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Vážení spoluobčané,
letošní, nečekaně mrazivá
zima, tak jako každoročně
v tomto čase, předala svoji
vládu jaru. Příroda spala, ale
bohatého kulturního života
v obci se toto netýkalo. Proběhly noční otevřené sklepy,
plesy, fašaňk, šibřinky, dětský maškarní karneval, besídka k MDŽ, v nejbližší době nás čeká
výstava vín. Jsem velmi rád, že mám tu možnost všem organizátorům těchto akcí poděkovat, protože vím, že je to stojí spoustu času a
úsilí a vzkázat jim, ať se nenechají odradit.
Předpokládáme, že s výstavbou nového
kulturního domu se započne nejdříve v měsíci
září, po získání stavebního povolení a po provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Bylo dokončeno vypracování prováděcí projektové dokumentace, konečně jsme
taktéž dostali souhlasné stanovisko hygieny
a po několikaměsíčním jednání taktéž hasičů.
Čeká se ještě na vyjádření správců sítí - VaK
Břeclav a E-ON. V rozpočtu na letošní rok bylo
na výstavbu KD vyčleněno 10 mil. Kč.
Koncem roku bude zakoupena, již zmiňovaná, nová cisternová automobilová stříkačka
pro hasiče. Na její pořízení máme přiznány
dotace z Ministerstva vnitra ve výši 2,5 mil.
Kč a z Jihomoravského kraje ve výši 1 mil. Kč.
Celkové náklady budou činit 6 mil. Kč, čili spoluúčast městyse bude 2,5 mil. Kč, a tato bude
dotována 1 mil. Kč prodejem stávajících dvou
cisteren.
Letos se výměna bude týkat také automobilu pro pracovníky údržby. Stávající Felicia
bude vzhledem ke svému stáří a stavu vyřazena z provozu a bude pořízen do 100 tis. Kč
automobil jiný.

Na březnovém zasedání zastupitelstva
byl schválen rozpočet městyse na rok 2017,
v rámci něhož byly odsouhlaseny následující
akce, které chceme v letošním roce realizovat:
Údržba biocenter
1mil.
Vybudování víceúčelového
hřiště v areálu ZŠ
3 mil.
Úprava čistírny odpadních
vod
225 tis.
Výstavba kulturního domu
10 mil.
Nový chodník na Wolkerově ulici
včetně přechodů a veřejného
osvětlení
1,5 mil.
Základní škola – výměna elektroinstalace opravy interiéru
1 mil.
Kanalizace a vozovka
na Husově ulici
8 mil.
Revitalizace vodní plochy
pod Dyjskou ulicí
1,7 mil.
Vydláždění kontejnerových stání
100 tis.
Oprava chodníků u zastávky
a na Hornické ulici
800 tis.
Vybudování dětského hřiště
na Hrušovanské ulici
u bytových domů
400 tis.
Projekt na modernizaci rozhlasu,
pořízení bezdrátového
50 tis.
Částečná výměna svítidel veřejného
osvětlení
150 tis.
Pořízení cisternové automobilové
stříkačky pro hasiče
– spoluúčast obce
2,5 mil.
Jan Ivičič

Výzva pro veřejnost a vlastníky pozemků a nemovitostí v k.ú. Drnholec
Zastupitelstvo městyse Drnholec schválilo dne 9. 3. 2017 pořízení nového
Územního plánu Drnholce. Na základě tohoto usnesení byly zahájeny práce
na přípravě podkladů.
Vyzýváme tedy tímto vlastníky pozemků a nemovitostí v katastrálním území
Drnholec, a zároveň i občany a veřejnost, k podání podnětů na úpravu územního
plánu. Podání návrhů změn či úprav funkčních využití ploch v katastru městyse
Drnholec můžete podat v písemné podobě na Úřad městyse Drnholec
– Viceníková Lenka, tel. 519 520 971, e-mail: vicenikova@obecdrnholec.cz.
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Kupujete nemovitost? Pozor na změnu poplatníka daně
z nabytí nemovitých věcí
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.
Výrazní novinkou je změna osoby
poplatníka. Nyní je poplatníkem daně z
nabytí nemovitých věcí u koupě nemovitostí
převodce vlastnického práva, tzn. prodávající. Prodávající a kupující se však můžou již v
uzavírané kupní smlouvě dohodnout, že daň
uhradí kupující.
Nově bude od 01. 11. 2016 poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel 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 prodávající, kupující je ručitelem. Tzn., že neuhradil-li
daň z nabytí nemovitých věcí prodávající,
musí ji uhradit kupující. Zaplacenou částku
pak následně může vymáhat po prodávajícím.
Od 01. 11. 2016 však nově zákonná
úprava s institutem ručení za zaplacení daně

z nabytí nemovitých věcí nepočítá. Prodávající nebude ručit za zaplacení daně kupujícím. Podání daňového přiznání a platba
daně 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
nemovitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem
01. 11. 2016, se použije znění zákonného
opatření 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
nemovitosti.
Lze předpokládat, že sjednocení osoby
poplatníka daně z nabytí nemovitých věci
uvítají především ﬁnanční úřady z důvodu
zjednodušení. Kupující však musí při koupi
nemovitosti předem uvážit, zda disponuje
částkou odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí, resp. zda má možnost si tuto částku zajistit.

Změna obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích
Zastupitelstvo na svém 12. zasedání dne 9. března 2017 schválilo změnu obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích, která se týká rozšíření vymezení veřejného
prostranství. Byly vymezeny všechny plochy ve vlastnictví městyse v šíři mezi rodinnými nebo bytovými domy a vozovkami.
Tato změna je vyvolána potřebou městyse regulovat využívání těchto ploch. Důvodem je to, že na těchto pozemcích jsou odstaveny např. autovraky, jsou zde mnoho let
po ukončení stavby hromady písku a jiného stavebního materiálu, hromady dřeva atd.
atd. a kazí tak vzhled naší obce. Žádáme proto občany, kterých se tento problém týká,
aby do konce května tohoto roku z obecních pozemků výše uvedené odklidili. Pokud
se tak nestane, budou vyzváni k nápravě a bude jim zabrání veřejného prostranství
zpoplatněno sazbou 2Kč/m2/den. Samozřejmě se toto netýká stávajících stavebníků,
z nichž někteří nemají jinou možnost, než po dobu výstavby uložit materiál na obecní
pozemek. Děkujeme za pochopení.
Jan Ivičič
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A je to tady!
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) se dočkal své první
novely. Novelizační zákon č. 460/2016 Sb. s
sebou přinesl řadu změn, přičemž mezi jednu z nejzásadnějších patří znovuzavedení
zákonného předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům
na nemovitých věcech, a to s účinností od 01.
01. 2018.
Od 01. 01. 2014 zákonné předkupní
právo z naší právní úpravy téměř vymizelo,
když občanský zákoník nenavázal na předchozí právní úpravu tohoto institutu. Dnes
může spoluvlastník prodat svůj podíl přímo, bez povinnosti ho nejdříve nabídnout
ostatním spoluvlastníkům. Spoluvlastníci
tak nemůžou ovlivnit, s jakou další osobou
budou danou nemovitost sdílet.
Od ledna příštího roku se však situace
mění. Dle nového znění ustanovení § 1124
odst. 1 občanského zákoníku bude platit,
že „Převádí-li se spoluvlastnický podíl na
nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké.“.
Odst. 2 uvedeného ustanovení pak
stanoví, že „Odstavec 1 se použije i v
případě, že některý ze spoluvlastníků
převádí podíl bezúplatně; tehdy mají
spoluvlastníci právo podíl vykoupit za
obvyklou cenu.“.
Co tedy právní úprava účinná od
ledna 2018 znamená pro spoluvlastníky nemovitých věcí? Pokud spoluvlast-

ník nemovitosti bude chtít prodat svůj spoluvlastnický podíl na společné nemovitosti
třetí osobě, bude muset nejprve nabídnout
svůj spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům, tedy informovat je o svém
záměru prodat svůj podíl. Uvedené neplatí u
převodu podílu na osobu blízkou.
Stejně tak, bude-li chtít spoluvlastník
darovat svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti třetí osobě, která nebude jeho osobou
blízkou, pak je opět potřeba nabídnout podíl
ostatním spoluvlastníkům. Ti mají v takovém
případě právo podíl koupit. Cena za podíl se
určí jako cena obvyklá, tedy cena, která by
byla dosažena při prodeji spoluvlastnického
podílu obdobné velikosti na obdobné nemovitosti v daném místě a čase.
Ostatní spoluvlastníci buď nabídnutý
spoluvlastnický podíl odkoupí, nebo se svého
předkupního práva vzdají a spoluvlastník pak
bude moci prodat svůj podíl kupujícímu nebo
darovat obdarovanému.
Blížící se návrat k původní právní úpravě
bude pro prodávajícího spoluvlastníka znamenat vynaložení dalšího úsilí spojeného s
nabídkou spoluvlastnického podílu ostatním
spoluvlastníkům, pro ostatní spoluvlastníky
však přinese možnost ovlivnit do budoucna,
s kým budou nemovitost vlastnit.

