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DRNHOLECKÉ

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

Tak je zachytil
okem svého
fotoaparátu
Dalibor Huťka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
práce na třetím čísle Občasníku začínají pravidelně
na přelomu srpna a září, na
konci prázdnin, ale také na
začátku školního roku, kdy
nejmladší děti vymění docházku do mateřské školy
za docházku do školy základní a stávají se z nich prvňáčci. Já jim přeji,
aby se jim ve škole líbilo, aby zde našli nové kamarády a hodné paní učitelky a pány učitele.
Práce na novém kulturním domě pokračovaly osazováním stropních podhledů a
taktéž akustického podhledu stropu hlavního
sálu. Probíhala pokládka dlažeb a obkladů, dokončovaly se rozvody veškeré technologie, v suterénu probíhala montáž topení a strojovny
vzduchotechniky. Se společností Pozimos byl
uzavřen Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo. Předmětem tohoto do datku jsou jednak méněpráce
a vícepráce v celkovém objemu +1.281.120 Kč
bez DPH, a dále i změna termínu dokončení
stavby do 30. 11. 2019. Nárůst ceny byl způsoben především odvozem recyklátu, demontáží a likvidací panelů a asfaltu na stavebním
pozemku. Změna termínu k dokončení stavby
je způsobena jednak prováděným záchranným
archeologickým výzkumem a dále i množstvím
změn na stavbě, které musely být před provedením projednávány – týká se především změn
pro zajištění požární bezpečnosti stavby. Výběrové řízení na dodávku vnitřního vybavení
vyhrála firma Pozimos Zlín s cenou 2.085.798
Kč. Nabídky dále podali společnost Wiesner –
Hager Praha (2.157.660 Kč) a Dřevodílo Rousínov (1.898.676 Kč – nabídka byla neúplná).
Smlouva na dodávku interiérových a nouzových svítidel v hodnotě 1.780.285,10 Kč byla
uzavřena se společností ELEKTRO-LUMEN
Hranice. Nabídku v hodnotě 2.082.028 Kč
dále podala společnost Pozimos. Zvlášť, mimo
dodávku vnitřního vybavení, bylo zakoupeno
69ks stolů za 549.404 Kč a 276ks židlí za
388.897 Kč.

Bohužel neradostnou zprávou je to, že
jsme ani napotřetí neuspěli se žádostí o dotaci
na vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu základní školy. Ministerstvo pro
místní rozvoj dalo přednost jiným projektům a
teď je na zastupitelích, jestli o dotaci v příštím
roce požádat ještě jednou, nebo hřiště postavit
z vlastních prostředků.
Pokračují projekční práce na novém
územním plánu, na zasíťování III. etapy lokality Pod Sýpkou pro výstavbu rodinných domků, na vybudování workoutového hřiště a na
opravu chodníků na Lidické, Vrchlického a Tyršově ulici. Probíhá územní řízení na rozšíření
veřejného osvětlení na Dyjské ulici a na spojce
mezi Smetanovou a Stavební ulicí. Průběžně
pokračují práce na výměně zbývajících svítidel veřejného osvětlení a taktéž na demontáži
vedení a reproduktorů původního rozhlasu.
Proběhla kolaudace nových chodníků na Wolkerově ulici.
Nyní k problémům s odpady:
Městys před cca osmi lety zavedl tříděný svoz odpadů, což znamená, že dal občanům možnost třídit plast, papír, bioodpad,
po obci jsou rozmístěny kontejnery na sklo.
Posléze byl také vybudován sběrný dvůr, kde
je možno uložit veškerý odpad zdarma a taktéž byly všem zájemcům ze strany STKO Mikulov zdarma poskytnuty nádoby na třídění.
Tyto nádoby byly STKO zakoupeny z dotací
a jejich počet byl pořízen dle tehdejšího počtu
obyvatel. Jelikož zájemců o třídění a obyvatel
postupně přibývalo a počet nádob byl v určitém momentu vyčerpán, rozhodlo vedení
městyse, že bude na nákup nádob přispívat
50% z pořizovací ceny. Ten, kdo třídí, si může
vytřídit poměrně výraznou slevu na poplatku
za likvidaci odpadu. Myslelo se i na obyvatele
bytových domů. Od počátku měli a pořád mají
možnost se mezi sebou domluvit, pořídit si
uzamykatelné kontejnery na jednotlivé druhy
odpadů, přihlásit se do systému a vytřídit si
také slevu. Přes tyto všechny výhody je bohužel systém likvidace odpadů některými obyvateli zneužíván. Pominu-li notorické neplatiče,
od kterých je tento poplatek vymáhán, zbývá
ještě skupina občanů, kteří sice platí, ale ná3

doby na odpad si nepořídili. Kde tento jejich
směsný odpad končí? Samozřejmě na černých
skládkách, v kontejnerech a kolem kontejnerů rozmístěných po obci, kdy se nerozpakují
tento netříděný odpad vhodit tu mezi papír,
tu mezi plast nebo sklo. Však pracovníci obce
to přece uklidí. Tento nepořádek nám nedělá
před návštěvníky městyse zrovna dobrou vizitku.
Taktéž se pravidelně stává, že se vysype hromada odpadu mimo otevírací den před
sběrný dvůr. Však to obsluha sběrného dvora
uklidí. Apeluji i na Vás, kteří nosíte vytříděný
odpad do kontejnerů - když vidíte, že je příslušný kontejner plný, prosím nenechávejte odpad
na zemi, ale přejděte nebo přejeďte tam, kde
plné nejsou. V městysi jich máme dostatek.

