
OBČASNÍKOBČASNÍK

....čtěte na str. 16

Duben 
2020

číslo 1
ročník 22

Co možná nejpohodovější prožití Co možná nejpohodovější prožití              velikonočních svátků              velikonočních svátků            v tomto složitém období přeje            v tomto složitém období přeje         svým čtenářu        svým čtenářu°° m redakce m redakce         Drnholeckého občasníku        Drnholeckého občasníku

O tom, že i z Drnholce 
a jeho okolí je možné zahlédnout 
alpské velikány, vás přesvědčí článek 
na straně 25.
A opravdu nejde o fotomontáže. 



Více se dozvíte na str. 23

Malá obrazová ochutnávka
z tradičních kulturních akcí 
z úvodu roku 2020.

Krojový ples
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Vážení spoluobčané,
  dostáváte do rukou první 
číslo Občasníku roku 2020, 
roku, který pro městys ne-

bude vůbec jednoduchý a bude zatěžkávací 
zkouškou pro každého z  nás. Nejenže zde 
máme objížďku a provizorní mosty, aby toho 
nebylo málo, přibyla k  tomu vážná situace 
ohledně nákazy koronavirem. Věřím tomu, 
že vše společně zvládneme a život v  našem 
městysi se postupně zklidní a vrátí do normá-
lu. Chtěl bych zároveň využít této příležitos-
ti a poděkovat Lukáši Lausekerovi a Vaškovi 
Jakubíkovi za nabídnutou pomoc starším a 
potřebným spoluobčanům při zajištění jejich 
potřeb.    
 Výstavba kulturního domu se blíží k zá-
věru, interiér i exteriér je dokončen, provádí 
se poslední práce na venkovních úpravách. 
Budova byla připojena k internetu, zbývá na-
pojit systém požární signalizace na pult cen-
tralizované ochrany Hasičského záchranného 
sboru, budou se označovat jednotlivé míst-
nosti, instalovat únikové plány a taktéž nás 
ještě čeká kompletně vybavit bary potřebným 
nádobím. V minulém Občasníku jsem psal, že 
kolaudace proběhne snad během měsíce úno-
ra, ale jak vidíte, je duben a není to pravda. 
Nový předpokládaný termín radši nebudu 
odhadovat, mohlo by zase být vše jinak. Je to 
velká, náročná stavba a od začátku jsme řešili 
spoustu nečekaných problémů. Se společností 
Pozimos byl uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě 
o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a 
vícepráce v celkovém objemu +560.272 Kč bez 
DPH, vymezení záručních lhůt u položek jevi-
štní technologie a dále i prodloužení termínu 
k  dokončení díla, důvodem k  prodloužení je 
zdržení realizace stavby trafostanice ze stra-
ny E.ON a přípojky NN. Následně, o dva mě-
síce později, byl uzavřen Dodatek č. 4, před-
mětem tohoto dodatku byly opět méněpráce 
a vícepráce v  celkovém objemu +126.024 Kč 
bez DPH a změna termínu dokončení. Se spo-
lečností Pozimos interier byl uzavřen Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o dílo na vnitřní vybavení, 
předmětem je snížení ceny díla o -173.531 Kč 
bez DPH a změna termínu k předání díla. Se 

společností PATROL group Jihlava byla uza-
vřena smlouva ve výši 85.818 Kč bez DPH na 
dodávku a montáž systému zařízení dálkové-
ho přenosu signálů EPS na pult centralizova-
né ochrany HZS. 
 Se společností Elektroinvest Strakonice 
byla uzavřena smlouva ve výši 53.800 Kč bez 
DPH na zpracování projektové dokumentace 
pro stavbu veřejného osvětlení na ulici Huso-
va. Důvodem je plánované rušení nadzemního 
vedení NN a demontáž sloupů ze strany E.ON 
na této ulici.
 Bylo podáno několik žádostí o dotaci. 
Z  Ministerstva pro místní rozvoj na víceú-
čelové hřiště v  areálu školy, na workoutové 
hřiště a na zpracování územního plánu. Jiho-
moravský kraj byl požádán o dotaci taktéž na 
územní plán a na úroky z úvěru na výstavbu 
kulturního domu.
  Na prosincovém zasedání zastupi-
telstva byl schválen rozpočet na rok 2020 
v rámci něhož byly odsouhlaseny následují-
cí akce, které chceme v letošním roce reali-
zovat:

Údržba biocenter 300.000,-        

Kulturní dům 6.000.000,-

Mateřská škola 
– rekonstrukce 4.000.000,- 

Základní škola – opravy 500.000,-

Pod Sýpkou III. etapa, inženýrské sítě, 
projektová dokumentace 900.000,- 

Územní plán 715.000,-

Oprava chodníků Lidická, 
Vrchlického 2.500.000,-

Vybudování workoutového 
hřiště 500.000,-

Vybudování víceúčelového 
hřiště 8.000.000,-

Opravy kanalizace, 
tvorba rezervy 1.400.000,-

Hasičská zbrojnice, oprava interiéru, 
projektová dokumentace 100.000,- 
                                                                Jan Ivičič
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MĚSTYS DRNHOLEC ROZPOČET NA ROK  2020 (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y :
Očekávaná 

Text § POL. skutečnost  Rozpočet na rok 
20202019

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1111 6 600,00 7 300,00
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatkníky 1112 150,00 160,00
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1113 610,00 650,00
Daň z příjmů právnických osob 1121 5 600,00 5 800,00
Daň z příjmů právnických osob za obec 1122 1 600,00 1 700,00
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 11 14 560,00 15 610,00
Daň z přidané hodnoty 1211 13 700,00 14 500,00
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 12 13 700,00 14 500,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1334 57,00 50,00
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 133 57,00 50,00
Místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu (od občanů) 1340 630,00 750,00
Poplatek za psy 1341 18,50 18,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 4,00 5,00
Poplatek z ubytovací kapacity 1345 33,50 35,00
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 134 686,00 808,00
Správní poplatky 1361 350,00 400,00
správní poplatky 136 350,00 400,00
Daň z hazardních her 1381 150,00 180,00
Dílčí daň z technických her 1385 250,00 220,00
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazard. her 138 400,00 400,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 13 1 493,00 1 658,00
Daň z nemovitostí 1511 3 200,00 3 300,00
Majetkové daně 15 3 200,00 3 300,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) 1 32 953,00 35 068,00
Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství 1032 13,00 13,00
Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 7,00 0,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 4,00 6,50
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 1 000,00 980,00
Základní školy 3113 22,00 5,00
Činnosti knihovnické 3314 2,00 2,00
Rozhlas a televize 3341 10,00 5,00
Zájmová činnost v kultuře 3392 90,00 0,60
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3399 2,00 2,00
Bytové hospodářství 3612 430,00 382,00
Nebytové hospodářství 3613 480,00 344,00
Veřejné osvětlení 3631 58,20 0,00
Pohřebnictví 3632 22,50 22,50
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 880,00 814,00
Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.) 3723 15,00 10,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 300,00 300,00
Domovy pro osoby se zravotním postižením 4357 68,00 0,00
Požární ochrana - dobrovolná část 5512 150,00 150,00
Činnost místní správy 6171 47,00 4,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0,50 0,50
Převody vlastním fůndům v rozpočtech územní úr. 6330 149,80 149,80
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) 2 3 751,00 3 190,90
Bytové hospodářství 3612 0,00 1 300,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0,00 382,00
Požární ochrana - dobrovolná část 5512 600,00 0,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) 3 600,00 1 682,00
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1+2+3) 37 304,00 39 940,90
Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy SF 4111 72,50 0,00
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 4112 1 488,50 1 488,50
Otatní neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu 4116 500,00 0,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4121 120,50 120,50
Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 74,00 0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) 4 2 255,50 1 609,00

