abassy, Grimmová,
Kleinová, Vršková a Konečná předvedly nádherný výkon, v těžké konkurenci obsadily 4.
místo. Vyzvedáváme jejich bojovnost a takéi
kázeň při hře, což se jim mnohdy v hodinách
TV nedaří. Je vidět, že když chtějí ... Všem
hráčkám děkujeme za skvělou reprezentaci
školy i městyse.
Nebyly to v tomto dni jediné vavříny,
které si žákyně a žáci tento den z Břeclavi
přivezli. Na soutěž ve šplhu se vydali žáci z
prvního i druhého stupně. Nikola Rohrerová
ze třetí třídy vybojovala vynikající 1. místo,
stejně jako René Kocourek ze sedmé třídy.
Výkon Ondřeje Šenka z deváté třídy stačil na
bronzovou příčku.
			
			

Kateřina Smíšková
a Stanislav Pichanič

Předvánoční besídka

		 Prosinec je pro žáky i učitele vždy nabitý různými
předvánočními akcemi, které počínají již v listopadu přípravou na rozsvěcení vánočního stromku v obci, pokračují
nácvikem vystoupení pro seniory, přípravou třídních besídek, školní soutěží ve šplhu a vrcholí předvánočním vystoupením nejen pro rodiče u nás ve škole.
Tentokrát to vyšlo na úterý 9. prosince, kdy v půlhodinovém představení mohli návštěvníci zhlédnout umění
žáků, které si osvojili v kroužcích kytary, flétny, bubnování a klokaních bot. Pásmem písní a říkadel obohatili program druháci. Závěr patřil čtvrťákům, kteří si
stejně jako v loni připravili zpívanou pohádku. Byla
to pohádka O Budulínkovi se zpívanými texty
Zdeňka Svěráka a i letos se to čtvrťákům velmi
povedlo.		
Jana Juřenová
12

Termín letošního plesu – 14. únor – svátek sv. Valentýna – určil jeho téma – „ školní
lásky“. Kdo by si alespoň někdy rád nezavzpomínal nejen na školní úspěchy a neúspěchy, ale hlavně na kamarády a na první lásky
a vlastně na všechny chvíle strávené ve škole.
Takže na plese jsme vzpomínali společně.
Nad tanečním sálem se vznášela srdíčka a
předtančení žáků 8. a 9. tříd uchvátilo nejenom
rodiče tanečníků, ale všechny přítomné. Polonéza se lišila hudbou i choreografií od těch předešlých. Taneční páry ji předvedly bez chybičky.
Přestože se ani v letošním školním roce nepodařilo uskutečnit kurz společenské výchovy a
tance (pro nízký zájem žáků), ujaly se nácviku
paní učitelky Šimčíková, Vlková a Zabloudilová
a patří jim i žákům velká pochvala. O zpestření večera se zasloužili i členové bubenického
kroužku, jejich výkon byl perfektní, obzvlášť
když si uvědomíme, že je to kroužek letos nově
založený. Stálicí už se stalo vystoupení žen na
klokaních botách a kultura byla završena předpůlnočním vystoupením dobrovolníků z pedagogického sboru. I když na konci selhala technika, vystoupení se podle síly potlesku líbilo.
O úspěch večera se zasloužila nejen hudba,
tanec a volná zábava, ale i 425 cen v tombole,
které věnovalo SRPŠ a 66 sponzorů z Drnholce
i okolí. Všem jim patří ještě jednou poděkování.
Tematicky laděná otázka tipovací soutěže:
„Kolik manželských párů učilo na drnholecké
škole od roku 1945 do současnosti?“ vypadala
obtížně, ale správnému počtu se mnozí přiblížili
a čtyři tipovali přesně.
K pohodě a dobré náladě přispělo i pěkné
chování žáků, kteří se bavili, tancovali a vydr-

želi aždo půlnočního
losování a potom se v klidu rozešli domů, sál se
tím dost vyprázdnil, protože s mnohými odešli i
rodiče, ale hudba hrála až do dvou hodin, kdy se
i ti nejvytrvalejší začali rozcházet.

Školní ples 2015 se stal minulostí, někteří
si na školní lásky zavzpomínali, někteří je možná právě na tomto plese prožívali a všichni se
určitě můžeme těšit na ples příští. Na závěr ještě poděkování všem organizátorům z řad rodičů
i zaměstnanců školy za jejich práci při přípravách i při konání plesu a všem účastníkům za
pěknou a slušnou zábavu. 		
				
Jitka Radkovičová
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Kontejnerová doprava,
svoz a likvidace
odpadů

Dovoz sypkých materiálů přímo k Vám domů:
Štěrk
Štěrk
Štěrk
Písek
Písek
Kamenivo
Kompost

4-‐8  mm
16-‐32  mm
0-‐32  mm
0-‐2  mm
0-‐4  mm
16-‐63  mm

praný  z  Olbramovic
praný  z  Olbramovic
praný  z  Olbramovic
z  Božic
z  Žabčic
ze  Zaječí
z  Bavor

tuna
tuna
tuna
tuna
tuna
tuna
tuna

540  Kč
360  Kč
300  Kč
220  Kč
170  Kč
300  Kč
544  Kč

K   odvezení   zakoupeného   kameniva   a  písků  nabízíme   pro   naše   zákazníky  
z  Drnholce   bezkonkurenční    kontejnerovou    dopravu.   ZajisJme    dopravu  
kontejnerem  o  nosnosI  6  tun  za  paušální  částku  1  jízda  za  100,-‐  Kč  
(PlaJ  při  vyJžení  auta,  je  možná  delší  reakční  doba  v  závislosI  na  odvozu  
odpadů  z  obcí)
Ceny  jsou  uvedeny  s  DPH
Dále  je  možný  také  osobní  odběr  na  PřekladišI  odpadů  Drnholec  Výsluní  
nebo  na  sběrném  dvoře  Mikulov,  Brněnská  65.
Nabízíme  také  přistavení  kontejneru  pro  odvoz  a  likvidaci  směsných  odpadů  
–  objemný  odpad,  stavební  suť  a  jiné.  

Pro  bližší  informace  a  objednávky  volejte  na  +420  606  658  424
Více na www.stko.cz
Kontakt: 519 511 456, 606 658 424
E-mail: dispecer@stko.cz
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STKO, spol. s r.o.

