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Záběry z jednoho z několika vystoupení
souboru v adventním období
- v Dolních Dunajovicích

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

končícím rokem, v předvánočním čase, již tradičně vychází čtvrté číslo
Občasníku. V této době
asi většina z nás zpomalí,
zklidní se, začne vnímat
sváteční atmosféru, více
se věnuje své rodině, a taktéž bilancuje. Já
Vám všem přeji, aby ohlédnutí za rokem
2016 bylo, pokud možno, ve znamení úspěchů a vnitřního uspokojení. Přeji Vám příjemné a radostné Vánoce a do roku 2017
zdraví, štěstí a lásku rodiny.
Byla opětovně podána, v předchozím
Občasníku zmiňovaná, žádost o dotaci z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu Základní školy.
Ministerstvo mělo zveřejnit termín podávání žádostí až v průběhu roku 2017, ale
bez předchozího upozornění vyhlásilo
ukončení termínu na 30. 11. 2016. I když
bylo na přípravu a kompletaci podkladů
velmi málo času, žádost se podařilo podat.
Bohužel není vůbec jisté, jestli budeme
tentokrát úspěšní, protože přetlak žádostí, oproti množství ﬁnančních prostředků
uvolněných ministerstvem, je veliký.
K mému příjemnému překvapení provedla Správa a údržba silnic úpravu křižovatky u hřbitova již v listopadu a ne někdy
v příštím roce, jak jsem původně předpokládal. V rámci této úpravy byl vybudován
nový přechod pro chodce a chodník. Doufejme, že tyto úpravy přispějí ke zlepšení
dopravní situace a snížení, v nejlepším případě úplnému eliminování, počtu dopravních nehod.
V listopadu odborná ﬁrma provedla
prořez stromů v areálu Základní školy. S
prořezem se bude pokračovat i v zimních

měsících a na několika místech v obci budou
taktéž odstraněny stromy uhynulé.
O odkoupení obecních bytů na Hrušovanské ulici projevilo ze 12 stávajících
nájemníků zájem 9. Ze zbývajících tří nám
byly dva byty vráceny a v současné době
probíhá jejich prodej novým zájemcům.
Několikrát zmiňované akce jako
výstavba kulturního domu, chodník na
Wolkerově ulici, vozovky a inženýrské
sítě na Husově ulici, obnova vodní plochy
za Dyjskou ulicí a cyklostezka kolem Dyje
do Pasohlávek jsou ve fázi projektového a
povolovacího procesu.
V rozmezí srpna až října probíhaly
formou elektronické aukce veřejné zakázky
vyhlášené městysem na dodávky elektřiny
a plynu pro roky 2017 až 2018 pro potřeby
městyse. V aukci na dodávku elektřiny bylo
osloveno 12 dodavatelů, z nichž 4 podali
nabídku. Jako nejvýhodnější byla vybrána
nabídka pražské společnosti EP ENERGY
TRADING, a.s. Úspora v příštích dvou
letech by měla činit 162.000 Kč bez DPH.
V aukci na dodávku plynu bylo osloveno
taktéž 12 dodavatelů, z nichž 5 podalo
nabídku. Jako nejvýhodnější byla vybrána
nabídka brněnské společnosti SPP CZ, a.s.
Zde by úspora v příštích dvou letech měla
činit 262.000 Kč bez DPH.
Ve dnech 19. a 20. října proběhlo
dvoudenní dílčí přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2016. Kontrolu, tak jako
vždy, prováděl Odbor kontrolní a právní
Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
který nezjistil chyby a nedostatky a ani
žádná závažná pochybení, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
městyse. Děkuji proto všem zaměstnankyním úřadu za jejich práci.
Jan Ivičič
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Radostné
očekávání

Kdysi jsem donesl do náboženství před- četbě, modlitbě u rozžaté svíce, povídáním o
mět, který byl zabalený v několika barevných duchovních věcech s dětmi nebo vnoučaty, ke
plátnech. Měli jsme jej pomalu rozbalovat, stavění betléma s příběhy jednotlivých osob
jeden po druhém, ale děti se na balíček zuři- od proroků až po postavy Panny Marie a sv.
vě vrhly a chtěly hned vědět, co se v něm skrý- Josefa a podobně. Při vánočních nákupech se
vá.
zastavit v kostele k modlitbě za ty, které chceTa událost se mi vybavila, když jsem me obdarovat.
přemýšlel o pastýřském listě brněnského
Nedejme se připravit o advent tím, co
biskupa Vojtěcha Cikrleho k adventní době. se děje kolem, ale vnitřně se ztišme a buďSkutečně žijeme v době, kdy nedovedeme me vnímaví pro druhé, protože radostnější
očekávat, připravovat se a těšit se. Snaha je dávat než dostávat, i když jde o čas nebo
zmocnit se, mít všechno hned, působí, že jsme naši pozornost. Vytvořme ve svém srdci mísjakoby napůl v cíli dřív, než jsme se naučili to tomu, který vážil dlouhou cestu od Otce do
očekávat, usilovat, namáhat se, připravovat. chudoby Betléma. Svátost smíření, kterou má
Máme sice vše brzy, ale neznáme hodnotu adventní příprava vyvrcholit, ať je odložením
štěstí a radosti, kterou zakusí ti, kdo nejdou všeho tíživého a nezdravého, co jsme hříchem
zkratkou.
vnesli do vztahů se sebou, s Bohem, druhými
To vše lze vztáhnout i na prožívání lidmi a se světem.
církevního roku. Prožíváme advent, který
Radostný a požehnaný advent a Vánoje dobou přípravy na oslavu příchodu Boží- ce s Tím, který se narodil pro každého z nás,
ho Syna na svět. Všudypřítomná reklama, přeje
vánoční výzdoba a koledy navozují vánoční
P. Jiří Komárek, farář
atmosféru. My jsme
však pozváni, abychom se na Vánoce
teprve připravovali.
Možnosti předkládá
24.12.2016 25.12.2016 26.12.2016 31.12.2016 1.1.2017
zmiňovaný
pastýřJevišovka
7.30
7.30
7.30
ský list. Čas ušetřený
Novosedly
20.30
9.00
9.00
16.30
9.00
sezením před televizí
Drnholec
22.00
10.30
10.30
18.00
10.30
nebo počítačem využít
ke společné duchovní