P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 39 559,50 41 549,90

Schválený rozpočet na rok 2020 - MĚSTYS DRNHOLEC (v tis. Kč)



V Ý D A J E :
Ozdravování hosp.zvířad,polních plodin,zvl.veterinární péče 1014 30,00 30,00
Vnitřní obchod 2141 103,50 103,50
Cestovní ruch 2143 10,00 10,00
Silnice 2212 250,00 120,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 150,00 2 570,00
Provoz veřejné silniční dopravy 2221 89,50 90,40
Pitná voda 2310 5,00 0,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 1 300,00 2 433,00
Vodní díla v zemědělské krajině 2341 670,00 30,00
Mateřské školy 3111 900,10 4 650,10
Základní školy 3113 3 293,80 3 043,80
Činnosti knihovnické 3314 99,70 99,70
Ostatní záležitosti kultury 3319 21,00 21,50
Činnosti registr.církví a náboženských společností 3330 20,00 20,00
Rozhlas a televize 3341 30,00 32,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 83,00 85,00
Zájmová činnost v kultuře 3392 300,00 1 445,20
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 3399 150,00 171,00
Sportovní zařízení v majetku obce 3412 4,00 8 500,00
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 230,00 260,00
Využití volného času dětí a mládeže 3421 105,00 101,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 25,00 25,00
Bytové hospodářství 3612 380,00 384,00
Nebytové hospodářství 3613 400,00 500,00
Veřejné osvětlení 3631 550,00 1 850,00
Pohřebnictví 3632 5,00 5,00
Územní plánování 3635 300,00 315,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 63 500,00 11 132,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 620,00 820,00
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunálních) 3723 1 230,00 1 231,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 1 268,40 1 642,00
Denní stacionáře a centra denních služeb 4356 10,00 10,00
Terénní programy 4378 0,00 6,20
Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 15,00 10,00
Požární ochrana - dobrovolná část 5512 686,50 686,50
Zastupitelstva obcí 6112 1 327,20 1 432,70
Volby do Evropského parlamentu 6117 46,50 0,00
Činnost místní správy 6171 4 750,30 4 940,50
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 22,00 22,00
Pojištění funkčně nespecifikované 6320 80,00 80,00
Převody vlastním fůndům v rozpočtech územní úr. 6330 149,80 149,80
Ostatní finanční operace 6399 1 850,00 1 850,00
Finanční vypořádání minulých let 6402 66,10 0,00
Ostatní činnosti j.n. 6409 1,50 0,00
V Ý D A J E   C E L K E M 85 127,90 50 907,90

F I N A N C O V Á N Í :
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 8115 21 968,40 9 158,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - 8123 23 600,00 3 400,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 8124 0,00 -3 200,00
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M 45 568,40 9 358,00

Rekapitulace v tis. Kč: PŘÍJMY
VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ

39 559,50 41 549,90
85 127,90 50 907,90
45 568,40 9 358,00

********* INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZÁJEZDY **********
Muzikálové představení Čarodějka, které se mělo konat 29. 3. 2020 v Praze, 

se přesouvá na podzim. Prosím účastníky, aby vyčkali dalších informací. 
Děkuji za pochopení.          Bronislava Šimčíková
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ODPADY:

rok    příjem občané        příjem               příjem             výdaje                       rozdíl               EKO-KOM          celkem
2017     768 647 Kč  302 555 Kč    1 071 202 Kč   1 443 003,00 Kč  -371 801,00 Kč
2018     755 663 Kč   333 709 Kč      1 089 372 Kč  1 846 316,52 Kč  -756 944,52 Kč
2019     684 311 Kč  320 947 Kč     1 005 258 Kč  2 000 306,75 Kč   -995 048,75 Kč

 

STOČNÉ:

rok             příjem občané             výdaje                 z toho investice           rozdíl