Apeluji taktéž na některé místní podnikatele.
Všichni musí mít na své IČ uzavřenou smlouvu
na likvidaci odpadů se svozovou firmou a musí
mít své nádoby. Nelze pro tyto účely využívat
kontejnery, které jsou určeny pro občany, ty
jsou potom neustále plné. Všechny tyto popsané problémy se samozřejmě promítají do
nákladů městyse na likvidaci odpadů.
Z těchto důvodů bude provedena důkladná kontrola databáze vývozů odpadů od jednotlivých adres bydliště, kterou nám poskytuje STKO Mikulov. Pokud se ukáže, že na dané
adrese vývozy nejsou, budeme se ptát příslušných občanů, jak se svým odpadem nakládají.
Pokud toto neprokáží, budou jim uděleny nemalé sankce, které nám umožňuje vyhláška o
místních poplatcích.

Pro představu náklady městyse na likvidaci odpadů za rok 2018 (poplatek za
osobu činí 500 kč/rok):
Vybráno od občanů:
755 663,00 Kč
Přijaté bonusy za třídění od EKO-KOM:
333 708,50 Kč
Celkem příjmy:
1 089 371,50 Kč
Náklady komunální odpad:
673 200,50 Kč
Náklady tříděný odpad:
1 279 204,50 Kč
Celkem náklady:
1 952 405,00 Kč
Z těchto čísel je patrno, že městys v loňském roce doplácel ze svého rozpočtu na likvidaci
odpadů 863.033,50 Kč, z toho cca 500 tis. Kč činí náklady na likvidaci odpadů uložených ve
sběrném dvoře.							
Jan Ivičič

Veřejná autobusová doprava v obci
V srpnu proběhlo jednání zástupců městyse ze společností KORDIS JMK, a.s., která je koordinátorem Integrovaného dopravního
systému v Jihomoravském kraji.
Konkrétně jsme jednali o zajištění autobusového spojení ve směru na
Pohořelice a Brno. Dále jsme požadovali zavedení nového spoje na lince
Mikulov - Drnholec kolem 16. hodiny, který by doplnil mezeru v jízdním
řádu a umožnil cestování našim občanům z Mikulova po běžné pracovní době. Na základě
tohoto jednání jsme požádali oficiálně Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Na konci prázdnin jsme dostali odpověď s tím, že by měl KORDIS zajistit zlepšení návaznosti spojů linek č. 105 (Mikulov - Brno) a č. 530 (Drnholec - Vranovice) v Pasohlávkách
vzájemně mezi sebou. Tím by se mělo zlepšit spojení z Drnholce do Pohořelic a Brna. Zároveň by měla být linka Mikulov - Brno vedena rychlou trasou po D52. Realizace dopravních
opatření se předpokládá již v novém jízdním řádu 2019/2020 od 15.12.2019.
V druhém požadavku na zavedení nového spoje Mikulov – Drnholec v pracovní dny kolem 16. hodiny jsme bohužel nebyli úspěšní s odůvodněním, že by byl spoj veden v souběhu
s vlakovým spojem a je předpoklad, že by byl málo využíván a tudíž neefektivní.
								
4

Bronislav Kocman

Jak nepřijít o své peníze
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
v praxi se často
setkáváme s tím, že si manželé dostatečně
neuvědomují, co obnáší koncepce společného jmění, do které sňatkem vstupují. Za
trvání manželství je totiž vše, co nabude
jeden z manželů, automaticky součástí
společného jmění, nejen tedy veškeré příjmy, ale i veškeré dluhy, a to jen s několika
zákonnými výjimkami jako např. dar, dědictví a další, ale o tom někdy příště.
Společné jmění manželů ale nemusí
fungovat pouze ve výše uvedené zákonné
formě. Občanský zákoník jej umožňuje
smlouvou o manželském majetkovém režimu modifikovat, např. zúžit. Tato možnost přichází v úvahu jako reakce na situaci, kdy jeden z manželů výrazněji finančně
zatěžuje společné jmění, ať už podnikáním
nebo např. zálibou v hazardu či alkoholu.
Smlouva ale může představovat také preventivní opatření, neboť ji mohou uzavřít
i snoubenci, účinky smlouvy pak nastávají
uzavřením manželství.
Smlouvou o manželském majetkovém režimu si manželé či snoubenci mohou sjednat, že každý z manželů bude
nabývat do svého výlučného vlastnictví a
případně také upravit vlastnictví již nabytého společného majetku. Veškeré příjmy,
ať už ve formě mzdy, zisku nebo jiných
hodnot z výdělečné činnosti, ale také veškeré dluhy, budou náležet výhradně jen

tomu z manželů, který se o jejich vznik zasloužil.
Vzhledem k tomu, že tato smlouva
musí být sepsána ve formě notářského zápisu, nastávají její účinky a zúžený režim
fakticky existuje až od okamžiku zápisu
do veřejného seznamu. Je třeba se také
připravit na výdaj ve výši okolo 5.000,- Kč
představující odměnu notáře. Tuto částku
se ale vyplatí investovat, neboť veškeré
manželské smlouvy jsou evidovány v Seznamu listin o manželském majetkovém
režimu (https://rejstrik.nkcr.cz/, cena
nahlédnutí činí 30,- Kč), do kterého jsou
exekutoři povinni před vydáním exekučního příkazu nahlížet a zjišťovat, zda je
dluh manžela součástí společného jmění.
V případě, že závazek manžela vznikl až po
zápisu Smlouvy do Seznamu, exekutor na
majetek druhého manžela nedosáhne.
Existence smlouvy o manželském
majetkovém režimu tak představuje záchrannou síť před dluhy druhého manžela
a často také urychluje případné vypořádání majetku v rozvodovém řízení.

