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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vítám Vás nad stránkami
podzimního vydání Drnholeckého občasníku, jehož
příprava byla lemována
největší kulturní akci v
Drnholci a tou byl 5. ročník
Drnholeckého vinobraní.
Společně Vám představíme, co uplynulé tři měsíce přinesly a co se
naším pohledem v obci událo.
Co mi nedělá radost je to, že se zkomplikovalo dokončení inženýrských sítí pro
výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod
Sýpkou. I když máme smlouvu s E-ON, kde
je uvedeno, že lokalitu připojí nejpozději do
konce října tohoto roku a taktéž do stejného
data provede přeložku stávající trafostanice,
bylo nám v červenci společností sděleno, že
práce budou provedeny do 31. 10. 2016. Po
jednání se zástupci E-ON nám bylo přislíbeno, že vše bude hotovo nejpozději v dubnu
příštího roku. Uvidíme, jaká bude realita.
Podobný, i když ne tak zásadní, problém
nastal se společností RWE, která ještě neprovedla připojení nového plynovodního řádu
na řád stávající. A jelikož přípojné místo je
pod nově vybudovanou vozovkou, není možno provést finální, druhou vrstvu asfaltového koberce. Nicméně tyto práce by měly být
hotovy v průběhu listopadu tohoto roku.

Byly dokončeny práce na rozsáhlé výsadbě
zeleně v extravilánu obce, koncem září proběhlo předávací řízení s tím, že dřeviny, které
uschly z důvodu extrémního letního počasí,
jsou reklamovány a dodavatelská firma je
povinna je ještě během podzimu vyměnit.
Určitě si někdo klade otázku, proč tedy
nebyla v létě výsadba přerušena a nepokračovalo se až na podzim. Bohužel termín ukončení výsadby ve smlouvě o poskytnutí dotace
byl 30. 9. 2015 a při výsadbě desetitisíců
kusů dřevin a přerušení prací bychom tento
termín nebyli schopni dodržet. Hrozilo by
přitom částečné, nebo i úplné vrácení dotace.
Při této příležitosti chci poděkovat za obětavost našim hasičům, kteří pomáhali dřeviny
po dobu největšího sucha zalévat.
V červenci byla dokončena projektová
dokumentace pro vydání stavebního povolení
na vybudování cyklostezky po levobřežní hrázi Dyje z Drnholce do Pasohlávek. Bohužel
již téměř dva měsíce čekáme na vyjádření k
dokumentaci od majitele pozemku, Povodí
Moravy. S tím souvisí i uzavření smlouvy o
výstavbě, bez které nedostaneme stavební
povolení a nemůžeme zatím žádat o dotaci.
Během letních prázdnin proběhlo výběrové řízení na položení kanalizace od Jednoty
po křižovatku u hřbitova. Bylo osloveno pět
firem, z nichž podala nabídku pouze jedna a to VHS Břeclav. Nabídková cena činila
1.680.545 Kč. Práce budou zahájeny začátkem října a dle smlouvy o dílo by měly být
dokončeny do 30. listopadu. Jelikož se bude
kanalizace napojovat v asfaltovém chodníku mezi Jednotou a Tyršovou ulicí, součástí
prací je taktéž kompletní položení nového
chodníku ze zámkové dlažby. Žádám občany
o pochopení, trpělivost a opatrnost po dobu
výstavby.
Do konce října by měla být hotova 2.
etapa pokládky nových chodníků na hřbitově,
na které letos městys vynaložil finanční prostředky ve výši 764 tis. Kč. Bohužel chodníky
nelze z důvodu rozmístění hrobů vybudovat v
každé uličce. Tento problém se týká zejména
spodní poloviny hřbitova. V rámci těchto prací byla taktéž instalována estetičtější, nová
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odběrná místa vody.
Byla dokončena před rokem avizovaná projektová dokumentace na akci „Stavební
úpravy stávajících chodníků s bezbariérovým
řešením a nasvětlením přechodů na náměstí“, k této akci nám bylo vydáno i stavební
povolení. Dokumentaci vypracovala společnost VZD Invest Pardubice za cenu 91 tis. Kč.
Koncem června jsme na Státní fond dopravní
infrastruktury podali žádost o dotaci, která
by měla být ve výši 85% celkových nákladů,
a během října bychom se měli dozvědět, jest-

li jsme byli úspěšní, či nikoliv. Je plánována
výměna asfaltového povrchu chodníků za
zámkovou dlažbu, úprava stávajících přechodů pro chodce, vybudování dvou přechodů
nových včetně nasvětlení všech přechodů.
V srpnu byla položena nová asfaltová vozovka na konci ulice Dyjské – od mlýna k luhu.
Práce provedla za 0,5 mil. Kč firma Colas.
Byl instalován nový plot k dětskému hřišti a
okenní mříže do sklepních prostor staré radnice.
				

Jan Ivičič

Radnice informuje
Upozorňujeme občany na povinnost zaplatit
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále je poplatek) a to do 30. 11. 2015.
Správce poplatku upozorňuje, že povinnost
zaplatit mají všichni občané s trvalým pobytem v
Drnholci, i když se na území městyse dlouhodobě
nezdržují, nebo mají adresu na ohlašovně, tj. na
Kostelní 368. Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který
není uhrazen. Výše poplatku činí i v tomto roce
500,- Kč na osobu a kalendářní rok. Pokud se občané zapojili do systému třídění,
mohou platit částku jinou. Informace o výši poplatku, nebo případného dluhu
lze získat u p. Blahové, tel. 519 519 210, 602 530 703, e-mail  podatelna@obecdrnholec.cz. Občané mohou požádat o sdělení výše poplatku na svou e-mailovou
adresu. Městys není povinen zasílat výzvy a upozornění na placení poplatků.
Občané mohou poplatek hradit i ve splátkách anebo požádat o sjednání
splátkového kalendáře. Poplatek je možné zaplatit na pokladně městyse, bankovním převodem, či prostřednictvím SIPO. Nadále lze také hradit poštovní poukázkou „A“, kterou lze vyzvednout na podatelně ÚM. Doporučujeme využít možnost placení poplatku SIPEM (informace na podatelně, kde si vyplníte žádost o
placení SIPEM). Předejdete tak případnému vzniku nedoplatku, který je následně vyměřen a vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního
exekutora a dluh se tak výrazně prodraží. V souladu s daňovým řádem může být
dluh vymáhán exekucí na účet, mzdu, důchod i na některé sociální dávky.
Dále upozorňujeme občany, že poplatek za psy byl splatný do 30. 6. 2015.
Bohužel
ne všichni povinnost zaplatit poplatek splnili.
								
