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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané,

další rok opět utekl jako 
voda, máme před sebou 
vánoční svátky, dny vol-
na a já Vám přeji, abys-
te je spolu s rodinami 
prožili v klidu a pohodě, 

odpočinuli si a načerpali energii do roku 
2020. 
 V rámci výstavby kulturního domu se 
pokládaly parkety, postupně se prováděla 
výmalba, montáž pódia, svítidel, vnitřního 
vybavení, nábytku, sanitárního vybavení a 
audiovizuální techniky. Bylo vybudováno 
parkoviště, přístupový chodník a vjezd do 
areálu. Pracovalo se na amfiteátru, byla 
vybetonována taneční plocha a instalováno 
venkovní osvětlení, sázela se zeleň, stromy 
a okrasné keře. Bohužel dokončení venkov-
ních prací komplikuje déšť a taktéž čekáme 
na instalaci trafostanice ze strany E.ON, 
která je nutná pro provedení zkoušek insta-
lovaného zařízení a následné vydání všech 
revizních zpráv nutných ke kolaudačnímu 
řízení. Přes staveništní přípojku elektřiny 
tyto zkoušky provézt nelze. V tuto chvíli 

to vypadá, že samotné kolaudační řízení 
by mohlo proběhnout snad během měsíce 
února příštího roku. Se společností Pozimos 
byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo. 
Předmětem tohoto dodatku jsou méněpráce 
a vícepráce v celkovém objemu + 923.923 
Kč bez DPH. Nárůst ceny byl způsoben pře-
devším tím, že bylo nutno provézt silnější a 
kvalitnější podklad pod venkovní zpevněné 
plochy, protože nevycházely potřebné hod-
noty při zkouškách únosnosti a taktéž in-
stalováním protipožárních ucpávek v místě 
průchodu instalací konstrukcemi.    
 Byla dokončena projektová dokumen-
tace na opravu chodníků na Lidické, Vrch-
lického a Tyršově ulici a taktéž na opravu 
stávajících a vybudování nových chodníků 
na ulicích Tovární, Zámečnická, Dělnická 
a Brněnská včetně nových přechodů pro 
chodce. Nyní probíhají práce na zajištění 
všech souhlasů a podkladů nutných pro 
vydání stavebního povolení. Byla dokon-
čena kompletní výměna svítidel veřejného 
osvětlení, byly vydlážděny plochy pod kon-
tejnery na odpad na Dyjské, Hrušovanské a 
Husově ulici. 
                                      Jan Ivičič
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Trikralova
sbirka

V sobotu 11. 1. 2020 v dopoledních hodinách 
se v ulicích našeho městyse uskuteční již tradiční 
charitativní akce – 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA 
Můžete-li a chcete-li, přispějte. Drnholec je na 
pochůzku veliký a dobrovolných koledníků je málo. 
Prosíme DOSPĚLÉ  a  DĚTSKÉ  zájemce o výpo-

moc při blížícím se dobročinném konání. Koledníci se mohou hlásit u paní 
Blahové v kanceláři městyse.
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 Vážení spoluobčané, musím bo-
hužel konstatovat, že nás v podstatě 
během celého příštího roku a částečně 
i roku letošního čekají dopravní kom-
plikace a omezení z důvodu objízdné 
trasy, která přes městys povede během 
výměny mostu na hrázi u Pasohlávek.  
 Spolu se starostkami a starosty dalších 
dotčených obcí jsme doufali, že Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) vše naplánuje tak, aby 
se tento problém nedotkl obcí v tak velké 
míře, ale bohužel nestalo se tak. Neznáme 
ještě přesné termíny, ale velmi pravděpo-
dobně bude objízdná trasa spuštěna v břez-
nu a měla by trvat až do konce roku 2020. 
Směr Brno – Mikulov povede přes Novou 
Ves, Drnholec, Dobré Pole a Březí, opačný 
směr povede přes Dolní Dunajovice, Brod 
nad Dyjí a Novou Ves. Na křižovatce u hřbi-
tova bude změna přednosti v jízdě, hlavní 
silnice bude Nová Ves – Mikulov.  
 ŘSD na celé objízdné trase vytipovalo 
cca 15 úseků, které by měla firma Eurovia 
ještě před samotnou objížďkou opravit. 
Drnholce se týkal úsek od hřbitova po ko-
nec obce (Tovární, Zámečnická, Dělnická, 
Brněnská) a další dva úseky na náměstí. Z 
důvodu nedostatku času a nastupujícího 
zimního období bohužel od tohoto ŘSD 
ustoupilo a měl se opravit jen úsek Nová Ves 
– Pasohlávky a úsek od křižovatky Brod nad 
Dyjí – Drnholec – Novosedly po novosedel-
ské sklepy. Nakonec po domluvě bude ales-
poň u nás opraven nejhorší úsek, který nás 
tíží, a to od Základní školy po konec obce na 
Brněnské ulici. 
 Bohužel, aby toho nebylo málo, bude 
zřejmě v únoru na mostu přes Dyji instalo-
ván provizorní ocelový most, tzv. MAMUT, 
na kterém bude zúžení do jednoho jízdního 
pruhu a doprava bude řízena semafory. Stej-
ný most bude instalován i u Brodu nad Dyjí. 

Důvod je ten, že oba mosty jsou ve špatném 
technickém stavu a ŘSD se obává, že by ná-
por dopravy nemusely vydržet. Přípravy již 
proběhly, u nájezdů na most byl položen ze-
sílený podklad a nový asfaltový povrch.        
 K objížďce uplatňujeme u ŘSD násle-
dující podmínky:
•  Instalování nového přechodu pro 
chodce v blízkosti ZŠ na ul. Zámečnická 
(přecházení dětí do ZŠ z Husovy ulice),
•  snížení max. povolené rychlosti v ob-
ci na 30km/hod,
•  bezpečnostní opatření u přechodů 
pro chodce na ul. Tovární a nám. Svobody,
•  bezpečnostní opatření u nově poža-
dovaného přechodu pro chodce v blízkosti 
ZŠ na ul. Zámečnická,
•  opatření pro bezpečný průjezd křižo-
vatkou na ul. Tovární,
•  vodorovné dopravní značení zákazu 
zastavení před hasičskou zbrojnicí na ul. 
Tovární,
 K těmto podmínkám se bude vyjadřo-
vat dopravní policie Břeclav a odbor dopravy 
MěÚ Mikulov, proběhne společné jednání a 
já doufám, že s našimi podmínkami budou 
souhlasit.    
 Z uvedených důvodů bohužel nebude 
moci v příštím roce Správa a údržba silnic 
JmK provést plánovanou kompletní opravu 
vozovky na ulicích Tovární, Zámečnická, 
Dělnická a Brněnská a městys nebude moci 
tamtéž vybudovat no-
vé chodníky a nasvět-
lené přechody. Vše 
se posune nejdříve 
do roku 2021.  
Jan Ivičič