Mladá rodina s dvěma dětmi (1,5 a 4 roky), nekuřáci, bez zvířat,
hledá dům (klidně starší, ale obyvatelný) či byt v Drnholci k pronájmu.
Přibližná doba nájmu 1-2 roky. K nastěhování od srpna 2017.
Prosím nabídněte.
Kontakt: 777 591 010 e-mail: marfi-art@seznam.cz nebo lerch.kamil@
gmail.com tel: 775 474 009
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Velikonoční nadějě

O Velikonocích stojíme u zdroje a pramene naší křesťanské víry. Pamatuji si, že jako
malým školákům nám paní učitelka vyprávěla
Ježíšův příběh, který končil v jejím podání jeho
smrtí. Velikonoce vypovídají o události, která se
odehrála třetího dne po ukřižování a která se
stala stěžejní a hlavní výpovědí apoštolů, totiž
Kristovo zmrtvýchvstání.
Paradoxně můžeme říci, že původní nevěra apoštolů je pro nás mnohem přesvědčivější,
protože nám umožňuje spolu s nimi projít oním
procesem uvěření v Ježíšovo vzkříšení, jež nemá
v historii obdoby. Ježíšova trpělivost s učedníky
/ a potažmo i s námi / je ohromná. Přišel, aby
vydal svědectví o svém Otci a zároveň naplnil
jeho vůli, spočívající v oběti vlastního života za
hříchy světa. Když o tom mluví, apoštolové se

hádají, kdo z nich je větší. V jeho rozhodujícím zápase a smrtelné agonii v Getsemanech
apoštolové, které pozval, aby byli s ním, usnou.
Jidáš zradil, Petr zapřel, všichni se rozutekli, jen
Jan zůstává pod křížem. Vedle tělesných bolestí
zažívá Ježíš i hlubokou opuštěnost. „Bože můj,
Bože můj, proč jsi mě opustil? Je dokonáno!
Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“
Třetí den. Velikonoční jitro. Úsvit vzkříšení. Prázdný hrob. Svědectví žen o vzkříšení.
Ježíš mezi apoštoly s oslavenými ranami jim
uděluje moc odpouštět hříchy. Tomáš chybí, a proto Ježíš přichází znovu, aby se mohl
dotknout jeho ran. „Nebuď nevěřící, ale věřící!“ A Tomáš? Padá na kolena s vyznáním
„Můj Pán a můj Bůh!“ Letnice v Jeruzalémě.
Duch svatý sestupuje jako oheň a naplňuje
srdce apoštolů, kteří odkládají jakoukoli bázeň
a s překypující radostí ohlašují Vzkříšeného.
„Je nemožné, abychom nemluvili o tom, co
jsme viděli a slyšeli“ - je svědectví Petra a Jana,
když jim židovští starší po uzdravení chromého brání v kázání.
Právě proto bylo evangelium hlásáno
všem národům až do dnešní doby. Třebaže
můžeme svůj každodenní život přirovnat spíše
ke Golgotě, víra ve vzkříšení má moc nás učinit
účastnými tohoto největšího Kristova vítězství
nad hříchem a smrtí a být zdrojem duchovní
síly, radosti a naděje.
Radostné a milostiplné svátky velikonoční
přeje P.Jiří Komárek, farář

Pořad bohoslužeb o Velikonocích

Velikonoční obřady budou společné pro všechny farnosti, a to
v Novosedlech na Zelený čtvrtek 13.4. v 18.00 hod., na Velký pátek 14.4. v 18.00 hod.,
na Bílou sobotu 15.4. ve 20.00 hod.
Na Boží hod velikonoční a na Velikonoční pondělí budou bohoslužby v obvyklém nedělním
pořadu: Jevišovka 7.30 hod., Novosedly 9.00 hod., Drnholec 10.30 hod.
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Knihovna

informuje

Milí čtenáři,
návštěvníci knihovny,
rok 2016 nám uběhl jako voda, v tomto roce bylo v knihovně registrováno 84 občanů, z toho 24 dětí. Celkem si čtenáři vypůjčili 3825 knih a časopisů. Na konci roku vlastnila knihovna celkem 9807 knih a 18 různých titulů
docházejících periodik.
Nových svazků bylo zaregistrováno 167 kusů a knihovna využila dvakrát nabídky výměnného
fondu z Městské knihovny v Břeclavi a zapůjčila 251 svazků. Pokud byste měli tip na dobrou knihu, na
zajímavého autora, napište mi na e-mail: knihovna@obecdrnholec.cz. Budu se snažit tyto tituly zajistit.
Čtenáři mohou využívat ON-LINE katalog na webových stránkách knihovny: www.knihovnadrnholec.web.cz, v tomto roce byla návštěvnost 644 osob. I nadále na stránkách knihovny najdete odkaz
1000 knih. Když na tomto odkaze napíšete název knihy, která se Vám líbila, bude Vám doporučeno tisíc
podobných.
Otevírací doba pro čtenáře je každé úterý a čtvrtek v době od 15.00 do 18.00 hodin.
Čtenářské poplatky zůstávají stejné jako minulý rok:
• děti, studenti a senioři 30,- Kč za rok
• dospělí 50,- Kč za rok.
Celý měsíc březen se mohli noví čtenáři
registrovat zdarma, byla vyhlášena amnestie
dlužníků.
V březnu navštívili knihovnu předškoláci
z mateřské školy, seznámili se s knihovnou,
zasoutěžili si v poznávání pohádek a hledali
úkol, který jim zadala paní učitelka.
Na konci měsíce března byla pro školní družinu připravena Velikonoční knihovna. Družina
navštívila knihovnu i na podzim a v zimě, na
žáky čekaly vždy zajímavé tajenky, soutěže a
tematicky vyzdobená knihovna. Dětem se určitě všechny akce moc líbily.
Ve dnech 15. 9. - 22. 9. 2016 byla provedena revize knihovního fondu za účasti paní Věry
Blahové, zaměstnankyně Úřadu městyse Drnholec.
Na závěr by bylo dobré zhodnotit minulý rok.
Co nám tento rok v knihovně dal? Především
každodenní setkávání se čtenáři a návštěvníky
knihovny, s lidmi milými, optimistickými, veselými a zvídavými, ale také s lidmi smutnými,
nešťastnými i naštvanými. Vždy šlo o setkání,
která nás obohatila o další zkušenosti. Děkuji
všem a těším se na další návštěvy.
Ilona Pitáková, knihovnice
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„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,
po ní opatrně vykračoval, pamatoval na
minulost, znal přítomnost a předvídal
budoucnost.“
(Jan Amos Komenský)

Vážení čtenáři,
na konci března,
28. 3., jsme si připomněli
den narození učitele národů – Jana Amose
Komenského. Tento den je tradičně označován jako Den učitelů. Proto bych chtěla na
úvod poděkovat všem pedagogickým pracovníkům základní školy a mateřských škol
za jejich práci ve výchovně vzdělávací oblasti.
Dále děkuji za práci v mimoškolních aktivitách, které obohacují nejen děti, žáky a žákyně, ale i veřejný život v obcích.
Ale vraťme se o dva měsíce zpět. Po
vánočních prázdninách jsme se rychle museli vrátit do pracovního rytmu, protože nás
čekalo pololetí a žáci si odnesli svá vysvědčení. Z celkového počtu 237 žáků si vyznamenání zasloužilo 111 z nich, pouze 3 žáci
neprospěli. Bylo uděleno 75 pochval třídního

učitele a 7 pochval ředitelky školy. Oproti minulému roku klesl počet důtek třídního učitele na
11, počet důtek ředitelky školy na 3 a pouze
2 žáci měli „dvojku“ z chování. Nezaznamenali jsme ani jednu neomluvenou hodinu.
Věříme, že tento příznivý trend se udrží i do
konce školního roku.
Kromě vzdělávání se naši žáci účastnili různých soutěží, exkurzí, přednášek,
kulturních programů, o kterých podrobně
informujeme na webových stránkách školy.
To nejdůležitější za uplynulé tři měsíce si
můžete přečíst v následujících článcích.
Závěrem přeji všem krásné jarní dny,
veselé Velikonoce a našim deváťákům úspěšné složení přijímacích zkoušek na stření školy!
Jana Kalandrová