Věra Blahová
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Závěr roku zemědělského jde ruku v ruce s
rokem církevním, kdy si právě připomínáme
konec lidského života a tzv. poslední věci
člověka - smrt, soud, nebe, peklo, očistec.
V následujícím zamyšlení nad těmito pojmy
se nechme vést učením církve, jak je vyjádřeno v katechismu pro mladé z roku 2011.
Věčný život začíná hned po smrti a je
bez konce. Stačí, abychom se zamilovali,
a nebudeme si přát nic, než aby tento stav
nikdy neskončil. „Bůh je láska,“ píše se v
prvním Janově listu. „Láska,“ jak stojí v
prvním listu Korinťanům,“nikdy nepřestává“. Bůh je věčný, protože je láska; a láska
je věčná, protože je božská. Zůstáváme-li v
lásce, vstupujeme do nekonečné Boží přítomnosti.
Takzvaný zvláštní nebo také osobní
soud nastává v okamžiku smrti jednotlivého člověka. Všeobecný soud, kterému také
říkáme poslední, nastane posledního dne,
tedy na konci světa, při opětovném příchodu Pána. Ve smrti člověk dosahuje bodu
pravdy. V ní už nelze nic popírat, skrývat
nebo změnit. Bůh nás vidí takové, jací jsme.
Předstupujeme před jeho soud, při kterém
pronáší a zjednává právo. Někdo se může

rovnou vrhnout Bohu do
náruče, jiný bude muset
nejdříve projít procesem
očišťování. Kdo je plný
zloby, nenávisti a popírání všeho, navždycky
odvrátí tvář od Lásky,
od Boha. Život bez lásky však není nic jiného
než peklo.
       Nebe je jediným
nekonečným okamžikem
lásky. Nic už nás neodloučí od Boha, kterého
naše duše miluje a kterého po celý život hledala. Společně se všemi anděly a svatými se
navždycky můžeme radovat z Boha a s ním.
Ten, kdo někdy pozoroval, jak na sebe láskyplně hledí zamilovaní; kdo si všiml, jak
miminko při kojení hledá oči své maminky
jako by si chtělo uložit do zásoby každý její
úsměv, dokáže vzdáleně vytušit cosi o nebi.
Moci hledět na Boha tváří v tvář - to je jako
jediný nekonečný okamžik lásky.
Peklo je stav věčného oddělení od
Boha, absolutní nepřítomnosti lásky. Ten,
kdo vědomě a ze svobodné vůle zemře v
těžkém hříchu, aniž by litoval, a kdo navždy odmítne milosrdnou odpouštějící Boží
lásku, sám se vylučuje ze společenství s
Bohem a s blaženými. Naše svoboda ovšem
připouští takové rozhodnutí. Ježíš nás
varuje, abychom se neuzavírali bídě jeho
bratří a sester, jelikož by nás takové jednání mohlo od něho navždy odloučit.“Potom
řekne i těm po levici: „Pryč ode mne, vy
zlořečení... Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne
jste neudělali“. Není to Bůh, kdo zatracuje
člověka. Je to člověk sám, kdo odmítá milosrdnou Boží lásku a kdo se dobrovolně připravuje o věčný život tím, že se sám vylučupokračování na další straně
5

je ze společenství s Bohem. Očistec, který
si lidé často představují jako určité místo,
je stavem. Kdo zemře v pokoji s Bohem a
lidmi, avšak potřebuje ještě očistit, než se
může zahledět na Boha tváří v tvář, prochází očistcem. Když Petr zradil Ježíše, Pán se
obrátil a pohlédl na Petra:“...a Petr vyšel
a hořce se rozplakal“ - prožil pocit jako v
očistci. Takový očistec čeká pravděpodobně většinu z nás v okamžiku naší smrti: Pán
na nás s láskou pohlédne – a my pocítíme
sžíravý stud a bolestnou lítost kvůli svému
zlému nebo „pouze“ neláskyplnému jedná-

ní. Teprve po této očišťující bolesti budeme
schopni se setkat v nezkalené nebeské radosti s jeho milujícím pohledem.
Když člověk zemře, už sám pro sebe
nemůže nic udělat. Čas aktivního osvědčování se je u konce. Avšak my můžeme udělat
něco pro zemřelé v očistci. Naše láska sahá
až tam. Postem, modlitbou, konáním dobra,
ale především slavením mše svaté můžeme
zemřelým vyprosit milost.
Proto na zemřelé vzpomínejme, z očistce
jim pomáhejme, budou na nás vzpomínat,
až my budem umírat.
     P. Jiří Komárek, farář

Pobožnosti za zemřelé na hřbitově
sobota 31.10.2015
neděle 1.11.2015

14.00 hod
14.30 hod.

14.00 hod.
14.30 hod.

Jevišovka
Nový Přerov
Novosedly
Drnholec

Památka zesnulých
Sbor pro občanské záležitosti
Úřadu městyse v Drnholci
zve spoluobčany
na tradiční

VZPOMÍNKU K PAMÁTCE ZESNULÝCH,
která se bude konat
v neděli 1. listopadu 2015 ve 14.00 hodin
na místním hřbitově.
Sejdeme se na tomto místě posledního rozloučení a pokoje,
abychom zde společně uctili památku zesnulých.

6

Některá úskalí nového občanského
zákoníku - část II.
Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři, tentokrát se již podruhé pokusím upozornit na
některé projevy nové právní úpravy, které jistě stojí za povšimnutí.
Bezformální právní jednání. Nová
právní úprava pro právní jednání nevyžaduje písemnou formu. Vychází se ze zásady, že
každý má právo si zvolit pro své právní jednání libovolnou formu, není – li ve volbě formy
omezen ujednáním, nebo zákonem. Dejme
tomu, že jeden podnikatel bude druhému
dlužit nemalou částku peněz. Jednoho dne
se oba tito podnikatelé náhodou střetnou při
rybolovu, v dobré náladě, a dlužník se optá
svého věřitele, zda by mu náhodou jeho dluh
neprominul. Věřitel v dobrém rozmaru na
tuto otázku dlužníkovi kývne na souhlas, tím
pádem byl bez dalšího celý dluh prominut.
Nový občanský zákoník nově formuluje tzv. předsmluvní odpovědnost. Jedná se o
situaci, kdy osoba zahájí jednání o smlouvě a
v takovém jednání pokračuje, aniž má skutečně v úmyslu smlouvu uzavřít. Taková osoba
je tedy následně odpovědná za škodu vzniklou v důsledku toho, že ke vzniku závazku
– uzavření smlouvy nedošlo. V praxi bychom
mohli být odpovědni například v případě, že
bychom oslovili majitele pozemku, aby nám
jej prodal. Majitel by s prodejem souhlasil,
nechal by vypracovat kupní smlouvu a za
vypracování této smlouvy by zaplatil. My by-

chom nakonec řekli, že už o pozemek nemáme
zájem. V takovém případě bychom byli povinni zaplatit majiteli pozemku to, co vynaložil
za přípravu smlouvy. V praxi jistě nalezneme
mnoho dalších variant předsmluvní odpovědnosti.
Dědění dluhů. Předchozí právní úprava
stanovila, že dědic odpovídá za dluhy zůstavitele pouze do výše nabytého dědictví. Nová
právní úprava je vystavěna na zcela opačné
zásadě, tedy že dědic dědí všechny dluhy
zůstavitele a nepostačí – li k jejich úhradě zděděný majetek, pak musí dědic dluhy uhradit
ze svého. Existuje však způsob, jak se tomuto
nebezpečí vyhnout, a to tzv. vyhrazení soupisu pozůstalosti. Pokus si dědic vyhradí soupis pozůstalosti, pak bude povinen k úhradě
zůstavitelových dluhů pouze do výše nabytého dědictví, nikoliv v plné výši. Jestliže však
dědic zatají některé předměty a dodatečně se
prokáže jejich existence, pak pro dědice přestane platit ochrana, kterou mu poskytoval
soupis pozůstalosti a bude povinen uhradit
dluhy v plné výši.

