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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vítám Vás nad prvním letošním číslem Občasníku,
kde Vás jako vždy seznámím
s tím, co důležitého se za poslední čtvrtletí událo, co se
podařilo, nebo naopak, s čím
máme problémy.
Pozitivní posun nastal v procesu vydání
stavebního povolení na vybudování chodníku
na Wolkerově ulici. Krajský úřad Jihomoravského kraje nám na základě našeho odvolání proti
rozhodnutí stavebního úřadu v Mikulově dal
zapravdu, tím pádem je mikulovský úřad povinen nám stavební povolení vydat i bez souhlasu
bank, u kterých jsou některé dotčené pozemky
zastaveny. Práce tedy započnou v některém
z jarních měsíců.
Prvního únorového dne započaly práce
na akci „Revitalizace říčního ramene“ v rámci
níž zde bude vytvořena vycházková a odpočinková zóna. Kácení neperspektivních dřevin již
proběhlo, následovat bude odtěžení nánosů ze
dna a úprava rákosového porostu. Strmé svahy
budou v některých částech upraveny, aby byla
umožněna výsadba vodních a bahenních rostlin.
Některé partie břehů budou zpevněny osazením
lomových kamenů, které budou zároveň sloužit
jako přirozený úkryt obojživelníkům a plazům.
Bude vysázeno 43 ks stromů a 180 m2 keřových
skupin. Bude vytvořen chodník vedoucí po obvodu vodní plochy k navrženému odpočívadlu
s lavičkami. Na jižním břehu bude vybudováno
dřevěné vyhlídkové molo s přístupovým dřevěným chodníkem a se zábradlím. Prostor bude
vybaven mobiliářem, umístěny zde budou 4 lavičky, stojan na kola a odpadkový koš.
Bylo dokončeno výběrové řízení na vybudování komunikace, kanalizace a vodovodu na
Husově ulici. Zvítězila ﬁrma Colas z Brna s nabídkovou cenou 20.618.884 Kč. Nabídky podalo
9 zájemců, nejvyšší byla od ﬁrmy Firesta, a to ve
výši 33.212.455 Kč. Práce jsou rozděleny do tří
etap, v letošní I. etapě proinvestujeme 8,5 mil.
Kč.
Půl roku, od října do března, trvalo administrativně náročné výběrové řízení na výstavbu nového kulturního domu včetně venkovního
amﬁteátru. Zájemců o zakázku z řad staveb-

ních ﬁrem bylo devět, nabídky nakonec podaly
čtyři z nich. Pozimos Zlín s cenou 74.269.123
Kč, PS Brno s cenou 75.760.362 Kč, Unistav
Brno s cenou 76.023.875 Kč a Imos Brno s cenou 79.614.264 Kč. Smlouva byla podepsána se
společností Pozimos Zlín. Dle harmonogramu by
práce měly započít v dubnu a ukončeny by měly
být v srpnu příštího roku. V minulých letech
jsme na výstavbu našetřili 51 mil. Kč, v letošním roce proinvestujeme 35 mil. Kč, od příštího
roku si městys na dokončení sjedná úvěr v předběžné výši 27 mil. Kč.
Jak již víte, s žádostí o pomoc při obsazení
ordinace pediatra byly osloveny zdravotní pojišťovny. Odpověď je taková, že je vše v pořádku,
protože dojezdová vzdálenost z Drnholce k nejbližšímu praktickému lékaři pro děti a dorost
splňuje Nařízení vlády 307/2012 o místní a časové dostupnosti. Čili, že ordinace není dále než
do 35 min. dojezdu osobním automobilem. Tedy
ne v každé obci, ale vždy v okruhu cca 35 km.
Toto se týká i praktického lékaře pro dospělé, praktického stomatologa a lékáren. Poslední možností bylo zaslat návrh Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje na vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami.
Toto jsme učinili, Krajský úřad výběrové řízení
vyhlásil a nyní budeme nějakou dobu čekat na
výsledek. Lhůta pro podání nabídek končí dnem
6.4.2018. Víme ale, že v uplynulých měsících
Krajský úřad výběrové řízení pro tento obor vyhlásil opakovaně, ale bohužel se žádný uchazeč
nepřihlásil.
Na březnovém zasedání zastupitelstva byl
schválen rozpočet městyse na rok 2018 v rámci
něhož byly odsouhlaseny následující akce, které
chceme v letošním roce realizovat:
Údržba biocenter

1,3 mil.

Výstavba kulturního domu

35 mil.

Chodník na Wolkerově ulici včetně přechodů a veřejného osvětlení 3,3 mil.
Základní a mateřská škola –výměna
elektroinstalace, opravy
0,7 mil.
Kanalizace a vozovka na Husově ulici
8,5 mil.
pokračování na str. 4
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Revitalizace vodní plochy
pod Dyjskou ulicí

1,5 mil.

Pod sýpkou III. etapa, inženýrské sítě
- projektová dokumentace
0,7 mil.

Pořízení bezdrátového
rozhlasu

4,7 mil.

Cisternová automobilová stříkačka
5,9 mil.

Výměna svítidel veřejného osvětlení
0,25 mil.

Územní plán

0,3 mil.

Dotace spolkům

0,4 mil.
Jan Ivičič

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 - MĚSTYS DRNHOLEC (v tis. Kč)
PŘÍJMY:
Text
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzicých osob placená poplatkníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
Daň z přidané hodnoty
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu (od občanů)
Poplatek za psy
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Správní poplatky
správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hr.přís.
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazard. her
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Daň z nemovitostí
Majetkové daně
DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)
Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (STÚ)
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Ostatní správa ve vodním hospodářství
Základní školy
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fůndům v rozpočtech územní úr.
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)
Bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Požární ochrana - dobrovolná část
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§

POL.
1111
1112
1113
1121
1122
11
1211
12
1334
1335
134
1340
1341
1343
1345
134
1361
136
1381
1382
1383
138
13
1511
15
1

1032
2169
2219
2321
2369
3113
3314
3341
3392
3399
3612
3613
3632
3639
3723
3725
3769
5512
6171
6310
6330
2
3612
3639
5512

Skutečné
plnění 2017
5 570,91
169,94
515,66
5 491,49
1 685,49
13 433,48
11 131,64
11 131,64
62,49
1,54
64,03
766,38
17,90
5,65
6,79
796,72
701,90
701,90
471,06
34,22
112,11
617,40
2 180,05
3 113,27
3 113,27
29 858,44
12,87
1,50
40,30
1 038,72
20,00
12,90
2,47
7,72
7,80
1,75
652,10
424,57
23,05
914,16
17,15
302,56
5,00
252,32
53,67
0,51
121,00
3 912,12
4 230,00
2 380,96
380,00

Návrh rozpočtu
na rok 2018
5 000,00
150,00
500,00
5 000,00
1 100,00
11 750,00
10 700,00
10 700,00
50,00
0,00
50,00
750,00
17,00
5,00
10,00
782,00
500,00
500,00
450,00
30,00
0,00
480,00
1 812,00
3 000,00
3 000,00
27 262,00
13,00
0,00
0,00
950,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
453,00
336,00
17,00
880,00
10,00
300,00
0,00
150,00
4,00
0,50
125,00
3 240,50
1 310,00
0,00
600,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1+2+3)
Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SF
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
Otatní neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní invest.přijaté transfery ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)
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6 990,96

1 910,00

4111
4112
4113
4116
4121
4122
4213
4216
4222

40 761,52
48,18
1 416,40
0,00
1 414,16
85,48
13,17
0,00
0,00
1 000,00

32 412,50
52,50
1 416,40
1 290,00
200,00
85,50
0,00
3 300,00
2 500,00
0,00
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P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)

1
VÝDAJE:
Ozdravování hosp.zvířad,polních plodin,zvl.veterinární péče
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Pitná voda
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Vodní díla v zemědělské krajině
Mateřské školy
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Činnosti registr.církví a náboženských společností
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunálních)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Denní stacionáře a centra denních služeb
Terénní programy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
Volby prezidenta České republiky
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fůndům v rozpočtech územní úr.
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let

1014
2141
2143
2210
2212
2219
2221
2321
2341
3111
3113
3314
3319
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3722
3723
3745
4356
4378
5311
5512
6112
6114
6118
6171
6310
6320
6330
6399
6402

VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ:
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

-

8115

FINANCOVÁNÍ CELKEM

3 977,39

8 844,40

44 738,92

41 256,90

5,67
75,59
21,86
0,00
180,59
1 390,90
87,70
1 793,93
58,08
1 152,87
4 158,76
93,90
21,25
40,00
96,41
83,55
209,52
154,56
34,97
234,56
539,03
25,00
801,41
302,23
488,57
0,00
60,50
1 660,17
542,67
1 073,81
1 392,73
0,00
6,16
14,80
460,28
1 037,98
34,36
0,00
4 050,51
21,09
76,53
121,00
1 992,87
16,50

35,00
103,50
30,00
400,00
5 090,00
3 450,00
87,40
4 492,60
1 500,00
1 157,00
3 192,60
100,00
21,50
35,00
4 709,20
85,00
216,50
179,00
0,00
245,00
80,00
25,00
616,00
392,00
765,00
21,00
300,00
36 553,00
610,00
1 236,00
2 199,50
10,00
0,00
15,00
6 494,50
1 112,70
0,00
52,50
4 651,00
22,00
80,00
125,00
1 450,00
16,00

24 612,86

81 955,50

-20 126,07

40 698,60

-20 126,07

40 698,60

Rekapitulace v tis. Kč:

PŘÍJMY

41 256,90

Zůstatek Bú k 31.12.2017 byl 51 057,1 tis. Kč.

VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ

81 955,50
40 698,60
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Život v přírodě prochází neustálými
proměnami. Z motýlího vajíčka se vylíhne
housenka, která je žravá a roste. Na podzim se zakuklí do nevzhledné kukly, která
vypadá jako mrtvá. Když se na jaře oteplí,
vylétne z ní krásný motýl.
Tato proměna, která se děje v přírodě,
je krásným obrazem toho, co se má stát v našem životě. Žravost housenky lze přirovnat
k nenasytnosti člověka, který touží mít stále
víc a nikdy není spokojen. Porušená lidská
přirozenost nás stále táhne hledat své zájmy,
nechávat se strhnout k závisti, žárlivosti, pomluvě, nespravedlnosti, lži, nenávisti a nečistotě. Ono zakuklení pak může znamenat
pokoru a ochotu člověka, který si tyto špatné
vlastnosti uvědomuje, se změnit.
V Bibli se mluví o tom, že sám Bůh
touží dát člověku nové srdce schopné lásky.
Jako housenka nebývá na pohled pro lidi přitažlivá, spíše naopak, tak je to i se sobeckým

člověkem. Snaha o nápravu
nejenže dává člověku schopnost odvrhnout závislosti a
neřesti, ale otvírá ho k lásce k druhým, k pozornosti
vůči potřebným, k solidaritě
s trpícími. Vede ho k jemnocitu, který je projevem
lásky, a vede ho k tomu, aby
dokázal v pravý čas zasáhnout, napomenout, poradit,
potěšit. Tak se stává oním
motýlem s pestrobarevnými
křídly, jež lahodí lidským
očím, a každý se na něj rád
podívá.
Jestliže je člověk schopen této proměny,
uvědomí si, že nejde o jednorázovou záležitost, ale každodenní výzvu zříkat se sám
sebe, svého sobectví a vycházet na cestu lásky k druhému člověku. Tato proměna srdce
se pak stává jedinečným příslibem i vnějšího připodobnění vzkříšenému Kristu, jak
o tom píše apoštol Pavel v listě Filipanům:
„Bratři! My máme svou vlast v nebi, odkud
také s touhou očekáváme spasitele, Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby
nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou si může podřídit všecko.“ Radostné prožití svátků Kristova vítězství vám přeje
P. Jiří Komárek

Obřady velikonočního třídenní budou
společné v Novosedlech pro všechny farnosti,
o Velikonoční neděli a pondělí potom v obvyklém nedělním pořadu.

Časový rozpis bohoslužeb o Velikonocích
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.
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Zelený čtvrtek
Vel.pátek
Bílá sobota
Vel.neděle
Vel.pondělí

NOVOSEDLY
18.00
18.00
20.00
9.00
9.00

JEVIŠOVKA
7.30
7.30

DRNHOLEC
10.30
10.30

Účelové komunikace
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
veřejně přístupné účelové komunikace využíváme dnes a denně a přijde nám to mnohdy jako samozřejmost. Pod pojem účelové
komunikace totiž spadají polní cesty, uličky
mezi domy ale i vyšlapané pěšiny. Co když ale
situaci obrátíme a budeme kupovat pozemek,
na kterém se taková účelová komunikace nachází? Myslím, že teď už většině z nás představa pohybu cizích lidí po našem pozemku
tak samozřejmá připadat nebude.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vedle dálnic, silnic a místních
komunikací, rozlišuje také komunikace účelové. Tyto zákon deﬁnuje jako komunikace,
„které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s
ostatními pozemními komunikacemi nebo k
obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“
Jakákoliv cesta se pak účelovou komunikací stává samovolně a to při splnění zákonem a judikaturou stanovených podmínek.
Musí jít o stálou, v terénu patrnou dopravní
cestu, která naplňuje účel stanovený v zákoně, její vlastník dal souhlas k obecnému užívání své cesty veřejností a zároveň tato cesta
naplňuje nutnou komunikační potřebu.
V momentě, kdy jakákoliv cesta splní
uvedené znaky, stává se účelovou komunikací
a není zde třeba žádné správní rozhodnutí.
Co se týče podmínky souhlasu vlastníka
k obecnému užívání, je nutné zdůraznit, že
tento souhlas nemusí být dán výslovně. Za
souhlas vlastníka se totiž považuje i strpění
a nebránění se proti zřízení cesty, zde hovoříme o tzv. konkludentním souhlasu. Postačí
tedy, že po pozemku začnou chodit lidé, kteří
zde vyšlapou pěšinu, a vy se tomu nebudete
bránit.
Ať už jde o souhlas výslovný či konkludentní, jednou udělený souhlas vlastníka již nelze
vzít zpět a jednostranně odvolat. A to nejen

