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Nejen dešťovou vodou, ale i dobrou
náladou byl nasáklý průběh
letošního vinobraní.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
psát do podzimního čísla
letošního Občasníku tři
dny před konáním 7. ročníku Drnholeckého vinobraní a dívat se při tom z
okna na neustávající déšť,
větrem ošlehávané stromy
a teploměr ukazující 10
°C není nic povzbudivého. Často sklouzávám
očima na předpověď počasí a vypadá to, že
se snad opravdu umoudří. Na sobotu je nám
předpovídáno 18 °C, polojasno a bez deště a
já doufám, že tomu tak opravdu bude, protože jediná přesná předpověď počasí, je ta za
předešlý den.
Děkuji touto cestou všem organizátorům, účinkujícím, vinařům, prostě všem,
kteří se na vinobraní podíleli a nejen jim, ale
všem, kteří měli zásluhu na pořádání kulturních a sportovních akcích, které během letních měsíců proběhly.
Výběrové řízení pro výběr dodavatele
stavebních prací na výstavbu nového kulturního domu včetně venkovního amﬁteátru
bude zahájeno v měsíci říjnu, tzn., že se naplní časový předpoklad zmiňovaný v minulém
čísle a zahájení prací se přesune do některého
z prvních měsíců příštího roku. Výběrové řízení na administraci výběrového řízení vyhrála společnost Investinženýring z Brna za
cenu 54.450 Kč.
V říjnu budou taktéž zahájena další dvě
výběrová řízení. První se týká vybudování
chodníku na Wolkerově ulici včetně nového
veřejného osvětlení a dvou nových nasvětlených přechodů, zde jsou předpokládané
náklady 3.757.000 Kč a druhé na akci „Revitalizace říčního ramene v k.ú. Drnholec“, což
je vodní plocha za stavebninami za Dyjskou
ulicí. Obě výběrová řízení bude administrovat JUDr. Petr Navrátil z Brna za celkovou
cenu 43.560 Kč. U „Revitalizace říčního ramene“ jsme byli úspěšní se žádostí o dotaci ze

Státního fondu životního prostředí, ze kterého jsme dostali příspěvek ve výši 1.298.839
Kč. Předběžně by celkové náklady měly činit
1.552.782 Kč. Předpoklad je, že obě výběrová
řízení samozřejmě ceny sníží. Práce na obou
akcích započnou koncem tohoto nebo počátkem příštího roku.
V září byly kompletně dokončeny a předány rekonstrukce chodníků v prostoru u autobusové zastávky a na Hornické ulici.
V srpnu bylo vybudováno nové veřejné dětské hřiště v areálu stávající zahrady
Mateřské školy na Hrušovanské ulici včetně
přístupového chodníku a oplocení, které oddělilo část veřejnou od části, kterou využívají
jen děti umístěné v MŠ. Herní prvky dodala
společnost Dřevoartikl ze Znojma, oplocení
společnost A-Z Plotové centrum z Rajhradu.
Celkové náklady činily 490.000 Kč.
Do výběrového řízení na nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro hasiče podala nabídku jen jedna společnost, a to WISS
CZECH z Halenkovic s cenou 5.919.320 Kč.
Automobil na podvozku Scania bude dodán
počátkem příštího roku. V návaznosti na
tento nákup rada rozhodla o prodeji stávajícího automobilu LIAZ CAS obci Branišovice
za cenu 380.000 Kč. Za 70.000 Kč byl pro
pracovníky obce zakoupen starší automobil
Volkswagen Caddy, který nahradil stávající
vůz Š Felicia.
Konečně, po neustálých problémech s
projekční ﬁrmou, v rámci plánované výstavby nové vozovky, kanalizace a vodovodu před
sklepy na Husově ulici a tím pádem i stále
posouvaného termínu započetí prací probíhá
v těchto dnech ze strany MěÚ Mikulov vodoprávní a silniční správní řízení. Stavební
povolení by tak mohlo být vydáno v listopadu. Bude následovat výběrové řízení, z čehož
plyne, že práce započnou v příštím roce.
V červenci se pokračovalo s postupnou
výměnou svítidel veřejného osvětlení na ulicích Dolní, Lékárnická, Hornická, Zahradní,
Polní, Palackého, Dvořákova a na Výsluní.
Náklady činily 150.000 Kč, v příštím roce se
bude pokračovat v další části obce.
Jan Ivičič
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o život úplně bez vlastní viny. Tehdy můžeme říci: byla to jeho hodina. Podle Boží vůle
jsem měl já žít ještě 30 let, teprve potom by
se byl můj čas naplnil. Proto se nesmíme nikdy zbytečně vystavovat nebezpečí smrti.“

Setkání ve vlaku

Při příležitosti letošní Památky zemřelých Vám předkládám k úvaze příběhy z knihy Duše v očistci. Marie Agáta
Simmaová, která se narodila 2. února 1915
v Sonntagu ve Vorarlbergu, v ní popisuje
svá setkání s dušemi zemřelých.

Dopravní úraz ve Vídni
Jedna duše z očistce mi vyprávěla: „Měl
jsem ve Vídni na motocyklu náhle smrtelný
úraz, protože jsem nedodržel předpisy, to byl
můj osud.“ Ptala jsem se: „A byl jsi připraven na věčnost?“ Přiznal se:“ Nebyl bych býval připraven, ale Bůh dává každému, kdo
proti němu drze a troufale nehřeší, ještě dvě
nebo tři minuty času, aby mohl vzbudit lítost. Jenom ten, kdo řekne: „Nechci“, je zavržen.“ Zajímavé a poučné bylo jeho další
vysvětlení: „V takovém případě říkají lidé, že
mu byla smrt souzena. Ale není tomu tak.
Platí to pouze v případě, když člověk přijde