Bohoslužby o Vánocích
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REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ
PALIVA
Do konce tohoto roku musí každý spalovací zdroj na
tuhá paliva o tepelném příkonu 10 – 300 kW napojený na teplovodní soustavu vytápění (radiátory) projít
kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1.
ledna 2017 si totiž může obec s rozšířenou působností, v našem případě Městský úřad Mikulov, vyžádat
potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti
čeká takového provozovatele kotle postih až do výše 20
tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle
pravidelně zopakovat.
Seznam odborně způsobilých osob
Seznam revizních techniků lze nalézt
na stránkách Asociace podniků topenářské
techniky - http://www.aptt.cz/opravneniozo.php?kraj=JHM. Seznam se průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví
výrobci proškolují servisní techniky a udělují jim osvědčení.
V seznamu můžete vyhledávat podle značky výrobce, typu kotle nebo podle
kraje či města, kde odborně způsobilá osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pouze proškolení technici.
Současně ale platí, že nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného
kotle na tuhá paliva. Bohužel ale ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném
seznamu. Pokud na seznamu konkrétního existujícího výrobce nenajdete, může
se tak využít revizních techniků jiných
výrobců, avšak proškolené na daný typ
kotle.
Průběh revizní kontroly
Při kontrole zkoumá revizní technik
kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní
termostat a současně i to, co a jak se v kotli
spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou a
konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového a
hospodárného provozu (např. eliminování

nadměrného kouře a šetření nákladů na
palivo), případně další opatření ke snížení
jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo
doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy
apod.).
Základní prohlídka zabere zhruba
hodinu, její cena je individuální a není
zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600
– 1.500 Kč, záleží především na dojezdové
vzdálenosti technika. Technik následně
vystaví doklad o kontrole, kterým se pak
provozovatel prokáže při případné výzvě
úřadu.
Další informace o provádění kontrol lze nalézt na internetových stránkách
Ministerstva životního prostředí - http://
www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_
zdroje_300kW_sdeleni.

Kotlíkové dotace pomohou
zlepšit ovzduší v Jihomoravském kraji
Jihomoravský kraj spustil dlouho
očekávané Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, kde
mohou peníze z evropských fondů využít
přímo občané kraje. Dotace jsou určeny na
výměnu starých kotlů na tuhá paliva.
Celkově by v novém programovacím
období mohl Jihomoravský kraj na výměnu kotlů vyčerpat více než 400 mil. Kč, tedy
ﬁnanční prostředky na výměnu více jak 2
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700 kotlů. Za moderní nízkoemisní kotle
na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za
tepelné čerpadlo nebo za plynový kotel či
solární systém se budou měnit staré kotle
s ručním přikládáním.
Proč chce Jihomoravský kraj řešit problematiku lokálních topenišť?
I přes vysokou míru plynoﬁkace a
využití centrálního vytápění na území
Jihomoravského kraje jsou lokální zdroje
vytápění v domácnostech spalující pevná
paliva stále druhým největším zdrojem
emisí do ovzduší (po dopravě).
Není to ale jenom o celkovém
množství emisí ze spalování tuhých paliv
v lokálních topeništích, ale zejména jde o
způsob, jakým jsou emise z těchto zdrojů vypouštěny. Tyto zdroje jsou svázány
výhradně s obytnou zástavbou, emise z
nich jsou vypouštěny v malé výšce nad
terénem, velmi často bez možností řádného rozptylu, tedy přímo v dýchací zóně
obyvatel.
Je bohužel smutným faktem, že
převážná část stávajících kotlů s ručním
přikládáním je obsluhována nesprávně
(nastavení regulačních klapek, způsob přikládání paliva, zanesení teplosměnných
ploch) s výrazně negativním vlivem na kvalitu spalovacího procesu a tedy i množství
emisí znečišťujících látek do ovzduší.Také
z emisní bilancevyplývá, že se podíl emisí
z lokálních topenišť na celkových emisích všech zdrojů znečišťování ovzduší
vyprodukovaných v Jihomoravském kraji
pohybuje v současnosti okolo 20 až 30 %,
přičemž na celkové bilanci produkce polétavého prachu mají v průběhu uplynulých
let stále rostoucí podíl. V případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to
dokonce 61 % celkových emisí. Zejména
v malých sídlech s absencí vlivu průmyslu
jsou lokální topeniště dominantním zdrojem znečištění ovzduší, výjimkou nejsou
ani oblasti, kde se podílejí na znečištění
ovzduší v 70–90 %!
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Lokální topeniště a kvalita ovzduší v
topné sezóně
Jihomoravský kraj ve spolupráci s
Českým hydrometeorologickým ústavem,
pobočka Brno, na podzim roku 2015 zajistil
měření imisní situace ve vybraných malých
obcích pro zjištění stavu ovzduší v období
topné sezóny. Měření proběhlo v měsíci listopadu roku 2015 v lokalitách mimo přímý
vliv průmyslových zdrojů s cílem zjištění
průběhu znečištění ovzduší. Vliv lokálních
topenišť byl tímto sledováním jednoznačně prokázán. Bylo zjištěno, že právě ve
venkovských oblastech jsou překračovány
hodnoty zejména polétavého prachu i karcinogenních látek mnohdy daleko výrazněji než v exponovaných lokalitách centra
Brna. Kompletní zpráva o měření je zpřístupněna na webu Jihomoravského kraje
- http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.
aspx?PubID=288488&TypeID=7 (www.krjihomoravsky.cz – Životní prostředí – OŽP
Odbor životního prostředí)
Na základě odborných analýz bylo
zjištěno, že roční produkce tuhých znečišťujících látek v případě standardizovaného rodinného domu vytápěného zastaralým prohřívacím kotlem na hnědé uhlí
činí zhruba 177 kg na rok. Naopak pro
stejný dům, který bude vytápěn moderním
automatickým kotlem na hnědé uhlí, bude
emise prachu na úrovni pouhých 2,7 kg za
rok. V případě karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků je úspora
ještě výraznější a to ve výši 99%!
Jak je příspěvek velký a dostane se na
všechny?
400 mil. korun je na jednu stranu
hodně, protože zajistí výměnu až 2 700
kotlů v celém kraji do konce roku 2020,
celkem je ale v Jihomoravském kraji až
25 000 starých neekologických kotlů, které nebude možné od září 2022 používat.
Kdo tedy zaváhá a nevyužije dotace, bude
muset výměnu emisně nevyhovujícího
kotle zaplatit ze svého.

Přehled povinností souvisejících s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva:
1. 1. 2014 Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do
provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)
1. 1. 2017 Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy)
1. 1. 2018 Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do
provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)
1. 1. 2020 Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do
provozu pouze kotle 5. emisní třídy)
1. 9. 2022 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

Z údajů na štítku kotle lze zjistit, zda
provozované spalovací zařízení splňuje
podmínku 3. emisní třídy a jestli ho bude
moci občan využívat i po 1. 9. 2022. V případě, že kotel není štítkem opatřen, lze se
obrátit na výrobce příp. je možné tento
údaj vyčíst z protokolu o kontrole (povinnost do 1. 1. 2017).
Podmínku 3. emisní třídy splňují
některá zplynovací spalovací zařízení a
všechny spalovací zařízení s automatickým podavačem paliva. Pokud tedy někdo
využívá kotel s ručním přikládáním, bude
si muset s největší pravděpodobností do
30. 8. 2022 pořídit nový spalovací zařízení, které splní 3. emisní třídu.