samotným vlastníkem, ale také jeho právním
nástupcem - tedy tím, kdo pozemek koupí,
zdědí apod. Nový vlastník tak musí účelovou komunikaci na svém pozemku strpět a
uživatelům cesty nesmí nijak bránit v jejím
užívání. Právnímu nástupci, který takovouto
komunikaci na svém pozemku nechce, pak
nezbývá než čekat, až cesta vyjde z užívání.
Případně může využít zákonem nabízenou možnost v § 7 odst. 1. Zde je vlastníkovi umožněno v případě, že je to nezbytně
nutné k ochraně jeho oprávněných zájmů,
podat k příslušnému obecnímu úřadu žádost
o upravení nebo omezení veřejného přístupu
na účelovou komunikaci. Obecní úřad pak
po projednání věci s Policií České republiky
může, ale nemusí, upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci.
Další nepříjemností, se kterou je účelová komunikace spojena, je její „neviditelnost“
v katastru nemovitostí. Kategorie účelové komunikace totiž v katastru nemovitostí není
zavedena.
V případě koupě jakéhokoliv pozemku,
je tak nejlepší učinit preventivní opatření,
díky kterým můžete případným problémům
s účelovou komunikací alespoň částečně
předejít. Nejjednodušší je zakomponovat do
kupní smlouvy prohlášení prodávajícího o
tom, že přes pozemek nevede žádná účelová
komunikace. V případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé, je pak ve smlouvě dobré
stanovit prodejci také smluvní pokutu, která
Vám bude sloužit jako kompenzace za to, že
Vám prodávající prodal pozemek, přes který
vede účelová komunikace, anebo pro ten případ sjednat možnost odstoupení od smlouvy.
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MESOH - nástupce systému ISNO
Letošní rok přinese nemalé změny, a jak se zdá, některé nebudou zrovna příjemné. Ochrana osobních údajů bude díky nařízení ještě přísnější (bude více papírování) a s velkou pravděpodobností budeme více platit za skládkování odpadů (základ
poplatku za ukládání odpadů na skládku by měl do roku 2024 vzrůst ze současných 500
Kč za tunu na 2000 Kč za tunu). Jestliže jsme do teď chtěli dát občanům možnost ponížit
svoje poplatky za odpady zodpovědným tříděním a snižováním produkce odpadů, tak do
budoucna to platí dvojnásob. S ohledem na výše uvedené změny je třeba nahradit stávající motivační systém ISNO novým modernějším motivačním a evidenčním systémem
MESOH. Co bude umět navíc nový motivačního systému MESOH oproti stávajícímu
ISNO?
•
Získání odměn za třídění odpadů bude V jiné domácnosti mají opačný problém.
jednodušší. V případě rodinných domků Chtěli by do dílny nějakou starší, klidně
už nebude třeba se registrovat. Za každou nemoderní, ale funkční skříň. Bohužel tato
obslouženou nádobu s tříděný odpadem bu- skříň je už rozštípaná v kontejneru na sběrdou automaticky uděleny body. Pro rodiny ném dvoře. Nově byste starou nemoderní
z bytových domů je připravena nová vari- skříň mohli nafotit a nabídnout přes sekci
anta zapojení se do motivačního systému „Mohlo by se hodit“. Pán, co shání skříň
prostřednictvím sdílených veřejných kon- do dílny, by si pro skříň přijel a zdarma odtejnerů, kdy se obsloužený objem rozpočí- vezl. Všichni na tom vydělají. Obec bude
tává mezi uživatele daného kontejneru.
mít méně odpadů, díky čemuž ušetří peníze
•
Bude podporováno domácí kompo- za jeho odstranění. Tyto ušetřené peníze je
stování. Vznikne nový bonus BK (bonus možné dále použít formou slevy na poplatkompostování). Hnědé nádoby/kontejnery ku jako kompenzaci pro Vás za vynaložené
na bioodpad jsou fajn, nicméně bioodpad se úsilí s nafocením skříně. Nejenže získáte
musí svážet a zpracovávat. Nejekologičtější větší slevu na poplatku, ale navíc nemusíte
je bioodpad, který se zpracuje přímo v mís- skříň nikam odvážet. A pán, který poptával
tě vzniku.
starou skříň? Ten je na tom nejlépe, protože
•
Nově bude systém umět udělit body za ji nemusí kupovat, stačí si ji jen odvézt.
způsob, jakým je domácnost primárně vytá- •
Poslední změnou v bodovém hodnopěna. Je velký rozdíl, jestli někdo topí lev- cení budou body pro občany, kteří se zajíným uhlím, obtěžuje kouřem sousedy a plní mají o své výsledky a pravidelně navštěvují
popelnice popelem nebo jestli někdo topí svůj odpadový účet. Máme potvrzeno, že ti
plynem, který je o něco dražší, ale neprodu- občané, kteří jsou aktivní a hlídají si svoje
kuje žádný odpad ani nepříjemné emise.
EKO body, mají podstatně lepší výsledky.
•
Další novinkou v rámci MESOH bu- Navíc pokud chceme podporovat prevenci
dou body za darování nepotřebných věcí. vzniků odpadů, nejde to bez zájmu lidí. Tím
Např. starého nábytku, koberců, dveří atd. se dostáváme k poslední novince.
Od září bude v odpadových účtech nová •
Emailové upozornění na svoz odpasekce „Mohlo by se hodit“ kam bude mož- dů. Nejeden občan si stěžoval, že ztratil
né nabídnout nebo poptat potřebnou věc. odpadový kalendář a nový se mu nechce
Představte si, že máte doma starou skříň, tisknout. Pro tyto případy budeme co nevikterá je plně funkční, ale už není moderní. dět spouštět službu emailového upozorněStarou skříň naložíte na vozík a odvezete ní, kdy Vám např. den před svozem přijde
na sběrný dvůr, kde se vyhodí do objemné- email s upozorněním na blížící se svoz.
ho odpadu nebo do kontejneru se dřevem. Dole v emailu bude vždy krátké motivační
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sdělení, od kterého si slibujeme, že udrží
třídící občany v bdělosti. Protože dlouhé
články lidé moc nečtou, hledáme nový způsob, jak předat cenné informace.
Z výše uvedených bodů je zřejmé, že
se v budoucnu bude více dbát na prevenci a
snižování produkce odpadů, které je mnohem přínosnější než jakékoli sebelepší třídění odpadů. To ale neznamená, že by třídění odpadů bylo méně důležité. NE! Třídění
je základ, bez kterého by to nešlo. Proto i

nadále, a ještě více jako kdy předtím chceme, aby občané měli možnost volby, zda
se budou chovat ekologicky a platit méně
peněz, nebo zda budou pohodlní a za svoji pohodlnost si připlatí. S velkou pravděpodobností se dá očekávat, že uvědomělý
přístup k životnímu prostředí se bude ještě
více vyplácet a naopak laxní přístup se bude
prodražovat.

Ing. Radek Staňka vedoucí týmu
MOJE ODPADKY

Jan Ivičič

Městys zpracovává strategii rozvoje
Městys Drnholec začal začátkem tohoto roku zpracovávat plánovací dokument
Program rozvoje městyse Drnholec. Cílem zpracování dokumentu je zachytit hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formulovat jejich možná řešení. Sloužit by měl jako
podpůrný podklad pro rozhodování samosprávy městyse. Dokument je také nezbytný
pro podání žádosti pro některé dotační tituly. Výsledkem dokumentu by mělo být formulování vize na přibližně 20 let a střednědobých cílů na 8 let. Dokument by měl být
hotov v polovině roku a následně schvalován na zastupitelstvu.
Abychom byli schopni relevantně zachytit aktuální stav v obci, vytvořili jsme dotazník, který bylo možné vyplňovat elektronicky na internetu a tištěnou verzi jsme roznesli
do každé domácnosti. Na webových stránkách obce bude dotaz dostupný do Velikonoc.
O výsledcích v dotazníkovém šetření Vás budeme informovat v dalším čísle Občasníku.
V pátek odpoledne 23. února proběhlo i rozhlasem avizované setkání s občany v budově základní školy. Na setkání se nás sešlo přibližně 20 a probíhalo v příjemné konstruktivní atmosféře. Informovali jsme účastníky o zpracování dokumentu rozvoje a oblastech, o kterých chceme diskutovat. Níže uvádím připomínky a náměty občanů, které
na setkání zazněly a měli jsme možnost o nich diskutovat.

Obyvatelstvo
•

chceme, aby se počet obyvatel
zvyšoval

Hospodářství
•
•
•

vytvářet podmínky pro rozvoj
podnikání
v obci chybí prodejna smíšeného zboží
nedostatek prostor k pronájmu nebytových prostor

Infrastruktura
•
•

chybí spojení veřejnou dopravou do
Pohořelic (množství pracovních míst)
častější intervaly hromadné dopravy
do Hrušovan nad Jevišovkou

•
•
•
•
•
•
•

máme zájem o budování optické datové
sítě
špatný stav komunikace na ulici
Brněnská
špatný stav vozovek na ul. Husova
a Dyjská (kostky),
chybí napojení vozovky na sběrný dvůr
nerovný chodník před vstupem
do školy
vytvoření cyklostezky podél řeky Dyje
oprava a dobudování chodníků na ulicích Hrušovanská, Brněnská a Dyjská

Bydlení
•
•

startovací byty pro mladé rodiny,
opravy bytových domů v majetku obce
pokračování na str. 10
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Veřejné služby
•
•
•
•
•

Zrekonstruovat školní hřiště
problematický vodovod v areálu školy
dostupnost zubaře
chybí dětský doktor v obci,
zvyšovat bezpečnost v obci

Život v obci
•
•
•

Podpora fotbalového klubu
vytvoření betonové plochy pro sportovní aktivity
vytvoření inline stezky

•

vosti (Pulín za Drnholcem)
renovace studánky směrem na Litobratřice.

