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Revolution train je vskutku revoluční 
projekt, přibližujicí drsnou názornou 
formou možná nebezpečí i následky
všech typů závislostí, ohrožující nejen 
naši mládež.
Tohoto netradičního edukačního programu 
se zúčastnili i žáci naší školy.....
blíže v článcích „Ze života školy: od str. 7



Vážení spoluobčané,
čas neúprosně letí. Vá-
noční stromeček byl roz-
svícen, Mikuláš s  čerty 
rozdali někde uhlí, ně-
kde pamlsky, máme zde 
opět vánoční svátky a 
za pár dnů konec roku. 
Dovolte mi, abych Vám 

popřál svátky pohodové a klidné a do roku 
2018 hodně úspěchů jak pracovních, tak 
i v  osobním životě a samozřejmě pevné 
zdraví.
 Ve výběrovém řízení na vybudování 
chodníku na Wolkerově ulici podala nej-
výhodnější nabídku ve výši 3.181.621 Kč 
fi rma Stavba a údržba silnic z Břeclavi. Na 
akci máme pravomocné územní rozhod-
nutí, ale bohužel se nečekaně zkompli-
koval proces vydání stavebního povolení, 
které na komunikace vydává Stavební 
úřad v  Mikulově. Chodník po téměř celé 
své délce zasahuje malými částmi do při-
lehlých soukromých pozemků, a i když 
máme se všemi těmito vlastníky podepsá-
nu smlouvu o právu provést stavbu, úřa-
du to nestačí a chce také souhlas od všech 
bank, u kterých je většina těchto pozemků 
zastavena z důvodu čerpání úvěrů na vý-
stavby RD. 
 Jelikož s  tímto rozhodnutím nesou-
hlasíme, bylo Krajskému úřadu Jihomo-
ravského kraje zasláno odvolání. Kdy nám 
bude odpovězeno a s  jakým výsledkem, 
nevíme. Mezitím byly dotázány banky, 
zde je pro představu odpověď jedné z nich:
 „Vlastníci pozemků nás musí kontak-
tovat s žádostí o odkup částí pozemků obcí. 
Budeme od nich potřebovat návrh kupní 
smlouvy, geometrický plán, nákres situace, 
kde bude zřejmé, jakým způsobem je chodník 
plánovaný. Pokud se bude jednat o malé části 
pozemků, které nebudou mít vliv na snížení 
hodnoty nemovitostí, které máme v zástavě, 
pak připravíme dodatek k úvěrové smlouvě, 
kde podmínkou dodatku bude doložit nám 
podepsané kupní smlouvy a LV s propsaným 

převodem na obec, po podpisu dodatku vydá-
me vlastníkům souhlas a vzdáme se zástav-
ního práva k uvedeným částem pozemků. 
Musíme řešit ke každému hypotečnímu úvěru 
zvlášť.“   
 Bohužel z  uvedených důvodů vyplý-
vá, že se počátek stavby velmi pravděpo-
dobně zpozdí o mnoho měsíců.
 Ve výběrovém řízení na akci „Revi-
talizace říčního ramene v  k.ú. Drnholec“ 
zvítězila fi rma KAVYL z Mohelna s nabíd-
kovou cenou 1.256.724 Kč. 
 Po dlouhém martiriu nám byla vy-
dána obě potřebná stavební povolení na 
komunikaci a na vodovod a kanalizaci 
na Husově ulici. Bylo vyhlášeno výběro-
vé řízení na dodavatele stavebních prací, 
které bude za částku 54.450 Kč adminis-
trovat společnost Investinženýring Brno. 
V příštím roce proběhne 1. etapa – polo-
žení kanalizace od křižovatky na Výsluní 
směrem nahoru po poslední vinný sklep a 
dále položení nové asfaltové komunikace 
od odbočky na Blata po asfaltovou komu-
nikaci vedoucí k  bývalé skládce. Kanali-
zační přípojky k přilehlým nemovitostem 
budou vytaženy za hranici komunikace. 
Upozorňuji vlastníky, kteří nemají případ-
ně do dnešního dne vyřešeny přípojky ke 
zbývajícím sítím, že jim nebude po dokon-
čení komunikace povolen překop.
 Byli jsme úspěšní se žádostí o dotaci 
ze Státního fondu životního prostředí na 
pořízení bezdrátového rozhlasu včetně 
nové rozhlasové ústředny, ze kterého jsme 
dostali příspěvek ve výši 3.327.000 Kč. 
Výběrové řízení na dodavatele provede za 
90.750 Kč společnost MCI SERVIS Zlín.
 Jak již jistě víte, k 31.12.2017 končí 
v Drnholci se svou praxí MUDr. Pavel Ko-
sek. Nemám z toho radost, tak jako určitě 
nikdo z občanů, ale městys nemá na jeho 
rozhodnutí žádný vliv. Je to podnikatel 
jako každý jiný. S žádostí o pomoc při ře-
šení této situace byl osloven Krajský úřad 
a taktéž zdravotní pojišťovny. Žádost za-
slaná pojišťovnám byla spolupodepsána 
i obcemi Jiřice a Olbramovice, kde měl 
MUDr. Kosek taktéž ordinace.    
                                                      Jan Ivičič
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Slovo starosty 
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Narozen
 v hrobě

        V norimberském procesu 
s válečnými zločinci vystoupil jako  svědek 
muž, který po nějakou dobu žil v hrobce 
na židovském hřbitově ve Vilně. Byl to jedi-
ný úkryt, kde mohl a s ním mnozí další žít, 
když unikl plynové komoře. V té době napsal 
několik básní. V jedné z nich popisuje naro-
zení člověka. V jedné hrobce porodila jedna 
mladá žena svého synka. Při porodu pomá-
hal osmdesátiletý hrobník oblečený v rubáši. 
Když narozené dítě poprvé vykřiklo, ten starý 
muž se modlil: „Velký Bože, tos nám konečně 
poslal Mesiáše? Vždyť kdo jiný než Mesiáš by 
se mohl narodit v hrobě?“ 
 O tři dny později viděl muž, který vy-
dal toto svědectví, jak dítě pije slzy své mat-
ky, protože ona mu nemohla dát mléko. Ten 
příběh překračuje všechno, co by mohla vy-
myslet lidská obrazotvornost. Působí hluboce 
nejen na naše city, ale je také mocným sym-
bolem zrození skutečného Mesiáše. 
 Evangelium říká, že před více jak 2 000 
lety se v Betlémě Bůh stal člověkem. Dove-
deme  si vůbec tuto skutečnost představit 
a domyslet? O Vánocích čte  církev Janovo 
evangelium: „Spatřili jsme jeho slávu, slávu, 
jakou má od Otce jednorozený Syn, plný mi-
losti a pravdy.“ Jakápak je to sláva pro novo-
rozence, který se narodil ve chlévě 

a leží v jeslích, kam se klade píce pro krmení? 
 Kdyby se měl Mesiáš narodit  v naší 
době, evangelista by jeho narození zařadil 
místo do chléva  patrně do nějakého uteče-
neckého tábora, do sklepení vybombardova-
ného domu a pod. A naše víra, že je to dítě 
Boží, by byla stejně nesnadná jako tehdy. Je 
dobře, že Kristus přišel na svět do naší bídy, 
že se solidarizuje s každým z nás, především 
s těmi nejubožejšími. Kdo by se bál dítěte? To 
přece nemůže nikomu ublížit. To dítě v hrob-
ce, které pilo slzy své matky, protože nemělo 
nic jiného, patrně umřelo. Starý Žid vyslovil 
velkou pravdu: „Kdo jiný  než Mesiáš může 
z hrobu, ze smrti vzbudit život?“ S jeho pří-
chodem přišel skutečný život nového věku. „V 
něm byl život, a ten život je světlo lidí, a to 
světlo svítí v temnotě a temnota ho nepostih-
la“ - píše evangelista Jan. Ježíš o sobě říká: „Já 
jsem přišel na svět, aby měli život a měli ho v 
hojnosti.“ 
 Přijetí tohoto nového života - tehdy jako 
dnes - vyžaduje od  každého člověka víru a 
stálou proměnu života, která není snadná 
a  jednoduchá, ale je projevem a důsledkem 
toho, že žijeme s Kristem. V tom je skuteč-
ná radost Vánoc - Ten, který je bohatý, stal 

se  pro nás chudým, 
abychom my zbohatli z 
jeho chudoby. 
        Radostné a požeh-
nané dny Vánoc a celé-
ho nového roku
       P. Jiří Komárek, farář

Bohoslužby  o Vánocích
 23.12.'17 24.12.'17 25.12.'17 26.12.'17 31.12.'17      1.1.'18     
   Jevišovka    7.30 7.30 7.30      7.30 7.30 7.30
   Novosedly 17.00   20.30    9.00    9.00    9.00 9.00
   Drnholec  10.30    22.00     10.30      10.30   10.30 10.30
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Vážení přátelé,
  po dlouhých úvahách vám musím s politováním oznámit, že jsem se po 
řadě let rozhodl k 31.12.2017 ukončit svou praxi ve vaší obci. 
 Důvodem je narůstající administrativa a v neposlední řadě také zave-
dení e-receptů. S ohledem na uvedené již není v lidských silách absolvovat 
každodenní „kolečko“ po několika ordinacích a splnit veškeré legislativní 
povinnosti.
 Nadále pro vás zůstává v  provozu ordinace v  Pohořelicích, kde vás 
vždy rád uvítám.         S úctou
       MUDr. Pavel Kosek

se koná 
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hod. 
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hod. 
Případné 2. kolo volby proběhne ve dnech 26. a 27. ledna 2018. 
Volební místnosti pro okrsek č. 1 i pro okrsek č. 2 budou 
umístěny v přízemí budovy Základní školy.