Kde se zájemci o dotace dozvědí podrobnosti a kdo se může o dotaci ucházet?
Dotace pro domácnosti administruje
Jihomoravský kraj. O kotlíkovou dotaci
si může požádat každý majitel rodinného
domu s kotlem na pevná paliva s ručním
přikládáním. Zájemci by se měli v první
řadě obrátit na krajský úřad, kde jim odborníci odboru regionálního rozvoje poradí,
jak na to. Podrobné a aktuální informace jsou uvedeny na speciální internetové stránce http://www.kr-jihomoravsky.
cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2
(www.kr-jihomoravsky.cz–Regionální rozvoj) + je přímo na titulní straně webu JMK
ikona.
Ing. Tomáš Helán
Odbor životního prostředí KrÚ JMK
- oddělení technické ochrany životního prostředí
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Co nespadá do společného jmění?
Vážené čtenářky, vážení
čtenáři, Nyní se podíváme na zákonný režim společného jmění, u kterého
platí obecné pravidlo, že veškeré příjmy i veškeré dluhy, které nabyl jeden z manželů nebo
oba manželé společně za trvání manželství,
jsou součástí společného jmění. Z tohoto pravidla existují níže uvedené zákonné výjimky.
První z výjimek představují věci osobní potřeby. Platí, že všechno, co slouží osobní potřebě
jednoho z manželů, např. ošacení, má tento
manžel ve svém výlučném vlastnictví.
Součástí společného jmění není ani to,
co nabyl jen jeden z manželů darem, děděním nebo odkazem. Avšak dárce v případě
darování a zůstavitel v pořízení pro případ
smrti může projevit úmysl jiný, tzn. darovat
či odkázat věc do společného jmění.
To, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených
právech, také nespadá do společného jmění.
Pro názornost lze uvést kompenzaci za způsobenou nemajetkovou újmu při zásahu osobnostních práv či nárok na bolestné.
Do společného jmění nespadá také to, co nabyl
jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému majetku. Půjde o
především o prodej výlučně vlastněných věcí,
nebo naopak nabytí nové věci z výlučných prostředků manžela.
Společné jmění dále netvoří to, co nabyl
jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku,

což je logické, nakolik náhrada za výhradní
majetek představuje pouze jinou formu předchozího výlučného majetku.
Přes výše uvedené zákonné případy, kdy věci
nespadají do společného jmění, je potřeba
pamatovat, že zisk z toho, co náleží výhradně
jen jednomu z manželů, již tvoří součást společného jmění manželů. Jako typický příklad
lze uvést uzavření nájemní smlouvy, kterou
jeden z manželů pronajímá svůj výlučně vlastněný byt. V takovém případě se nájemné po
odečtení nákladů stává součástí společného
jmění.
U dluhů lze uvést dva případy, kdy se
dluh nestává součástí společného jmění.
Prvním případem jsou dluhy, jež se týkají
majetku, který náleží výhradně jednomu z
manželů. Druhým případem jsou dluhy, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu
druhého manžela, přičemž se současně nejedná o obstarávání každodenních nebo běžných
potřeb rodiny.
Zákonná úprava tak pamatuje na životní situace, u kterých jak příjmy, tak i dluhy
nespadají do společného jmění, a to přesto, že
mezi manželi neexistuje smlouva o manželském majetkovém režimu.

BIOODPAD
Počínaje rokem 2017 bude bioodpad v zimních měsících,
čili v lednu, únoru a v prosinci,
svážen 1x za 3 týdny.
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Školní rok se úspěšně rozběhl a získal na obrátkách, takže už
máme za sebou první čtvrtletí. Co se za tuto dobu událo? Startovací měsíc září byl ve znamení seznamování. Seznamovali se
prvňáčci s novým prostředím, a aby to měli jednodušší, ujali se jich
velcí kamarádi z deváté třídy, kteří je každé ráno čekali v šatně, aby
je doprovodili do třídy a pomohli s přípravou na vyučování. Tím ale
spolupráce neskončila a prvňáci se mohou těšit na další překvapení, které deváťáci
prvňákům připravují. Seznamovali se také nově příchozí
šesťáci s těmi „domácími“. Jejich třídní učitelé
(Pichanič, Procházka) se jim snažili seznamování usnadnit a vzali je na vydařený seznamovací výlet. Také jsme se loučili - Loučení
s létem je název akce, kterou pořádáme společně s mateřskou školou. Letos jsme se loučili
na školní zahradě, táborákem, opékáním špekáčků a zpíváním za doprovodu kytar.

E

V říjnu zahájily svoji činnost zájmové
kroužky, které jsou vedeny pod DDM Mikulov. Letos mohou děti navštěvovat kroužek
taneční, šachový, šikovných rukou, kytaru,
flétnu, trampolíny, míčové hry. Celkem této
možnosti využilo 122 dětí. Žákům, kteří
potřebují ve výuce více pomoci, se věnují paní učitelky ve třech kroužcích Náprav
poruch učení.
Začátkem měsíce odstartoval celostátního projekt Hodina pohybu navíc, který
probíhá pod záštitou MŠMT. Žákům 1. - 3.
ročníku, kteří navštěvují školní družinu, (ale
mohou i ostatní) se věnují učitelé tělesné
výchovy. Jednu hodinu týdně jim nabízí pohy-

bové aktivity tak, aby byli všichni v pohybu a
zároveň docházelo k individualizaci. Cílem je
připravit podklady pro rozhodování o tom,
jak a v jaké podobě začlenit koncepci pohybových aktivit do ŠVP školních družin.
Dále se v tomto měsíci pod patronací
žáků třetího ročníku uskutečnila sbírka na
pomoc nevidomým Bílá pastelka. S touto akcí
bývá spojená i beseda, která se letos z organizačních důvodů uskutečnila až začátkem
listopadu. Děti od třetího do pátého ročníku
si na vlastní kůži vyzkoušely, jaké to je, když
se nemohou spolehnout na svůj zrak. K tomu
patří osobní kontakt se slepeckým psem, který je vždy jedním z nejsilnějších zážitků.

pokračování na str. 10
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V neposlední řadě jsme přispěli vybranou částkou na handicapované.
Krásnou třetí říjnovou sobotu ozdobila
vydařená Drakiáda konaná ve spolupráci s
modeláři na místním letišti. Ti se postarali
o občerstvení, sladkou odměnu a výhry pro
nejzdařilejší draky (fotoreportáž na zadní
straně obálky).
S říjnem jsme se rozloučili strašidelně,
kdy poslední vyučovací hodina na druhém
stupni v pondělí 31. byla ve znamení halloweenského soutěžení. Za připravené soutěžní úkoly si zaslouží poděkování žáci devátého ročníku.
Vzbudit v žácích zvídavost a uspokojit
soutěživé, také podpořit smysl pro kolektiv
mají pomoci celoroční akce Sova ví, sova
zná, sova napoví na prvním stupni a Bedna
školy na stupni druhém. Žáci soutěží nejen
sami za sebe, ale také za třídní kolektiv. Na
začátku každého měsíce se dozví v aplikaci
Moodle nové otázky z různých vědních oblastí tak, aby si každý mohl uplatnit svůj zájem.
Kromě toho každé poslední pondělí v měsíci je vyhlášený tematický den, kdy se ukáže
soudržnost kolektivu třídy, pokud všichni
splní danou podmínku. Takto už máme za
sebou strašidelný a kloboukový den.
V listopadu druháci a třeťáci zakončili
výuku plaveckého kurzu v Hustopečích (viz
sníky na 3. straně obálky), kam dojížděli každé pondělí od září. S touto plaveckou školou
máme dlouholeté dobré zkušenosti a dětem
budou určitě ještě nějakou dobu jejich plavecké pondělky chybět.
V rámci udržitelnosti projektu Gymnázia Mikulov, jehož jsme součástí, proběhla
v Mikulově praktická výuka žáků sedmého
až devátého ročníku. Naši žáci si zaslouží
pochvalu za bezproblémové chování a projevené znalosti a dovednosti z chemie, fyziky a
pracovních činností.
Začátek prosince je každoročně věnován
třídním schůzkám. Ty byly zahájeny vánoční
akademií s předvedením toho nejlepšího, co
chtěli žáci svým nejbližším ukázat. Protože
se tam nikdy nevejde všechno, některé třídy
si udělaly ještě jednu besídku třídní. Na jarmarku jsme se zase pochlubili nápaditými a
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vyvedenými vánočními dekoracemi.
Na závěr chci poděkovat všem rodičům
a přátelům školy za zájem, spolupráci a podporu naší práce a popřát do nadcházejícího
nového roku hodně zdraví a spokojenosti v
osobním i profesním životě. Hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a pohody v roce 2017
přejeme i všem dětem, žákům, žákyním a
zaměstnancům školy a také vám, čtenářům
Občasníku.
Jana Juřenová