„Znáš mě?“ zeptala se mě jedna duše
z očistce. Musela jsem říci: „Ne.“-“Ale znáš,
roku 1932 jsi jela vlakem do Hallu a byli
jsme tam spolu.“ Vzpomněla jsem si na
muže, který tehdy ve vlaku hlasitě nadával
na církev a na náboženství. Mně bylo teprve
17 let, ale dodala jsem si odvahy a řekla mu,
že je špatný člověk, když tak mluví o svatých
věcech. „Ty jsi ještě moc mladá,“ bránil se,
„abys mne mohla poučovat.“ „Ale i tak jsem
moudřejší než vy!“ řekla jsem mu prostořece.
Nato sklonil hlavu a už víc nemluvil. Když
vystoupil, prosila jsem Spasitele: „Nedej, aby
tato duše zahynula!“- „Tato modlitba mne
zachránila,“ prohlásila potom duše, „jinak
bych byla zavržena.“

Kbelík
„Co máš s tím kbelíkem?“ ptala jsem se
jedné paní, kterou jsem potkala s kbelíkem
v ruce. „Je to klíč do nebe,“ odpověděla celá
rozzářená. „Já jsem se v životě mnoho nemodlila, málo jsen chodila do kostela, ale
jednou jsem nějaké chudé stařence před Vánocemi dala zadarmo vyčistit celý dům, a to
mne zachránilo.“ To je nový důkaz, jak vždy
záleží na lásce.
Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme!
P. Jiří Komárek

Pobožnosti za zemřelé na hřbitově
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sobota 29.10.2017

14.00 hod
14.30 hod.

Jevišovka
Drnholec

neděle 5.11.2017

14.00 hod.
14.30 hod.

Novosedly
Nový Přerov

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 20.10.2017 od 14.00 do
22.00 hod. a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnosti pro
okrsek č. 1 i pro okrsek č. 2 budou umístěny v přízemí budovy Základní školy.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického
hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané
politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Počítají se i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se ale nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, takový hlasovací lístek se počítá, k
přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Jan Ivičič

Památka zesnulých
Sbor p
pro občanské záležitosti
osti
Úřadu
Úřad městyse v Drnholci
lci
zve spoluobčany
na tradiční

V
VZPOMÍNKU
K PAMÁTCE ZESNULÝCH,
která se bude konat
v neděli 29. října 2017 ve 14.00 hodin
na místním hřbitově.
Sejdeme se na tomto místě posledního rozloučení
a pokoje,abychom zde společně uctili
památku zesnulých.
Sbor pro občanské záležitosti Drnholec ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Drnholec srdečně zve všechny spoluobčany na

patnácté rozsvěcování vánočního stromečku,
které se bude konat v neděli 3. 12. 2017 v 17.00 na náměstí.
Přijďte si o první adventní neděli pověsit oříšek pro štěstí a zazpívat
vánoční a křesťanské písně a koledy. Srdečně zvou pořadatelé.
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Jak nepřijít o své peníze
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
léto je u konce,
podzim nám klepe na dveře a spolu s ním je
zde další díl z oblasti práva. Nyní si povíme o
tom, jak nepřijít o své peníze pro vlastní neostražitost nebo pro pocit, že je vše ztracené.
Představte si situaci, že jste někomu (ať
již známému nebo neznámému) zapůjčili peníze. Dlužník vám má zápůjčku splatit např.
za rok, dva roky nebo dokonce ve splátkách.
Dříve, než vám dlužník vše splatí, však bude
proti dlužníku zahájeno insolvenční řízení, v
němž dlužník usiluje o oddlužení. Někteří z
vás se o insolvenčním řízení dlužníka včas nedozvědí. Jiní přesto, že se o něm dozvědí včas,
budou přesvědčeni, že své peníze již nikdy neuvidí, a neučiní žádné kroky.
Buďte ostražití a nevzdávejte se již na
začátku.
Jak se o případném insolvenčním řízení
svého dlužníka dozvíte? Informace získáte v
insolvenčním rejstříku na stránkách isir.justice.cz. Zde zadejte minimálně jméno a příjmení svého dlužníka. Dozvíte se, zda je proti
dlužníkovi vedeno insolvenční řízení, a pokud
ano, pak v jakém stadiu se takové řízení nachází a zda máte ještě možnost přihlásit svou
pohledávku.
Nechcete-li se neustále dívat do insolvenčního rejstříku, pak vyhledávání ponechte
na jiných, a to např. prostřednictvím služby
dostupné na www.sledovani-insolvence.cz.
Tuto službu je možné vyzkoušet zdarma a
poté si ji objednat. Její cena se odvíjí od počtu
osob, které budete chtít monitorovat.
Monitorování dlužníka je jednoduché.
Zadáte údaje potřebné pro sledování vašeho
dlužníka a poté vám každá změna týkající se
zadané osoby ohledně insolvenčního řízení
přijde na email a budete tak mít o svém dlužníku přehled.
Pakliže máte maximálně deset dlužní6

ků, je pro vás výhodnější objednat si podobnou službu na www.isir.info, která je zdarma.
Prevence je důležitá, sama o sobě však nestačí.
Pokud zjistíte, že proti dlužníkovi je vedeno insolvenční řízení, musíte svoji pohledávku přihlásit, a to včas. Dokdy je možné
podat přihlášku, je uvedeno v usnesení soudu
o úpadku spojeném s povolením oddlužení,
které je zveřejňováno v insolvenčním rejstříku (isir.justice.cz). Lhůta činí zásadně 30 dnů
od zveřejnění usnesení. Pozor! Vždy musíte
svou pohledávku přihlásit vy sami tím, že
vyplníte příslušný formulář a zašlete jej na
příslušný soud. Nestačí, že vás jako věřitele
uvede sám dlužník ve svém návrhu na povolení oddlužení.
Velice zjednodušeně řečeno, dlužníkovi
bude oddlužení plněním splátkového kalendáře povoleno, bude-li schopen za 5 let uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Mezi jednotlivé nezajištěné
věřitele se pak taková částka rozdělí podle poměru jejich pohledávek. Tzn., podáte-li včas
a řádně přihlášku své pohledávky, měli byste
dostat alespoň 30% vámi přihlášené částky.
Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny
své povinnosti, soud ho osvobodí od placení
pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje také na věřitele, kteří své
pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.
Nepropásněte proto šanci dostat alespoň část svých peněz zpět. Nezapomínejte,
lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.