Volba prezidenta České republiky

Vážení občané,
 blíží se konec dalšího „ISNO“ roku (termín k 31. 12. 
2017).  Proto si vás dovolujeme touto formou požádat 
o provedení „inventury“ Vašeho odpadového účtu (sta-
noviště) na stránkách www.mojeodpadky.cz. 
 Pro správný výpočet slevy je důležité, aby počty výsypů 
a počty zúčastněných osob v systému odpovídaly sku-

tečnosti na Vašem stanovišti. Zjistíte-li nesoulad v počtu provedených výsypů u jednotlivých 
vyvážených komodit, obraťte se prosím na Vaši ISNO poradkyni Lucii Rážovou, STKO spol. 
s r. o., tel. kontakt 736 516 020 a ta s Vámi provede kontrolu ISNO účtu. 
 Rovněž si Vás dovolujeme požádat o kontrolu a případnou úpravu osob, které se 
na daném stanovišti podílí na systému. Také upozorňujeme na skutečnost, že osoba, která 
není evidována na řádně vyplněném stanovišti (potvrzená inventura + vyplněný registrační 
formulář) nemá nárok na výpočet slevy za třídění odpadu. Je důležité, aby se stav Vašeho 
účtu udržoval stále aktuální, abychom se vyhnuli případným nesouladům se skutečností a 
následným reklamacím. Období reklamací je dáno platnou Vyhláškou Obce.
 Rádi bychom Vám všem, kteří se podílíte na třídění odpadů touto cestou poděkovali 
a vyjádřili přání do dalšího „ISNO“ roku, aby se naše ISNO rodina rozrostla o další účast-
níky. Děkujeme.    Lucie Rážová, STKO, spol. s r.o.
     isno@stko.cz, mobil: +420 736 516 020
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             Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři, v  dneš-
ním díle navážu na díl 

minulý a budu se opět věnovat insolvenční-
mu řízení, nyní však z jiného pohledu.
 Zahájení insolvenčního řízení s  sebou 
přináší několik účinků. Jedním z nich je, že 
výkon rozhodnutí či exekuci, která by po-
stihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, 
lze nařídit, nelze jej však provést. Uvedu to 
na příkladu. Dlužník vlastní byt a má něko-
lik dluhů a rovněž proti němu bylo zahájeno 
exekuční řízení. Exekutor zjistil, že dlužník 
vlastní byt, vydal exekuční příkaz prodejem 
této nemovitosti a rovněž nařídil termín 
dražby bytu. Dlužník chce dražbě zabránit, 
a proto ještě před jejím provedením podá in-
solvenční návrh, často spojený s návrhem na 
povolení oddlužení. Důsledkem podání ná-
vrhu je to, že exekutor byt nemůže vydražit 
a dlužník tak provedení exekuce oddálil.
 Na uvedeném příkladu můžeme vidět, 
že i podaní insolvenčního návrhu dlužníci 
dokážou zneužít, a to zejména z důvodu od-
dálení nebo blokace provedení dražby nemo-
vitého majetku v jejich vlastnictví a ochrá-
nění takového majetku.
 Výše popsané chování dlužníka však 
není neprůstřelné. Ustanovení §  82 insol-
venčního zákona umožňuje insolvenčnímu 
soudu nařídit předběžné opatření, kterým 
omezí účinek spojený se zahájením insol-
venčního řízení popsaný v  úvodu tohoto 
článku. Tzn., že konkrétnímu exekutorovi 

umožní, aby provedl dražbu. Předběžné 
opatření může exekuční soud nařídit sám 
bez návrhu nebo po podání návrhu, přičemž 
nejčastěji takový návrh podá exekutor, který 
měl provést dražbu, jež byla jednáním dluž-
níka zmařena.
 Insolvenční soud vydá předběžné opat-
ření, pokud jsou splněny dvě podmínky, tj. 
musí existovat důvody hodné zvláštního 
zřetele a provedení dražby nesmí ohrozit 
společný zájem věřitelů. Splnění uvedených 
podmínek se posuzuje případ od případu. 
Z  praxe soudů je patrné, že důvody zvlášt-
ního zřetele soudy spatřují v opakovaně po-
dávaných dlužnických návrzích, které zjevně 
mají za cíl probíhající exekuci blokovat, čas-
tokrát nejsou samotné insolvenční návrhy 
způsobilé k  projednání a vedou k  jejich od-
mítnutí, jsou podávány krátce za sebou, ně-
které dokonce bezprostředně před termínem 
dražby.
 Dlužník by tedy neměl spoléhat, že 
podáním insolvenčního návrhu bude vždy 
exekutorovi zabráněno v  provedení draž-
by nemovitosti v jeho vlastnictví. Zákonná 
úprava totiž pamatuje i na obstrukční dluž-
nické insolvenční návrhy.

Obstrukční insolvenční návrh

BIOODPAD
Počínaje rokem 2018 bude bioodpad v zimních měsících,

čili v lednu, únoru a v prosinci,
svážen 1x za 4 týdny.
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Vážení spoluobčané,
všude již voní sváteční cukroví, jehličí, září vánoční stromečky, 
vrcholí přípravy na nejkrásnější svátky roku, na Vánoce a Nový 
rok. Věříme, že adventní čas vám zpříjemnili i žáci naší školy pod 
vedením svých učitelů, které jste mohli vidět při rozsvěcování 
stromečku, na drnholeckém jarmarku nebo na vánoční besídce 
ve škole nebo na vánoční besídce pro seniory. 
Přejeme vám všem příjemné prožití svátků vánočních v kruhu 
rodinném a zároveň děkujeme všem rodičům a přátelům školy 

za spolupráci a podporu naší práce v roce 2017. Do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a pohody všem dětem, žákům, žákyním a zaměstnancům školy a také vám, čtená-
řům Občasníku.  
 Ve škole máme za sebou první čtvrtletí, ve kterém naši školu navštěvovalo 257 žáků, 
z toho na vyznamenání dosáhlo 112 z nich, neprospělo 11 žáků. Byly uděleny 4 pochvaly tříd-
ního učitele, 7 důtek třídního učitele a 3 důtky ředitelky školy a máme také jeden návrh na 2. 
stupeň z chování (opět cigarety ve škole!). Věříme, že přes zimní měsíce se žáci a žákyně budou 
pilně učit a v pololetí budou výsledky radostnější. Totéž očekáváme i od jejich chování.
                                   Jana Kalandrová 

 V sobotu 14. říj-
na se za velmi krás-
ného počasí konala 
na letišti v Drnholci 
Drakiáda, kterou již 
několik let organi-
zujeme společně ve 
spolupráci s Leteckým 
modelářským klubem 
Drnholec. Ten pro všechny účastníky při-
pravil také pohoštění a ceny. Modré nebe nad letištěm 
zaplnili draci rozličných tvarů a barev a létali opravdu hodně 
vysoko. Myslíme si, že si, že si děti i jejich rodiče užili moc hezké 
a zdařilé odpoledne. Doufáme, že se nás v dalším ročníku sejde ještě 
větší počet, aby radosti z pěkné akce bylo ještě více. Pořadatelům děkuje-
me a těšíme se na další ročník.
 Tradicí se již stala akce na pomoc nevidomým dětem Bílá pastelka, kterou 
mají pod patronací vždy žáci třetí třídy. Letos ji organizovali třeťáci pod vedením 
třídní učitelky paní Šimčíkové 11. října. V průběhu dne si mohli žáci první, druhé a 
třetí třídy vyzkoušet na různých kompenzačních pomůckách, jak si nevidomí ve svém 
životě poradí. Pro čtvrťáky a páťáky byla zorganizována beseda s Anetkou, která přišla 
o zrak již jako miminko. V průběhu dopoledne mohli do této sbírky přispět žáci školy 
zakoupením bílé pastelky. Odpoledne jste mohli potkat skupinky dětí v bílých tričkách 
za doprovodu rodičů také v ulicích obce. 
 Děkujeme všem, kteří jim přispěli a pomohli tak k velmi pěkné částce, která činila 
18 586 korun.           Jana Juřenová

Povedlo se ........