2017              862 991 Kč       1 793 926,40 Kč                3 000,00 Kč               - 930 935,40 Kč
2018           1 029 519 Kč       3 556 536,54 Kč       2 836 080,54 Kč            - 2 527 017,54 Kč
2019              879 046 Kč       1 226 941,44 Kč           181 500,00 Kč               - 347 895,44 Kč

Poplatky za odpady a za stočné

 Městys bohužel musel přistoupit 
k nepopulárnímu kroku a tím je navýšení 
poplatků za odpady a za stočné.
 U odpadů jsme spoustu let drželi cenu 
500 Kč/osoba/rok, ale jak vidíte níže v ta-
bulce, od roku 2017 došlo k  razantnímu 
navýšení nákladů na jejich likvidaci. Je to 

způsobeno mimo jiné výpadkem obcho-
dování s  vytříděným papírem a plastem 
a navýšením cen u svozové společnosti. 
Proto byla stanovena cena na rok 2020 na 
600 Kč/osoba/rok. Popravdě i to je málo, 
městys bude na likvidaci odpadů doplácet 
i nadále.

 U stočného je situace velmi podob-
ná. Na Břeclavsku jsme jedni z mála obcí, 
které mají kanalizaci ve svém vlastnictví, 
a tudíž si můžeme stanovovat cenu sami. 
Opět jsme velmi dlouhou dobu do roku 
2018 drželi cenu na velmi malé výši a to 
17 Kč/m3, i když po vyúčtování všech po-
ložek výpočtu cen za období roku 2017 a 
kalkulace ceny na rok 2018 výsledná cena 
vycházela na 49,97 Kč/m3. Přitom se vždy 
náklady na odvádění odpadních vod blíži-
ly ceně VaK Břeclav, které jsou vlastníkem 

většiny kanalizační sítě na Břeclavsku. 
Pro srovnání, momentálně má VaK cenu 
za stočné 54,16 Kč/m3. Proto jsme na rok 
2019 stanovili cenu 25 Kč/m3 i když po 
vyúčtování všech položek výpočtu cen za 
období roku 2018 a kalkulace ceny na rok 
2019 výsledná cena vycházela na 53,18 
Kč/m3. Na letošní rok jsme stanovili cenu 
na 30 Kč/m3. 
 Minimálně u stočného je předpoklad, 
že se bude cena i nadále postupně zvyšo-
vat a já doufám, že tuto situaci pochopíte.

 Jan Ivičič
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 V  posledních týdnech náš běžný ži-
vot ovlivnilo šíření nového onemocnění 
COVID-19. Pevně věřím, že v době, kdy se 
k vám dostane výtisk Občasníku, bude epi-
demie v naší zemi na ústupu a naší obci se 
vyhne. Dá se předpokládat, že některá ome-
zení budou pokračovat i v dalších měsících. 

 Obecná doporučení pro občany:
 • vyhněte se kontaktům s lidmi, které nejsou nezbytné
 • používejte roušky
 • opakovaně a důkladně si myjte ruce
 • buďte solidární a ohleduplný, pokud trpíte respiračním onemocněním, při  
  kýchání a kašlání užívejte nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání  
  si zakrývejte ústa paží/rukávem, nikoliv rukou
 • pomáhejte seniorům ve svém okolí s nákupy potravin nebo léků
 • čerpejte informace ze zaručených zdrojů.

 !!! Pokud si nejste jistí svým zdravotním stavem a jak se chovat, kontaktujte  
 telefonicky o radu svého praktického lékaře, nechoďte do ordinace. 

Níže uvádím několik důležitých informací, 
které Vám případně pomohou.
Onemocnění má příznaky i průběh podob-
né jako závažnější chřipka. Projevuje se ho-
rečkou, velkou únavou a dušností. Později 
se přidá suchý dráždivý kašel, případně bo-
lest svalů a kloubů.