Životní prostředí
•
•
•
•
•

Nelíbí se neoprávněný zábor veřejného
prostranství
zlepšit údržbu zeleně v obci
zlepšit údržbu biocenter
zpřístupnit řeku pro občany
nevyhovující stav v okolí kontejnerů
na tříděný odpad a jejich přeplnění
Bronislav Kocman

Památky
•

Propagovat historické i zaniklé zajíma-

Knihovna

informuje

„Ten, kdo čte, žije s každou
další knihou život navíc.
Kdo nečte, má jen ten svůj.“ Oscar Wilde

Těmito slovy bych ráda uvedla malé ohlédnutí za loňským
rokem v naší knihovně.
V roce 2017 bylo v knihovně registrováno 92 členů, z toho 24 dětí.
Celkem si čtenáři vypůjčili 3 654 knih a časopisů. Na konci roku vlastnila knihovna celkem 9
984 knih a 18 exemplářů docházejících periodik. Nových svazků bylo zaregistrováno 177 kusů
a knihovna využila dvakrát nabídky výměnného fondu Městské knihovny Břeclav a zapůjčila
si odsud 261 svazků.
Knihovna by měla být místem, kam lidé chodí za dobrou knihou. Snažím se proto, aby v
naší knihovně čtenáři takové knihy našli, a proto nakupuji romány, krimi, naučnou literaturu
i literaturu pro nejmenší čtenáře. Využívám možnosti doplňování nabídky vypůjčením knih
z výměnného fondu. Pokud byste měli tip na dobrou knihu, na zajímavého autora, napište
mi na e-mail: knihovna@obecdrnholec.cz. Budu se snažit tyto tituly zajistit. Informace o dění
v knihovně získáte na webu: www.knihovnadrnholec.webk.cz. Zde máte možnost také nahlédnout do on-line katalogu, ve kterém si můžete nalézt nabízené knihy a periodika.
Výpůjční doba zůstává stejná i pro rok 2018, a to úterý a čtvrtek v době od 15.00 do
18.00 hodin.
Čtenářské poplatky zůstávají rovněž stejné:
• děti, studenti a senioři - 30,- Kč za rok,
• dospělí - 50,- Kč za rok.
Závěrem je však nutno říci, že v naší knihovně, stejně jako i ve všech ostatních, dochází k
poklesu počtu návštěv i výpůjček čtenářů. Nejsmutnější je pokles dětských výpůjček. Nejčastěji
děti navštíví knihovnu v rámci družiny a vyučování. Seznamují se s knihami, čtou si, výtvarně
zpracovávají své dojmy a jejich výtvarné práce potom zdobí knihovnu. Je bohužel škoda, že do
knihovny nechodí rodiče se svými dětmi.
Tímto bych ráda vyzvala Vás, milí rodiče, přijďte se svým dítětem, vyberte si knihu, čeká
jich tady na Vás spousta. Určitě nad knihami strávíte mnoho pěkných společných chvil.
Poděkování na závěr patří těm opravdovým čtenářům, kteří pravidelně do naší knihovny
docházejí, protože knihy se staly nedílnou součástí jejich života.
Ilona Pitáková, knihovnice
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Český den proti rakovině
Liga proti rakovině
Praha

2018

Středa 16. května
22. ročník veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti
rakovině Praha (prodej žlutých kvítků s vínovou stužkou
a rozdávání letáčků s informacemi o prevenci rakoviny)

Tematické
zaměření letošní sbírky:

Nádory tlustého střeva
Podle nejnovějších statistických údajů se
onkologickým pacientem stane každý třetí
občan České republiky a každé čtvrté úmrtí je
způsobeno rakovinou…
Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu a využívání možností
preventivních vyšetření lze velké
části onkologických onemocnění
předejít!
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i Vy…

Kdo je Liga proti rakovině
Praha?
Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace. Jejím hlavním cílem
je již 27 let snížení úmrtnosti na
zhoubné nádory v České republice.
K dosažení tohoto cíle zvolili tři
hlavní dlouhodobé programy:
• prevenci nádorových onemocnění
a výchovu ke zdravému způsobu života
• zlepšení kvality života onkologických pacientů
• podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických center
Její činnost je ﬁnancována ze sponzorských
darů a především z výtěžku veřejné květnové
sbírky. Více na www.lpr.cz.

Co je Český den proti rakovině?
• Sbírková akce s nejdelší tradicí v ČR - za
dvacet jedna let se květ měsíčku lékařského
s barevnou látkovou stužkou stal symbolem
boje proti rakovině.
• Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvojice)
nabízejí během tohoto dne letáky s informacemi o prevenci rakoviny a látkovou kopii
květu měsíčku lékařského se špendlíkem na
připevnění a stužkou za dobrovolný
příspěvek (minimálně 20 Kč).
• Peníze za kytičku vhazují dárci přímo do zabezpečených pokladních
vaků. Tyto vaky jsou po skončení
akce předány k přepočítání na pobočky České pošty. Pošta poté zašle
peníze na účet LPR, která je následně rozdělí na jednotlivé programy boje
proti rakovině.
• Symbolickou odměnou pro dobrovolníky jsou žlutá trička s logem akce,
které jim po skončení zůstávají, pro
koordinátory akce (pedagogy, vychovatele atd.) jsou připraveny drobné
dárky.
• Mezi dobrovolníky jsou kromě členů sdružení onkologických pacientů především studenti všech typů škol (středních, základních,
vysokých i mateřských), junácké a pionýrské
oddíly, členové ČČK, ČSŽ, dobrovolní hasiči,
zástupci měst a obcí, ﬁrmy i jednotlivci.
Další informace také na
www.denprotirakovine.cz.

Vážení spoluobčané, žáci a pedagogové Základní školy Drnholec se letos opět zapojí do
„květinového dne“. Ve středu 16. května 2018 budou nabízet symbolické květy měsíčku
lékařského s vínovou stuhou dopoledne v budově školy a v odpoledních hodinách
v obcích Drnholec, Jevišovka, Nový Přerov a Novosedly. Děkujeme všem, kteří přispějí
a pomohou tak v boji s touto zákeřnou chorobou.
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„S pomocí knih se mnozí stávají
učenými i mimo školu. Bez knih pak
nebývá učený nikdo ani ve škole.“
(Jan Amos Komenský)
Vážení čtenáři,
zima utekla jako voda a úplně stejně rychle utíká i školní rok.
Nedávno jsme si přáli vše nejlepší do nového roku a po vánočních prázdninách nás už čekal nejpernější měsíc leden, kdy
žáci museli zvýšit své úsilí, aby dosáhli co nejlepších výsledků v pololetí. Jak dopadli? Z celkového počtu 255 žáků školy prospělo s vyznamenáním 123 žáků, neprospěl 1 žák, ostatních 131
prospělo. Co se týká chování, převažovaly pochvaly nad důtkami, čemuž jsme moc rádi. Bylo
uděleno 76 pochval třídního učitele a 5 pochval ředitelky školy. Na druhé straně jsme museli
udělit tato kázeňská opatření: 18 důtek třídního učitele, 13 důtek ředitelky školy a 3 druhé
stupně z chování. Doufáme, že na konci školního roku budou výsledky ještě příznivější.
Vrcholem měsíce února, kromě jarních prázdnin, které si užili hlavně naši žáci a žákyně, byl
jistě 20. školní ples – viz samostatný článek. Nicméně, ráda bych připojila poděkování všem,
kteří se podíleli na přípravách a průběhu plesu a vytvořili nezapomenutelnou náladu. Děkuji
žákům a žákyním za úvodní polonézu a další program, pedagogům, zaměstnancům školy, rodičům a přátelům školy, kteří ples připravili a zajišťovali jeho bezchybný průběh, všem ﬁrmám a
soukromým osobám, které věnovaly věcné či peněžité dary do soutěže o ceny, hudební skupině
Šarže 54, která hrála k tanci i poslechu a hlavně chci poděkovat všem účastníkům plesu, kteří
vytvořili skvělou a přátelskou atmosféru. Těšíme se na vás příští rok.
Kromě vzdělávání a plesu se naši žáci a žákyně v uplynulých měsících účastnili různých soutěží, exkurzí, kulturních programů, o kterých podrobně informujeme na webových stránkách
školy. To nejdůležitější z naší činnosti přinášejí následující články.
Nemůžu nechat bez povšimnutí 28. březen, kdy se narodil učitel národů Jan Amos Komenský. Tento den slavíme Den učitelů. Proto bych chtěla touto cestou všem pedagogickým pracovníkům naší základní a mateřské školy poděkovat za jejich obětavou práci. Moc si vás, vážení
kolegové a kolegyně, vážím a děkuji za skvělou spolupráci.
Závěrem přeji všem krásné Velikonoce a další jarní dny a našim deváťákům přeji mnoho
zdaru při přijímacím řízení na střední školy!
Jana Kalandrová

