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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vítám Vás nad stránkami
letošního letního Občasníku. Tři měsíce utekly
jako voda a opět je tu
před námi milá povinnost seznámit Vás spolu
s ostatními autory příspěvků s tím, co se vše v naší obci za toto
období událo.
Teprve v těchto dnech jsme po dlouhých a někdy i složitých jednáních získali
stavební povolení na výstavbu kulturního
domu. Nyní probíhá taktéž časově náročná příprava výběrového řízení a vypsání
zadávacích podmínek pro výběr dodavatele
stavebních prací. To znamená, že se velmi
pravděpodobně oproti původnímu předpokladu v letošním roce stavět nezačne a
zahájení prací se přesune na jarní měsíce
příštího roku.
Bohužel ani napodruhé jsme nezískali
dotaci z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy na vybudování víceúčelového
sportovního hřiště v areálu Základní školy.
Kdo sleduje dění kolem poskytování dotací
z tohoto ministerstva tak se ani nemůže divit. Budeme mít možnost o dotaci požádat
opět, ale je to velký otazník, protože by to
bylo další vynaložené úsilí s ﬁnančními náklady a s velmi nejistým výsledkem.
Pravidelně každý rok urgujeme u Správy a údržby silnic opravu komunikace od
hřbitova po výjezd na Novou Ves. Poslední
dva roky i formou dopisu s přiloženým CD
s fotograﬁemi vozovky adresovaného přímo
na ředitele krajské správy do Brna. Odpověď byla vždy stejná – chystáme, projektujeme, vydržte. Konečně až teď, počátkem
června, proběhla schůzka se zástupci SUS
Břeclav ohledně koordinace příprav opravy.

Byl dohodnut společný postup při projektování vozovky a budoucích chodníků s nasvětlenými přechody, které bude ﬁnancovat
městys. Problémem při stavebním řízení je
také to, že cca 1/3 pozemku pod vozovkou
na p.č. 2017/2 je neznámého vlastníka.
Aby bylo možno vůbec získat stavební povolení, tak se starosta stane tzv. „opatrovníkem“ pozemku a stane se tak účastníkem
řízení. Dle sdělení SUS práce započnou v
roce 2019. Já osobně jsem v tomto skeptický a viděl bych to až na rok 2020 a dále.
Byla dokončena projektová dokumentace na vybudování chodníku na Wolkerově
ulici včetně nového veřejného osvětlení a
dvou nových nasvětlených přechodů. Bohužel stavba zasahuje v podstatě do všech
přilehlých pozemků soukromých vlastníků.
Všichni tito majitelé museli být proto kontaktováni a byla s nimi sepsána smlouva o
právu stavby. Všechny tyto části pozemků
se taktéž museli vyjmout ze zemědělského
půdního fondu. Z tohoto důvodu se povolovací proces prodloužil a územní rozhodnutí
a stavební povolení bude vydáno zřejmě
někdy v měsíci srpnu, čili stavební práce započnou nejdříve v některém z podzimních
měsíců.
Společnosti MCI servis Zlín bylo zadáno vypracování projektové dokumentace
včetně žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pořízení bezdrátového
rozhlasu včetně nové rozhlasové ústředny.
Pokud budeme se žádostí úspěšní, budou v
příštím roce vyměněny všechny reproduktory, na potřebných místech budou doplněny další a taktéž bude ze sloupů odstraněno
nevzhledné vedení. Předběžně by akce měla
stát cca 4,7 mil. Kč, z toho spoluúčast obce
cca 1,4 mil. Kč.
Koncem května začala údržba vysázených biokoridorů. Výběrové řízení vyhrál
pan Petr Pospíšek z Jevišovky s nabídkovou
cenou 0,5 Kč/m2. Další nabídku podala
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Ing. Hana Chybová z Mikulova za 0,9 Kč/
m2 a Hortis centrum Židlochovice za 1,39
Kč/m2.
Počátkem června ﬁrma VHS Břeclav
zahájila rekonstrukci chodníků v prostoru u
autobusové zastávky po křižovatku s Tyršovou ulicí. Bude zde položena zámková dlažba včetně nových obrubníků. Po dokončení
tohoto úseku proběhne taktéž rekonstrukce
chodníku na Hornické ulici. VHS Břeclav
zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou
cenou 1.075.026 Kč. Další nabídky podali
Strabag (1.087.917 Kč), Stavika Břeclav
(1.212.149 Kč) a Plus Hodonín (1.235.725
Kč). Žádáme občany o pochopení a dbání
zvýšené opatrnosti po dobu výstavby.
Původně zamýšlené místo pro vybudování nového dětského hřiště u bytových
domů na Hrušovanské ulici muselo být
změněno. Téměř celá volná plocha mezi bytovými domy není obecní, patří státu, čili
jediné volné místo bylo jen na části obecní
parcely 420/1. Bohužel při přípravě záměru bylo zjištěno, že přesně uprostřed přes
celou délku parcely je umístěno plynové
vedení a tudíž na tomto pozemku nelze nic
budovat. Jediné vhodné jiné nejbližší místo pro hřiště je v areálu stávající zahrady