Výhody zápisu modifikace manželského majetkového režimu
do veřejného seznamu
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, navážeme na sérii článků věnujících se společnému
jmění manželů a podíváme se na výhody zápisu modifikace manželského majetkového režimu do
Sezamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen „Seznam“) vedeném Notářskou komorou České republiky (dále jen „NK ČR“), a to ve vztahu k třetím osobám.
Občanský zákoník říká, že smlouva o manželském majetkovém režimu se zapíše do Seznamu, je-li to v ní ujednáno, jinak na žádost obou manželů. Můžou přitom nastat dvě situace.
5

Situace první: Obsahem smlouvy o
manželském majetkovém režimu je dohoda manželů, že se tato smlouva zapíše do
Seznamu. Jelikož taková smlouva musí být
sepsána ve formě notářského zápisu, notář,
který smlouvu sepsal, provede zápis bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti takové
smlouvy. V praxi by mělo k zápisu dojít okamžitě po uzavření takové smlouvy. Za zápis
jedné smlouvy manželé zaplatí 200,- Kč, plus
dalších 200,- Kč jako náhradu hotových výdajů NK ČR spojených s provozem a správou
Seznamu, plus případně DPH. Celkem tedy
484,- Kč.
Situace druhá: Manželé sice uzavřeli
smlouvu o manželském majetkovém režimu,
avšak neujednali si v ní její zápis do Seznamu. Chtějí-li nyní manželé zapsat smlouvu
do Seznamu, musí o to oba požádat. Žádá
se u notáře, který manželskou majetkovou
smlouvu sepsal. Notář provede zápis bez
zbytečného odkladu po podání žádosti. Žádají-li manželé zápis jedné smlouvy, zaplatí
za zápis 1000,- Kč, plus dalších 200,- Kč jako
náhradu hotových výdajů NK ČR spojených
s provozem a správou Seznamu, plus případně DPH. Celkem tedy 1.452,- Kč.
Do Seznamu se zapisují rovněž rozhodnutí soudu, kterými soud zrušil nebo obnovil
společné jmění manželů nebo zúžil jeho stávající rozsah, anebo změnil manželský majetkový režim založený rozhodnutím soudu
nebo smluvený manželský majetkový režim.
Stejnopis rozhodnutí soudu o manželském
majetkovém režimu v elektronické podobě
zasílá NK ČR přímo soud a manželé o zápis
do Seznamu nežádají. Na základě takto zaslaného rozhodnutí provede NK ČR zápis do
Seznamu.
Vše výše uvedené se týče smluv o manželském majetkovém režimu uzavřených a
soudních rozhodnutí vydaných od 1. 1. 2014.
Pokud máte smlouvu o manželském
majetkovém režimu uzavřenou přede dnem
01. 01. 2014, k jejímu zápisu do Sezamu dojde na základě žádosti obou manželů. Zápis
provede notář, u něhož je taková smlouva uložena.
6

Pokud bylo před 01. 01. 2014 vydáno rozhodnutí soudu o zúžení společného
jmění manželů a chcete toto rozhodnutí
zapsat do Seznamu, je potřebná písemná žádost jednoho z manželů nebo obou manželů.
K žádosti se připojuje elektronický stejnopis
rozhodnutí soudu, nebo výstup z autorizované konverze stejnopisu tohoto rozhodnutí z
listinné podoby do elektronické podoby. Založení takového rozhodnutí provede kterýkoliv
notář.
Investice do výše uvedených zápisů
se vyplatí. Platí totiž, že jsou-li smlouva
o manželském majetkovém režimu nebo
rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu zapsány v Seznamu, manželé
se jich mohou dovolat vůči třetím osobám,
i když tyto s jejich obsahem nebyly seznámeny. Z tohoto pravidla existuje několik zákonných výjimek, ale o tom někdy příště.
S ohledem na dosažení veřejných účinků
výše popsaných smluv a soudních rozhodnutí lze manželům doporučit, aby požadovali
zápis již uzavřených smluv a soudních rozhodnutí vydaných před 01. 01. 2014 do Seznamu. Manželům, kteří uvažují o uzavření
smlouvy o manželském majetkovém režimu,
lze doporučit, aby přímo v takové smlouvě
ujednali zápis do Sezamu. Tím ušetří takřka
1.000,- Kč oproti tomu, kdyby následně o zápis do Seznamu požádali.
Zápis do Seznamu přináší výhodu i věřitelům. Ti mohou do Seznamu nahlédnout a
zjistit, zda manželé uzavřeli smlouvu, kterou
změnili svůj manželský majetkový režim od
zákonného, nebo zda o tomto manželském
majetkovém režimu bylo rozhodnuto soudem. Cena za jedno nahlédnutí je 30 Kč vč.
DPH (https://rejstrik.nkcr.cz). Budoucí věřitelé tak mohou posoudit bonitu svých potenciálních dlužníků.