Reprezentovali
Sotva jsme se vzpamatovali z předvánočních besídek a vystoupení, nastoupil nový kalendářní rok a ten školní se rychle s pololetním
vysvědčením přehoupl do své druhé půlky.
Ještě před nástupem na vánoční prázdniny nám udělali naši mladí sportovci radost na
pátém ročníku Vánočního trojboje v Hrušovanech nad Jevišovkou, kde nás reprezentovala
dvě družstva. Družstvo A ve složení Adéla Kovacsová, Jakub Šebesta, Adéla Dědíková a Zdeněk
Janda zvítězilo a družstvo B, které tvořila Nela
Kuchyňková, Steve Laskovský, Eliška Kolečkářová a René Kocourek, se umístilo na druhém
místě. Nejlepšího součtu umístění dosáhl René
Kocourek, fantastického výkonu na švihadle
Eliška Kolečkářová – 199 přeskoků za minutu.
Potěšila nás také starší a mladší děvčata
svým výkonem na turnaji v přehazované v Břeclavi. Družstvo starších děvčat si přivezlo pohár
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za třetí místo a ty mladší za druhé místo.
Dva turnaje odehráli chlapci osmé a deváté třídy o přeborníka okresu v košíkové. Na tom
prvním ve Valticích si celkem bez problémů naše

Pokračování na následující straně

družstvo vybojovalo postup na okresní přebor
v Charvátské Nové Vsi. Na tomto turnaji se
žákům vydařil začátek, kdy velmi kvalitním
výkonem favority z Nikolčic překvapili a porazili vysoko 13:8. Druhý zápas se už, bohužel,
nepodařil a žáci z Kobylí nás porazili 20:2.
Rozhodovalo skóre, které hrálo v neprospěch
našeho družstva, ale i přesto se nemuseli za
předvedené výkony stydět a konečné páté místo si určitě zaslouží pochvalu.
Ani šachisté nezaháleli a potěšili nás svými výkony v lednu na krajském přeboruv Břeclavi a turnaji legionářů, kde na sebe upozornil
svým výkonem zejména Tomáš Foltán. Poděkování patří i dalším reprezentantům – René
Kocourkovi, Michalu Foltánovi, Františku
Zugárkovi, Petru a Tomáši Zugárkovým, Václavu Krškovi a Michaelu Vlkovi.
Děkujeme žákům za skvělou propagaci
školy a vyučujícím paní Smíškové, Škrabalové
a panu Pichaničovi za jejich vedení.
Mgr. Jana Juřenová

Zápis do 1. třídy
V tomto čase jsme pravidelně informovali o proběhnutém zápise do 1. třídy. Od
letošního školního roku je tomu jinak. Zápisy do prvních tříd byly posunuty na měsíc
duben. V podstatě tak byl vyslyšen názor z řad mnoha odborníků i rodičů, kteří si
stěžovali na to, že v lednu nebo únoru je ještě velmi brzy na posuzování školní zralosti.
Hlavním záměrem bylo snížit zvyšující se počet odkladů a dopřát předškolákům i jejich
rodičům delší čas na rozhodování.
Snažíme se rodičům co nejvíce pomoci, proto i letos jsme domluvili návštěvu paní
Mgr. Uhrové z PPP Mikulov. Ta přijela přímo do mateřské školy a pro zájemce uskutečnila orientační vyšetření školní zralosti. Několika rodičům doporučila podrobnější
vyšetření a pozvala si je do Mikulova.
Ráda bych zdůraznila pro rodiče předškoláků, že dochází také ke změně při žádosti o odklad školní docházky. Pokud jste již rozhodnuti, že pro své dítě budete žádat
odklad, musíte se v den zápisu dostavit do školy a již v tento den k žádosti o odklad
doložit doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře. Je tedy nutné,
abyste se dostatečně včas objednali do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetřeMgr. Jana Juřenová
ní školní zralosti.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec oznamuje,
že zápis do 1. třídy se uskuteční dne 20. dubna 2017 od 13,30 hodin
v prostorách 1. stupně základní školy, Svatoplukova 277/2.
S sebou si přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz, psací potřeby.
V případě žádosti o odklad: rodný list dítěte, občanský průkaz, doporučení
školského poradenského zařízení, doporučení dětského lékaře.
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Černobílý, elegantní, nazdobený, ale hlavně vydařený by se
dal nazvat 19. školní ples. Připravovali jsme se na něj dlouho a
pečlivě, a vyplatilo se.
Od října se scházeli žáci a žákyně osmého a devátého ročníku
na nácvik polonézy, jejíž choreografii dává již tradičně dohromady
paní učitelka Bronislava Šimčíková. V nácviku jí ochotně pomáhaly
paní učitelky Soňa Zabloudilová a Hana Vlková. Začátky byly pro mnohé opravdu krušné, ale všichni v sobě nakonec našli ladné a plynulé pohyby, takže ples už zahajovaly páry
krásných slečen a sličných pánů, ve které se nám jako
zázrakem všichni proměnili. Bylo pěkné sledovat hrdé i
dojaté obličeje maminek, tatínků i dalších příbuzných,
jež s pýchou hleděli na své potomky. Všichni jsme s
napětím sledovali každý krok, každou špičku nohy, každé šoupnutí a podání ruky a byli jsme nervózní i za ně.
Zvládli to! A nejen polonézu a tanec. Zvládli své uvedení do společnosti. Zvládli se chovat kultivovaně, slušně,
zdvořile. Úvodním valčíkem pak poděkovali za ochotu a
čas, kterou jim rodiče věnovali při přípravě.
K tanci a poslechu hrála jako vždy vynikající kapela Šarže 54 a na parket vtáhla nejednu taneční dvojici.
O část kulturního programu se postarala také děvčata z naší školy. Pro některá děvčata se jednalo o první
vystoupení na veřejnosti, které se velmi zdařilo.
A my všichni ostatní se těšíme na jejich další vystoupení. Řadu kladných ohlasů posbírala nejen
všechna kulturní vystoupení, bohatá soutěž o ceny, ale
i půlnoční překvapení učitelů, které se neslo, jak jinak,
než v černobílém duchu.
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Za pořadatele bych chtěla poděkovat nejen všem, kteří se přišli osobně
pobavit, ale také hlavně těm, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci plesu
a všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli do soutěže o ceny.
Věřím, že se všichni přítomni dobře bavili a snad se těší na ples i v příštím
roce.
Jana Juřenová
(obrazová reportáž na 4. straně obálky)

Maškarní ples pro děti v Drnholci – neděle 12. 3. 2017
I letošní maškarní ples byl ve znamení tance, soutěžení, mlsání,
hopsání a dalších aktivit, které k pravému maškarnímu plesu patří.
Děkuji rodičům za přípravu krásných masek a ochotu trávit
s dětmi nedělní odpoledne, dětem za jejich bezprostřednost a výdrž, žákům ZŠ za pomoc s organizací plesu, kolegyním za čas strávený nejen
v bufetu a věrným sponzorům za dary.
Už se těším na příští maškarní ples.
Mgr. Hana Vlková, foto Tadeáš Malík

Vážení rodiče a přátelé školy, zvláště pak příznivci hudby,
dovolujeme si Vás pozvat na pěveckou soutěž našich
i přespolních žáků

Drnholecký slavík,
která proběhne ve středu 1. června 2017 od 13.30 hodin
v areálu základní školy „mezi smrčky“.
Na Vaši diváckou účast se těší pořadatelé.
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Zprávičky
z naší
školičky
První měsíce roku 2017 máme za sebou a
díky mrazivé zimě všichni už jistě přemýšlíme
o práci a odpočinku na zahrádkách. Přesto si
vás dovolím vrátit o kousek zpět a poinformovat, co všechno se od minulého čísla stalo v naší
mateřské škole.
Přenesme se v čase do ledna. Ve třídách
utichlo šeptání o vánočních dárcích a soustředění se přeneslo na velkou dávku sněhu, kterou
nám paní Zima uštědřila. Zimní radovánky
jsme si užívali opravdu velkolepě - stavěli jsme
sněhuláky, iglú, hráli koulovanou, jezdili na
bobech a lopatách z kopce.
V únoru jsme se jeli vydovádět do zábavního centra Wikyland, které již tradičně dvakrát ročně navštěvujeme. Navštívila nás zdravotní sestřička, rehabilitační sestra a shlédli
jsme rytmickou pohádku pro nejmenší. Ve třídě
předškoláků proběhla psychologická depistáž,
která má za cíl zjistit rizika možného školního
neúspěchu.
S plným nasazením jsme vpluli do měsíce
března, kde nás hned v úvodu navštívila divadelní pohádka o Krtečkovi a jeho kamarádech.
Podívali jsme se k hasičům, do lékárny a nevynechali jsme ani návštěvu knihovny - vždyť byl
březen - měsíc knihy - a ty my ve školce všichni
zbožňujeme.
Pilní jsme i v činnostech uvnitř mateřské
školy - soustředíme se na rozvoj motoriky, pro-

