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Vážení spoluobčané,
vítám Vás nad stránkami 
podzimního Drnholeckého 
občasníku, ve kterém Vám 
společně představíme, co 
se za uplynulé období v 
městysi událo. Září svými 
teplotami plynule naváza-
lo na prázdninové měsíce a 

potěšilo nás zejména v době konání 6. roční-
ku Drnholeckého vinobraní nádherným poča-
sím, což se určitě odrazilo v opět hojné účasti 
návštěvníků. Děkuji všem, kteří se na vino-
braní podíleli a přispěli tak k jeho úspěchu a k 
pokračování krásně rozjeté tradice. 
 V současné době probíhá projektová 
příprava na vybudování nového chodníku na 
Wolkerově ulici od restaurace U Ondrů po 
odbočku na Starátko. V rámci této akce se 
projektuje taktéž nové veřejné osvětlení, dal-
ší přechod pro chodce a nasvětlení přechodů. 
Stavební povolení by mohlo být snad v jar-
ních měsících příštího roku a samotná rea-
lizace by začala v polovině příštího roku, po 
výběrovém řízení na dodavatele stavebních 
prací.
 V rámci přípravy výstavby nového kul-
turního domu byla dokončena projektová 
dokumentace pro vydání územního rozhod-
nutí a stavebního povolení a byly započaty 
práce na vypracování prováděcí projektové 
dokumentace.
 K časovému posunu došlo bohužel u při-
pravovaných stavebních prací na vybudová-
ní vozovek a inženýrských sítí před sklepy na 
Husově ulici. Proces povolování začátek pra-
cí posune až do jarních nebo letních měsíců 
příštího roku. 
 V minulém čísle zmiňované získání 
dotací z Ministerstva vnitra ve výši 450 tis. 
Kč a z Jihomoravského kraje ve výši 300 tis. 
Kč na nákup nového dopravního automobilu 
pro hasiče bylo završeno výběrovým říze-

ním na dodavatele, ve kterém byla vybrána 
společnost Techsport Brno s automobilem 
Ford Transit. Automobil bude dodán v prů-
běhu měsíce prosince. Koncem září jsme byli 
Ministerstvem vnitra vyrozuměni, že jsme 
byli úspěšní taktéž se žádostí o dotaci na 
pořízení nové cisternové automobilové stří-
kačky. Dotace nám byla přiznána ve výši 2,5 
mil. Kč s tím, že CAS bude zakoupena během 
příštího roku.   
 Bohužel nebyla úspěšná naše žádost 
o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy na vybudování víceúčelového 
sportovního hřiště v areálu Základní školy 
na místě hřiště stávajícího, již nevyhovují-
cího. Mrzí nás to, protože nové sportoviště 
potřebujeme zejména pro školní mládež. 
Pokud se objeví další možnost, požádáme o 
dotaci samozřejmě znovu.
 Společnost E-ON dokončila poslední 
práce v rámci vybudování inženýrských sítí 
pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod 
Sýpkou. Byly položeny rozvody el. energie, 
byla přeložena trafostanice a došlo k demon-
táži dvou sloupů s vedením, které nám blo-
kovaly výstavbu na čtyřech parcelách. V sou-
časné době je z 28 stavebních pozemků volný 
již jenom jeden.
 Bez závad byly zkolaudovány nové 
chodníky a nové přechody s nasvětlením na 
náměstí. Nyní jsou kompletovány dokumen-
ty k závěrečnému vyhodnocení akce pro Stát-
ní fond dopravní infrastruktury, ze kterého 
nám byly poskytnuty dotace.
 Společnosti Atregia Brno bylo zadá-
no vypracování projektové dokumentace 
na akci „Obnova a tvorba tůně a mokřadu 
včetně úpravy okolí v k.ú. Drnholec“, což je 
vodní plocha za stavebninami za Dyjskou 
ulicí. Náklady na projektovou dokumentaci 
budou činit 256 tis. Kč. Záměrem městyse 
je vybudovat na tomto místě odpočinkovou 
zónu. Počítá se s odtěžením nánosů ze dna, 
se zpevněním břehů, vybudováním chodníků, 
instalací laviček, prořezu stávajících stromů 
a s výsadbou nových stromů a okrasných 
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Slovo starosty 
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Křižovatka u hřbitova – úpravy provozu

keřů. O fi nanční prostředky budeme žádat 
Státní fond životního prostředí, ze kterého je 
možnost získat dotaci ve výši 85% celkových 
nákladů.
 V letních měsících proběhla výmě-
na oken v bytovém domě Na Rozvalinách 
ve výši 118 tis. Kč, proběhla impregnace a 
nátěr rozhledny včetně přilehlého posezení 
a informační tabule ve výši 137 tis. Kč, byl 
instalován nový můstek u čerpací stanice za 
Lidickou ulicí ve výši 100 tis. Kč, bylo vybu-
dováno chybějící dvorní oplocení u bytových 
domů na náměstí a na Husově ulici za 95 tis. 

 Městský úřad Mikulov, stavební odbor, z důvodu častých dopravních 
nehod, na základě podnětu městyse Drnholec, Správy a údržby silnic Jihomo-
ravského kraje a Policie ČR, Dopravního inspektorátu Břeclav, stanovil místní 
úpravu provozu na silnicích II/414, III/4154 a III/39613.
 Psychologická přednost na silnici ve směru od Nové Vsi bude potlačena 
zrušením levého odbočovacího pruhu za pomocí středových ostrůvků ze žlu-
tých vodících prahů. Bude zdvojena dopravní značka STOP a bude zde vybu-
dován nový přechod pro chodce s napojením na stávající chodníky. Na vozovce 
budou doplněny souvislé příčné čáry s nápisem STOP.
 Ve směru od Hrušovan nad Jevišovkou bude zvýrazněn ostrůvek ze žlu-
tých vodících prahů, bude 
instalována dopravní znač-
ka STOP a na vozovce 
bude taktéž doplněna sou-
vislá příčná čára s nápisem 
STOP. 
 Ze všech směrů bu-
dou doplněny dodatkové 
tabulky se skutečným tva-
rem křižovatky.
 Jelikož majitelem sil-
nic je Správa a údržba sil-
nic Jihomoravského kraje, 
nejsem v této chvíli scho-
pen sdělit, kdy k úpravě 
dojde. Doufejme, že to 
bude již v příštím roce.
   Jan Ivičič