Státní veterinární správa připomíná <<<<<<<<<<<<
chovatelům povinnost
funguje ve většině zemí Evropské
unie.
nechat čipovat své psy
Čipování představuje jednorádo konce roku
zový úkon srovnatelný s injekční
Majitelé psů v České republice mají ještě zhruba 130 dní
na to, aby nechali svá zvířata
u soukromého veterinárního
lékaře označit mikročipem.
K 1. lednu 2020 bude
na základě novely veterinárního zákona schválené
v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku
budou mít pouze starší psi a to, pokud
jsou označeni jasně čitelným tetováním,
které bylo provedeno před 3. červencem
2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou
oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR:
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Dlouhodobě je označení psa (ale
také kočky či fretky) čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do zahraničí, v řadě obcí tuto povinnost na lokální
úrovni již roky ukládají místní vyhlášky.
Povinná evidence psů v současné době

aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je
sterilně aplikován pomocí jehly
do podkoží zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus
zvířete nereaguje jako na cizí
těleso. Za psa bez označení
bude hrozit ve správním
řízení uložení pokuty ve
výši až 20 000 Kč.
Zavedení povinného označení všech
psů by mělo do budoucna především
usnadnit identifikaci psů ze strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit
monitoring chovů a kontrolu dodržování
stanovených předpisů chovateli. Komplikovaná identifikace psů mimo jiné často
znesnadňuje veterinárním inspektorům
postihování problematických chovů velkého množství zvířat – tzv. množíren.
U označeného zvířete bude možné
snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem,
což je přínosné v případech krádeží psů, ale
také v případech, kdy zvíře způsobí škodu,
(například zaviní dopravní nehodu, zraní
člověka či „pytlačí“) a je potřeba identifikovat zodpovědnou osobu. Zatoulané, řádně
označené a evidované zvíře má podstatně
větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli než neoznačený pes.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

ke 30. výročí „Sametové revoluce“
se bude konat

v neděli 17. 11. 2019.

Sraz účastníků v 17.00 hodin u Základní školy
v Drnholci.
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„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by
umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se
však více naučili, aby ve školách neměl
místa křik, pocit ošklivosti, vědomí
marné práce.“ 				
(Jan Amos Komenský)
		

Milé čtenářky a čtenáři,
je až neuvěřitelné, že i
po několika staletích se můžeme ztotožnit s myšlenkou
J. A. Komenského, jak by
měla vypadat škola. Ta naše
se rozezněla dětskými hlasy
v pondělí 2. září, kdy jsme
slavnostně zahájili nový školní rok. Naším cílem je plnění
školních vzdělávacích programů, obohacení výuky inovativními metodami, projekty,
výlety, exkurzemi a vytvoření
přátelského a tvůrčího klimatu školy, aby se zde
cítili dobře jak pedagogové, tak děti, žákyně a
žáci a aby spokojeni byli rovněž zákonní zástupci i veřejnost.
K mírnému optimismu, že se to povede,
nás vedou výsledky na konci školního roku
2018/2019, kdy naši základní školu navštěvovalo 265 žáků, z toho 130 mělo vyznamenání.
Po několika letech jsme neměli ani druhý, ani
třetí stupeň z chování! Počet pochval ředitelky školy byl rekordní, dosáhl počtu 66 a počet
pochval třídních učitelů byl 22. Není se čemu
divit, vždyť naši žáci vyhráli celostátní soutěž
„Česko se hýbe“ a také postoupili do krajského
kola ve fotbale. Nejen za tyto výsledky moc děkuji našemu pedagogickému sboru.
Nyní pár informací k novému školnímu
roku. Velkou změnou jistě je, že od 1. ledna
2019 pod naší příspěvkovou organizaci nespadají mateřské školy v Jevišovce, Novém Přerově
a Dobrém Poli. Věříme, že tento krok prospěje
všem.
Během prázdnin ve škole probíhaly opravy financované naším zřizovatelem, městysem
8

Drnholec. Děkujeme za poskytnuté finanční
prostředky a výbornou spolupráci, které si vážíme. Dokončila se oprava elektroinstalace a
osvětlení, v další školní družině je nová podlaha, opraveno je i hlavní schodiště a střecha.
Opravené prostory jsou vymalovány, rovněž je
vymalována i velká tělocvična. Touto cestou děkujeme všem firmám, které se na opravách podílely: Elektro Konečný, Roman Kalianko, Jan
Třetina, Pokrývačství Kadlečík a syn Drnholec,
Malířství Mikulov. Poděkování patří i zaměstnancům městyse Drnholec, kteří vždy ochotně
pomohli při stěhování panu školníkovi.
Po dobu dvou prázdninových týdnů chodily do školy i některé děti, protože je rodiče
přihlásili do příměstských táborů, které vedly
slečna Veronika Menšíková a Tereza Kovářová (červenec, více podrobností v samostatném
článku), slečna Martina Lukáčová a paní Jana
Kafková (srpen). Podle hodnocení dětí si oba
týdny parádně všichni užili!
Na začátku školního roku navštěvuje základní školu 274 žáků (z toho je 143 dívek) v 12
třídách. 162 žáků je z Drnholce, 46 žáků z Je-

