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Vážení spoluobčané,
vydáním letošního třetího 
čísla Občasníku zároveň 
končí i volební období let 
2014 – 2018. Ve dnech 
5. a 6. října proběhnou 
volby do zastupitelstva 
městyse. Oproti minulým 
volbám, kdy bylo na výběr 

ze čtyř kandidátek, letos byly zaregistrová-
ny pouze kandidátky dvě. Přeji Drnholci, 
aby jeho občané provedli výběr kandidátů 
takový, aby v jeho čele stanuli lidé pracovití 
a zodpovědní. 

• Výstavba nového kulturního domu 
pokračovala vystavěním suterénu pod pódi-
em, vybetonováním základové desky včetně 
nosných pilířů, staví se nosné zdivo. Ar-
cheologický výzkum byl v podstatě ukončen, 
zbývá prozkoumat již jen malou plochu, na 
které se nyní nachází stavební materiál.

• V poslední době vznesli někteří občané 
i zastupitelé dotaz, jestli by nebylo možné 
na náměstí a na Wolkerově ulici instalo-
vat u přechodů tzv. zpomalovací semafory. 
Obrátil jsem se proto s dotazem na silniční 
správní úřad MěÚ v Mikulově a na dopravní 
inspektorát policie Břeclav, jakožto na úřa-
dy, které toto povolují. Odpovědí je, že pod-
mínky pro instalaci jsou velmi přísné, navr-
hovaná lokalita je nevhodná a s umístěním 
nelze souhlasit. Taktéž by každý semafor 
vyšel na více než 100 tis. Kč a vyžadoval by 
el. přípojku. 

• Na základě dotazníku v rámci zpraco-
vání Programu rozvoje městyse se mnoho 
občanů dotazovalo na instalaci bankoma-
tu. Věřte mi, že kdyby to záleželo jenom na 
obci, tak tady bankomat dávno máme. Ale 
není tomu tak. Banky vždy přihlíží k tomu, 

kolik žije v  daném místě obyvatel, jaká je 
spádovost a jak daleko jsou nejbližší ban-
komaty. Kolem nás je to v  Hrušovanech, 
Pasohlávkách, Pohořelicích a v  Mikulově. 
Přesto jsem se obrátil na Komerční banku, 
ze které nepřišla ani po několika urgencích 
odpověď, i když mi byla přislíbena. Vznesl 
jsem dotaz i na Českou spořitelnu, zde je 
odpověď: „s ohledem na velikost městyse, 
navíc kdy z +/- 1800 stálých obyvatel za 
prací mimo městys vyjíždí cca 450 z nich, 
dále pak blízkost Hrušovan a Mikulova kde 
jsou ATM instalované a dostupné 24 hodin 
denně včetně vkladového ATM v Mikulově 
je umístění ATM v Drnholci již zbytečné a 
ATM zde nebude adekvátně vytížen“. Obec 
se o instalaci bankomatu pokoušela i v mi-
nulosti, ale bezúspěšně.      

• Po několikaletém tlaku na Správu a 
údržbu silnic Jihomoravského kraje, kte-
rá je vlastníkem komunikace od hřbitova 
po výjezd z obce směrem na Novou Ves se 
v letošním roce započala projektovat rekon-
strukce této komunikace včetně vybudování 
nových chodníků, parkovacích stání a na-
světlených přechodů. Projekt a posléze zho-
tovení nové komunikace bude hradit SUS 
JmK, chodníky, parkoviště a přechody měs-
tys. Projektovou dokumentaci pro městys 
vypracuje společnost Viadesigne Břeclav za 
částku 142.102 Kč. Samotné práce by měly 
dle sdělení SUS započít v roce 2020. 

• Na Husově ulici byla od odbočky na 
Výsluní směrem k  bývalé skládce položena 
nová kanalizace, v  této chvíli se pokládají 
silniční obrubníky a do konce září by měla 
být hotova nová asfaltová vozovka. Maji-
telé dotčených nemovitostí, kteří se budou 
připojovat na kanalizaci, musí na staveb-
ním úřadu spolu s žádostí o územní souhlas 
předložit dokumentaci stavby vypracova-
nou k tomu oprávněnou osobou. 

• Počátkem září započala montáž bez-
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VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA 
MĚSTYSE DRNHOLEC 
A DO SENÁTU 
PARLAMENTU 
ČESKÉ REPUBLIKY

drátového digitálního rozhlasu, jehož zpro-
voznění je naplánováno na měsíc říjen.  

• Do výběrového řízení na obsazení or-
dinace pediatra, vyhlášeného Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje, se bohužel 
nikdo nepřihlásil. Nicméně Krajský úřad, 
odbor zdravotnictví, přislíbil součinnost 
s tím, že požádá o pomoc přímo Lékařskou 
fakultu v Brně. S jakým výsledkem se ukáže 
až v dalších měsících.  

 Na závěr mi dovolte poděkovat končí-
cím zastupitelům za jejich práci, zejména za 
jejich podporu týkající se zásadních rozhod-

 >  Volby do zastupitelstev měst a obcí 
se budou konat v  pátek 5.10.2018 
od 14.00 do 22.00 hod. a v  sobotu 

6.10.2018 od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnosti pro okrsek č. 1 i pro 
okrsek č. 2 budou umístěny v přízemí budovy Základní školy. 
 Zastupitelstvo městyse stanovilo maximální počet členů zastupitel-
stva v novém volebním období na 15.

> Ve stejném termínu v našem okrese taktéž proběhnou volby do Se-
nátu Parlamentu České Republiky. Případné druhé kolo senátních voleb 
se bude konat 12. a 13. října. 

> V  Drnholci byly zaregistrovány 2 kandidátní listiny volebních stran: 
STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ a Pro Drnholec 2018. Dále přinášíme jmenné 
seznamy jednotlivých stran včetně volebních programů.               Jan Ivičič

nutí při schvalování důležitých investičních 
akcí.  
 Děkuji taktéž všem zaměstnankyním 
a zaměstnancům městyse za jejich práci 
ať už na úřadu nebo při péči o veřejná pro-
stranství, dále všem, kteří se podíleli na 
přípravě a účinkování při různých společen-
ských a kulturních akcích, svatbách, vítání 
občánků apod., Sboru pro občanské zále-
žitosti, redakční radě Občasníku, členům 
spolků, sportovních a zájmových organizací 
za jejich činnost. Nechci zapomenout ani na 
partu místních nadšenců, kteří během roku 
dokáží zorganizovat spoustu skvělých akcí.  
                           Jan Ivičič

V
D
M
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Volební program PRO DRNHOLEC 2018
„ Tvoříme Drnholec pro naše děti“

Dovolujeme si zhodnotit volební program za uplynulé volební období

• Průběžné opravy stávajících chodníků a vozovek (náměstí, Hornická, u zastávky, 
 Tovární) - splněno,
• vybudování inženýrských sítí v lokalitě Pod Sýpkou II pro výstavbu RD - splněno, 
• vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu školy (v případě získání dota- 
 cí) - nesplněno, 
• kompletní rekonstrukce kulturního domu (bylo rozhodnuto o výstavbě nového) -  
 započato,
• výsadba zeleně v extravilánu městyse (v případě získání dotací) - splněno, 
• dokončení kolaudace hasičské zbrojnice a zdravotního střediska, otevření nové ordi- 
 nace v přízemí, zateplení budovy - splněno, 
• vybudování chybějící kanalizace na náměstí - splněno, 
• oprava interiéru ZŠ, výměna el. instalace, radiátorů apod. - splněno, 
• vybudování kanalizace a vozovky před sklepy na Husově ulici - splněno, 
• nová vozovka na Dyjské ulici od mlýna k lesu - splněno, 
• cyklostezka po levé hrázi Dyje do Pasohlávek (v případě získání dotací) - nesplněno, 
• vybudování chodníků na hřbitově - splněno, 
• zpracování projektové dokumentace (a pokud to fi nanční situace dovolí i realizace)  
 na kanalizaci, plyn, vodovod a vozovku v Akátí - nesplněno, 
• revitalizace rybníčku za Dyjskou ulicí, vytvoření odpočinkové zóny (v případě získá 
 ní dotací) - započato.