Mateřské školy na Hrušovanské ulici. Ve
spolupráci s vedením ZŠ a MŠ bylo dohodnuto umístění hřiště v rámci zahrady a byly
vybrány herní prvky. Veřejné hřiště bude od
zbytku zahrady odděleno oplocením a bude
k němu přístup stávající brankou z ulice U
Sýpky a taktéž bude instalována nová branka ze strany od Drnholecké strojírny. Hřiště
by mělo být otevřeno k 1. září.
Ve dnech 29. a 30. března proběhlo
dvoudenní závěrečné 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. Opět proto děkuji všem zaměstnankyním úřadu za jejich práci.
Na červnovém zasedání zastupitelstva
byl schválen závěrečný účet městyse za rok
2016 včetně účetní závěrky. V roce 2016
činily příjmy městyse 42.130.730,39 Kč a
výdaje 24.402.394,89 Kč. K 31.12.2016
bylo na bankovních účtech 31.029.036,21
Kč, k 31.5.2017 měl městys na účtech
37.239.310,61- Kč. Nemáme žádné úvěry
ani závazky.
Jan Ivičič

HISTORICKÉ ŽNĚ

Milí spoluobčané, letos se uskuteční
druhé historické žně.
Zajímá vás, jak se dřív kosilo obilí,
vázaly snopy, jak pracovala mlátička?
Sledujte plakátky, hlášení, protože přesný termín bude v červenci
upřesněn dle aktuálního dozrávání
obilí. Přivítáme mezi námi rádi i pomocníky a další organizátory této netradiční akce. Případní zájemci se mohou obracet na pana Kalouse nebo pana
Božeka.

4

Výživné a úrok z prodlení
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, první novela
občanského zákoníku č. 460/2016
Sb. s sebou přináší zásadní změnu v oblasti
výživného a možnosti požadovat zákonné
úroky z prodlení.
Doposud v rozhodovací činnosti soudů
a rovněž v právní teorii jednoznačně převažoval názor, že v řízení o určení výživného nelze
oprávněnému spolu s výživným přiznat úroky
z prodlení.
Soudy uváděly výživné jako typický příklad, při němž z povahy věci nevzniká nárok
na příslušenství pohledávky v důsledku prodlení. To platilo jak za účinnosti zákona o rodině, tak za účinnosti občanského zákoníku v
období od 01. 01. 2014 do 27. 02. 2017.
Od 28. 02. 2017 občanský zákoník přináší oproti výše uvedenému zásadní změnu,
když ve svém ustanovení § 921 výslovně možnost požadovat zaplacení úroku z prodlení
zmiňuje:
„1) Výživné se plní v pravidelných dávkách a
je splatné vždy na měsíc dopředu, ledaže soud
rozhodl jinak nebo se osoba výživou povinná
dohodla s osobou oprávněnou jinak.
2) Po osobě výživou povinné, která je v prodlení
s placením výživného, může osoba oprávněná
požadovat zaplacení úroku z prodlení.“
Právo na zákonný úrok z prodlení vzniká
dnem, kdy se dlužník dostal do prodlení. Tzn.
dnem následujícím po dni, kdy byl dlužník povinen podle soudního rozhodnutí nebo dohody výživné plnit. Výše zákonného úroku z pro-

dlení je upravena v ustanovení § 2 nařízení
vlády č. 351/2013 Sb. , odvíjí se od repo sazby
stanovené Českou národní bankou a dnes činí
8,05% ročně z dlužné částky.
Bude-li splatnost výživného uvedena v
soudním rozhodnutí nebo v písemné dohodě,
nebude složité určit, odkdy úrok z prodlení
běží. Vyživovací povinnost vzniká přímo ze
zákona a má speciﬁcký charakter (zejména
vázanost na osobní vztahy). Tzn., že nevzniká až na základě pravomocného rozhodnutí.
V soudním rozhodnutí se pak zpravidla
stanoví sporná výše výživného. Nová právní
úprava však teoreticky umožňuje, aby se dlužník dostal do prodlení ještě dříve, než by byla
sporná výše vyživovací povinnosti soudem
stanovena (neboť např. výživné pro děti lze
přiznat i za dobu nejdéle 3 let zpět ode dne zahájení soudního řízení). Jak se k tomu postaví
soudní praxe, se ukáže později.
Novou právní úpravu lze hodnotit jenom
pozitivně. Jednak úrok z prodlení představuje sankci pro osobu výživou povinnou, která neplní svou vyživovací povinnost, jednak
pro osobu oprávněnou bude alespoň jakýmsi
drobným odškodněním za nevčasné plnění vyživovací povinnosti ze strany osoby povinné.
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Povinnosti občana v rámci systému ISNO
Vzhledem k tomu, že dochází neustále k
nedorozumění ohledně slev a celého systému
ISNO, rozhodli jsme se, že v několika bodech
shrneme základní podmínky, jak dosáhnout
slevy v rámci třídění:
1. založit si prostřednictvím Obce nebo přímo v kanceláři STKO u ISNO referenta svůj
odpadový účet.
2. důsledně vyplnit registrační formulář a
potvrdit inventuru stanoviště na www.mojeodpadky.cz - což obnáší kontrolu osob,
které na daném stanovišti třídí a nádob do
kterých odpad odkládáte.
Inventuru osob i nádob je potřeba udělat také při jakékoliv změně a následně alespoň 1x ročně, aby výsledná sleva z poplatku
co nejvíce odpovídala skutečnosti.
3. začít odpovědně třídit odpad do nádob k
tomu určených a snažit se předcházet vzniku
odpadů.
Nádoby na tříděný odpad (papír, plast,
BIO) jsou opatřeny čipem na její zadní straně
ve spodní části mezi kolečky.
U papíru a plastu je čip ve formátu:

STKO00011111. U BIO je čip ve formátu:
STKO00002222.
Nádoby na směsný odpad jsou opatřeny
5-timístným čárovým kódem a to z boku nádoby.
Bližší informace o systému ISNO najdete ve Vyhlášce Obce, v které produkujete odpad, nebo na stránkách www.stko.cz nebo se
můžete obrátit na ISNO referenta v kanceláři
STKO spol. s r.o. Mikulov a to na paní Lucii Rážovou.
Případné reklamace ohledně výše slevy,
nebo chybně evidovaných vývozů budeme s
Vámi rádi řešit v řádném termínu uvedeném
ve Vaší Vyhlášce.
Děkujeme, že třídíte a těšíme se na spolupráci s Vámi.
Lucie Rážová, STKO, spol. s r.o.
isno@stko.cz, mobil: +420 736 516 020

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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Tak máme za sebou další školní rok, řekneme si, až budeme
ččíst tyto řádky.
V době, kdy se Občasník připravuje do tisku, ve škole ﬁnišujeme. Uzavírají se známky, jezdí se na výlety, exkurze, probíhají
m
poslední školní klání, vyhodnocení celoročních soutěží…
p
A všichni, malí i velcí, se těšíme na vytoužené prázdniny. Nyní
vvám přinášíme pár článků ze života školy v jarních měsících.
Plno fotek a aktuálního dění najdete na webových stránkách
P
šškoly (drbnik.cz).

V minulém čísle jsme avizovali, že se naše škola zapojí do celorepublikové sbírky „Český den proti rakovině“. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dětem, žákům, zaměstnancům školy a spoluobčanům, kteří zakoupením symbolického květu měsíčku lékařského
přispívají na boj s touto zákeřnou nemocí. Letos jsme na účet Ligy proti rakovině zaslali
částku 11 104,-Kč.
Na prahu letních měsíců přeji všem dětem, pedagogům a zaměstnancům školy krásné
prázdniny a dovolenou. Současně děkuji zaměstnancům školy za obětavou práci v průběhu
školního roku. Spokojené a šťastné prožití léta a dovolených přeji také rodičům, přátelům
školy a čtenářům občasníku.
Jana Kalandrová

Drnholecký
slavík

V tradičním vedru se konala tradiční
soutěž Drnholecký slavík.
Soutěž letos oživilo vystoupení skupiny Brace for Impact, složené ze žáků deváté a
loňské deváté třídy. Bohužel se nám předvedli
jen na začátku celé akce. Jejich přípravy totiž
narušovala smůla (prasklá drátěnka na bubnu,

nefungující baskytara opravená nakonec pomocí pájky, prasklá struna elektrické kytary), a
když nakonec praskly všechny struny na jedné
z elektrických kytar, mohli nám členové skupiny
v závěru akce jen zamávat.
Samotná soutěž o nejlepšího zpěváka či
zpěvačku probíhala příjemně svižně. Porotu i
diváky se snažili zaujmout interpreti od předškoláků až po deváťáky a všichni byli odměněni
potleskem za výkon a vůbec i za odvahu postavit se k mikrofonu před velkým publikem, které
bylo složeno nejen z žáků školy, ale i rodičů a
dalších rodinných příslušníků.

pokračování na str. 8
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Tomáš Procházka

Sklízeli úspěchy
Krásného úspěchu dosáhli žáci 1.-5. ročníku na okrskovém kole McDonald´s Cup ve
fotbale ve Valticích. Obě družstva po kvalitních
a bojovných výkonech postoupila na okresní
kolo. Velké poděkování patří nejenom všem
žákům, ale i dvěma dlouhodobě spolupracujícím rodičům Ladislavu Kocmanovi a Františku
Zugárkovi, kteří mají velkou zásluhu na tomto
i minulých úspěších.
Úspěch zaznamenali zástupci žáků čtvrtého a pátého ročníku, kteří se probojovali do
krajského kola ve vybíjené. Pod vedením pana
učitele Pichaniče bojovali v Brně o postup do
republikového ﬁnále. Naše družstvo po nevýrazném výkonu vybojovalo 4. místo ve skupině
a nemělo možnost dál bojovat o postup. I tak
ale postup do krajského kola je pro naši školu
velkým úspěchem.
Že na prvním stupni děti sport baví, dokázali žáci i na atletickém dni v Mikulově, kam
již tradičně jezdí s těmi nejlepšími paní učitelka
Škrabalová. Soutěž pořádá Základní škola na
Pavlovské ulici. Letos jsme jim „odvezli“ dvanáct medailí, takže máme trošku „ obavy“, jestli
nás příště vůbec pozvou.
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V pátek 26. 5. 2017 se dvacet děvčat naší
školy za vedení paní učitelky Šimčíkové zúčastnilo taneční soutěže „Česko se hýbe“. V Brně si
nejmladší děvčata vytančila 2. místo a postoupila do celorepublikového kola.
O týden později se tedy opět vydaly do
Brna, aby zde změřily síly se zbytkem republiky.
Zde se dívky umístily na sedmém místě. Starší
děvčata na trampolínách předvedla svůj nejlepší výkon. Bohužel, nebyly hodnoceny, protože
pohyb na trampolínách není tanec ani aerobik,
„jen“ skákání. Škoda. Při jejich vystoupení celá
hala naše děvčata povzbuzovala, což se stává
velmi málo.
Stanislav Pichanič,
Bronislava Šimčíková,Jana Juřenová

Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 proběhl zápis do
první třídy. Přivítali jsme 41 dětí v doprovodu
jejich zákonných zástupců. Z tohoto počtu požádalo o odklad školní docházky pro své děti
jedenáct rodičů.
V budoucí první třídě bude devatenáct dětí z
Drnholce, sedm dětí z Jevišovky, po jednom dítěti
z Brodu n. Dyjí a Březí a dvě děti budou jezdit z
Novosedel.
Přijatým dětem přejeme hodně školních
úspěchů, spokojenost s novými kamarády a rodičům hodně trpělivosti.
Jana Juřenová
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• • • • • • • • P r o j e k t o v ý t ýd e n••••••••
V týdnu od 15. do 19. května jste mohli potkat žáky školy s jejich vyučujícími častěji v
„terénu“ než je obvyklé. Bylo to proto, že na
celém druhém stupni a ve třetím a pátém ročníku probíhal projektový týden.
Třeťáci se věnovali studiu života
mravenců, ale nejen jim. Přírodovědný týden zakončili zasazením stromku na školní
zahradě.
V páté třídě poznávali život u našich
sousedů a doplňovali si znalosti z vlastivědného učiva. Nejvíce se jim asi líbila středa,
která byla věnována ochutnávání typických
jídel jednotlivých států.
Šesťáci se naopak ve svém týdnu zaměřili na poznávání nejbližšího okolí –
sousedních obcí. Vyhledávali místa, která by
určitě neměla chybět v turistickém průvodci
každé vesnice.

V sedmých třídách poznávali Evropu,
hlavně kořeny a zdroje evropské civilizace.
Žáci na internetu vyhledávali např. spisovatele, recept, detaily o EU a významy cizích slov
jakými jsou např. tolerance, rasismus, demokracie, antisemitismus, xenofobie apod., naučili se hrát pétanque a spoustu dalších věcí.
Osmáci si rozšiřovali obzory v oblasti volby budoucího povolání. Navštívili
hodně výrobních i nevýrobních podniků a
získávali zkušenost a představy o pracovních
možnostech v našem regionu.
Druhým rokem se žáci 9. ročníku v
projektovém týdnu soustřeďují na zpravodajská média, jejich pravdivost (či nepravdivost), relevantnost informací a techniky
infotainmentu. Výsledky jejich snažení se pak
promítly do videoreportáží, které máte možnost zhlédnout na Drbníku.
Jana Juřenová

Den matek

Druhou květnovou neděli přišly děti
popřát svým maminkám k jejich svátku s kyticí
vystoupení. Od těch nejmenších – předškoláků
jsme se sešli v sále kulturního domu, abychom
předvedli to nejlepší, co umíme. A tak se zpívalo, recitovalo, tancovalo, hrálo a všechno to bylo
upřímné, roztomilé a od srdce. Pokud to tak působilo
na všechny, kteří se přišli podívat, jsme velmi rádi.
Poděkování patří také pánům Huškovi, Krškovi
a Božkovi za jejich ochotu pomoci s technikou a zajistit
tak bezproblémový průběh vystoupení.
Jana Juřenová
Fota na zadní straně obálky
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.....

.....cyklovýlet ke dni země

Někomu přináší třináctka smůlu, nám 13.
květnový den nabídl pěknou dávku štěstí a radosti.
S menším zpožděním jsme oslavili Den Země cyklovýletem po krásných místech v okolí Drnholce.
Trasa měřila poctivých 28 km a klikatila se z
Drnholce do Jevišovky, přes Nový Přerov, Dobré
Pole a Brod nad Dyjí, kde nám příroda nachystala
parádní „bahňodrom“. Na děti v cíli čekala odměna,
kterou si musely zasloužit vyplněním křížovky a získáním razítka. Ačkoli nám počasí dopřálo drobnou
spršku, všichni jsme si první cyklistickou výpravu
užili.
Děkujeme rodičům a dětem za nadšení, vytrvalost, příjemnou rodinnou atmosféru a „vyšší
moci“ za to, že se jsme se všichni vrátili zdraví.
Dagmar Peřinová

11

I textil má svůj příběh
Milí čtenáři, začtěte se do poutavých příběhů a poezie našich žáků 6. a 7. ročníku, které napsali
na výše uvedené téma v rámci hodin slohu pod vedením a výbornou motivací paní učitelky Dagmar
Peřinové. Nejlepší práce byly zaslány do literární soutěže, kterou pro celý Jihomoravský kraj pořádala
Nadace Sova ve spolupráci se společností TextilEco, a.s.
Hlavním smyslem soutěže byla podpora literární gramotnosti a také rozvoj znalostí v oblasti
sběru textilu. Naši žáci sice žádnou z hlavních cen nevyhráli, ale to vůbec nevadí. Důležité je, že popustili svou uzdu fantazie a zúčastnili se.

Deka
Skoro celý život jsem strávila na dřevěné posteli jedné dívky, kterou, když se
díváte na ﬁlm, nemáte moc rádi. Jakmile
mě pokapala svým gulášem, který si dávala
k obědu každou druhou středu, vynadala
mi do blbé deky, dala mě své služce. „Udělej
s ní něco!“ a koupila si novou. Její služka
mě odnesla s ještě pár věcmi na neznámé
místo, kde prý posloužíme.
Po pár dnech jsem se objevila v bytě
s milými lidmi, vyčistili mě a navoněli tak,
že jsem se cítila jako nová. Nejvíc si mě
oblíbila nejmladší dcerka, která se ke mně
tulila každou noc a probouzela se se slovy,
že se jí se mnou strašně hezky usíná a já jí
měla ráda zrovna tak.
Jednou dívka přišla do pokoje, který
sdílela se svým bratrem, celá promočená
z venku s vyhladovělým a ze zimy klepajícím se psem. I když ráda spala se mnou, tak
neváhala a zabalila do mě toho psa, kterého
hned pojmenovala Manta, což je španělsky
deka. Když se dívka zmínila o Mantě před
rodiči, tak jí dovolili, aby si Mantu nechala, asi podlehli jejím purpurovým očím.
S Mantou byl můj život hned růžovější, i
když mě občas žužlala a jen tak se na mě
převalovala. Jednou do mě dokonce dívka
ručně vyšila Mantino jméno.
Po deseti letech už dívka bydlí ve svém
vlastním domě a vede velice úspěšnou ﬁrmu na výrobu dek jménem Manta. Vše
bylo úžasné až do 13. 1. 2017, kdy jsem se
poprvé probudila dřív, než Manta. Když jí
spatřila dívka, jen chvíli stála na místě, ale
potom si to uvědomila. Manta byla mrtvá.
Já i dívka jsme měly Mantu moc rády a moc
12