Informace k objízdné trase 
v rámci výstavby nového mostu 
u Pasohlávek
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Upozornění na změny v místních poplatcích 
 Dne 1. ledna 2020 vstupuje v plat-
nost novela zákona č. 565/1990 Sb. o 
místních poplatcích. 
 Novela především ruší místní poplatek 
za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní po-
platek z ubytovací kapacity. Namísto těchto 
místních poplatků nově zavádí místní popla-
tek z pobytu. 
 Dále sjednocuje u místních poplatků 
(např. za psa či za provoz systému „nakládání 
s odpady“) přístup k občanům České republi-
ky a cizincům, kteří jsou hlášeni k pobytu na 
jejím území, v důsledku čehož se mění okruh 
osob, které poplatkům podléhají. 
 Současně mění u některých poplatků 
podmínky osvobození (např. u místního po-
platku za psa či ze vstupného). Bude zave-
dena povinnost v  případě osvobození nebo 
úlevy od poplatku (týká se všech poplatků) 
ohlásit správnímu úřadu skutečnosti zaklá-
dající nárok na osvobození nebo úlevu ve 
stanovené lhůtě, jinak nárok na osvobození 
nebo úlevu zaniká. Zvláště upozorňujeme na 
uplatňování úlev u poplatků za odpady. Žá-
dost o úlevy uplatněné před 1. lednem 2020 
nebude možné akceptovat a bude tedy nutné 
nové ohlášení. 
 Předmětem místního poplatku z pobytu 
jsou pouze krátkodobé pobyty nepřevyšující 

60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jed-
notlivého poskytovatele pobytu, oproti dří-
vější úpravě místního poplatku z ubytovací 
kapacity. To tedy znamená, že poplatek se 
vztahuje na veškeré pobyty nepřesahující 60 
po sobě jdoucích dnů bez ohledu na to, kde je 
tento pobyt poskytován. Týká se tedy napří-
klad i ubytoven nebo krátkodobých pronájmů 
obytných, rekreačních či jiných objektů.  Plát-
cem tohoto poplatku je poskytovatel úplatné-
ho pobytu bez ohledu na to, zda se jedná o fy-
zickou osobu nebo osobu podnikající. Zákon 
o místních poplatcích upravuje i evidenční 
povinnost plátce poplatku z pobytu, který je 
povinen vést evidenční knihu, a to v listinné 
nebo elektronické podobě. 
 Nové obecně závazné vyhlášky budou 
po projednání a schválení zastupitelstvem 
městyse Drnholec zveřejněny na úřední desce 
městyse Drnholec i v elektronické podobě na 
webových stránkách www.drnholec.eu.  
 Důrazně proto doporučujeme se se 
zněním vyhlášek seznámit a splnit ve sta-
novených termínech ohlašovací či evidenč-
ní povinnost. Za nesplnění povinnosti ne-
peněžité povahy lze podle daňového řádu 
uložit pokutu až do výše 500 000 Kč, a to 
výslovně mj. za nesplnění ohlašovací či 
evidenční povinnosti. Lenka Viceníková
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Vážené čtenářky, vážení 
čtenáři, dnes se zaměříme 
na změnu právní úpravy, 
která s sebou přinesla dů-

raz na ochranu manžela povinného při exekuci 
(a výkonu rozhodnutí) prováděné na společ-
ném jmění manželů, a na zodpovězení otázky, 
co dělat, aby nebyla nadále postihována mzda 
ani jiný příjem manžela povinného. 
Dne 01. 07. 2015 nabyla účinnosti novela 
exekučního řádu a občanského soudního řádu 
č. 139/2015 Sb., která s sebou přinesla změnu 
ustanovení týkajících se postihování majetku 
manžela dlužníka.
Dle § 42 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., exe-
kuční řád, od 01. 07. 2015 platí, že „Jde-li o 
vydobytí dluhu, který patří do společného jmě-
ní manželů, nebo dluhu povinného, pro který 
lze vydat exekuční příkaz na majetek ve spo-
lečném jmění manželů, lze vést exekuci přiká-
záním pohledávky z účtu manžela povinného u 
peněžního ústavu.“.
Stejného znění se dočkalo i ustanovení § 262a 
odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud-
ní řád.
To znamená, že od 01. 07. 2015 lze exekucí či 
výkonem rozhodnutí postihnout pouze pohle-
dávku z účtu manžela povinného u peněžního 
ústavu, nikoliv mzdu nebo jiný důchod man-
žela povinného. Exekutorům není od účinnosti 
novely umožněno vydávat exekuční příkazy 
srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela 

povinného. Co však s exekučními příkazy vyda-
nými před tímto datem?
 <Na to pamatuje ustanovení § 55 odst. 
1 exekučního řádu, dle něhož může manžel 
povinného podat návrh na zastavení exekuce 
v  části týkající se provádění exekuce srážka-
mi z jeho mzdy nebo jiného jeho příjmu. Jako 
důvod zastavení exekuce je vhodné uvést, že je 
exekucí postižen takový majetek ve společném 
jmění manželů, který exekucí nelze postih-
nout.
 Aby v mezičase nedošlo k další srážce ze 
mzdy nebo jiného příjmu, doporučuji současně 
s návrhem na zastavení exekuce podat i návrh 
na odklad exekuce.
 Závěrem bych chtěla poukázat na to, 
že i z  praxe naší advokátní kanceláře je nám 
známo, že k  provádění srážek ze mzdy nebo 
z jiných příjmů manžela povinného dle exekuč-
ních příkazů vydaných před červencem 2015 
dochází i nyní, a že obrana manžela povinného 
v podobě návrhu na zastavení a odklad exeku-
ce s odkazem na nemožnost takového postih-
nutí bývá úspěšná.

K  ochraně manžela povinného při provádění exekuce

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY DRNHOLEC ZVE 
VŠECHNA DÍTKA A JEJICH DOPROVOD NA
MAŠKARNÍ KARNEVAL,
KTERÝ SE BUDE KONAT V NEDĚLI 15. BŘEZNA 2020 
VE 14.00 HOD. V SÁLE KULTURNÍHO DOMU V DRNHOLCI.
DOBRÁ NÁLADA A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ
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pokračování na str. 8

Vážení spoluobčané,
      tradiční shon před vánočními svátky a poslední číslo Ob-
časníku v roce 2019 patří neodmyslitelně k sobě. V době, kdy 
píši tyto řádky, máme před sebou celý prosinec, nicméně i ve 
škole tušíme, jaký bude. U vchodu bude stát vánoční stromeček 
a bude nám připomínat, že se blíží ty nejkrásnější a nejroman-
tičtější svátky v roce… Těšíme se na ně úplně všichni! Po čtyřech 
měsících školního roku nás čeká malé zastavení v podobě vá-

nočních prázdnin, které strávíme se svými nejbližšími a určitě budeme mít čas i na bilancování 
celého uplynulého roku. A na chvíli jistě přestaneme myslet na školní povinnosti. Ale opravdu 
jen na chvíli, protože v pondělí 6. ledna se vrátíme opět do školních lavic a bude nás čekat kla-
sický lednový „sprint“, abychom dosáhli co nejlepších výsledků v prvním pololetí. Tak milí žáci 
a žákyně, trošku můžete lenošit, ale ne moc dlouho! 