4. babské hody v Drnholci
Dynamo Drnholec a správné baby z Drnholce zvou všechny příznivce lidové zábavy
24. 10. 2015. do kulturního domu na odložené srpnové babské hody.
Po celou dobu bude vyhrávat dechová hudba Horenka. Zábava začíná ve 20.00.
Nezapomněli jsme ani na půlnoční překvapení. Návštěvníci v kroji vítáni.
Občerstvení zajištěno.
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„Budeme-li hledat to nejlepší u jiných,
můžeme objevit to nejlepší i v sobě.“  
    

Po dvou, téměř tropických, měsících lenošení,
zábavy a dovolených jsme
1. září slavnostně zahájili
nový školní rok. Díky našemu zřizovateli, městysi
Drnholec, máme zase několik koutů naší rozlehlé školy
v novém kabátě.
Nová elektroinstalace
a osvětlení jsou ve školních
družinách a ve všech kmenových třídách na 2. stupni, tyto prostory jsou
i nově vymalovány, nově nalakovaná je podlaha v malé tělocvičně a rozsáhlou rekonstrukcí

prošly šatny tělesné výchovy.
Tyto práce prováděly firmy
pana Novohradského, Konečného, Romana Kalianka, Radima
Kalianka a pan Třetina. Doufám, že tyto prostory zůstanou v
pěkném stavu co nejdéle. Dobře
víte, že pod naši školu patří i
mateřské školy v Drnholci, Jevišovce, Dobrém Poli a Novém
Přerově. Také sousední obce
poskytly finanční příspěvky na
zlepšení vybavení školek, a proto bych chtěla jejich představitelům poděkovat
nejen za peníze, ale i za dosavadní spolupráci.
Velmi si jí vážíme.
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(W. A. Ward)

Poděkování připojuji i za prázdninovou
práci s dětmi v příměstských a dětských táborech – paní Šimčíkové, slečně Kneeové a Zabloudilové. Více informací najdete v samostatných
článcích.
Ale léto už patří vzpomínkám, žijme přítomností a budoucností. Co je ve škole ještě
nového? Začněme u pedagogického sboru. Od
září pracuje ve škole slečna Michaela Dobiášová, která učí angličtinu a češtinu a je i třídní
učitelkou 6. B třídy. Paní Radkovičová převážně pracuje na pozici asistentky pedagoga v 6. A
třídě, ale učí i několik hodin v 8.
A třídě, kde je třídní učitelkou. Po
několika letech se mezi pedagogy
vrátil pan Palík, který po dobu
nemoci zastupuje pana Zejdu
a učí na 2. stupni matematiku,
fyziku a chemii.
Ostatní paní učitelky, pány učitele, paní vychovatelky a paní asistentky znáte. Takže velmi stručně: třídní učitelkou 1. A je paní
Šimčíková, 2. A paní Mrenicová,
3. A paní Škrabalová, 4. A paní
Bejdáková, 5. A slečna Kneeová, 6. A paní Zabloudilová, 7. A pan Zejda, po
dobu jeho nemoci dočasně pan Pichanič, 9. A
paní Vlková. Ve funkci zástupkyně ředitelky a

výchovné poradkyně je paní Juřenová.
Dále na škole působí paní Smíšková, pan
Bárta, Procházka a Slavík. Ve školní družině
pracují paní Stašová a slečna Kneeová. Školní
klub pro převážně dojíždějící žáky funguje pod
vedením pana Bárty. Asistentkami pedagoga
zůstávají paní Seitlová a slečna Woznicová.
Pedagogickému sboru děkuji za vzornou práci
(nejen v přípravném týdnu) a přeji jim mnoho
pedagogického optimismu. Věřím, že jejich práci ocení jak žáci, tak i zákonní zástupci.
K malé změně dochází ve školní jídelně, kterou
vede paní Zajícová. Paní Pospíšilová odešla do
důchodu a na její místo nastoupila paní Nováková. Dále zde pracují paní Fedorková, paní

Sýkorová a slečna Kotrčová, která má na starosti přípravu svačinek pro děti z mateřské školy
na Svatoplukově ulici.
Dalšími pracovníky školy jsou provozní
zaměstnanci: účetní paní Dubšová, sekretářka paní Pitáková, koordinátorka projektu paní

Václavíková, školník pan Hadaš, uklízečky paní
Lečbychová, Mondeková, Tomolová a Škrdlová.
Všem provozním zaměstnancům děkuji za práci
v horkých letních dnech a bezproblémovou spolupráci.
Na prahu nového školního roku jsme přivítali 24 prvňáčků, 11 nových šesťáků - žáků
z Novosedel a 6 dalších nových žáků, kteří
nastoupili do různých ročníků po přestěhování
do Drnholce a okolních vesnic. Celkem navštěvuje základní školu 222 žáků a žákyň. Věřím, že
společně prožijeme přínosný a pohodový školní
rok, ve kterém nebudou chybět tradiční i netradiční školní dny, projekty, výlety, zájezdy, akce
pro rodiče i širokou veřejnost.
Připravili jsme i širokou nabídku zájmových kroužků pod hlavičkou Domu dětí a mládeže Mikulov. Zdali všechny nabízené kroužky
zahájí v říjnu svou činnost, záleží na počtu
přihlášených dětí. Pro děti se specifickými poruchami učení škola nabízí dyslektické kroužky.
Komunikace mezi školou a rodinou bude probíhat, kromě osobního jednání, třídních schůze
a školních akcí, prostřednictvím elektronické
žákovské knížky, kterou jsme zavedli v loňském
školním roce. O aktuálním dění ve škole informují i webové stránky školy (www.drbnik.cz),
na kterých nově najdete kalendář, kde budou
průběžně vkládány všechny akce, které se uskuteční v tomto školním roce.
Rovněž bude pokračovat činnost žákovské
rady, která je „mostem“ mezi žáky a pedagogy a
jejíž zřízení se nám v loňském roce velmi vyplatilo. Poprvé si žáci 9. ročníku berou pod „svá kří-