cvičování řeči, zdokonalujeme se v sebeobsluze,
trénujeme paměť a pozornost. Všemi činnostmi si zlepšujeme naši trpělivost a spolupráci.
Rádi se také ostatním pochlubíme novou básničkou, písničkou, známe pravidla spousty her
a u našich výtvarných dílek se každý rád zastaví. Předškoláci dávají svým činnostem pevný
řád a už teď se těší k zápisu do školy. Budeme
se snažit udělat maximum, aby všichni uspěli.
Naše mateřská škola se zapojila do projektu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my
pomáháme“. Děkuji touto cestou všem, kteří se do naší výzvy zapojili. A v těchto dnech,
kdy čtete tyto řádky, už víme, zda náš projekt
Vrbičky do naší školičky uspěl či nikoli. Všichni
si však přejeme tu první variantu ;-). Máme
radost z každé maličkosti, která se nám podaří
a pokud se nám podaří taková větší maličkost,
tak bude naše radost opravdu veliká.
V nadcházejícím období proběhnou v
mateřské škole další různé akce, z nichž nejočekávanější pro mnohé rodiče bude zápis dětí
do mateřské školy, který proběhne 10. května
2017.
A na závěr pár poděkování. Ráda bych
vyslovila poděkování všem rodičům, kteří nám
pomáhají a spolupracují s námi. Pedagogům i
provozním zaměstnancům bych ráda poděkovala za jejich nápady, vstřícnost a obětavost
při veškerém dění v mateřské škole. Všechny
akce, které pořádáme, je nejenom třeba uvážlivě naplánovat, promyslet, uskutečnit, ale je
zapotřebí také vynaložit spoustu vlastního
času a ochoty. Za toto vše nejenom jim, ale i
jejich rodinám velmi děkuji.
Přeji všem s přicházejícím jarem hodně sil
a energie k jarním aktivitám a pohodové prožití velikonočních svátků. Mějte jaro plné sluníčka a dobré nálady.
Sandra Bejdáková

Základní škola a mateřská škola Drnholec
zve všechny maminky i další rodinné příslušníky na oslavu

Dne matek

Kulturní program se uskuteční v neděli 14. května 2017
ve 14.00 v sále kulturního domu.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018
Vydávání tiskopisů (žádost, lékařské potvrzení):
• od 24. 4. 2017 denně od 6.30 do 16:00 v MŠ Drnholec (Hrušovanská, Svatoplukova)
Přijímání žádostí (zápis dětí):
• 10. 5. 2017 od 8.00 do 11.00 v MŠ Drnholec - Hrušovanská 46
s sebou přineste: vyplněnou žádost o přijetí a lékařské potvrzení, občanský průkaz
zákonného zástupce, rodný list dítěte, psací potřeby
Ředitelka základní školy a mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o
přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení dle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (dosažení vyššího počtu bodů). Kritéria naleznete na nástěnce v MŠ a na
webových stránkách školy.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:
• na webových stránkách od 15. 5. 2017
• zákonným zástupcům nepřijatých dětí budou rozhodnutí doručena doporučenou poštou

S oranžovou za pohybem“
V úterý 21. března 2017 bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště na Svatoplukově
ulici. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili zástupci městyse, pan starosta
Jan Ivičič, pan místostarosta Ing. Bronislav Kocman, regionální zástupkyně ČEZ
paní Jana Štefánková, zástupkyně ﬁrmy Dřevoartikl paní Blanka Plačková a vedení školy. Přítomni byli také rodiče, paní učitelky a děti.
V listopadu 2014 Městys Drnholec otevřel zrekonstruovanou třídu předškoláků v přízemí budovy
základní školy. Rekonstrukci včetně vybavení hradil v plné výši zřizovatel školy a na vybudování dětského hřiště mu už ﬁnance nezbyly. PenAíze jsme nakonec sehnali díky dotaci Nadace ČEZ po předložení
projektu „S oranžovou za pohybem“, který z velké části zpracovala paní Sandra Bejdáková. Nadace ČEZ
schválila dotaci ve výši 240 tisíc Kč, Městys Drnholec přispěl částkou 100 tisíc Kč. Po získání peněz jsme
se bez váhání pustili do realizace dětského hřiště. Velmi děkujeme za výbornou spolupráci s dodavatelskou
ﬁrmou Dřevoartikl ze Znojma, která zajistila dodávku hracích prvků dle našich požadavků.
Nové hřiště slouží zejména dětem ze třídy
předškoláků MŠ Drnholec ve věku 5 – 7 let. V odpoledních hodinách se k nim přidává 75 dětí ze školních
družin základní školy. O kompletní správu hřiště se
staráme sami. Kvůli bezpečnosti dětí je areál hřiště
oplocený a uzamykatelný. Děti mohou dovádět třeba
na lezecké stěně s otvory, opičí dráze, obručové věži
nebo skluzavce.
Nadace ČEZ pomáhá městům a obcím po celé
České republice budovat Oranžová hřiště již od svého
založení v roce 2002, za tuto dobu podpořila vznik
více než 400 hřišť, z toho 64 v Jihomoravském kraji.
„Pohyb na čerstvém vzduchu by měl být během dne
tráveného ve školce samozřejmostí. Stejně tak školní děti se potřebují po vyučování proběhnout a vybít
přebytečnou energii při venkovních hrách. Jsme rádi,
že se děti v Drnholci svého hřiště dočkaly a letošní
jaro už stráví na čerstvém vzduchu,“ uvedla v tiskové
zprávě paní Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.
Jana Kalandrová
(snímky ze slavnostního otevření - na 2. straně obálky)
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Tříkrálová sbírka

Sobota 7. 1. 2017, pořádně a hlavně teple
se obléct, připravit hlasivky na mrazivý dech
letošní první lednové soboty a možná také vzít
si s sebou termosku skvělého a teplého čaje.
Domnívám se, že toto byly ranní myšlenky
všech (především dospělého doprovodu dětských koledníků; za děti si to určitě pomysleli jejich rodiče), kteří jsme i letos vyšli do
ulic a se známou koledou na rtech se snažili
alespoň trochu zpříjemnit den všem, co nám
při Tříkrálové sbírce otevřeli a do charitativní
kasičky přispěli.
Již se stalo tradicí, že nám úvodní i závěrečný azyl poskytla místní fara. Na faře se sešlo
devět dospělých (Pavel Božek, Dana Božeková, Pavel Straub, Věra Šebestová, Andrea Španielová, Ivana Štyksová, Ludmila Štyksová,
Marie Šůstková a Alexandr Závody), kteří
působili jako doprovod dětských koledníků
(Hynek Děneš, Pavlík Hanák, Zuzanka Kurtinová, Esterka Kaďurková, Dominik Křivánek, Tomáš Ligas, Eliška Malíková, Maruška
Mondeková, Jeník Nevěčný, Elinka Sedláčková, Pavlík Straub, Magdalenka Sýkorová,
Míša Španiel, Julinka Štěpaníková, a Jarek
Trčka). Na faře jsme se připravili na rozchod
po ulicích našeho městyse. Děti si oblékly bílé
košile ministrantů, na svoje zimní čepice si
připevnili papírové koruny. Dospělí si vzali
svoje tříkrálové vizitky, rozdělili si zapečetěné
pokladničky, bílé křídy, cukříky pro občany
na rozdávání. Hlavně jsme vytvořili skupinky,
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kdy každá z nich dostala přidělenou jednu ulici, na které jsme se snažili svým zpěvem koledy zaujmout místní občany. Některý dospělý
měl k sobě jedno dítě a některý dospělý měl
děti dvě. Stále nás, resp. dětí chodí málo. Ideální by bylo uskupení jednoho dospělého a
třech dětí, aby šlo opravdu o Tři krále (a jejich
dospělý doprovod).
Po úvodních okamžicích jsme šli společně do kostela, kde bylo našemu dobrovolnému a charitativnímu chování poskytnuto
požehnání. Mohlo se tedy vyjít vstříc mrazivému počasí při obcházení jednotlivých domů
v ulicích Drnholce. Šlo se od jednoho domu
k druhému. Někde nám otevřeli a jinde zase
ne. Těm, co přispěli do zapečetěných pokladniček řádně označených Charitou Břeclav
finanční hotovostí, ale i těm, kteří obdarovali
nějakým pamlskem či ovocem dětské koledníky, moc děkujeme za podporu. V Drnholci se letos vybralo 39264,- Kč (minulý rok to
bylo 35420,- Kč). To je velice pěkná částka,
která svoji hodnotou láká k překonání mezníku 40000,- Kč. Půjdete do toho s námi i příští
rok? Ještě jednou děkujeme všem, co jakkoli
přispěli.
Koledníci získali od Charity Břeclav jako
poděkování volné lístky na nový (2016) český
rodinný animovaný dobrodružný film režisérky Galiny Miklínové na motivy knižní série
o zlodějích lichých ponožek. Film Lichožrouti
má podtitul Bacha na ponožky! Mikulovské kino tento film pro všechny koledníky z
Mikulovska promítalo v sobotu 11.2.2017.
Osudy hlavních protagonistů Lichožroutů a
jejich největšího protihráče, podivínského a
opuštěného Profesora, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého Lichožrouta Hihlíka, na
kterého čekala velká dobrodružství. Na ploše
animovaného dobrodružného gangsterského
příběhu dvou znepřátelených lichožroutských
gangů, střetu dvou generací a dvou morálek,
je vykreslen svět podobný lidskému. Film
byl úsměvný a v podstatě vedl i k zamyšlení.
Většinou se líbil, tak jsme v teple kina všichni
strávili příjemné a uvolněné odpoledne.
Poté (23. 2. 2017) ještě Charita Břeclav
rozesílala i písemné poděkování všem koled-