Český den proti rakovině 2015
Středa 13. května • 19. ročník veřejné sbírky a preventivní akce
Ligy proti rakovině Praha (prodej žlutých kvítků a rozdávání
letáčků s informacemi o prevenci rakoviny)
Tematické zaměření letošní sbírky:
Nádory reprodukčních orgánů - možnosti
prevence (gynekologické nádory u dívek a
žen, nádory varlat u mužů)
Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý
třetí občan České republiky a každé čtvrté
úmrtí je způsobeno rakovinou…
Dodržováním jednoduchých zásad
zdravého životního stylu a využívání možností preventivních vyšetření lze velké části
onkologických onemocnění předejít!
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i Vy…
Kdo je Liga proti rakovině Praha?
• Liga proti rakovině Praha je občanské
sdružení působící v ČR od roku 1990.
• Má tři hlavní cíle činnosti - nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických
pacientů, podpora vzdělávání a onkologického výzkumu. Více na www.lpr.cz.
• Její činnost je financována ze
sponzorských darů a především z
výtěžku veřejné květnové sbírky.
Co je Český den proti rakovině?
• Sbírková akce s nejdelší tradicí v ČR - za osmnáct let se květ
měsíčku lékařského s barevnou

látkovou stužkou stal symbolem boje proti
rakovině.
• Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvojice)
nabízejí během tohoto dne letáky s informacemi o prevenci rakoviny a látkovou kopii
květu měsíčku lékařského se špendlíkem na
připevnění a stužkou za dobrovolný příspěvek (minimálně 20 Kč).
• Peníze za kytičku vhazují dárci přímo do
zabezpečených pokladních vaků. Tyto vaky
jsou po skončení akce předány k přepočítání na pobočky České pošty. Pošta poté zašle
peníze na účet LPR, která je následně rozdělí
na jednotlivé programy boje proti rakovině.
• Symbolickou odměnou pro dobrovolníky
jsou žlutá trička s logem akce, které jim po
skončení zůstávají, pro koordinátory akce
(pedagogy, vychovatele atd.) jsou připraveny
drobné dárky.
• Mezi dobrovolníky jsou kromě členů sdružení onkologických pacientů především studenti všech typů škol (středních, základních, vysokých i mateřských),
junácké a pionýrské oddíly, členové ČČK, ČSŽ, dobrovolní hasiči, zástupci měst a obcí, firmy i
jednotlivci.
Další informace také na www.denprotirakovine.cz.

*********************************
Vážení spoluobčané, žáci ZŠ Drnholec se letos opět zapojí do „květinového dne“.
Ve středu 13. května 2015 budou nabízet symbolické květy měsíčku lékařského
se stříbrnou stuhou v odpoledních hodinách v obcích Drnholec, Jevišovka, Nový
Přerov a Novosedly. Děkujeme všem, kteří přispějí a pomohou tak v boji s touto
zákeřnou chorobou.
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Tříkráloví koledníci v akci
Sobota 10. 1. 2015: Brzké sobotní ráno
bylo velmi deštivé a zamračené. Pro letošní
koledníky Tříkrálové sbírky by byla obchůzka po ulicích Drnholce za účasti deště zřejmě
dosti nepříjemná. Naštěstí se počasí trochu
umoudřilo – přestalo pršet, jen pofukoval
chladnější větřík. Tak jsme se mohli nezištně rozejít koledovat u místních občanů.
V místní knihovně se kolem 9:00 hod.
sešlo 15 dětských koledníků a 9 dospělých.
Drnholec jsme si rozdělili na 8 lokalit zahrnující všechny ulice naší obce. Každou skupinku (kromě jedné) tvořily vždy dvě děti
a jeden dospělý jako doprovod. Děti si na
bundy oblékly bílé plátěné košile církevních
ministrantů a také dostaly papírové koruny.
Každé tříčlenné seskupení dostalo jednu
charitativní pokladničku, taštičku s balenými cukry a také menší igelitovou tašku na
případné pamlsky, které by děti mohly dostat za koledu od občanů.
Naše první kroky vedly do místního
kostela, kde jsme si vyslechli modlitbu a dostali požehnání. Vedle kostela jsme pořídili
společné foto skoro všech zúčastněných. Následně jsme rozešli směrem ke „svým“ přiděleným ulicím. Tam jsme zvonili či klepali u
každých dveří. Ve většině případů nám lidé
otevřeli a rádi si poslechli píseň koledníků
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„My tři králové jdeme k Vám …….“. Ten, kdo
chtěl přispět na tuto charitativní akci, tak
dal do připravené pokladničky hotovost dle
svého uvážení. Někteří chtěli za návštěvu
poděkovat přímo dětem, tak jim do tašky
dali i nějaký ten pamlsek nebo ovoce.
Kolem 12:00 hod. jsme se pomalu
všichni začali vracet zpět do knihovny. Tam
jsme se posilnili připraveným občerstvením,
děti se podělily o vykoledované pamlsky a
ovoce. Dostaly též malý drobný praktický
dárek od Charity Břeclav – zahřívací malinký polštářek. Poté jsme se rozešli domů
s vědomím, že se opět našlo dost lidiček se
srdíčkem, kteří rádi přispěli na tuto charitativní akci.
Letos se v Drnholci vybralo krásných
32.042,- Kč. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme. Za zúčastněné koledníky a dospělý
doprovod
		
			

Andrea Španielová

Pro zajímavost uvádím průběh sbírek
od roku 2004:
2004 - 19 292,5
2010 - 30 164,0
2005 - 4 347,0
2011 - 28 864,0
2006 - 23 719,5
2012 - 30 026,0
2007 - 5 312,0
2013 - 27 683,0
2008 - 28 330,0
2014 - 27 006,0
2009 - 25 839,0
2015 - 32 042,0

Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem, kteří se od prvních sbírek
zúčastňovali.
V letošním roce:
dětem - Nikolce Moravcové, Vanesce Kučerové, Hynkovi Děnešovi,
Jeníkovi Nevečnému, Marušce
Nevěčné, Aničce Šedivé, Dominiku Křivánkovi, Elince Sedláčkové,
Filipu Zourkovi, Tomáškovi Ligasovi, Michalu Španielovi, Ondrovi
Štěpaníkovi, Katušce Jandové,
Nikolce Holáskové a Marušce
Mondekové
dospělým - Marii Šůstkové, Naděždě Žinčovské, Věře Šebestové, Lence Štyksové, Ivance
Štyksové, Alexandru Závody, Dádě Štyksové, Andrei Španielové aXenii Václavíkové
A také všem, kteří do sbírky přispěli. Bez nich by naše cesta byla zbytečná.
							Ludmila Štyksová

ZŠ a MŠ Drnholec pořádá od 10. 7. 2015 do 19. 7. 2015

Dětský letní tábor s celotáborovou hrou
„ZRYCHLENÝ ROK“.