pokračování na další straně
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dla“ prvňáčky a celé září se o ně vzorně starali a
mají za sebou i první společné vyučovací hodiny,
které se všem líbili. Velkou zásluhu na úspěšnosti tohoto projektu mají obě třídní učitelky.
V letošním školním roce budou opět realizovány projekty, které byly nebo jsou financovány z prostředků Evropské unie. Naposledy
bude probíhat projekt „Já na to mám“, pokračovat bude projekt „Ovoce do škol“. Na konci
září skončil projekt pro pedagogické pracovníky
„Pojďme se dotknout ICT“. Do konce roku 2015
budou probíhat dva nové projekty. Díky projektu „Brány jazyků otevřeny“ se 40 žáků 2. stupně

podívá v listopadu na týden do Velké Británie a
čtyři třídy na 1. a 2. stupni budou absolvovat
čtenářské dílny. Projekt „Modernizace školní
dílny“ nám umožní vybavit stávající školní dílnu novým nářadím.
Víme, že žádná škola se občas neobejde
bez „průšvihů“, to se přece od žáků a žákyň očekává, že sem tam budou zlobit… Přála bych si,
aby těchto momentů bylo co nejméně a abychom
nemuseli sahat k neoblíbeným řešením… Přeji
nám všem úspěšný školní rok 2015/2016. Ať
není nudný, ale zajímavý, plný novinek a ať v
naší základní škole vládne pořád dobrá nálada!
Jana Kalandrová

Nový školní rok 2015/2016 v naší mateřské škole

Každý začátek nového školního roku v
MŠ je náročný pro obměnu dětského kolektivu, kdy se zejména nově nastupující děti
musí vyrovnat s novou životní situací. Některé děti zvládají adaptaci bez problémů,
jinde se to neobejde bez slziček. Pedagogičtí pracovníci školy se však společně s rodiči
snaží tento krok dětem usnadnit zejména
svojí péčí a přístupem.
Začátek tohoto školního roku byl však
náročný také pro změny v personálním
složení mateřské školy, změnilo se vedení
mateřské školy a byla přijata nová učitelka.
S potěšením musím konstatovat, že
interně tyto změny mateřskou školu nijak
negativně nepoznamenaly. Děti novou paní
učitelku přijaly spontánně a velice rychle,
kolektiv mateřské školy se snaží i nadále pracovat k maximální spokojenosti dětí a jejich
rodičů. Ve třídě Mravenečků se o děti starají
vedoucí paní učitelka Sandra Heinischová a
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paní učitelka Sylva Kraváčková. Méďové mají
paní učitelku Jiřinu Chmelinovou a paní učitelku Lucii Hirtovou. A ve třídě u Koťátek je
paní učitelka Marie Švejdová a paní učitelka
Darina Vodrážková. Velká změna také proběhla v podobě nového školního vzdělávacího
programu s názvem „Nejsem tady na to sám,
se školkou svět poznávám“. Prohlédnout si
jej můžete přímo v mateřské škole nebo na
školních stránkách (www.drbnik.cz).
Měsíc září nebyl v MŠ jen adaptačním
obdobím, ale také měsícem plánování různých akcí, projektů a aktivit. Z těch tradičních -   Vítání podzimu, Vánoční setkání,
Zdravá odpoledne s rodiči, projekt Zdravá
pětka,…
V letošním školním roce naši mateřskou
školu navštěvuje 74 dětí ve věkovém složení
2-7 let. Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd (2-5 let) a jedné homogenní
třídy (5-7 let). Děti, které již MŠ navštěvovaly dříve, byly překvapeny novými úpravami ve třídách, které proběhly během letních
prázdnin (vymalované veškeré prostory MŠ
a úprava prostorů pro nová lehátka na odpočinek dětí). V souvislosti s opravami a změnami bych ráda poděkovala zaměstnancům
za hladký průběh prací spojených s nimi a za
přípravu mateřské školy k novému školnímu
roku.
Pro pozitivní klima školy se snažíme stavět na spolupráci s rodinou. Mateřská škola
se rodinu snaží aktivně zapojit při vzděláva-

cích činnostech, při společném řešení problémů,… Proto přicházíme s několika novinkami, které by měly tuto spolupráci prohloubit.
Jedná se zejména o zavedení konzultačních
hodin pro rodiče s přítomností dětí a informování rodičů o akcích a aktivitách v MŠ
pomocí kalendáře na stránkách školy. Provázanost mateřské školy a rodiny mají zajistit
projekty Víkend s Méďou, Víkend s Koťátkem či Víkend s Mravenečkem, které probíhaly již v loňském roce pod jiným názvem. V
rámci tohoto projektu si děti berou na víkend
domů postavičku maňáska z MŠ, s rodiči či

sourozenci dokumentují jeho pobyt u nich
v rodině a ve školce si potom nad psanou i
fotografickou dokumentací povídáme, co vše
s kamarádem a rodinou o víkendu prožily.
Máme před sebou nový školní rok a s ním
i mnoho nových akcí a činností, ke kterým
nám dali podnět i někteří rodiče při vyplňování dotazníků. Snad se nám vše bude dařit
ke spokojenosti nás zaměstnanců, rodičů, ale
především dětí.
Těším se na vstřícnou a aktivní spolupráci s
rodiči současných i budoucích dětí MŠ Drnholec.
Sandra Heinischová

Začátkem letních prázdnin probíhal příměstský
tábor. Jelikož v tyto dny byly tropické teploty, museli
jsme pozměnit náš původní plán „Všude kolem nás je
krásně“ zaměřený na výlety po našem hezkém okolí na
osvěžující program. Místo turistiky jsme totiž využili
tohoto počasí ke koupání v ATC Merkur a Aqualandu
Moravia. Na Lagunách si děti užily nejen koupání v
malé laguně, ale také minigolf. Před koupáním jsme si
vždy svá těla protáhli v obci Pasohlávky ve venkovním
fitness. Ve čtvrtek nás čekal nejmodernější a největší
aquapark v České republice. Děti si užily všechny atrakce, včetně vířivek, skluzavek, perličkové koupele a mnoho

dalšího. Ti nejstarší se dokonce sklouzli
na tobogánech. Den plný zábavy jsme
zakončili prohlídkou expozice Brána
Himaláje a odpočinkem u sochy Římana
vytvořeného z písku. Týden plný koupání byl ukončen výletem do Mikulova,
kde jsme si vyšlápli na Svatý kopeček.