Kč, na Dyjské ulici byla kompletně vyměněna 
svítidla veřejného osvětlení včetně instalace 
dvou dalších svítidel ve výši 48 tis. Kč. 
 Na červnovém zasedání zastupitelstva 
byl schválen závěrečný účet městyse za rok 
2015 včetně účetní závěrky. V roce 2015 
činily příjmy městyse 78.451.182,79- Kč a 
výdaje 79.076. 536,75- Kč. K 31.12.2015 
bylo na bankovních účtech 13.253.156,53- 
Kč, k 30.9.2016 má městys na účtech 
23.089.320,98- Kč. Nemáme žádné úvěry 
ani závazky.             Jan Ivičič
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Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Výsledky hlasování za územní celky 
Kraj: Jihomoravský   Okres: Břeclav   Obec: Drnholec 

1 Volte Pravý blok www.cibulka.net 0 0,00 X

2 Občanská demokratická strana 21 7,02 X

12 Česká str.sociálně demokratická 53 17,72 X

19 Svoboda a síla 3 1,00 X

21 Zelení a Piráti 9 3,01 X

23 Starostové pro Jižní Moravu 14 4,68 X

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 19 6,35 X

26 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 X

30 ANO 2011 55 18,39 X

37 Komunistická str.Čech a Moravy 54 18,06 X

41 Národní demokracie 1 0,33 X

43 Úsvit s Blokem proti islamizaci 3 1,00 X

45 Moravané 16 5,35 X

52 Svobodní a Soukromníci 5 1,67 X

67 Ne ileg.imigraci - peníze pro lidi 0 0,00 X

69 Konzervativní strana 0 0,00 X

70 SPR-RSČ M.Sládka, Patrioti, HOZK 0 0,00 X

75 DSSS-Imigranty,islám nechceme! 1 0,33 X

78 Koalice SPD a SPO 25 8,36 X

81 SPR-Rep.str.Čech,Moravy a Slezska 0 0,00 X

87 Koalice TOP 09 a „Žít Brno“ 20 6,68 X

                            Kandidátní listina             Platné hlasy

číslo        název            celkem             v %              Před.hlasy

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky Platné hlasy % platných

hlasůcelkem zpr. v %

2 2 100,00 1 422 303 21,31 303 299 98,68
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Záchranný archeologický výzkum v Drnholci, 
lokalita Pod Sýpkou
 Na přelomu března a dubna 2016 proved-
lo Regionální muzeum v Mikulově záchranný 
archeologický výzkum v souvislosti se stavbou 
rodinného domu v nově budované ulici Pod Sýp-
kou. 
 Objeveny zde byly čtyři hroby z doby 
stěhování národů, z přelomu 5. a 6. století n.l. 
První odkrytý hrob obsahoval pouze kostru 
dítěte ve věku přibližně 7-8 let. Ve druhém pro-
storném hrobě, hlubokém 1,2 m, byl nalezen 
pohřeb muže s mulou. Do hrobu byl proveden 
druhotný výkop, patrně několik měsíců nebo let 
po pohřbu, kostra muže byla zpřeházena a něk-
teré milodary byly vybrány. Zachoval se pouze 
keramický hrnec a železná přezka, nejspíše z 
postroje muly.
 Ve třetím hrobě, v hloubce 2 m, byl 
nalezen pohřeb ženy v rakvi. I tento hrob byl 
následně znovu otevřen a byly vybrány něk-
teré předměty, zde se však zájem soustředil 
pouze na okolí hlavy, a tak bylo zachováno 
poměrně více milodarů. Především kostěný 
hřeben, bronzový nůž, zbytky náhrdelníku 

z drobných skleněných korálků nebo bronzová 
přezka opasku.
 Poslední, čtvrtý hrob, byl nalezen asi v 
hloubce 1 m. Jednalo se o hrob muže pohřbené-
ho v rakvi, jehož hrobová výbava se rovněž stala 
předmětem zájmu pozůstalých. V tomto přípa-
dě se druhotný výkop zaměřil na celou horní 
polovinu těla, v původní poloze zůstaly jenom 
dolní končetiny. I tak se zachovala poměrně vel-
ká část hrobové výbavy. Konkrétně se jednalo o 
železný meč dlouhý asi 80 cm, železný hrot kopí, 
kostěný hřeben, ocílku a křesací kámen a kera-
mický hrnec, nad nímž byly nalezeny skořápky 
z vejce. 
 V současnosti probíhají analýzy a kon-
zervace nálezů. Předběžně lze uvést, že tento 
nálezový soubor odpovídá hmotné kultuře Lan-
gobardů, kteří se od konce 5. století pohybova-
li v prostoru mezi jižní Moravou a západním 
Maďarskem. V roce 568 Langobardi odešli do 
severní Itálie.        Mgr. František Trampota, 
         archeolog Regionálního muzea v Mikulově
   (fota na zadní straně obálky)
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

před několika dny byla ve Sbírce zákonů 
České republiky vyhlášená pod č. 254/2016 
Sb. novela zákonného opatření Senátu č. 
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 
věcí, která s sebou přináší zásadní novinky. 
Jednu z nich si nyní přiblížíme.
 Výraznou novinkou je změna osoby 
poplatníka. Nyní je poplatníkem daně z 
nabytí nemovitých věcí u koupě nemovitostí 
převodce vlastnického práva, tzn. prodávají-
cí. Prodávající a kupující se však můžou již v 
uzavírané kupní smlouvě dohodnout, že daň 
uhradí kupující. 
 Nově bude od 01. 11. 2016 poplatní-
kem daně z nabytí nemovitých věcí nabyva-
tel vlastnického práva k nemovité věci, tzn. 
kupující. Osoba poplatníka bude takto dána 
vždycky. Novela již neuvažuje o možnosti 
upravit si smluvně, kdo daň zaplatí.
 Nyní, pokud je poplatníkem prodávají-
cí, kupující je ručitelem. Tzn., že neuhradil-
li daň z nabytí nemovitých věcí prodávající, 
musí ji uhradit kupující. Zaplacenou částku 
pak následně může vymáhat po prodávají-
cím.
 Od 01. 11. 2016 však nově zákonná 
úprava s institutem ručení za zaplacení daně 
z nabytí nemovitých věcí nepočítá. Prodáva-
jící nebude ručit za zaplacení daně kupujícím. 
Podání daňového přiznání a platba daně 

Kupujete nemovitost? Pozor na změnu 
poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí

zůstane jen a jen v rukách kupujícího.
Sazba daně zůstává nezměněna. Kupující tak 
zaplatí daň ve výši 4%.
 Důležité je upozornit na přechodné 
ustanovení novelizujícího zákona, dle něhož 
pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemo-
vitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s 
nimi související, vzniklé přede dnem 01. 11. 
2016, se použije znění zákonného opatře-
ní Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 
nemovitostí, účinné přede dnem 01. 11. 
2016. Tzn., že rozhodným okamžikem pro 
vyřešení otázky, kdo podává daňové přiznání 
a hradí daň z nabytí nemovitých věcí, bude 
účinnost nabytí vlastnického práva k nemo-
vitosti.
 Lze předpokládat, že sjednocení osoby 
poplatníka daně z nabytí nemovitých věci 
uvítají především fi nanční úřady z důvodu 
zjednodušení. Kupující však musí při koupi 
nemovitosti předem uvážit, zda disponuje 
částkou odpovídající dani z nabytí nemovi-
tých věcí, resp. zda má možnost si tuto částku 
zajistit.