„
„Vzdělání
není pouhým nashromážděním
jjednotlivých vědomostí, jako není těstem
m
mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“
d
(T. G. Masaryk)

Na úvod malé ohlédnutí
za školním rokem 2016/2017,
na jehož konci navštěvovalo
základní školu 235 žáků. Z tohoto počtu mělo 113 žáků vyznamenání, 4 žáci neprospěli.
Bylo uděleno 63 pochval třídního učitele, 45 pochval ředitelky
školy, 14 důtek třídního učitele
a 5 důtek ředitelky školy. Po
dlouhých letech nebyl udělen
ani jeden snížený stupeň z chování.
Po dvou měsících prázdnin byl 4. září slavnostně zahájen nový školní rok. I přes prázdniny
bylo v drnholecké škole rušno. Díky zřizovateli,
Městysi Drnholec, byla v další části budovy (ve
školní jídelně a v části odborných učeben – dílny, výtvarná výchova, počítačová učebna, herna stolního tenisu) opravena elektroinstalace a
osvětlení, tyto prostory jsou i nově vymalovány,
opravená je také podlaha ve velké tělocvičně.
Nejvíce práce zde odvedli zaměstnanci ﬁrmy
Elektro Konečný a pan Jan Třetina. Také v mateřských školách v Drnholci, Jevišovce, Dobrém
Poli a Novém Přerově se o prázdninách pracovalo. Všechny tyto obce poskytly ﬁnanční příspěvky
na zlepšení vybavení školek, a proto bych chtěla

jejich představitelům, starostům, poděkovat nejen za peníze, ale i za dosavadní spolupráci. Velmi si jí vážíme.
Po dobu dvou prázdninových týdnů chodily
do školy i některé děti, protože je rodiče přihlásili
do příměstských táborů, které vedly slečny Veronika Menšíková a Renáta Pitáková.
Na začátku školního roku navštěvuje základní školu 255 žáků (z toho je 125 dívek) ve
12 třídách. 139 žáků je z Drholce, 49 žáků z Novosedel, 47 žáků z Jevišovky, 11 žáků z Nového
Přerova, 2 žáci z Pasohlávek a 7 žáků má trvalý
pobyt mimo uvedené obce. Výuku zabezpečuje 18
učitelů a učitelek, nově Mgr. Kristýna Lukáčová.
Na škole dále působí 5 asistentek pedagoga, nově
slečna Tereza Kovářová. Stejně jako vloni máme
3 oddělení školní družiny. Zde pracují paní vychovatelky: Renáta Stašová (po dobu nemoci zastupuje Jana Kafková), Tereza Kovářová a Veronika Menšíková, která na škole rovněž působí ve
funkci školního asistenta. Pro malý zájem žáků,
hlavně dojíždějících, letos nebudeme fungovat
školní klub. Provoz školy a školní jídelny zabezpečuje 12 zaměstnanců. Touto cestou děkuji všem
pedagogickým i provozním zaměstnancům za
kvalitní práci a bezproblémovou spolupráci.
pokračování na další straně
7

S hlavními úkoly a plánem práce školy
byla rodičovská veřejnost seznámena na ustavující schůzi spolku SRPŠ, která se konala v
úterý 19. září. Poté následovaly první třídní
schůzky a pro rodiče prvňáčků také přednáška
týkající se přechodu dětí z mateřské do základní školy. Věřím, že společně prožijeme přínosný
a pohodový školní rok, ve kterém nebudou chybět tradiční i netradiční školní dny, projekty,
výlety, zájezdy, akce pro rodiče i širokou veřejnost.
Připravili jsme nabídku zájmových
kroužků pod hlavičkou Domu dětí a mládeže Mikulov. Zdali všechny nabízené kroužky zahájí v říjnu svou činnost, záleží na počtu přihlášených dětí. Dále nabízíme pro žáky 1.-3.ročníku bezplatnou účast v projektu „Hodina pohybu
navíc.“ Projekt budou realizovat pan Pichanič a paní Bejdáková a Smíšková. Komunikace mezi
školou a rodinou bude probíhat, kromě osobního jednání, třídních schůzek a školních akcí, prostřednictvím elektronické žákovské knížky. O aktuálním dění ve škole informují i webové stránky
školy (www.drbnik.cz).
Rovněž bude pokračovat činnost žákovské rady, která je „mostem“ mezi
žáky, pedagogy a vedením školy. Věříme, že i letos nás žáci svými nápady
překvapí. Třetím rokem si žáci 9. ročníku berou pod „svá křídla“ prvňáčky a
celé září se o ně vzorně starali. Plánují i
další společné aktivity.
V letošním školním roce budou opět
realizovány projekty, které byly nebo
jsou ﬁnancovány z prostředků Evropské unie. Pokračovat bude projekt „Ovoce a mléko do škol“, který je od
letošního školního roku rozšířen i pro žáky 2. stupně.
Žáci 7. – 9. ročníku budou zapojeni do projektu „Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání na středních
školách v Jihomoravském kraji“.
Od července 2017 začíná realizace projektu „Drnholec 2017“, který je zaměřen na personální podporu (chůvy v MŠ, školní asistent), další vzdělávání pedagogických pracovníků, přednášky pro rodičovskou veřejnost,
doučování žáků.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nás čeká náročný školní rok. Nezbývá než do nového školního roku popřát tedy
hlavně žákům hodně úspěchů, pedagogům a rodičům dobrou spolupráci, protože všichni máme jeden společný cíl –
vzdělané a vychované děti.
Jana Kalandrová
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Branně-sportovní den a Zátopkův maraton
První týden nového školního roku jsme
zakončili branně - sportovním dnem,
ttradičně pořádaným ve spolupráci
s místní jednotkou hasičů.
Děti si měly možnost vyzkoušet
D
masáž srdce na ﬁguríně, seznám
mily se s vybavením hasičském
ho auta a ve stručnosti se
h
seznámily se záchranářskou
prací hasičů a také se zásadami první pomoci.
m
Poté si děti zaběhaly tradičP
ní Zátopkův maraton, první
n
sstupeň v areálu školy, staršších 84 žáků a žákyň na
Starátku trasu 1 km. Jejich