níkům. Nebylo samozřejmě posíláno všem.
Bylo zasláno vždy jednomu zástupci, který si
v dané obci vzal tuto charitativní akci na starost a který se o toto poděkování podělil i s
ostatními spolukoledníky. Z tohoto poděkování vyplývá, že se do letošního 17. ročníku
Tříkrálové sbírky zapojilo na okrese Břeclav
přes 1800 koledníků. Tříkrálová sbírka otevírá srdce jiných lidí, vítězí nad lhostejností k
neštěstí ostatních a nechává zapomenout na

současný konzumní styl života. Tříkrálová
sbírka plní tři hlavní úkoly: předání požehnání domácnostem, osvětu a výchovu k sociálnímu cítění veřejnosti, vzrůstající výtěžek, díky
kterému může Charita lépe a více pomáhat.
Děkujeme všem přispěvatelům a též i všem
výše uvedeným koledníkům a dospělému
doprovodu.
Za dospělé koledníky-doprovod Andrea Španielová

9.Krojovy‘ ples

Poslední lednovou sobotu se v Drnholci uskutečnil
tradiční krojový ples, již devátý v pořadí. Ples byl zahájen předtančením Československé národní besedy, kterou
tančily čtyři kolečka po osmi tanečnících. Tři kolečka
byla složená z drnholeckých tanečníků a jedno bylo z
tanečníků z mikulovského souboru Pálava.
K poslechu a hlavně k tanci vyhrávala dechová
hudba Ištvánci, která nás nenechala vydechnout a hrála téměř bez přestávky. Ale tak to na
správném plese má být. Tak jsme se protancovali až do druhé hodiny ranní, která byla konečnou.
Na závěr zbývá poděkovat všem, kteří pomáhali s organizací plesu a také všem sponzorům a hlavně návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit svou přítomností. Ples jsme si užili
a doufáme, že stejně tak si ho užili i návštěvníci a že příští rok nás poctíte svou návštěvou na
výročním desátém plese. Budeme se na Vás těšit.
Vaši pořadatelé
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Noční sklepy 2017
V únorovém vlahém podvečeru se
u hasičské zbrojnice sešli účastníci k již
čtvrtému ročníku „Nočních otevřených
sklepů“.
Letošního ročníku se zúčastnilo 14
místních vinařů, kteří si pro návštěvníky připravili vzorky z loňské úrody.
Začátek putování po sklepech odtroubil
ponocný, umělecky ztvárněný Petrem
Ševčíkem. Celičký průvod účastníků, za
svitu loučí a doprovázený organizátory
v dobovém oblečení, se vydal na cestu
do prvního sklepa. Ponocný pak svým
troubením u každého sklepu oznamoval
odchod k následujícímu vinaři.
Počasí nám přálo, i když oteplení
částečně komplikovalo pohyb návštěv-

níku po konci ulice Husova. Doufáme, že
návštěvníci si tento ročník užili, stejně
jako my.
P.S. Děkujeme návštěvníkům za
pochopení, že tato akce je putování a je
určena i pro místní vinaře, kteří pro Vás
otevřou svůj sklep, ale také se tohoto putování chtějí zúčastnit. Proto jsou sklepy na
trase putování otevřeny pouze v době uvedené v časovém plánu na mapě.
Bacchus

TJ Dynamo Drnholec z.s. a drnholečtí stárci
vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY
v Drnholci,
které se budou konat
1. - 2. 7. 2017
na hřišti TJ Dynamo Drnholec.

V sobotu k tanci a poslechu hraje dechová hudba Boršičanka
Antonína Koníčka, Začátek ve 20.00 hod.
V neděli hraje kapela Horenka, začátek ve 20.00 hod.
V neděli odpoledne vystoupí folklórní soubor Jarabáček z Drnholce,
začátek odpolední zábavy ve 14.00 hod.
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Činnost Dynama Drnholec, z.s.
Protože toho mám na srdci
spoustu, dlouho jsem přemýšlel,
jak tento článek začít. Je však pravda, že jsem někdy chtěl s činností
předsedy skončit.
Začal bych tedy rokem
2016…..
Prvním důležitým krokem
bylo vyrovnat se s legislativou,
kterou nám připravila vláda. Půlroční přípravy, které předcházely
únorové valné hromadě, nebyly
vůbec jednoduché. Zahrnovaly
přípravu nových stanov a názvu klubu, zajištění zákonných požadavků na vedení účetnictví
a různé další záludnosti. Nastala otázka, zda se
vše stihne v termínu. Naštěstí se našli lidé z okolí, kteří mi dokázali pomoct. Na valné hromadě
byly tyto změny a stanovy schváleny a připraveny
k dalšímu kroku a tím bylo zajištění všech dokladů k zaslání na Krajský soud v Brně. Podle nové
legislativy jsme tedy oﬁciálně spolkem s názvem
TJ Dynamo Drnholec, z.s.
Dalším požadavkem legislativy bylo zajištění vedení podvojného účetnictví pro spolky.
Sehnat účetní, která by byla ochotna vést naše
klubové účetnictví, byl pomalu zázrak. Zázrak se
ale stal a to v podobě ochoty paní až z Moravského Krumlova.
V průběhu roku jsme se pokusili o obnovení
a založení žákovského družstva. Neříkám, že by
děti neměly zájem, ale věkové rozpětí od sedmi
do patnácti let nešlo zkoordinovat tak, aby se
mohlo s dětmi do nějaké soutěže. Tady bych ještě
poděkoval za trénování dětí Frantovi Svobodovi,
který se toho ujal s velkým nasazením a také za
velkou pomoc Martinovi Mrenicovi. Bohužel,
postupem času zájem dětí opadával, slyšely různé
narážky a vtipy od spolužáků, ale také od rodičů.
Někdo říkal to, jiný zase tam to, pojď tam nebo
tam, v Drnholci to stojí za prd. A já se vás ptám:
„Opravdu v Drnholci není zájem ze strany vás,