A jaké byly podzimní měsíce ve škole?
ZÁŘÍ
 V září jsme si pomalu začali zvykat na obvyklé školní povinnosti. Některým to šlo 
obzvlášť pomalu… Venku bylo tak teplo a slunečno, že mnozí stále žili v prázdninovém 
rytmu. Za nemalého úsilí všech pedagogů jsme se v září dostali do „normálních kolejí“. 
Zopakovali jsme si, co jsme se naučili v předchozích ročnících a pomalu začali přidávat i 
něco nového, abychom splnili náš školní vzdělávací program. Kromě běžné výuky žáci a 
žákyně absolvovali řadu projektů, výletů, exkurzí, soutěží… Hned v prvním týdnu rozhý-
bali svá těla při Maratonu Emila Zátopka, v dalším týdnu doplnili své znalosti v oblasti 
branné výchovy, reprezentovali nás v okresním přespolním běhu a vyhráli (!), prvňáčci 
prožili svůj první projektový týden a šesťáci seznamovací výlet… 

Branný den s KCVV Brno 
– 13. 9. 2019
 V pátek 13. 9. 2019 proběhl netradiční branný 
den s Komunitním centrem válečných veteránů Brno.
 První hodinu jsme učili dle rozvrhu, v 9.00 vše 
vypuklo. Žáci se shromáždili na hřišti za školou. Čekalo 
na ně celkem šest stanovišť – přežití, mise armády ČR, 
evakuace, první pomoc, sebeobrana a evakuační vláček. 
Po třídách se všichni vystřídali na všech zastávkách, na 
každém stanovišti je čekalo krátké představení činnosti 
a pak už následovaly praktické ukázky. Jelikož na každé 
stanoviště muselo stačit cca 20 minut, zaměřili se lekto-
ři na to nejdůležitější z každé oblasti. Žáci si vyzkoušeli 
evakuační vláček – jak dostat skupinu lidí ven z budovy, 
poskytnout první pomoc – masáž srdce, zapálit vatový 
odličovací tampon pomocí křesadla, jak se chovat ve 

Tiše a ochotně purpura 
na plotně voní... 
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Vzpomínáme na zemřelé

třídě v případě, že se do budovy dostane 
terorista, seznámili se s destinacemi misí 
armády ČR – hlavně Afghánistán a v ne-
poslední řadě si vyzkoušeli teleskopické 
obušky a některé základní chvaty a postu-
py pro případ, že je někdo přepadne.
 Myslím, že se tento branný den vy-
dařil, alespoň soudě dle reakcí žáků. Vy-
zkoušeli si zase něco úplně jiného než do-
posud a zjistili, že ve spoustě případů by 
si vůbec nevěděli rady. Děkujeme Komu-
nitnímu centru válečných veteránů Brno 
za nabídku programu, za jeho realizaci a 
těšíme se na další spolupráci.
            Soňa Zabloudilová
  

Projektový týden v 1. A 
- 16. 9. - 20. 9. 2019
 Projekt v první třídě nese název „Kama-
rád sobě i druhým“. Je zaměřen na osobnostní 
růst, formování zdravého sebevědomí a uvědo-
mování si hranic schopností nejen svých, ale i 
ostatních kolem. Celý týden jsme si upevňovali 
jména svých spolužáků hrou. Učili jsme se co je 
to tolerantnost, ohleduplnost a kamarádství. 
Děti měly každý den připravený zajímavý pro-
gram, který jsem přizpůsobila před čtenářské-
mu období s indiánským tématem, protože jsme 
třída Indiánů. Všichni jsme si tento týden doko-
nale užili.

Bronislava Šimčíková, náčelník první třídy



Foto z vybraných akcí školy, pořádaných od začátku školního roku
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Fotoreportáž na 4. straně obálky

Přespolní běh Břeclav 
– 18. 9. 2019
 Veleúspěšnou sportovní akci zažila vý-
prava našich žáků na okresním kole v přespol-
ním běhu v Břeclavi. Za krásného podzim-
ního počasí se jim v Bořím lese podařilo být 
nejúspěšnější výpravou. V jednotlivcích svou 
kategorii vyhrál Laďa Kolečkář. Na druhých 
místech se umístili Nikola Šarounová a Denis 
Kocman.
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 Nejdůležitější a nejzásad-
nější je, že družstva mladších i 
starších žáků se stala přeborníky 
okresu a vybojovala postup na 
krajský přebor, který se koná 4. 
října v Hodoníně. Držte palce.
 Všem móóóc děkuji za vzor-
nou sportovní reprezentaci a krás-
ně prožitý pátek. 

Stanislav Pichanič

ŘÍJEN
 Říjen nás překvapil pokračujícím babím létem, některým žákům a žákyním stále 
nepřišlo, že už začala škola. Přibývá nového učiva, častěji se objevují testy a prověrky. 
Zase se jezdí na exkurze, soutěže, konají se školní kola ve florbalu, basketbalu, přehazo-
vané… 
 Svou činnost také zahajují zájmové kroužky pod DDM Mikulov a kroužky pro ná-
pravu poruch učení. Pokračuje projekt „Sportuj ve škole“, o kterém jsme vás informovali 
v  předchozím čísle Občasníku. Rozbíhá se celoroční soutěž „Bedna školy“ a „Sova ví, 
sova zná, sova napoví“. 
 Nezapomínáme ani na pomoc potřebným, proto se i letos naši žáci a žákyně zapojili 
do sbírky „Bílá pastelka“ pod záštitou III. A třídy. Pro děti prvního stupně byla připrave-
na zajímavá beseda s nevidomou paní, která jim představila „svůj svět“. Deváťáci se po-
dívali na Úřad práce v Břeclavi, osmáci, pro změnu, navštívili v rámci projektu PolyGram 
SOU v Hustopečích. Děti pouštěly draky, prvňáčci byli v Technickém muzeu v Brně a 
rovněž v naučném parku VIDA. A přespolní běžci se vůbec „neztratili“ v krajském kole! A 
taky jsme měli státní svátek, podzimní prázdniny a ještě navíc ředitelské volno, paráda! 
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 V pátek 4. 10. 2019 se naše dvě 
družstva chlapců zúčastnila krajské-
ho přeboru v přespolním běhu v Ho-
doníně. 
 Za krásného počasí a při dob-
ré organizaci jsme se opět prosadili. 
Družstvo mladších žáků vybojovalo 
3. místo, starší čtvrté. V jednotlivcích 
se nejlépe umístil Denis Kocman na 
4. místě, Franta Zugárek a Laďa Ko-
lečkář na 5. místě. Všem moc děkuji 
a společně se těšíme na zmrzlinový 
pohár, který bude za odměnu.

Stanislav Pichanič

pokračování na str. 12

Místo pro mne - projektový týden 4. A

Krajský přebor v přespolním běhu – 4. 10. 2019

 V týdnu od 30. 9. do 4. 10. 
probíhal ve 4. třídě projektový 
týden. Projekt byl zaměřen na 
poznávání života a fungování 
obce, její samosprávu, historii, 
památky, kulturu i současný ži-
vot.  