Co se nám podařilo navíc, v některých případech díky dotacím?
 • Vybudování bezdrátového rozhlasu,
 • vybudování a modernizace hřiště pro mateřskou školku i veřejnost,
 • částečná výměna svítidel veřejného osvětlení,
 • zhotovení můstku k Dyji za Lidickou ulicí,
 • obměna hasičské techniky.

Volební program na další čtyřleté období 2018 - 2022
 Nechceme stavět vzdušné zámky a slibovat nemožné. Ve volebním programu vy-
cházíme ze zkušeností předchozích let. Na základě fi nančních možností městyse jsme 
se snažili sestavit reálný program aktivit, které chceme ve volebním období splnit. Za 
prvořadé považujeme dokončit již schválené nebo započaté akce: 

 • průběžné opravy stávajících chodníků a vozovek, 
pokračování na str. 6
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 • vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu školy – priorita pro rok  
  2019,
 • dokončení výstavby kulturního domu,
 • vybudování technické infrastruktury v lokalitě Pod sýpkou III. etapa pro  
  výstavbu RD,
 • výstavba a opravy chodníků a parkovacích stání na ulicích Dělnická a Brněn- 
  ská v součinnosti se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje v rámci  
  opravy komunikace na těchto ulicích,
 • dokončení vybudování chodníku na Wolkerově ulici včetně nového osvětlení  
  a přechodů,
 • dokončení revitalizace rybníčku pod Dyjskou ulicí včetně vybudování přileh- 
  lého místa pro aktivní a pasivní odpočinek,
 • rekonstrukce interiéru mateřské školy Hrušovanská,
 • obnova maleb na hřbitově a drobných sakrálních staveb v katastru,
 • vybudování cesty k řece pro pěší a cyklisty,
 • průběžná rekonstrukce interiéru základní školy,
 • cyklostezka po levé hrázi Dyje do Pasohlávek (v případě získání dotací),
 • úprava prostor pro kontejnery na tříděný odpad, prioritně u prodejny COOP,
 • dokončení výměny svítidel veřejného osvětlení,
 • dokončení vypracování nového územního plánu,
 • revitalizace veřejné zeleně v obci, údržba vysázených biocenter.

Usilujeme a budeme usilovat o:
 • obsazení ordinace dětského lékaře,
 • zkvalitnění veřejné dopravy (mimo jiné o přímý spoj do Pohořelic),
 • instalaci bankomatu,
 • zlepšení životního prostředí v obci a okolí.

Kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů PRO DRNHOLEC 2018

Jméno a příjmení (titul)        Věk Povolání Obec Politická 
příslušnost

1. Jan Ivičič 51 starosta městyse Drnholec bez politické 
příslušnosti

2. Bronislav Kocman, Ing.       38 vedoucí pracoviště 
Integrovaného 

záchranného systému

Drnholec bez politické 
příslušnosti

3. Libor Růžička, Ing.           48 obchodní manažer Drnholec bez politické 
příslušnosti
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4. Dagmar Peřinová, Mgr. 36 učitelka Základní školy Drnholec bez politické 
příslušnosti

5. Karel Bejdák 44 OSVČ  Drnholec bez politické 
příslušnosti

6. Kamil Lerch, Ing. 30 programátor Drnholec bez politické 
příslušnosti

7. Andrea Španielová, Bc.        44 vedoucí oddělení 
dokumentace Katastru 

nemovitostí

Drnholec bez politické 
příslušnosti

8. Petra Konečná 43 OSVČ Drnholec bez politické 
příslušnosti

9. Vojtěch Šebesta 35 OSVČ Drnholec bez politické 
příslušnosti

10
.

Jakub Ševčík 25 řidič sanity  Drnholec bez politické 
příslušnosti

11
.

Radim Kalianko 43 OSVČ Drnholec bez politické 
příslušnosti

12
.

Stanislav Konečný 46 OSVČ Drnholec bez politické 
příslušnosti

13
. 

Lukáš Vavřina, Ing.             25 stavbyvedoucí Drnholec bez politické 
příslušnosti

14
.

Pavla Suchyňová 54 veterinární technik Drnholec bez politické 
příslušnosti

15
.

Dalibor Huťka 33 řidič Drnholec bez politické 
příslušnosti

.

.

.

.

.

.
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Jméno a příjmení věk povolání bydliště

1 Pavel Malík 33 Obchodní zástupce Drnholec

2 Dana Božeková 34 Mzdová účetní Drnholec

3 Ing. Michaela Čápková 29 Controlling manager Drnholec

4 Vlastimil Tomaštík 25 Obchodní zástupce Drnholec

5 Bc. Petr Ševčík 47 Mistr čistíren odpadních 
vod

Drnholec

6 Pavel Štěpaník 41 Technik podpory prodeje Drnholec

7 Taťjana Hadašová 46 Team leader Drnholec

8 Michal Schmidt, Dis. 33 OSVČ Drnholec

9 Michaela Rabatová 35 OSVČ Drnholec

10 Pavel Božek 45 Technik Drnholec

11 Mgr. BcA. Vendula Puchařová 
Kramářová

32 Designérka Drnholec

12 Tomáš Srnka 28 Elektromontér Drnholec

13 Jana Štěpaníková 34 Zdravotní sestra Drnholec

14 Martin Tomaštík 23 Student Drnholec

15 Jiří Malík 36 Vedoucí provozu Drnholec

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Vážení spoluobčané,
 rádi bychom Vám touto cestou představili kandidáty, kteří se rozhodli přiložit ruku 
k dílu a aktivně se podílet na správném směrování rozvoje našeho městyse. Všichni naši 
kandidáti jsou politicky nezávislí a bez politické příslušnosti. Jsou rozhodnuti uplatnit 
své životní zkušenosti, jsou ochotni naslouchat spoluobčanům a jejich potřebám a vytvá-
řet tak podmínky pro kvalitní život v Drnholci pro všechny věkové generace. 
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Kde na to všechno vzít peníze? 
 Není vše jen o penězích, ale o dobré vůli něco s tím dělat. Existuje spousta zdrojů, 
nápadů a myšlenek. My se toho nebojíme a máme chuť s tím něco dělat. Podpořte naše 
kandidáty svým hlasem.
 Zajímá Vás více informací k našemu programu? Rádi Vám ho podrobněji přiblížíme 
ještě před volbami formou letáků. 

Stručný program jak na to:

Komunitní dům pro seniory – vytvoření bezbariérových bytů a společenský prostor 
pro seniory včetně sociálních služeb.
Podpora nájemního bydlení pro mladé lidi a rodiny.
Vybudovaní workout hřiště a podpora aktivního zdravého života.
Kvalitnější údržba zeleně, odpočinkové zóny parkového typu.
Vybudování zpevněných ploch pro kontejnery a začlenění do krajiny, častější svoz.
Výstavba rodinných domů, pod Sýpkou, Husova ulice (nad Blatama).
Oprava komunikací (ulice Tyršova, Dyjská, Husova) ulička v Agátí, oprava 
a doplnění chodníků (u školy), vybudovaní zpevněné komunikace k rozhledně
Vybudování parkoviště na náměstí u Jednoty a na bytovkách (Hrušovanská ul.)
Obnova závlahové soustavy kolem Drnholce.
Zvýšená podpora místních organizacích v investičních akcích. 
Zvýšený důraz na životní prostředí a jeho ochrana a ochrana obyvatel před negativní-
mi vlivy průmyslové výroby.
Podpora vzniku služeb, nové nájemní prostory (obchody, restaurace a jiné služby).
Vybudování cyklostezky na Pasohlávky a dále na Novosedly.
Zpřístupnění řeky Dyje.
Rozvoj turistického ruchu, zpřístupnění historických památek a další lokality, 
propagace městyse.
Víceúčelové hřiště u základní školy – už nečekat na dotace. Hřiště na bytovkách.
Zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dodržování rychlosti.
Zajištění přímé autobusové linky do Pohořelic, zlepšení stávajících spojů.
Zajištění zdravotní a sociální péče pro občany.
Vždy maximálně využívat dotace.
Podpora rozvoje podnikatelských aktivit. Podpora vzniku pracovních míst přímo 
v Drnholci.
Podpora sportovních a kulturních aktivit a jejich propagace.
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Poděkování spoluobčanům a spolupracovníkům
 Vážení spoluobčané, milí spolupracovníci,
každý den něco hezkého končí, něco hezkého začíná…A tak i já jsem se již před čtyřmi 
lety rozhodla, že volební období 2014 – 2018 bude mým posledním. Za to, že jsem 
mohla být v zastupitelstvu, vedení obce i v komisích obce vděčím především vám, spo-
luobčanům, od vás jsem získala důvěru a vaše hlasy, moc si toho vážím a děkuji vám. 
 Chtěla bych touto cestou poděkovat také všem spolupracovníkům, se kterými jsem 
se za ta léta „na obci“ potkala. Každé setkání s vámi mě obohatilo, čerpala jsem z vašich 
zkušeností nebo jsem se snažila předávat je dál, naučila jsem se naslouchat jiným a 
hledat kompromis, shodu, což je při této práci, myslím, nezbytné.  
 Jistě ráda přiložím „ruku k dílu“ jako běžný občan, aby se nám v Drnholci hezky 
žilo. Možností je spousta. Protože, jak pravil A. Einstein: „Pouze život, který žijeme pro 
ostatní, stojí za to.“                  Jana Kalandrová

Poděkování
Zároveň s  koncem tohoto volebního období ukončila své dlouholeté 
působení ve vedení městyse paní RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka Zá-
kladní školy a mateřské školy Drnholec. 
     Paní Kalandrová byla veřejně činná již od mládí, byla poslankyní 
Místního národního výboru, posléze zastupitelkou a také místostarost-

kou. Vítala do života nové občánky, naopak se loučila na poslední cestě se svými spoluob-
čany a taktéž vypravila do manželství mnoho párů. Jakožto ředitelka Základní a mateřské 
školy byla a je pořád nápomocna při organizování různých kulturních akcí, do dnešního 
dne byla taktéž dlouholetou šéfredaktorkou Drnholeckého občasníku.
    Jano, děkujeme Ti touto cestou za Tvoji obětavou práci pro Drnholec a drnholecké ob-
čany, za Tvoji spolehlivost a ochotu a přejeme Ti do dalších let hodně zdraví, spokojenosti, 
rodinné pohody a taktéž pracovních úspěchů.             Zastupitelé a pracovníci úřadu Městyse 
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 Památka zemřelých nám připomíná, že 
duše našich blízkých i vzdálených, kteří ode-
šli, dále žijí a my jim svou lásku a vděčnost 
můžeme projevit tím, že modlitbou, odpustky 
a konáním dobra můžeme zkracovat dobu je-
jich bolestného očišťování, kterým procházejí 
kvůli svým hříchům a trestům, a tím přiblížit 
okamžik jejich vstupu do věčné slávy.
 Marie Simmaová v knize Duše v očistci 
píše o zkušenosti světců s dušemi v očistci. Sv. 
Kristina Belgická /1150 - 1224/, pasačka ze 
St.Trondu v lutyšské diecézi, které říkali také 
Podivuhodná Kristina, protože se v jejím ži-
votě přihodilo mnoho dosvědčených divů, 
mohla ve vidění spatřit nebe i očistec. Slyšela 
hlas: „Kristino, teď jsi v nebeské blaženosti; 
ponechávám tvému svobodnému rozhodnutí 
už ode dneška zůstat mezi vyvolenými, nebo 
se ještě vrátit na zem a pomáhat dobrými 
skutky duším v očistci. Zvolíš-li to první, bu-
deš už v bezpečí a nemusíš se ničeho bát; v 
opačném případě se vrátíš na zem a tam tě 
čeká opravdové mučednictví. Zato však po-
můžeš nešťastným a tvá koruna bude krás-
nější.“ Kristina odpověděla: „Pane, dovol 
mi vrátit se, abych mohla trpět za zemřelé. 
Nebojím se žádných bolestí ani trpkosti.“ Po-
tom konala mimořádné kající skutky za duše 
v očistci. Mnohé z nich, mezi nimi Ludvík 
hrabě z Leonu, se jí zjevily a děkovaly, že je 
vysvobodila z očistce.      P. Jiří Komárek, farář

Sbor pro občanské záležitosti Drnholec zve spoluobčany na tradiční
Vzpomínku k památce zesnulých,
která se bude konat v neděli 4. listopadu 2018

ve 14.00 hodin na místním hřbitově.
Sejdeme se na tomto místě posledního rozloučení a pokoje, abychom 

zde společně uctili památku zesnulých.
b h

na tradičníníSbor pro obč
V
k

S jd

Památka zemřelých nám připomíná že

Slavnost  Všech svatých, Památka zemřelýchSlavnost  Všech svatých, Památka zemřelých

Začátek měsíce listopadu se nese ve zname-
ní těchto dvou svátků:
 Slavnost Všech svatých nám staví před 
oči zástupy těch, kdo dosáhli cíle svého ži-
vota a žijí ve společenství se samým Bohem 
a ostatními svatými. Patří mezi ně ti, které 
církev prohlásila za svaté pro jejich hrdinské 
ctnosti, znázorňuje je na obrazech a sochách 
a obrací se k nim jako ke vzorům křesťanské-
ho života a mocným přímluvcům. Zároveň 
tam patří nespočetné množství anonymních 
svatých, kteří nejsou všeobecně známí, ale 
přesto si svým dobrým životem zaslouži-
li nebe. Mohou to být lidé, které jsme znali, 
dokonce naši blízcí či příbuzní. Ukazují na 
smysl života, jeho naplnění a jsou pro nás 
mocným povzbuzením v našich zkouškách a 
hledání, kterými sami prošli.

Slavnost  Všech svatých, Památka zemřelých

oka

píš
Kr
St.
Po

k ě í li d

                             I my se budeme společně modlit za naše zemřelé 
                                 při pobožnostech na hřbitovech, které budou:
sobota 3.11.2018 14.00 hod.   Jevišovka 14.30 hod.   Nový Přerov
neděle 4.11.2018  14.00 hod.   Novosedly 14.30 hod.   Drnholec
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    Vážené čtenářky, vá-
žení čtenáři. V  tomto 
díle bych Vám chtěl 
trestní právo přiblí-

žit na konkrétním případě. Pokud sleduje-
te zpravodajství, tak jste si pravděpodobně 
v nedávné době všimli kauzy, kdy jistý řidič 
byl za vytlačení dodávky ze silnice označen 
za pachatele trestného činu vraždy ve stádiu 
pokusu.
 Dokážeme si jistě představit nervózní-
ho, agresivního řidiče, zažívajícího úzkostné 
stavy v důsledku provozu na silnicích a jeho 
naprosto neadekvátní reakci, kdy začne na-
jíždět na cizí vozidlo a vytlačovat jej. Tímto 
příspěvkem nehodnotím stav, který nastal.  
 Dále předkládám právní rozbor ryze 
z pohledu právní terminologie a teorie trest-
ního práva. V  těchto případech lze obecně 
pochybovat o tom, že tato osoba zároveň 
chtěla osoby ve vytlačované dodávce svým 
jednáním úmyslně zavraždit. Avšak trestní 
právo při posuzování jednání určité osoby 
zná i tzv. nepřímý úmysl, který popisujeme 

 Nepřímý úmysl    
jako situaci, kdy pachatel věděl, že svým jed-
náním může způsobit porušení nebo ohro-
žení zájmu chráněného trestním zákonem, a 
pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. 
Vztaženo k  naznačenému případu, tedy si-
tuace, kdy řidič věděl, že vytlačením jiného 
auta na svodidla může následnou havárií 
a zraněními způsobit smrt osob, avšak jednal 
bez ohledu na takovou vědomost.
 Závěrem dodávám, že posuzování způ-
sobu zavinění pachatele trestného činu sou-
dy je otázkou v mnohých případech složitou, 
vždyť kdo může skutečně vědět a přesvědčivě 
říct, co ten který chtěl svým jednání způsobit 
a jak hluboce si v ten okamžik uvědomoval, 
jaké následky jeho jednání může mít.j y j j

HLEDÁME V DRNHOLCI KE KOUPI 
RODINNÝ DŮM, 

MOŽNO I K REKONSTRUKCI 
NEBO DEMOLICI. 