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 15. prosince 2016 
v 14.00 hodin v sále kulturního domu. 
      Těšíme se na Vás.
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TA 
ZE

 ŽIVOTA ŠKOLY

 Po krásných dvou 
měsících prázdnin jsme 
ve čtvrtek 1. září za pří-
tomnosti starostů obcí 
Drnholec a Jevišovka 
slavnostně zahájili nový 
školní rok. 
 Díky našemu zři-
zovateli, městysi Drnho-
lec, máme zase několik 
koutů naší rozlehlé školy 
v novém kabátě. Nová 
elektroinstalace a osvět-
lení jsou na chodbách 1. 
a 2. patra v budově školy 
pro 2. stupeň, rovněž v kabinetech a kance-
lářích zmíněných pater. Tyto prostory jsou i 
nově vymalovány. Opravy se dočkalo i sociální 
zařízení v přízemí budovy pro 2. stupeň. Tyto 
práce prováděly fi rmy pana Konečného, Roma-
na Kalianka, Radima Kalianka a pan Třetina. 
Doufám, že tyto prostory zůstanou v pěkném 
stavu co nejdéle. 
 V měsíci září bylo dokončeno fi rmou 
Dřevoartikl dětské hřiště v mateřské škole na 
Svatoplukově ulici. Finanční prostředky byly 
získány z Nadace ČEZ, třetinu nákladů hradil 
zřizovatel. Bude sloužit nejen předškolákům, 
ale také dětem z přípravné třídy a odpoledne 
i dětem ze školních družin. Dobře víte, že pod 
naši školu patří i mateřské školy v Jevišovce, 
Dobrém Poli a Novém Přerově. Také sousední 
obce poskytly fi nanční příspěvky na zlepšení 
vybavení mateřských škol. Děkuji touto cestou 
jejich představitelům nejen za peníze, ale i za 
dosavadní spolupráci. Velmi si jí vážíme.
 Poděkování připojuji i za prázdninovou 
práci s dětmi v příměstských táborech – slečně 
Kneeové a Zabloudilové. Více informací najde-
te v samostatných článcích. 

 Na prahu nového školního roku navštěvu-
je MŠ Drnholec 69 dětí ve třech třídách. Před-
školní vzdělávání zajišťují paní učitelky Sylva 
Kraváčková a Iveta Žaludková ve třídě Koťátek, 
Jiřina Chmelinová a Tereza Sedláková ve třídě 
Méďů a Lucie Hirtová a Marie Švejdová u před-
školáků. Provoz má na starosti paní Irena Pole-
pilová a Lenka Zugárková. Vedením MŠ Drn-
holec je pověřena paní Sandra Bejdáková. Ta je 
současně i učitelkou v přípravné třídě, do které 
chodí 10 dětí. Přípravná třída funguje na škole 
prvním rokem a má pomoci bezproblémovému 
přechodu dětí z mateřské do základní školy. 
 Základní školu k 1. 9. 2016 navštěvuje 
240 žáků a žákyň, kteří jsou rozděleni do 11 
tříd. Do první třídy nastoupilo 30 dětí. 129 
žáků je z Drnholce, 48 žáků dojíždí z Jevišov-
ky, 42 žáků z Novosedel, 13 z Nového Přerova, 
2 z Pasohlávek a 6 žáků z různých jiných obcí. 
Výuku zabezpečuje 17 učitelů a učitelek, nově 
Mgr. Radka Tesařová a Mgr. Dagmar Peřinová. 
Na škole dále působí 5 asistentek pedagoga, 
nově paní Jana Kafková, Veronika Menšíková 
a Adéla Žouželková. V letošním školním roce 
máme po delší době 3 oddělení školní družiny. 

„Budoucnost patří těm, kdo věří        
                               svým krásným snům.“ 
        (Eleanor Roosevelt)    

Zahájení školního roku 2016/2017
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Zde pracují tyto paní vychovatelky: Renáta Sta-
šová, Martina Bejdáková a Veronika Menšíko-
vá. Hlavně pro dojíždějící žáky 2. stupně fungu-
je školní klub. U provozních zaměstnanců školy 
ani zaměstnanců školní jídelny během prázd-
nin ke změnám nedošlo. Všem zaměstnancům 
děkuji za práci a bezproblémovou spolupráci 
během prázdnin a věřím, že načerpali dostatek 
sil na zasloužené dovolené do dalšího školního 
roku, který přináší do života základních škol 
mnoho změn. 
 S hlavními úkoly a plánem práce školy byla 
rodičovská veřejnost seznámena na plenárním 
zasedání SRPŠ, které se konalo v úterý 13. září. 
Poté následovaly první třídní schůzky. 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 nabídku zájmových krouž-
ků pod hlavičkou Domu dětí a mládeže Mikulov. 
Zdali všechny nabízené kroužky zahájí v říjnu 
svou činnost, záleží na počtu přihlášených dětí. 
Bohužel již nemůžeme nabízet tolik oblíbené 
kroužky sportovní gymnastiky z personálních 
důvodů. Za více jak třicet let práce na tomto 
poli děkuji manželům Smíškovým. Na druhou 
stranu v letošním roce byla naše škola zařazena 
do ověřování projektu „Hodina pohybu navíc“, 

která je určena dětem 1. – 3. ročníku a rodiče 
mohou své děti do tohoto projektu bezplatně 
přihlásit. Projekt budou realizovat pan Pichanič 
a paní Bejdáková a Smíšková.  Dětem se speci-
fi ckými poruchami učení škola nabízí dyslektic-
ké kroužky. 
 Komunikace mezi školou a rodinou bude 
probíhat, kromě osobního jednání, třídních 
schůze a školních akcí, prostřednictvím elek-
tronické žákovské knížky. O aktuálním dění ve 
škole informují i webové stránky školy - www.
drbnik.cz.
 Rovněž bude pokračovat činnost žákovské 
rady, která je „mostem“ mezi žáky a pedagogy. 
Věříme, že i letos nás žáci svými nápady překva-
pí. Druhým rokem si žáci 9. ročníku berou pod 
„svá křídla“ prvňáčky a celé září se o ně vzorně 
starali. Plánují i další společné aktivity.
 V letošním školním roce budou opět reali-
zovány projekty, které byly nebo jsou fi nancová-
ny z prostředků Evropské unie. Pokračovat bude 
projekt „Ovoce do škol“, „Pojďme se dotknout 
ICT“, „Podpora přírodovědného a technického 
vzdělávání na středních školách v Jihomorav-
ském kraji“.
 Z výše uvedeného je zřejmé, že nás čeká 
náročný školní rok. Přeji nám všem, aby byl také 
úspěšný, zajímavý, zábavný, veselý… Ale hlavně 
ať je pohodový a prožijeme ho v dobré náladě! 
        Jana Kalandrová  