bývalých fotbalistů, nebo kohokoliv jiného, že
je neochota pomoct s fotbalem a vedením mládeže?“ Mým zájmem a snahou je pokusit se znovu o obnovení činnosti mládeže, i kdyby to mělo
být zatím jen s těmi nejmenšími. Do budoucna
se bez pomoci srdcařů pro drnholecký fotbal
bohužel neobejdeme.
V jarní části sezóny jsme měli dvě družstva. A
tým a B tým. Nejdříve bych rád řekl
pár slov k B týmu. Když se zakládal
B tým, tak byl takový zájem, že to
pomalu vypadalo na to, že je to na
další dvě družstva. Jenže ne nadarmo se říká, historie se opakuje. Tak
jak zájem nastal, tak rychle opadl.
Poslední zápasy se dohrávaly stylem shánění a obtelefonováváním
hráčů a stěží se vždy poskládalo
alespoň 11 hráčů, aby se utkání
odehrálo. Naštěstí se jarní část
dohrála bez větších ﬁnančních
postihů. Na základě těchto událostí jsem i přes
nevoli některých hráčů zrušil B tým a do nového
ročníku jsem již družstvo nepřihlásil.
Co říct k A týmu ….? Mužstvo se snažilo o
opětovný návrat do okresního přeboru. Máme
mladý a bojovný tým, ale bohužel někdy ta disciplína skřípe. V důležitých zápasech se ztratily
body a to nás nakonec připravilo o postup a
skončili jsme na druhém místě. Některé události
vedly k tomu, že u týmu skončili trenéři Michal
Schmidt a František Svoboda. Chtěl bych jim
touto cestou ještě jednou poděkovat za přínos
pro náš fotbalový klub.
Rád bych již zapomenul na veškeré neshody a rozbroje, které nakonec vedly k tomu, že
jsme novou podzimní sezónu hráli bez trenéra.
Mužstvo hraje líbivý útočný fotbal, ale horké hlavy je někdy těžké zchladit a tyto výbuchy vedly
k tomu, že náš tým, i když vedl, dokázal jasně
vyhraný zápas prohrát. Po skončení podzimní
části jsme na třetím místě se skóre 39:20 a 26
body. Na první místo ztrácíme pouhé 3 body.
Někteří hráči si, doufám, uvědomili, že bez trenéra a vedení mužstva to opravdu nejde. Nakonec jsem moc rád, že s pomocnou rukou pro jarní
sezónu přišli Michal Schmidt a Zdeněk Hanák,
kteří se ujali trénování a vedení mužstva. Budeme se těšit na první jarní domácí utkání 26.3
v 15:00 proti mužstvu z Ladné. Přijďte náš tým
Pokračování na následující straně
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povzbudit v jarní části sezóny.
V loňském roce jsme za pomoci vlastních sil
a zdrojů dokončili opravu WC, kde jsme byli nuceni opravit zatékající střechu, přístřešek a zástěnu
před dveřmi. Dále bylo třeba opravit propadající
se dlažbu, aby si nikdo nezlámal např. nohy. Dále
bylo nutné opravit oplocení u přístupové cesty do
areálu, kde došlo k sesunutí cihlových základů a
vyvrácení pletiva. Dokončili jsme rovněž přístřešek pro diváky. Který ocení zejména při dešti a
další nepřízni počasí. Pro lepší pohodlí a bezpečí
diváků a návštěvníků by to ještě chtělo zpevnit
přístupovou cestu do areálu.
Naše organizace by bez pomoci dotací od
Městyse Drnholec, ale hlavně bez kulturních
akcí, které pořádáme, nezvládala fungování a
chod. Pořádáme maškarní ples Šibřinky, Krojované hody a pomáháme s organizací Babských
hodů. Rád bych začal s návštěvností všech akcí
včetně návštěvnosti na fotbalových utkáních.
Na naše domácí utkání přichází pravidelně velké množství diváků. Každé cizí mužstvo, včetně
rozhodčích, jsou překvapeni, kolik lidí si zvolí
v Drnholci nedělní odpoledne k fandění fotbalu.
Dát si výbornou klobásku nebo chlazené pivo je
samozřejmostí. Na maškarní ples Šibřinky, chodí
každým rokem víc a víc lidí v maskách. Tato akce
se stala jednou z největších a nejoblíbenějších
zábav. My, jako pořadatelé, děkujeme všem návštěvníkům, zejména však všem ochotným sponzorům a v neposlední řadě hlavně lidem, kteří si
dají tu práci k vytvoření masek. Letošní Šibřinky
již proběhly a o této akci jsem se zmínil v samostatném článku. Přeskočil bych krojované hody,
ke kterým se vrátím později.
Rád bych se zmínil k Babským hodům.
Když před pár lety přišly nadšené ženské s nápadem pořádat babské hody a přišly nás požádat,
zda bychom je nepodpořili a nepomohli jim se
zajištěním akce, rádi jsme jim vyhověli. První
zábavy se konaly na hřišti, kde však bylo pravidlem, že pršelo. V roce 2015 se akce přesunula na říjen do sálu kulturního domu. Zábava se
vydařila a všichni se dobře bavili. Ale jak se říká,
všeho moc škodí a postupem času opadává zájem
lidí v Drnholci o podobné akce. Návštěvnost 74
lidí na posledních Babských hodech je opravdu
tristní. Vezměte v potaz, že vstupné vám nezaplatí ani dechovou hudbu. Jako pomocná ruka
sklidíte kritiku, že jsme udělali malou propagaci,
že kvůli tomu není návštěvnost… Rád bych řekl,
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že my jsme byli ochotni vás podpořit a vás, milé
ženy, netížilo nic, šly jste se pouze pobavit a jestli
fotbalisti zaplatí vše a o vše se postarají vám některým bylo jedno. To, že vás nedošli podpořit ani
vaši rodinní příslušníci je bohužel jiná smutná
stránka. Nechceme o tuto akci přijít, ale pokud
se nedomluvíme na lepší spolupráci, tak bohužel
tuto akci nebudeme nadále zastřešovat.
Největší akcí, kterou pořádáme spolu s drnholeckými stárky, jsou krojované hody. Všechny
přípravy na tanečním place, oprava lavic a stolů
dopadla dobře. Došlo k přesunutí místa na stavění máje. I když se to možná některým nelíbilo,
myslím si, že současné místo je mnohem lepší.
Jako asi pravidlem je, že nám akci něco pokazí.
V sobotu se opět zatáhlo a my jsme byli nuceni
hody přesunout opět na kulturní dům. Bohužel,
zájem lidí bavit se v letních dnech na sále je velice
malá a proto někteří odešli z hřiště domů a jiní
v dešti ani nevyšli. V neděli nám již počasí přálo.
Odpoledne nám svým vystoupením zpříjemnil
drnholecký dětský folklórní soubor Jarabáček.
Velice nás potěšila velká návštěvnost a podpora
dětí. Bohužel, tady se pozastavím nad jednou
věcí. Najdou se lidé, kteří si neodpustí připomínky ke vstupnému, že chceme zbohatnout i na
dětech a nejen to, že dokonce okrádáme mladé
v krojích. Kdo tyto informace šíří Drnholcem jistě ví a pokud má takové názory, rád bych těmto
lidem vzkázal, že mohou místo nesmyslných řečí
zvednout zadek, dojít nám pomoct a podílet se
na organizování hodů. Kolik času a energie stojí
zorganizováním této akce, na kterou si někteří
z nás organizátorů musí brát i dovolenou v práci,
zdarma a ve svém volném čase, tak o tom někteří
nemají ani potuchy. Třeba tito lidé pak přestanou
plodit takovéto nesmysly. Rád bych vám všem
ještě řekl, že dechová muzika nehraje odpoledne v neděli zadarmo, že stojí nejen v sobotu, ale
i v neděli nemalé peníze, na které nám bohužel
nikdo nepřispívá. Dali jsme si za cíl podporovat
mladé děti v krojích. Vstupné bude věnováno na
tyto účely. Vybraná částka v hodnotě 4.000 Kč na
odpoledním vystoupení, byla věnována na podporu Jarabáčku. Doufejme, že letošní rok nám
bude víc přát a všichni, kteří mají rádi krojovou
zábavu dojdou podpořit drnholecké stárky v krojích dne 1.-2. 7. 2017.
Jako novinku a snad i začínající tradici, plánujeme v letošním roce na 10. 6. 2017 rockovou
zábavu s kapelou MASH z Plzně. Zveme všechny

skončily by také akce pro Drnholec, kterými
jsme velkou měrou nápomocni pro zviditelnění
městyse. Pokud se někoho mé drobné rozhořčení
dotkne, je na každém z vás, jak to kdo pochopí
nebo přijme. Na druhou stranu, bude-li chtít být
nápomocen fotbalu v Drnholci, budeme rádi za
vaše jakékoliv podněty nebo pomoc.
Malý citát: Poučit se z chyb včerejška, žít pro dnešek a doufat v budoucnost fotbalu.
Za TJ Dynamo, předseda Josef Štyks
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Babytenis
Vilém Hanker získal
4.místo na turnaji
v tenise

V sobotu 18.3.2017 se konal turnaj babytenistů
ve Starém Městě kam se vydal hráč Vilém Hanker TK
Hrušovany a Karolína Šišláková TK Hrušovany. Hrálo
se ve čtyřech skupinách chlapci a děvčata dohromady ,
hrálo se do čtyřech gemů a ze skupiny postoupili oba naši
hráči .
Karolína postoupila z prvního místa, kde si vyhrála
všechny své zápasy 4:0,4:0,4:0 a Vilém z druhého místa, kde si prohrál jeden zápas 0:4,4:2,4:2. V semiﬁnále
narazili naši hráči na sebe, kde si své vítězství obhájila
Karolína výhrou 4:1.
Ve ﬁnále nestačila na
domácího hráče ,kterému podlehla 0:4.
Z turnaje si Vilém
Hanker odváží krásné 4. místo a Karolína Šišláková 2. místo. Přejeme hodně
štěstí na dalších turnajích.
TK Hrušovany, www.tenis-hrusovany.cz

Úspěšná resuscitace ve spolupráci
s hasiči - Novosedly
Poslední den v lednu přijalo operační středisko ZZS JmK tísňovou výzvu o náhlém bezvědomí muže v obci Novosedly. Operátorka zahájila s volajícími ihned telefonicky asistovanou resuscitaci a současně vyslala tým ZZS. Operační středisko ZZS
ihned aktivovalo záchranný řetězec first respondera s AED.
Pro tuto adresu byla nejbližší dostupná pomoc first respondera prostřednictvím
jednotky SDH Drnholec a proto KOPIS HZS JmK ihned vyslal tuto jednotku. Hasiči
po příjezdu na místo převzali resuscitaci a použili automatizovaný externí defibrilátor,
který vyhodnotil srdeční aktivitu jako vhodnou k podání výboje. Hasiči prováděli kvalitní resuscitaci za pomocí AED, rozšířenou o ventilaci pomocí ambuvaku a kyslíku.
Druhý výboj byl úspěšný a u pacienta došlo k obnovení oběhu.
Zdravotnická záchranná služba přijela k pacientovi, který díky rychlé pomoci
všech zachránců již byl po úspěšné resuscitaci. Náš tým pacienta převzal do péče a
následně jej transportoval na koronární jednotku do Brna.
Tento případ je jen dalším dokladem důležitosti systému rozšíření AED v JmK,
kterému se ZZS intenzivně věnuje. Díky včasné aktivaci pomoci a kvalitní resuscitaci
za pomoci AED se již podařilo zachránit mnoho životů a právě tento pacient je dalším
z řady osob z resuscitovaných ještě před příjezdem ZZS. Všem, kteří přispěli za záchranu pacienta, patří poděkování.
ZZS JmK p.o.
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Fašankový průvod 2017