višovky, 41 žáků z Novosedel,
14 žáků z Nového Přerova, 3
žáci z Pasohlávek a 8 žáků má
trvalý pobyt mimo uvedené
obce. Výuku zabezpečuje 18
učitelů a učitelek, nově Mgr.
Magdalena Navrátilová (zástup za p. Peřinovou).
Na škole dále působí 5 asistentek pedagoga. Stejně jako
vloni máme 3 oddělení školní
družiny. Zde pracují paní vy-

chovatelky: Renáta Stašová, Tereza Kovářová
a Veronika Menšíková. Školní klub vede paní
Martina Hudec. Provoz školy a školní jídelny
zabezpečuje 11 zaměstnanců. Touto cestou děkuji všem pedagogickým i provozním zaměstnancům za kvalitní práci a bezproblémovou
spolupráci.
Mateřskou školu v Drnholci navštěvuje 71
dětí ve 3 třídách. Plnění vzdělávacího programu zabezpečuje pod vedením paní Ivety
Zelenákové Žaludkové šest učitelek a dvě
asistentky pedagoga. Nově do pedagogického
sboru nastoupily paní Jana Kafková, slečna
Tereza Žaludková a paní Silvie Bílková (AP).
Provozní práce v budovách MŠ zajišťují paní
Irena Polepilová a Jana Oberreiterová. Všem
zaměstnancům mateřské školy děkuji za
kvalitní práci a bezproblémovou spolupráci.
Rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu
byli seznámeni s organizačními záležitostmi
a plánem práce na třídních schůzkách, které

proběhly v pondělí 26. srpna.
S hlavními úkoly a plánem práce
školy byla rodičovská veřejnost seznámena na schůzi spolku SRPŠ, která se
konala v úterý 10. září. Poté následovaly první třídní schůzky. Připravili
jsme také nabídku zájmových kroužků
pod hlavičkou Domu dětí a mládeže
Mikulov. Veškeré informace naleznete
na webových stránkách DDM Mikulov
(ddmmikulov.cz).
Komunikace mezi školou a rodinou
bude probíhat, kromě osobního jednání, třídních schůzek a školních akcí, prostřednictvím elektronické žákovské knížky. O aktuálním dění ve škole informují i webové stránky
školy (drbnik.cz). Bude pokračovat činnost žákovské rady a společný projekt mezi prvňáčky
a deváťáky, kteří si berou pod „svá křídla“ prvňáčky a celé září se o ně vzorně starají. Plánují i
další společné aktivity.
V letošním školním roce bude pokračovat
projekt „Ovoce a mléko do škol“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Škola
se zapojuje do projektu „Sportuj ve škole“. Dále
budeme spolupracovat s místními organizacemi (SOZ, SDH, MK…) a okolními školami.
Na prahu školního roku 2019/2020 přejeme všem pevné zdraví, žákům a žákyním hodně úspěchů, pedagogům a rodičům pevné nervy,
mnoho optimismu a bezproblémovou spolupráci. Ať je nový školní rok úspěšný, inspirující,
šťastný a pohodový :-). Jana Kalandrová
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Příměstské tábory
Ve dnech 8. 7. - 12. 7. 2019 se konal 1. turnus příměstského tábora.

Celý týden se nám vydařil. V pondělí jsme
absolvovali procházku po Drnholci a hráli pohybové hry.
V úterý jsme jeli na výlet do Mikulova, kde
jsme navštívili jeskyni Na Turoldu a poté následovala procházka městem, kde jsme měli i
rozchod. To se dětem líbilo nejvíc.
Ve středu, kvůli špatnému počasí, jsme se
vydali koupat do krytého bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Ve čtvrtek jsme šli procházkou lesem do Jevišovky, kde jsme si hráli na místním
hřišti a hráli vybíjenou.
V pátek nám počasí nepřálo a tak jsme strávili den ve škole, kde jsme si vyráběli táborová trička, hráli si s legem a dívali se na pohádku. Na konci dne děti čekalo překvapení
v podobě balíčků s odměnou.
Celý týden jsme si užili a zažili spousty legrace.
Tereza Kovářová a Veronika Menšíková

*************************************************

Příměstský tábor

19. 8. - 23. 8. 2019
V předposledním srpnovém týdnu se konal 2. turnus
příměstského tábora.
Byl plný her, výletů a tentokrát nám přálo i počasí. Více ve
fotogalerii na webových stránkách
školy.
O svém týdnu si účastníci
složili i říkanku, která mluví za
vše...
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Týden máme příměsťák,
budeme si spolu hrát.
Zahráli jsme Kevina,
byla to pro nás novina.
Pět dní jsme si spolu hráli,
někdy jsme se taky smáli.
Během jedné vteřiny,
vymýšlíme kraviny.
Dnes je pátek, my končíme,
společně se loučíme
a příští týden zas do školy frčíme.
Jana Kafková, Martina
Lukáčová a účastníci
příměstského tábora,
foto Jana Kafková

*************************************************

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ DRNHOLEC

Vážení spoluobčané, v rámci oslav 30. výročí „Sametové revoluce“
vás srdečně zveme k návštěvě školního „minimuzea“, které se nachází v suterénu staré školní budovy. Rovněž budou probíhat komentované prohlídky školy.
Přijďte se podívat na naše sbírky a prostory v neděli 17. 11. 2019 v době
od 16.00 do 17.00 hodin. Těšíme se na Vás.