Pojekt 3. A

Z plaveckého kurzu

Příběhy bezpráví ..................... 24. 11. 2016
Naše škola se letos jako jedna z mála škol
v Jihomoravském kraji opět zapojila do projektu ministerstva školství Jeden svět na školách
– Příběhy bezpráví.
V letošním roce byl projekt zaměřen na
osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z
různých důvodů opustili své domovy a na ty,
kteří byli v rámci Československa nedobrovolně
přesídleni. K vybranému tématu bylo nabídnuto
DVD o emigraci, poválečném odsunu Němců, o
provokacích Státní bezpečnosti vůči těm, kteří
chtěli odejít do zahraničí, o budování hranice z ostnatých drátů kolem Československa a dokument
o přesidlování a internaci řeholníků a řeholnic.
Projektu se jako vždy zúčastnili žáci devátého ročníku, vybrala jsem téma vysídlení českých
Němců po válce v letních měsících roku 1945. Nejprve jsme absolvovali besedu s p. Věrou Fojtovou
z Novosedel, která je autorkou knihy Odpusť nám jejich viny – o vysídlování a přesídlování lidí na
Valašsku a z Valašska, např. do Novosedel. Následovala projekce ﬁlmu, který se jmenoval Zabíjení
po česku a pojednával o vysídlování českých Němců na Žatecku těsně o válce.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o této problematice. Je potřeba s žáky o
tomto tématu mluvit, předávat jim informace v širším kontextu, aby si dovedli představit, co se v
pohraničí ČSR dělo a proč, nejen proto, že se to týká i našeho regionu.
Myslím, že tento projekt má rozhodně smysl a budeme v něm i nadále pokračovat.
Soňa Zabloudilová

ŽÁKOVSKÁ RADA na druhém stupni ZŠ Drnholec
ve školním roce 2016/2017
Na naší škole již několik let pracuje
žákovská rada. Jde o poradní a pomocný
orgán, do kterého mohou být žáci druhého stupně voleni. Její členové spolupracují
s vedením školy a školní metodičkou prevence, spoluorganizují a zajišťují různé
akce a soutěže, přináší návrhy na zlepšení
prostředí a práci školy. Rovněž svým prostřednictvím přispívají ke zlepšení klimatu ve škole, včetně zlepšování vztahů mezi
žáky navzájem, ale i mezi žáky, vedením
školy a učiteli.
Žákovská rada se pravidelně schází
první pondělí v měsíci v době od 12.20 do
12.40 v kanceláři ředitelky školy.
Pravidla žákovské rady:

•
Členové jsou voleni svými spolužáky
na začátku školního roku na dobu jednoho školního roku, a to nejméně 2 zástupci
z každé třídy na druhém stupni. Zvolení
zástupci jsou povinni se pravidelně zúčastňovat všech jednání.
•
Všichni členové mají navzájem zcela
rovné postavení.
•
Povinností člena žákovské rady je
informovat pravdivě své spolužáky o projednávaných problémech a rozhodnutích,
ke kterým žákovská rada dospěla.
•
Rozhodnutí žákovské rady jsou pro
všechny závazná.
•
Žákovská rada nezasahuje do školních
záležitostí, jejichž rozhodování a posuzovápokračování na str. 12
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ní patří do pravomocí ředitelky školy. Rozhodnutí vedení školy bude žákovská rada
respektovat.
•
Na schůzkách pravidelně projednáváme připomínky a příspěvky žáků a další

záležitosti týkající se života školy. Stálé
body schůzek jsou:
- připomínky žáků
- náměty na užší spolupráci ze strany
vedení a pedagogů.
Mgr. Hana Vlková

Plavání
Letošní plavání druhých a třetích tříd proběhlo v době od 9. 9. do 28. 11. 2016
v plaveckém bazénu v Hustopečích. Žáci druhých tříd absolvovali výcvik od dýchání přes
potápění a ž k jednotlivým plaveckým stylům. Třeťáci již hlavně tyto styly zdokonalovali.
V jarních měsících pojedou Anička Krejčí, Karin Dobroňová, Denis Lukáč a Lukáš
Feitl ze třetí třídy reprezentovat naši školu na plavecké závody do Hustopečí.
Na závěr plavání se děti rozloučily se skvělými učitelkami výcviku kytičkou a sladkou drobností. Druháčci si pro ně na památku připravili básničku a již nyní se těší na
plavecký výcvik ve třetí třídě.

Z Drnholce jsme druháci,
máme rádi legraci.
V pondělí se těšíme,
na plavání jezdíme.
Je to tady hodně príma,
neskolí nás ani rýma.
Prsa, kraul a znak už známe,
raketu příští rok si dáme.
Jsou tu príma učitelky,
nestačíme chytat lelky.
Teď se s vámi loučíme,
příští rok se uvidíme.
Žáci 2. A
Zuzana Mrenicová,
Bronislava Šimčíková
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Máme před sebou jedno z nejkrásnějších období v roce zejména pro děti.
Tento kouzelný čas adventu je i v naší
mateřské škole plný radostného očekávání, ale současně období trochu hektické,
náročné na přípravy různých vystoupení,
dárečků a přáníček pro naše blízké. Přesto
se snažíme dětem připravovat chvíle pohody
spojené s tradičními rituály jako je adventní
výzdoba všech tříd, kterou si vyrábí děti společně
s učitelkami a rodiči, vánoční divadelní představení,
společný poslech koled a vánočních písní, slavnostní stolování, pečení cukroví, odtajňování adventního kalendáře a četba vánočních příběhů před
odpočinkem po celou dobu adventu,… Děti se velmi rády zapojují do těchto příprav, mění
se ve sněhuláky, čertíky či meluzínu, zpívají a tančí na vánoční písničky, které nám dokážou
vykouzlit tu správnou vánoční atmosféru.
Začátkem adventu nás přišla navštívit pohádková trojice čert, anděl a Mikuláš se svou
knihou hříchů. Návštěva opět vzbudila velká očekávání, trochu strachu, hodně dobrých
předsevzetí, ale i malinko slziček… Po přečtení knihy hříchů jsme však museli konstatovat,
že máme v naší školce vcelku hodné děti (no, kdo někdy nezazlobí, že? :-). Potom děti dostaly balíček, ti odvážnější si podali s čertem ruku a nakonec si společně všichni zatančili.
Ráda bych se ještě ohlédla zpět za uplynulým podzimem, který nám přinesl ve všech
třídách mnoho vzdělávacích činností, nádherných témat, společných a kulturních akcí a v
neposlední řadě úžasných zážitků jak pro děti, tak i pro učitelky, kterým bych touto cestou
chtěla poděkovat za velmi kvalitní práci a jejich plné nasazení.
Dovolte mi, abych Vám za sebe i zaměstnance mateřské školy popřála krásný a úspěšný nový rok 2017, spoustu nádherných chvil s Vašimi nejbližšími a hlavně hodně zdraví!
Na závěr přidávám pár perliček od našich dětiček :-).
Sandra Bejdáková, vedoucí učitelka