Tábor se bude konat v rekreačním středisku Meziříčko,
které je obklopeno krásnou přírodou.
Cena tábora je 3200,-Kč. V ceně je zahrnuta doprava,
ubytování ve čtyřlůžkových chatkách, 5x denně strava, po
celý den pitný režim a připojištění.

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

Pozvánka na MDD

V sobotu 30. května 2015 odpoledne se bude konat na „Starátku“

MÍSTNÍ OSLAVA DNE DĚTÍ.

Na děti čeká opět spąousta stanovišť se zajímavými úkoly, sladkými odměnami
a kulturním programem. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořádající organizace.
Vážení rodiče a přátelé školy, zvláště pak příznivci hudby,
dovolujeme si Vás pozvat na pěveckou soutěž našich i přespolních
žáků

Drnholecký slavík,

která proběhne v pondělí 1. června 2015 od 13.30 hodin
v areálu základní školy „mezi smrčky“.
Na Vaši diváckou účast se těší pořadatelé.
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Noční otevřené
sklepy - 2. ročník

Sobotní (7. 2.) pozdní odpoledne si před místní hasičskou zbrojnicí dali schůzku ochutnávači mladých vín. Již před 17:00 hodinou
jsme zaplnili celý volný prostor před „hasičkou“. Bylo nás více než
loni, cca 200 milovníků mladých vín a pořádné zábavy při putování
po nočních otevřených sklepech. Letos se domluvilo 13 drnholeckých vinařů, kteří byli ochotní v chladném zimním čase a ve večerních hodinách nabídnout své opojné výrobky a také něco k zakousnutí těm, co si koupili příslušné lístky.
Místní nadšenci v dobových kostýmech prodávali u „hasičky“ potřebné lístky. Jeden lístek znamenal jeden vzorek vína dle volného
výběru koštujících návštěvníků z konkrétní
nabídky vinaře. Každý ze zúčastněných vinařů nabízel před svým sklepem (také i přímo
ve sklepě) vždy 3 – 4 různé typy mladých vín.
Seznam vinařů včetně jejich nabídky byl k
dispozici na vytištěných letáčcích s vyznačenou trasou pochodu. Mapka se rozdávala na
místě úvodního srazu před zahájením pochůzek vinařskými uličkami.
Ti, co si nedonesli své vlastní skleničky, si
mohli zakoupit u „hasičky“ skleničky s potiskem „2. noční putování drnholeckými sklepy“ (někdy i s uvedením roku 2015). Pohárky
si účastníci putování po nočních otevřených
sklepech v Drnholci bedlivě hlídali a nosili celou dobu u sebe, protože právě do nich jim vinaři nalévali vybrané vzorky toho lahodného moku
zvaného víno.
Po prodání lístků a skleniček se celý průvod přemístil k prvnímu otevřenému sklepu. Vzorky byly podávané venku, kde již zavládlo chladné počasí, ale i přesto nebo spíše naopak právě
proto se začalo s ochutnáváním vinného nápoje různých chutí. Návštěvníků bylo poměrně dost,
tak se někteří rozhodli nečekat na troubení ponocného ohlašujícího ukončení ochutnávky u daného vinaře a následný přesun k dalšímu vinaři v pořadí dle
plánované trasy. Šli dopředu. Během celého putování po 13
sklepech se tak celý průvod rozmělnil na několik menších
skupinek, které postupně navštívily všechny otevřené sklepy.
Po celou dobu obcházení po vinných sklípcích a sklepech nás kromě dobově oblečených ženštin a ponocného
doprovázel i horkokrevný Bůh vína a také dobově oděni
mužští, kteří se starali i o udržování ohně v kovovém koši
na povozu poháněném lidskou silou. 			
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Večer se stával chladnějším a tak se při každé zastávce u sklepa vždy několik účastníků obchůzky ohřívalo přímo u rozpáleného ohně. Vydával vážně perfektní teploučko, také jsem se ohřívala. O vzorky vína byl velký zájem, protože lístky prodané před zahájením akce nestačily. Ještě se v
pořadí pátém sklepě dotiskávaly a prodávaly další lístky.
Po několika úspěšně absolvovaných degustacích se při zastávkách u dalších sklepů začalo i zpívat.
Nálada byla veselá a vřelá i na
úkor studeného a vlezlého počasí. To vše však k nočním otevřeným sklepům v únoru patří. Osobně jsem neochutnala
úplně všechny vzorky, ale ty
které jsem koštovala, ty mi
chutnaly. Děkujeme všem zúčastněným vinařům za možnost tak skvělé degustace, děkujeme místním nadšencům
za zprostředkování prima
zábavy a všem návštěvníkům
za příjemně strávené pozdní
odpoledne a večerní čas.
Andrea Španielová

Připrav koště, startuje se, ježibaby veselme se.
Obleč se do svůdných látek, nastává náš velký svátek. Startuj koště neváhej,
čeká na tě velký rej, jídla bude do sytosti, vybereš si dle libosti.
Je nám radostí Vám připomenout, že se opět blíží Oslava Filipojakubské noci
a proto bychom Vás tímto chtěli upozornit na blížící se společné setkání.
Sraz čarodějnictva se uskuteční v pátek 1. 5. 2015. Čas a místo odletu bude včas
upřesněno na plakátech a v místním rozhlase. Všechny srdečně zveme malé
i velké, v kostýmech i bez. Hlavně s dobrou náladou a v hojném počtu.
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7			
.Krojovy‘ ples

Letošní místní krojový ples se nesl v duchu
Hanácké besedy. Samozřejmě bylo třeba nejdříve všechny taneční kroky, postoje a variace
nacvičit a hlavně si to všechno zapamatovat
tak, aby to na plese dobře dopadlo a také pěkně
vypadalo. K tomu nám pomohlo několik tanečních schůzek a zkoušek předcházejících plesu.
V pátek před uskutečněním plesu jsme si
vyzdobili sál místního kulturního domu a připravili bohatou tombolu. V sobotu 31. 1. 2015
jsme si před vypuknutím večerní krojované akce
naposledy vyzkoušeli naši paměť ze zkoušek –
odtancovali jsme si „nanečisto“ celou Hanáckou
besedu bez přerušování. Poté nám nic nebránilo
v zahájení manévrů pro oblékání krojů.
Před 20:00 hodinou bylo všech 18 párů (možná
19 nebo 20) místních nadšenců pro lidové kroje
již nachystáno k předvedení Hanácké besedy v
plné kráse. Sál se pomalu začal plnit krojovanými i nekrojovanými (těch byla většina) účastníky plesu. V příhodné době jsme se po párech
postavili do velkého kruhu a dechová muzika
Skoroňáci nám začala hrát první tóny Hanácké
besedy. Všichni jsme si ten náš tanec v kruhu
velmi užívali. Po celou dobu nám vše krásně
vycházelo. Se závěrečnými takty jsme si hned