V sobotu 25. 2. 2017 se sešly nejen děti z
Jarabáčku, ale také jejich rodiče a jen tak známí
i neznámí z Drnholce a okolí. Sluníčko nám přálo, lidé, kteří chtěli, dětem otevřeli a přispěli do
pokladničky Jarabáčku. Chlapci z Jarabáčku se
předvedli s fašankovým tancem Pod šable, který je naučil pan Petr Ševčík. Děkujeme. Průvod
prošel hlavními ulicemi Drnholce a u hospody
U Ondrů jsme se v odpoledních hodinách rozešli
s dobrým pocitem, že tradice fašanku se v Drn-

holci zatím drží. Děkujeme všem, kteří šli s námi
v průvodu. Děkujeme fotografům za krásné
fotečky, které můžete najít na stránkách našeho
městyse. Děkujeme všem, kteří dětem otevřeli a
hlavně těm, kteří nás i finančně podpořili. Děti
v kasičce našly 4502Kč. Budou se hodit na akce
Jarabáčku. Děkujeme.
Bronislava Šimčíková - vedoucí Jarabáčku

Nová radnice Drnholec
Rádi bychom vás pozvali do nově otevřené radnice na
Náměstí svobody 1, která zahájila provoz 10. 3. 2017. Těšit
se můžete na výbornou kávu, široký výběr moravských vín,
domácí dezerty, točené pivo, domácí limonády a v neposlední řadě na
velmi pestrou nabídku míchaných
koktejlů. Čeká na vás jedinečná
atmosféra starobylé budovy a příjemná obsluha, která ráda splní
jakékoliv vaše přání.
V měsíci březnu a dubnu je
otevírací doba v pátek od 18:00,
v sobotu a v neděli od 13:00. O případných změnách otevírací doby
budeme neprodleně informovat.
Celý tým Nové radnice Drnholec
se těší na vaši návštěvu!
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Český den proti rakovině 2017
Liga proti rakovině Praha
Středa 10. května
21. ročník veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha
(prodej žlutých kvítků s modrou stužkou a rozdávání letáčků s inform
cemi o prevenci rakoviny)
Tematické zaměření letošní sbírky: devatenáct let se květ měsíčku lékařského
Nádorová onemocnění hlavy a krku (nádo- s barevnou látkovou stužkou stal symbolem
boje proti rakovině.
ry ORL)
Podle nejnovějších statistických údajů se • Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvojice)
onkologickým pacientem stane každý třetí nabízejí během tohoto dne letáky s informaceobčan České republiky a každé čtvrté úmrtí je mi o prevenci rakoviny a látkovou kopii květu
měsíčku lékařského se špendlíkem na připevzpůsobeno rakovinou…
Dodržováním jednoduchých zásad zdravého nění a stužkou za dobrovolný příspěvek (minimálně 20 Kč).
životního stylu a využívání možnos• Peníze za kytičku vhazují dárci
tí preventivních vyšetření lze velké
přímo do zabezpečených pokladčásti onkologických onemocnění
ních vaků. Tyto vaky jsou po skonpředejít!
čení akce předány k přepočítání na
Šíření zásad prevence rakoviny
pobočky České pošty. Pošta poté
je naším hlavním cílem, pomozte
zašle peníze na účet LPR, která je
prosím i Vy…
následně rozdělí na jednotlivé proKdo je Liga proti rakovině Praha?
gramy boje proti rakovině.
• Liga proti rakovině Praha je nezis• Symbolickou odměnou pro dobrovolková organizace. Jejím hlavním cílem je již
25 let snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v níky jsou žlutá trička s logem akce, které jim
České republice. K dosažení tohoto cíle zvolili po skončení zůstávají, pro koordinátory akce
(pedagogy, vychovatele atd.) jsou připraveny
tři hlavní dlouhodobé programy:
- prevenci nádorových onemocnění a vý- drobné dárky.
• Mezi dobrovolníky jsou kromě členů
chovu ke zdravému způsobu života
- zlepšení kvality života onkologických paci- sdružení onkologických pacientů především
studenti všech typů škol (středních, základentů
- podporu onkologického výzkumu a pří- ních, vysokých i mateřských), junácké a pionýrské oddíly, členové ČČK, ČSŽ, dobrovolní
strojového vybavení onkologických pracovišť
Její činnost je financována ze sponzorských hasiči, zástupci měst a obcí, firmy i jednotlivci.
darů a především z výtěžku veřejné květnové nýrské oddíly, členové ČČK, ČSŽ, dobrovolní
hasiči, zástupci měst a obcí, firmy i jednotlivci.
sbírky. Více na www.lpr.cz.
Další informace také na www.denprotirakoviCo je Český den proti rakovině?
• Sbírková akce s nejdelší tradicí v ČR - za ne.cz.

*********************************************
Vážení spoluobčané, žáci a pedagogové Základní školy Drnholec se letos opět
zapojí do „květinového dne“. Ve středu 10. května 2017 budou nabízet symbolické
květy měsíčku lékařského s modrou stuhou dopoledne v budově školy a v odpoledních hodinách v obcích Drnholec, Jevišovka, Nový Přerov a Novosedly. Děkujeme
všem, kteří přispějí a pomohou tak v boji s touto zákeřnou chorobou.
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„Vzpomínky na vyhnání německy
mluvících obyvatel z Mikulovska
1945 – 1946“
Výňatek z knihy......
V roce 2016 vydal Kreisrat Nikolsburg
im Südmährerbund e.V. Otištěno se souhlasem autorů.
Vzpomínky neznámého autora, bývalého občana Drnholce.
Jak se píše v úvodu knihy: „Nechť tato
vyprávění přispějí k lepšímu pochopení
toho, co se stalo, i k dialogu mezi oběma
stranami. K dialogu vedenému v rámci
dobrého sousedství a mírumilovnosti.“
Když se přiblížila fronta, bylo 17. dubna 1945 oznámeno, že veškeré obyvatelstvo
musí obec do druhé hodiny odpolední
opustit. Jen málo rodin tento pokyn následovalo. Ti, kdo prchli do rakouského pohraničí, byli však překvapeni rychlým postupem Rudé armády. Několika spřežením
se podařilo dostat se až do Bavorska, jistý
počet mladých dívek pak odešel v doprovodu wehrmachtu na západ. Ti, kdo zůstali doma, se uchýlili 22. dubna do sklepů, a
ačkoliv byla obec ostřelována dělostřelectvem, staraly se ženy o dobytek.
Prvního května byl Drnholec ostřelován ze severu a východu, hloubkoví stíhači
stříleli na rolníky na polích, na obec dopadaly bomby.
Sedmého května přeměnil americký
letecký útok severní část obce v hromadu
trosek (zde se autor mýlí, nebyla to americká, ale sovětská letadla). Osmnáct civilistů
bylo během bojů zabito, osm bylo rudoarmějci zastřeleno či umláceno, dva odvlečeni, pět zabili čeští „partyzáni“. Jedna celá
rodina a další dvě osoby zvolily dobrovolnou smrt.
V pět hodin odpoledne vtáhli do vsi
rudoarmějci a okamžitě začali plenit a znásilňovat. Potom následovalo rabování a

střílení ze strany Čechů. Tyfus si vyžádal
sedm mrtvých. Němci byli odvezeni do
tábora (do Mikulova) na nucené práce,
dennodenně byly obsazovány statky, jejich
vlastníkům zůstala k dispozici komora.
Počátkem června bylo do obecního
vězení zavřeno velké množství mužů, kteří
zde byli zbiti a potom je převezli do Mikulova k okresnímu soudu, kde byli vystaveni nelidskému zacházení. Uvězněné ženy
a dívky byly odvedeny z cel a přenechány
Rusům ke znásilnění.
V červenci přišli první Češi, obsadili
nejlepší domy po Němcích a z ostatních
ukradli vše, co jim mohlo být k užitku. Český farář potom oznámil v kostele: „Musíme
děkovat Bohu, že nás obdaroval.“ Po žních
byli do tábora odvezeni ti, kdo byli schopni
pracovat a odtud potom byli půjčováni jako
nuceně nasazení na statky a do továren a
dolů, totéž stihlo vojáky vracející se domů.
Jedna rodina, která se v říjnu se souhlasem Sovětů a pod jejich ochranou vrátila
do Drnholce z Rakouska, aby se pokusila
zachránit část svého majetku, byla poté, co
byli oba rudoarmějci, jež ji doprovázeli, opiti, přepadena partyzány. Matka a obě dcery
byly uvězněny a krutě zbity a na druhý den
cestou k hranici zastřeleny. Oba mužští příslušníci rodiny se mohli spasit útěkem.
Pátého března 1946 přišel rozkaz k vysídlení a s ním i konec nucených prací. Šestého března ráno v osm hodin již stáli lidé,
vesměs staří a nemocní či s mnoha dětmi
každý s 50 kg zavazadel v tělocvičně (v kulturním domě). Odvezli je nákladními auty
do tábora v Mikulově, tam byli ale okradeni
a o devět dní později odsunuti v transportu
Pokračování na následující straně
do Německa.
25