   Mladí šachisté se v uplynulém 
období představili na třech ak-
cích. 
   První byl mezinárodní turnaj 
družstev v Hlohovci. Konkurence 

byla velká, a i když jsme nedosáhli výrazněj-
šího úspěchu, odvezli jsme si cenné zkušenos-
ti.
 Ty jsme pak zúročili na turnaji Znojem-
ský dráček, kde se nám velmi líbila přátelská 
a pohodová atmosféra a odkud žádný účast-
ník neodešel s prázdnou. 
 Zatím poslední a pro nás nejúspěšnější 

akcí byl přebor škol v  šachu, který se konal 
v  Břeclavi. Naši žáci utvořili dvě družstva. 
První družstvo ve složení František Zugárek, 
Michal Foltán, Tomáš Křivánek a Petr Zugá-
rek se umístilo na velmi pěkném třetím mís-
tě. Druhé družstvo tvořili Tomáš Zugárek, 
Vilém Hanker, Michael Vlk, Matěj Štěpaník. 
Tito obsadili pátou příčku z deseti. 
 Náš nejstarší člen Tomáš Foltán má 
smůlu, že z nejstarších žáků zůstal sám. Urči-
tě si ale zaslouží velkou pochvalu, protože na 
první pozici všechny své partie vyhrál.
           Hedvika Škrabalová

8

 Žákům deváté třídy se blíží chvíle, kdy budou 
muset učinit své první velmi důležité rozhodnutí v 
životě, budou si volit budoucí povolání a podávat při-
hlášky ke studiu na střední škole. Vše, co jim pomůže 
v rozhodování, je pro ně velkým přínosem. 
 Ve škole se této tématice věnují v předmětech 
člověk a svět práce a okrajově i v občanské výchově. 
Výuku se snažíme doplnit o různé akce, které jim mo-
hou pomoci ke správnému rozhodnutí. Žáky už na-
vštívilo několik výchovných poradců i bývalých žáků, 
kteří jim prezentovali střední školy a nabízené obory.
 Zdařilou byla říjnová exkurze na Veletrh střed-
ních škol v Břeclavi. Získali informace ze 40 jihomo-
ravských škol, zhlédli zajímavé prezentace studentů 
záchranářů, lesníků, kosmetiček, módní přehlídku 
učňovských výrobků, přivezli si spoustu materiálů k 
dalšímu rozhodování. 
 O měsíc později navštívili informační poraden-
ské středisko na Úřadu práce v Břeclavi. Tady jim po-
mohli s orientací na trhu práce a zdůraznili všechna 
kritéria důležitá pro správnou volbu. Ve druhé části 
si každý vyplnil osobní dotazník. Výsledky pak byly 
s každým osobně konzultovány s pracovnicemi pora-
denského střediska. 
 Na prosincové třídní schůzce si budou moci i ro-
diče vyslechnout nabídku zástupců některých střed-
ních škol. 
 Přejeme žákům i rodičům úspěšné rozhodnutí a 
ať se jim na dalším stupni vzdělávání daří. 
               Jitka Radkovičová a Jana Juřenová

Volba povolání

Šachy
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 Velkou pochvalu a podě-
kování si zaslouží všichni žáci, 
kteří se zúčastnili propršeného 
okresního přeboru v přespol-
ním běhu. 
 Tento přebor pořádala ZŠ 
Na Valtické Břeclav. V jednot-
livcích se nejlépe umístil Vítek 
Štyks na 5. místě a Laďa Koleč-
kář s Frantou Kadlíčkem na 6. 
místě. 
 V hlavní soutěži družstev 
jsme vybojovali dvě krásná 
druhá místa – mladší a 
starší chlapci a jedno 
třetí – starší žáky-
ně. Ještě jednou 
velké poděková-
ní.
     
Stanislav 
Pichanič

 Deset pondělků jezdily děti z druhé a 
třetí třídy do plavecké školy v Hustopečích, 
kde probíhala výuka plavání. 
 Děti si každou hodinu užívaly. Naučily 
se dva plavecké styly, potápět se a splývat. 
Paní učitelky byly skvělé a každou hodinu 
se snažily dětem zpříjemnit nějakou vod-
ní hrou. Jen třeťáci litují, že pro ně už vše 
skončilo. Druháci se těší na příští rok, kdy se 
budou moci ještě zdokonalovat.

Bronislava Šimčíková a Klára Kneeová,
třídní učitelky

Přespolní běh
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 Městská policie Mikulov ve spolupráci s 
Městem Mikulov zdarma pro žáky sedmých, 
osmých a devátých tříd zařídili protidrogový 
program s názvem Revolution train. 
 Jedná se o vlak, ve kterém proběhl in-
teraktivní program a který stál na nádraží 
v Mikulově. Po ranní přepravě 95 žáků do 
Mikulova se po třídách (v určitých časových 
intervalech) s třídními učiteli a s lektorem 
procházelo vlakem, který zevnitř symboli-
zoval lidské tělo. 
 Hlavním motivem byl příběh mladých 
lidí a jejich cesty od začátku experimento-
vání s drogami až ke vzniku závislosti (na 
cigaretách či pervitinu). Žáky tento 90 mi-
nutový program velmi oslovil a vtáhl do pro-
blematiky užívání návykových látek. 
 Ve všech třídách, které absolvovaly 
tento program, proběhne ve výuce následná 
diskuze, která povede k dalšímu zamyšlení 
se o příčinách užívání návykových látek, ná-
sledcích, ale také o tom, jak lze pomoci.  
             Hana Vlková 

Revolution train v Mikulově – 23. 11. 2017
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S novým rokem každý rekapituluje 
rok minulý, co přinesl či odnesl, úspěchy či neú-
spěchy… Přestože škola žije svým vlastním škol-
ním rokem - od září do srpna, i nás nutí rozhraní 
kalendářních roků ohlédnout se zpět, shrnout, co 
se zdařilo či nezdařilo. Tento mezník také ukon-
čuje jedno z nejvýznamnějších období v roce - ob-
dobí příprav na Vánoce, v mateřské škole proží-
vané velice intenzivně.
 Advent v  mateřské škole je přímo nabi-
tý činnostmi, které mají děti seznamovat s tra-
dicemi a zvyky Vánoc a směřují ke společným 
oslavám - k vánoční nadílce v mateřské škole a 
slavnostní besídce. Při tom všem se snažíme ne-
zapomínat na příjemnou vánoční atmosféru a 
vést děti k tomu, že tyto svátky jsou především o 
vzájemném obdarovávání, a to nejen materiál-
ním. 
 Celý advent děti tvoří výrobky k výzdobě 
mateřské školy, dárečky a přáníčka pro rodiče, 
seznamují se s vůněmi Vánoc, s některými zvyky, 
ochutnávají tradiční vánoční cukroví nejen od 
rodičů, ale také si cukroví samy pečou. Při dopo-
ledních vycházkách pozorujeme vánoční výzdo-
bu a před odpočinkem si čteme vánoční příběhy a 
posloucháme koledy.
 Během podzimních týdnů jsme s dětmi 
využívali krásné počasí a trávili co nejvíce 
času venku. Ve třídách jsme si povídali 
o zajímavých tématech, tvořili z tra-
dičních i netradičních materiálů, 
učili se básničky a písničky, vy-
tvářeli vlastní portfolia, rodiče 
s  dětmi nosili splněné činnosti 
z projektu Rodina spolu…
 V posledním listopadovém 
a prvním prosincovém týdnu 
proběhli v  MŠ individuální 