Další informační linky:
 • Koronavirus infolinka KHS JmK +420 773 768 994, po-pá: 07:00-17:00
  (více operátorů), mimo tuto dobu,
 • Jihomoravský kraj zřídil informační linku, která má ulevit přetížené lince 
  Krajské hygienické stanice: 800 129 921,
 • celostátní informační linka 1212,
 • infolinka Státního zdravotního ústavu +420 724 810 106, +420 725 191 367

 Doporučujeme seniorům a  lidem 
se zdravotními potížemi,  aby se vyhýbali 
místům s větší koncentrací lidí. Typicky se 
jedná o obchody s potravinami. Pokud tedy 
potřebujete obstarat nákup, zavolejte svým 
rodinným příslušníkům nebo známým 
a nechte si ho přinést. Informace, uklidnění 
i  zprostředkování pomoci nabízí celostát-
ní linka Seniorpointů, fungující nonstop: 
840 111 122.

 Pro potřeby podnikatelů a  živnostní-
ků, jejichž ekonomické aktivity byly ome-
zeny nebo úplně pozastaveny v  důsled-
ku šíření koronaviru, zřídil CzechInvest 
a  Ministerstvo průmyslu a  obchodu  linku 
224 854 444.  
 Odpovědi na dotazy podnikatelů a dal-
ší stěžejní informace se průběžně aktualizují 
také na webu businessinfo.cz.

Epidemie onemocnění COVID-19

Bronislav Kocman
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-------------------------------------- Den dětí ------------------------------------- 
Dovolujeme si pozvat malé i velké na oslavu dětského dne, 

který proběhne v sobotu 30. 5. 2020 na „Starátku“. 
Těší se na vás pořadatelé.
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Vážené čtenářky,  
vážení čtenáři,

ne všech dosavadních příspěvcích jsme obraceli 
pozornost k občanskému zákoníku, jinými slo-
vy k právu civilnímu a ještě jinými slovy k prá-
vu soukromému. Tento díl by však měl přinést 
změnu. Civilní právo nepochybně nabízí další 
a další témata, se kterými by se dalo pracovat, 
avšak nechci, aby se tyto příspěvky staly mo-
notématickou rutinou. Věřím, že i jiné oblasti 
práva dokáží upoutat Vaší pozornost a být Vám 
ku prospěchu.
 Tento díl se zaměří na právo trestní, tedy 
právo veřejné. O právo veřejné se jedná z toho 
důvodu, že na jedné straně stojí veřejná moc – 
stát a na druhé straně občan. Veřejnou mocí pak 
rozumíme na poli trestního práva policii, státní 
zástupce a soudy.
 Když je řeč o trestním právu, tak se větši-
ně lidí vybaví zločinci páchající tu nejzávažnější 
trestnou činnost, přísné tresty odnětí svobody 
a věznice, tak jak je toto odvětví práva prezen-
továno v  médiích. Trestní stíhání však může 
postihnout kohokoliv. Stačí, když z nedbalosti 
zapříčiníte dopravní nehodu při které někdo 
utrpí zranění, která ho omezí na dobu delší než 
šest týdnů. Typicky komplikovanější zlomenina 
a rázem Vám hrozí odnětí svobody až na čtyři 
léta.  
 Avšak nezoufejte, právní předpis na tako-
véto případy, kdy by nebylo spravedlivé pacha-
tele trestat, pamatuje, a to v ustanovení § 307 
trestního řadu. Zákon zde stanoví, že „v řízení o 
přečinu, může se souhlasem obviněného soud a 