Celý týden probíhaly různé hry a soutěže, děti byly i v
těchto velmi parných dnech úžasní a zapojily se do všech
aktivit s nadšením. Tímto bych jim chtěla poděkovat za
jejich vzorné chování a věřím, že se za rok opět sejdeme,
ale již ve větším počtu.
Klára Kneeová
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Další rok příměstského tábora pod ZŠ Drnholec byl zrealizován v pirátském duchu. Už podle názvu „Piráti ve
službách Jejího Veličenstva aneb Cesta za pokladem“ je
jasné, že našim úkolem bylo najít poklad!
Protože hned první den, v pondělí 17. 8., nám počasí
nepřálo, zůstali jsme ve škole a připravovali se na výpravu za pokladem. Jako správní piráti
jsme se poučili od těch nejlepších a pustili si film Piráti z Karibiku – Prokletí Černé Perly.
Došlo i na karetní hry, jako např. Černý Petr nebo „prší“, na pohybové hry a slovní kopanou,
či zdravotní procházku.
V úterý 18. 8. jsme se vypravili do krytého bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Co kdyby tam ten poklad vážně byl, že ano?
Po dvou hodinách usilovného, bohužel pro
nás neúspěšného hledání, jsme se osušili a
vyrazili zpět na základnu.
Středeční program byl směřován do
krásného, historického města – Znojma.
Poklad v Rotundě sv. Kateřiny, to docela dává
smysl! Plní zvědavosti jsme prošli celou historickou část Znojma. Tam i zpět jsme cestovali
vlakem. Navštívili již zmiňovanou rotundu,
kostely, náměstí, ochutnali jsme, jaký dělají
ve Znojmě kebab a dokonce jsme se svezli i
znojemským vláčkem, který projíždí celým
městem.
Ve čtvrtek 20. 8. jsme s piráty podnikli pěší výlet z Drnholce do Jevišovky a zpět.
Hned ráno jsme za svitu sluníčka vyrazili
směr Jevišovka. Plní elánu a dobré nálady,
jsme vykročili. Po zhruba hodině jsme dora-
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zili k posezení s čápy, poblíž kolejí. Odpočinek spočíval ve svačení a hraní slovní kopané. A
protože děti jsou neunavitelné, hrálo se i pár pohybových her, např. „schovka“, „hoňka“ a
můj oblíbený McDonald. Poté jsme se vydali zpátky na základnu (ZŠ Drnholec).
Pátek 21. 8. byl pro nás dnem D! Dostali jsme echo, že poklad máme takřka pod nosem.
Sotva jsme vyšli před školu, bylo vidět, že nás po cestě za pokladem povedou zelené a modré
fáborky z krepáku. Po krkolomné stezce, která nás dovedla na drnholeckou rozhlednu, kde
piráti obdrželi tajnou zprávu, kterou museli rozluštit, se dozvěděli, že poklad je schován
přímo na základně!!! Opravdu tam nakonec byl. A byl spravedlivě rozdělen mezi piráty.
Mise týdne byla úspěšně splněna. Všichni jsme se rozloučili a spokojeně odešli domů.
Lucie Zabloudilová, vedoucí příměstského tábora

Letní dětský tábor - Meziříčko 2015
V pátek 9.7.2015 se 42 dětí z Drnholce a
okolí vydalo na deset horkých dnů na základnu rekreačního střediska Drak na vysočinu do
Meziříčka.
Krásná příroda, lesy, rybník přímo v
táboře. Co víc si děti mohly přát? Ovšem
základem tábora vždycky byla kuchyně a
tady to obzvláště platilo. Výborná jídla, kterého bylo opravdu dost. Letošní hra se nesla v
duchu zrychleného roku. Děti oslavily Valentýna, Velikonoce, vyzkoušeli si na vlastní kůži
jaké to je, když jdou v neznámém terénu se
zavázanýma očima, rukama.
Podnikli jsme výlet do nedalekého Měřína a nechyběla ani oslava Vánoc, kdy každý
účastník dostal jak sladkou tak upomínkovou
odměnu. V průběhu celého tábora děti hrály
společenské i sportovní hry a hlavně nechybělo
koupání a každodenní hlídky u táboráku až
do brzkých ranních hodin. Nejatraktivnější

byla ovšem letos stezka odvahy, kterou nám
zpříjemnili o strašidelné ba až přímo hororové zvuky Pavel s Dádou, kteří nás na základně
navštívili.
Jediné minus bylo to, že jsme na základně
byli ještě s dalším táborem. Tábor jsme si všichni užili a domů jsme se v pořádku vrátili.

pokračování na další straně
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Touto cestou bych chtěla poděkovat
vedoucím Kamile Kotoučkové z Březí a Renátě
Pitákové z Drnholce za ochotu jet a prázdninovat s dětmi. Hance Kubátové z Litobratřic
za zdravotnický dozor. Všem, kteří se mnou
po celou dobu mé tábornické kariéry (25
let)jezdili a pomáhali mi tábory organizovat
děkuji za ochotu věnovat se dětem, učit je něčemu novému, ukázat jim krásu přírody, jak v
ní přežít bez pohromy, jak si poradit v situacích
mimo domov a jak se chovat v nových dětských
kolektivech.
Bylo to krásné, bylo to fajn a v nejlepším
je třeba přestat. Těch zážitků, toho smíchu,
napětí a dobrodružství, to zůstává v našich
srdcích a vzpomínkách. Děkuji.

Bronislava Šimčíková,
dlouholetá vedoucí LT
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Foto ze sportovních akcí ZŠ
v novém školním roce

Zátopkův maraton

Přespolní běh Břeclav
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V.

ročník
Pečlivé přípravy
každým rokem zkušenějších a poučenějších pořadatelů se srdíčkem a také výpomoc hrstky jejich
aktivních pomocníků se v sobotu 26.9.2015 proměnily v realitu užívání si letošního prvního půlkulatého, tj. pátého ročníku DRNHOLECKÉHO
VINOBRANÍ.
Zahájení této akce na náměstíčku u místní
autobusové zastávky bylo sice plánováno až na
13:00 hod., ale místní návštěvníci i hosté z okolí
či z daleka (z různých koutů naší republiky) měli
díky ochotným lidičkám možnost již od 9:00 hod.
utratit pár svých korunek. Na třech místech poblíž
zastávky si mohli zakoupit skleničky na víno s
potiskem týkajícího tohoto vinobraní (případně i
držák skleniček na krk) a také kupónky (žetonky),
za které si u místních vinařů „koupili“ ochutnávku burčáku nebo vína. Tento lehký „alkohol“ se
prodával kromě místních 25 otevřených sklepů
zpřístupněných veřejnosti v 10:00 hod. též i na
náměstíčku. Náměstíčko se začalo plnit i dalšími
stánky, např. s dřevěnými zbraněmi, s různými
šperky, s trdelníky, s cukrovinkami ……. Prostě
samé dobré věci.
Trošku opožděně oproti plánu přijela na
kočáru taženém koňmi naše vrchnost – hrabě a
hraběnka se svými dvěma malými princeznami.
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Je to vrchnost, takže menší zpoždění jsme jim
všichni jejich poddaní a určitě i návštěvníci vinobraní samozřejmě prominuli. Po přivítacím proslovu našeho starosty z koňského hřbetu se zahájení slavností vína ujala naše vrchnost. Posléze se
hrabě s hraběnkou a malými princeznami rozjeli
promluvit si s místními vinaři, kteří otevřeli své
sklepy, o jejich práci a péči o vinohrady na Drn-