Adventní čas v naší mateřské škole

schůzky s rodiči. 
Opět s přítomností dětí, 
jejich portfolii a videonahrávky 
ze vzdělávacího procesu. Myslím, že 
tato videa pomáhají rodičům nahlédnout 
na práci dětí a seznámit se s činnostmi jejich dětí. 
Věřím, že stejně jako my v mateřské škole, tak i 
rodiče, vidí v těchto společných konzultacích smy-
sl a že jsou pro nás všechny velkým přínosem.
 Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří 
v uplynulém období nějakým způsobem přispě-
li ke kvalitnímu chodu mateřské školy: rodičům 
za spolupráci na vánočních přípravách v  MŠ, 
zaměstnancům za kvalitně odvedenou práci a 
aktivní účast na akcích školy, vedení školy a zři-
zovateli za trvalou a dobrou spolupráci.
 Dovolte, abych Vám všem popřála poklid-
né vánoční svátky a do nového roku 2018 hlavně 
hodně zdraví, štěstí, lásky a ať máte každý den 
alespoň jeden důvod se usmát. 
   Sandra Bejdáková



12

 Dětský folklorní spolek Jarabáček vzni-
kl koncem září roku 2007 pod vedením Mgr. 
Bronislavy Šimčíkové a Jaroslavy Jakubcové 
se dvanácti předškolními dětmi.  Prvním vy-
stoupení měli malí Jarabáčci na prvním dr-
nholeckém jarmarku v prosinci 2007. Tímto 
vystoupením odstartoval novou éru folklorní-
ho kroužku Jarabáček.  Od 1. 9. 2015 se stal 
kroužek spolkem. Tudíž celý název zní Dětský 
folklorní spolek Jarabáček.
  Cílem taneční a pěvecké výuky u dětí je 
především osvojení si základů tradičních mo-
ravských tanců, jejich základní kroky a pohy-
bová výchova.   Zpracováváme tance, písně a 

zvykosloví nejen z oblasti Kyjovska, ale i mo-
ravského Slovácka. Tanečky, říkanky a pís-
ničky byly mnohdy a mnohde v našem okolí 
zapomenuty. V programu se střídají výstupy 
těch nejmenších dětí se školáky, jejichž projev 
je plný lehkosti, zpěvnosti a hlavně hravosti.  
Vše je prezentováno prostřednictvím tvůrčí 
práce a originálním zpracováním krajového 
folklorního materiálu. Děti vystupují v ky-
jovském kroji, které pro Jarabáček ušila paní 
Marta Pregetová z Březí a Jana Damborská z 
Drnholce, která nám kroje upravuje, opravuje 
a došívá. 
 Kromě účasti na akcích folklórního cha-

výročí
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Pozvánka oslavy 10. výročí Jarabáčku

rakteru (hody, hodečky, mikulášské, folklor-
ní festivaly, jarmarky..) účinkuje spolek i na 
akcích komerčního typu (zahájení a ukončení 
cykloturistické sezóny, výstava vína, vavři-
necké slavnosti, taneční přehlídky, oslavy vý-
ročí, besídky pro seniory…) přímo v Drnholci 
či v jeho  blízkém i širokém okolí. 
 V  současnosti  kroužek navštěvuje 35 
dětí.  Vedoucími jsou Lenka Štyksová, Dáda 
Božeková a Bronislava Šimčíková.   Kroužek 
se schází pravidelně jednou 
týdně a to malí v pondělí a 
větší v úterý v tělocvičně ZŠ 
Drnholec. Kromě vlastních 
nácviků a soustředění nabí-
zíme dětem i další aktivity: 
vánoční besídku, velikonoč-
ní dílny, oslavy Dne dětí, 
hurá na prázdniny, letní 
soustředění s Jarabáčkem. 

DFS Jarabáček si dovoluje pozvat všechny své bývalé členy 
a příznivce lidové písně na oslavy 

10. výročí založení Jarabáčku.
Oslavy proběhnou 28. 12. 2017 ve 14.00 v kostele Největější Trojice 
v Drnholci, kde se vám představí s Jarabáčkem také soubor z Kostelce 

u Kyjova se svými vánočními koledami. 
Poté se odebereme do kulturního domu, kde bude probíhat beseda u cimbálu. 

K tanci i poslechu bude hrát CM Klaret. Začátek je v 15.30. 
Vstupné dobrovolné. Děkujeme, že nás přijdete podpořit. Těší se Jarabáčci.

Tvrdá práce a obětování 
svého volného času se vrací 
v podobě potlesku na jed-
notlivých představeních. 
Děti a rodiče Jarabáčku 
přicházejí na vystoupení 
s  otevřeným srdcem a sna-
hou poskytnout divákům 
pěknou a milou podívanou. 
Jarabáčci chtějí zaujmout 

diváky všech věkových kategorií. 
 Tímto bych chtěla poděkovat bývalým i 
stávajícím vedoucím, rodičům a dětem za je-
jich přínos celému spolku. Děkuji také vedení 
městyse za velkou podporu. A v neposlední 
řadě děkuji všem těm, kteří nás přijdou pod-
pořit na vystoupení a odměňujete nás vřelým 
potleskem. Děkujeme. 

Za všechny členy, rodiče a vedoucí           
Bronislava Šimčíková
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    Jak se již stalo 
tradicí, tak i letos 
se poslední říjno-
vou sobotu roz-
voněli v  místním 
kulturním domě 
guláše. Netradičně, 
až v 15.00, zde za-
čal 9. ročník dušič-
kových gulášů.     
 Oproti loňskému 
roku bylo více ku-
chtíků, kteří se do 
gurmánského klání 
zapojili. 
    Celkově bylo uva-
řeno a nabídnuto 
k  ochutnání 18 
gulášů z  různých 

druhů masa (hovězí, vepřové, jelení, srnčí, 
kančí, pštrosí), ale i bezmasý houbový gu-
láš. Porota, letos složená z čistě pánského 
osazenstva, to opět s hodnocením neměla 
jednoduché. Nakonec ale vybrali. 
 Na prvním místě se umístila Ivča 
Štyksová s  Ivančiným gulášem, druhé 
místo obsadila Jíťa Štyksová se svým Aus-
tralským gulášem (ne, opravdu to nebylo 
podplacené) a třetí místo obsadily Míša 
Vargová a Zdenka Sirbů s gulášem, který 
nazvaly Dědečkův mls. 

 A hodnotili i naši návštěvníci. Ti si 
jako své favority zvolili tyto guláše: nej-
více hlasů dostaly Míša a Zdenka, druhé 
místo obsadila babička Růženka Domi-
nová se svým Ďábelským gulášem a třetí 
místo obsadili Peťa Varga a Pavel Szabó se 
svým Komeťáckým gulášem. 
 V přísálí se koštovaly pálenky, nejvíce 
chutnala trnka z Hané. 
 Děkujeme touto cestou všem, kteří se 
nebáli a šli „s kůží, nebo v tomto případě 
s gulášem, na trh“, naší milé porotě, všem, 
kteří nám pomáhali s organizací a hlavně 
všem návštěvníkům, kteří svou účastí naši 
akci podpořili. 
 Pro letošek už jsme hrnce a plynové 
vařiče uklidili, ale doufáme, že příští rok, 
na 10. guláších je opět vytáhnete a půjdete 
do toho s námi. Těšíme se na Vás.                 
    Dáda a Evča
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 Máme tu blížící se konec roku a tak 
bych Vám rád napsal pár řádků o činnosti 
JSDH Drnholec a některým přiblížil co po-
jem JSDH Drnholec vlastně znamená ….. 
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
(JSDH) Drnholec byla zřízena v roce 1996 
obcí Drnholec za účelem zajištění plnění 
úkolů obce na úseku požární ochrany. JSDH 
tvoří v současné době osmnáct členů, kteří 
jsou z velké části zároveň 
členy místního spolku Sboru 
dobrovolných hasičů (SDH) 
Drnholec, jenž v roce 2015 
oslavil 140. výročí od svého 
založení. 
 JSDH zajišťuje požár-
ní bezpečnost kromě měs-
tyse Drnholec také v obci 
Jevišovka a Pasohlávky a 
v dřívější době to byly také 
obce Troskotovice a Vla-
satice, které již dnes mají 
vlastní jednotky. Jednotka 
Drnholce je jako jedna z 
mála v okrese zařazena do 
kategorie jednotek JPO II/1, 
což znamená jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce, která zabezpe-
čuje výjezd družstva o zmenšeném početním 
stavu (1+3) a doba výjezdu je do 5 minut.
 V roce 2009 jsme požádali o přiřazení 
předurčenosti na výjezdy k dopravním ne-
hodám a po absolvování několika denního 
kurzu poskytování první předlékařské pomo-
ci, kurzu vyprošťování osob z havarovaných 
vozidel pomoci hydraulického vyprošťova-