Vánoční
akademie
a vánoční jarmark

Základní škola Drnholec srdečně zve rodiče, prarodiče a přátele školy na „Vánoční akademii“ a vánoční jarmark. Kulturní program i jarmark se uskuteční
v úterý 3. prosince 2019 v 16.00 hodin ve vestibulu základní školy.
Těší se na Vás žáci a zaměstnanci školy.
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Bylo, nebylo

před 71 lety...
První zmínky o sportovním
sdružení občanů v Drnholci se datují
k roku 1948, kdy parta nadšenců provozovala sportovní činnost, ale nebyla ještě
organizací.
Současná TJ byla založena oficiálně
v roce 1953 pod tehdejším názvem „ Sokol
Drnholec“. TJ se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Drnholci a je dobrovolným
sdružením občanů provozujících sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.
Tento název vydržel až do roku 1964,
kdy byla organizace přejmenována na Tělovýchovnou jednotu Dynamo Drnholec. V roce 1965 se v rámci takzvané akce
„Z“ započala výstavba a modernizace kabin
a sportovního stadiónu. Tyto práce skončily
v roce 1967. 8. května 1967 byl, při příležitosti oslav konce II. světové války, nový
areál slavnostně otevřen.
I když 70. výročí klubu připadlo již na
rok 2018, oslavu jsme se vší parádou připravili na letošní 6. červenec. A jak jinak, než
pořádnými zápasy - TJ Dynamo Drnholec,
FC Cukrovar Hrušovany, TJ Sokol Novosedly B, TJ Sokol Šanov.
Po celý den nám přálo počasí a sluneční
paprsky nepřerušil jediný mráček. Pro děti
byl přichystán skákací hrad (který bohužel
utrpěl zranění dříve než někteří hráči) a
bazén. Ten zlákal k ochlazení také sluncem
přehřáté fotbalisty.
K takové akci neodmyslitelně patří vychlazené pivo a bohaté občerstvení.
Celý turnaj se nesl ve znamení fair play
a jsme rádi, že se vše obešlo bez vážnějšího zranění. Před finálovým zápasem byli
pamětními listy oceněni bývalí i současní
funkcionáři, kteří se podíleli na chodu TJ
Dynama v různých funkcích – předsedové,
trenéři, hráči. Velký dík a potlesk si zasloužil pan Jan Třetina, který se po 30 letech,

... aneb Něco
málo z historie
fotbalu v Drnholci
co by hospodář TJ, rozhodl ukončit
dosavadní působení. Tehdy říkal, že to
bere na chvíli jako výpomoc :-). Kéž by
každý fotbalový nadšenec ke své práci
přistupoval jako on. My mu za jeho skvělou a náročnou práci pro TJ ještě jednou
mockrát děkujeme.
A jaký byl výsledek klání? 4. místo si
vybojoval TJ Sokol Šanov, 3. místo FC Cukrovar Hrušovany, 2. místo TJ Sokol Novosedly a jako by nám přálo štěstí k našemu
výročí, 1. místo obsadilo mužstvo TJ Dynamo Drnholec.
Turnaj navštívila spousta diváků, kteří
vydrželi po celou dobu a fandili. Závěr oslav
vyvrcholil večerní zábavou s rockovou kapelou z Plzně „Bigbeata“, která hrála největší
rockové vypalovačky a myslím si, že to byla
příjemná tečka za celým vydařeným dnem
k 70. výročí.
Poděkovaní samozřejmě patří všem,
kteří se na přípravách a konání podíleli a
také místnímu fotografovi panu Liboru
Huťkovi, který celý den zdokumentoval.
Co víc si přát? Aby se sport a fotbal i nadále
rozvíjel a žil v Drnholci i v budoucnu.

70
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Za TJ Dynamo Drnholec, předseda TJ Josef Štyks

Historické
2019

Žně

... a zemědělská technika (především
různé traktory, velké i malé) se pomalu sjížděla na předem určené pole, kde se na začátku letních prázdnin (v pátek 5. 7. 2019)
letošní ukázka historických žní uskutečnila.
Diváci také přišli, a tak zahájení této akce
již nic nebránilo.
Začátek žní patřil řidičům traktorů,
kteří při okružní jízdě kolem daného pole

Obilí bylo již „zlaté“, sekáči
měli kosy patřičně nabroušené,
sběračky i vazačky měly také
své pomocníky (srpy, povřísla …) řádně nachystané ...