Videozáznam z plesu koloval na sociální síti.
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v Drnholci

neuvědomili, že kapela nám jednu část besedy
zahrála trochu jinak, než jsme ji měli naposlouchanou z CD. Trošku jsme se na sále zamotali,
ale toto naše „škobrtnutí“ mělo u diváků velký
úspěch. Podle nich to tanec velmi oživilo.
Pak už se jen tancovalo, tancovalo a tancovalo ve stylu polka či valčík. V mezidobí si
krojovaní zazpívali a zatancovali vrtěné. Samozřejmě nechybělo chutné občerstvení a různé
alkoholové i nealkoholové nápoje. V pozdějších
hodinách se prodávaly lístky do tomboly.
Velký úspěch měli odvážní muži se svým půlnočním překvapením, kdy ukázali svá mužná
těla částečně zakrytá tropickými – havajskými
sukněmi. Klobouk dolů před jejich odvahou a

odhodláním pobavit obecenstvo. No, prostě paráda. Sklidili veliký potlesk včetně uznávajícího
a povzbuzujícího pískání a pokřikování.
Ti, co si koupili lístky do tomboly a měli
štěstí na výherní lístky si „přímé“ výhry vyzvedli ještě před mužným půlnočním řáděním.
Výhry z losovatelných lístků našly své majitele
neprodleně po taneční exhibici mužských odvážlivců. Úsměvné bylo, že hlavní cenu – dámskou krojovou sukni – získal muž a že další

hlavní cenu – pánskou krojovou košili – získala
žena. Po ukončení losování se sál začal pomalu
vylidňovat.
7. krojový ples se opět vydařil. Všichni
jsme si to krásně a pohodově užívali. Za organizátory děkuji všem, kteří přispěli svou účastí či
svým sponzorským darem k úspěšnému probíhání krásné lidové tradice, která se snad v Drnholci bude i nadále opakovat.
Za folklorní nadšence Andrea Španielová
Foto: Pavel Božek

ZŠ a MŠ Drnholec zve všechny příznivce sportovní
gymnastikyna 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
Dále zveme všechny soutěživé rodiče a další rodinné příslušníky na akci pro rodinné týmy

Cesta za dobrodružstvím

(netradiční oslava Dne matek, otců i dětí).
Přijďte se svými dětmi prožít netradiční sobotní odpoledne 16. května 2015
od
14:00 hodin do základní školy.
							Srdečně
zvou pořadatelé.

Zahrádkáři v Drnholci vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN,

která se bude konat v neděli dne 5. dubna 2015
v sále Kulturního domu v Drnholci.
Začátek výstavy je v 10.00 hod.
Na výstavě budou předány ceny vinařům

za nejlépe ohodnocená vína.
V rámci odpoledního programu ve 14.00 hodin vystoupí dětský
folklórní soubor „Jarabáček“.
Od 15.00 hodin bude hrát k poslechu cimbálová muzika.
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že prožijete pěkné zážitky
ať už při ochutnávce vína nebo při poslechu lidové muziky.
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TJ Dynamo informuje
Čas rychle letí, přednedávnem jsem
psal příspěvek do prosincového občasníku a
již je tady jaro… ale po pořádku…
Konec roku se slaví různým způsobem,
většinou na Silvestra. Nejinak tomu bylo i
v naší TJ Dynamo Drnholec. Silvestrovské
utkání (svobodní x ženatí) proběhlo v rámci
tradičního setkání příznivců fotbalu a hráčů. Nezbývá mi nic jiného, než zhodnotit
celý rok 2014, který byl velice náročný na
organizaci všech akcí, které jsme si naplánovali. Nejdůležitější je to, že jsme se udrželi
v Okresním přeboru a zdárně jsme zajistili
soutěže v sezóně 2014/2015. Pokračovala
zdárná spolupráce s mužstvem Gladiators.
Další aktivity TJ Dynamo za rok 2014:
turnaj mužů v Hrušovanech nad Jevišovkou
- Šibřinky (121 masek a velká účast)
- Krojované hody (během dvou dnů velice
mnoho návštěvníků, vystoupení Jarábáčku )
- Babské Hody (špatné počasí, pršelo, museli
jsme být v sále, malá účast)
- Košt vína (zajištění občerstvení v „Pekle“)
- Dětský den (velmi příjemné setkání dětí,
rodičů a občanů na hřišti TJ)
Pro úspěšný průběh soutěže OFS Břeclav bylo nutné zajistit tyto akce:
- vybudovat zábradlí v levé části hřiště
- nechat vyrobit a provézt montáž střídaček
mužstev včetně podlah a lavic
- nové oplocení zahrad
- vybudovat zábrany pro montáž sítí jako zábrany na létání míčů do zahrad
- obnovit řády povolenky a instrukce
- připravit koridor pro odchod hráčů a rozhodčích při zápasech
Výbor TJ Dynama se dále rozhodl realizovat následující akce, které souvisí s činností TJ:
- oprava závlahy, výměna trysek, výměna
hlavního kabelu závlah, oprava komínu nad
22

klubovnou
- oprava místnosti hospodáře včetně elektroinstalace a zateplení stropu
- oprava elektroinstalace a zateplení stropu
kabin výčepu a spojovacích chodeb
- osvětlení prostoru před kabinami, výměna
boileru
Pro zajištění soutěže v roce 2014/2015 jsme
přihlásili dvě mužstva. Mužstvo A, které
vede Michal Schmidt, do Okresního přeboru
a mužstvo B, které vede Zdenek Hanák a Jiří
Hrabal st., do 4. třídy skupiny B.
Všechna naše práce se odvíjela od jednoho základu - peníze. Na splnění požadavků OFS nám byla poskytnuta dotace od městyse Drnholec. Rada i zastupitelé městyse
přistoupili ke schválení dotace vstřícně a my
jsme vděční, že za poskytnuté prostředky
jsme mohli vše zajistit. Tento rok nám dal
odpověď na to, že se nemusíme stydět, když
k nám přijedou mužstva z celého okresu.
Věříme, že taková vstřícnost bude i v
letošním roce. To bychom si moc přáli. V budoucnu bychom chtěli vybudovat: tréninkové hřiště, tenisový kurt, důstojné zázemí pro
kulturní akce odpovídající 21. století. Chtěli
bychom zajistit profesionálního trenéra
žáků a dorostu pro zajištění hráčů mužů, do
budoucnosti zajistit stabilního správce hřiště a zázemí tak, jak je to v okolí našeho městyse. Myslíte si, že jsou to vzdušné zámky?
Ani náhodou, pokud fotbal a kulturní akce
mají mít svou úroveň, pak nic jiného nezbývá.
Dne 28. února 2015 se uskutečnila Valná hromada - volební, na které byl zvolen
nový výbor TJ Dynama Drnholec v tomto
složení: Třetina Jan, Hons Miroslav, Řešetka Leoš, Plachý Bronislav, Hanák Zdeněk,
Schmidt Michal, Štyks Josef ml., Marek Jan
st., Knee Ervin ml., Mrenica Michal, Kalandra Radomír.
Začínal jsem tento příspěvek tím, že
je tu pomalu jaro. Ať už přijde s ním i to
teplo. Ať nám přinese mnoho krásných dní
a zážitků. Myslete na naše hráče a přijďte je povzbudit při jejich utkáních jarního
i podzimního kola soutěže. 		