DÁLE VINNÝ SKLEP, 
NÁSTAVBA VÝHODOU. 

tel.: 724 591 943
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 Po dvou měsících prázdnin byl 3. září 
slavnostně zahájen nový školní rok. I přes 
prázdniny bylo v  drnholecké škole rušno. 
Díky našemu zřizovateli – městysi Drnho-
lec, máme zase několik koutů naší rozlehlé 
školy v novém kabátě: nová elektroinstala-
ce a osvětlení jsou v přízemí i vestibulu.
 Opraveny jsou šatny u tělocvičen, 
v  jedné školní družině je nová podlaha, 
opravené prostory jsou nově vymalovány, 
úřední deska před školou je také opravená 
(v době drnholeckých hodů se totiž něko-
mu tuze nelíbila a rozbil ji), vše je uklizeno. 
Nejdelší čas tu strávili zaměstnanci fi rmy 
Elektro Konečný a pan Třetina. Doufám, 
že tyto prostory zůstanou v tomto pěkném 
stavu co nejdéle. Děkuji našemu zřizovateli 
za poskytnuté fi nanční prostředky a dosa-
vadní spolupráci. 

 Také v mateřských školách v Drnholci, 
Jevišovce, Dobrém Poli a Novém Přerově 
se o prázdninách pracovalo. Všechny tyto 
obce poskytly fi nanční příspěvky na zlepše-
ní vybavení školek, a proto bych chtěla je-
jich představitelům, starostům, poděkovat 
nejen za peníze, ale i za dosavadní spolu-
práci. Velmi si jí vážíme.
 Po dobu dvou prázdninových týdnů 
chodily do školy i některé děti, protože je 
rodiče přihlásili do příměstských táborů, 
které vedly slečna Veronika Menšíková, 
paní Jana Kafková (červenec, více podrob-
ností v  samostatném článku), slečna Re-
náta Pitáková a Tereza Kovářová (srpen). 
Podle hodnocení dětí si oba týdny parádně 
všichni užili!
 Na začátku školního roku navštěvuje 
základní školu 265 žáků (z toho je 143 dí-
vek) v 11 třídách. 156 žáků je z Drnholce, 
43 žáků z Novosedel, 44 žáků z Jevišovky, 
10 žáků z Nového Přerova, 3 žáci z Pasohlá-
vek a 9 žáků má trvalý pobyt mimo uvede-
né obce. Výuku zabezpečuje 18 učitelů a 
učitelek, nově Mgr. Martina Lerch a Lucie 
Krejčiříková. Po dobu nemoci paní Peřino-
vé zastupuje paní Palíková. Na škole dále 
působí 5 asistentek pedagoga. Stejně jako 
vloni máme 3 oddělení školní družiny. Zde 
pracují paní vychovatelky: Renáta Stašo-
vá, Tereza Kovářová a Veronika Menšíko-
vá, která na škole rovněž působí ve funkci 
školního asistenta. Školní klub vede paní 

        Milé čtenářky a čtenáři,
věřím, že letošní školní rok nebude nekonečný a dočkáme 
se jeho konce v obvyklém termínu. 

 Většina z nás se po dvou měsících už těšila zpátky do školy, 
na kamarády, na paní a pány učitele, na nové zážitky…
Na úvod malé ohlédnutí za školním rokem 2017/2018, na 
jehož konci navštěvovalo základní školu 257 žáků. Z toho-

to počtu mělo 126 žáků vyznamenání, 1 žák neprospěl. Bylo uděleno 81 pochval třídního 
učitele, 41 pochval ředitelky školy, 24 důtek třídního učitele, 7 důtek ředitelky školy a bo-
hužel i 6 druhých stupňů z chování a dokonce i jeden třetí stupeň z chování. Doufáme, že 
letos se budou žáci chovat lépe a nebudou hrubě porušovat školní řád. 

„Nekonečný je vesmír a školní rok.“ 
(Murphyho zákony)

pokračování na str. 14
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Jana Kafková. Provoz školy a školní jídelny 
zabezpečuje 12 zaměstnanců. Touto cestou 
děkuji všem pedagogickým i provozním za-
městnancům za kvalitní práci a bezproblé-
movou spolupráci. 
 Mateřskou školu v Drnholci od 3. září 
navštěvuje 67 dětí ve třech třídách. Plnění 
vzdělávacího programu zabezpečuje pod 
vedením paní Sandry Bejdákové 6 paní 
učitelek. Nově do učitelského kolektivu 
nastoupila slečna Lucie Šulanová. V tomto 
školním roce v  MŠ na Hrušovanské ulici 
bude pracovat také asistentka pedagoga 
paní Marcela Hudec a pomocná sociální 
asistentka paní Silvie Bílková. Ve třídě na 
Svatoplukově ulici se o svačinky a úklid 
bude starat paní Zlatuše Rathuská. Stejně 
jako zaměstnancům školy i pedagogickým a 
provozním zaměstnancům mateřské školy 
děkuji za kvalitní práci a bezproblémovou 
spolupráci. Rodiče dětí byli seznámeni s or-
ganizačními záležitostmi a plánem práce 
mateřské školy na schůzkách v  posledním 
srpnovém týdnu. 
 S hlavními úkoly a plánem práce ško-
ly byla rodičovská veřejnost seznámena na 
schůzi spolku SRPŠ, která se konala v úte-
rý 18. září. Poté následovaly první třídní 
schůzky a pro rodiče prvňáčků také před-
náška týkající se logopedie. Věřím, že spo-
lečně prožijeme přínosný a pohodový škol-
ní rok, ve kterém nebudou chybět tradiční i 
netradiční školní dny, projekty, výlety, zá-
jezdy, akce pro rodiče i širokou veřejnost. 
 Připravili jsme také nabídku zájmo-
vých kroužků pod hlavičkou Domu dětí a 
mládeže Mikulov. Jestli všechny nabízené 

kroužky zahájí v říjnu svou činnost, záleží 
na počtu přihlášených dětí. 
 Komunikace mezi školou a rodinou 
bude probíhat, kromě osobního jednání, 
třídních schůzek a školních akcí, prostřed-
nictvím elektronické žákovské knížky. O 
aktuálním dění ve škole informují i webové 
stránky školy (www.drbnik.cz).
 Rovněž bude pokračovat činnost žá-
kovské rady, která je „mostem“ mezi žáky, 
pedagogy a vedením školy. Věříme, že i le-
tos nás žáci svými nápady překvapí. Čtvr-
tým rokem si žáci 9. ročníku berou pod „svá 
křídla“ prvňáčky a celé září se o ně vzorně 
starali. Plánují i další společné aktivity.
 V  letošním školním roce budou opět 
realizovány projekty, které jsou fi nancová-
ny z  prostředků Evropské unie. Pokračo-
vat bude projekt „Ovoce a mléko do škol“. 
Bude pokračovat plnění aktivit z projektu 
„Drnholec 2017“, které jsou zaměřeny na 
personální podporu (chůvy v  MŠ, školní 
asistent), další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, přednášky pro rodičovskou ve-
řejnost, doučování žáků. 
 Žáci 8. – 9. ročníku v rámci spoluprá-
ce s  Gymnáziem Mikulov poznají výuku 
na této škole. Dále budeme spolupracovat 
s místními organizacemi (SOZ, SDH, MK..).
 Z  výše uvedeného je zřejmé, že nás 
čeká pestrý školní rok, do kterého hlavně 
žákům přejeme hodně úspěchů, pedago-
gům a rodičům přejeme pevné nervy, mno-
ho optimismu a bezproblémovou spoluprá-
ci. Věřte, že si nepřejeme nic jiného, než aby 
z našich žáků vyrostli vzdělaní, ohleduplní, 
vychovaní a sebevědomí spoluobčané.