Perličky z naší školičky:
„Jaký je opak slova štíhlý?“
- „Chlupatý.“
„Čím bys chtěl být, až budeš velký?“
- „Vrtulníkem.“
„Já se píchl do oka a ono mi teď blinká.“
„Já jsem měla zámek spojivek.“
(zánět spojivek)
„My máme doma také luštěniny“
(křížovky)
„Co je to za sport?“ (biatlon)
- „Já vím, myslivec na lyžích!“
14
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Advent

V těchto dnech mají Jarabáčci naspěch.
Každý víkend potěšili srdíčka a předvedli
své umění v Pasohlávkách, Dolních Dunajovicích, Tvrdonicích, v Drnholci, v Brně,
v Jevišovce ve stacionáři a v Mikulově v G
- centrumu. Svou misi zakončili 17. 12. v
Lednici, kde vystoupí pro Sdružení válečných veteránů - modré barety.
Těmto vystoupením ovšem předcházelo
soustředění, které se konalo ve sváteční den
17. 11. 2016. Toto soustředění bylo výjimečné
tím, že jsme si pozvali muzikanty a tanečníky z cimbálové muziky z Kostelce u Kyjova,

kteří nás přijeli učit jejich skočné, jejich
písničky. Mimochodem, my jsme se s
nimi seznámili v létě na setkání přátel
Jižní Moravy ve Starovicích. Vyprávěli nám, jak to u nich chodí na hody,
co všechno dělali za mlada a hlavně,
my jsme naslouchali jejich nářečí.
Přivezli nám ukázat pravé kyjovské kroje - nádhera. Ty se tam dědí
z generace na generaci a některé
byly staré 80 let. Jako nové. Původní
materiál, výšivky, krajky.
Tímto setkáním tak odstartovala
spolupráce s báječnými folkloristy. Pro příští rok chceme společně
uspořádat vánoční koncert v místním kostele
s Jarabáčkem a cimbálovou muzikou Kosteláci.
Děkuji všem rodičům a kamarádům
za pohoštění a společnost. Vytvořili jste nádhernou přátelskou atmosféru. Mě osobně těší
nadšení dětí. Přeji všem klidné Vánoce, dětem
mnohá splněná přání a všem dohromady pevné zdraví. Děkuji Úřadu městyse Drnholec,
zastupitelům za finanční podporu, bez níž
by se dětský spolek Jarabáček neobešel. Věřte,
reprezentujeme náš městys opravdu vzorně a
Bronislava Šimčíková
dobře.
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8. ročník dušičkového
Jak už bývá zvykem, tak i letos,
se na dušičkovou
sobotu v místním kulturním
domě rozvoněly
opět guláše.
Letos byla
bohužel menší
účast „kuchařů“,
kteří
prezentovali své guláše, proto byly
všechny guláše
hodně brzy snězené. Kdo zaváhal a přišel po třetí hodině,
tak měl jen velmi malou šanci ještě něco
ochutnat.
To ale neplatilo pro naši porotu, ve
složení Matěj Kovacs a Ivan Kahánek,
kteří ochutnali všechny guláše a spravedlivě nám je ohodnotili. Zvláště děkujeme
Matějovi Kovacsovi, který si to nenechal
ujít i přes to, že byl po úraze a i tak nám
došel guláše ohodnotit. A kdo z dvanácti
kuchtíků uvařil nejlepší guláš? Stejně jako
loni, i letos přálo štěstí nováčkům.
Na prvním místě, hodnoceném
odbornou porotou, se umístila parta

nadšenců pod záštitou paní Horákové
se svým Hornickým gulášem, na druhém místě se umístily Verča Szabóvá a
Anička Navrátilová se svým Pyžamovým
gulášem a na třetím místě se umístila
Ivča Štyksová se svým DMF gulášem.
A jak jste hlasovali Vy, naši návštěvníci? Zřejmě máte stejně vytříbené jazýčky
jako naše odborná porota, protože výsledky Vašeho hlasování bylo velmi podobné.
Na prvním místě se opět umístila parta
kolem Hornického guláše, na druhém místě skončila Ivča Štyksová s DMF gulášem
a na třetím místě skončily Míša Vargová
a Zdeňka Sirbu s jejich Srdíčkovým gulášem.
Již několikátým rokem je součástí
také degustace pálenek. Letos se jí zúčastnilo 9 pálenek a nejvíce hlasů od Vás získala pálenka paní Šilhavé.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem,
co se 8. ročníku gulášů zúčastnili, všem co
nám jakkoli pomohli a chtěli bychom také
apelovat na Vás, všechny, pojďte do toho
příští rok s námi, ať je nás zase o něco víc
a je co ochutnávat a co porovnávat. Děkujeme a příští rok se na Vás na devátém ročníku budeme těšit.
Dáda a Evička

V sobotu 7. 1. 2017 v dopoledních hodinách
se v ulicích našeho městyse
uskuteční již tradiční charitativní akce –