		

Za výbor Křivánek Ferdinand

SDĚLENÍ

Na výborové schůzi dne 30. 11. 2014 rezignoval na funkci předsedy a člena výboru TJ
Dynama Drnholec pan Ferdinand Křivánek, který touto cestou děkuje všem, kteří mu
pomáhali zajišťovat všechny akce související s činností TJ a kulturní akce pořádané
pod záštitou TJ.

TJ DYNAMO - PODĚKOVÁNÍ

TJ Dynamo Drnholec děkuje všem sponzorům, kteří nám přispěli jakoukoliv
formou sponzorského daru při zajištění tomboly a ostatních nutných věcí na
„ŠIBŘINKY 2015“. Zvláštní poděkování patří firmě HTS za poskytnutý dar.
MOC DĚKUJEME!

MYSLIVCI SOBĚ NEBO DĚDINĚ?

Příznivcům mysliveckých plesů, kolegům myslivcům, přátelům nás
myslivců jistě neunikl náš ples, kterým jsme zahájili 14. ledna plesovou sezónu v Drnholci. Nevím, zda toto privilegium bylo pro nás, tak
brzy po vánočních svátcích, výhodou, ale jsme toho názoru, že se ples
vydařil, soudě dle vašich ohlasů. Návštěvnost malinko poklesla, ne tak
nálada na plese. Ples zahájilo slavnostní HALALI, v podání člena mysliveckého kroužku SRNČATA a studenta střední lesnické školy Matěje
Kubiše. Uvítací řeč přednesla jednatelka a místopředseda našeho spolku. Nechybělo bohaté občerstvení a milovníky zvěřiny jistě nezklamal
srnčí gulášek, zaječí očka se zvěřinovou klobásou. K mání, ne však dlouho, byly i fořtovy
palačinky plněné brusinkami a tvarohem.
Tombola by nebyla tombolou, kdyby v ní chyběla zvěřina a tak snad se usmálo letos
štěstí i na Ty, kteří tvrdili, že mají na výhry smůlu. Jsme rádi, že jste s námi strávili příjemný
večer a věřte, že pokud to bude možné, tradici mysliveckých plesů zachováme i v následujících letech. Touto cestou nám dovolte poděkovat našim sponzorům, kteří nás už léta podporují. S pochopitelných důvodů je zde nelze všechny jmenovat, ale jsou to drnholečtí občané a
nejen podnikatelé. Spolu s námi se těšte na letní řádění o Červencové noci.
Dne 7. 3. 2015 proběhla výroční členská schůze, kde byl na dalších pět let zvolen nový
výbor sdružení ve složení: předseda Svaťa Tábora, místopředseda Radek Suchyňa, finanční
referent Ervin Knee a členové Václav Škrdla st., Pavel Komínek. V souvislosti s novým občanským zákoníkem jsme si odsouhlasili změnu názvu a nově se teď jmenujeme „Myslivecký
spolek Drnholec“. Tak ať jsou nám matka příroda a svatý Hubert nakloněni.
								

Myslivci z Rozvoje

Poděkování

Prostřednictvím Občasníku bychom chtěli veřejně vyjádřit a ocenit snahu paní
Hruškové Jany a jejímu synu Lukáši Hruškovi, bydlící v lokalitě U Sýpky. Neváhali
zastavit jedenáctiletému chlapci na jeho výzvu o pomoc při autonehodě v časných
ranních hodinách. Vyprostili ven řidiče z auta a Lukáš mu prováděl odbornou resuscitaci srdce po celou dobu do příjezdu Zdravotnické záchranné služby.
Za tento statečný čin a záchranu lidského života jim děkujeme. Velké díky patří Vám, ale také záchranné službě, drnholeckým hasičům a Policii ČR.
								Božena Mančíková
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Když manžel prodá byt tzv. „na truc“
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
občanský zákoník se
ve své šíři záběru věnuje také rodině a
ochraně bydlení rodiny. Příslušná pravidla a
ochranná ustanovení najdeme v části, která
nahrazuje dosavadní zákon o rodině.
Klíčovým je v daném případě ustanovení
§ 747 občanského zákoníku, které si pro
správné pochopení rozebereme na konkrétním příkladu.
Muž a žena společně uzavřou manželství, vytvoří rodinu a společnou domácnost
založí ve společném bytě na okraji města.
Jakkoliv se byt zdá být společným pro celou
rodinu, skutečným vlastníkem je jen muž,
který byt získal darem od svých rodičů ještě
v době před uzavřením manželství. V katastru nemovitostí tak bude také pouze on zapsán jako jediný vlastník.
V určitém období může nastat situace, kdy se manžel s manželkou rozkmotří a
manžel se rozhodne, že byt, ve kterém společně bydlí a tvoří domácnost „na truc“ prodá, aby ženě přitížil a způsobil nepříjemnosti. Důvody mohou být různé, ale byt je přece
jen a pouze jeho vlastnictvím, tak může prodávat bez ohledu na to, že manželka v bytě
také bydlí a chce bydlet i dále.
Úvaha manžela je z pohledu samotného
vlastnického práva správná, avšak z pohledu
občanského zákoníku a pravidla o ochraně
rodinného bydlení je zcela chybná. Zákon
stanoví, že: „Má-li alespoň jeden z manželů
právo nakládat domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů
nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k
bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu,
co může bydlení znemožnit nebo ohrozit.
Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo
k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit
právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením
manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželo24