Jana Kalandrová



15

 Ve dnech 9. 7. – 13. 7. 2018 se konal jako 
každý rok příměstský tábor. 
 V pondělí 9. července jsme se v 8 hodin 
ráno sešli ve školní družině, kde jsme se připra-
vovali na naši výpravu za pokladem. Malovali 
jsme mapu, tvořili jsme táborová trička, zahráli 
si pohybové hry, poobědvali ve školní jídelně, 
chvilku jsme si pohráli i na dětském hřišti a šli 
domů.
 V úterý ráno jsme se sešli dříve a vyrazili 
jsme na autobusovou zastávku, odkud jsme jeli 
do Mikulova. Hned jak jsme přijeli na místo, vy-
dali jsme se na Svatý kopeček. Nahoře jsme se 
posilnili svačinkou, odpočinuli si a vydali jsme 
se zpátky do města. Měli jsme ještě spoustu času 
a tak jsme se vydali na Kozí hrádek, kde byl krás-
ný výhled na město. Pod Kozím hrádkem jsme si 
zahráli pohybové hry a zakončili jsme to návště-
vou zámecké zahrady.
 Ve středu jsme měli jet původně na koupaliště do Březí, ale počasí nám nepřálo. A tak 
jsme jeli do krytého bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou, kde jsme se i tak vydováděli. 
Měli jsme spoustu času a tak jsme šli na zmrzlinu. Potom jsme navštívili místní park a 
dětské hřiště, kde jsme hráli hry.
 Ve čtvrtek jsme podnikli výlet do Jevišovky. Ráno jsme si pohráli chvíli ve školní dru-
žině a pak jsme jeli autobusem do Jevišovky. Tam jsme si hráli na dětském hřišti a potom 
jsme šli k posezení s čápy, poblíž kolejí. Nazpátek jsme plní elánu a nadšení šli pěšky lesem 
do Drnholce a hráli jsme šipkovanou. Rozdělili jsme se do dvou týmů. První skupinka šla 
dřív, aby nám nachystala různé úkoly, které jsme po cestě plnili. V půlce cesty jsme se vy-
měnili a chystali jsme úkoly druhému týmu. Na konci lesa jsme našli sladkou odměnu.
 Pátek se nesl ve znamení hledání pokladu. Dopoledne jsme si ještě pohráli ve školní 
družině a napsali dopisy kamarádům. Potom jsme šli na školní hřiště, kde jsme si opé-
kali špekáčky. Teď zbývalo už jen najít poklad, který se skrýval u školy. Čekal na nás na 
každého balíček, ve kterém bylo pexeso, omalovánky, pastelky a fi xy. Rozloučili jsme se s 
příměstským táborem a odešli spokojeně domů. Celý týden jsme si spolu skvěle užili. Děti 
tvořily skvělou partu a zapojovaly se do aktivit s nadšením.

Veronika Menšíková a Jana Kafková

Červencový příměstský 
tábor
Č

Příměstské táboryPříměstské táboryPříměstské tábory
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Letní akce s Jarabáčkem

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ DRNHOLEC – MINIMUZEUM 
Vážení spoluobčané, v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky 

Vás srdečně zveme k návštěvě 
školního „minimuzea“, které se nachází v suterénu staré školní budovy. 

Přijďte se podívat na naše sbírky v neděli 28. 10. 2018 v době od 16.00 do 17.00 hodin. 
Těšíme se na Vás. 

Srpnový příměstský 
tábor

 Ve dnech 20. 8. - 24. 8. se konal sportovní 
příměstský tábor. Měli jsme možnost navštívit 
hned několik míst:
 1. den jsme se s dětmi seznámili a vydali 
se na vycházku po blízkém okolí.
 2. den jsme jeli na koupaliště do Březí, 
kde kromě vodních radovánek   jsme si zahráli 
některé z míčových her nebo hry karetní a des-
kové.
 3. den jsme podnikli výlet do Mikulova, 
kde jsme navštívili krásná místa: lom, Svatý ko-
peček, náměstí a okolí zámku, avšak největším 
zpestřením byl rozchod po městě.
 4. den vzhledem k počasí jsme opět na-
vštívili koupaliště v Březí.
 5. den byl pro nás den poslední plných netradičních her a soutěží. Na závěr jsme si 
opekli špekáčky a na památku jsme si vyrobili táborové trička.
Celý týden jsme si všichni náramně užili :-).                               Tereza Kovářová, Renáta Pitáková

MIKULÁŠSKÁ AKADEMIE A VÁNOČNÍ JARMARK
Základní škola Drnholec srdečně zve rodiče, prarodiče a přátele školy na 

„Mikulášskou akademii“ a vánoční jarmark. 
Kulturní program i jarmark se uskuteční v úterý 4. prosince 2018 v 16.00 hodin 

ve vestibulu základní školy. Těší se na Vás žáci a zaměstnanci školy. 
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Hasiči mají nové vybavení díky 
podpoře Jihomoravského kraje 
V  letošním roce stejně jako v  letech předchozích si 
JSDH Drnholec prostřednictvím Městyse Drnholec 

zažádala o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Tuto dotaci poskytuje Jiho-
moravský kraj za účelem zlepšení materiálně technického vybavení a systematické pod-
pory jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje. 
 Jednotka využila podpory kraje k nákupu profesionální motorové pily splňující po-
žadavky legislativy a k nákupu akumulátorového osvětlovacího systému a tím dovybavila 
nové výjezdové vozidlo a sa-
mozřejmě tím také zvýšila 
akceschopnost jednotky při 
plnění nejrůznějších úkolů 
při technických zásazích. 
Dále byly pořízeny dva zá-
sahové komplety TIGER a k 
nim dva páry zásahové obu-
vi.
 Toto pořízené vybave-
ní stálo 101 tisíc korun. Od 
Jihomoravského kraje jsme 
obdrželi 70 % této částky 
71 tisíc korun.

Dalibor Huťka

žád l d t i J d tk b

Zveme Vás na noc s černobílými fi lmy, která se uskuteční 
v sobotu 13. 10. 2018 od 19 hodin v místním kině. 

Promítat se budou fi lmy s největšími hvězdami prvorepulikového fi lmu 
- Vlasta Burian, Jaroslav Marvan, Oldřich Nový, Jindřich Plachta, 

Lída Baarová, Adina Mandlová atd. 
Přijďte s námi „oslavit“ krásné výročí naší republiky. 