v přípravném řízení státní zástupce podmíněně 
zastavit trestní stíhání, jestliže se obviněný k 
činu doznal, nahradil škodu, pokud byla činem 
způsobena, nebo s poškozeným o její náhra-
dě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná 
opatření k její náhradě, nebo vydal bezdůvodné 
obohacení činem získané, nebo s poškozeným 
o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná 
vhodná opatření k jeho vydání, a vzhledem k 
osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho do-
savadnímu životu a k okolnostem případu lze 
důvodně takové rozhodnutí považovat za do-
stačující.“
 Výhodou toho postupu je, že obviněnému 
není ukládán trest odnětí svobody ani zákazu 
činnosti spočívající v  zákazu řízení motoro-
vých vozidel, a dále že nemá záznam v rejstří-
ku trestů. Nutno dodat, že výše popsané řešení 
trestní věci není nárokové, záleží jen na statním 
zástupci, či soudci, zda takto rozhodne. Z pra-
xe dodávám, že ani státní zástupce, ani soudce 
zpravidla výše uvedeným způsobem nerozhod-
ne v  případě, že obviněný zapříčinil dopravní 
nehodu pod vlivem alkoholu či jiné návykové 
látky.   

Z jiného soudku....

1. RIDE 2020 
začátek motorkářské sezony pod Pálavou
Kdy: pátek 1. 5. 2020
Kde: parkoviště před barem „NOVÁ RADNICE DRNHOLEC“
Program:
12:00 - příjezd účastníků vyjížďky a výstava zúčastněných strojů
13:00 - start motocyklové vyjížďky okolo Mušovských jezer
15:30 - zakončení motocyklové vyjížďky u baru „NOVÁ RADNICE 
DRNHOLEC“

Srdečně zveme všechny milovníky jedné stopy a krásných strojů!
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 Vypráví se, že jeden zámožný muž se svým 
synem vášnivě milovali umění a sbírali umě-
lecká díla. Ve sbírce měli vše, od Picassa až po 
Rembrandta. Před obrazy trávili dlouhé chvíle. 
Když vypukla válka, syn musel narukovat. Byl 
velmi odvážný. V jedné bitvě se snažil zachránit 
těžce zraněného kamaráda. Když už byli téměř v 
bezpečí, smrtelně ho zasáhla kulka. Zpráva otce 
zdrtila, ztrátu jediného syna nesl velmi těžce.
 Po válce se u dveří zarmouceného otce ob-
jevil mladý muž. Nesl v náručí velký předmět. 
Řekl: “Pane, neznáte mě, ale já jsem ten voják, 
kterému váš syn zachránil život. Je mi to moc 
líto, že zahynul. Znali jsme se velmi dobře a on 
mi často vyprávěl o vaší lásce k umění.“ S těmi 
slovy podal mladý muž otci balík a řekl: “Nic moc 
to není, nejsem zrovna velký malíř, ale myslím 
si, že váš syn by měl radost, kdybyste tento dar 
přijal.“ Otec balík rozbalil. Nemohl uvěřit svým 
očím. Byl to portrét jeho syna, který tento mladý 
muž namaloval. S úžasem pozoroval, jak věrně 
vystihl jeho podobu. Do očí mu vstoupily slzy. 
Poděkoval a nabídl mu, že za obraz rád zaplatí. 
„Ne, ne, pane, dlužníkem jsem já. Nikdy bych ne-
mohl zaplatit za to, co pro mne udělal váš syn. 
Přijměte tento dar jako dík a vzpomínku.“
 Obraz pak měl čestné místo v jeho sbírce. 
Kdykoli někdo přišel na návštěvu, otec ho vedl 
nejdříve k portrétu jeho syna a teprve potom 
mohli obdivovat vzácná díla slavných mistrů.
 Za několik let po této události otec zemřel. 
Podle poslední vůle měla být celá sbírka prodána 
ve velké aukci. Sjelo se mnoho významných sbě-
ratelů a netrpělivě čekali, až uvidí vzácná díla. 
Měli jedinečnou příležitost nakoupit díla mistrů.
Před nedočkavými účastníky se nejdříve objevil 
portrét syna. Licitátor klepl poprvé kladívkem 
a oznámil: „Zahajujeme aukci. Před vámi je 