nás vzalo, co se stalo. Hlavně dívku, ta probrečela dva dny.
Po dvou dnech, které dívka strávila se
smutkem a přípravami na Mantin pohřeb,
se pohřeb uskutečnil. Manta byla pohřbena v lese pod stromem – na místě, kde ji
dívka nalezla krčit se s tím jejím smutným
pohledem. Zrovna, když už chtěla Mantu
pohřbít, si vzpomněla na mě a pohřbila mě
s ní. Pravděpodobně proto, že z nás stal nerozlučný tým.
A tak skončil můj i Mantin život.
Gabriela Luknarová, 7. B

Textil
Textil zpracovati,
udělej z něj třeba
krásný kabát, pletenej z jehly,
jehly ostré jak břitvy.
Kabát výdrž má,
zrodí se dál, z textilu,
vyhozeného, ale jak, a proč,
tedy to nikdo neví.
Jen málokdo ví, že kabát se
nezrodí, ale vyrobí, jehla
tomu ráda pomáhá, textil
pomáhá také a hotovo, kdo by
to čekal, jehla a textil
jsou dobrý tým, kabát
je hotov v podobě dnešní.
Michal Ritter, 6. A

Ubrus
Jednoho jarního dne odpoledne jsem
s maminkou třídila věci ve skříních. Maminka našla růžový ubrus. Rozhodovaly
jsme se, co s ním uděláme. Nakonec jsme
šly do bílé popelnice, aby posloužil jiné rodině.
Jak ubrus maminka vyhodila, začala
toho litovat. Přemýšlela, co když ubrus
dají na skládku. Naříkala, jaká to bude
škoda. Pak jsem jí utěšovala, že na skládku určitě nepůjde. Maminka na to přestala
myslet. Začala myslet pozitivně, jak někomu udělá radost a bude sloužit jiné rodině.
Ubrus byl v popelnici mezi tričky,
čepicí, kalhotami, šátkem a dalšími nepotřebnými věcmi. Také tam byl zahrabaný
další ubrus, který měl modré puntíky. Růžový ubrus vyprávěl, jak rodina byla skvělá, co s nimi zažil, na co ho využívali, co na
něj vylili, ale to mu vůbec nevadilo.
Najednou se popelnice otevřela a lidé
začali třídit věci, co bude na skládku a co
rodinám. Ubrusy odhodili na stranu a odvezli je k chudým rodinám. Vzala si je maminka s dvojčaty Klárkou a Honzíkem.
Honzík si vybral modrý puntíkatý
a Klárka růžový puntíkatý. Byli z ubrusů nadšeni. Začali si povídat, co si z těch
ubrusů vytvoří. Děti měly nápady, které se
ani nedají splnit. Napadlo je udělat z toho
kostým na karneval, pytlík na papuče do
školy, závěsy do pokoje, povlak na polštář.
Klárka sukni a pak ten nejlepší dobrodružný nápad, který je napadl. Letět na ubrusu
někam na louku, udělat si tam piknik a natrhat kytičky pro maminku.
Děti šly spát a zdálo se jim o dobrodružném dni, létání na ubrusu. Letěli na
ubrusu na Floridu, kde viděli památky,
zvířata, které u nás nenajdeme. Našli si
tam i kamarádku Liu, která dobrodružství zažila s nimi. Létali na obloze mezi
ptáky, letadly a palmami. Pak na ubruse
letěli k moři, kde si hladili delfíny. Chtěli

podniknout ještě víc, tak se rozhodli, že
poletí na ubrusu na Antarktidu. Tam byli
v zimě na ledovcích mezi medvědy a tučňáky. Všechno už jim stačilo a letěli zpátky
domů.
Nakonec ubrusy skončily na stole v kuchyni a u dětí v pokoji.
Markéta Plucarová 6. A

Mašle do vlasů
Mašle do vlasů
byla do kontejneru hozena,
ale jednou holčičkou vytažena.
Holčička si jí do vlasů nasadila
a hned spokojená byla.
Za maminkou hned se šla pochlubit,
mamince se líbila
a šťastná z toho byla.
Mašli celkem horko bylo,
ale moc se jí u holčičky líbilo.
Avšak jednou nastal proradný den,
kdy mašli odfoukl vítr ven.
Mašle celá vystrašená byla
a v duchu si říkala: „Pomoc, pomoc,
od holčičky jsem odtržena byla.“
Avšak jak vítr se uklidnil,
tak holčička ji zpátky našla
a hned vykřikla: „Ty moje chudinko,
už navždy budeme spolu“,
jen si zasteskla.
Kristýna Winklerová, 7. B
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Exkurze Polsko

8. a 9. ročník

25.-26. 5. 2017
Krakow
Osvietim Wieliczka

Tradicí se stal poznávací zájezd do Polska.
Jak předeslal náš průvodce (mimochodem je to
oblíbený slogan všech průvodců): zážitky nemusí být krásné, ale musí být silné. A my jsme
si díky prodloužení zájezdu na dva dny odváželi
ty silné zážitky z Osvětimi, které se určitě nedají zapomenout, ale i ty krásné ze solného dolu
ve Wieliczce a
z Krakowa, královského
města.