Noc v kině II

Sbor pro občanské záležitosti Drnholec ve spolupráci se ZŠ 
a MŠ Drnholec srdečně zve všechny spoluobčany na 
šestnácté rozsvěcování vánočního stromečku,
které se bude konat v neděli 2. 12. 2018 v 17.00 na náměstí. 
Přijďte si o první adventní neděli pověsit oříšek pro štěstí a zazpívat 
vánoční a křesťanské písně a koledy. Srdečně zvou pořadatelé.
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MFF Strážnice ............................
 Jarabáček měl tu čest se zúčastnit letošního Mezinárod-
ního festivalu ve Strážnici, který proběhl poslední týden v 
červnu.  
 Byla to velká výzva a obrovská zodpovědnost, ale záro-
veň hrdost za reprezentaci Drnholce. Děti si prožily krásné 
dny ve Strážnici. Ve čtvrtek se sice zkoušelo za úmorného 
vedra až do samotného večera. Po večeři čekala na vystupu-
jící soubory párty, kde se děti mezi sebou seznamovaly a na-
vazovaly nová přátelství. Všichni si mezi sebou vyměňovali 
dárky a tancovali až do pozdních hodin. 
 V pátek dopoledne se ještě jednou projel program „Tady 
jsme doma“ a odpoledne už premiéra. Amfi teátr ve skanzenu 
byl úplně plný. Nutno podotknout, že v pátek bylo o 18 stup-
ňů méně, než ve čtvrtek. Někdy nám byla už i velká zima. 

rrrreeeepppprrreeezzentuje

 Zariečie .....................
 V červnu měl možnost Jarabáček oplatit 
návštěvu folklornímu souboru Zariečanka, 
kam jsme byli pozváni i dospěláci. 
 V rámci jejich oslav vesnice, jsme si nacvičili 
s dospělými Slovenskou besedu, se kterou jsme 
místním udělali velikou radost. Mnozí ani nevě-
děli, že něco takového existuje. Samozřejmě jsme 
reprezentovali v drnholeckém kroji. Děti Jara-
báčku si vyzkoušely své pásmo, které nacvičovaly 
do Strážnice.  Myslím, že jsme si všichni sobotní 
den na Slovensku u nových přátel opravdu užili. 
Děkuji všem zúčastněným za reprezentaci naše-
ho městyse. 

JarabáčekJarabáčekJarabáček
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Zprávy o dění v Jarabáčku

 I přes nepřízeň počasí byly všechny děti úžasné a 
rodiče byli právem pyšní na své ratolesti z Jarabáčku. 
Já děkuji hlavně vystupujícím členům Jarabáčku, 
doprovodu a rodičům za trpělivost a důslednost při 
nácviku, který probíhal už do měsíce března. Děkuji.
 Předposlední prázdninový týden se někteří 
členové Jarabáčku zúčastnili v Dolních Věstonicích 
na soustředění, kde jsme se naučili nové skočné, vr-
těné a oprášili starší písně. Nechyběly hry s vodou, 
hra za pokladem a vaření kotlíkového guláše. Dětem 
i rodičům se soustředění moc líbilo a pevně věřím, 
že i v příštím roce něco podobného podnikneme. 
 Do konce roku 2018 nás můžete vidět na vánočních jarmarcích v Dolních Dunajovicích a v 
Drnholci. Nezapomeneme ani na nemocné v Jevišovce a na Modré barety v Lednici. Mezi vánoč-
ními svátky připravíme pro folklorní nadšence malé i velké besedu u cimbálu, kde si všichni mů-
žeme zatancovat nebo jen tak zazpívat. Těší se Jarabáčci.   Bronislava Šimčíková

 Folklorní skupina Záriečanka ze Sloven-
ska, která v Drnholci vystupovala na loňském 
vinobraní, nás – drnholecké folklorní nad-
šence a děti z Jarabáčku – letos pozvala 
na oplátku k nim na Slovensko, na 
oslavu Dne Obce Záriečie. Jejich 
slavný den měl být současně i osla-
vou 100. výročí založení českoslo-
venského státu a my jsme tedy měli 
zastupovat českou stranu.  
 Pozvání jsme velmi rádi přijali, 
a tak jsme se v neděli 10. 6. objednaným 
autobusem vydali přes Zlín směr slovenské Zá-
riečie, které leží mezi kopci. Po příjezdu jsme měli 
do zahájení programu ještě chvíli čas a tak jsme 
neodolali připravenému občerstvení v podobě do-
mácího chleba a výborné pomazánky posypané 
pažitkou. Se slovenskou chutí na jazyku jsme se 
pomalu převlékli do krojů.
 První část oslavy byla ve znamení Slovenska 
a slovenských dětských i dospělých vystupujících. 
Všichni byli úžasní a ten potlesk, který se venkov-
ním areálem mezi kopci rozezněl, si opravdu za-
sloužili. Poté mohly své nacvičené pásmo a skoč-
né předvést i děti z našeho Jarabáčku. Po nich 
vystoupili čtyři páry dospěláků v drnholeckém 
kroji a zatancovaly Slovenskou besedu, kterou si 
předtím doma párkrát nazkoušely. Vystoupení 
místní skupiny Záriečanka samozřejmě nemoh-
lo chybět. Oproti našemu vinobraní, zde ukázali 

„rekrutské pásmo“. Bylo to velmi zajímavé. Po 
celou dobu všech vystoupení krásně svítilo sluníč-

ko. Měli jsme i možnost navštívit stánky s 
lidovými výrobky a někteří z nás si tam 

i něco koupili. Nešlo odolat. Počasí se 
začalo docela rychle horšit, ale my 
jsme se ještě stihli všichni společ-
ně – Záriečanka, Jarabáček a my 
dospělí – vyfotit. Máme krásnou 

vzpomínku na slovenské folkloristy 
a na příjemné prostředí jejich areálu. 

Oslava pomalu končila a slovenské nebe 
začínalo pouštět první kapky následného pořád-
ného deště. Nezmokli jsme, ale pospíchali jsme se 
převléct (kroje by neměly zmoknout, protože poté 
je to s jejich údržbou velmi složité).   
 Chvíli jsme ještě poseděli při dobré brzké ve-
čeři a pak jsme za velkého deště opouštěli sloven-
skou a folklorně založenou obec Záriečie. Věříme, 
že to nebyla naše posledního spolupráce s folklor-
ní skupinou Záriečankou.            Andrea Španielová

Den Obce Záriečie, Slovensko ....................................
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 „Setkání přátel jižní Moravy“ je pře-
devším akcí naplněnou láskou k folklóru 
a k našim krásným lidovým krojům. První 
a druhý ročník této velké folklorní akce se 
uskutečnil ve Starovicích. Loňský třetí roč-
ník byl z důvodu nezajištění místa setkání, 
bohužel, zrušen a odvolán. Letos se pořada-
telům podařilo uzavřít dohodu s Jihomorav-
ským krajem a především s Městem Břeclav, 
kde se přeložené 3. Setkání přátel jižní Mo-
ravy v sobotu 28.7. celé odehrálo.
 Místní Jarabáček a dospělí folklorní 
nadšenci z Drnholce a okolí měli možnost 
zúčastnit se obou prvních ročníků. Moc se 
nám tam všem líbilo, a tak jsme neváhali a 
pozvánku na třetí setkání v Břeclavi jsme ve-
lice rádi přijali, a to i přesto, že se měla konat 

opět v polovině velkých prázdnin. 
 Je to doba dovolených, ale i tak se v da-
nou sobotu sešly tři dětské páry z Jarabáčku 
a třináct dospěláků v krojích (z toho šest v 
drnholeckém kroji – 2 muži a 4 ženy, a dále 
jeden pár za naši chasu a jeden pár z Národo-
pisného spolku Pálava a jejich vedoucí, 2 ma-
minky zúčastněných dětí v jiných krojích). 
 Do Břeclavi s námi také jeli i tři (snad 
si to číslo dobře uvědomuji) občané z Drn-
holce, kteří využili nabídky volných míst 
v objednaném autobuse, protože i oni se 
chtěli podívat na všechny ty nádherné kroje, 
se kterými na setkání měli přijet milovníci 
folkloru z různých částí Moravy. Po příjezdu 
na místo setkání jsme byli mile překvapeni, 
protože tam nepřijeli krojovaní jen z jižní 
Moravy, ale byli tam i zástupci z Hané a také 
z jiných částí republiky a ze Slovenska.  
 Pořadatelé ve spolupráci s Městem 
Břeclav tento den, kdy se sešli krojovaní 
napříč Moravou a přátelé folklóru z celé re-
publiky v jeden den na jednom místě, pojali, 
kromě oslavy různých krojů také jako oslavu 
100 let od založení našeho tehdejšího spo-
lečného československého státu. Společným 
setkáním v letošním roce chtěli pořadatelé 
a Město Břeclav, ale i Jihomoravský kraj vy-
jádřit myšlenku sounáležitosti mezi našimi 
národy.
 Nevím, kolik krojovaných na tuto akci 
do Břeclavi přijelo, ale již při naší registraci 