Jelikož se situace stávala kvůli nedostatku potravin a šikaně čím dál nesnesitelnější, hlásilo se také čím dál více Drnholčanů dobrovolně do transportu. Každé dva,
tři týdny potom transport odjížděl s několika stovkami osob pryč, poslední odjel
v září. Jelikož ti, kdo byli schopni pracovat,
byli zadrženi na místě, uvědomili si Američané, že jim jsou vydáváni pouze ti, kdo
potřebují pomoc, a od půlky června se proto na nádraží na hranicích všech vyptávali,
zda jsou jejich rodiny úplné. Pokud tomu
tak nebylo, byla taková neúplná rodina poslána zpět do
výchozího tábora.
Z 2 989 obyvatel bylo
2 674 vyhnáno, z toho do
Rakouska 265 (70 rodin a
45 osob, které byly samy:
57 rodin a 28 dalších osob
zůstalo ve Vídni, devět rodin
a sedmnáct osob v Dolním Rakousku, čtyři rodiny
v Horním Rakousku). Do
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Německa bylo odsunuto 2 409 osob. Do
Bádenska-Württemberska se dostalo 428
rodin, do Bavorska 209, do Hesenska 52.
Většina rodin (461) našla útočiště v okolí
Ulmu, Stuttgartu, Pforzheimu, Karlsruhe,
Heidelbergu, Heilbronu či Heidenheimu.
Dvě vycestovaly do Francie, dvě do Anglie,
sedm do USA a čtyři do Kanady. V roce
1999 žilo z těch, kdo se narodili před rokem
1935, ještě 531 obyvatel Drnholce.
Přepsal Jan Ivičič

Plesová
sezóna
Jarabáčku
Naše plesová sezóna začala v Břeclavě v neděli
12. 2. 2017. Tam jsme sestavili dvě kolečka na Českou
besedu. Na plese se sešlo celkem 10 dětských folklorních souborů. Po besedě na děti čekaly soutěže v
tancování v páru kolem židliček, kloboukový, párový
tanec a bohatá tombola. Bohužel, na tu nepřišlo, protože jsme se vraceli domů.
V neděli 19. 3. 2017 jsme se zúčastnili krojového
plesu v Podivíně.
I když končili prázdniny, nechyběli jsme na plese
a Voděnce jsme tak svou přítomností udělali velikou
radost.
25. 3. 2017 nás čekal v Mikulově Zpěváček.
V letošním roce reprezentovalo Jarabáček jen 5 účastníků a to Tomáš a Marek Ledvinovi, Dorotka Hušková, nejmladší Magdalena Sýkorová a
Václav Krška.
Další den, v neděli 26. 3.
nás čekal poslední ples této
sezóny a to ples u nás v Drnholci. Ples si organizují rodiče
Jarabáčku a patří jim za to velké
poděkování. I v letošním roce
naše nejmenší tanečníky doprovázela dechová hudba Horenka.
Verbíři, tanečníci a soubory zís27

kali medaile a poháry a odjížděli z Drnholce spokojeni. Totéž lze říci i o našich
dětech, rodičích, prarodičích a spoluobčanech, kteří ples navštívili, užili si ho

a byli spokojeni, že se nám další
ročník dětského krojového plesu
vydařil.
Bronislava Šimčíková
- vedoucí Jarabáčku

Šibřinky 2017

V sobotu dne 4. 3. 2017 se v kulturním domě v Drnholci, konal poslední ples sezóny - Maškarní ples Šibřinky, který je
v naší obci již tradiční akcí, pořádaný fotbalovou organizací TJ
Dynamo.
Poslední přípravy od ranních hodin běžely v plném proudu,
ale krátce před začátkem akce jsem si mohl říct, vše je nachystané a do puntíku splněno, akce
může začít. Každoročně se zde sejdou krásné masky. Ostatní návštěvníci, kteří byli jako porota,
to neměli vůbec lehké v rozhodování komu dát svůj hlas. Doufám, že si večer všichni užili. K
tanci a zábavě hrála kapela PHOENIX.
V letošním roce první místo v
maskách dostalo „Oddělení 666“, jako
psychiatrická léčebna, složena z partie
nadšenců z Novosedel a Drnholce. Jsme
proto rádi, že nás neopustila přízeň sponzorů, masek a také návštěvníků plesu.
Všem děkujeme a těšíme se na příští rok,
kdy se bude konat Maškarní ples 3. března 2018.
Za TJ Dynamo, Josef Štyks
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Společenská kronika
Svá životní jubilea oslavili tito naši
spoluobčané

LEDEN

Boudná Anežka
Holec Stanislav
Hrabcová Marie
Hrabica František
Hupková Emília
Kaňoková Jitka
Karbulová Esterka
Lukačovič Jaroslav
Macík František
Maňasková Jana
Mondek Roman
Musil Alois
Nečasová Rosalie
Novosádová Alena
Novotný Bohumír
Puhalla Jozef
Rucki Jan
Schabatka František
Směřičková Zdeňka
Šimčík František
Španielová Jiřina

Šůstková Marie
Táborský Rudolf
Vermešová Věra
Zámečníková Vlasta

ÚNOR
Bokorová Jarmila
Grulichová Jana
Holíková Marie
Hupka Anton
Kalianková Anna
Knee Bedřich
Ondráček Vlastimil
Pašková Mária
Peřina Josef
Polášková Anna
Polčáková Věra
Skřivánková Anna
Třetina Vlastimil
Vrzalová Jiřina

BŘEZEN
Bartoňová Jana
Hareštová Zlata
Kalous Bohumil
Knee Erwin
Konečný Josef
Krupková Irena
Kudlíková Marie
Ludín Josef
Novosádová Mária
Otruba Josef
Plachý Vlastimil
Račáková Anna
Řešetka Miloslav
Szabová Anna
Štyks Josef
Šůstková Zlatka

Blahopřejeme

Vítání občánků

V sobotu 18. února 2017 jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně
přivítali mezi naše spoluobčany tyto děti:
Viktorii Rozálii Bartoňkovou, Sofii Feitlovou, Viléma Feigerla,
Elišku Pláňkovou a Marka Tomolu.
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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Dovolujeme si vás pozvat na letošní

VÝSTAVU VÍN,

která se bude konat v sobotu 15. dubna 2017.
Začátek výstavy je v 10:00 hodin v sále kulturního domu
domu.
V rámci programu vystoupí ve 14.00 hodin
dětský folklorní soubor Jarabáček se svým programem.
Od 15.00 hodin bude hrát k poslechu cimbálová muzika.

Přijďte ochutnat kvalitní vína roku 2016 a prožít krásný den při poslechu
dětí ze souboru Jarabáček a cimbálové muziky.
Srdečně zvou zahrádkáři z Drnholce

VIII. slet čarodejnic a oslava Filipojakubské noci.
Připrav koště, startuje se, ježibaby, veselme se. Obleč se do svůdných
látek, nastává náš velký svátek. Startuj koště, neváhej, čeká na tě velký
rej, jídla bude do sytosti, vybereš si dle libosti.
Je nám radostí Vám připomenout, že se opět blíží Oslava Filipojakubské noci a proto bychom Vás tímto chtěli upozornit na blížící se společné setkání. Sraz čarodějnictva se uskuteční v sobotu dne 29. 4. 2017.
Čas a místo odletu bude včas upřesněno na plakátech a v místním rozhlase. Všechny srdečně
zveme, malé i velké, v kostýmech i bez. Hlavně s dobrou náladou a v hojném počtu.
P. S. Organizátorky – čarodějnice hledají další dospělé čarodějnice - dobrovolnice, které
pomohou se zajištěním programu na jednotlivých stanovištích i s tancem. Zájemkyně, hlaste
se u paní Ludmily Lambotové v Květinářství u Lidušky. Děkujeme.

ZÁJEZDY
Zájezd na Flóru Olomouc
Kdo má zájem o tento zájezd - odjezd je v neděli 23. 4. 2017 v 7.00 hodin
od autobusové zastávky v Drnholci.
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 1/2017 bylo vydáno 11. dubna 2017 v nákladu 650 kusů.
Další informace o Drnholci na www.obecdrnholec.cz, www.drnholec.eu,
e-mail: obcasnik@drnholec.eu. Příští číslo vyjde v červnu 2017 - uzávěrka 2. 6. 2017.
Za případné tiskové chyby se omlouváme.
Foto: Libor Huťka.
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Nádob
z mlad
bronzo

Nález nonověkého hrobu s velmi dobře zachovalými
kosterními ostatky