holeckém panství. Kočár s hraběcími milostmi
následoval pěší průvod krojovaných lidiček včele
se dvěma siláky, kteří nesli velký těžký hrozen
a nemohl chybět ani kočár s Bohem vína, Bacchusem a jeho nymfami. Někteří návštěvníci,
ale také naše vrchnost, postrádali Římany, kteří
nás poctili svoji přítomností v minulých ročnících. Vinaři všechny řádně přivítali a pohostili.
Hrabě s hraběnkou ocenili tvrdou práci vinařů a
jako symbol bohaté úrody předali našim vinařům
malý slaměný věneček s hrozny.
V průběhu putování kočárů a průvodu po
otevřených sklepech bylo na náměstíčku pěkně
rušno. Někdo poslouchal lidové písničky, někdo
se různě občerstvoval – dobrého jídla a pití bylo
všude dost, někdo zase utrácel za své nákupy u
různých stánků. Děti zase hojně využívaly atrakce skákacího hradu, resp. pořádné skluzavky. Po
třetí hodině před zastávkou ukázaly své taneční
a pěvecké umění různé dětské folklorní soubory.
Místní Jarabáček samozřejmě nemohl chybět.
Vystoupil jako první. Všem souborům se jejich
představení vydařilo. Je pěkné, když se naše
děti a mládež snaží udržet historické
tradice. Ti, co byli na náměstíčku, mohli vidět i představení
rytířů a děti si též mohly
zkusit i některé styly rytířského klání. Letos nebyla
spuštěna žádná tipovací
soutěž, ani na váhu prase
domácího. Výhra prasete
byla nahrazena možností

odnést si vlastnoručně vylisovanou šťávu ze 2 kg
hroznů. Bohužel o tuto těžší práci nebyl mezi návštěvníky velký zájem. Na náměstíčku u zastávky
probíhala až do příjezdu hraběcí milosti a Bacchuse pouze jedna soutěž, a to tahání koštýřem na
čas. Výsledky některých byly velmi překvapující a
ohromující. Ukončením průběhu akce na náměstíčku bylo tzv. „Otvírání hory“ a vyhlašování
výsledků jediné soutěže. Vinobraní
na náměstíčku u zastávky bylo
ukončeno.
Ve 20:00 byla v místním
kulturním domě zahájena bujará zábava s
Hotařovou tombolou.
Lidiček, kteří si chtěli
zatancovat, zúčastnit
snahy získat nového

pokračování na další straně
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hotaře, něco vyhrát v tombole – prostě dobře se bavit – bylo hodně. Místní hotaři si hlídali a bránili
svůj „vinohrad“ nad tanečním parketem proti záškodným „špačkům“ svým vlastním tělem. Taneční sál
byl stále plný.
Děkuji všem organizátorům, pořadatelům, pomocníkům, fotografům, sponzorům, vinařům a také všem
úžasným návštěvníkům, kteří se podíleli na hladkém průběhu letošního vinobraní.
Věřím, že jste si to všichni
pořádně a příjemně užili a
doufám, že mohu za nás za
všechny napsat, že se těšíme
na další ročník.
Jedna z ochotných pomocníků organizátorů
Andrea Španielová

Další snímky z akce na
obálce v barvě
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Zprávy o dění v Jarabáčku

V letošním roce měli členové Jarabáčku pravé prázdniny.
Zatím co děti odpočívaly, dospěláci se vrhli na vyřizování formalit k založení spolku. Vše se nám podařilo a k 1. 9. 2015 jsme
Dětský folklorní spolek Jarabáček.
Máme svoje stanovy, členskou základnu identifikační číslo. Předsedou spolku je paní Bronislava Šimčíková, jednatelkou Miroslava Štyksová a o veškeré finance se nám bude starat slečna Marie Ligasová.
Děkuji děvčatům za pomoc při vyřizování a papírování a věřím, že se nám bude i
nadále dařit a budeme rozdávat radost nejen našim spoluobčanům, ale také lidem z
blízkého i širokého okolí.
Dětem a rodičům přeji, aby i nadále uchovávali a rozšiřovali naše tradice, které
mnohdy a mnohde již byly zapomenuty. Sponzorům - Dynamu Drnholec, SOZ Drnholec a obyčejným lidem děkujeme za dary a mnohdy za nemalé dary, a všem ostatním
za podporu v hledišti i v rodinách. Paní Janě Damborské děkujeme, že nás oblékne do
nových pracovních krojů a Úřadu městyse Drnholec za jejich financování. Již v sobotu
4. 9. 2015 jsme potěšili srdíčka obyvatelům Emina zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Nechyběli jsme ani v sousední obci Novosedly na jejich oslavě Vinobraní a taktéž v
naší obci na vinařských slavnostech.
V nových pracovních krojích nás uvidíte 12. 12. 2015 na vánočním jarmarku.
Těšíme se na všechny.
						
Bronislava Šimčíková - vedoucí Jarabáčku

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

třinácté rozsvěcování vánočního stromečku,
které se bude konat v neděli 29. 11. 2014 v 17.00 na náměstí.
Přijďte si o první adventní neděli pověsit oříšek pro štěstí a zazpívat
vánoční a křesťanské písně a koledy. Srdečně zvou pořadatelé.
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Myslivci děkují
Myslivecký spolek Drnholec děkuje všem nadšencům a příznivcům, kteří se přišli v sobotu 18. 7. 2015 pobavit na již tradiční
„ˇČervencovou noc“.
I když se v okolí pořádaly dvoje hody, stále bylo dost těch, kteří
si přišli „trsnout“ na osvědčené staré hity na zrekonstruovaný „plac“
hřiště TJ Dynama. Pro letošní rok je to od nás už opravdu vše a
budeme se těšit na shledanou v roce 2016.