Setkání přátel jižní Moravy 
- Břeclav -- Břeclav -

Setkání přátel jižní Moravy 
- Břeclav -

SSS
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za Drnholec, jsme dostávali čísla kolem 150. 
Po nás přijížděly ještě další autobusy krojo-
vaných návštěvníků a podle videí diváků po-
řízených z následného slavnostního průvo-
du krojovaných účastníků letošního setkání 
nás mohlo být kolem 600 (nepočítala jsem 
to; možná i více, protože ne všichni krojo-
vaní šli v průvodu). Průvod krojovaných 
byl poměrně dlouhý, a tak hlavními ulicemi 
Břeclavi zněly i různé písně v podstatě na-
ráz. Někteří zpívali za doprovodu muziky 
a jiní zpívali jen tak. Někteří ukázali přihlí-
žejícím divákům, kteří stáli podél celé trasy 
průvodu, i nějaký ten taneček. Pro diváky to 
byla určitě nádherná podívaná. My, co jsme 
šli v průvodu, jsme sice viděli pár řad krojo-
vaných před námi a když jsme se ohlédli, tak 
i ty za námi, ale i tak jsme si to v průvodu ná-
ležitě užívali. Jako zástupci Drnholce jsme 
šli někde uprostřed průvodu (neviděli jsme 
začátek a ani konec průvodu).
 Průvod za neustálého cvakání fotogra-
fi ckých přístrojů přihlížejících diváků došel 
k areálu místního zámku, kde již probíhal 
na připraveném pódiu program – např. mu-
žácké mistrovství Slovácka ve verbuňku, 
vystoupení několika tanečních folklorních 
skupin, apod. Areál byl zaplněn i stánky, kde 
si příznivci folklóru mohli zakoupit i drobné 
předměty, většinou s lidovou a především 
folklorní tématikou. V brzké odpoledne vy-
stoupili na pódiu u vstupu na věž zámku i 
děti ze souboru Pomněnka z Tvrdonic a pak i 
z Jarabáčku. Pak zde probíhalo i představení 
dětských zpěváčků Slovácka 2018. 
 Prostě v tom pořádném parnu, které 
panovalo po celý den, toho bylo dost, na co 
se dalo dívat a co se dalo poslouchat. Ná-
vštěvníci si nás krojované téměř pořád fotili 
a také se jich hodně chtělo vyfotit s krojo-
vanými dohromady. Někteří své fotografi e 
a videa zveřejnili na příslušných webových 
stránkách a také na sociálních sítích. Je 
úžasné vidět kolem sebe tolik příjemných 
lidí, které spojuje láska k folklóru a úcta k 
našim krásným lidovým tradicím. Byla to 
velmi příjemně strávená sobota. Nenechme 
si tu nádheru vzít a snažme se ji udržovat 
pro naše další generace v celé její parádě, 

i když je údržba kroje dost náročná a jeho 
uložení ve skříních, truhlách apod. možná 
více či méně komplikované především z dů-
vodu málo úložních prostorů v našich do-
mácnostech.
 Věřím, že i příští roky se pořadatelům 
podaří tu krásnou akci opakovat, a hlavně že 
se Setkání přátel jižní Moravy stane tradiční 
akcí, kterou bude navštěvovat ještě více fol-
klorních příznivců. 

Na další ročník se těší Andrea Španielová



22

infoblok infoblok infoblok infoblok infoblok infoblok infoblok

V prázdninovém pondělí 
29. 10. 2018 se bude konat 
zájezd do termálů 
do Velkého Mederu. 
Kdo máte zájem, prosím, nahlaste se 
do 15. 10. 2018 na podatelně městyse 
paní Věrce Blahové nebo přímo paní 
Bronislavě Šimčíkové.  Děkujeme.

PRVOREPUBLIKOVÁ ZÁBAVA
Srdečně zveme na prvorepublikovou zábavu, která se bude konat 
v sobotu 10. 11. 2018 od 20.00 hodin v sále kulturního domu 
v Drnholci. 
Více informací na plakátech a hlášení místního rozhlasu.

k 100. výročí vzniku Československé republiky 
se bude konat v neděli 28. 10. 2018. 

Sraz účastníků v 17.00 hodin u Základní školy 
v Drnholci.

Lampionový pru
o 
vod 

Zájezd na Čalovo

V sobotu 27. 10. 2018 se uskuteční 
10. DUŠIČKOVÉ GULÁŠE.
Akce proběhne již tradičně v sále kulturního domu 
od 15.00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.

         Účastníci 10. dušičkového guláše hlaste se, prosím, do 20. 10. 2018 u Dády Božekové 
                nebo Evy Kalousové.
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 Dobové žně se v Drnholci pomalu stá-
vají tradicí. Letos proběhly v režii teplého 
pátečního (6.7.) dopoledne a také brzké-
ho odpoledne. Bylo sice trochu dusno, ale 
i přesto přišlo docela hodně návštěvníků, 
protože měli zájem se podívat, jak se v dří-
vějších dobách sklízelo zralé obilí a jak to 
byla náročná práce.
 Nejdříve nastoupili muži a každý z nich 
se chopil své kosy. V mírném předklonu za-
čali kosit obilí na zem. Až byly vytvořené 
menší pásy pokoseného obilí, ujaly se další 
činnosti ženy sběračky a vazačky. Posekané 
obilí za pomocí srpů přenášely na nedaleká 
místa, kde pak tyto snůšky vázaly povřísly 
do snopů. 
 Pak proběhla i ukázka žnutí obilí ža-
cím strojem. Zpočátku nechtěl stroj „po-
slouchat“, trošku stávkoval, ale za chvilku 
se podařilo ho stabilně rozjet a diváci mohli 
vidět zrychlení žnutí díky mírné mechani-
zaci. Bylo možno postřehnout, že díky stroji 
došlo i ke zkrácení času stráveného na poli. 
I v tomto případě však práce žen spočívala 
ve sběru posekaných klasů a jejich vázání do 
snopů. Zde žádné ulehčení práce nebylo.
 Když byla takto sklizena větší část pole, 
tak jsme naložili svázané snopy na vleč-
ku za malotraktorem, který přejel ke staré, 
ale funkční mlátičce obilí. Stála hned ved-

le pole. Nepoužili jsme cepy na vymlácení 
zrn z klasů, mlátička ušetřila spoustu lidské 
námahy. V jednu chvíli si mlátička potřebo-
vala trochu odpočinout a nechat se mírně 
spravit, pak se ale v mlácení pokračovalo dál 
i s druhou vlečkou plně naloženou snopy. 
Přestože se takto vymlátily dvě plné vlečky 
snopů, tak konečný výsledek (= zrna v pytli) 
byl docela špatný. Bylo toho málo.   
 Naši předkové měli na poli hodně ná-
ročnou práci. Za mlátičkou na druhé straně 
tvořily některé ženy z vymlácených klasů 
stoh čerstvé slámy. Některé ženy neodolaly 
pokušení a do slámy si skočily. Dopadly do 
měkkého. Bylo to příjemné, a tak se ostatní 
ženy nenechaly dlouho přemlouvat a všech-

***********  ***********  Dobové žně Dobové žně *********************************  Dobové žně ***********

pokračování na str. 24
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ny jsme si lehly do stohu, který krásně voněl 
čerstvě namlácenými klasy. 
 Na akci přijel i kombajnér s novodo-
bým kombajnem, který v podstatě asi do 
pěti minut dokončil sklizeň na zbytku pole 
včetně svázání pokosených klasů do balíků. 
Moderní technika velmi zkrátila čas stráve-
ný na poli, ale i to ruční kosení obilí, vázání 
snopů, aj. mělo a někde ještě i nyní v součas-
nosti má své kouzlo.
 V průběhu žní byla veškerá zeměděl-
ská technika, která byla na poli „vystavena“, 
v plném a neustálém obležení dětí. Mohly se 
podívat i do kabin několika traktorů a po-
sléze i toho kombajnu. Některým dětem se i 
poštěstilo – byly svezeny. Hodně z nich jich 
říkalo, že to bylo lepší než kolotoče a některé 
děti se rozhodly, že budou traktoristou nebo 
že budou jezdit s kombajnem. Připravené 
občerstvení (jídlo chystaly ženy – sběračky 
a vazačky, měly to moc dobré) se pojedlo a 

pití vypilo. Pole obilí bylo sklizeno. 
 Akce dobových žní pomalu skončila. 
Domnívám se, že mohu říci, že letošní žně 
opět vydařily a že příští rok si je opět zopa-
kujeme. Máme přislíbenou účast více trak-
toristů s jejich stroji, takže se určitě můžeme 
těšit na další ročník ukázky dobových žní a 
všeho, co ke sklizni obilí patří.
    Andrea Španielová