cího zařízení a praktického 
prověřovacího cvičení ze 
strany HZS jsme jednotkou 
předurčenou k výjezdům na 
dopravní nehody, které za-
hrnují asi 30% podíl všech 
našich výjezdů.
 Od roku 2014 je jednotka 
také proškolena a zařazena 
do seznamu First respon-
der s AED,  to znamená, že 
disponujeme automatizova-
ným defi brilátorem a jsme 
proškoleni v poskytování 
neodkladné  první pomoci 
a neodpustím si dodat, že 
díky poskytnutí výborné re-
suscitace za podpory AED 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Drnholec 
v roce 2017
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nevyhasly tři lidské životy.
 Jednotka se neustále snaží zvýšit svou 
odbornou způsobilost. Proto se každý rok 
účastní odborných kurzů např. v zařízení 
Tišnov (vzdělávací zařízení HZS Jihomorav-
ského kraje), stanicích HZS a v neposlední 
řadě využívá dovedností a znalostí členů jed-
notky, kteří jsou zároveň i příslušníky HZS 
JMK.
 Rád bych zdůraznil, že díky obrovské 
podpoře městyse Drnholec, Jihomoravské-
ho kraje a generálního ředitelství HZS ne-
zaostává jednotka ani po stránce výstroje, 
výzbroje a vozového parku. V loňském roce 
bylo pořízeno dopravní vozidlo Ford Tran-
zit, o kterém jsem psal v občasníku 4/2016. 
Příští rok na jaře se těšíme na nové prvo-
výjezdové vozidlo CAS 20 na podvozku Sca-
nia, které se právě rodí v dílnách fi rmy WISS 
Czech.
 V návaznosti na příchozí novou techni-
ku přichází taky loučení s technikou starou a 
jedno takové loučení nás potkalo v neděli 3. 
12., kdy jsme předali vozidlo CAS25K Liaz 
novým majitelům, dobrovolným hasičům z 
nedaleké obce Braníšovice, kterým přejeme, 
aby vozidlo ještě dlouho a spolehlivě slouži-
lo.
 Letošní rok pro nás byl výjimečný po-
čtem výjezdů. Vzhledem k velkému suchu 
jednotka zasahovala u velkého počtu požárů 
v letním období, a proto jsme poprvé v histo-
rii jednotky pokořili pomyslnou hranici 100 

výjezdů.
     A nezaháleli jsme ani po 
stránce prezentace jednotky a 
osvěty pro nejmenší. V dubnu 
jsme zajišťovali bezpečnost 
na akci Merkur CUP 2017, v 
květnu a červnu jsme  před-
vedli svou techniku a um na 
dětských dnech v Jevišovce 
a Drnholci, v srpnu jsme za-
jišťovali  první pomoc a zá-
chranu na vodní hladině při  
Mistrovství České Republiky 

ve wakeboardingu a wakeskatingu v Pa-
sohlávkách a první týden v září jsme ve 
spolupráci se záchranářkou z posádky ZZS 
Bárou Minařikovou navštívili ZŠ Drnholec 
a předvedli žákům, jak poskytovat první po-
moc s použitím přístroje AED a seznámili je 
s technikou,  kterou používáme při nejrůz-
nějších zásazích. Rád bych „Báře“ moc po-

pokračování na str. 18
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děkoval, protože se účastnila akce ve svém 
volném čase.
 A na závěr bych chtěl poděkovat a po-
přát šťastný a veselý nový rok Městysi Dr-
nholec, jeho představitelům za výbornou 
spolupráci a za podporu naší činnosti. Totéž 
přeji rodinám, které nás podporují. Největší 
poděkování patří všem členům jednotky za 
jejich celoroční práci, kterou dělají ve svém 
volném čase a někdy také na úkor svého za-
městnání a svých koníčků. 

Dalibor Huťka ml., velitel JSDH Drnholec

Aktualní seznam členů JSDH Drnholec
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VÝJEZDY V ROCE 2017

Dopravní nehody 28       Požáry 40       Ostatní pomoc 34 
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 Od října letošního roku se nám podařilo obnovit čin-
nost mladých hasičů v Drnholci a přece těch nejmenších. 
Kroužek doposud navštěvuje 12 nových členů. Průměrný 
věk dětí je 6 let. Scházíme se, jak již bylo dlouhé roky zvy-
kem, každý pátek v 16 hodin na hasičské zbrojnici. 
 Protože všechny děti jsou nově příchozí, a i já ne-
mám sebemenší zkušenost s vedením hasičského kroužku, 
seznamujeme se postupně se vším, co by nás v dalších le-
tech mohlo potkat, ať už na soutěži, nebo kdekoliv jinde.  
 Doposud jsme se okrajově seznámili například s to-
pografi ckými značkami, zdravovědou, nebo technikou, 
kterou hasiči běžně při výjezdech používají. Díky někte-
rým ochotným hasičům se nám podařilo si na chvíli vy-
zkoušet jaké to je mít na sobě hasičský mundur, helmu, 
nebo se povozit ve výjezdovém autě, či zastříkat si proud-
nicí. Jim děkuji. A abychom pořád netrávili čas v zimních 
dnech na zbrojnici, chodíme si občas do tělocvičny zablb-
nout s míčem a vyběhat se, protože i to je potřeba. 
 Jsme teprve v  začátcích, ale pokud budou děti do 
hasičského kroužku chodit nadále s takovým nasazením, 
jakým chodí, bude z nich jednou skvělý tým a o tom to je. 
     Renáta Pitáková

„Mým snem je stát se požárníkem.“ 

  Soptík- malý hasič
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 První adventní nedělní podvečer již 
tradičně v Drnholci patří slavnostnímu roz-
svěcování vánočního stromu na náměstí, tak 
ani tento rok tomu nebylo jinak. Letošní, již 
patnácté, rozsvěcování opět přilákalo hod-
ně dobrých lidiček, kteří se přišli v dnešní 
uspěchané době na chvíli zastavit a jen tak si 
popovídat s přáteli či poslechnout vánoční a 
křesťanské písně a koledy, prostě si v klidu a 
pohodě užít začínající předvánoční čas. 
 Nejprve děti ze základní školy za hu-
debního doprovodu (klavír) paní učitelky 
Bejdákové zazpívaly dvě známé vánoční pís-
ně. Poté se úvodního slova ujal pan starosta. 
Poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na 
přípravách a průběhu letošního rozsvěcová-
ní. Poděkoval i za darování stromu (manželé 
Hanákovi). Všem přihlížejícím občanům po-
přál krásné svátky. Protože na náměstí bylo 
hodně dětí, které již netrpělivě očekávaly 
ten vlastní okamžik rozsvícení našeho krás-
ného stromu, začal toto rozsvícení odpočí-
távat. Náměstím znělo mohutné a společné: 
pět, čtyři, tři, dva, jedna a najednou se ved-
le nazdobené a již osvětlené kašna rozsvítil 
nádherně nazdobený vánoční strom. Z davu 
bylo slyšet hodně pochvalných pokřiků. Pak 

z dětských úst opět zazněla slova dalších 
známých koled. To už mezi námi chodily jiné 
děti a rozdávaly oříšky štěstí, které jsme si 
poté zavěsili na ozdobený a již rozsvícený vá-
noční strom na náměstí. V průběhu celé akce 
bylo zajištěno i teplé občerstvení. Sice nebyla 
moc velká zima, ale teplý nápoj byl i přesto 
vítán. Stála se tam pěkná fronta, ale chuť 
svařáku za to stála. Na závěr jsme mohli na 
černé obloze vidět barevné hvězdy krásného 
ohňostroje. Ohňostroj bylo nejen vidět, ale 
i slyšet. Podle ohlasů návštěvníků se velmi 
líbil a byl pro ně i příjemným zakončením 
podvečerní akce.
 Hodně dospělých a dětí se kolem roz-
svíceného stromu zdržovalo i poté, co byla 
ohňostrojem ukončena ofi ciální část této 
slavnostní události. Někteří se fotili u stro-
mu či u kašny a někteří si jen tak povídali se 
známými na čerstvém vzduchu. Takže, kdo 
chtěl, tak si tento slavnostní podvečer na za-
sněženém náměstí užil bez shonu a stresu, 
avšak především v blízkosti své rodiny a přá-
tel. Využívám této sváteční atmosféry a přeji 
vám všem krásný a pohodový advent a také 
příjemné a klidné prožití vánočních svátků a 
hodně zdraví v dalších letech.
         Andrea Španielová 