pokračování na další straně

 I letos se v průběhu letních prázdnin konal oblí-
bený příměstský tábor. 
 V první řadě bych chtěla velmi poděkovat Radku 
Krýslovi za zprostředkování adrenalinového zážitku 
pro naše děti a také jeho volný čas, který nám věnoval 
v době své dovolené. 
 Poslední den nás čekal i s hasiči z Pohořelic v ATC 
Merkur se člunem, na kterém si děti užily spoustu leg-
race, ale hlavně pro děti šlo o úplně nový adrenalinový 
zážitek. 
 Děti si odnesly mnoho dalších zážitků a vzpo-
mínek na tábor i z předešlých dnů. Zvládli jsme výlet 
na kolech, zaplavat si v Hrušovanech, poznali jsme 

Příměstský   tábor 2016 
              (11. 7. - 15. 7.)
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 Ve dnech 22. 8. - 26. 8. se jako každý rok 
konal příměstský tábor při ZŠ a MŠ Drnholec. 
V pondělí (22. 8.) jsme se všichni sešli ve školní 
družině a přivítali jsme po roce nový příměst-
ský tábor. Už první den jsme do toho šli po hla-
vě! Hráli jsme nejrůznější hry, jak pohybové, 
tak slovní. Čas nám rychle utíkal a už jsme se 
nemohli dočkat druhého dne (úterý), protože 
na ten den byl naplánovaný výlet do Lednice, 
jeli jsme okouknout sochy z písku!
 V úterý (23. 8.) byl sraz před budo-
vou školy již v 7:45, místo klasických 8:00 a 
vyrazili jsme na autobusovou zástavku - směr 

Mikulov. V Mikulově nám stále zbýval nějaký 
čas, než pojede autobus do Lednice, a tak jsme 
vymýšleli, čím bychom si ho mohli ukrátit. 
Najednou někdo zvolal: „Hééj! Pojďme mávat 
z mostu na kamióny!!“ Za všechny zúčastněné 
mohu říct, že čas nám utíkal opravdu rychle, 

spoustu nových her u místní rozhledny a na 
Starátku. 
 Hry jsme si zahráli i na Svatém kopeč-
ku v Mikulově. Tyto fyzicky náročné dny 
nám zpříjemnily svačiny od maminek a také 
od našich báječných kuchařek, které nám 
opravdu dopřávaly velké a chutné svačiny. 
 Svačinky a obědy patřily u dětí ten-
to rok k velmi oblíbené činnosti. „A kdy už 
bude teplý oběd?“ Tato otázka padla hned 
po druhé svačince.   Myslím, že máme na co 
vzpomínat. Všem zúčastněným děkuji.
    Klára Kneeová
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dokonce tak rychle, že jsme 
samým máváním málem 
nestihli autobus. 
 Konečně se dostává-
me do Lednice, kde po cestě 
za sochami z písku potká-
váme i sokolníky s překrás-
nými sovami a nejrůznější-
mi dravci, kteří žijí v ČR. 
Celí nadšení vcházíme do 
areálu, kde se tyčí nízké i 
vysoké, úzké i široké sochy 
z mořského písku. V obrov-
ském pískovišti s mořským 
pískem jsme si pak sami 
zahráli na sochaře. Unavení z výletování, ale 
zato nadšení ze zážitků dnešního dne, se vra-
címe zpět do Drnholce. Veškeré fotografi e z 
tohoto výletu můžete vidět v galerii u tohoto 
příspěvku.
 „Třetí den je kritický!“ Ono na tom něco 
bude. Tento den jsme byli všichni nějací uta-
haní, protivní a unavení. Unavení… Že by 
pozůstatek ze včerejšího výletu? Tento den, 
pořadím v týdnu třetí, jsme strávili ve školní 
družině hraním her, hraním si s hračkami a 
sem tam i hraním paní učitelce Lucii na nervy. 
Všechno se ale naštěstí zvládlo s přehledem a 
pokračování táboru nemohlo nic bránit!
 Čtvrtý den byl pro nás ve znamení úspěš-
nosti!!! Našli jsme totiž POKLAD.
Hned ráno jsme si sbalili věci potřebné pro 
hledání a nalezení pokladu. Protože byl horký 
den, bylo nejdůležitější pití a pokrývka hlavy. 
A vyrážíme! Cestou jsme plnili nejrůznější úko-
ly. Od zpívání písniček, řešení rébusů a háda-
nek až po pohybově založené hry, které na nás 
číhaly na drnholeckém Starátku. Protože děti 

byly šikovné a splnily veškeré potřebné úkoly 
a uhodly i ty nejzáludnější hádanky, poklad je 
čekal, kde jinde, než opět ve školní družině!
 Poslední den, pátek (26. 8.) byl dnem, ze 
kterého nikdo nevyvázl suchý! Čekal nás totiž 
krytý bazén v Hrušovanech nad Jevišovkou. 
Opět jsme vyrazili autobusem, ale tentokrát 
směr – Hrušovany n. J.. Na recepci zařídila 
paní učitelka Lucie vše potřebné a HURÁ DO 
VODY!!! Po 2 hodinách ráchání se, bláznění ve 

vodě, šplíchání a dovádění, bylo 
na čase vylézt z bazénu, usušit 
se, obléct se, nic si nezapomenout 
sbalit do batůžku a vyrazit zpět 
do Drnholce, kde jsme letošní pří-
městský tábor 2016 ukončili na 
dětském hřišti.
Myslím, že se letošní ročník oprav-
du povedl!!! 
 Lucie Zabloudilová
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 Některé děti z Jarabáčku a někteří dospě-
lí (rodiče či jiní příbuzní těchto dětí) včetně 
vedoucí folklorního spolku Jarabáček, paní 
Šimčíkové, využili možnosti zúčastnit se dru-
hého ročníku Setkání přátel jižní Moravy, 
které se konalo ve Starovicích v sobotu 30. 7. 
2016 za prosluněného a velmi teplého počasí.
 Na setkání šlo především o slavnostní 
představení různých typů lidových krojů již-
ní Moravy a tím i o reprezentaci příslušných 
obcí, ve kterých se ten či onen typ kroje nosí. 
Většina z „jarabáčkovských“ dospělých si pro 
tuto zvláštní příležitost půjčila „drnholecké“ 
kroje. Drnholecký kroj si oblékly především 
ženy, ale našel se i jeden mužský element, takže 
reprezentace našeho městyse byla, co se týká 
kroje, dokonalá. Měli jsme i prapor Drnholce, 
ale podle něj nás málokdo poznal. Měli jsme 
sice ceduli s nápisem „Jarabáček“, ale 
chyběla nám cedule s názvem 
naší obce. Na příští ročník 
se připravíme lépe.
 Neznám přesná 
čísla, ale krojova-
ných se ve Sta-
rovicích sešlo 
opravdu mnoho. 
Některé zdroje 
uvádí 450 a jiné 
700 především 