Klára Kneeová



12

  V úterý 8. října 
se vydaly obě deváté 
třídy do Břeclavi, aby 
navštívily poradenské 
středisko zaměřené na 
volbu další školy a po-
volání. 
 V hodinovém blo-
ku s nimi byla probrá-
na všechna hlediska, 
která by měl každý 
zvážit při výběru ná-
sledujícího vzdělávání. 
 Ve druhém bloku si každý žák udělal test zájmů a s každým byl veden individuální po-
hovor. Protože nás bylo mnoho, časová dotace nebyla ideální. Proto si každý odnesl s sebou 
letáček s kontakty a možností telefonického objednání. Podle zpětné vazby žáků to rozhodně 
nebyl ztracený den a alespoň některé to nasměrovalo a podnítilo k přemýšlení o budoucnosti.
         Jana Juřenová 

 Deváťáci na Úřadu práce – 8. 10. 2019

           Ve čtvrtek 10. října se žáci 
8. A vypravili do Hustopečí, kde na střední škole 
v rámci projektu PolyGram vyráběli pod vedením 
odborných mistrů přichystané výrobky. Domů si 
mohli odvézt vlastnoručně vyrobený xylofon nebo klíčenku vyrobenou za pomoci 3D 
tiskárny. U žáků se akce setkala s pozitivními ohlasy, a proto si ji 24. října zopakovali.  
Stanislav Pichanič

Projekt 
PolyGram 
Hustopeče 
– 10. 10. 2019
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 Ve čtvrtek 24. 10.  nás čekala první spo-
lečná exkurze autobusem do Brna. Jeli jsme 
využít vstupenky, které jsme dostali na začát-
ku školního roku. Exkurze se konala v technic-
kém muzeu v Brně. 
 Expozice byla úžasná. Děti měly mož-
nost nahlédnout do světa našich předků. Nej-
více se jim však líbilo v herně, kde si mohli 
vyzkoušet rozjet parní stroj, vytvořit elektrický 
výboj, zvednout zátěž na kladkostroji atd. Dě-
tem se exkurze moc líbila. Děkujeme starším 
kamarádům, kteří nám doplnili autobus. A za 
sebe děkuji všem za dobré chování.
           Bronislava Šimčíková

LISTOPAD
 Na začátku listopadu se konala stávka učitelů za lepší platové podmínky ve školství. 
I když podporujeme tyto požadavky, ke stávce se naše škola nepřipojila.
 V polovině měsíce jsme si připomněli 30. výročí 
Sametové revoluce (ostatně tomuto výročí jsme za-
světili i náš 21. školní ples, který se konal v  únoru 
2019). V neděli odpoledne, 17. listopadu, za krásné-
ho, teplého počasí se konal Den otevřených dveří. Pro 
více jak 50 zúčastněných byly připraveny komento-
vané prohlídky školy, výstava výtvarných žákovských 
prací a otevřeno školní minimuzem s  tradiční sou-
těží. Hodinka utekla jako voda, venku se setmělo a 
pod starou lípou se začaly rojit lampiony. Malí, velcí i 
nejmenší vyrazili v 17.00 hodin na lampionový prů-
vod, který vedl od školy na náměstí. Tam promluvil 
starosta městyse pan Ivičič a celá vzpomínková akce 
byla zakončena ohňostrojem. 
 Listopad je také tradiční měsíc, kdy dochází k prvnímu většímu hodnocení dosa-
vadní školní práce. Ve čtvrtletí nás většinou vyděsí výsledky žáků, 
ale asi to tak má být, aby se i ti poslední „spáči“ probrali a začali 
se učit! . Z  275 žáků na vyznamenání dosáhlo 132 z  nich, ne-
prospělo 12 žáků. Bylo uděleno 10 důtek třídního učitele a 4 důtky 
ředitelky školy. Zasedala rovněž výchovná komise, která hledala 
společně s rodiči řešení ke zlepšení prospěchu a chování některých 
žáků. Doufáme, že všechna opatření zaberou a na konci ledna bu-
dou výsledky uspokojivější. 
 I v tomto měsíci se žáci a žákyně účastnili exkurzí, soutěží a 
další třídy měly své projektové týdny. Poslední lekce plavání si uži-
li druháci a třeťáci. Výrazného úspěchu dosáhli nejmladší šachisté 

Prvňáci v Technickém muzeu - 24. 10. 2019

pokračování na str. 14
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PROSINEC
 Naši žáci a žákyně se pilně připravovali na adventní čas pod vedením svých učitelů 
a učitelek. Věříme, že vás potěšili svými vystoupeními na rozsvěcování stromečku, na 
vánoční besídce a jarmarku ve škole, drnholeckém jarmarku nebo na vánoční besídce 
pro seniory. 
 Kromě akcí pro veřejnost byli starší žáci na anglickém divadle v Mikulově, besedo-
vali se spisovatelem, mladší jeli do divadla a v posledním týdnu před vánočními prázd-
ninami všichni prošli interaktivní výstavou věnovanou Leonardu da Vinci. Těsně před 
dvoutýdenním uzavřením školy jsme se všichni pobavili na třídních a školních vánoč-
ních besídkách. 
 Podrobnější informace ze života školy naleznete na webových stránkách (drbnik.
cz). Jak už bývá zvykem, i já se připojuji k ostatním autorům příspěvků a přeji příjem-
né prožití svátků vánočních v kruhu rodinném a do nového roku hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti, pohody a úspěchů všem dětem, žákům, žákyním, rodičům, přátelům a za-
městnancům školy a také vám, čtenářům Občasníku.              Jana Kalandrová

(Petr Zugárek, Tomáš Zugárek, Vilém Hanker, Jan Matoušek), kteří vyhráli okresní kolo 
v šachu a postupují do lednového krajského kola! Gratulujeme! Velká gratulace patří i žá-
kyním a žákům, kteří nás reprezentovali v okresním kole ve šplhu. První místo vybojoval 
Tomáš Bejdák v kategorii 1. – 3. tříd, mezi nejstaršími žáky na 3. místě skončil Michal 
Ritter. Družstvo nejstarších dívek obsadilo 2. místo (Nikol Rohrerová – 2. místo v jed-
notlivcích, Kristýna Kovacsová – 4. místo, Adéla Byloková, Kamila Veselá) a vybojovalo 
si postup do krajského kola!



Dne 21. 2. 2020 pořádáme 
zájezd na termální koupaliště Čalovo. 
Kdo máte zájem, hlaste se u paní Šimčíkové.

Letošní Hornice v námořnickém…
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 Dne 2. 9. 2019 se opět 
po prázdninách otevřely 
dveře naší MŠ a s otevřenou 
náručí přivítaly paní učitelky 
celkem 71 dětí, které MŠ na-

vštěvují. Pro tento školní rok bylo přijato cel-
kem 27 nových dětí. Některé se na svou novou 
„životní cestu“ vydaly s úsměvem, jiné dopro-
vázel pláč, který někdy k adaptaci a zvykání na 
nové prostředí, kamarády a režim patří. 
 Děti jsou rozděleny do tří tříd. Třídu Ry-
biček navštěvuje 24 
předškolních dětí a 
nachází se v budo-
vě na Svatoplukově 
ulici. Třídy v budově 
na Hrušovanské ulici 
jsou heterogenní. Be-
rušky navštěvuje 23 
dětí ve věku od 2 do 4 
let a třídu Sovičky 24 
dětí od 2 do 4 let. Je-
likož cílem naší ma-
teřské školy je, aby 
čas zde prožitý byl 
pro děti radostný a zdrojem dobrých a spolehli-
vých základů do života a vzdělání, rychle jsme 
usušili slzičky a pustili se do práce a zábavy.
 Předškolní věk je krásným životním ob-
dobím, kdy dochází k formování základů osob-
nosti dítěte a proto je třeba podporovat jeho 
všestranný rozvoj. Pro děti připravujeme vždy 
širokou škálu aktivit, činností a úkolů a samo-
zřejmě nechybí nejrůznější akce.
 Pravidelně nás navštěvuje divadlo 
Úsměv s tematicky zaměřenými pohádkami, 
které děti vždy přivítají s úsměvem a loučí se 
s velkým potleskem. První společná akce s dět-
mi a rodiči nesla název „Podzimní putování“ 
a paní učitelky, v kostýmech podzimních víl, 

skřítků a nadpřirozených bytostí, proměnily 
zahradu MŠ v kouzelné prostředí, kde se sou-
těžilo, smálo a nechybělo opékání špekáčků. 24. 
10. jsme všechny třídy vyzkoušely svou fyzickou 
zdatnost v zábavném parku Bongo Brno.  
 O zábavu v naší MŠ jsme se postarali i 
druhý den (23. 10.), kdy jsme se pustili do tvo-
ření z přírodnin. Draci z listí, sovy ze šišek, škří-
tci z pařezů, šneci z kaštanů, motýli ze žaludů 
a dýňová strašidla se nám moc povedli a zdobí 
prostory před naší školičkou. Jelikož je malíř 