Rozsvěcování 
vánočního 
stromku

15.
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 V sobotu 2.12.2017 a 
v neděli 3.12.2017 pořádal 
Klub důchodců v Drnholci 
na Staré radnici ve sklep-
ních prostorách výstavu 
„ADVENT, DĚTI A VÁNO-
CE“. Pozvánka ve formě 
letáků byla méně výrazná, 
ale vlastní výstava si, pod-
le mne, zasloužila velkou 
pozornost, protože se naše 
seniorky snažily propojit 
dřívější skromnou dobu s 
dnešní v podstatě náročněj-
ší dobou. 
 Důchodkyně hned u 
vstupu na výstavu měly připravenou kroniku, 
do které se návštěvníci mohli jen podepsat 
nebo napsat i nějaké to teplé a povzbuzující slo-
vo. Vedle kroniky měly nachystané i jednotlivě 
zabalené perníčky. Když jsme si nevzali per-
níček, hned u nás byla některá z důchodkyň a 
nabízela nám domácí cukroví, které vypadalo 
nádherně. Kousky jednotlivých druhů byly stej-
ně velké, jeden jako druhý – prostě, jak se říká, 
stará dobrá a poctivá práce. Hned na mě dýchla 
vánoční atmosféra. Prohlídka výstavy mohla 
začít.
 Na stolech byly krásné ubrusy, bez obráz-
ků nebo s vánoční tématikou, některé i s ruční 
výšivkou symbolů Vánoc. Z větší části byly tyto 
ubrusy zakryty panenkami v historických ša-
tech a kloboucích, z pod kterých bylo vidět nád-
herné lokny. Takto oblečené a učesané dámy vi-
díme už jen v pohádkách. Některé panenky byly 
oděny do ručně šitých jednoduchých oděvů, 
které naše babičky jako děti nosívaly. Osobně 
mě zaujaly stříbrné šaty na panence sedící na 
saních, které šila jedna ze seniorek. Byla to ta-
ková „ledová královna“, i když některé děti říka-

ly, že je to „ledová princezna“, protože má žluté 
a ne bílé vlasy. 
 Na krajích stolů s panenkami byly různě 
ozdobené vánoční stromečky. Každý z nich byl 
úplně jiný, ale přesto z každého z nich na ná-
vštěvníky dýchlo babičkovské a prosté zdobení. 
V jednoduchosti je opravdu krása. Mně však 
nejvíce imponoval stromeček uprostřed míst-
nosti. Byl ozdobený „pouze“ upečenými per-
níčky, které byly zkrášleny bílou polevou. Pod 
tímto stromečkem byly i perníkové stromečky, 
perníková chaloupka, perníkový Betlém, perní-
kový adventní věnec a také perníkové „dáreč-
ky“. Nádherně to všude kolem vonělo. Vůbec se 
mi nechtělo odcházet. 
 K vidění byly i vánoční výrobky z látky, 
z papíru, háčkované ubrousky, nějaké kovové 
(plechové) modely starších automobilů, pár 
„moderních“ adventních věnců a také Mikuláš 
s čertem a mnoho dalšího. Kdo tuto výstavu 
navštívil, určitě nelitoval, protože bylo na co dí-
vat a bylo také, co poslouchat. Důchodkyně na 
požádání povídaly o tom, jak tato výstava vzni-
kala, co si koupily, ale také, co vyrobily samy. Je 
pěkné, když starší lidé předávají svým tvořením 
a svými koníčky veškerá svá moudra a zkuše-
nosti, ale také dodržování a udržování tradic 
mladším. Spousta věcí a skutečností z dřívější 
doby má opravdu své nezapomenutelné kouz-
lo. Drnholecké dámy v letech svou výstavou ná-
vštěvníkům určitě příjemně navodily tradiční 
kouzlo nastávajících Vánoc.
    Andrea Španielová

Výstava „ADVENT, DĚTI A VÁNOCE“
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hlavně poděkovat našim stárkům pod ve-
dením hlavních stárků Martina Mrenici a 
Natálky Lambotové za skvělou reprezen-
taci a udržení tradice krojovaných hodů 
v  Drnholci. Děkujeme také za podporu 
Městysi Drnholec.       
 O zhodnocení naší účasti ve fotbalo-
vé soutěži mužů jsem požádal o shrnutí 
podzimní části asistenta trenéra Davida 
Jurise.
 Co mě spíše trápí a je mým přáním to 
změnit? Je to naše dlouholetá bolest a to 
obnovení mládežnického fotbalu v  Drn-
holci. Chtěli bychom v příštím roce udělat 
všechno pro to, abychom děti opět přived-
li ke sportu a hlavně k fotbalu. Bohužel, 
hlavním faktorem je čas a ochota pomoci 
s  vedením mládeže. Budeme rádi, pokud 
nám kdokoliv z  rodičů napíše jakékoliv 
nápady či podněty, jak děti opět přivést 
ke sportování a fotbalu. Pište prosím na 
email: dynamo.drnholec@seznam.cz
 Dále bych chtěl informovat příznivce 
fotbalu, že máme nově založené interne-
tové stránky, kde se můžete dozvědět o 
akcích, které se budou konat, o fotbalo-
vých výsledcích našeho mužstva a hodno-
cení zápasů: www.tjdynamodrnholec.cz
 Přeji všem krásné prožití svátků vá-
nočních a do nového roku mnoho štěstí, 
zdraví, úspěchů a i nadále fotbalovou pří-
zeň.
   Za TJ Dynamo Josef Štyks

 Konec roku se nám pomalu blíží a 
s ním nastává čas hodnocení a bilancová-
ní, co se povedlo a co ne. 
 V letošní roce jsme uspořádali tradič-
ní maškarní ples Šibřinky. Opět se sešla 
velká řada masek, za co jsme jako organi-
zátoři rádi a budeme i nadále vděčni za pří-
zeň, kterou od návštěvníků dostáváme.  
 V příštím roce se uskuteční Šibřinky 
3. 3. 2018.
 Největší akcí, která se konala za spo-
luúčasti drnholeckých stárků, byly Kro-
jované hody. Jedním z  hlavních faktorů 
pro konání hodů je počasí. V  letošním 
roce se snad usmála štěstěna a konečně 
zábava proběhla oba dny v areálu TJ. Pár 
týdnů před konáním hodů nám z  povin-
nosti účasti kapely na jiné akci, vypově-
děla smlouvu původně plánovaná Decho-
vá kapela Boršičanka A.K. Zajistila nám 
však kontakty na adekvátní náhrady a 
nám nezbylo nic jiného, než uzavřít no-
vou smlouvu. Ze začátku jsme se obávali, 
ale dechová kapela Sokolka ze Šakvic byla 
více než rovnocenná náhrada a doufám, že 
se návštěvníkům líbila. Tímto bych chtěl 

TJ Dynamo Drnholec, z.s. 
zve všechny své členy na

VALNOU HROMADU,
která se uskuteční 

v sobotu 24. 2. 2018 v Pohostinství u Ondrů.
Začátek je v 14.00 hodin.

Účast všech členů nutná, případné návrhy a podněty na VH zasílejte na email:
dynamo.drnholec@seznam.cz
 Předem děkujeme za účast.

DHC

TJ Dynamo Drnholec, z.s. informuje
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Zhodnocení podzimní části:
 Vážení sportovní fanoušci, skončila nám podzimní část fotbalové soutěže ročníku 
2017/2018 a tak mi dovolte, abych Vás touto cestou seznámil s jejím průběhem a výsledky.
 S předehrávkou prvního jarního kola jsme odehráli celkem 14 zápasů. Osmkrát jsme do-
kázali plně bodovat, dvakrát jsme remizovali a čtyřikrát prohráli. Zimní přestávku tak přeč-
káme na třetím místě v tabulce se ziskem 26 bodů, jeden bod za Velkým Dvorem a tři body 
za vedoucími Uherčicemi. Zůstáváme tak v kontaktu s čelem tabulky a stále máme naději na 
celkové vítězství v sezóně.