Školní ples

Chytrá zábava pro celou rodinu
Odpálit si vodíkovou raketu, stát se
hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit
vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat
tornádo nebo přijít na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku, to vše můžete zažít v zábavním vědeckém parku VIDA! Tak
praví reklama, která láká do Brna nejen rodiče a jejich děti.
Paní učitelky na prvním stupni se rozhodly, že svým žákům umožní nevšední zážitek a výuku zábavnou a interaktivní formou. Třináctý prosincový den se tedy celý
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první stupeň vydal do Brna, a nikdo
nelitoval. Žáci si opravdu mohli zkusit poznat věci způsobem, na který ve
škole nejsou podmínky.
Tak například prvňáci a druháci
poznávali život stromu od semínka
až do dospělosti, zkoumali vlastnosti
dřeva, poznali význam rostlin, dělali
pokusy a za odměnu si přivezli zelené
barvivo chlorofyl, ale asi nejvíce se jim
líbil tobogán s balónky.
Ti starší se zabývali tím, co je to
sublimace, vlastnostmi a skupenstvím látek, prováděli pokusy s tekutým dusíkem, zkoušeli si umělé dýchání a odtah zraněného, bavily je hrátky
s vodou, už ví, jak se cítí kosmonauti
v raketě, jak tepe srdce a ještě mnoho
dalších zajímavých věcí.
Přijeli jsme s dobrým pocitem zdařilé akce a snad to ještě někdy vyjde,
abychom si mohli zkusit to, na co už
nezbyl čas.
Kolektiv učitelek 1. stupně

Vánoční pohár starosty města Hrušovany n/J
Již pošesté jela početná výprava našich sportovců na vánoční trojboj – v disciplínách
šplh, trojskok z místa, přeskoky přes švihadlo za minutu. Po velmi napínavém zápolení
naše družstvo ve složení Petr Kovář, Nikol Rohrerová, Kuba Šebesta a Adéla Dědíková
zvítězilo a převzalo pohár přímo z rukou pana starosty Miroslava Miloše. Druhé družstvo
– Laďa Kolečkář, Kamila Veselá, Roman Sedláček a Adéla Kovacsová skončilo třetí.
Dalších 21 žáků závodili za jednotlivce – rovněž úspěšně. Uvedu alespoň umístění na
stupních vítězů:
šplh – 1. Rohrerová, 3. Byloková, 1. Kolečkář, 3. Kovář, 3. Cahová, 1. Sulz, 3. Láník
trojskok – 2. Luﬁ, 1. Kolečkář, 2. Kovář, 3. Štyks, 1. Šobrová, 3. Cahová, 1. Kadlíček,
2. Láník
švihadlo – 1. Kuchyňková, 3. Petrů, 2. Kovář, 3. Kolečkář, 1. Zajícová, 3. Cahová
Kateřina Smíšková

13

Lyžařský kurz

Po sedmileté přestávce, která byla
způsobena malým zájmem, se podařilo
společně se ZŠ Březí zorganizovat lyžařský výcvikový kurz. Konal se v lednovém termínu a místem jsme zůstali
věrní Nekoři v Orlických horách.
Na výcvik jsme vyjížděli každý
den do lyžařského střediska Říčky, kde
jsme si po dlouhé době všichni užívali
dostatek sněhu, kterého bylo opravdu
hodně.
Dvaceti sedmi žákům se věnovali nejen po lyžařské stránce vyučující
Martina Bejdáková, Jana Kafková,
Stanislav Pichanič a Tomáš Procházka.
Kurz splnil svůj účel a žáci se naučili lyžovat, otestovali si svou schopnost
samostatnosti, užili si hodně srandy,
ale hlavně se vrátili domů zdraví a se
spoustou zážitků. Podle kladné odezvy
žáků se celý týden vydařil a přejí si, aby
se v dalším roce opakoval.
Vedoucí kurzu Stanislav Pichanič
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Zima už se s námi pomalu loučí, sluneční
paprsky hřejí čím dál
víc, ptáčci, které jsme v zimě krmili, nám veselým zpěvem oznamují příchod jara. Na zahradě
školky rozkvetly první kytičky a děti nedočkavě
vyzkoušely přes zimu odpočívající pískoviště.
Inu - je tu jaro!
Za zády jsme nechali všechny naše tradiční zimní činnosti a akce. Za zmínění stojí jistě
lyžařský výcvik předškoláků v Němčičkách,
divadlo Hodonín s pohádkou Farma zvířátek,
návštěva zdravotní sestřičky, návštěva knihovny…
V lednu jsme ve spolupráci se základní školou také zahájili Edukačně-stimulační
program pro předškoláky a jejich rodiče. Jeho
cílem je rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí vstupu do základní školy.
Obsahově velmi pestré lekce jsou zaměřené na
smyslové vnímání, početní představy, rozvoj
řeči, soustředěnost při práci, uvolňování ruky,
správné držení tužky apod. Učitelka vždy seznámí rodiče s cílem a významem prováděné
činnosti. Rodiče se aktivně podílejí na plnění
zajímavých úkolů, mají možnost srovnání, jsou
odborně vedeni. Účast ve skupině ulehčí dětem
vstup do školy, do nového prostředí, kterým
bude základní škola a pomůže eliminovat některé problémy.
V rámci dopoledních i odpoledních vzdělávacích činností učíme děti různé dovednosti
- sebeobslužné, výtvarné, pracovní, hudební,
předmatematicko-logické, jazykové, tělovýchovné. Vše probíhá formou hry a prožitkového učení. Nesmím také opomenout, že se

zaměřujeme i na sociální vztahy mezi dětmi na kamarádství, vzájemnou pomoc, empatické
cítění k druhému. A aby nám bylo ještě veseleji,
jezdíme na různé výlety - v měsíci březnu jsme
navštívili Wikyland, Planetárium v Brně, navštívili jsme kamarády z 1. třídy, společně s rodiči jsme přivítali jaro,…
S přicházejícím jarem se připravuje v mateřské škole mnoho zajímavých akcí a činností
- výlet na kolech, výlet vlakem a autobusem,
vyhodnocení projektu Rodina spolu, oslava
Dne matek,…V dubnu nás čekají individuální
schůzky s rodiči a jejich dětmi, které měly na
podzim velmi pozitivní ohlas. Mezi další očekávané akce pro mnohé rodiče je zápis dětí do MŠ,
který proběhne ve čtvrtek 10. května 2018 od
8:00 do 11.00.
A na závěr pár poděkování. Ráda bych
vyslovila poděkování všem rodičům, kteří nám
pomáhají a spolupracují s námi. Pedagogům i
provozním zaměstnancům bych ráda poděkovala za jejich nápady, vstřícnost a obětavost při
veškerém dění v mateřské škole. A velké poděkování patří také vedení školy a zřizovateli.
Přeji vám do krásných jarních dnů hodně
radosti, pohody a nové energie a zároveň vám
přeji příjemné prožití velikonočních svátků ve
společnosti vašich blízkých a přátel.
Sandra Bejdáková
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Jako každoročně nebyl únor jen ve znamení zimy a tmy, ale také krásných dam, elegantních
pánů, hudby a zábavy. Základní škola a mateřská škola Drnholec ve spolupráci se Spolkem rodičů a
přátel školy Drnholec připravila svůj tradiční, letos již 20., školní ples, tentokrát s podtitulem Hurá,
máme republiku!. V tomto roce slavíme významné výročí 100. založení samostatného Československa
a takové téma nemohlo projít bez povšimnutí.
Drnholecký kulturní dům se změnil v úžasnýý obarvenýý ﬁlm ppro ppamětníky.
y Mezi serpentýnp ý
kami, dobovými plakáty, závěsy a květinami
v barvách české vlajky
se procházely krásné
ﬂapper tanečnice se
svými elegány. Takový
zájem návštěvníků o
prvorepublikovou éru
jsme nečekali. Mezi
pestrobarevnými ﬂitry
a třásněmi se hemžily jak sněhové vločky
žákyně osmých a devátých tříd. Nechyběla
totiž úvodní polonéza,
která slavnostně celý
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ples zahajovala. Děti celý tanec zvládly na jedničku a nejedno srdce jihlo. Krev v žilách naopak všem
rozproudily skokanky na trampolínách a kapela Šarže 54 ji už nenechala vychladnout. O půlnoci přišli
na řadu učitelé. Na jejich půlnoční překvapení se každoročně těší nejen dospělí, ale především žáci.
Vidět totiž své vyučující jako charlestonové, barové a kankánové tanečnice (a tanečníka) se jim jen tak
nenaskytne. Úctyhodný výkon byl odměněn velkým potleskem. A tím program se nachýlil ke svému
konci. Odtancováno, ceny rozdány, dojedeno, dopito.
20. školní ples byl krásným zážitkem. Děkujeme účastníkům, kteří se v takovém množství přišli pobavit, přátelům školy, rodičům
za podporu a hlavně děkujeme organizátorům a dětem. Bez nich
by to nešlo. A čím vás překvapíme za rok?
Dagmar Peřinová
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Pozvánka na zápis do 1. třídy
Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec
zve všechny předškoláky a jejich zákonné zástupce na

zápis do 1. třídy, který se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 13.30 hodin
v budově základní školy, Svatoplukova 277/2.
Žádosti o přijetí budou také ke stažení na webových stránkách školy www.drbnik.cz.
Vážení rodiče a přátelé školy, zvláště pak příznivci hudby,
dovolujeme si Vás pozvat na pěveckou soutěž našich
i přespolních žáků