dospělých osob v nádherných a hlavně různo-
rodých lidových krojích. Jednalo se o zástupce 
cca 50 obcí. Kam oko dohlédlo, tam byla mož-
nost pokochat se tou krásnou krojovou lidovou 
kulturou.
 Všichni krojovaní se seřadili podle obcí 
a poté se dlouhým průvodem prošli napříč 
celými Starovicemi. Neměli jsme jednoznačné 
označení, že jsme z Drnholce, tak jsme ales-
poň přihlížející občany Starovic oslovovali 
heslem „Drnholec zdraví Starovice“. Mělo to 
docela velký ohlas v podobě odezvy „Starovi-
ce zdraví Drnholec“. Byla to velmi příjemná, i 
když díky parnému létu a oblečeným krojům 
trochu úmorná procházka.
 Po návratu zpět na seřadiště začal pro-
gram. Vystoupilo několik tanečních či pěvec-
kých souborů, včetně našeho Jarabáčku. Tomáš 

Ledvina z Novosedel zastoupil Jarabá-
ček svým sólovým zpěvem. V 

mezidobí probíhala i soutěž 
o nejkrásnější krojo-

vý pár (žena a muž). 
Každá obec měla 

přihlášený mini-
málně jeden pár. 
Jarabáček a Drn-
holec si přihlásil 
více párů, ale 
bohužel nikdo  
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hrál. To však vůbec nevadí, protože výherci 
si to opravdu zasloužili. Byl to krásný pár už 
od pohledu. Krásní mladí a usměvaví lidé, 
kteří své nádherné a bohaté kroje hrdě po 
celou dobu setkání nosili. Z rukou hejtma-
na Jihomoravského kraje, pana Haška, tento 
pár obdržel ručně malované krojové mašle a 
nějaké to dobré vínko. 
 Kromě jiného se zde také konala soutěž 
ve výdrži při tancování verbuňku, kterou si 
jako jediný chlapec mezi dospěláky, vyzkou-
šel i Vašík Krška z Jarabáčku. Podařilo se mu 
vydržet až do úplného konce, kdy závěrečný 
duel skončil nerozhodně. Vyverboval si tak 
krásnou černou krojovou košili. 
 Tomáš Ledvina dostal k večeru možnost 
zazpívat si na živo s Jožkou Černým. Pěkně 
jim to dohromady ladilo. Kromě kulturního 
programu jsme se mohli občerstvit různými 
dobrotami, mohli jsme si koupit jisté drob-
nosti s lidovou tématikou. Velkou atrakcí byl 
i kolotoč s ručním pohonem, něco jako malý 
řetízkový kolotoč. Pán, co kolotoč poháněl, 
byl jistě brzy unavený, ale nedával to na sobě 
vůbec znát a kolotočujícím se dětem, ale i 
dospělým, se plně věnoval.
 Všichni jsme prožili krásné odpoledne i 
podvečer. Odjížděli jsme plní zážitků a především s vědomím, že jsme alespoň trochu přispěli k 
naplnění podstaty Setkání přátel jižní Moravy. 
 Na sociálních sítích koluje velmi mnoho fotografi í a několik videí z této akce od různých 
autorů. Organizátor této akce poslal na náš městys i ofi ciální poděkování a diplom. Předpo-
kládám, že dalšího ročníku se někteří zástupci Drnholce a Jarabáčku opět zúčastní, protože 
milovníků jižní Moravy není nikdy dost.     Za jednu z krojovaných - Andrea Španielová         
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30.7.2016, Starovice – Setkání přátel jižní Moravy
- viz samostatný článek v tomto čísle
12.8.2016, Mikulov – Pokus o rekord v počtu krojovaných tanečníků tančících 
Moravskou besedu 
- Jarabáček společně s „babským kolečkem“ a s částí drnholecké chasy vytvořil tři tzv. kolečka (po 
4 párech) a zúčastnil se s ostatními krojovanými pokusu o rekord v počtu krojovaných tančících 
Moravskou besedu. Celkem se zúčastnilo devět koleček. Rekord (27 koleček) nebyl překonán.
13.8.2016, Novosedly – Krojované hody
- Jarabáček svou účastí na krojovaných hodech v Novosedlech pomohl svému zpěvákovi – Tomáši 
Ledvinovi, aby v tom všem krojovém dění nebyl v Novosedlech zcela sám. Děti si to pěkně užily.
3.9.2016, Brno – setkání členů mezinárodní Asociace válečných veteránů
- Jarabáček byl pozván, aby při setkání členů mezinárodní Asociace válečných veteránů, včetně 
jejího francouzského prezidenta a za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje, pana Haška, 
na Krajském úřadě v Brně předvedl své taneční umění a Tomáš Ledvina z Novosedel i své sólové 
pěvecké umění a především prezentoval jižní Moravu a její lidové tradice.
Při tomto setkání byla zhodnocena dosavadní činnost členů této asociace a též byly uděleny i 
pamětní medaile. Jednu získal i náš občan – David Hušek (blahopřejeme). Došlo i k předávání 
prezentů významným členům asociace. Přestože děti z Jarabáčku nemuseli všemu, co se zde ode-
hrávalo, rozumět a přestože trochu déle čekaly na své vystoupení, zhostily se své role prezentování 
lidových tradic Moravy velmi dobře a zodpovědně. Uniformovaným veteránům se děti v krojích 
moc líbily, stejně tak i jejich vystoupení, protože hala krajského úřadu ožila výrazným potleskem 
veteránů a jejich občasným povzbudivým pohvizdováním.  Byl to příjemně prožitý podvečer.
10.9.2016, Mikulov – Pálavské vinobraní
- pár dětí z Jarabáčku se zúčastnilo slavnostního průvodu letošního Pálavského vinobraní, šly 
na konci krojovaného průvodu těsně před povozem, který vezl boha vína Bacchuse. Po ukončení 
průvodu a především po převlečení do „civilu“ si děti užívaly slastí vinobraní – kolotoče, dobroty. 
Na Kozím hrádku si vyzkoušely brnění a přilbice z období gotiky a i vyčesávání vlny a zjistili, že 
se dříve nežilo tak jednoduše, jako nyní.
17.9.2016, Novosedly – Vinobraní (otevřené sklepy)
- Jarabáček svým vystoupením na novosedelském vinobraní navázal na vystoupení mužského 
pěveckého souboru a částečně tak vyplnil návštěvníkům i časový prostor při čekání na zahájení 
slavnostního průvodu. Děti sklidily od místních i přespolních diváků velký potlesk.
24.9.2016, Drnholec – Drnholecké vinobraní 
- Jarabáček svou ukázkou skočných a verbuňku, včetně sólového zpěvu Tomáše Ledviny přispěl ke 
kulturnímu programu Drnholeckého vinobraní. Nepodařilo se mu sice roztančit celé „náměstí“ u 
autobusové zastávky, tak jako dětskému folklornímu kroužku ze Srbska, ale i tak měl u přihlížejí-
cích diváků velký úspěch.
Děti z Jarabáčku nemají čas se nudit. Výsledkem jejich píle na zkouškách je skvělý výkon na 
vystoupeních. Odměnou jim pak bývá hlasitý a velký potlesk přihlížejících diváků. Myslím si, že 
Jarabáčci tuto sezónu úspěšně a pěkně zakončili a že se snažili Drnholec a jižní Moravu s jejími 
tradicemi řádně reprezentovat. Za to všechno jim a jejich vedoucím a v neposlední řadě i jejich 
rodičům a jiným příbuzným patří poděkování.        Andrea Španielová   