Podzim již unavený 
a barvičky přírody 
ukládá pomalu ke 
spánku, rozhodli 
jsme se listopad vě-
novat barvičkám, 
ať je ten svět pěkně 
barevný.                
    Každý pátek v 
listopadu chodíme 
oblečení v jedné, 
předem určené bar-
vě. Hrajeme hry, 
zpíváme písničky a 

čteme pohádky, kterým daná barva dominuje.
 V prosinci nás čeká Mikulášská nadílka a vy-
stoupení na „Vánoční besídce“, která bude pro 
všechny třídy společná, a děti předvedou, co se 
v MŠ naučily.
 A na co dál se děti mohou těšit? Na plane-
tárium, divadlo Radost Brno, lyžařský výcvik, 
plavecký výcvik, canisterapii, čarodějnické ro-
jení a spoustu dalších překvapení, které jsme si 
pro tento školní rok vymysleli. 
 Jako paní učitelky moc dobře víme, že ne-
můžeme všechny děti naučit všechno, ale může-
me je učinit šťastnými a doufáme, že se nám to 
společně podaří. Za kolektiv MŠ Drnholec

Iveta Zelenáková Žaludková, vedoucí pracoviště MŠ

Mateřská škola Drnholec *********************
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Extraliga. Hasiče z celé republiky jsme po-
zdravili našim folklórem. Nesmíme opo-
menout, že tuto prestižní akci zahajovala 
Dorotka Hušková státní hymnou. A věřte, 
celým tělem šel mráz a zároveň se vám dra-
ly slzy do očí. Krásný hlásek, krásná píseň. 
Poděkování patří všem dětem Jarabáčku. 
Za odměnu byly 1. 11. 2019 v Aqualandu 
v Pasohlávkách a ještě je čeká 26. 11. 2019 
návštěva Bonga v Brně. Jarabáčci si to za-
slouží. Vždyť díky dětem ze souboru o nás 
vědí v celé republice. Musím také poděkovat 
rodičům za doprovod dětí na akce a za to, 
že chtějí, aby děti dále udržovaly lidovost a 
folklór v Drnholci. 
Zimní sezóna:
 Na tu jsme se připravili na našem tra-
dičním podzimním soustředění. V letošním 
roce nás navštěvuje mnoho malých dětí. 
Zvolily jsme pásmo, kde se mohou angažo-
vat jak ti velcí, tak noví Jarabáčci. Pásmo je 
veselé a dětské. A kde nás můžete vidět?  Na 
vánočních jarmarcích v  Novosedlech, Dolní 
Dunajovicích,  v Drnholci a  také nás čeká 
vánoční vystoupení pro válečné veterány v 
Lednici.
 Společně si s námi můžete užít fašaň-
kové obchůzky, a to v sobotu 22. 2. 2020. 
Na dětský krojový ples do Bulhar se můžete 
s námi podívat 26. 1. 2020 a v Drnholci po-
hostíme dětské soubory na krojovém plese 
v neděli 22. 3. 2020. Děkujeme předem za 
vaši přízeň a potlesk, kterého si vážíme a 
dodává nám více energie a kuráže na pódiu. 
      Na závěr roku děkujeme všem, kteří nás 

podporujete. Děkujeme všem 
sponzorům. Moc si vážíme 
vaší přízně. 
     Jarabáčci děkují všem za 
Vaši přízeň a současně Vám 
chtějí popřát příjemné pro-
žití vánočních svátků hodně 
úsměvu, lásky a zdraví  do 
roku 2020 a mnoho osobních 
i pracovních úspěchů. 
                   Bronislava Šimčíková

• MFF Podluží v písni a tanci Tvrdonice - 
již podruhé se náš soubor zúčastnil této vý-
znamné folklorní akce společně se soubory 
Břeclavánek I a II, Javorníček,  Pomněnka a 
rumunským souborem. Počasí nám přálo a 
Jarabáčci z Drnholce dali o sobě vědět. Pěk-
ně strávené sobotní odpoledne. 
•  První týden v září jsme byli pozváni 
na Mezinárodní setkání válečných veteránů 
tentokráte do brněnské hvězdárny. Milá a 
příjemná atmosféra jako vždy.
•  Sobota 19. 10. 2019 - 1. ročník festi-
valu dechových hudeb v Hevlíně. Vystupo-
vali zde DH Skaláci, Petrovanka, Amatéři z 
Dobšic, DH z nedalekého LAA an der Thaya, 
CM Veltlínek, Sylván, harmonikáři z LŠU 
Hrušovany nad Jevišovkou a náš Jarabá-
ček. Prostě pastva pro oči i uši. Děti si po 
vystoupení mohly vyrobit něco na památku 
v připravených dílničkách. Opět pěkná akce 
a příjemně strávená sobota.
•  Hostěradice - úžasná atmosféra při 
oslavách obce a setkání pamětníků z bývalé 
Jugoslávie. Jarabáčci tak zpestřili toto přá-
telské setkání o program se svým pásmem 
Stařenko, možeme jít k muzice. Obecenstvo 
odměnilo naše děti opravdu vřelým potles-
kem. Děkujeme. Bylo nám tam moc hezky.
•  Pasohlávky - první říjnový týden se v 
místním kulturním domě setkalo 200 nej-
lepších hasičů v požárním útoku - jejich 

Jarabáček	
v akci

Foto z akcí na zadní straně obálky
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Drnholecké 
vinobraní 2019

 Letošní slavnost Vinobraní se v naší 
obci uskutečnila v sobotu 21. září za příjem-
ného a téměř celodenního svitu ještě letního 
sluníčka a také za občasného většího pro-
fouknutí vánku.
 Pořadateli připravené „náměstíčko“ u 
místní autobusové zastávky se od rána za-
plňovalo návštěvníky, kteří chtěli ochutnat 
letošní úrodu vinic v tekutém stavu a kteří 
měli chuť a čas se naladit na veselí, které se 
při této akci většinou odehrává. 