Drnholecký slavík,

která proběhne ve čtvrtek 31. května 2018
od 13.30 hodin
v areálu základní školy „mezi smrčky“.
Na Vaši diváckou účast se těší pořadatelé.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Vydávání tiskopisů (žádost, lékařské potvrzení):
• od 23. 4. 2018 denně od 6.30 do 16:00 v MŠ Drnholec (Hrušovanská, Svatoplukova)
Přijímání žádostí (zápis dětí):
• 10. 5. 2018 od 8.00 do 11.00 v MŠ Drnholec - Hrušovanská 46
s sebou přineste: vyplněnou žádost o přijetí a lékařské potvrzení, občanský průkaz
zákonného zástupce, rodný list dítěte, psací potřeby
Ředitelka základní školy a mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o
přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení dle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (dosažení vyššího počtu bodů). Kritéria naleznete na nástěnce v MŠ a na
webových stránkách školy.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:
• zveřejnění na webových stránkách od 14. 5. 2018
• zákonným zástupcům nepřijatých dětí budou rozhodnutí doručena doporučenou poštou

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

Dne matek

Kulturní program se uskuteční v neděli 13. května 2018
ve 14.00 v sále kulturního domu.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Šibřinky 2018
V sobotu dne 3. 3.
2018 se v kulturním domě v Drnholci konal poslední
ples sezóny - Maškarní ples Šibřinky,
který je v naší obci již tradiční akcí, pořádaný
fotbalovou organizací TJ Dynamo, z.s..
Každoročně se zde sejdou krásné masky. Ostatní návštěvníci, kteří byli jako porota, to neměli

vůbec lehké v rozhodování, komu dát svůj hlas.
Doufám, že si večer všichni užili. K tanci a zábavě
hrála kapela PHOENIX.
V letošním roce první místo v maskách obsadil „Písecký dortík “ složený z děvčat z Drnholce. Musím říci, že sliny se nám všem jen sbíhali.
Jsme rádi, že nás neopustila přízeň sponzorů, kteří nám umožnili opět uspořádat krásnou a
bohatou tombolu, mnoho rozmanitých a nápaditých masek a také návštěvníků plesu. Všem velmi
děkujeme a těšíme se na příští Maškarní ples,
který se bude konat 2. března 2019.
Za TJ Dynamo, Josef Štyks
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oslavil 10. výročí založení
Ve čtvrtek 28. 12. 2017 v kostele Největější Trojicee
v Drnholci započaly oslavy vzniku dětského folklorníhoo
spolku Jarabáček.
Koncert věnovaný těmto oslavám zahájili přátelé z Kostel-ce u Kyjova se svým vánočním programem plným koled a vánoč-ních písní. V závěru koncertu vystoupili také Jarabáčci se svýmii
novými koledami. Doprovodu se ujala Mgr. Martina Bejdáková,,
za což ji moc děkujeme.
Po koncertě jsme se přišli ohřát do teplem rozehřátéhoo
sálu, kde dále oslava probíhala. Než se děti pustily do tance a
her, poděkovali jsme všem našim sponzorům, vedoucím a dě-tem, kteří Jarabáčkem prošli. Děti, rodiče i hosty doprovázelaa
při zpěvu a tanci cimbálová muzika Klaret.
V oslavách pokračujeme dále a to krojovými plesy. Naa
zkouškách jsme pilně nacvičili Moravskou besedu, která se v
tomto roce tančí. Zúčastnili jsme se plesu v Podivíně a našehoo
dětského plesu v Drnholci, který se konal 18. 3. 2018.
Pokračujeme v oslavách až do června. Nejdříve pojedemee
na Slovensko do Zariečí a poté budeme reprezentovat nejen nášš
městys, ale i náš region na MFF ve Strážnici v dětském progra-mu Tady jsme doma. Pokud budete mít zájem, můžete nás vidětt
na dětské scéně. Oslavy završíme o prázdninách, kdy nás čekáá
soustředění s Jarabáčkem a loučení s našimi nejstaršími členy.
Ještě jednou děkuji všem rodičům, dětem, přátelům a
sponzorům, kteří kdy v Jarabáčku tancovali, podporovali nás..
Děkuji za zájem a účast na akcích, které doprovázíte. Děkuji Ja-roslavě Jakubcové a Miroslavě Štyksové za velmi přínosné rokyy
ve vedení. Stávajícím vedoucím přeji pevné nervy a mnoho dob-rých nápadů. Rodičům a dětem vytrvalost, oddanost a píli přii
nácviku na vystoupení. A vám všem za přítomnost a vřelý pot-lesk při našich vystoupeních. Děkuji. Těší se na vás Jarabáčci.
Bronislava Šimčíková, vedoucí DFS Jarabáček
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Maškarní ples pro děti
V neděli 11. 3. 2018 se konal maškarní ples
pro děti pořádaný Spolkem rodičů a přátel školy Drnholec. Ve 13.30 se sešli dobrovolníci z řad žáků naší
školy, kteří pomáhali s celkovou organizací plesu a od
dvou hodin začal ples.
Některé dobrovolnice malovaly dětem obličej, jiní
dělali radost dětem u štěstíčka či kola štěstí, někdo fotil
a jiní vítali příchozí u vchodu. Tanečně nadaní pomáhali
od dvou hodin roztančit děti v krásných maskách. Většina
dětí se po několika málo okamžicích ostychu zapojila a řádila s
námi na parketu až do samého konce plesu nebo sil:-). V mezičase
tanečního reje si děti zasoutěžily o sladké odměny, např. při tanci na
novinách nebo s balónkem mezi těly, při prolézání tunelem a přenášení kostek,
nebo se v určité chvíli musely se svými kamarády
vejít na jeden balicí papír.
Doufám, že i vy, návštěvníci (stejně jako já
a dobrovolníci), jste si ples užili a vaše děti si odnesly domů zážitky, odměny a těšení se na další
rok. Děkuji našim věrným sponzorům (Drogerie
Kršková, Potraviny Minipo Drnholec, Brabec
Velkoobchod) a především všem rodičům, prarodičům a dalším příbuzným, kteří nelitovali času,
připravili dětem nádherné masky, došli a společně se zapojili do tance a soutěží.
foto Tadeáš Malík, žák 8. A, text Hana Vlková,
Tadeáš Malík a Natálie Komínková, žáci 8. A

Ing. Lubomír Smejkal

733 691 081
lubomir.smejkal@re-max.cz
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Drnholcem opět zaplály
pochodně

Jak už se stalo zvykem, tak první
únorová sobota opět patřila v Drnholci vínu. Konalo se již 5. noční putování
drnholeckými sklepy.
Své sklepy v letošním roce otevřelo 14 místních vinařů, kteří nabízeli
k ochutnávce mladá vína. Putování začalo opět u Hasičské zbrojnice a poté
průvod, v čele s ponocným, hotařama
a Bacchusem, pokračoval po sklepech
na Tovární, Wolkerově a Husově ulici.
I když nám počasí v letošním roce přálo, tak někteří prokřehlí poutníci mohli
využít služeb putovního ohně, který
naši švarní a silní pánové vezli sebou.
Věříme, že se všem návštěvníkům
i vinařům akce líbila, že splnila jejich
očekávání, že si pochutnali na dobrém víně a v příštím roce se akce opět zúčastní.
Dáda Božeková
Kdo jste letos nepřišel, tak načerpejte atmosféru alespoň z fotek.