výkony se započítávají do akce Sportovec roku.
Nejrychlejšími běžci v kategorii
6.-7.ročníku byli Vít Štyks (čas 3:37)
a Kamila Veselá (čas 4:33), v kategorii 8.-9.ročník František Kadlíček (čas
3:51) a Kamila Konečná (čas 4:21).
Nejrychlejších 42 běžců (aby to byl maraton) zaběhlo čas 3 hodiny 13 minut. Akce
se žákům velmi líbila, což se projevilo v jejich vzorném chování a byli za to pochváleni.
Celé dopoledne proběhlo v hezké pohodové
atmosféře – za to zaslouží poděkování učitelé, pořadatelé, místní hasiči i žáci.
Za kolektiv pedagogů Jana Kalandrová
9

Příměstské tábory

První den jsme se rozdělili do dvou týmů – piráti
a mimoni.
Tvořili jsme týmové vlajky
a malovali křídami pirátskou
loď a mimoňskou vzducholoď.
Šli jsme na Starátko, kde jsme
se naučili nové pohybové hry (Vlk a Karkulky, Na spící princeznu, …).
Druhý den nám nevyšlo počasí, takže jsme museli výlet do Mikulova zrušit. Dopoledne
jsme hráli hry v družině a dívali se na pohádku. Odpoledne jsme šli na rozhlednu, kde jsme hráli
pohybové hry.
Třetí den jsme jeli na koupaliště do Březí, kde si děti užily plno zábavy v bazénu. Čtvrtý
den jsme se vydali pěšky lesem do Jevišovky, kde jsme si zahráli hry a podívali se, kde naši kamarádi bydlí.
Poslední den jsme měli karneval. Skoro
všichni došli převlečení v kostýmech. Mezi
maskami byla čarodějnice, mimoň, princezny,
víla,… Dopoledne jsme si vytvářeli táborová
trička a psali dopisy kamarádům. Odpoledne
jsme si šli zasoutěžit v týmech a zakončili to
diskotékou. Potom jsme uklidili družinu a děti
dostali malý dárek v podobě pastelek, bločku
a sladkostí. Rozloučili jsme se s příměstským
táborem a šli spokojeně domů.
Celý týden jsme si spolu skvěle a zábavně
užili. Děti tvořily skvělou partu a všichni se zapojili do aktivit s nadšením.

Veronika Menšíková
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Jak jinak zakončit prázdniny,
než příměstským táborem!
Konal se ve dnech 21. – 25. 8. 2017.

*************************************************
vydali jsme se nahoru a ještě dál. Cesta na koScházeli jsme se vždy ve školní družině, kolem osmé hodiny ranní. A program?
Ten jsme měli, jak jinak, než pořádně nabitý.
I když nás moc nebylo, vytvořili jsme fajn
partu a tábor jsme si pořádně užili.
Celý týden byl zaměřený na poznávání
našeho blízkého okolí. Než jsme se ale vydali
prozkoumávat krásy místa, kde žijeme, vymysleli jsme si, jak si budeme říkat, vyrobili si krásná táborová trička a pořádně se seznámili.
Hned v úterý jsme si dali pěkně do těla.
Promazat řetěz, nasadit helmu, pořádné boty,
baťoh s velkou svačinou a jedem – směr Jáňův
dvůr! Našim cílem bylo na kolech dojet v pořádku tam i zpátky, což se nám velice dobře povedlo. Jde vidět, že většina dětí má s jízdou na kole
zkušenosti. A aby to nebyla „jen“ jízda na kole,
v Jáňovém dvoře na nás čekali dva koníci, na
kterých jsme se mohli povozit.
Ve středu jsme zavítali do krytého bazénu
v Hrušovanech. Kromě koupání jsme si ve vodě
zahráli i pár her a zasoutěžili si. Potom následovala návštěva místního parku a dětského
hřiště. A protože bylo teplo a my měli spoustu
času, nezbývalo nic jiného než se zchladit znova
a to pořádnou zmrzlinou.
Další výlet byl plánovaný do Mikulova. Ve
čtvrtek ráno jsme se sešli o něco dříve, abychom
stihli autobus. Hned co jsme přijeli na místo,

peček byla sice strmá a spíše nezpevněná, ale
díky ukázněnosti dětí jsme všechno opět hravě
zvládli a než jsme se nadáli, byli jsme nahoře i
dole a bez sebemenšího úrazu. Po Svatém kopečku následovala dlouhá procházka městem
zakončená návštěvou zámecké zahrady. A potom konečně – rozchod. Unavení, s plným břichem a bez peněz jsme se vraceli kolem jedné
hodiny odpolední domů.
V pátek nás čekala cesta za pokladem.
Trasa vedla kolem řeky Dyje a přes místní les.
Děti během cesty plnily spoustu úkolů. Ať už to
byly úkoly fyzicky náročné, nebo vědomostní,
všechny je hravě zvládly. Na závěr jsme si ještě
napsali navzájem krásné vzkazy, pochutnali si
na špekáčcích, rozdali poklad a hurá domů.
Děkuji dětem i rodičům za krásnou spolupráci.
Renáta Pitáková
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Zprávicky
cky
y z nasí
materské
ké skolicky
skolicky
Máme za námi více
vého
než měsíc nového
dobí
školního roku, období
olách
v mateřských školách
již tradičně provázené slzičkami nově přívotní
chozích dětí, které prochází velkou životní
změnou, období zvykání si dětí na jinýý řád
měnu
a režim, na kolektiv. Každé dítě tuto změnu
ovná
snáší jinak, ale většina se s ní brzy vyrovná
a do školky se těší.
dy na
Během prvních týdnů jsme si tedy
sebe všichni zvykali, nově příchozí děti see postupně seznamovaly s kamarády, učitelkami
ap
personálem školkyy a také s p
pravidlyy soužití