vi nebo rodině po všech stránkách obdobné
bydlení s bydlením dosavadním.“
Tento popis zcela přesně dopadá na
námi popsanou situaci. Konkrétní důsledky
jsou tedy následující. Manžel, i když je výlučným a jediným vlastníkem bytu, tak nesmí
sám bez souhlasu manželky byt prodat. A
to z toho důvodu, že jde o nemovitost, která
je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně
třeba. Pokud by rodina měla bytů více, situace by byla odlišná. V našem konkrétním
případě však rodina vlastní pouze jeden byt,
ve kterém společně muž i žena bydlí, a proto
pro případný prodej je opravdu nutno zajistit
také písemný souhlas manželky s prodejem
bytu. Jedná-li manžel bez souhlasu manželky, může se manželka dovolávat neplatnosti
takového právního jednání. Dovolání se neplatnosti je vhodné učinit vůči manželovi,
kupujícímu a především u soudu příslušnou
žalobou na určení neplatnosti právního jednání (kupní smlouvy).
Pro platnost kupní, darovací či jiné
smlouvy k takové nemovitosti se tedy vyžaduje písemný souhlas druhého manžela, anebo zajištění manželovi nebo rodině po všech
stránkách obdobného bydlení s bydlením dosavadním. V takovém případě se však zřejmě
nebude jednat o situaci „na truc“, ale spíše o
situaci, kdy je nutno byt rekonstruovat nebo
je zde příležitost výhodného prodeje a rodina
nebo alespoň manželka se tak přestěhuje do
nemovitosti shodných parametrů například
s menšími výdaji a rodina profituje z prodeje.
Mimo otázku prodeje a darování bytu
nesmí v našem příkladu muž také byt pronajmout tak, že by se pronájem neslučoval
s bydlením ženy a původní domácností rodiny. Nelze tedy zákaz prodeje bez souhlasu
obcházet pronajmutím bytu a „vypuzením“
rodiny.
Obecně se však jedná o dvojsečnou záležitost, která s sebou nese také povinnosti.
Ze strany prodávajícího je vhodné vždy zajistit souhlas manželky či manžela s konkrét-

ním prodejem nemovitostí, aby se následně
při vzniku jakýchkoliv pozdějších možných
sporů mezi manžely nedala z tohoto důvodu
namítat neplatnost smlouvy. Souhlas je třeba mít písemný a především zcela konkretizovaný k nemovitosti i způsobu zcizení,
tedy k prodeji nebo k darování.
Naopak každý jednotlivý kupující by v daném případě měl dostát svého závazku být
bdělý svých práv a prověřovat, zda je onen
prodávající ženatý či vdaná. V takovém
případě doporučuji jako přílohu ke kupní
smlouvě přiložit písemný souhlas daného manžela prodávající osoby a na
doložení trvat. V případě tvrzení, že
prodávající manžela nemá, pak doporučuji do kupní smlouvy takové prohlášení zanést.
Zákon v této situaci myslí také na
nájemní vztahy, kde při společném
nájemním právu k domu nebo bytu,

ve kterém se nachází rodinná domácnost,
nelze bez písemného souhlasu druhého
manžela nájem ukončit. Pokud by tedy muž
vypověděl nájemní smlouvu nebo se dohodl
na ukončení nájmu s pronajímatelem, avšak
bez souhlasu ženy, pak i zde je možné a nutné se dovolat neplatnosti takového jednání.
Dle mého názoru je pozitivní, že zákon rodinu chrání. Je však nutno být adekvátně
obezřetný, aktivní a lze jen doporučit vždy
při takovém jednání zajistit odbornou právní konzultaci a přípravu smlouvy.

Srnčata informují

Konečně předjaří, už nás ty toulky šedivou a blátivou přírodou přestávaly bavit. Tiše jsme
záviděli krajům, kde leží v zimě sníh, jak se to od zimy ostatně očekává a kde mohou pozorovat
pohyb zvěře podle stop, nebo kaňkování lišek na sněhu. Ale pozitivní je, že je déle světlo a dny
se prodlužují. Také ptáci venku cítí jaro a začínají trilkovat. Pozorujeme, jak se bažantí kohouti
začínají vybarvovat, jak mají srnci „nasazeno“(nové paroží, dosud v líčí) a jak je živo u řeky Dyje.
Při našich setkáních si povídáme o tom, co nás právě zajímá a učíme se mysliveckým výrazům, tedy
promiňte, myslivecké mluvě. Na našich toulkách po okolí nás provází čtyřnozí lovečtí kamarádi,
zástupci různých loveckých plemen. Taky je trochu cvičíme a střídáme se, kdo je povede na řemeni.
Ještě však stále přikrmujeme do zásypů a krmelců a přidáváme sůl, která je obzvláště teď v předjaří velmi důležitá. Těšíme se na nějaký celodenní výlet, který máme slíben, třeba tak jako loni v
dubnu na Pálavě. Slibujeme, že příště přidáme k povídání i fotky.
Nestyďte se, nebojte se, pojďte mezi nás, určitě se s námi nudit nebudete! MK - SRNČATA
Přijmeme nové členy, kluky i holky, malé i ty větší, co se nebojí a jsou radi v přírodě. Naši „mysliváci“ nám už vyrostli a tak nás bude méně. Scházíme se jednou za 14 dní v neděli v10 hodin dopoledne, v létě i dříve, ale den i čas si upravujeme podle potřeb. Pavla a Radek Suchyňovi kontakt:
606129026, nebo 721282465, nebo email: psuchynova@seznam.cz.

*********** KOUPÍM **********

rodinný dům v Drnholci. Prosím nabídněte.
Tel. 603 993 768. Prosím sdělte mi cenu.
Děkuji za odpověď.
Kučerová
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ZAČÁTEK ROKU U MLADÝCH HASIČŮ
Nový rok jsme zahájili exkurzí na
hasičskou stanici do Pohořelic. Sraz
jsme měli jako každý pátek v 16:00
hod u hasičky v Drnholci. Zde jsme
nasedli do avie a vyrazili jsme. Cestą
nám rychle uběhla a ani jsme se nenadáli a už jsme byli v Pohořelicích.
Na stanici nás čekal program s názvem Dráček Hasík, který byl velmi
poučný jak pro malé hasiče, tak i
pro nás vedoucí. Program je složen
z prevence a ochrany obyvatelstva
pro děti a mládež. Školitelé jsou z
řad hasičů, tím naším byl Miroslav
Štěpaník ml., kterému za to patří
velký dík. Touto cestou bychom také chtěli poděkovat Radku Krýslovi za starosti spojené
s dopravou. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, například nás překvapila doba
hašení hasicího přístroje. Poté jsme se přesunuli do garáží, kde jsme si prohlédli hasičská
auta i s vybavením. Před koncem jsme
se dočkali zpestření v podobě výjezdu k
dopravní nehodě. Exkurze měla u dětí
velký úspěch, o čemž svědčila cesta
domů.
V letošním roce začínáme trénovat na
soutěže a také na výročí hasičů v Drnholci. Vystoupení má název: „ Vývoj
hasičů v proměnách času.“ Cílem tohoto vystoupení je naučit děti novým
informacím. Dále máme v plánu soustředění a výlety.
Za celý kolektiv MH Natálie Lambotová