Deštivé počasí v Osvietimi umocnilo
pochmurnost místa, které bylo svědkem
utrpení tolika lidí. Návštěva bývalého koncentračního tábora vydá za stovky stran v
učebnicích dějepisu. Zažili jsme i zajímavý
okamžik, kdy do bývalého tábora v Březince za zvuku trumpety napochodovali izraelští vojáci, kteří v rámci povinné základní
vojenské služby (muži i ženy) musí navštívit Osvietim.
Odpoledne nás nadchly solné doly.
Večer jsme se ubytovali na vysokoškolských kolejích Jagellonské univerzity - příjemné prostředí na kopci na kraji města,
čisté pokoje, bohatá snídaně a jako bonus
nádherná vyhlídka na Vislu z terasy nedaleké kavárny.
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Druhý den nás přivítal jasně modrou
oblohou a slunce svítilo po celý den. Krakow
– královské město, jeho opevnění, kostely, katedrála, hrobky, hrad Wavel, súkenice
(tržnice se suvenýry), židovské město, synagoga, příjemné
zahradní kavárny
se spoustou květin, piekanky (specialita – obrovská
zapečená bageta).

Nádherně strávený den. A potom už cesta domů a v paměti nám zůstávají jen ty
silné i krásné zážitky.
K tomu příjemnému na tomto zájezdu určitě patřilo i vzorné chování
žáků a dochvilnost všech zúčastněných.
Velký dík patří i průvodci, jehož práce
byla opravdu profesionální – vyčerpávající, ale ne zdlouhavý výklad, vhodně připravená trasa. Je třeba poděkovat i CK
TOURSPORT za výbornou organizaci
a spolupráci a panu řidiči za bezpečnou
cestu.
Cíl poznávacího zájezdu byl splněn
a letošní šesťáci a sedmáci se už mohou
těšit, že za dva roky se vydají na stejnou
trasu.
Jitka Radkovičová
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VIII.Slet čarodějnic

VD
Drnholci
rnholci
rnh
lci je zvykem, žže slet
čarodějn
čarodějnic
arodějn
jn
nic
ic se koná v sobotu
sobotu. I letošní rre
rejdění
čarodějných bytostí nebylo výjimkou (proto
datum 29.4. , tj. sobota co nejblíže Filipojakubské noci z 30.4. na 1.5.).
Konání této akce již tradičně předcházela důležitá několikadenní (resp. několika
večerní) setkání, na kterých jsme jako čarodějnice „v civilu“ připravovaly všechno tak,
aby čarodějnické rituály, „přelet“ z náměstí na
Starátko, „soutěžní“ disciplíny i „nesoutěžní“
aktivity, pasování malých čarodějnic a čarodějů, strašidelný tanec, hledání pokladu, rozdávání balíčků štěstí proběhly bez komplikací
a hlavně, aby se sobotní odpoledne vydařilo
a proběhlo bez komplikací. Bohužel se k nám
nepřidaly žádné „nové“ dospělé čarodějnice,
ale i přesto jsme to vše zvládly.
V sobotu dopoledne jsme na Starátku
společně s hasiči nachystali stanoviště a ostatní zázemí tohoto dění. Počasí nám přálo, tak
jsme mohli začít.
Za příznivých podmínek chvíli před
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třetí hodinou nás i vás svolával místní rozhlas.
Ve tři hodiny už nás na náměstí byla pěkná
skupina. Společně s otiskem čarodějnického
razítka na ruku jsme dětem rozdaly lístky pro
štěstí. Poté děti pod naším „bystrým okem“
úspěšně absolvovaly čarodějnický rituál prvotního přijetí do řad čarodějů. Nechybělo ani již
tradiční společné fotografování všech malých i
velkých čarodějnic a čarodějů.
Udělali jsme jednoho velmi dlouhého
hada a vydali jsme se směr Starátko. Při dvou
zastávkách byly dětem přečteny dvě strašidelné pověsti. Děti si je měly zapamatovat, aby
později mohly vyhrát v soutěži – odpovědi na
kladené otázky našly právě v těchto pověstech.
V průběhu cesty se děti svým vřískotem
připravovaly na vlastní „přílet“ na Starátko,
aby ti, co nepřišli na náměstí věděli, že už to
všechno brzy začne.
Hřiště se začalo velmi brzy zaplňovat.
Děti si rozebraly „letenky“ a hned se vrhly do
plnění úkolů na připravených stanovištích
(např. hatla-patla, hod na klobouky, opičí dráha, skládání obrázků, hledání rozdílů na obrázcích,…...). Bylo-li na některém plno, mohly
navštívit např. školu létání na koštěti, kosmetický salón, dílničky. Celé odpoledne byl k dispozici i fotokoutek v podobě velké čarodějnice
bez obličeje, kde se děti (ale i dospělí) mohly
nechat svými blízkými vyfotit. Za splněný úkol
dostaly děti do své letenky značku příslušného
stanoviště a samozřejmě i nějakou tu sladkou