Pavelka Medical s.r.o. Od 1.1.2018:
Po 7.00-11.00 Mikulov 12.00-15.00 Drnholec
Út 7.00-11.00 Mikulov 12.00-13.00
Dolní V stonice

13.15-14.15
Horní V stonice

St 6.30-9.30 Drnholec

15.00-18.00 Mikulov

t 7.00-11.00 Mikulov 12.00-15.00
Drnholec
Pá 7.00-12.00 Mikulov
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14.30 – 15.30
Pavlov

Fašankový průvod 2018

Sobotní (10.2.) mrazivý
zivý
kovvé
a „vlezlý“ vzduch neodradil od fašankové
obchůzky po vybraných ulicích Drnholce ccaa 3355
ěssně
dospělých a dětí. Sešli se u kulturního domu těsně
ůzpřed polednem v masopustních kostýmech rů
růzku
ua
ných podob a pár z nich (chlapci z Jarabáčku
kluci z místní chasy) v lidovém kroji.
aHoši v krojích si v sále před vlastním za
zachn
ni
hájením průvodu vyzkoušeli poprvé všichni
ní si
společně mečový tanec „Pod šable“. Ostatní
díč
na své obličeje malovali červenou rtěnkou srdíčka. V poledne se všichni účastníci masopustního
průvodu nechali zvěčnit na společné fotografii
a poté se průvod přesunul ke Staré radnici, kde
nám místostarosta udělil právo obchůzky po ulicích Drnholce a právo vybírat poplatky v každém
navštíveném domě. Masopustní rozverný průvod
tak byl zahájen.
Zvykové akce konané v průběhu roku se
nesou v odlišném duchu. Masopust neboli fašank
má být veselý a nevázaný, obohacený vůní a chutí koblih, Božích milostí, slaniny a také pálenky,
určené pro zahřátí dospělých v maskách. V Drnholci chodívá v masopustním průvodu poměrně hodně dětí. Jim je místo „bílé“ podáván teplý
čaj. Při celodenní pochůzce po obci vytráví a také
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Průvod
na kterých to i letos vypadalo obdobně tak, jak
se zpívá v jedné z fašankových písní „..tady nám
nedali, tady nám dajú...“. Tam, kde nám otevřeli,
přispěli do pokladničky a v hodně domácnostech
pro nás připravili i sladké či slané pohoštění a
také něco k zapití a na zahřátí. Všechno to bylo
strašně moc dobré, pochutnali jsme si.
Všem finančním přispěvatelům a všem,
co nás přivítali s otevřeným srdcem a co nás
pohostili, moc děkujeme. Hoši v krojích jako
poděkování za výslužku většinou na každé z navštívených ulic zatančili „Pod šable“ a protože se
pohybem chtělo zahřát i několik účastnic průvodu, tak jsme vytvořily menší dívčí kolečko a v
rytmu fašankové písně jsme se v něm točily. Zima
nás po tanci na chvíli opustila. Přestože zima a
mráz, jak se říká, zalézala pod nehty, fašankovou
pochůzku po obci jsme si všichni náležitě užívali
asi tak do půl šesté, kdy jsme před restaurací „U
Ondrů“ fašankové veselí ukončili.
Věříme, že jsme naše občany různorodými masopustními maskami a též mečovým tancem
„Pod šable“ i dívčím tanečním kolečkem alespoň
trošku i pobavili. Fotografie a videa z letošního
fašanku jsou dostupné na sociálních sítích.
Andrea Španielová
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Každoročně se zapojujeme do největší
dobrovolné příspěvkové akce v naší republice, kterou beze sporu je již tradiční (letos
proběhl již 18. ročník) Tříkrálová sbírka.
Skupinky koledníků, distribuci pokladniček a všeho ostatní potřebného dění pro
tuto dobročinnou záležitost v Drnholci
organizuje Oblastní charita Břeclav, která
obdržela většinu peněz vybraných v její
působnosti.
Letos proběhla sbírka v Drnholci v sobotu 6.1.2018, a to opět v dopoledních hodinách. Ráno kolem deváté hodiny se dobrovolní koledníci (děti a dospělí) postupně
shromažďovali ve sklepním prostoru Staré
radnice. Děti se převlékly za bájné krále
(mudrce z východu), kteří podle tradice
přišli do Betléma poklonit se novorozenému Ježíškovi. Dospělí si převzali průkazy
vystavené Charitou ČR a po určení kolednických skupinek a po přidělení místních
ulic k vytvořeným skupinkám koledníků
si vzali i zapečetěné a číslem 1 až 12 označené pokladničky a také tašky s jednotlivě balenými porcemi cukru. Po úvodních
přípravách přešli koledníci do kostela, kde
vyslechli požehnání.
Přibližně kolem 10. hodiny se 12 sku-pinek dobrovolných koledníků rozešlo
(bez pořízení hromadného foto) po přidělených ulicích tak, aby se stihly dopoledne
obejít všechny obydlené domy v Drnholci.
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Letošní skupinky byly většinou tříčlenné, a
to dvě děti a jeden dospělý doprovod. Bylo
i pár skupinek 1 + 1. Děkujeme, že letos
přišlo více dětí než loni. Byli bychom rádi,
kdyby chodilo více dětí tak, aby ve skupinkách byly tři děti a jeden dospělý (třeba k
těmto číslům v budoucnu také dospějeme).
Letošní sbírka neprobíhala v tak mrazivém počasí jako v loňském roce, ale i
přesto nás, kromě dobrého pocitu z možnosti pomoci potřebným, občas zahřál i
teplý čaj podaný místními občany, kteří
nám otevřeli. Vyslechli si od nás známou
tříkrálovou koledu a za své finanční příspěvky či drobné pamlsky pro děti získali
od nás požehnání jejich domu napsáním
K+M+B+2018 na dveře či vrata a také byli
od dětských koledníků podarováni připraveným balíčkem cukru s logem letošní
Tříkrálové sbírky.
Všem místním občanům, kteří nám
otevřeli, kromě svých domovních dveří, i
svá dobročinná srdce a přispěli do pokladniček charity a v některých případech i podarovali dětské koledníky drobnými pamlsky či mincemi, moc děkujeme. Díky.
Vaší štědrosti jsme letos v Drnholci
do pokladniček vybrali krásných 40.910,Kč. Je to opět o něco více než v předešlém
roce (39.264,- Kč).
Velké poděkování patří i úřadu Městyse Drnholec za poskytnutí letošního azylu pro koledníky – příjemný sklepní prostor Staré radnice, kam se po obchůzce naší
obcí všechny skupinky vrátily. Čekalo tam
na ně i drobné občerstvení, při kterém nám
pomáhala paní Jindřiška Novotná, které
tímto rovněž děkujeme. Poděkování patří
samozřejmě i všem koledníkům, protože
bez nich by sbírka nebyla tak úspěšná. Jmenovitě to byli dospělí: Blahová Věra, Božek
Pavel, Božeková Dana, Pavelková Kristýna,

Sýkorová Světlana, Šebestová Věra, Šillová Soňa, Šimčíková Bronislava, Španielová Andrea, Šůstková Marie, Závody Alexandr a Žinčovská Naděžda a děti: Blahová Verunka,
Čandová Eliška, Feitl Lukášek, Gregor Ondrášek, Hanák Pavlíček, Kaďourková Esterka,
Křivánek Dominik, Kurtinová Zuzanka, Ledvina
Mareček, Ledvina Tomáš,
Nováková Eliška, Oberreiter Míša, Sedláčková Elinka, Straub Pavlík, Sýkorová
Magdalenka, Šill Filípek,
Šillová Linduška, Štěpaníková Julinka, Vamberská
Meliska, Zourek Vojtík.
V neposlední řadě patří poděkování i rodičům
dětským koledníků za to,
že své děti na tuto dobrovolnou pěší pochůzku obcí
vyslali.
Děkujeme za Vaši štědrost a věříme, že tuto sbírku
podpoříte i v příštím roce.
Andrea Španielová

Noc v kině
Zveme Vás na noc s černobílými filmy, která se uskuteční
v pátek 1. 6. 2018 v místním kině.
Promítat se budou filmy s největšími hvězdami prvorepulikového filmu
- Vlasta Burian, Jaroslav Marvan, Oldřich Nový, Jindřich Plachta,
Lída Baarová, Adina Mandlová atd.
Příjďte s námi „oslavit“ krásné výročí naší republiky.
Bližší informace budou včas sděleny na plakátcích.