Střípky z vybraných akcí, kterých se zúčastnil
Jarabáček
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  Sobotní (24. 9.) krásně teplé a prosluněné počasí 
zcela jistě velkou měrou přispělo k úžasné atmosféře 
letošního 6. ročníku Drnholeckého vinobraní, které se 
již stalo tradiční skvělou akcí konanou v Drnholci. 
  Dobrovolní ochotníci nebo spíše ochotní dobro-
volníci, kteří pomáhali organizátorovi (Městys Drn-
holec) s tím, aby celá slavnost proběhla bez zásadních 
komplikací a především ke spokojenosti návštěvníků i 

vystupujících, se před uskutečněním této kulturní události několikrát sešli, aby vše řád-
ně a hlavně včas připravili. Není jich mnoho, ale přesto se jim daří naše vinobraní držet 
ve správných kolejích. Určitě jim za to všem patří velké poděkování, protože je třeba 
vynaložit spousty úsilí pro zvládnutí koordinace celé akce a zároveň se investuje i mnoho 
volného času. 
 V sobotu brzy ráno (7:00 hod.) tito dobrovolníci se srdíčkem na pravém místě začali 
připravovat veškeré zázemí na „náměstí“ u autobusové zastávky a něco před 10:00 hodi-
nou již bylo vše přichystáno, aby si mohli návštěvníci z Drnholce, z blízkého i dalekého 
okolí, někteří i ze zahraničí, začít užívat slastí této burčákem provoněné akce.
 Někteří návštěvníci se po zakoupení skleniček a degustačních lístků pomalinku 
rozešli po 27 otevřených sklepech místních vinařů, aby měli možnost ochutnat letošní 
burčák a v některých sklepech i víno, jejichž vzorky si vinaři připravili. Někteří zůstali 

pokračování na další straně
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Letní akce s Jarabáčkem

na našem „provizorním“ náměstí a plnili si 
bříška různými dobrotami, popíjeli dobré 
moky a kupovali drobné zboží. Především 
čekali na příjezd naší knížecí vrchnosti 
– knížete Bronislava a kněžny Blanky. 
 Jejich úvodním slovem bylo letošní 
Vinobraní zahájeno. Kdo chtěl, následo-
val knížecí pár v průvodu, který směřoval 
postupně ke všem 27 otevřeným sklepům. 
Na začátku průvodu šli zdatní mládenci 
drnholecké chasy a nesli opravdu těžký 
hrozen tvořený mnoha střapci hroznového 
vína. Za nimi šli hotaři, pak se na kočáru 
taženého koňmi projížděla vrchnost. Za 
kočárem šla „ochranka“ tvořená dvěma 
Římany a za nimi pak bůh vína Bacchus se 
čtyřmi nymfami, dobový policajt, dechová 
muzika a návštěvníci. 
 Ti ostatní zůstali na náměstíčku a 
sledovali vystoupení folklorního souboru 
Lučina z Brna a Rozmarínek z Púchova ze 
Slovenska, country souboru z Petřvaldu, 
dětských folklorních souborů (Jarabáček; 
bohužel u ostatních souborů jsem si nepo-
značila názvy, ale byly to soubory z Báno-
va, ze Slezska a dalekého Srbska – děti ze 
Srbska na závěr svého úžasného a přede-
vším fyzicky náročného vystoupení vyzvali 
přihlížející, aby si s nimi zatancovali jejich 
tradiční tanec. Diváci se nenechali dlouho 
pobízet. Těmto dětem se podařilo opravdu 
roztancovat „celé“ náměstí. Byla to krásná 
podívaná a pro tančící diváky i pořádná 

zkouška vytrvalosti. Všichni to zvládli na 
výbornou.). Někteří z hostů vinobraní nav-
štívili i varhanní koncert v našem kostele.  
 V průběhu všech těchto vystoupení 
se na zeleném plácku před autobusovou 
zástavkou odehrávalo i šermířské divadel-
ní klání. A na soutěže s vinařskou témati-
kou (lovení špuntů, tahání z koštýře) také 
došlo, a to  hlavně díky teplému a slunečné-
mu dni. 
 Nejvíce tyto soutěže přitahovaly děti. 
Některé zkoušely své dovednosti i několi-
krát po sobě, aby překonaly své rekordy 
nebo rekordy ostatních. 

Bohužel ten, kdo zůstává na náměstí, 
nemůže vidět to, co se děje u sklepů a 
obráceně, přesto alespoň podle spousty 

fotek, které jsou na sociálních sítích k 
dispozici, je zřejmé, že i u sklepů to 
tzv. žilo.  Vrchnost každého vinaře 
vyzvala k prezentování úrody a pak 
jej následně obdarovala pamětním 
listem a malým věnečkem jako 
poděkováním za dobré služby pro 