Hledáme děti se zájmem o naši
přírodu a zvířata v ní žijící, do
kroužku mladých ochránců přírody a myslivosti.
Náplní kroužku je pobyt v
přírodě, poznávání okolí blízkého
i toho vzdálenějšího, chráněných
oblastí a národních parků v ČR.
Seznamujeme se s myslivostí, jejími tradicemi a obory, kterými se
myslivost zabývá. Naše činnost je
jak samostatná, tak i s účastí myslivců, kterým pomáháme při jejich
činnostech, především v oblasti péče
o zvěř. Jednou do roka, o prázdninách
vyjíždíme s dětmi na týdenní pobyt do různých míst v ČR. V rámci okresu a kraje nav-

štěvujeme myslivecké akce a výstavy.
Svou činnost přizpůsobujeme přání
dětí a jejich zájmu. Schůzky se
konají v neděli dopoledne jednou
za 14 dní, nebo i v týdnu, záleží
na dohodě s dětmi a rodiči.
Nebojte se a zkuste něco nového, pokud jste rádi venku, je tento kroužek určen právě vám. Stačí obyčejné oblečení, pevné boty a
chuť pobýt na čerstvém vzduchu.
Kontakt: psuchynova@seznam.cz
mobil: 606129026.
Těší se na Vás Pavla a Radek Suchyňovi, vedoucí mladých myslivců.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje provádí rekonstrukci silnice III/39613 (Drnholec, Nová Ves) se začátkem 41
m od křižovatky se silnicí III/39614 (Pasohlávky, Nová Ves) po
začátek intravilánu městyse Drnholec v celkové délce 4 941m.
Opraví se tím současný havarijní stav vozovky.
Rekonstrukce je prováděna technologií recyklace za studena s dvouvrstvým asfaltovým krytem a sanací krajů vozovky.
Součástí je odvodnění vozovky drenáží, rekonstrukce propustků, čištění příkopů,
zatrubnění sjezdů, osazení svodidel a směrových sloupků a vodorovné dopravní značení plastem. Měla by být dokončena do 30. 11. 2015. Stavební práce provádí firma
Skanska a.s. za předpokládanou cenu díla 51 965 958,-Kč. Stavba je financována EU
z					
Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Bronislav Kocman
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Uteklo to jako voda a už tu máme krásný podzim. Od mého působení ve vedení TJ
uběhlo pár měsíců a můžeme se ohlídnout
za tím, co se událo v naší organizaci.
Bylo naším snem udržet A tým v Okresním přeboru, bohužel se nám to nepovedlo a sestoupili jsme do 3. třídy. Kluci si z
Okresního přeboru odnesli zkušenosti, ale
doufám i ponaučení, že bez tréninku se hrát
nedá a budou opět bojovat o to, aby předváděli líbivý fotbal se spoustou gólů a opět
bylo spoustu spokojených fanoušků našeho
fotbalu.
V současné době je A tým na 5. místě.
Tímto bych chtěl poděkovat za práci
nejen trenérovi Michalovi Schmidovi, který
se věnuje hráčům, ale v současné době velký dík za pomocnou činnost od druhého trenéra Franty Svobody, pro kterého byl vždy
fotbal na prvním místě.
Společně připravují pro hráče různé
metody tréninku a snad i za hráče můžu
říct, že je tréninky nejen baví , ale přináší
jim to fyzické i fotbalové zlepšení.
Co se týká B týmu, tak tady bych se
nerad rozpovídal, protože mě to trošku
zklamalo. Na začátku byla velká eufórie , že
to vypadalo tak, že chce hrát 40 lidí a skutek utek. Aby nedocházelo k ostudě nebo k
nesehrání zápasů, za které je nemalá pokuta, tak se začali zapojovat bývalí hráči, za
což jim děkuji.
Tento tým měl být použit pro mladší
hráče a dorostence aby hráli, ale bohužel
zájem mladých opadl a nevím, kde je jim
konec. Třeba se nám je povede přesvědčit

od počítačů a opět najdou cestu na hřiště.
Jen pro informovanost – wifi už je i na hřišti, můžete být online neustále .
V červnu jsme uspořádali zájezd na
utkání hráčů ME21 ( Anglie – Švédsko ),
který byl pro nás pěkným fotbalovým zážitkem. Pěvně věřím, že to nebyl náš poslední
zájezd.
Na začátku prázdnin jsme společně s
Drnholeckou chasou uspořádali tradiční
krojované hody a nejen krásnému počasí,
ale i svátku byla účast návštěvníků ohromná a všichni se bavili.
V areálu proběhlo spoustu změn a doufáme, že se návštěvníkům líbilo nejen opravené pódium, ale i změna tanečního placu.
Nyní již probíhají práce na vybudování přístřešku před kabinami a snad to do zimy
stihneme.
Ve středu 30.9. proběhl první trénink
mládeže, na které došlo spoustu dětí a snad
je první trénink bavil a na příští se již těší.
Tréninky budou každou středu od 17:00
hod. zhruba hodinu až hodinu a půl. Děti
můžou samozřejmě dojít dřív, kde na na ně
bude čekat trenér Franta Svoboda a já,
kteří jim otevřou šatnu, aby se mohli převléct a nachystat na trénink.
Doufáme jen, že naše práce povede k
tomu, že kluky bude fotbal bavit, a přivede
to na hřiště další a další kluky.
Budeme se na vás zase těšit .
Co na závěr říct, snad naše práce
povede ke zkvalitnění činnosti fotbalu v
našem městysu.
Tímto bych vás chtěl srdečně všechny
pozvat dne 24.10. ve 20:00 hod., kdy  společně s babským spolkem uspořádáme babské hody na sále kulturního domu .
Přijďte se pobavit. Přeji všem pohodové podzimní burčákové období.
Za TJ Dynamo Drnholec Josef Štyks
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pokračování na další straně

EVITA

V jarních měsících březnu a dubnu
pořádáme zájezd do Prahy na muzikál
EVITA.
Strhující říběh. Vášnivá Argentina. Geniální
hudba Andrew Lloyd Webbera. Živý orchestr.
Fascinující hity Don‘t cry for me Argentina,
You must love me a mnoho dalších.
Emoce, které vás uchvátí.
Kdo máte zájem, kontaktujte co nejdříve paní
Bronislavu Šimčíkovou.
Počet lístků je omezen.

V sobotu 12. 12. 2015 se koná již

9. VÁNOČNÍ JARMARK

s ochutnávkou domácí zabijačky.
Více se dozvíte na plakátcích a z hlášení místního rozhlasu.

Akce proběhne již tradičně v sále kulturního domu od 14.00 hodin
Ochotnický divadelní spolek Drnholec zve všechny své příznivce
i kritiky na krimikomedii Jany Pacnerové:

„Rocker a dvě staré dámy.“

Představení pro Vás sehrajeme v sobotním podvečeru 28. 11.
2015 v 18 hodin v sále
Těšíme se na Vás.