Zájezd na Flóru do Olomouce
Zájezd se bude konat v neděli 29. 4. 2018. Kdo budete mít zájem, prosím,
nahlaste se do 31. 3. 2018 přímo u paní Šimčíkové nebo na podatelně u paní
Bláhové. Kdo bude přihlášen, má zlevněné vstupné.
Bližší informace z rozhlasu Drnholce nebo z plakátků před akcí.
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Sobotní (27. 1.) večer patřil
v Drnholci krojovému veselí, které bylo
vidět a slyšet při již 10. krojovém plese konaném v místním kulturním domě.
Hudbou k tanci, ale i k poslechu nás
všechny zúčastněné (krojované i nekrojované
návštěvníky plesu) po celý večer doprovázela
DH Ištvánci.
Ples byl zahájen slavnostním nástupem
48 krojovaných tanečníků a tanečnic, kteří se
návštěvníkům předvedli v různých lidových
krojích. Krojovaní se postupně seskupili do
šesti tzv. koleček, která byla rozmístěna téměř
po celé taneční ploše sálu a už jen čekala na
první tóny Slovenské besedy, aby všem přihlížejícím ukázali, co si pro ně na několika
předešlých zkouškách připravovali. Troufám
si říci, resp. tady napsat, že se nám všem krojovaným beseda tancovala s radostí a že jsme
si ji všichni tanečně užívali, i když se nám do
tance občas vloudila nějaká ta drobná chybička, za kterou se divákům omlouváme. Závěrečná hvězda besedy nás všechny krojované
rozmístila opravdu po celém parketu. Následnému krojovému i nekrojovému tancování a
veselí již nic po odtancování Slovenské besedy nebránilo.
Celý večer se hrálo, tancovalo i zpívalo
na lidovou notu. Při vrtěných se ochotně a
především dobrovolně zapojovaly i nekrojované páry, a tak půlkruh lidí na tanečním
parketu byl vždy přes celý sál. Je velice pěkné
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vidět a také slyšet, že i mladí lidé si umí připomenout folklorní tradice, které se snad budou
i díky nim stále dodržovat a předávat dalším
pokolením. Mužská část krojovaných si „střihla“ i pěkný verbuňk, při kterém se i děvčata
pořádně zatočila. Prostě bylo lidové veselo, a
to ke krojovému plesu zcela jistě patří.
Děkujeme všem místním i přespolním
krojovaným tanečníkům za předvedení Slovenské besedy a nádherných lidových krojů,
děkujeme DH Ištvánci za příjemně strávený večer a za folklorní atmosféru, děkujeme
všem, co jakkoli přispěli k úspěšnému průběhu celého plesu. V neposlední řadě děkujeme
všem návštěvníkům, ať v kroji či bez kroje, za
podporu folklorního dění u nás v obci. Věříme, že nás a hlavně folklor přijdete podpořit i
příští rok.
Andrea Španielová

X. slet čarodějnic a oslava Filipojakubské noci
Připrav koště, startuje se,
ježibaby, veselme se.
Obleč se do svůdných látek,
nastává náš velký svátek.
Startuj koště, neváhej,
čeká na tě velký rej,
jídla bude do sytosti,
vybereš si dle libosti.
Je nám radostí Vám připomenout, že se opět blíží Oslava Filipojakubské noci
a proto bychom Vás tímto chtěli upozornit na blížící se společné setkání. Sraz čarodějnictva se uskuteční v sobotu dne 28. 4. 2018. Čas a místo odletu bude včas upřesněno na
plakátech a v místním rozhlase. Všechny srdečně zveme, malé i velké, v kostýmech i bez.
Hlavně s dobrou náladou a v hojném počtu.
P. S. Organizátorky – čarodějnice hledají další dospělé čarodějnice - dobrovolnice, které
pomohou se zajištěním programu na jednotlivých stanovištích i s tancem. Zájemkyně,
hlaste se u paní Ludmily Lambotové v Květinářství u Lidušky. Děkujeme.

Dovolujeme si vás pozvat na letošní

VÝSTAVU VÍN,

která se bude konat v sobotu 31. března 2018.
Začátek výstavy je v 10.00 hodin
v sále kulturního domu
domu.
V rámci programu vystoupí ve 14.00 hodin
dětský folklorní soubor Jarabáček se svým programem.
Od 15.00 hodin bude hrát k poslechu cimbálová muzika.
Př ijd‘te ochutnat kvalitní vína roku 2017 a prožít krásný den
př i poslechu dě tí ze souboru Jarabáček a cimbálové muziky.
Srdečně zvou zahrádkář i z Drnholce

-------------------------------------- Den dětí ------------------------------------Místní oslava se bude konat v sobotu 2. 6. 2018 na „Starátku“. Upozorňujeme, že změna
termínu je možná, proto, prosím, sledujete plakáty a hlášení místního rozhlasu.
Těší se na vás pořadatelé.
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Letecké modelářství je nezaměnitelným podhoubím
veškeré aviatiky

Víte, že letecké modelářství je něčím, co trvale podpírá
aviatiku? Většina leteckých profesionálů ale i amatérských
letců a mechaniků začínala jako modeláři a mnohým tento
nádherný koníček vydržel až do pozdního věku. Není divu.
Kdo se zabýval leteckým modelářstvím aktivně a postavil několik svých vlastních nebo okopírovaných strojů se důvěrně
seznámil se spoustou řemesel, které jistě pak využívá ve svém
či profesním životě a jsou to mnohdy vyhledávaní odborníci.
Proto se snažíme zviditelnit na různých akcích pro děti a mládež a doufat, že se někomu tato aktivita zalíbí natolik, že už jej neopustí a začne se leteckým modelům věnovat
naplno třeba i v našem klubu, kde se může hodně dovědět a naučit. A určitě rádi pomůžeme. V letošním roce se taky můžeme vidět na oslavě dne dětí na starátku nebo na tradiční
drakiádě 13. října. Takže na viděnou.
Modeláři LMK Drnholec
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Společenská kronika

Svá životní jubilea oslavili tito naši
spoluobčané

LEDEN
N

Boudná Anežka
Hrabcová Marie
Hrabica František
Hupková Emília
Kalianko Jiří
Karbulová Esterka
Komarov Plamen
Komarovová Blažena
Mondeková Anna
Nečasová Rosalie
Otrubová Jaroslava
Prustoměrský Zdeněk
Rucká Božena
Sedlačík Josef
Spötta František
Stanislavová Marie
Šimčík František
Šůstková Marie
Tábora Rudolf
Vybíralová Anežka

BŘEZEN

Zabloudil Petr
Zaoralová Marie

ÚNOR
Bokorová Jarmila
Boudná Dagmar
Dřevojánková Hana
Feitlová Marcela
Heinisch Jiří
Hondlová Jindřiška
Hupka Anton
Macajová Lenka
Mucha Josef
Němec Karel
Oberreiterová Jana
Peřina Josef
Šedivá Jaroslava
Štyksová Hanka
Vršková Pavlína
Vrzalová Jiřina

Hareštová Zlata
Hrozková Libuše
Huserková Jana
Juřenová Anna
Kellner Lubomír
Knee Erwin
Konečný Josef
Kováčová Olga
Kudlíková Marie
Kyncl Petr
Ludín Josef
Novosádová Mária
Otruba Josef
Paulovičová Alena
Reichlová Eva
Řešetka Miloslav
Szabová Anna

Blahopřejeme

Vítání občánků

V sobotu 20. ledna 2018 jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně
přivítali mezi naše spoluobčany tyto děti:
Kateřinu Kováříkovou, Jana Španiela, Davida Němce a Nelu Šubovou.
Rodičům a příbuzným zazpívaly a zarecitovaly děti z folklorního
souboru Jarabáček.
Vyrůstejte do síly, do krásy a k radosti nám všem!
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TJ Dynamo Drnholec z.s. a drnholečtí stárci
vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY
v Drnholci,
které se budou konat
30. 6. - 1. 7. 2018
na h
olec.
hřišti TJ Dynamo Drnholec.

V sobotu k tanci a poslechu hraje dechová hudba SOKOLKA
ze Šakvic, Začátek ve 20.00 hod.
V neděli hraje kapela HORENKA, začátek ve 20.00 hod.
V neděli od 14.00 dětské odpoledne s krojovanými stárky.

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK • Vychází: 4x ročně • Místo vydávání: Drnholec
Registrační číslo: MK ČR E 11710 • Vydavatel: Městys Drnholec, IČO 283142
Šéfredaktor: Jana Kalandrová • Redakční rada: Jan Ivičič, Karel Kratochvíl, Pavla Suchyňová,
Bc. Andrea Španielová, Mgr. Jana Juřenová, Ing. Bronislav Kocman, Dalibor Huťka.
Číslo 1/2018 bylo vydáno 27. března 2018 v nákladu 650 kusů.
Další informace o Drnholci na www.obecdrnholec.cz, www.drnholec.eu,
e-mail: obcasnik@drnholec.eu. Příští číslo vyjde v červnu 2018 - uzávěrka 1. 6. 2018.
Za případné tiskové chyby se omlouváme.
Foto: Libor Huťka, Pavel Božek, Markéta Pernesová
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