představovali své stroje přihlížejícím. Veškerou strojní techniku si pak návštěvníci,
zejména děti, mohli prohlédnout zblízka po
celou dobu trvání akce. Děti si mohly sednout i za volant některých strojů. Následně
byla předvedena i diváky očekávaná ruční
práce s kosami, při níž sekáči kosili vyzrálý ječmen, a sběračky spolu s vazačkami
tvořily snopy. Sekáči nechali kousek pole s
obilím i pro mechanizované stroje, a to pro
samoseč a později i samovaz. Část snopů
pokračování na další straně
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byla převezena po témže poli na vlečkách traktorů k
dobové mlátičce, na které byla provedena krátká ukázka strojového mletí obilí. Na poli zůstal ještě jeden pás
zralého ječmene, byl ponechán pro moderní techniku,
a to pro kombajn. Jeho řidič si s posekáním zbytku zlatých klasů hravě a za velmi krátkou chvíli poradil. Ještě
následovalo rozorání pole, na kterém už zbylo jen strniště, tj. zbytky stébel obilovin.
Na závěr letošních žní se ještě po vybraných ulicích našeho městyse uskutečnila spanilá jízda traktorů, aby i naši občané, kteří se žní nezúčastnili, měli
možnost vidět ty různorodé stroje, kterých opravdu
nebylo málo. Za některými traktory byly zapojeny i
vlečky, ze kterých aktéři letošních žní zdravili kolemjdoucí či kolemjedoucí náhodné přihlížející. Po návratu techniky zpět na pole byly historické žně ukončeny.
Tuto, snad již tradiční, akci kromě slunečních

paprsků doprovázela úžasná
atmosféra plná úsměvů a někdy
i údivů, vůně posekaného obilí, rachotu motorů zemědělské
techniky. Nechybělo ani bohaté občerstvení, které připravili
místní nadšenci, kteří ukázku
historických žní a prohlídku zemědělské techniky zprostředkovali a kterým tímto patří velké
poděkování.
Díky patří i všem dalším
aktérům a pomocníkům, ale také
i návštěvníkům, pro které se žně
konají.
		
Andrea Španielová

Více fotografií
na 3. straně obálky
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2019
novou generaci hráčů, ale to nic nemění na
jejich výborném výkonu.

SOPTÍK CUP
2019 aneb tradiční amatérský
turnaj v malé kopané o bečku piva
pořádaný naším
Sborem dobrovolných hasičů proběhl netradičně již 20. července na hasičském hřišti
Starátku.
Letošní ročník se odehrál v takřka rodinné atmosféře domácích mužstev, která
vybičovala všechny hráče a hráčky k neuvěřitelným sportovním výkonům.
To se projevilo na celkovém pořadí,
kdy mužstvo Brooklynu, které patří k zakládajícím družstvům tohoto turnaje a vždy
vynikalo spíše dobrou náladou než sportovními výkony, se konečně dočkalo a v turnaji
zvítězilo. Je pravdou, že si museli počkat na

Konečné pořadí turnaje 2019:
1. Brooklyn
2. Soptíci Old boys
3. Soptíci Young boys
4. Čarodějnice
Děkujeme všem zúčastněným teamům
za účast předvedenou hru v duchu „Fair
play“. Letošní experiment s posunutím termínu turnaje do července, aby se mohli zúčastnit i naši fotbalisté se moc nevydařil, a
tak do budoucna se vrátíme k původnímu
termínu v polovině srpna a věříme, že se
opět zúčastní více družstev.
Sportu zdar a fotbálku zvláště!
				Honza Lambot

Zájezd na Čalovo••••••••••••••••••••
Opět se uskuteční zájezd do termálních lázní Velký Medér, a to v době
podzimních prázdnin 31. 10. 2019.
Zájemci se mohou přihlásit na podatelně městyse u paní Věry Blahové
nebo přímo u paní Šimčíkové.
Odjezd je ráno v 6.00.
Cena autobusu při plném obsazení je
250,- Kč a cena celodenního vstupného 6,5 €.

Drakiáda

Informace o konání drakiády v říjnu
se dozvíte z hlášení místního rozhlasu
a plakátků dle aktuálního počasí.
15
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Setkání umělců
Drnholec

Vážení výtvarníci a fanoušci výtvarného umění,
v minulém roce jste měli možnost
zaznamenat vznik nového projektu a akce,
která je pořádána v období vinobraní v Drnholci. Jedná se o „Setkání umělců Drnholec“. Za vznikem stojí 3 dobrovolníci Martina Lerch, Lucie Ulbrichová a Kamil Lerch.
Ve skutečnosti tento projekt navazuje na
dlouholetou tradici obdobné výstavy ve
Bzenci, pod názvem „BZENECKÝ SALÓN“. Několik jeho ročníků organizovala
právě Martina Lerch.
Co je tedy S. U. D.? Jedná se o prodejní
výstavu výtvarného umění prezentující jak
díla lokálních umělců, tak umělců z celé ČR,
SK. Našim cílem je neklást hranice mezi výtvarným vzděláním, nebo finančními možnostmi umělců. Nerozlišovat profesionály a
amatéry, protože ten, kdo tvoří od srdce a rád, dává svým výtvorům život a vlastní duši.
Takový člověk je potom inspirací pro ostatní, čehož si velmi ceníme. Chceme ukázat, že i nedaleko Vás se může skrývat umělec, neobjevený talent. Jsem velice ráda, že v roce 2019 bude
polovina vystavujících právě z Drnholce a blízkého okolí.
pokračování na další straně
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V roce 2019 budou vystavovat tito umělci:
Dalibor Bárta, Pavel Černošek, Jana Hastíková, Mgr. Jiří Havlín, Emil Horský, Martina
Lerch, Marek Matoušek, Jana Kotlaříková,
Jan a Aleš Kotlaříkovi, Zuzana Smíšková,
Irena Ščepaková, Lucie Ulbrichová, Kateřina Valko a vybraní žáci ZŠ Drnholec.
Ještě krátce k letošnímu průběhu výstavy.
• V pátek vše zahájíme vernisáží.
Tato je volně přístupná veřejnosti. Bude
k dispozici drobné občerstvení. O hudební stránku se postará folk – rocková kapela HUMÉNEČKO. Začínáme 20. 9. 2019
v 16:00 hod na Staré (Nové) radnici.
• V sobotu 21. 9. 2019 budete moci
obdivovat tvorbu našich vystavujících od
9.00 do 19.00 hod.
• V neděli 22. 9. 2019 v 13.00 hod
výstavu ukončíme, všechna díla budou
odinstalována. Autoři si budou vyřizovat
prodeje.
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Po celou dobu akce je vstupné dobrovolné.
Už loni měla akce velmi kladný ohlas
a věřím tomu, že z našeho „Setkání umělců
Drnholec“ se stane dlouholetá tradice na vysoké úrovni. Těšíme se na Vás.
			