 Někteří se rozhodli jít k otevřeným vin-
ným sklepům místních vinařů sami. Pokud 
jim přálo štěstí, tak ve sklepech potkali zpí-
vající Mužáky a mohli si s nimi zazpívat na li-
dovou notu. Jiní si počkali na příjezd hraběcí 
vrchnosti a po zahájení slavnosti se společně 
s dobovým průvodem vydali také směrem k 
otevřeným sklepům, kde probíhala část pro-
gramu akce (např. hraběcí vrchnost ohodno-
tila snahu vinařů a také došlo i na ochutnáv-
ku letošních tekutých pokladů). 
 Ti, co zůstali na „náměstíčku“, očekávali 
avizované vystoupení cimbálové muziky Kla-
ret či šermířské klání. Čas si krátili navštěvo-
váním různých stánků, kde si mohli koupit 

IX.

pokračování na str. 18
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drobné pamlsky, nějaký dobrý mok či menší 
dárky. Někteří přihlížející si pobrukovali lido-
vé písně společně s cimbálkou. Ukázka šer-
mířského klání se sice z důvodu nemocnosti 
aktérů neuskutečnila a historický (ručně 
poháněný) kolotoč nepřijel, ale děti si i tak 
nenechali ujít možnost projít si připravené 
bludiště nebo si vystřelit z kuše či luku na sla-
měný terč. 
 Dalším doprovodným programem byl i 
slavnostní koncert v kostele Nejsvětější Tro-
jice v Drnholci.
 Průvod se po zastávce u každého ote-
vřeného sklepa vrátil k večeru zpět na „ná-
městíčko“. Po závěrečné řeči vrchnosti, do-
bového policajta a vinařského starosty se zde 
odehrála ukázka „Otvírání hory“, kterou bylo 
v podstatě venkovní dění ukončeno.
 Večer se konala v místním sále kultur-
ního domu Hotařova zábava. Pořadatelé v 
dobových kostýmech se hostům představili 
při pochodu kolem tanečního parketu a letos 
nechyběla ani soutěž o vyhlášení nových ho-
tařů, tj. hlídačů vinic. Pár odvážlivců se našlo 
a jen velmi malá část jich prošla přes závěreč-
nou zkoušku. Uvidíme, kolik z nich přijde i 
příští rok.
Pořadatelé moc děkují všem, kteří jakýmko-
liv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu 

této již tradiční akce a současně velmi prosí 
všechny, kteří chtějí pomáhat s přípravami 
či s vlastním konáním slavnosti, aby se příští 
rok přihlásili. Pořádání tak velké akce se při 
malém počtu pořadatelů a jejich pomocníků 
zajišťuje velmi těžko, proto pořadatelé rádi 
přivítají každou pomocnou ruku. Samozřej-
mě poděkování náleží i návštěvníkům, proto-
že pro ně se slavnost Vinobraní a otevřených 
vinných sklepů koná a je velmi příjemné vi-
dět, že snaha pořadatelů (někdy až úmorná) 
má své obdivovatele. Bohužel se ale také na-
jdou kritici, kteří sice nepřiloží ruku k dílu, 
ale naprosto přesně ví, co pořadatelé měli či 
neměli udělat. 
Podle většiny rozesmátých momentů zachy-
cených na fotografiích či videích se dá říct, 
že i letos se Drnholecké vinobraní vydařilo. 
Poděkování patří tedy i fotografům a kamera-
manům, kteří nám všem přiblížili a zachytili 
průběh celé akce. jeden z pomocníků pořadatelů

Andrea Španielová
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Tak to letos vypadalo s 
drakiádou docela špatně, 

protože ještě kolem jedné ho-
diny po obědě byla mlha. No ale 

dobře to nakonec dopadlo. V půl 
druhé už jsme koukali na sluníčko a 

modrou oblohu. A ten správný vítr taky 
dorazil, takže nic nebránilo zahájit devátý 

ročník oblíbené drakiády. 
 První piloti draků dorazili ještě před za-
hájením a ihned vyzkoušeli letové podmínky. 
Další se vzápětí přidali taky, postupně jak při-
jížděli a za nedlouho bylo na obloze kolem mo-
delářského letiště více jak 30 draků. Opravdu 
se bylo na co koukat. Jeden hezčí jak druhý. A 
ta výška… 
 No, pilotáž takových draků taky vyčerpá, 
a tak nějaké to občerstvení přišlo určitě vhod 

včetně perníčků, které letos napekla paní Kat-
ka Matoušková, a dětem moc chutnaly.  Ne-
chybělo ani vyhlášení těch nejzajímavějších, 
nejvýše letících a nejaktivnějších, za což byli 
odměněni drobným dárkem. 
 Modeláři pak předvedli několik málo leto-
vých ukázek se svými modely. Bohužel zesilu-
jící vítr, který byl tak dobrý pro létání draků, 
už tolik nepřál letadlům, ale i tak se bylo na co 
dívat.  
 Úspěšné moderování celé akce letos za-
jišťovaly paní učitelky Bejdáková a Kneeová 
ze základní školy v Drnholci, za což jim patří 
poděkování. No a pokud se účastníkům drakiá-
da líbila, tak již dnes mohu pozvat na desátou 
jubilejní Drakiádu 2020. Přeji všem hezké pro-
žití vánočních svátků a zdraví a štěstí v novém 
roce. Miroslav Plass – předseda LMK Drnholec

12. října 2019

Sbor dobrovolných hasičů a spolek vinařů Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ ŠTĚPÁNSKÝ 
KOŠT MLADÝCH VÍN

Košt se uskuteční ve středu 
27. 12. 2019 

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

vína, něco k zakousnutí a pár veselých historek.
Těšíme se na příjemné setkání.
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 Ačkoli jsou čápi a vrány v našich krajích 
pouze sezónními ptačími návštěvníky, „baby 
čápi a vrány“ k nám létají po celý rok. A že se 
mají k činu .  A tak se dvě maminky domluvi-
ly a založily v Drnholci Mateřské centrum Hro-
zínek.  
 Otevřely jsme veřejnou herničku. Děti si 
pohrají, maminky u kávičky popovídají, ovšem 
když hluk dovolí. Hlavně, že mají děti v tomto 
nečase zábavu. A to je náš cíl. Děkuji všem ma-
minkám, které pomohly herničku vybavit svý-
mi hračkami a drobným nábytkem a paní ře-
ditelce Janě Kalandrové za poskytnutí prostor. 
Scházíme se každou středu od 16:00 do 18:00 
v dolní školce (stará budova základní školy). 
Tedy, každou středu, pokud osazenstvo zrovna 
nevymete nějaká choroba . 
 Podařilo se nám také v říjnu v drnho-
leckém Kulturním domě uspořádat podzimní 
a zimní dětský bazárek. Ohlasy byly veskrze 

Mateřské centrum 
Hrozínek Drnholec

pozitivní. Krásný výtěžek 2000 Kč putoval do 
fondu herničky na její provoz a postupné zvele-
bování. Pořídili jsme například krásný regál na 
hračky a bezdrátový zvonek na dveře. Bazárky 
budou určitě následovat další, nejbližší je na-
plánován na konec února 2020, viz pozvánku 
na konci Občasníku.
 Informace o konání herničky najdete ve 
facebookové skupince MATEŘSKÁ DOVOLE-
NÁ v Drnholci.  Jedná se o takovou virtuální 
kavárnu, kde si maminky povídají, sdílí infor-
mace nebo se domlouvají na společném výle-
tu, vycházce apod. Je tu fajn . Tak se k nám, 
mámy a tátové, připojte, ať tu sice nejkrásnější, 
ale nejtěžší dovolenou v životě máme příjem-
nější.
 Za Mateřské centrum Hrozínek vám 
všem přeji krásné Vánoce plné splněných přání 
a nový rok plný splněných předsevzetí.