knížecí milost. Jedlo se, pilo se a 
hlavně bavilo se po celé trase prů-

p
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vodu. Po návratu vrchnosti a průvodu zpět 
na náměstí proběhl u autobusové zastáv-
ky za účasti místního dobového policajta, 
vinařského starosty, hotařů, krojovaných 
děvčat a v ne poslední řadě místních zpěva-
ček rituál Otvírání hory. Poté byly vyhod-
noceny i obě soutěže. Výherci si odnesli 
sladké výhry, protože se téměř ve všech 
případech jednalo o děti. V podstatě tímto 
byla venkovní akce ukončena. Návštěvníci 
byli pozváni na večerní Hotařovu zábavu v 
místním kulturním domě.
 Zanedlouho po zahájení zábavy se 
pomocníci organizátorů oblečeni v dobo-
vých kostýmech a hotaři v lidovém 
kroji dvakrát prošli kolem sálu. 
Poté nám všem zazpíval i sou-
bor Rozmarínek ze Sloven-
ska. Následně sál obsadili 
tanečníci vlnící se v rytmu 
skladeb zahraných a zazpí-
vaných hudební kapelou 
PLUS music band. V prů-
běhu zábavy byl vydražen 
velký věnec a také došlo k 
výběru nových hotařů. Na 
začátku výběru bylo asi osm 
borců, ale uspěli pouze dva z 
nich. No, chlapci to neměli 

vůbec jednoduché. Zábava pak 
pokračovala v plném proudu až 

do brzkých ranních hodin. 
Letošní vinobraní už je 
úspěšně za námi, proto bych 
ještě jednou chtěla poděko-
vat všem, kteří se jakým-
koliv způsobem podíleli 
na pořádání a organizová-
ní celé akce. Postupně se 
můžeme připravovat na 

sedmý ročník, který se 
uskuteční 23. 9. 2017. Osob-

ně už se těším.
  Andrea Španielová  

Poděkování od Jarabáčků
Děkuji touto cestou Miroslavě Štyksové, která pomáhala s vedením Jarabáčku téměř pět let.  
Přeji jí mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. „Mirečko, pokud ti bude po nás moc 
smutno, dveře máš pořád otevřené. Děkuji.“ Zároveň chci popřát novým vedoucím Lence 

a Dádě Štyksovým pevné nervy a spoustu energie. Těším se na spolupráci. 
    Bronislava Šimčíková, vedoucí Jarabáčku

Sbor pro občanské záležitosti Drnholec zve spoluobčany na tradiční
Vzpomínku k památce zesnulých,

která se bude konat v neděli 30. října 2016
ve 14.00 hodin na místním hřbitově.

Sejdeme se na tomto místě posledního rozloučení a pokoje, abychom 
zde společně uctili památku zesnulých.

ní
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Poděkování 
za organizaci vinobraní 
v Drnholci
 Děkujeme za pomoc při orga-
nizování 6. vinobraní v Drnholci 
a to zejména naším zastupitelům 
za fi nanční podporu a panu staros-
tovi Janu Ivičičovi nejen za pomoc 
při organizaci akce, ale i za pomoc 
při chystání a úklidu po vinobraní.  
 Děkujeme mladé chase, že se 
alespoň v malém zapojili a pomohli.  
 Děkujeme Staňce Kahánkové 
a celému rodinnému týmu za nakr-
mení Jarabáčků. 
 Děkuji rodičům z Jarabáčku 
za pohoštění souborů ze Srbska a 
Jablunkova - bylo tady 100 dětí 
s doprovodem. Vedoucí souborů 
si atmosféru moc pochvalovali a 
nechávají všem děkovat. Dostali 
jsme pozvání k nim domů.  
 Děkujeme hasičům a rodině 
Lambotových za zorganizování pá-
teční besedy u cimbálu s Lučinou.  
 Děkujeme vinařům, kteří 
reprezentovali vinobraní svým la-
hodným mokem a pohostinností.  
Vinobraní je odměnou za celoroční 
práci na vinici.  Většina ohlasů byla 
opravdu kladná. 
 V neposlední řadě patří podě-
kování všem místním za toleranci 
a vytvoření přátelské atmosféry 
hostům jak na náměstí, tak v uli-
cích kolem sklepů. Mnoho návštěv-
níků nám chválilo, jak jste milí a 
usměvaví.  Víme, že všechno se 
nedá udělat 100%. Ale myslíme si, 
že každý ročník se nám daří orga-
nizovat lépe a to taky díky vám, 
dnholeckým občanům. Děkujeme.  
Pokud by se našel někdo z řad, 
který by nám byl ochoten pomáhat 
v dalších ročnících, rádi ho přiví-
táme. Sedmý ročník vinobraní je 
naplánován na 23. 9. 2017. Bude-
me se těšit.                                       
                Organizátoři akce

Nevíte kam s d tmi o podzimních prázdninách ? 
Po ádáme ve tvrtek 27.10. 2016 zájezd na 

Odjezd z Drnholce je v 6.00hod 
od autobusové zastávky. 

Bližší informace u paní Šim íkové nebo
na podateln  m styse Drnholec. 

Cena pln  obsazeného autobusu 200,-K .



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 27. 11. 2016 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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 13. 8. 2016 – Sobotní odpoledne na 
místním hřišti Starátko patřilo již tradiční-
mu amatérskému turnaji v malé kopané o 
bečku piva – SOPTÍK CUP. 
 Fotbálku se zúčastnilo celkem 8 
týmů amatérských hráčů. Většinou to byly 
výhradně mužské týmy. Jestli se nepletu, 
tak pouze jedno mužstvo mělo v osazen-
stvu i slabší pohlaví, tedy ženy. Mužskou 
převahu týmů trochu narušilo jedno „žen-
stvo“ - byl to tým místních čarodějnic, kte-
ré se tohoto turnaje zúčastnily poprvé. 
 Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny, 
a to skupinu A a skupinu B. Rozlosováním 
týmů do skupin se samozřejmě určilo i 
pořadí jednotlivých zápasů. V rámci jedné 
skupiny si každý tým odehrál tři zápasy. 
Všechny zápasy byly divácky velmi zajíma-
vé, sportovních soubojů o míč bylo nespo-
čet, góly padaly, střídání probíhalo bez 
komplikací. 
 Největší překvapení však připravily 
právě čarodějnice. V prvním zápase jsme 
se ještě snažily hrát fotbal, ale v dalších 
zápasech už nám ubývaly síly a tak jsme po 
dohodě s rozhodčími začaly využívat pravi-
dlo více hráček na hřišti oproti počtu proti-
hráčů na hřišti. Používaly jsme i jiné nefo-
tbalové praktiky, jako například házenou, 
košíkovou, rugby, sumo. Naštěstí pro nás, 