portrét syna. Kdo přijde s první nabídkou? Kdo 
začne?“ Nastalo rozpačité ticho. Pak se ze zadní 
řady ozval muž: „Chceme vidět mistry! Tenhle 
vynechte.“ Licitátor však trval na svém. „Draž-
bu začínáme portrétem syna. Kdo udělá první 
nabídku? Kdo začne?“ Znovu se ozval rozčile-
ný hlas: „Přišli jsme se podívat na Van Gogha, 
Rembrandta. Dejte se do pořádné dražby! Ne-
chte portrét syna nakonec.“ Licitátor pokračo-
val. „Nabízím portrét syna. Kdo začne, kdo chce 
koupit portrét syna?“ Opět nastalo trapné ticho. 
Konečně se vzadu ozval hlas. Patřil rodinnému 
zahradníkovi, který se na aukci přišel jen podí-
vat. Tiše řekl: „Nabízím za portrét deset dolarů.“ 
Zahradník nepatřil mezi boháče a deset dolarů 
bylo vše, co u sebe právě měl. „Máme první na-
bídku. Deset dolarů, kdo dá víc?“ Další nabídka 
nepřicházela, a tak licitátor zvedl kladívko se 
slovy: „Poprvé, podruhé“ a po krátké pauze klepl 
potřetí. „Prodáno za deset dolarů!“ Muž, který 
seděl ve druhé řadě, zvolal: „Konečně, dejme se 
do pořádné dražby!“ Licitátor však odložil kla-
dívko se slovy: „Pánové, je mi líto, ale aukce je u 
konce“. „A co bude s díly mistrů a dalšími obra-
zy?“ „Je mi líto. Jsem vázán podmínkou poslední 
vůle. Když jsem byl určen, abych vydražil tuto 
sbírku, nesměl jsem nic prozradit, dokud nebude 
vydražen portrét syna. Teď všem oznamuji, že 
kupec portrétu syna získává nejen celou sbírku, 
ale stává se dědicem celé pozůstalosti. Ten, kdo 
koupil syna, dostal vše!“
 Kdyby sběratelé znali podmínku poslední 
vůle, určitě by dražba vypadala jinak. Všichni 
by se předháněli ve zvyšování částky. Každý by 
chtěl získat vzácné obrazy a stát se dědicem celé 
pozůstalosti. Ale neznali podmínku, která byla 
klíčem k bohatství. Pohrdli portrétem syna a 
odešli s prázdnou.
 I náš život se podobá aukci. O Velikonocích 
si připomínáme nesmírnou lásku Božího Syna k 
nám, která se projevila tím, že za nás obětoval 
sám sebe. To je jádro křesťanství. Správně pro-
žívat postní dobu a Velikonoce znamená nepře-
hlédnout a neodmítat Syna, ale právě naopak, 
protože jedině skrze kříž se můžeme stát dědici 
jeho království.
 Ať velikonoční radost ze vzkříšení je pro 
nás všechny v této těžké době světové pandemie 
zdrojem síly a naděje v Kristovu blízkost a koneč-
né vítězství!                     S použitím materiálu btm. 
              P. Komárek Jiří, farář 

Portrét Syna
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Vážení čtenáři,
prodlužující se dny, vyšší teploty a sluníčko jsou klasickým zna-
kem blížícího se jara, které vždycky probouzelo žáky a žákyně ze 

„zimního“ útlumového období k vyšší aktivitě. Mimořádná opatření vlády ovlivnila jindy rušný jarní 
život školy. Je bez žáků a žákyň. Všichni chápeme, že tato opatření jsou nutná a věříme, že budou 
účinná a brzy se vrátíme do normálních kolejí. 
Nicméně dva a půl měsíce letošního roku probíhaly standardně, tak se pojďme za nimi ohlédnout. 
Pochopitelně, že nelze zaznamenat každodenní školní práci, ale spíše přinášíme souhrn různých akcí 
školy, o kterých vás pravidelně informujeme i na webových stránkách školy (drbnik.cz).  
                              Jana Kalandrová