Nejvíce odehraných zápasů (vše bez jarní předehrávky): 
 Stoprocentní účast na zápasech mají Evžen Szabó, Gabriel Svoboda a Jakub Gajdoš. Tito 
tři hráči mají odehráno všech třináct podzimních utkání. Nejméně startů z pravidelně hrají-
cích mají Ladislav Šidlo (4), Ivo Urban (5) a Milan Hruška (8).
Nejvíce vstřelených branek: 
 Nejvíc gólů nasázel Tomáš Srnka. Celkem jich má na svém kontě 13. Zároveň je také 
druhým nejúspěšnějším střelcem v naší skupině. Daleko za ním jsou Jiří Závora a Jan Marek 
s pěti zásahy. Naopak titul nejhoršího střelce si v posledním zápase s celkem z Bulhar pojistil 
stoper Melichar, ten má -1 za vlastní gól.
Nejvíce žlutých karet: 
 V této kategorii je absolutním vítězem nejen v našem týmu, ale i v naší soutěži Gabriel 
Svoboda. Ani hráči v první lize se mu zdaleka nepřibližují. Nejblíže mu je z HET ligy Roman 
Potočný ze Slovanu Liberec s pěti žlutými. Svoboda jich za 13 odehraných zápasů nasbíral 
celkem 11. Chcete si vsadit a mít jistotu že vyhrajete? Kdyby byla možná sázka na to, že Svo-
boda dostane v zápase žlutou kartu, máte 85% pravděpodobnost výhry. Na druhé straně této 
statistiky je Miroslav Zemčík. S dvanácti odehranými zápasy a ani jednou žlutou kartou se 
řadí k nejslušnějším hráčům na hřišti.
 V neposlední řadě děkujeme fanouškům Dynama, doma nám vytvoří skvělou fotbalovou 
atmosféru, i v nepříznivém počasí jezdí fandit na venkovní zápasy, chodí jich čím dál víc a jsou 
slyšet daleko více než ostatní.
                                         Za TJ Dynamo vedoucí družstva David Juris

1.   Uherčice 14 9 2 3 40:22 29 b.
2.   Velký Dvůr 14 7 6 1 33:14 27 b.
3.   Drnholec 14 8 2 4 36:18 26 b.
4.   Vranovice 14 5 6 3 40:33 21 b.
5.   Nosislav 14 6 3 5 30:23 21 b.
6.   Ivaň 14 5 6 3 27:21 21 b.
7.   Popice 14 5 5 4 24:22 20 b.

8.   Novosedly 14 6 1 7 29:33 19 b.
9.   Mikulov 14 5 3 6 40:35 18 b.
10. Šakvice 14 4 3 7 17:24 15 b.
11. Věstonice 14 3 5 6 19:35 14 b.
12. Starovice 14 4 2 8 23:44 14 b.
13. Bulhary 14 4 1 9 28:37 13 b.
14. Pasohlávky 14 3 3 8 23:48 12 b.

V období jarních prázdnin ve čtvrtek 8. 2. 2018 pořádáme 
zájezd na termální koupaliště Čalovo. 
Kdo máte zájem, hlaste se na podatelně 
paní Blahové nebo přímo u paní Šimčíkové.



  

25

 
     Zimní čas… Symbolizují 
Vánoce, klid, mír a pohodu. 
Příroda zpomaluje, zklid-
ňuje svůj tep. Své plody již 
odevzdala, je čas na zimní 
spánek…  
     Ale v přírodě se stále 
něco děje, neboť je zde její 
živá složka - zvěř, ptactvo, 
hmyz. Nyní je pozorová-

ní zvěře a ptactva snadnější proto, že v ko-
runách stromů nenajdeme téměř žádné listí 
a les je „průhlednější“, pole holá, bez plodin. 
Ale i zvěř a ptáci to ví a tak se stahují těsně-
ji k lidským obydlím, či krmelištím pro ně 
zbudovaným. Myslivci v tomto období při-
krmují a tak je mi teď líto, že drnholečtí ne. 
 Přesto mi to nedá a do naší bývalé ho-
nitby občas zavítám, navštívím místa tolik 
důvěrně známá a proto je mi na mnohých 
místech smutno z pohledu na zanedbané zá-
sypy pro drobnou zvěř a prázdných krmelců 
a slanisek bez soli… Ano, dnes je zvěř na 
člověku závislá, on to je, který určuje, zda 
se bude i v budoucnu na těchto místech vy-
skytovat a v jakém množství. Zvěř je přímo 
závislá na úživnosti honitby, to znamená na 
tom, jaké plodiny se zde pěstují.
 Nemůžeme čekat zázraky v chovu zvě-
ře, když na polích převažuje pěstování tako-
vých plodin, jakými jsou řepka, obilí, kuku-
řice a to v nemalých výměrách. Také proto 
se zvěř, převážně v zimním období, stahuje 
stále více k zahradám a políčkům blíž k obci. 
Dobře ví, že je zde druhová rozmanitost plo-
din. Ale jsou to opět lidé, kteří nutí zvěř, aby 
se tak chovala. Zabírají zvěři její původní te-
ritorium, ať už výstavbou či oplocením polí, 
vinic, sadů… Proto byla vždy nutná spolu-
práce majitelů pozemků a myslivců. Kdysi 
to býval jeden subjekt, a pokud byla jeho 
činnost v souladu s přírodou, je to mnohde 
u nás vidět stále a zvěř se na těchto místech 
zdržuje. Ano, peníze jsou až na prvním mís-
tě, tak si říkám, jak můžeme působit na tako-
vého hospodáře, který zároveň „hospodaří“ 
i se zvěří?????? Vždyť jemu je dána pravo-

moc, aby na krajích svých polí mohl zřizo-
vat remízky, či do mnohahektarových lánů 
umísťoval pole s jinou plodinou. A ať nikdo 
netvrdí, že to nelze. Navštívila jsem v naší re-
publice mnoho míst, kde se takto hospodaří, 
a věřte, že je to znát! Nechápu, proč to nejde, 
proč se přikrmuje pouze v lukrativních čás-
tech honitby? 
 „Myslivost dnes není již pouhým dru-
hem sportu a zábavy, ale je významnou 
činností hospodářskou. Vývoj zvěře a její 
množství jsou proto plánovitě usměrňovány, 
zvěř nelovíme bez rozmyslu, nýbrž s ní hos-
podaříme, tj. chováme ji, regulujeme její po-
četní stavy, staráme se o zlepšení její kvality, 
pečujeme o ni, přikrmujeme ji v době zimní 
nouze a chráníme ji před škůdci a nemoce-
mi.“ (citace z knihy Myslivost z roku 1966)  
 Tato citace činnosti v myslivosti, stará 
více než 50let, by měla platit snad i dnes. Tak 
se zamýšlím nad tím, jak působit na takový 
subjekt, který má možnost, a hlavně by měl 
ovlivnit podmínky životního prostředí zvě-
ře, zvláště když právo myslivosti vykonává. 
Asi je to příliš „velká ryba“ i pro odbor život-
ního prostředí a další orgány, pod které tato 
činnost spadá. 
 A tak asi nezbývá, než věřit ve zdravý 
rozum všímavých lidí i samotného uživate-
le honitby, který, věřme, nebude hospodařit 
stylem „po nás potopa.“ A bude šetrněji za-
cházet s naším živým bohatstvím, které patří 
nám všem. Vždyť cech myslivecký u nás exi-
stuje již od roku 1692. Tak až se vypravíte na 
zimní toulky přírodou našeho okolí, zavěste 
občas někde lojovou kuličku, pohoďte někde 
mrkvičku, jablíčko či řepu… Snad budete 
mít štěstí a uslyšíte zašvitořit sýkorku nebo 
jiného ptáčka, který u nás přezimuje a není 
jich zase tak málo.  
 „Zvěří hýří lovcům listopad, hle Diano, 
lze se radovat. Vůle naše svorná buď! Páteř 
rovná, pevná hruď, přímá tvář a dobré srd-
ce, nezištnost a čisté ruce, ušlechtilých citů 
var - vše pro myslivosti zdar!“ (A. Dyk)
                        Pavla Suchyňová

TAK TO VIDÍM JÁ..................
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         Vážení a milí spoluobčané,
je to už více než rok, co jsme v Drnholci začali pro-
vozovat hotel. Krásná romantická budova nás před 
časem oslovila na první pohled, k tomuto kraji máme 
velmi pozitivní vztah, a proto jsme dlouho neváhali. 
Bývalí majitelé hotelu založili v roce 1995 dobré zá-
klady jak gastronomii, tak ubytování. My bychom na 
ně chtěli navázat a nabídnout našim hostům nejen 
osvědčenou tradici, ale také něco nového, co by je 
přimělo se do Drnholce vracet.   