Shrnutí roku 2014 za SDH
Drnholec

Je mi obrovskou ctí Vás opět po roce seznámit s tím , co se po tuto dobu od 1. 1. 2014
do 6. 12. 2014 seběhlo. Je nutno podotknout,
že po celou dobu bylo fungování celého SDH na
dobré úrovni. Snad až na pár výjimek, které se
snažily celé sdružení rozbít.
Na začátku roku jsem Vás všechny seznámil s plánem práce na rok 2014. Mezi podstatné a důležité patřili všechny, ale nejdůležitější
bylo dokončeno zázemí na Starátku. Toto se
podařilo velmi dobře. Před prvním rozjezdem
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naší sezóny bylo vše připraveno. První akcí
bylo Pálení čarodějnic, které se díky nadšení
našich čarodějnic povedlo. Tato akce byla určena pro širokou veřejnost, zúčastnilo se ji asi
250 lidí. Druhá akce byla soutěž v požárním
útoku O pohár starosty obce. Zde se zúčastnilo
družstev. Naši zástupci z řad mužů se umístili
na 10. místě. Po této první hasičské akci bylo
vidět, že se naše dřina vyplatila a Starátko se
všem se moc líbilo. Pěknější ovšem bylo druhé
místo, které vybojovaly naše ženy. Třetí akcí
v pořadí je Okresní kolo mládeže, kde se naši
mladší žáci umístili na 9. místě a starší žáci

obsadili 4. příčku. Čtvrtou akcí v celém koloběhu je Okresní kolo mužů a žen. Zde jsme
měli opět své zastoupení mužů, kteří skončili
na 9. místě. Pro nás nejzajímavější ovšem byla
Dálková doprava vody. Bohužel účast jednotek
byla slabá a do poslední chvíle nebylo jasné,
jestli vedení povede oběma trasami, nebo jen
jednou. Nakonec pro malou účast jednotek
byla určena jen druhá trasa. Děkuji hlavnímu
koordinátorovi Radkovi Krýslovi za dobrou organizaci a všem co mohli přiložit ruku k dílu,
za uspořádání zdařilé akce.
Další akcí s dlouholetou tradicí je turnaj
v malé kopané. Tato organizace byla jako vždy
určena pro Honzu Lambota, dle mého názoru,
opět vše dokonalé. Další co se v novém odehrálo bylo Stanové městečko s občerstvením, při
pořádání Drnholeckého vinobraní. Poslední
akcí v roce bylo Podzimní kolo hry Plamen –
braňák, který se u nás konal naposledy před

10 lety. Trasa i počasí bylo bezchybné a spokojenost byla jak z řad vedoucích, tak i pořadatelů.
Podtrženo, sečteno – po letošní sezoně
víme, že 180 odpracovaných hodin v tomto
roce na dokončení Starátka bylo účelné. Musím zde maximálně poděkovat těm, kteří se na
všech akcích podíleli a co mohli přiložit ruku k
dílu.
Akce, které nás v nejbližší době čekají:
Dne 1. 5. 2015 Tradiční pálení čarodějnic na
hřišti Starátko, které spoluorganizují naše
milé čarodějnice. Bohatý doprovodný program
bude zajištěn,
8. – 9. května oslavy ke 140 výročí založení
SDH v Drnholci,
16. května Okresní kolo mládeže. Začátek v
9:00 na hřišti Starátko,
o dalších akcích pořádaných SDH budete včas
informováni.
			

Jiří Malík Velitel SDH

SRPŠ při ZŠ Drnholec a Jarabáček zve milovníky dechové hudby,
krojů a lidového tance na

4. dětský krojový ples,

který se bude konat v neděli 19. dubnu 2015 v sále kulturního domu v Drnholci.
Zahájen bude ve 14.00 hodin Českou besedou. V průběhu plesu se děti
předvedou ve vrtěné, verbuňku a párovém tanci. Každý účastník může hlasovat
o nejsympatičtější dětský soubor. K tanci i poslechu hraje dechová hudba Horenka.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

Z•Á•J•E•Z•D•Y

V neděli 26. 4. 2015 připravujeme zájezd na výstavu Flóra Olomouc. Předběžná
cena autobusu je 200,- Kč, vstupné na místě - 120 Kč – plnoplátci, 80 Kč – důchodci, studenti, 30 Kč – děti (6 - 15 let). Pokud si vstupenku objednáte do konce
měsíce března, dostáváte 20% slevu. Počet míst je omezen počtem míst v autobuse. Prosím, objednávejte co nejdříve přímo u paní Bronislavy Šimčíkové nebo na
nákupním středisku u paní Alenky Šebestové. Děkujeme za pochopení.
Pro všechny příznivce muzikálů se připravují další zájezdy do pražských divadel.
Na podzim 2015 na muzikál Mýdlový princ a na jaře 2016 na muzikál Evita.
Bližší informace u paní Bronislavy Šimčíkové.
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140. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Drnholci je významným milníkem
v historii této u nás tak populární záchranné složky, která stála vždy v popředí společenského dění v obci a spoluvytvářela její dějiny. Uvádíme několik fragmentů ze zlomových
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úseků jejího vývoje. Celková mapa její historie bude i součástí almanachu, chystaného
k oslavám vzniku sboru.

Rok 1844 můžeme považovat za počátek
hasičské prevence v Drnholci. Toho roku páni
radní se rozhodli zakoupit hasičskou stříkačku
za 420 zlatých. Ta měla zásobník na 500 litrů
vody, neměla však sací hadici a voda se k ní musela dovážet a nalévat. U hřbitova bylo započato
s budováním hasičské zbrojnice........
V druhém díle německy psaných dějin
naší obce je na straně 37 informace o založení sboru dobrovolných hasičů v Drnholci. Die
Feuerwehr, jak tomuto spolku tehdejší němečtí
obyvatelé říkali, byl založen v roce 1875. Zakladateli tohoto spolku byli Matthias Lange, majitel
továrny na zemědělské stroje v Drnholci, Moritz
Jung, dva krejčí Babitsch a Herbst, kolář Lang a
Felix Schonpflug. Již krátce po založení se přihlásilo 40 občanů jako činní hasiči a dalších 37
členů bylo přispívajících. Do roku 1945 vzrostl
počet členů Feuerwehru na 85 činných hasičů a
451 přispívajících. Známe i jména velitelů. Prvním se stal Mathias Lange. Hasičská zbrojnice
byla vybudobvána v roce 1900 zedníky Jakubem
Ballem a Josefem Blaschkovskym. K vybavení místních hasičů patřila motorová stříkačka
o výkonu 18 koňských sil(?), dále 200 m hadic
typu B a 300 m typu C, všechno menší hasičské
nářadí i 16m dlouhý žebřík byly volně uskladněny.........
V roce 1925 při příležitosti 50. výročí založení hasičského sboru v obci bylo od obyvatel
Drnholce vybráno 34800 korun, které umožnily
modernizovat výzbroj a výstroj hasičů.........
K obnovení místního sboru dobrovolných hasičů (a v podstatě založení českého)
skončení druhé světové války došlo dne 30. července 1945. Velitelem se stal Josef Kachlík, jednatelem Václav Vavřina.
V roce 1946 opravuje se hasičská zbrojnice. Sbor
čítá 32 členů, velitelem je Hynek Dubš, předsedou se stává Bohumil Procházka.Začíná spolková činnost, členové místního hasičského sboru