Dagmar Peřinová
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Jak se již stalo tradicí, tak 
i letos se na dušičkovou 
sobotu rozvoněly v míst-

ním kulturním domě guláše. 
 V 15.00 zde začal 11. ročník dušičko-
vých gulášů. Oproti loňskému roku bylo více 
kuchtíků, kteří se do gurmánského klání zapo-
jili. Celkově bylo uvařeno a nabídnuto k ochut-
nání 19 gulášů z různých druhů masa (hovězí, 
vepřové, srnčí, daňčí, klokaní). 
 Jsme rádi, že jsme mezi sebou letos moh-
li přivítat nové tváře, ale stejně 
tak nás těší, že nám zůstávají 
věrní i kuchtíci z minulých roč-
níků, a to nejen místní, ale i pře-
spolní, čehož si moc vážíme. 
 Odborná porota, složená z 
pěti ochutnávačů kolem Matěje 
Kovacse to opět s hodnocením 
neměla jednoduché. Nakonec 
ale vybrala. Na prvním místě se 
umístili nováčci Jarda a Ruda se 
svým Rockerským gulášem, dru-
hé místo obsadil kolektiv z Penzi-
onu U dvou lip se svým Guinness 

beef stew, kteří se letos také 
účastnili poprvé  a třetí místo 
obsadil Bobek se svým tradič-
ním Kovbojským gulášem. A 
hodnotili i naši návštěvníci. Ti si jako své fa-
vority zvolili tyto guláše: nejvíce hlasů dostaly 
nejmladší účastnice Majda a Zuzka se svým 
Klokánkovým gulášem, druhé místo obsadili 
Míša a Pavel s Guláškem z pivovaru a třetí 
místo opět rockeři Ruda a Jarda. V přísálí se 
koštovaly pálenky, nejvíce chutnala hruška 

od pana Doležálka. Děkujeme 
touto cestou všem, kteří se nebáli 
a šli „s kůží, nebo v tomto přípa-
dě s gulášem, na trh“, naší milé 
porotě, všem, kteří nám pomá-
hali s organizací a hlavně všem 
návštěvníkům, kteří svou účastí 
naši akci podpořili. Pro letošek 
už jste hrnce a plynové vařiče 
uklidili, ale doufáme, že příští 
rok, na 12. guláších je opět vy-
táhnete a půjdete do toho opět s 
námi. Těšíme se na Vás.

Dáda a Evča

11. ročník dušičkového       
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů Drnholec 
v roce 2019
v předešlém roce, protože ubyly zásahy 
typu „požár“ v období žní. Bohužel, co 
se týče bilance dopravních nehod, tak 
je číslo stejné jako v loňském roce, a to 
28 dopravních nehod na silnici a navíc 
2 dopravní nehody na železnici. Jako 
zajímavost se v letošním roce téměř ne-
vyjíždělo k likvidaci obtížného hmyzu 

oproti předešlým rokům.
Jelikož členové jednotky musejí neustále zvy-
šovat svou odbornou způsobilost, účastní se 
odborných seminářů a cvičení, které pro nás 
pořádá HZS JMK. 
 V letošním roce jsme se v měsíci květ-
nu zúčastnili krajské soutěže ve vyprošťová-
ní zraněných osob z havarovaných vozidel v 
obci Velké Opatovice. Soutěže se účastnilo 9 
z 12 jednotek z jihomoravského kraje, které 
mají předurčenost na zásahy u dopravních 
nehod. I přes velkou konkurenci se naše jed-
notka umístila na 4. místě a tím obhájila svou 
odbornou způsobilost k předurčenosti na do-
pravní nehody.
 O týden později se členové zúčastnili vý-
cviku uspořádaného v rámci programu Mezi-
národního veletrhu požární techniky a služeb 
PYROS 2019.Výcvik byl zaměřen na vyprošťo-
vání zraněných osob z havarovaných vozidel 
vedený instruktory WEBER RESCUE systems. 
V září se nám naskytla možnost účastnit se 
výcviku v zařízení HZS Brno - Líšeň se zaměře-
ním na pohyb a záchranu osob ze zakouřených 

 Máme tu opět blížící se konec roku a 
tak bych Vám rád napsal pár řádků o čin-
nosti JSDH Drnholec.
 V současné době má jednotka 17 členů z 
18 možných a bohužel se nám nedaří přilákat 
nové členy, zejména tolik potřebné strojníky, 
ba naopak se naše řady postupně snižují ať už 
z důvodu „stáří“ nebo opadnutí zájmu vykoná-
vat dobrovolně ve svém volném čase naplno 
činnost s členstvím v jednotce spojenou.
 JSDH k 1. 12. 2019 zajišťuje požární bez-
pečnost krom městyse Drnholec také v obci 
Jevišovka, Pasohlávky, Hrabětice a v současné 
době je rozjednaná smlouva s další okolní obcí, 
která má zájem o zajištění požární bezpečnosti 
naší jednotkou.
 Díky letošnímu deštivějšímu počasí má 
jednotka k 1. 12. o 34 zásahů méně než 
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prostor se sníženou viditelností, efektivní prá-
ci s proudnicí, hašení vícepodlažních budov a 
hašení z nastavovacího žebříku. 
 A nezaháleli jsme ani po stránce prezen-
tace jednotky a osvěty pro nejmenší. V červnu 
jsme absolvovali maraton dětských dnů a to v 
obci Jevišovka, Hrabětice a Drnholec. V prů-
běhu roku také naše garáže navštívily školky a 
okolní školy, kterým se vždy s profesionalitou 
věnoval Roman Šlachta, bez kterého by se ex-
kurze ve všední den nemohla uskutečnit. 
 Je také potřeba připomenout, že díky 
obrovské podpoře městyse Drnholec, jihomo-
ravského kraje a generálního ředitelství HZS 
nezaostává jednotka ani po stránce výstroje a 
výzbroje. V letošním roce tato podpora činila 
224.000,- Kč.
 Na závěr bych 
chtěl touto cestou 
poděkovat a popřát 
klidné svátky vánoč-
ní, šťastný a veselý 
nový rok městysi 
Drnholec za pod-
poru naší činnosti, 
rodinám, které nás 
podporují a zejména 
všem členům jednot-
ky za jejich celoroční 
práci.

Aktuální sou tová tabulka v jezd  rok 2019 k 1.12.2019

Dopravní nehoda 28

Ostatní pomoc 1

Plan  poplach 3

Po ár 18

Technická pomoc 21

Dopravní nehoda elezni ní 2

Celkov  po et v jezd 73

Celkov  po et hodin u zásah 55 hodin

Aktuální seznam len  JSDH Drnholec

Malík Ji í lachta Roman Kr sl Radek

Kyncl Petr Hu ka Dalibor st. Kalous Tomá

Lap ík Vladimír Malík Pavel ev ík Jakub

Hanák Michal Verme  Jan Szabó Ev en

Oberreiter Petr Plucar Rostislav Hu ka Dalibor ml.

Zahná  Radek Ondrá ek Martin

Dalibor Huťka, velitel JSDH Drnholec

pokračování na str. 24
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Ze života 
hasičské 
mládeže

Aktuální sou tová tabulka v jezd  rok 2019 k 1.12.2019

Dopravní nehoda 28

Ostatní pomoc 1

Plan  poplach 3

Po ár 18

Technická pomoc 21

Dopravní nehoda elezni ní 2

Celkov  po et v jezd 73

Celkov  po et hodin u zásah 55 hodin

Aktuální seznam len  JSDH Drnholec

Malík Ji í lachta Roman Kr sl Radek

Kyncl Petr Hu ka Dalibor st. Kalous Tomá

Lap ík Vladimír Malík Pavel ev ík Jakub

Hanák Michal Verme  Jan Szabó Ev en

Oberreiter Petr Plucar Rostislav Hu ka Dalibor ml.