       První, co čeho jsme se pustili, byla oprava pokojů a sociálních zařízení v hlavní budově i 
v zadním traktu ve dvoře. Sami se můžete přesvědčit, nakolik se nám podařilo strefi t se do 
vkusu a požadavků současné doby. Při rekonstrukci jsme vsadili na mladou generaci a dali 
jsme šanci začínající, ale velmi šikovné architektce Janě Švantnerové. Chtěli jsme zachovat 
příjemnou atmosféru restaurace a anglického baru, ale přitom jsme si přáli poskytnout 
našim hostům moderní pokoje, s vybavením podle posledních trendů, s čistými liniemi 
interiérů a sociálních zařízení. 
 Velký důraz klademe na dobrou kuchyni a kva-
litní víno. Naši hosté si mohou objednat z denního 
menu i z jídelního lístku, který jsme doplnili některý-
mi novými specialitami. Další gurmánské pochoutky 
se vaří u příležitosti různých svátků. Zapít je lze pi-
vem a skvělým moravským vínem, vyrobeným v Dr-
nholci a přilehlých obcích. Na baru najdete přede-
vším destiláty, mezi opravdové lahůdky patří luxusní 
exotické rumy. 
 A jaké máme plány do budoucnosti? Budeme 
pokračovat v opravách dalších prostor, naším přáním 
je zvýšit počet lůžek. Chtěli bychom udělat náš hotel 
ještě více atraktivním pro všechny věkové kategorie 
hostů a přilákat do Drnholce nejen občany České re-
publiky, kteří přijíždějí na Pálavu strávit dovolenou, 
ale i cizince. V tak krásném kraji, který je zaslíbený 
turistice, cyklistice, vodním sportům i milovníkům 
historie a architektury, je potřeba nabídnout veškerý 
servis, který si zákazníci zaslouží. Vždyť z turisty to-
lik vyhledávaného Mikulova je to do méně známého 
Drnholce necelých osmnáct kilometrů, a přitom klid-
nější Drnholec toho má tolik co nabídnout.  
 Přáli bychom si, aby naše úsilí přineslo růst ce-
lému Drnholci, vždyť každý turista, který se v našem 
hotelu zastaví, bude v městysi objevovat vinné skle-
py, obchůdky s místními výrobky a suvenýry. A bude 
potřebovat další služby.
 Na závěr bychom chtěli všem občanům Drnhol-
ce a našim hostům popřát vše nejlepší do roku 2018, pevné zdraví, a především radost ze 
života, ze všech drobností, které denně přináší.          
         Bc. Pavel Bartoník



Členové mysliveckého spolku v Drnholci si Vás dovolují 
pozvat na již 
8. ročník obnovené tradice mysliveckých plesů.
Ples se bude konat v sobotu 13. 1. 2018 v KD v Drnholci. 
Začátek ve 20 hodin. Pro návštěvníky je připravena zvěřinová 
tombola a občerstvení. K tanci Vás bude doprovázet skupina 
„STOUNI“. Předpokládané vstupné: 100,- Kč. 
    Těšíme se na Vaši návštěvu.

Trikralova
sbirka

V sobotu 6. 1. 2018 v dopoledních hodinách 
se v ulicích našeho městyse 
uskuteční již tradiční charitativní akce – 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA 2018 
Můžete-li a chcete-li, přispějte.
Drnholec je na pochůzku veliký a dobrovolných
koledníků je málo. Prosíme DOSPĚLÉ  a  DĚTSKÉ  
zájemce o výpomoc při blížícím se  dobročinném konání. 
Zájemci-koledníci se mohou hlásit u paní Blahové v kanceláři městyse.
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Sbor dobrovolných hasičů a spolek vinařů Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ ŠTĚPÁNSKÝ 
KOŠT MLADÝCH VÍN

Košt se uskuteční ve středu 
27. 12. 2017 

ve sklepě staré radnice v 17.00 hod.
Jedinou podmínkou účasti je donést vzorek dobrého 

vína, něco k zakousnutí a pár veselých historek.
Těšíme se na příjemné setkání.



"PHOENIX"

dne 3. 3. 2018 do sálu kulturního domu
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V sobotu 11. listopadu 2017 jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně 
přivítali mezi naše spoluobčany tyto děti:

Valerii Věžníkovou, Samuela Františka Stejskala,  Antonína Woznicu, 
Damiána Bělíčka a Adama Cvrkala.

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

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

Vítání občánků

ŘÍJEN 
Bačíková Jozefa
Čížek Josef
Čížková Františka
Herelová Jarmila
Hromník Ladislav
Kadlečíková Helena
Krýslová Marie
Kutlák Jan
Ludínová Emília
Marišlerová Jarmila
Nečas Václav
Nešpor Josef
Pauli František
Pospíšková Marie
Stanislav Jan
Vamberský Petr
Zouhar Pavel

LISTOPAD
Beznosková Kamila
Friesová Milada
Gregorová Božena
Hanáková Margita
Holásková Marie
Hrůzová Gena
Huserková Jaroslava
Kadlečík Jiří
Kolka Jan
Malíková Drahomíra
Protivínský Miroslav
Stopková Drahomíra
Šandor Ondřej
Texlová Milada
Zemanová Irena

PROSINEC
Čápek Antonín
Domin Bohumil
Grulich Bohumír
Hanák Miroslav
Hlavenková Anežka
Jakubec Miroslav
Juřenová Marie
Kalandrová Jana
Kubišová Jiřina
Kuckovič Kateřina
Lehocká Milena
Liptáková Maria
Macíková Bedřiška
Marišler Eduard
Ondra Stanislav
Repa Roman
Roseneggerová Jarmila
Szabo Július
Šebestová Jarmila
Tomaštík Vladimír
Vavřinová Ivana
Vermeš Pavel
Wiedermanová Pavlína

Blahopř ejeme
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13. 1. 2018 Myslivecký ples
27. 1. 2018 10. krojový ples
3. 2. 2018 Noční otevřené sklepy
10. 2. 2018 Fašaňk 
 s Jarabáčkem
17. 2. 2018 20. školní ples
3. 3. 2018 Šibřinky
11. 3. 2018 7. dětský krojový ples
18. 3. 2018 Maškarní karneval 
 pro děti
31. 3. 2018 Místní výstava vín
28. 4. 2018 Filipojakubská noc
13. 5. 2018 Místní oslava 
 Dne matek
26. 5. 2018 Taneční zábava 
 TJ Dynamo 
 (MASH)
30. 5. 2018 Drnholecký slavík 
2. 6. 2018 Místní oslava Dne dětí

30. 6. 2018 Krojované hody
1. 7. 2018 Krojované hody
21. 7. 2018 Červencová noc 
4. 8. 2018 70. výročí založení 
 TJ Dynamo Drnholec
11. 8. 2018 Soptík cup 2018
22. 9. 2018 8. drnholecké  
 vinobraní
22. 9. 2018 Hotařova zábava
13. 10. 2018 Drakiáda
20. 10. 2018 Babská krojová 
 zábava
27. 10. 2018 10. dušičkový guláš 
 a degustace slivovice
2. 12. 2018 Rozsvícení stromečku
 4. 12. 2018 Vánoční akademie
 8. 12. 2018 12. drnholecký 
 jarmark
27. 12. 2018 Košt mladých vín

Plán kulturních akcí v roce 2018

Tichá vzpomínkaTichá vzpomínka
Od minulé Památky zesnulých do začátku prosinceOd minulé Památky zesnulých do začátku prosince

z našich řad odešli tito spoluobčané:z našich řad odešli tito spoluobčané:

Bronislava Fliegová, Hedvika Pospíšková, Michal Sýkora, Mária Pašková, 
František Kadlečík, Drahoslav Šedivý, Rudolf Bokora, Vladimíra Peřinová, 
František Pospíšek, Dagmar Bulíčková, Albína Auerová, Vlastimil Ondrá-

ček, Anna Závodyová, Michal Srnka.

Čest jejich památce.
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Oslava MDŽ pro seniorky
Sbor pro občanské záležitosti Drnholec ve spolupráci 
se ZŠ a MŠ Drnholec srdečně zve všechny seniorky do sálu 
kulturního domu na 
tradiční oslavu MDŽ, 
která se bude konat ve čtvrtek 8. 3. 2018 ve 14.00 hodin. 
Těšíme se na Vás.

.
SRPŠ pri ZŠ a MŠ Drnholec zve všechna dítka 

a jejich doprovod na

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Kdy? . . . . . . v neděli  18. 3. 2018 

V kolik? . . . . . . ve 14 hodin
Kam? . . . . . . do sálu kulturního domu v Drnholci

Dobrá nálada a občerstvení je zajištěno.
Těší se na Vás pořadatelé.

O
S
s
k
t
k
T

V neděli 3. 6. 2018 pořádáme zájezd 
do pražského divadla Broadway 
na muzikálové představení 

Muž se železnou maskou. 
Pokud máte zájem, bližší informace u paní 
Šimčíkové
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Vody                se nebojíme

Den, kdy na nebi kroužili 
nejen draci........
čti  od strany 7. 

Pod tímto mottem
probíhaly plavecké
kurzy našich dětí 
v hustopečském 
bazénu.....
...čti „Ze života školy“
od strany 7. 



Jménem všech
občanů Drnholce 

přejeme Jarabáčku hodně 
štěstí do dalších let a též 

mnoho úspěchů na pódiích 
a tanečních parketech

doma i v zahraničí.

Drnholecký občasník • Vydán 20. prosince 2017 v nákladu 650 ks
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