odměnu. V určitý čas se stanoviště zavřela a
děti si ve dlouhé frontě počkaly na pasování do
čarodějnického řádu.
Později jsme za našeho čarodějného a
kouzelného tance zapálily vatru, kterou nám
připravili hasiči. Čarodějnice Bimbula VIII.
byla upálena. Kromě výše uvedeného probíhaly i hromadné soutěže a také hledání pokladu.
Při hledání pokladu byly děti hodně ukázněné
a protože dávaly při zadávání drobných úkolů pozor, podařilo se jim poklad brzy najít. Z
obsahu truhly měly velkou radost. Poté došlo
i na rozdávání balíčků štěstí podle lístečků,
které děti dostaly na náměstí a případně které
si zakoupily na Starátku a v neposlední řadě i
na večerní překvapení v podobě krásného ohňostroje. Děti se pak se svými rodiči postupně
rozcházely domů. Někteří dospělí však křepčili
až do pozdních nočních hodin.
Po celou dobu sletu bylo zajištěno bohaté
občerstvení a také dobrá muzika. Děkujeme
všem sponzorům za jejich finanční či materiální podporu, děkujeme všem, co nám jakýmkoliv způsobem přispěli k hladkému průběhu
akce a samozřejmě děkujeme i všem zúčastněným dětem a jejich dospělým doprovodům,

protože bez nich by náš VIII. slet čarodějnic
nebyl úplný. Reakce dětí i dospělých svědčí o
tom, že jsme si to všichni náramně užívali a že
se těšíme na příští ročník.
Věříme, že následující rok se mezi Vámi
najde pár dobrovolníků (asi spíše dobrovolnic), kteří nám pomohou i s přípravami a také
třeba i u stanovišť a při našich tanečních kreacích u zapalování ohně pod Bimbulou IX.
za všechny čarodějnice
Jogizňa alias Andrea Španielová
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V prvním květnovém víkendu
se na drnholeckém letišti sešla akrobatická modelářská reprezentace
České republiky k jarnímu soustředění před zahájením akrobatických
soutěží.
Protože počasí v prvních jarních měsících v naší republice moc
příležitostí k takovému létání nepřálo, požádali organizátoři tohoto
soustředění, zda by mohli v letoš-

ním roce toto jarní soustředění udělat na
našem klubovém letišti. Po vyjednání podmínek s Agro Měřín, majitelem části letiště,
se tak nakonec stalo a za poměrně slušného
počasí se akce uskutečnila.
Sjeli se opravdu reprezentanti akrobatických modelářů z celé České republiky. A
bylo se opravdu na co dívat. Vždyť nás ně-
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kteří reprezentují i na soutěžích v různých
evropských státech. Tak např. dvaadvacetiletý Marek Plichta, rodák od Mnichova Hradiště, mimochodem létat začal pod vedením
svého táty již ve třech letech, se umístil v
halovém akrobatickém létání letos ve Štrasburku na předních místech.
Mě osobně na tomto soustředění ale
nejvíce zaujal mladý bezruký modelář, který
řídil svůj akrobatický model pouze pomocí
těžko deﬁnovatelných zakončení na rukách.
Prsty a zápěstí nemá ani na jedné ruce. A
přesto létal opravdu skvěle. Člověk s takovým hendikepem opravdu rozdává chuť do
života a klidně ukazuje ostatním, že nic není
nemožné. A že je to především síla vůle a
chuti do života. Foto z tohoto soustředění
najdete na www.lmkdrnholec.estranky.cz
A co naši mladí, nechtěli by taky umět
létat např. s modely letadel? Ti opravdu zapálení modeláři tomuto krásnému hobby
propadnou na celý život.
Vaší modeláři

Večerníčkův
DEN DĚTÍ
Sobotní (10.6.2017) ráno bylo
deštivé a zamračená obloha jakoby
vůbec nepočítala s tím, že v Drnholci
odpoledne budou děti trochu opožděně
ně
slavit svůj svátek – Den dětí. Odpoleedne se však počasí umoudřilo, a takk
si děti ten svůj svátek mohly pořádně
ně
užít. Podle jejich rozzářených a rozeesmátých tváří to vypadalo, že se tato
to
oslava dětem moc líbila. Opět to byloo
jedno super strávené odpoledne.
Nejdříve si plnily úkoly na osmi
mi
stanovištích, u kterých asistovaly poohádkové postavičky z českých večerníččků (Večerníček, víla Amálka, Manka, Ferda
Mravenec, Maková panenka, Beruška, Rumcajs
s Malou čarodějnicí, víla Lískulka). Za splnění
úkolů dostávaly do pohádkových kartiček razítka
a také si mohly vzít nějakou tu sladkost. Pak si šly
za Večerníčkem pro jeho odznáček.
V průběhu akce se mohly seznamovat s hasičskou technikou, s popelářským vozem a měly
možnost vidět i ukázku leteckých modelářů.
Mohly také využít možnosti vyfotit se v našem fotokoutku, kde byly připraveny i různé pohádkové
doplňky pro vlastní focení.

Po splnění všech úkolů si hasiči zajistili volný prostor, aby mohli
ukázat příjezd hasičů k hořícímu
autu, vlastní hašení tohoto auta a
také vyprošťování z ohořelého auta.
Nakonec nechybělo ani řádění dětí
(a některých dospělých večerníčkových postaviček) a také pořádné opláchnutí „zapěněných“ dětí vodou z hasičské stříkačky.
Bohaté občerstvení zajistili hasiči. Nechyběly i dětské písničky. Všem, co nám (hasičům a
čarodějnicím) jakýmkoliv způsobem pomohli, děkujeme. Děkujeme i všem dětem a jejich doprovodům za jejich účast, protože bez nich by to nešlo.
Také děkujeme všem fotografům za jejich krásné
fotky dokumentující průběh dětského odpoledne.
Za hasiče a čarodějnice Andrea Španielová
alias Ferda Mravenec