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Můžete-li a chcete-li, přispějte.
Trikralova
Drnholec je na pochůzku veliký a dobrovolných
sbirka
koledníků je málo. Prosíme DOSPĚLÉ a DĚTSKÉ
zájemce o výpomoc při blížícím se dobročinném konání.
Zájemci-koledníci se mohou hlásit u paní Blahové v kanceláři městyse.
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Babská krojová zábava
Již loni se ze srpnových Babských krojových
hodů stala večerní říjnová Babská krojová
zábava. Při této velmi úspěšné akci jsme si
řekli, že další babské zábavy budeme uskutečňovat vždy každou třetí sobotu v říjnu.
Aniž bychom se podívali do kalendáře pro
rok 2016 (třetí říjnová sobota byla 15. 10.),
všichni jsme počítali se sobotním termínem
kolem 24.10., takže letošní babská zábava
proběhla až čtvrtou sobotu v říjnu, a to 22.
října.
Vlastní zábavě již tradičně předcházelo
několik schůzek správňáckých drnholeckých
bab, na kterých se pro Vás, návštěvníky této
akce, snažily kromě slavnostního nástupu
a následných odzpívaných a odtancovaných
vrtěných nacvičit opět
zcela nové půlnoční překvapení.
Akce byla sice dlouho
před zahájením zábavy
propagovaná na sociální síti, kde se předpokládal velký zájem občanů,
ale bohužel moc zájemců o tento druh zábavy
se zde nepřihlásilo. Také
plakáty s pozvánkou na
letošní Babskou krojo-

vou zábavu (osobně jsem viděla jen jeden
plakát, a to ve vstupní hale Jednoty) vylepené až v pondělí před zmíněnou sobotou
22.10. (týden před konáním akce je to opravdu velmi krátká doba) větší propagaci nepřispěly. I minulé číslo místního Občasníku s
pozvánkou na babskou zábavu se do Vašich
poštovních schránek dostalo příliš pozdě, a
to v sobotu 22.10. ráno.
I přes výše uvedené se však našlo pár
zájemců, kteří nás – ženské v krojích – přišli
podpořit v tanci, ale i ve zpěvu. Této hrstce
návštěvníků jsme po úvodním slovu zástupce pořadatele Dynamo Drnholec na začátku
zábavy předvedly své krásné kroje v rámci
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slavnostního nástupu, při kterém nám do
kroku hrála nejmenší slovácká kapela z Bořetic „Horenka“. Nástup jsme si náležitě užívaly, a to především proto, že naše kroje si zcela
jistě zaslouží se nechat pořádně ukázat. Bylo
nás 24 krojovaných ženských, tak určitě bylo
na co se dívat. Poté jsme si zazpívaly (i když
občas ne moc čistě) a zatancovaly vrtěnou a
zábava mohla opravdu začít. Sál sice nebyl
plný, ale pořád se tancovalo a v mezihrách i
zpívalo, protože to přeci k babské krojované
zábavě patří. Babská sóla, resp. sólo avizované v události na sociální síti i na plakátech
letos však z důvodu malého počtu návštěvníků této akce ani neproběhlo. Zato připravené půlnoční překvapení mělo i při tak nízké
účasti diváků poměrně velký úspěch.
Zábavu nám nečekaně zpestřila i dvě
děvčata z Čech, která byla spolu se svými
mužskými partnery v Drnholci na návštěvě
u místního vinaře. Dívky si půjčily od kapely
mikrofon a bez hudebního doprovodu zazpívaly nám všem jednu lidovou písničku. Sice
se rámcově ke krojované zábavě na Moravě
zcela nehodila, ale přesto měla děvčata velký
potlesk. Chtělo to kus odvahy, předstoupit
na pódium před cizí lidi a naživo bez hudby zazpívat. Tato návštěva z Čech i polku
tancovala v jiném režimu, než v jakém jsme
zvyklí na Moravě. Osobně jsem měla možnost s jedním z těchto hochů tancovat. Měla
jsem co dělat, abych to udýchala. Bylo to spí-
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še takové živější skákání než naše jemné tancování. Jeden z těchto kluků se snažil během
zábavy naučit se tancovat „po našem“ a sám
říkal, že ta naše polka je klidnější a taková
jemnější a příjemnější a že jí zkusí praktikovat i u nich v Čechách, kde spíše tancují tzv.
obkročák. Tito „cizinci“ nám ukázali, že se
umějí a chtějí bavit. Nenechme se příští rok
zahanbit.
Pátý ročník této akce nebyl bohužel
zdaleka tak úspěšný jako loňská zábava,
přesto jsme si to my ženské v krojích a těch
pár desítek návštěvníků pěkně užilo. Otázkou však zůstává, co způsobilo tak malý
zájem našich občanů o krojovanou babskou
zábavu. Špatná propagace nebo neochota či
neumění se bavit nebo snad nezájem o lidovou tradici vůbec?
I přes letošní nedostatky si za nás krojované baby dovoluji říci, že bychom chtěly i
příští rok tuto akci (snad v hojnějším počtu
návštěvníků) opět zopakovat. Byla by škoda,
kdyby krása lidových ženských krojů měla
zůstat ležet v truhlicích a neměla být dána
na obdiv diváků. Pojďte do toho s námi (termín sice ještě nebyl stanoven, ale vypadá to
na 21. 10. 2017) a přijďte nás divácky, ale i
tanečně a pěvecky podpořit, ať už v kroji či
jen tak v „civilu“.
Foto: Pavel Božek

za krojované baby se
na příští babskou zábavu těší
Andrea Španielová

Rozsvěcování
vánočního
stromku

První adventní neděle se v naší obci již
tradičně spojuje se slavnostním rozsvěcováním vánočního stromku na náměstí. Ani
letošní zahájení adventu, tj. 27. listopadu,
nebylo výjimkou. Chvíli před zahájením
akce, tj. před 17.00 hodinou bylo na našem
náměstíčku již pěkně plno, a to i přesto, že
venku zrovna velké teplo nebylo. Pofukoval
chladný vánek, zima se už přihlásila o své
kralování.
Po úvodním slovu paní Petry Konečné
děti ze školy zazpívaly na ochozu opravené
radniční budovy dvě vánoční písničky. Poté
se slavnostního projevu s vánoční tématikou ujal místostarosta, pan Bronislav Kocman. Následně po krátkém odpočítání jsme
nechali pod vedením paní Konečné rozsvítit
krásně nazdobený vánoční stromek. Rozsvícený stromek tak pěkně doplňuje světelné vánoční hvězdy na sloupech veřejného osvětlení. Strom není sice rovně rostlý,
ale to přeci nastávající vánoční atmosféře
nemůže vadit.
Děti nám všem svým dalším vystoupením (vánoční písně, koledy a básničky)
pomohly zpříjemnit chladný sváteční večer.
Na piano je po celou dobu doprovázela paní
Martina Bejdáková. Během poslední písně