navštěvují akce, pořádané hasiči v okolí. V tomto roce členové sboru vyjeli k pěti požárům,
třikrát pomáhali při požáru v Novosedlech,
jednou hořelo v Drnholci a jednou vyjížděli likvidovat oheň do Litobratřic. Sbor neměl téměř
žádnou výstroj, motorová stříkačka nefungovala, k dispozici byly pouze stříkačka ruční, proto
členové žádají o doplnění výzbroje a výstroje.....
Ve dnech 16. - 20. července 1985 se konala mezinárodní soutěž požárníků v Rakousku
Mezi reprezentanty ČSSR bylo i družstvo mužů
z Drnholce, kteří ve své kategorii (dobrovolných
požárníků zvítězili. Vzorně reprezentovali svoji
vlast! Našim požárníků pogratulovali redaktoři
Československého rozhlasu Praha, na stanici
Hvězda v programu Studia 7. v odpoledním vysílání 30. července. S rozhlasovým reportérem
hovořili Blahoslav Procházka, Pavel Pospíšek a
Vladimír Tomola. Tolik místní kronika. Kromě
této soutěže se členové vítězného družstva zúčastnili i dalších soutěží, ať již jako reprezentanti obce, tak i místního státního statku., z nichž
nejzajímavější byla účast v soutěži o putovní
pohár Československé televize, konané koncem
srpna v Bratislavě.
Tento rok je také posledním rokem existence
staré požární zbrojnice., zůstala jen věž, zbouraná o tři roky později Je vyřazeno i vozidlo
ZIL.......
Na změnu společenských poměrů v listopadu 1989 reagují i členové místní organizace.
je zvoleno nové vedení. Starostou se stává Alois
Vozdecký. Jsou otevřeny hranice s Rakouskem
brzy jsou navázány kontakty s tamními hasičskými sbory v blízkosti hranic s naší republikou. Na Starátku byla postavena cvičná věž.
V období sucha pomáhali místní hasiči. v tomto
roce vyjíždějí drnholečtí hasiči k 22 požárům,
z nichž pět bylo založeno úmyslně.. V období
sucha pomáhají zalévat veřejnou zeleň a dovážejí vodu do stájí k napájení dobytka...

OZNÁMENÍ
Ochotnický divadelní spolek Drnholec s politováním oznamuje, že se
neuskuteční představení 26. 4. 2015, jak bylo uvedeno v minulém čísle
Drnholeckého občasníku. Důvodem jsou jednak personální změny v souboru
a dále časové zaneprázdnění členů spolku. O novém podzimním termínu Vás budeme včas informovat.
Divadlo v Drnholci neumírá, jen si bere oddechový čas.
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Společenská kronika

Svá životní jubilea oslavili naši spoluobčané
LEDEN
Abrahám Josef
Bedřich Zdeněk
Boudná Anežka
Burianová Ludmila
Grulichová Marie
Hrabcová Marie
Judasová Dagmar
Karbulová Esterka
Kolková Eva
Kotrčová Zlata
Krbečková Dagmar
Mitischková Anežka
Šimčík František
Šimčíková Bronislava
Štěpaník Pavel
Štyksová Antonia
Zvonek Stanislav

ÚNOR
Becher Pavel
Benák Želimír
Bokorová Jarmila
Čápková Elfrida
Dubšová Alena
Hrozek Vladimír
Juřenová Jana
Kopřiva Václav
Krempa Miroslav
Molnár Julius
Ondráček Vlastimil
Pašková Mária
Peřina Josef
Pitáková Milada
Spöttová Naděžda
Žinčovská Naděžda

Vítání občánků

BŘEZEN
Hlaváč Jan
Janakieva Dana
Kalianko Josef
Kalianko Juraj
Kalianková Karla
Knee Erwin
Kneeová Renata
Kočí Jiří
Kováč Vlastimil
Krbeček Jaroslav
Ligasová Marie
Ludín Josef
Marek Jan
Marušáková Eva
Medovarský Michal
Novosád Antonín
Novosádová Mária
Plass Miroslav
Řešetka Miloslav
Šulanová Růžena
Tomaštík Jaroslav
Zajícová Hana

Blahopřejeme

V sobotu 22. března jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně přivítali
mezi naše spoluobčany tyto děti:
Filipa Šedivého, Marka Feigerla a Samuela Macíka.
O dva měsíce později, v sobotu 21. února 2015 jsme slavnostně přivítali
Natálii Smolkovou, Alici Stopkovou, Dominika Stašu,
Olivera Stašu, Tomáše Rohrera, Lukáše Rabatu, Veroniku Blahovou.
Rodičům a příbuzným zazpívaly a zarecitovaly děti z folklorního
souboru Jarabáček. Vyrůstejte do síly, do krásy a k radosti nám všem!

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK
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...tentokrát jen v obrazové reportáži

Noční otevřené sklepy
si již našly své místo coby tradiční
akce společenského života našeho městyse

Rekonstrukce kulturního domu v Drnholci
- vizualizace

Severní pohled na budovu

Nejedná se o novou budovu (i když na první pohled nemá
se současným vzhledem kulturního domu nic společného).
Jde o nové opláštění, pod kterým zůstane zachována stávající
hmota objektu. Vedle navržený amfiteátr bude stát na místě
rodinného domu manželů Pitákových, od kterých bude dům
v letošním roce odkoupen. Vyřeší to problémy s pořádáním
letních kulturních akcí na fotbalovém hřišti a se stávajícím
nevyhovujícím pódiem. Taktéž odpadne stěhování akcí
do kulturního domu v případě nepřízně počasí.
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