l kti
T
š h se
v kkolektivu.
To všechno
děje formou hry, modelových situací, dramatizací
příběhů a pohádek, povídáním si v „ranním kroužku“,
společnými aktivitami ve
třídách i na zahradě… je
toho spousta, co ve školce
děláme a rodiče mají určitě
hodně možností, jak se o
tom přesvědčit. Především
se o dění dozvídají z vyprávění svých ratolestí. Na
chodbách, v šatnách i na
schodišti si pak mají možnost prohlédnout výtvarné
práce, na nástěnkách uve12

řejňujeme básničky a písničky, které se společně v jednotlivých třídách učíme. O chystaných kulturních a jiných školních akcích si
pak mohou přečíst na nástěnce, kde máme
vyvěšené plány, na www.drbnik.cz a letos i v
nově založené skupince jen pro rodiče.
Letošní září bylo v naší mateřské škole
obzvlášť náročné a výjimečné, a to jak počtem
nově příchozích dětí, tak počtem dvouletých
dětí. Na tuto situaci jsme reagovali zřízením
třídy pro nejmladší děti, kde vypomáhá chůva - Jiřina Chmelinová. Třída nese název Trpaslíčci a vzdělávání má zde na starosti paní
učitelka Sandra Bejdáková
a Lucie Hirtová. Další dvě
třídy jsou věkově smíšené
(4-7let). Ve třídě Včelek
učí paní učitelka Iveta Žaludková a Magda Růžičková a ve třídě Dráčků paní
učitelka Marie Švejdová a
Sylva Kraváčková.
Ve školním vzdělávacím programu s názvem
“Společně na cestě za
jedinečností” si spolu
budeme hrát, zpívat, malovat a učit se hodně užitečných věcí. Objevíme
svět hraček, her, pohádek,
dětských příběhů. Hezké

počasí umožňuje pobyt na nově zařízeném
dětském hřišti, které je součástí zahrady
mateřské školy.
My ale nezůstáváme jen na zahradě,
vyrážíme s dětmi za všelijakým dobrodružstvím - divadla, zábavní centrum, planetárium, výlety,… V letošním školním roce
pokračujeme v projektu Rodina spolu, o
kterém jsem se již v předešlém občasníku
zmiňovala, starší děti budou jezdit na plavání, předškoláci se budou připravovat v
Edukačně stimulačním programu na vstup
do ZŠ, komunikační dovednosti si budou děti zlepšovat v novém logopedickém
kroužku „Povídálek“ pod vedením paní učitelky Lucie Hirtové.
Ráda bych poděkovala zaměstnancům za hladký průběh prací a za přípravu mateřské
školy k novému školnímu roku. Dále děkuji za významnou pomoc všem rodičů, kteří se podíleli na natírání plotu při příležitosti první akce s názvem To jsem já - Galerie na plotě a za
všechny sponzorské dary.
Přeji všem, kteří jsou součástí naší školky, rodičům, zaměstnancům, a hlavně dětem,
aby zažívali po celý školní rok hodně pozitivních pocitů, spokojenosti a úspěchů.
Sandra Bejdáková, vedoucí MŠ Drnholec

*************************************************
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Historické

Žneˇ
V sobotu 8.7.2017 v dopoledních a pořádně prosluněných hodinách se na poli za
Kamnářskou ulicí uskutečnily 2. historické
žně v Drnholci.
Sklizeň obilí je v současné době na většině polí již plně pod vlivem moderní techniky
– kombajnů. Při ukázce historických žních se
však pár místních ženců v pracovních krojích a
také v obleku hospodáře snažilo společně s vazačkami snopů v ženských pracovních krojích
navodit v poli plném zlatavých klasů atmosféru dřívější těžké manuální práce.
Muži sekali obilí, ženy odebíraly posekané klasy a vázaly z nich snopy, některé děti
roznášely povřísla, no a přihlížející diváci si
tuto historickou ukázku žní náležitě užívali.
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Každý sekáč s řádně nabroušenou kkosou
osou
pokosil určitý pás obilí. Za sekáči šly „odebíračky“, které posekané klasy odebíraly a rovnaly do snopů, které následně svazovaly připravenými provázkovými povřísly. Letos se
hospodář o své obilné pole dobře staral, protože mezi dozrálými klasy nebylo bodláčí, zbytečný plevel a ani vlčí máky, alespoň tedy podle
slov vazaček snopů – neměly tolik podrápané
ruce i nohy. Vyvázané snopy ženy naskládaly
do vlečky za traktorem, který je odvezl k mlátičce postavené hned vedle pole. Nahoře na
mlátičce pak někteří snopy rozvazovali a následně je nechali strojem vymlátit.
Ruční sekání zlatavých klasů by bylo pro
ukázku starých časů velmi zdlouhavé a pro
naše sekáče v tom velkém vedru i fyzicky náročné. Bylo tedy přistoupeno i k ukázce menší

mechanizace. Zbytek pole tak pokosili žacím
strojem zapojeným za malým traktorem. Žací
stroj usnadnil práci žencům, nicméně vázání
snopů ženy musely udělat opět ručně. I tato
várka snopů byla zpracována na
mlátičce u pole.
Zrna padala do
připravených pytlů,
úroda tedy i přes
ty dlouhotrvající sucha nějaká
byla. Vymlácené
klasy byly vidlemi a hráběmi přenášeny na velkou
hromadu, do které
se někteří odvážlivci od-