Mgr. Martina Lerch

Sbor pro občanské záležitosti Drnholec ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Drnholec srdečně zve všechny spoluobčany na sedmnácté

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU,
které se bude konat v neděli 1. 12. 2019 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.

V měsíci květnu chystáme zájezd do pražského divadla
Goja music hall na muzikál

Více naleznete na stránkách www.carodejkamuzikal.cz.
Zájemci, hlaste se do konce měsíce října u paní Šimčíkové.
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orientační mapa

Seznam vinařů
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V rámci Drnholeckého vinobraní,
21. září 2019, bude v kostele uspořádán
koncert MgA. Kateřiny Málkové.

Barokní dialogy varhan s trumpetou
Kateřina Málková - varhany
Petr Hojač - trumpeta

Program: Marcello, Vivaldi, Bach

Sbor pro občanské záležitosti Drnholec
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Drnholec srdečně zve všechny seniory
na TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKU,
která se bude konat ve čtvrtek 19. prosince 2019
ve 14.00 hodin v sále kulturního domu. Těšíme se na Vás.
22
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Drnholecký Riders Club zve všechny příznivce motorek a rockové hudby
na ukončení motorkářské sezony pod Pálavou.

END OF RIDE 2019

& Minifestival DRNEC END OF RIDE 2019
Kdy: sobota 12. 10. 2019
Kde: Hasičské hřiště Starátko, Drnholec

Program:
12.00 - příjezd účastníků motocyklové vyjížďky
13.00 - motocyklová vyjížďka okolo Mušovských jezer a přes Pálavu
16.00 - konec motocyklové vyjížďky na Starátku, soutěže

18.00 - 24.00 - Minifestival DRNEC END OF RIDE 2019
Hrají rockové kapely:
OVERDRIVE, TRIDENT, CHAMELEON GROOVE
Občerstvení zajištěno po celou dobu akce.
24

Ryzí Amálie
Sikora Jan
Holcman Miroslav
Komarovová Renata
Tomaštíková Monika

ČERVENEC
Olšová Alžběta
Zabloudilová Marie
Smékal František
Jarec Michal
Macháčková Anna
Palík Emil
Tomaštík Vlastimil
Trčka Jaroslav
Hemalová Jaroslava
Vojtek František
Kovář Zdeněk
Fanová Marie
Štěpánek Miroslav
Kopejtko Václav
Jevická Alena
Macík Jiří
Malíková Bohumila
Mikulčíková Iva
Bílý Josef
Moravec Jiří
Hrozek Petr
SRPEN
Burešová Olga
Chmelinová Jiřina
Divácký Miloslav

Tichá Ilona
Šimčíková Hana
Kudlík Svatopluk
Lange Jan
Konečný Miroslav
Půlpytel Miloš
Hondl Pavel
Štěpaník Jaroslav
Zámečník Vlastimil
Jarcová Otília
Lukačovičová Hana
Čížková Luděnka
Škrdlová Brigita
Polášek Jan
Zajíc Bedřich
Bureš Josef
Juricová Jarmila
Španiel Jan
Texl Jaroslav
Hanáková Marta
Mačuga Jozef
Mančík František
Vutovová Hana
Coufal Zdeněk
Kadlečíková Zdenka
Jakubcová Jaroslava
Kronovit Lubomír

ZÁŘÍ
Macíková Ludmila
Doležalová Anna
Němcová Emilie
Rykr Václav
Mondek Šimon
Plucarová Božena
Langeová Milena
Hadašová Jaroslava
Vybíral Jaroslav
Stanislavová Emilie
Bejdák František
Němec Karel
Zacheus Milan
Puhallová Božena
Šebestová Alžběta
Valášek Stanislav
Zámečníková Dana
Lečbychová Ludmila
Blaha Stanislav
Valášková Jiřina
Šutovský Michal
Kellnerová Marie
Drápal Jan
Boudný Josef
Gross Jan
Bravenec Jan
Blahová Petra

Blahopřejeme

Sbor pro občanské záležitosti v Drnholci
zve spoluobčany na tradiční

VZPOMÍNKU K PAMÁTCE ZESNULÝCH,
která se bude konat
v neděli 3. listopadu 2019 ve 14.00 hodin
na místním hřbitově.

Sejdeme se na tomto místě posledního rozloučení a pokoje,
abychom zde společně uctili památku zesnulých.
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Zátopkův maraton
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