si mohli spoluobčané od procházejících dětí
vzít připravený oříšek, říct do něj své přání
a poté si zavěsit svůj oříšek přání na rozsvícený stromek. Věřme, že naše nahlas nevyřčená přání se nám všem splní.
Samozřejmě nechyběla ani ústní poděkování všem, kteří se jakkoliv podíleli na
přípravě a na vlastním konání této již tradiční akce - darovaný vánoční stromek,
zázemí akce, vystoupení dětí, teplý čaj, teplé svařené víno...….
Večerní temná obloha se náhle rozsvítila krásným ohňostrojem, který v podstatě zakončil oﬁciální část tohoto vánočně
laděného setkání našich občanů. V tu dobu
bylo kolem stromku plno, někteří věšeli
své oříšky přání, jiní zase přišli jen tak na
chvíli zastavit čas a popovídat si se známými pod nastrojeným a rozsvíceným stromkem. Nechyběly ani prskavky, pod jejichž
světélkem bylo vidět rozzářené oči našich
nejmenších, ale i těch starších.
Adventní čas tedy začal. Nikam nespěchejme, i když nás k tomu dnešní doba tak
trochu vyzývá. Užívejme si toto období v
klidu a v pohodě, všichni si to zasloužíme.
Andrea Španielová
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Rozloučení.......
Vážení a milí spoluobčané,
od 1. 11. 2016 provozuje Hotel Drnholec nový
majitel Sleep & Relax a.s. Tímto bychom se chtěli s
návštěvníky hotelu rozloučit, poděkovat těm, kteří
nás často navštěvovali a popřát novým majitelům,
aby se jim zde dařilo alespoň tak jako nám.
Loučení to není lehké. Nechali jsme zde kus
života, vždyť tento rok to bylo již 21 let od otevření
hotelu v červnu 1995. Původně jsme chtěli přibližně po deseti letech skončit. Vše dopadlo jinak a není
pochyb, že tomu tak mělo být. Byl to čas krásný, i
když někdy složitý tak, jak je život každého z nás. Čas se ale nedá zastavit a já i můj manžel máme
důchodový věk a jsme skutečně velmi rádi, že jsme provoz mohli předat mladším.
Věříme, že se novým majitelům podaří udržet příjemnou atmosféru hotelu a zároveň využijí v
co největší míře potenciálu, který hotel poskytuje. Už to, že se nachází v krásně oblasti jižní Moravy
plné vína a památek, je velké plus.
Práce v gastronomii není jednoduchá, což mohou potvrdit ti, kteří v tomto oboru pracují. Proto novému provozovateli tímto přeji hodně trpělivosti, spolehlivý personál a co nejvíce správných
rozhodnutí ve správný čas.
Přeji novým majitelům dobrý začátek a hodně spokojených hostů, kteří se budou rádi vracet.
A vám všem, kdo čtete tyto řádky, přejeme klidné a spokojené Vánoce v kruhu svých nejbližších a
hodně zdraví a optimismu do nového roku 2017.
S úctou Daniela a John Wornellovi

.
SRPŠ pri ZŠ a MŠ Drnholec zve všechna dítka a jejich doprovod na

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Kdy? . . . . . . v NEDĚLI 12. 3. 2017
V kolik? . . . . . . ve 14 hodin
Kam? . . . . . . do sálu kulturního domu v Drnholci
Dobrá nálada a občerstvení je zajištěno.
Těší se na Vás pořadatelé.
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Ve čtvrtek 3. listopadu jsme
převzali nový dopravní automobil
na podvozku Ford Transit, který
nahradí dopravní automobil Avia
DA12 vyrobený v roce 1987 a DA
Opel Frontera vyrobený v roce 1992.
Dopravní automobil Ford Transit je
proveden v základním vybavení s označením
DA L1Z. Vozidlo dodala ﬁrma BRNOCAR ve
spolupráci se společností TECHSPORT s.r.o.
z Brna za cenu 963.160 Kč, 450 tisíc korun
přispělo generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR, dotaci 300 tisíc
poskytl Jihomoravský kraj a zbytek doplatil
Městys Drnholec.
Dopravní automobil je požární vozidlo
určené pro přepravu hasičů a hasičského
materiálu k zásahu, k přepravě členů jednotky na odbornou přípravu a výcvik. Kromě
toho bude sloužit i pro bezpečnou přepravu
mladých hasičů na soutěže v požárním sportu. Automobil je zařazený do lehké hmotnostní třídy a je určen pouze pro provoz na
zpevněných komunikacích.
Na kabině je vozidlo osazeno světelnou a zvukovou signalizací. V přední masce
je osazen pár zábleskových LED světel. V
zadní části se na střeše nachází zábleskový
maják a oranžová výstražná světla, vnější
osvětlení pracovního prostoru kolem vozidla je v LED provedení.
Kabina automobilu umožňuje převoz
celkem 9 osob včetně řidiče. Sedadla jsou rozdělena do tří řad. Na
pravé straně je vozidlo vybaveno
posuvnými dveřmi. Vůz je vybaven nezávislým topením a klimatizací, nechybí ani tažné zařízení.
Pro přepravu požárního družstva
je určena první a poslední řada
sedadel, druhá je nouzová a slouží
k evakuaci osob.
Ve vozidle se také nachází
výbava: lékarnička velikosti III,
sněhový hasicí přístroj, práškový
hasicí přístroj, ruční vyprošťova-

cí nástroj
Pry-Axe se stříhací čelistí, řezač bezpečnostních pásů,
vytyčovací páska, chirurgické rukavice,
ruční svítilny, ruční radiostanice , vozidlová radiostanice TPH700 a zásahový tablet
Gina.
Určitě si každý na první pohled všimne že barva vozidla není běžně „zažitá“ červená, ale ﬂuorescenční červená RAL 3024
(reﬂexní červená) kterou běžně používají
hasiči Moravskoslezského kraje realizovaná metodou polepu, pro tuto barvu jsme se
rozhodli pro lepší viditelnost a tím i větší
bezpečnost zasahujicích hasičů např. při
dopravních nehodách.
Na závěr bych chtěl poděkovat celému
Městysi Drnholec za poskytnutou ﬁnanční
podporu a také Ing. Bronislavu Kocmanovi
za realizaci celého projektu.
Libor Huťka,
velitel JSDH Drnholec
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Ze života hasičské mládeže
Vzhledem k tomu, že jsme v předchozím
čísle občasníku nic nepublikovali, dovolte mi,
abych Vás seznámil s uplynulým půl rokem.
I když se obyčejně v letních měsících
nescházíme, letos jsme s dětmi udělali výjimku
a jeli jsme na turistický výlet na Vranovskou
přehradu. Proběhl třetí týden v srpnu.
S dětmi jsme se sešli u hasičské zbrojnice,
kde nás čekal hned první zážitek, kterým byl
výjezd naší jednotky. Poté jsme šli pěšky do
Novosedel, kde jsme dobíhali vlak do Znojma a
ze Znojma jsme pokračovali do Šumné, odkud
jsme se procházkovým krokem dostali do Vranovského kempu, kde jsme hráli hry, cvičili se
v požární ochraně a čvachtali se v přehradě. Po
večeři jsme hráli noční hry a nejmenší strávili
podvečer v letním kině na Ledovém království.
První noc ve stanech byla až na drobnosti poklidná. Po snídani jsme vyrazili na parník, který nás dovezl na druhý konec přehrady, do kempu Bítova. Zde nás čekal oběd a poté
výšlap na hrad. Děti navštívily dva okruhy,
mučírnu a hlavní palácový okruh s vycpanými
psy. Po kulturním zážitku jsme se opět vydali
na pěší túru k jezírku lásky. U jezírka jsme si
opekli špekáčky a rozdělili se na dvě skupiny.
Mladší žáci si vyčerpaně zalezli do spacáků,
zatímco starší žáci se těšili na noční prohlídku
konopného bludiště na farmě VRANČ a poté
na stezku odvahy. Po těchto zážitcích stejně
vyčerpaní jako mladší usnuli téměř okamžitě.
Středeční dopoledne jsme sbalili stany a vyra-