Ne vždy platí, že výstavní galerie musí být kamennou budovou s citlivě nastaveným
osvětlením interiéru. O tom se mohou přesvědčit chodci i řidiči, projíždějící Dělnickou
ulicí, kde vznikla u Oranžového hřiště nepřehlédnutelná galerie na pestře pomalovaném
plotě.
Figurální dětské obrázky, oživující svými barvami okolí, zdraví kolemjdoucí a statečně odolávají sluníčku a vnějším povětrnostním podmínkám. Drobný, ale milý a zajímavý počin...
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Sbor dobrovolných hasičů v Drnholci
pořádá

2017
tradiční amatérský turnaj v malé kopané o bečku piva

v sobotu 19. 8. 2017 od 13.00 hodin
Přihlášky a podrobné informace: www.soptikcup.cz
Občerstvení a zábava pro diváky zajištěny!
Myslivecký spolek v Drnholci si Vás dovoluje pozvat na

ČERVENCOVOU NOC
V pátek 14. 7. 2017 na hřišti TJ Dynama Drnholec.
ZAČÁTEK VE 20 HOD. HrajÍ STOUNI. Vstupné 100,- Kč. občerstvení ZAJIŠTĚNO.

POZVÁNKA na VINOBRANÍ
Městys Drnholec zve své spoluobčany na 7. ročník Drnholeckého vinobraní, které
se bude konat v sobotu 23. 9. 2017.
I v letošním roce chystáme historický průvod kolem otevřených sklepů. Z tohoto
důvodu bude v sobotu od 10:00 do 20.00 uzavřena silnice na Litobratřice.
V průběhu vinobraní nebude chybět zajímavý doprovodný program i na náměstí.
Večer přivítáme nové hotaře z řad loňských návštěvníků na Hotařově zábavě za doprovodu taneční skupiny Plus music band. Myslíme i na zakončení odpoledního průvodu
„Otevíráním hory“ v podání Drnholeckých.
Srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace na plakátcích, stránkách městyse a hlášení místního rozhlasu.
Letošní 7. Drnholecké vinobraní se bude konat 23. 9. 2017. Kdo z vinařů by měl
zájem zúčastnit se otevřených sklepů v rámci této akce, nechť se nahlásí
panu Bohumilu Kalousovi do 31. srpna.
Kdo ze spoluobčanů má zájem podílet se či pomoci při organizaci i samotném průběhu
7. vinobraní v Drnholci, nechť se přihlásí u paní Bronislavy Šimčíkové nebo na podatelně
městyse Drnholec. Děkujeme všem, kteří se ozvou. Prodejce a zájemce o stánkový prodej
upozorňujeme, že sortiment zboží a nabídka občerstvení bude limitována.
Prosíme zájemce nahlásit do 1. 9. 2017 na již zmíněných místech. Děkujeme.
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Společenská kronika
Svá životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané
DUBEN
Bárta Dalibor
Bravenec Jaroslav
Domin Igor
Havranová Zuzana
Kadlčková Jiřina
Kalandra Radomír
Kratochvílová Milena
Marková Amálie
Mikulčík Pavel
Němcová Jiřina
Němec Miroslav
Obručová Jiřina
Pospíšek Pavel
Růžičková Mária
Stopková Zdeňka
Šulan Štefan
Tölgová Anežka
Urbánková Anna
Vitásková Halina
Vozdecký Alois

KVĚTEN
Bršťák Josef
Bystřická Antonie
Čemanová Hedvika
Černík Alois
Dibuzová Anna
Harešta Miroslav
Horáková Anna
Hrdlička Erwin
Ivičič Jan
Konečná Marie
Lukačovič Josef
Malík Josef
Novotná Zlatica
Petrů František
Pospíšil Jaromír
Schabatková Irena
Stopka Štefan
Šedivá Anna
Tomečková Růžena
Trnovcová Terezie

Trnovec Zdeněk
Zámečník Jan

ČERVEN
Domínová Rozína
Gregor Emil
Herel František
Huťková Jiřina
Jakubcová Božena
Lukačovičová Kristina
Plucar Rostislav
Půlpytlová Růžena
Skřivánková Zdeňka
Srncová Věra
Srnka Pavel
Šedivý Leo
Závodyová Anna

Blahopřejeme

Vítání občánků
V sobotu 27. května jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně přivítali
mezi naše spoluobčany tyto děti:
Vojtěcha Kováře, Jana Vermeše, Kristiána Vedrala, Miu Šipickou, Davida
Šraga, Marcela Rathuského, Emu Tkadlecovou a Terezu Blahovou.
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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Jarabáček

reprezentoval náš region a městys
v Pelhřimově. Byl pozván jako host
oblastní taneční přehlídky.
Jedním z hostů byla také kapela Perutě
a vítězka ve StarDance Veronika Lálová.
Zúčastnily se soubory ze Španělska, Itálie,
Francie, Německa i Polska.
Velkolepá podívaná. Bylo to krásné,
reprezentativní a Jarabáčci rozdávali radost
v celém Pelhřimově. Měli možnost si také
vyzkoušet různé volnočasové aktivity.
Děkuji dětem i rodičům za vzornou
reprezentaci.
Bronislava Šimčíková

Fota na vedlejší straně

SDH Drnholec Vás srdečně zve na
předzábavovou

BESEDU

U

CIMBÁLU

která se uskuteční

v pátek 22. 9. 2017 v Drnholci
„Na Starátku“.
K tanci, zpěvu a poslechu hraje CM Vergariovci.

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK • Vychází: 4x ročně • Místo vydávání: Drnholec
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Služby, které vám
padnou na míru.

Záběry z přírodovědného kurzu v Nesměři

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

Den
matek
14. května 2017
sál kulturního domu
v Drnholci

Snad nejde o papara
paparazziho........
azzziih
az
ho
o............
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