to všechny ostatní týmy brzy pochopily a 
našim trochu odlišným praktikám se nebrá-
nily a nechaly se jimi více či méně rozptylo-
vat. I když to možná nebylo zcela správné 
hraní fotbalu, šlo především o zábavu a to, 
že je to „amatérský“ turnaj, nikoli žádná 
profesionální honba za výhrou.  
 Nikdo nám však nic zadarmo, jak 
se říká, nedal. Za míčem jsme se i pořád-
ně naběhaly (v našich podmínkách spíše 
nalétaly), mužští amatéři si s námi zlehka 
pohrávali, ale i přesto se nám podařilo dát 
soupeřům i nějaký ten gól a samozřejmě 
jsme také pár gólů inkasovaly. Díky výsled-
kům našich prvních tří zápasů jsme skonči-
ly na 3. místě ve skupině A. To není špatné, 
když jsme fotbal hrály většinou poprvé v 
životě.
 Po ukončení zápasů ve skupinách 
jsme si zahrály ještě jeden zápas ve čtvrtfi -
nále, který jsme bohužel prohrály a tím (a 
samozřejmě i dle výsledků ostatních zápa-
sů) jsme se umístily celkově na pátém mís-
tě. Nepomohl nám ani speciální fotbalový 
pokřik, kterým jsme „zastrašovaly“ soupe-
ře vždy před každým naším zápasem, při 
každém našem „poločase“ a též po skon-
čení každého našeho zápasu. Od ostatních 
týmů nebyl slyšet žádný pokřik.
 Než jsme se všichni nadáli, byl vyhlá-
šený konec turnaje. Uběhlo nám to všem 
opravdu velmi rychle. Samozřejmě se ten-
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to fotbálek neobešel bez drobných zranění a úra-
zů – nějaký ten ukopnutý prst na noze, modřina, 
otlak, čelní srážka, …. Ale naštěstí to nebylo zase 
tak vážné, takže zásah zdravotníků nebyl nutný. 
Při vyhodnocování výsledků a rozdávání výher si 
na nějakou tu bolístku nikdo ani nevzpomněl.
 Po skončení fotbalového turnaje byla vyhlá-
šena i soutěž „týmů“ (mnohdy odlišných od fot-
balových týmů, protože ne všichni do toho tzv. šli) 
v pití tupláku piva pomocí několika hadiček. Šlo o 
co nejrychlejší týmové vypití piva. Mužské týmy 
byly v této disciplíně v popředí, ale některé ženy se 
nenechaly zahanbit.
 Za čarodějnice bychom se chtěly zúčastnit 
turnaje i v příštím roce. Moc jsme si tento ročník 
užily, i když ostatní týmy si chtěli spíše zakopat a 
ne hrát jiné sporty.
 Tabulky výsledků a přehled fotografi í jsou k 
dispozici na webových stránkách SOPTÍK CUPu.
                        Za čarodějnice 

Andrea Španielová
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V sobotu 10. září  2016 jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně přivítali 
mezi naše spoluobčany tyto děti:

Jakuba Štěpaníka, Lauru Slovákovou, Michala Kováře, Ondřeje Rehorta, 
Richarda Batelku, Františka Zaorala a Adinu Joskovou.

Rodičům a příbuzným zazpívaly a zarecitovaly děti z folklorního souboru 
Jarabáček.

Vyrůstejte do síly, do krásy a k radosti nám všem!

Vítání občánků

Blahopř ejeme

ČERVENEC 

Bílková Věra
Duchoňová Hana
Hanáček Vítězslav
Hemalová Jaroslava
Jarec Michal
Knápek Rudolf
Novák Luboš
Olšová Alžběta
Smékal František
Šebestová Anna
Vojtek František
Zabloudil Libor
Zabloudilová Marie

SRPEN

Bureš Josef
Burešová Olga
Divácký Miloslav
Hadaš Marcel
Halouzková Jana
Hrabal Jiří
Hrabica Karel
Chmelinová Jiřina
Juricová Jarmila
Juřena František
Konečná Hana
Konečný Miroslav
Kudlík Svatopluk

Lange Jan
Polášek Jan
Šimčíková Hana
Šipický Pavel
Španiel Jan
Štyksová Marie
Tichá Ilona
Zajíc Bedřich

ZÁŘÍ

Jurkas Dušan
Kusáková Anna
Labaj Stanislav
Macíková Ludmila
Němcová Emilie
Polčák Jiří
Seďa Vlastimil
Štětkařová Růžena
Zemčík Miroslav
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Akce proběhne již tradičně v sále kulturního domu od 14.00 hodin

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK • Vychází: 4x ročně •  Místo vydávání: Drnholec 
Registrační číslo: MK ČR E 11710 • Vydavatel: Městys Drnholec, IČO 283142 
Šéfredaktor: Jana Kalandrová • Redakční rada: Jan Ivičič, Karel Kratochvíl, Pavla Suchyňová, 
Bc. Andrea Španielová, Mgr. Jana Juřenová, Ing. Bronislav Kocman, Dalibor Huťka. 
Číslo 3/2016 bylo vydáno 19. října 2016 v nákladu 650 kusů. 
Další informace o Drnholci na www.obecdrnholec.cz, www.drnholec.eu, 
e-mail: obcasnik@drnholec.eu. Příští číslo výjde v prosinci 2016 - uzávěrka 25. 11. 2016.        
Foto: Pavel Božek, Libor Huťka.               Za případné tiskové chyby se omlouváme. 

V SOBOTU 29. 10. 2016 SE USKUTEČNÍ 

8. DUŠIČKOVÉ GULÁŠE a DEGUSTACE SLIVOVIC

Koupím dům v Drnholci
se zahrádkou i k opravám.

Spěchá. 
Tel.: 605 198 622



Zátopkův maraton

Tomáš Ledvina
se svým velkým vzorem,
zpěvákem Jožkou Černým

Drnholečtí byly za svou účast
na setkání oceněni diplomem

Vítězný krojovaný pár



Drnholecký občasník • Vydán 19. října 2016 v nákladu 650 ks

Že okolí Drnholce ukrývá
mnohá, dosud neobjevená 
tajemství, svedčí 
i archeologické nálezy kosterních 
pozůstatků, obnažených 
při záchranném průzkumu 
na staveništi nového rodinného 
domu v okrajové části městysu 
v lokalitě Sýpka.
Po nálezech z výkopových prací, 
provedených na náměstí je to další 
zajímavý moment, 
mapující dávnou historii území, 
na kterém byly mnohem později 
položeny základy našeho 
současného domova.  

V hrobě, v hloubce 2 m, byl nalezen pohřeb ženy 
v rakvi. Tento hrob byl následně znovu otevřen 
a byly vybrány některé předměty, zde se však zájem 
soustředil pouze na okolí hlavy, a tak bylo 
zachováno poměrně více milodarů. Především 
kostěný hřeben, bronzový nůž, zbytky náhrdelníku 
z drobných skleněných korálků nebo bronzová 
přezka opasku.

V dalším prostorném 
hrobě, hlubokém 1,2 m, 
byl nalezen pohřeb muže 
s mulou. I do  tohoto 
hrobu byl proveden 
druhotný výkop, patrně 
několik měsíců nebo 
let po pohřbu. Kostra 
muže byla zpřeházena 
a některé milodary byly 
vybrány. Zachoval se 
pouze keramický hrnec a 
železná přezka, nejspíše 
z postroje muly.
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