DFS Jarabáček
zve své spoluobčany
a bývalé členy na oslavu

desátého výročí
od založení Jarabáčku.
28. 12. 2017 ve 14.00 zahájíme
slavnostním koncertem v kostele
Nejsvětější Trojice.
V15.30 proběhne v sále kulturního domu
Beseda u cimbálu.
Srdečně zve DFS Jarabáček.

hodlali i skákat, hlavně děti. Pak se vše opět
urovnalo, aby měl hospodář i dostatek dobré
a potřebné slámy. Na konci těchto historických
žní jsme měli ještě možnost vidět i ukázku
zaorávání brázdy. Vše bylo velmi zajímavé i
poučné zároveň.
Při pohledu na těžkou práci sekáčů a
vazaček snopů a při současné ochutnávce domácích dobrot (buchty, chleba, různé placky),
které pro nás vlastnoručně připravily ženy-vazačky, si mnozí z nás jistě uvědomili, že se dříve opravdu těžko žilo a že by bychom si měli
vážit každého krajíce chleba či jiného pečiva
tak, jako naši předci. Neměli bychom s pečivem plýtvat, jak je tomu dnes, bohužel, hodně
časté.
Za přihlížející návštěvníky této akce děkuji všem dobrovolníkům, protože nás aspoň
na chvíli přenesli do historie, aby nám předvedli, jak náročné bylo veškeré dění kolem žní.
Na historii bychom neměli zapomínat, i když nyní máme
na všechno moderní
techniku. Doufám
tedy, že tito nadšenci si udrží svůj
elán a historické
žně nám budou
zprostředkovávat
i další roky.
Andrea Španielová

Zkoušky
na krojový ples,
který se bude konat
poslední týden v lednu 2018,
začínají 19. 11. ve 14:30
v sále KD v Drnholci.
Těšíme se na vás.
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Předpovědi ohledně počasí
na sobotu 23.9.2017 v Drnholci náss
až do poslední chvíle přesvědčovaly o sluníččku a teple, i když od 17:00 hod. mělo u nás pršet.
t.
Sobotní ráno těsně před zahájením 7. Drnholecc
ckého vinobraní bylo opravdu krásně slunečné, ale
le
docela studené. Vypadalo to, že předpověď nás
ás
nezklame alespoň v tom slunečnu. Pak se bohužel
el
nebe zatáhlo a v čase, kdy průvod v čele s drábem,
m
bohem vína Bacchusem a jeho nymfami, krojovanými a též i s naší vrchností putoval po otevřených sklepech místních vinařů, začalo pouštět na
všechny návštěvníky i aktéry našeho vinobraní
kapky deště.
Doprovodný program na náměstí i vlastní dobový průvod byl tedy trochu promáčený a
prochlazený. Déšť a chlad však většinu lidiček,
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kteří se přišli
či přijeli podívat a pobbavit na vinobraní do
Drnholce, neodradil. NěDr
kteří návštěvníci zůstali na
náměstí, kde si mohli zakoupit
náměs
několika stánků různé produku několik
ty a výrob
výrobky vhodné pro akce typu
vinobraní nebo se mohli zaposlouchat do melodií
lidových písní či si je dokonce s muzikou i zazpívat.
Na náměstí se sice díky nepřízni počasí
neuskutečnily připravené soutěže s vinařskou tématikou, zato se zde odehrávala různá rytířská
klání. Některých bojů se zúčastnili i návštěvníci
vinobraní.
I starobylý dřevěný kolotoč byl stále

VII.
ročník

obsazený. Dětem to nevlídné počasí opravdu vůbec nevadilo. Jiní zase navštívili s průvodem otevřené vinné sklepy, kde měli možnost za zakoupené degustační lístky ochutnávat vzorky různých
vín či burčáků. Každý vinař otevřeného sklepa
dostal od hraběte a hraběnky pamětní listinu a
též i malý slaměný věneček jako poděkování za
starost o úrodu a za pohoštění v jeho sklepě.
V podvečer se zmoklý a „zmrzlý“ průvod
vrátil zpět na náměstí, kde se ještě chvíli zpívalo za tónů lidové muziky. I navzdory
počasí to vypadalo, že si too naše
propršené 7. Drnholecké vinobraní všichni náležitěě
užívali a že byli spokojeni.
Osušili jsme dobové kostýmy a večer už jsme byli
opět připraveni bavit Vás

i sebe na Hotařově zábavě. Tancovalo
se, zpívalo se a pilo se, na sále místního
kulturního domu to prostě žilo. Došlo i
na již tradiční volbu nových hotařů. Z
původních 10 adeptů byli do řad hotařů přijati tři borci, kteří úspěšně zvládli všechny nástrahy této zkoušky. Veškerá zábava probíhala po celou dobu
bez závažných komplikací a v brzkých
ranních hodinách jsme se se sedmým
ročníkem vinobraní rozloučili.
Počasí nikdo z nás zcela jistě neovlivní, ale pokud se mezi námi stále
najdou lidičky, kteří se chtějí a hlavně
umějí bavit a radovat se, i když venku
třeba prší, tak se můžeme určitě těšit i na další
ročníky této úžasné akce s vinařskou tématikou.
Věřím, že můžu jménem všech spokojených
návštěvníků drnholeckého vinobraní poděkovat
všem organizátorům této akce, všem aktivně
zapojeným pomocníkům, vystupujícím a účinkujícím, prodejcům, rytířům, atd. - prostě všem, co
se jakkoli podíleli na hladkém průběhu vinobraní
za vytvoření skvělé atmosféry a jménem aktivně
zainteresovaných lidiček se srdíčkem zase poděkovat všem návštěvníkům
za jejich osobní
n
podporu
podpor při udržování lidových tradic a za jejich návštěvu našeho
vinobraní
i městyse vůbec.
vi
Za sebe mohu říct, že už nyní
se těším na příští ročník drnholeckého vinobraní.
Andrea Španielová

pokračování na další straně
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...a ještě jednou VINOBRANÍ