Zájezd do termálních lázní Velký Medér - Čalovo.
Ve čtvrtek 29. 10. 2015 v období podzimních prázdniny jedeme
opět do termálních lázní Čalovo.
Kdo máte zájem, nahlaste se, prosím, na podatelně
u paní Věry Bláhové nebo u paní Bronislavy Šimčíkové.
Cena zájezdu je - autobus při plném obsazení 250,- Kč
a celodenní vstup 6 Eur.
Odjezd je v 6.00 od autobusové zastávky.
Návrat kolem 20.00 hodin.
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Tradiční hasičský turnaj ve fotbálku o
bečku piva proběhl na Starátku v sobotu 15.
Srpna 2015 za účasti 8 družstev většinou z
bližšího či vzdálenějšího okolí. Z Drnholce se
bohužel letos zúčastnily pouze družstva Brooklyn a Soptík Team, což je v obci s dlouhou
fotbalovou tradicí na pováženou!
V základních skupinách se bojovalo systémem „každý s každým“ o nasazení do závěrečného pavouka. V tom, i přes obrovskou snahu místních mužstev, se do finále probojovali
„přespolňáci“ z mužstva S.R.O. II a loňští vítězové mužstvo BENY CLUB Moravské Budějovice, kteří svou loňskou prémiovou výhru obhájili. Souboj o 3. místo svedli místní družstva
Brooklyn a Soptík Team, který v takřka „bratrovražedném boji“ nakonec strhnul vítězství
na svoji stranu.
Turnaj opět ukázal, že není důležité
jenom fotbalové umění a zkušenosti, ale hlavně dobrá nálada, fair play, týmový duch a vůle
po vítězství.
Po vyhlášení výsledků propukla výborná
zábava s živou hudbou v podání hasičského
dua rodiny Huškových za vydatného přispění
hráčů i pořadatelů.
V rámci letošního ročníku turnaje proběhla dobročinná sbírka „Pro Markétku“.
Markétku v prvním roce života postihlo

zákeřné onkologické onemocnění - Ewingův sarkom holení
kosti pravé nožičky. Aby došlo k
úplnému vyléčení této nemoci,
podstoupila Markétka vedle chemoterapie i amputaci pravé dolní
končetiny v koleni.
Děkujeme všem dobrovolným
dárcům, kteří přispěli a místnímu SDH, které celý výtěžek z této
akce věnovalo Markétce. Celkový
výtěžek z dobročinné sbírky více
než 15 tisíc korun bude použit na
úhrady bionických protéz dolní
končetiny, speciální obuv a pomůcky s handicapem související.
Děkujeme všem, kteří přispěli k perfektnímu průběhu turnaje a jeho dokumentaci.
Věříme, že v příštím ročníku uvidíme více
mužstev z řad místních fotbalových nadšenců.

Konečné pořadí turnaje 2015:
1. BENY CLUB Moravské Budějovice
2. S.R.O. II
3. Soptík Team
4. Brooklyn
5. - 8. Puma
5. - 8. Majdan
5. - 8. S.R.O. I
5. - 8. Žraloci & Pavel
„Sláva vítězům, čest poraženým!“
Podrobné informace a fotografie:
http://www.soptikcup.cz“
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Knihovna

informuje

Poděkování
Vážení čtenáři, návštěvníci a příznivci knihovny, chtěla
bych vám touto cestou poděkovat za příjemně prožité tři roky
v knihovně. Bohužel z osobních i pracovních důvodů musím tuto krásnou knihovnickou činnost ukončit.
Z celého srdce děkuji všem, kteří po celý rok pravidelně naši knihovnu
navštěvovali a poskytovali mi inspiraci např. v nákupu knih ale i jiných nápadů.
Děkuji dětem ze Základní školy a mateřské školy Drnholec, které přispívaly
svou výzdobou v knihovně. Také děkuji paním učitelkám za jejich vstřícnost a
bezvadnou spolupráci. Děkuji panu starostovi za přízeň, kterou věnuje knihovně
a jeho kolegyním z obecního úřadu za milou spolupráci. Nové paní knihovnici
přeji hodně zdaru, štěstí a usměvavé čtenáře.
					

Vaše knihovnice Xenie Václavíková

Pozvání na zkoušku na krojový ples

Kdo by se chtěl zapojit do nácviku Moravské besedy
na lednový krojový ples v Drnholci,
nechť přijde na první zkoušku, a to

v neděli 15. 11. 2015 ve 14.00

do sálu kulturního domu v Drnholci.
Těšíme se hojné účasti.

Sbor pro občanské záležitosti Drnholec ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Drnholec srdečně zve všechny seniory na
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKU,
která se bude konat ve čtvrtek 17. prosince 2015 ve 14,00 hod.
v sále kulturního domu. Těšíme se na Vás.
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Společenská kronika
ČERVENEC

SRPEN

Karbulová Františka
Krejčí Josef
Ligas Jiří
Olšová Alžběta
Schabatka Dušan
Smékal František
Šandorová Margita
Škrdla Václav
Štyks František
Tomaštík Vlastimil
Trčka Jaroslav
Wornell Daniela
Zabloudilová Marie

Bošiak Vladimír
Burešová Olga
Čížková Luděnka
Divácký Miloslav
Feigerlová Anežka
Chmelina Zdeněk
Chmelinová Jiřina
Juřena František
Kaňkovský Emil
Kuban Luboš
Kudlík Svatopluk
Lange Jan
Ligasová Zuzana

Lipták Miroslav
Lukačovičová Hana
Schmidt Stanislav
Šimčíková Hana
Škrdlová Brigita
Tichá Ilona
Třetina Jan
Vybíralová Hana
ZÁŘÍ
Čada Květoslav
Doležalová Anna
Kleinová Anna
Macíková Ludmila
Němcová Emilie
Polepilová Irena
Sedlačíková Eliška
Schabatková Zuzana
Štětkařová Růžena
Šulanová Marta
Šustr Jiří
Třetinová Helena

Vítání občánků

Blahopřejeme

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

Elliotka Šipického, Lucinku Bukovskou, Erička Mitischku,
Petříka Šipkovského a Rudolfka Bokoru.
Rodičům a příbuzným zazpívaly a zarecitovaly děti z folklorního souboru
Jarabáček.
Vyrůstejte do síly, do krásy a k radosti nám všem!
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Koupím rodinný dům v Drnholci
se zahrádkou
i k možné rekonstrukci,
tel. 605 982 553.
DRNHOLECKÝ OBČASNÍK • Vychází: 4 x 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,
Mgr. Jana Juřenová, Bronislav Kocman, Dalibor Huťka, Bc Andrea Španielová
• Číslo 2/2015 bylo vydáno 15. října 2015 v nákladu 650 kusů.
Další informace o Drnholci na www.obecdrnholec.cz, www.drnholec.eu,
www.facebook.com/drnholec, e-mail: obcasnik@drnholec.eu.
Příští číslo výjde v prosinci 2015 - uzávěrka 27. 11. 2015.
Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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OKNA – DVEŘE

Právě teď

SPECIÁLNÍ AKČNÍ SLEVY
tel.: 724 059 111

www.v-group.cz

Foto ze činnosti žáků ZŠ v Drnholci
Kurz plavání dětí z MŠ

Přespolní běh
v Břeclavi

3x foto z aktivit dětí z prázdninového příměstského tábořa

Přípravný kurz pro
předškoláky v MŠ

Zátopkův maraton

Mozaika obrázků z letošního
velmi úspěšného

Drnholeckého
vinobraní

2015
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