zili do vesnice na autobus. Před odjezdem jsme
ještě navštívili automobilové muzeum veteránů.
Výlet byl náročný především pro naše
nejmenší a jejich nožičky, nicméně není se
čemu divit, protože za tři dny měli v nohách
cca 20 Km. Přesto jej děti i vedoucí považují za
velmi zdařilý a pevně doufáme, že nám podmínky a okolnosti dovolí pořádat akce podobného charakteru co nejčastěji.
Na tomto místě bych rád poděkoval
všem, kteří se na výletu nějakým způsobem
podíleli. Především to jsou řidiči, kteří absolvovali přes 100 Km s plným autem, vedoucí,
kteří výlet plánovali měsíce dopředu, hodné
tety a strýcové, kteří byli podporou nožičkám
a jejich majitelům a v neposlední řadě všem,
kteří nám na výlet přispěli menšími i většími
ﬁnančními obnosy. Poděkování patří také
servírkám v restauracích a průvodcům na SH
Bítově za trpělivost.
Po prázdninových měsících nás opět
čekala tvrdá práce a příprava na podzimní kolo
HRY Plamen, které se letos konalo ve Starovicích. Nyní se připravujeme na Vánoce pečením
cukroví a výzdobou klubovny. Nezapomínáme
ani na pravidelný trénink. Proto navštěvujeme i tělocvičnu a trénujeme uzly na soutěže v
novém roce. Každý, kdo by chtěl jít mezi nás je
srdečně zván na tréninky, které probíhají každý pátek v čase 16.00-18.00.
Za celý kolektiv vedoucích
Kryštof Lambot

Myslivecký spolek Drnholec si Vás dovoluje pozvat na

TRADIČNÍ

MYSLIVECKÝ PLES,
který pořádá v sobotu 14. 1. 2017 v KD v Drnholci.
Začátek ve 20 hodin. Vstupné 100,- Kč .
Hrát bude skupina STOUNI. Zvěřinová tombola zajištěna,
zvěřinové menu samozřejmostí.
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Plán kulturních akcí na rok 2017
14. 1. 2017
28. 1. 2017
4. 2. 2017
11. 2. 2017
18. 2. 2017
4. 3. 2017

Myslivecký ples
9. krojový ples
Noční otevřené sklepy
Fašaňk s Jarabáčkem
19. školní ples
Šibřinky

12. 3. 2017 Maškarní karneval
pro děti
26. 3. 2017 6. dětský krojový ples
16. 4. 2017 Místní výstava vín
23. 4. 2017 Zájezd na Floru
Olomouc
30. 4. 2017 Filipojakubská noc
14. 5. 2017 Místní oslava
Dne matek
1. 6. 2017 Drnholecký slavík
4. 6. 2017 Místní oslava Dne dětí

10. 6. 2017 MASH ROCK
– taneční zábava
TJ Dynamo Drnholec
1. 7. 2017 Krojované hody
2. 7. 2017 Krojované hody
22. 7. 2017 Červencová noc
12. 8. 2017 Soptík cup 2015
23. 9. 2017 7. drnholecké vinobraní
23. 9. 2017 Hotařova zábava
14. 10. 2017 Drakiáda
21. 10. 2017 Babská krojová zábava
28. 10. 2017 9. dušičkový guláš
a degustace slivovice
3. 12. 2017 Rozsvícení stromečku
5. 12. 2017 Vánoční akademie
9. 12. 2017 11. drnholecký jarmark
27. 12. 2017 Košt mladých vín

Poslední květnovou neděli 28. 5. a neděli 11. 6. 2017 máme objednané
vstupenky na muzikálová představení Ples upírů do Prahy. Kdo by měl
zájem, prosím, kontaktujte paní Bronislavu Šimčíkovou.

Tichá vzpomínka

Od minulé Památky zesnulých do začátku prosince
z našich řad odešli tito spoluobčané:
Václav Kopřiva, Michal Hrozek, Dana Štyksová, Anežka Kováčová,
Ludmila Karbulová, Františka Karbulová, Zita Štěpaníková, Jaroslav
Mráz, Františka Kachlíková, Juraj Kalianko, Julius Molnár, Ing.
Květoslav Čada, Milan Matysík, František Šipkovský, Miloš Komarov,
Pavel Čeman, Zdeněk Zůbek, Blahoslav Procházka, Elfrida Čápková.
Čest jejich památce
23

ŘÍJEN
Auerová Albína
Bačíková Jozefa
Čížek Josef
Čížková Františka
Damborský Bohumil
Hromník Ladislav
Hrůzová Dana
Juříček Rudolf
Karbula Karel
Knápková Anna
Kováč Jan
Krýslová Marie
Ludinová Emília
Marišlerová Jarmila
Nečas Václav
Němcová Vilemína
Pauli František
Pospíšek František
Pospíšková Marie
Stanislav Jan

PROSINEC
Bílek Stanislav
Domin Bohumil
Hlavenková Anežka
Issaová Miroslava
Janakiev Žorž
Jurkasová Alena
Juřenová Marie
Kadlečík Josef
Konečná Jana
Konečná Věra
Kratochvíl Karel
Kubišová Jiřina
Lehocká Milena
Liptáková Maria
Marišler Eduard
Mitischka Oldřich
Mondeková Květoslava
Muchová Hana
Pavelková Miloslava
Růžička Jaroslav
Smékalová Alena
Tomaštíková Zdena
Vavřina Jan
Wiedermanová Pavlína
Zemanová Ivana

Stopka Josef
Šebestová Alena
Šill František
Tölg Josef
LISTOPAD
Cypra Jiří
Hanáková Margita
Hrůzová Gena
Chmelinová Jiřina
Kadlečíková Jiřina
Komínková Jaroslava
Malíková Drahomíra
Polepil Stanislav
Seďová Ludmila
Srnková Jarmila
Tesařík Jindřich
Tomečková Rozalie
Wornell John Maurice
Zemanová Irena

Blahopřejeme

Vítání občánků
V sobotu 12. listopadu 2016 jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně
přivítali mezi naše spoluobčany tyto děti:

Elišku Grbavčicovou, Stelu Křižákovou, Viktorii Rozálii Bartoňkovou,
Jana Malíka a Miroslava Lečbycha.
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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Sbor dobrovolných hasičů a spolek vinařů
Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ ŠTĚPÁNSKÝ

KOŠT MLADÝCH VÍN
Košt se uskuteční v úterý

27. 12. 2016
ve sklepě staré radnice v 17.00 hod.
Jedinou podmínkou účasti je donést vzorek dobrého
vína, něco k zakousnutí a pár veselých historek.
Těšíme se na příjemné
setkání.
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Jak se nám plavalo v Hustopečích

Kurz plavaní
žáků druhých
a třetíchą tříd
základní školy
v plaveckém
bazénu
v Hustopečích

Služby, které vám
padnou na míru.
hypotéky
rychlý úvěr
překlenovací úvěr
stavební spoření

pojištění majetku
životní pojištění
reﬁnancování
konsolidace úvěru

To vše z pohodlí domova a bez zbytečných poplatků!
Kontaktuje nás pro více informací:

606 917 291

Drakiáda
2017

Fotoreportáž z letošního
velmi vydařeného ročníku

Do dnešní podoby
byla renovována
v r. 2011

Foto:

Miroslav
Plass
M
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