Letošní vinobraní nám celé sice propršelo, ale na náladě a návštěvnosti to neubralo. Děkujeme touto cestou všem, kteří se na něm organizačně podíleli. Děkujeme
mladým chlapcům z chasy, kteří se letos zapojili i do příprav. Děkujeme Úřadu městyse Drnholec, zastupitelům a panu starostovi Janu Ivičičovi, který nám již několik let
pomáhá i při chystání a úklidu. Děkujeme poctivým vinařům, kteří se do této velké
akce pro celý Drnholec pouští.
Uvidíme, co přinese legislativa pro příští roky, zda bude možné a za jakých podmínek tuto akci pořádat. Věřte, není to vůbec jednoduché. V poslední řadě děkujeme
Vám, spoluobčanům za projevenou solidaritu a toleranci při tak velkém náporu návštěvníků.
Bronislava Šimčíková
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Jarabáček informuje

Ani o prázdninách neutichnul
zpěv mezi členy
Jarabáčku. V červenci jsme hodovali jak v Březí
tak i v Drnholci.
Rozloučili jsme
se s některými
členy Jarabáčku
u společné bojovky a táboráku. Někteří
odvážlivci dokonce strávili i noc pod stanem či širákem u Hušků. Děkujeme Maruško a Davide, bylo to opět príma.
V srpnu jsme se zúčastnili oslav
sedmdesátých hodů v Novosedlech. Dokonce jsme byli pozváni na svatbu do
Horních Věstonic, kde jsme měli za úkol
seznámit svatebčany ze Slovenska a Čech
se zdejší kulturou.
Bohužel z organizačních a ﬁnančních důvodů se nekonalo 3. setkání
přátel Jižní Moravy ve Starovicích, kam
jsme byli pozváni a po loňské úspěšné
reprezentaci Drnholce jsme se na toto

setkání těšili. Snad příště.
Nejvíce okouzleni jsme byli při vystoupení pro Modré barety. Jednak se
toto setkání konalo v nádherném hotelu
Barcelo a jednak proto, že tam byla spousta zajímavých lidí. Naši členové měli možnost se setkat se zástupci z Jižní Koree a
ti, kteří již ovládají angličtinu, se mohli
i něco přiučit. Jak pravil moderátor, byli
jsme sladkou tečkou za reprezentací Moravy.
Závěr patřil vystoupení v Novodedlech na jejich tradičním vinobraní a ukončení cyklistické sezóny v Jevišovce. Ještě
nás čeká v říjnu vystoupení v Branišovicích, na které se také těšíme.
Od měsíce října nás čeká tvrdá práce. Jarabáček byl založen v říjnu 2007. Při
jeho zrodu byla mou rádkyní a oporou Jaroslava Jakubcová. Jaruško, děkuji. První
vystoupení bylo na prvním drnholeckém
jarmarku, který se konal u bývalé jídelny
klubu důchodců v prosinci 2007.
Deset let je pro nás velký kus cesty.
Mnoho dětí z Drnholce a okolí prošly Japokračování na další straně
19

rabáčkem. Byli bychom rádi, kdyby jste se mohli všichni
bývalí členové, rodiče i vedoucí zúčastnit našich oslav.
Plánujeme dvě. Obě ve stejný den, ale s odlišným
programem. Jedna proběhne v kostele za podpory pěveckého sboru z Kostelce u Kyjova, se kterými jsme
navázali přátelství právě na setkání ve Starovicích. Z
kostela se odebereme na sál, kde proběhne beseda u
cimbálu. Při besedě si bývalí i stávající členové, rodiče
nebo návštěvníci můžete vyzkoušet vaše taneční i pěvecké schopnosti.
Nezapomeneme na Vás ani při našem 10. Jarmarku. Tam vám děti předvedou z brusu nová vánoční pásma. Za celý Jarabáček se na všechny těší Bronislava
Šimčíková, Dáda Božeková a Lenka Štyksová

Bronislava Šimčíková

V sobotu 9. 12. 2017 se bude konat již

10. VÁNOČNÍ JARMARK
s ochutnávkou domácí zabijačky.
Zahájení v 9.00 hod u kulturního domu.
V sále proběhne tradiční jarmark, kde budou stánky se zajímavým vánočním zbožím - pedig, malované sklo, keramika, šperky, dárkové zboží,
přáníčka, perníčky, věnečky, svařené víno, med a medovina a horké nápoje.
V 11.00 hod vystoupí děti ZŠ Drnholec, děti z folklorních souborů Jarabáček a Dunajek s ukázkou vánočního pásma. Každý návštěvník si může zazvonit
na zvon štěstí a připravena je i schránka pro Ježíška a lidové vánoční zvyky.
Sbor pro občanské záležitosti Drnholec
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Drnholec srdečně zve všechny seniory na
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKU,
která se bude konat v úterý 19. prosince 2017 v 14.00 hodin
v sále kulturního domu. Těšíme se na Vás.
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...tentokrát očima čarodějnic
Sobotní (19.8.2017)
dopoledne bylo deštivé, ale i přesto se před
13.00 hod. scházelo na Starátku několik fotbalových týmů, které se přihlásily do již velmi
tradičního amatérského turnaje v malé kopané
4+1. I družstvo čarodějnic z Drnholce se opět
letos přihlásilo, byl to pro nás teprve druhý ročník, přestože tento fotbálek se hraje již přes dvě
desítky let.
Bylo nás za čarodějnice docela málo, pořádně neměl, kdo by střídal. Do poslední chvíle
jsme kvůli počasí a malému počtu čarodějnických hráček a hráčů váhaly (resp. i s naším
mužským brankářem váhali), jestli to tento rok
odehrajeme či to vzdáme hned na začátku. Náš
sportovní duch však nad námi všemi vyhrál, a
tak jsme se do toho, jak se říká, pořádně obuli,
i když stejně jako loni, jsme ten fotbal pojali
pro mužské týmy trošku nepochopitelným způsobem – prostě po čarodějnicku.
Letošní ročník se přihlásilo sedm týmů
(Brooklin, Čarodějnice, Hodaři, Patrioti,
Puma, Soptíci a SRO – snad jsem názvy družstev nepopletla). Nejdříve se hrálo se každý s
každým. Po prvních zápasech se pak postupně
začalo hrát o umístění. Ostatní týmy to s námi
neměly jednoduché, a to právě proto, že fotbálek hrajeme opravdu všemi, pro nás, možnými
způsoby. Tento rok jsme si jako posily přibraly
i malé děti, které toho za nás opravdu moc naběhaly, i nějaké ty góly do protivníkovy branky
daly. Možná to nebyly góly z kopané, ale přesto
to byly góly sportovní.
Kdo chtěl, tak si „fotbálkový“ zápas s
námi užíval ve srandě. A ten, kdo si přišel pořádně zakopat a zahrát, stejně nakonec podlehl
naší „fotbalové“ náladě, a to i za podmínek, že
čarodějnice mají povolena dost odlišná pravidla oproti základním fotbalovým zvyklostem.
Družstvo čarodějnic, dětí a brankáře Káji
skončilo jako předposlední, a to přeci není vůbec špatné, když se fotbalu vůbec nevěnujeme
a nesvoláváme se ani k žádnému trénování.