Hledám chatu nebo chalupu na jižní Moravě. 
Za nabídky děkuji. Tel: 736 411 776

Koupím rodinný dům v Drnholci a blízkém okolí. 
Prosím volejte, pište na 604 560 454.
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 SOPTÍK CUP 2018 aneb tradiční amatérský turnaj v 
malé kopané o bečku piva pořádaný naším Sborem dob-
rovolných hasičů proběhl již tradičně v polovině srpna na 
hasičském hřišti Starátko.
 Letošní rok patřil sice co se týče počtu účastníků k těm méně 
obsazeným, ale dobrá nálada vynikajícího publika a neuvěřitelné 
sportovní výkony borců na hřišti opět nechyběly. Navíc byl letošní 
turnaj  unikátní v  předvedené fair play na hřišti, za což je třeba 
všem zúčastněným poděkovat.
 Dalším unikátem letošního turnaje byly dvě ženy v brankách týmu Bombarďáci a Stadrab. 
Ne že by se ženy Soptík Cupu ještě nezúčastnily, ale obě brankářky předváděly skvělé výkony a i 
díky jim se jejich teamy dostaly až do fi nále.
 Výsledek turnaje byl také letos malým překvapením, protože team Bombarďáci Kevina 
Růžičky a jeho přátel z Emersonu, který se zúčastnil poprvé, se po počáteční nervozitě rozehrál 
k úžasnému výkonu a nikdo jej už nedokázal  zastavit v jeho cestě za celkovým vítězstvím. Ob-
divuhodné také je, že to zvládli s minimálním počtem hráčů.
          Konečné pořadí turnaje 2018:        1. Bombarďáci

2. Stadrab
3. Soptík Team
4. Puma
5.-7. Brooklyn
5.-7. Gypsies
5.-7. Hodaři
     Děkujeme všem zúčastněným 
teamům za předvedené výkony, 
Dymovi z družstva Puma přeje-
me rychlý návrat na hřiště a di-
vákům za trpělivost se zlobícím 
výčepem. Příští rok se na Vás 
opět budeme těšit!
 Závěrem bychom rádi po-
prosili všechny, kteří si pamatují 
začátky Soptík Cupu, aby nám 
pomohli s  odhalením tajemství, 
ve kterém roce se vlastně hrál 
1. turnaj ve fotbálku na Starát-
ku, a popř. pokud máte nějakou 
fotodokumentaci budeme rádi 
i za ni. Zašlete prosím na email 
info@soptikcup.cz.     Jan Lambot

2018



26

Reklama
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Drnholec ve statistikách
 Přinášíme Vám pár grafů dat Českého statistického ústavu o vývoji počtu obyvatel 
v Drnholci. V období Rakouska-Uherska a následně první republiky se pohyboval počet 
obyvatel Drnholce kolem 2 890 obyvatel (rok 1910 – 2 896). Po druhé světové válce 
v roce 1950 klesl na 1 484. Zajímavé bylo sčítání lidu v roce 1961, kdy v Drnholci žilo 
více obyvatel než dnes (1 863). Po tomto roce populace v Drnholci klesala až do roku 
2010 (1 667 občanů). Od roku 2010 nás postupně přibývá. Ke konci roku 2017, žilo 
v Drnholci 1 790 obyvatel.

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Drnholec od roku 1910

Vývoj počtu obyvatel obce Drnholec v letech 2003 - 2016

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Drnholec v roce 2011
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 Podle posledního sčítání lidu v roce 2011 žilo v Drnholci bez vzdělání nebo se zá-
kladním vzdělání 28 % občanů, 44 se středoškolským vzděláním bez maturity, 20 % se 
střední školou s maturitou, 5 % vysokoškoláků a zbytek své vzdělání neuvedlo.

Věková struktura obyvatel 
obce Drnholec v roce 2016

 V Drnholci se postupné stárnutí populace nějak výrazně neprojevuje. V produk-
tivním věku zde žije přibližně 68 % občanů, dětí do 15 let 16 %, v důchodovém věku 
nad 65 let přibližně 16 %. Podíl důchodců v ČR je 19 %, v Jihomoravském kraji 18 %. 
Obdobně jsou na tom například i obce Jevišovka a Novosedly (15 % důchodců), v těchto 
obcích je vyšší podíl dětí (17 % Novosedly, 18% Jevišovka).                 Bronislav Kocman
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ČERVENEC 

Jarec Michal
Kovář Zdeněk
Macháček František
Macháčková Anna
Olšová Alžběta
Smékal František
Srnka Jan
Vozdecká Ludmila
Zabloudilová Marie

SRPEN

Burešová Olga
Coufal Zdeněk
Divácký Miloslav
Hondl Pavel
Chmelinová Jiřina

Jakubcová Jaroslava
Janda Zdeněk
Jarcová Otília
Kadlečíková Zdenka
Kalianková Marie
Konečný Miroslav
Kudlík Svatopluk
Lange Jan
Lukačovičová Jiřina
Lupačová Oldřiška
Matkowitsch Lubomír
Půlpytel Miloš
Schabatková Anna
Šimčíková Hana
Šipická Dagmar
Štěpaník Jaroslav
Tichá Ilona
Trnovcová Eva
Zámečník Vlastimil

ZÁŘÍ

Bejdjdák FFrrantišek
Doležalová Anna
Hanák Zdeněk
Hemala Ivo
Húserek Ivan
Kaňáková Miroslava
Langeová Milena
Macíková Ludmila
Macháček Julius
Mikulčík Cyril
Mondek Šimon
Němcová Emilie
Němec Karel
Pitrová Františka
Plucarová Božena
Rykr Václav
Schmidt František
Suchyňová Pavla
Šik Vlastimil
Třetinová Jana
Vybíral Jaroslav
Zlámal Libor

Blahopř ejeme

BESÍDKA PRO SENIORY
Sbor pro občanské záležitosti Drnholec ve spolupráci se ZŠ a MŠ Drnholec srdečně 

zve všechny seniory na 
tradiční vánoční besídku,

která se bude konat v úterý 18. prosince 2018 v 14.00 hodin 
v sále kulturního domu. Těšíme se na Vás.
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DRNHOLECKÝ OBČASNÍK • Vychází: 4x ročně •  Místo vydávání: Drnholec 
Registrační číslo: MK ČR E 11710 • Vydavatel: Městys Drnholec, IČO 283142 
Šéfredaktor: Jana Kalandrová • Redakční rada: Jan Ivičič, Karel Kratochvíl, Pavla Suchyňová, 
Bc. Andrea Španielová, Mgr. Jana Juřenová, Ing. Bronislav Kocman, Dalibor Huťka. 
Číslo 3/2018 bylo vydáno 27. září 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 prosinci 2018 - uzávěrka 16. 11. 2018.        
Foto: Dalibor Huťka                      Za případné tiskové chyby se omlouváme. 



Více podrobností 
se dozvíte 
na straně 14.

Zátopkův maraton

JarabáčekJarabáčekJarabáčekJarabáček
v Záriečí.......

...........aaaaaa vvvvvveeeeeeee SSSSSSttttrrrrrááááááážžžžžžnnnnnnniiiiiiiiicccccccciiiiiii

Snímky k reportáži 
na str. 18
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