Zahná  Radek Ondrá ek Martin

osvědčených hasičských svítilen SURVI-
VOR, plovoucího sacího koše a především 
byla pořízena nová výstroj a to: ochranné 
oděvy pro hasiče, ochranná obuv pro ha-
siče, ochranné rukavice pro technické zá-
sahy, ochranné kukly a oděvy proti dešti. 
 Toto pořízené vybavení stálo 
107.355,-  Kč. Od Jihomoravského kraje 
jsme obdrželi 74.000,-  Kč. Díky podpoře 
Jihomoravského kraje se opět zvýšila ak-
ceschopnost jednotky při plnění nejrůz-
nějších úkolů.

Podpora jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí Jihomoravského kraje
 I v letošním roce si JSDH Drnholec prostřednic-
tvím Městyse Drnholec zažádala o dotaci pro Jed-
notku sboru dobrovolných hasičů. Tuto dotaci po-

sky tu je 
Jihomo-
r a v s k ý 
k ra j  z a 
účelem zlep-
šení materiálně 
technického vyba-
vení a systematické podpory jednotek sborů 
dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomorav-
ského kraje. 
        Jednotka využila podpory kraje k nákupu 
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 Na jaře tohoto roku pořídilo SDH Drnholec dětem hasičský vozík, 
který je hodně potřebný k tomu, abychom mohli převážet veškerou ha-
sičskou výbavu na Starátko anebo na soutěže. Moc děkujeme.
 9. června se naše přípravka (děti do 6 let) zúčastnila Memoriálu 
Zdeňka Hanáka, který pořádala SDH Poštorná. Soutěžilo se v požárním 
útoku a štafetě CTIF o celkové délce 400 metrů.  Provádí ji devítičlenné 
družstvo. Každý závodník běží jeden z devíti úseků v pořadí: překonání 
žebříkové stěny, volný běžecký úsek, přenos požární hadice, volný bě-
žecký úsek, podběhnutí laťky, překonání lehkoatletické překážky, pře-
místění přenosného hasicího přístroje, volný běžecký úsek, zapojení 
hadic. Naši nejmenší se umístili na krásném 1. místě. 
 Přes letní prázdniny měly děti volno, aby nabraly sílu na další se-
zónu. Tu jsme zahájili za začátku září.  21. září jsme se poprvé zúčast-
nili v Moravské Nové Vsi soutěže TFA Nejtvrdší hasič přežije. Umístění: 
za přípravku kluci Ondřej Kocman, 7. místo, přípravka dívky Karolína 
Ševčíková, 4. Místo, mladší kluci 
Pavel Straub, 15. místo a Lukáš 
Klenovič, 25. místo. Mladší dívky 

Tereza Huťková, 4. místo, Karolína Schmidtová, 9. místo. 
Byli moc šikovní a po právu jim tleskám.
 Poslední soutěž, na které jsme se letos ukázali, bylo 
v  sobotu 12. října zahájení Hry plamen podzim 2019 
v Poštorné. První byla štafeta požárních dvojic, ve které 
jsme skončili na 5. místě a branný výcvik, tam jsme se 
umístili na 9. místě.  Už nás letos čeká jen vánoční besíd-

ka, na kterou se všichni těšíme. 
Závěrem moc děkuji rodičům, že 
nám pomáhají s dopravou dětí na 
soutěže, bez nich by to nešlo .  
     Za vedoucí Vám přeji krásné 
Vánoce a šťastný nový rok. 

Pavlína Ševčíková

Dne 29. 3. 2020 se uskuteční zájezd do Prahy na muzikál

Zájemci hlaste se u paní Šimčíkové.
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ŘÍJEN 
Ludínová Emília
Štyks Miroslav
Gregorová Zdenka
Bačíková Jozefa
Pospíšková Marie
Nečas Václav
Stanislav Jan
Herelová Jarmila
Juřena Zdeněk
Čížek Josef
Marišlerová Jarmila
Pauli František
Hemala Marcel
Čápek Karel
Hromník Ladislav
Pospíšková Renata
Tomolová Vladimíra
Varga Pavel
Šipkovská Anna
Čížková Františka
Žamberská Anna
Karbula Karel

Hanáková Lada
Šulan Štefan
Hrabicová Jana
Foltánová Marta

LISTOPAD
Zemanová Irena
Kolka Jan
Friesová Milada
Huserková Jaroslava
Šebesta Karel
Hanáková Margita
Lipták Pavel
Hrůzová Gena
Dominová Margareta
Stopková Drahomíra
Tomečková Rozalie
Vyhnálek Miroslav
Petrů Františka
Holásková Marie
Zedníčková Blažena
Štyksová Marta
Šenkyříková Jitka

Texlová Milada
Grossová Iveta
Račák Antonín
Macháček František

PROSINEC
Juřenová Marie
Remešová Jitka
Hanák Miroslav
Domin Bohumil
Tomaštíková Zdena
Knee Ervin
Lehocká Milena
Hlavenková Anežka
Marišler Eduard
Zámečník Stanislav
Liptáková Maria
Kabrhelová Iva
Šulan Roman
Fano Štefan
Konečná Věra
Kubišová Jiřina
Szabo Július
Jakubec Miroslav
Růžičková Jarmila

Blahopřejeme

V sobotu 14. září 2019 jsme v obřadní síni historické radnice slavnostně 
přivítali mezi naše spoluobčany tyto děti:

Terezii Peřinovou, Báru Cvrkalovou, Šimona Stejskala, Michaelle Wendy Bílou.
Rodičům a příbuzným zazpívaly a zarecitovaly děti z folklorního souboru 

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

Vítání občánků
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? = konkrétní datum bude upřesněno  Tichá vzpomínka
Od minulé Památky zesnulých do začátku listopadu

z našich řad odešli tito spoluobčané:
Pavel Ligas, Miroslav Herešta, Dagmar Táborská, Štefan Stopka, Pavel Kupčík, 

Vítězslav Oberreiter, Pavlína Wiedermanová, Dana Hrůzová, Františka Ma-
cháčková, Josef Štyks, Drahomíra Malíková, Miroslav Krempa, Josef Mucha, 

Josef Nešpor.

Čest jejich památce

Významné životní jubileum

Členky Sboru pro občanské 
záležitosti se také zařadily mezi 
velkou řadu gratulantů a popřály 
jí do dalších let mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti. 

 Dne 12. listopadu 2019 oslavila neuvěřitelných 
95 let naše vážená, nejstarší spoluobčanka paní 
Gena Hrůzová, která podzim svého života prožívá 
v kruhu rodinném u své dcery paní Věry Hadašové. 

95
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Více podrobností 
se dozvíte 
na straně 14.

v Drnholci
Drnholecké 

vinobraní 2019
Jaký byl ten letošní IX. ročník 

se dočtete na str. 17.



Drnholecký občasník • Vydán 16. prosince 2019 v nákladu 700 ks

O úspěšných akcích,
bohaté činnosti 
a plánech Jarabáčku
do příštích dnů
se dočtete na str. 16
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