Fotbal je kontaktní sport a při našem
typu fotbalového zápasení se nemůžeme divit,
že se ani nám, křehkým bytostem, nevyhnula
nějaká ta menší srážka s protivníkem či dokonce s míčem a že jsme utrpěly i nějaký ten
šrám. Náš brankář to navíc „odnesl“ pochroumaným kolenem a kotníkem, protože naši
branku chránil, jak jen nejvíc mohl. Byl skvělý,
i naši protihráči to říkali. Bolístky již upadly v
zapomnění, takže se již těšíme na další ročník
amatérského fotbalového utkání pohodových
týmů.
Po každém odehraném zápase se čarodějnický tým vždy nechal náhodným fotografem vyfotit společně s týmem protihráče.
Bohužel nevíme, kdo nás všechno fotil, ale
prosíme tyto fotografy, aby nám společné fotky s ostatními týmy, ale i případné momentky
ze zápasů, poskytli třeba na sociálních sítích.
Budeme rády (i rádi) za každou vzpomínku
zachycenou na fotografiích. Děkujeme.
Za fotbalové čarodějnice
Andrea Španielová

Fotoreportáž z akce na zadní
straně obálky
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Tic Ilona
Tichá
Vut
Vutovová
Hana

ČERVENEC
C
Dřevojánek Josef
Hanák Milan
Holík Milan
Jarec Michal
Komárek Jiří
Olšová Alžběta
Průša Václav
Smékal František
Štěpaníková Ludmila
Štyks Jaroslav
Štyks Vladislav
Toporčák Vlastimil
Tureček Miroslav
Zabloudilová Marie
Zemčíková Věra
SRPEN
Burešová Olga
Čemanová Jana

Divácký Miloslav
Hanáková Marta
Hondl Pavel
Chmelinová Jiřina
Juríček Milan
Juřena František
Konečný Miroslav
Kudlík Svatopluk
Kupčík Pavel
Lambot Jan
Lange Jan
Mačuga Jozef
Mančík František
Molnárová Darja
Oberreiter Vítězslav
Půlpytel Miloš
Řešetková Ivana
Šedivý Josef
Šimčíková Hana
Texl Jaroslav

ZÁ
ZÁŘÍ
Doležalová Anna
Do
Hrušková Jana
Jakubec Vladimír
Juřena Petr
Kotrč František
Krýslová Ludmila
Kynclová Alžběta
Macíková Ludmila
Macháček Pavel
Macháčková Eva
Němcová Emilie
Procházková Helena
Rosecký Lubomír
Rykr Václav
Sauer Jaroslava
Schmidtová Mária
Skřivánek Rostislav
Smékal František
Štětkařová Růžena
Tomaštíková Vladimíra
Zabral Miroslav

Blahopřejeme

Vítání občánků
V sobotu 9. září 2017 jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně přivítali mezi
naše spoluobčany tyto děti:

Přemysla Ruckého, Emu Jirků, Lukáše Blahu, Emmu Konečnou,
Valerii Gabrielu Szabó, Eleonoru Sulz a Štěpána Michla.
Rodičům a příbuzným zazpívaly a zarecitovaly děti z folklorního souboru Jarabáček.
Vyrůstejte do síly, do krásy a k radosti nám všem!
DRNHOLECKÝ OBČASNÍK • Vychází: 4x ročně • Místo vydávání: Drnholec
Registrační číslo: MK ČR E 11710 • Vydavatel: Městys Drnholec, IČO 283142
Šéfredaktor: Jana Kalandrová • Redakční rada: Jan Ivičič, Karel Kratochvíl, Pavla Suchyňová,
Bc. Andrea Španielová, Mgr. Jana Juřenová, Ing. Bronislav Kocman, Dalibor Huťka.
Číslo 3/2017 bylo vydáno 17. října 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 prosinci 2017 - uzávěrka 24. 11. 2017.
Foto: Libor Huťka
Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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Historické

Žně

Fotoreportáž z nové společenské
akce, která si již upevnila svou
pozici jako akce tradiční.

v Drnholci
Více podrobností
se dozvíte
na straně 14.

Zátopkův
Zá
Z
áto
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pk
kův
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marat
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Že utkání Soptík Cupu
někdy víc než fotbal
připomínala ragby je
obecně známo.
A není se čemu divit, protože
cílem akce jsou krom chvályhodného
ozdravění těla pohybem především
humor, recese a dobrá nálada.
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