„Nemilovat knihy znamená nemilovat 
moudrost. Nemilovat moudrost však 

znamená stát se hlupákem.“ (Jan Amos 
Komenský)

Leden
  Po dvou týdnech vánočních prázdnin jsme se 6. ledna vrátili zpět do školních lavic. Tou-
žebně jsme očekávali nástup zimy, ale sněhu ani mrazu jsme se nedočkali. Naopak nás postup-
ně začala trápit chřipka, která se postupně přelévala z vyšších ročníků na nižší, a tak bylo občas 
problematické uzavírat pololetní známky, když právě žáci, kteří měli zájem si známku opravit, 
byli nemocní… 
 Jak jsme na tom tedy v pololetí byli? Z celkového počtu 273 žáků školy prospělo s vyzna-
menáním 134 žáků, neprospěli 3 žáci. Co se týká chování, převažovaly pochvaly nad důtkami. 
Bylo uděleno 102 pochval třídního učitele a 9 pochval ředitelky školy. Na druhé straně jsme 
museli udělit tato kázeňská opatření: 20 důtek třídního učitele, 8 důtek ředitelky školy, 1 dru-
hý stupně z chování a 1 třetí stupeň z chování. Doufáme, že na konci školního roku budou 
výsledky příznivější. 
 Kromě učení, zkoušení, psaní testů a pololetních známek pokračoval nácvik polonézy a 
půlnočního překvapení na školní ples, dále se uskutečnila konverzační soutěž v anglickém ja-
zyce, družstvo mladších žáků nás reprezentovalo v krajském kole šachů, užili jsme si županový 
den, mladší žáci byli v planetáriu i divadle a ti starší vyrazili na lyžařský výcvik. Nechyběla ani 
tradiční lednová beseda o zahraničních misích naší armády. 

 Dne 7. 1. jsme 4. A a 5. A jeli do pla-
netária. Náš program se jmenoval Země 
v pohybu. Před programem jsme probírali 
souhvězdí. Zjistili jsme, že první nejjasněj-
ší hvězda je Sirius a Polárka je 48. nejjas-
nější hvězda. 
 Po programu jsme se nasvačili a pak 
jsme si mohli koupit suvenýry. Byl to moc 
pěkný a poučný výlet.

Planetárium 4. a 5. tř. - 7. 1. 2020                                                      

pokračování na str. 12
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pokračování na str. 13

Lyžařský výcvikový kurz 18. – 24. 1. 2020                                      

Adéla Vyšková 
a Melanie Laskovská, 

foto 
Markéta 

Pernesová

Trochu zvláštní lyžařský kurz zažili žáci naší školy společně s učiteli. 
Dlouho očekávanou akci výrazně ovlivnila chřipková epidemie, se kterou 
bojovala spousta žáků. Ti, kteří vydrželi, si užili krásné chvíle na sněhu 
i mimo něj.           Stanislav Pichanič

 V pátek 24. ledna 2020 proběhla již tra-
diční beseda pro devátý ročník, tentokrát doplně-
ný o žáky osmého ročníku. Jako besedující přijeli 
pan David Hušek, svobodník v aktivní záloze, a 
pan Roman Kopřiva, plukovník ve výslužbě z Ko-
munitního centra válečných veteránů v Brně.  
 Pan Hušek vyprávěl o svém působení v mi-
sích UNPROFOR, UNCRO a IFOR v zemích bý-
valé Jugoslávie, pan Kopřiva pro změnu sezna-
moval žáky se svým působením v Afghánistánu. 
Svoje vyprávění doplnili o spoustu fotek, videí a 
drobných předmětů - suvenýrů, dovezených pří-
mo z bojových misí. 
 Jako vždy byla beseda velmi zajímavá, 
hlavně díky osobním zážitkům obou veteránů.
                       Soňa Zabloudilová

Beseda k zahraničním misím armády ČR – 24. 1. 2020               
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 V úterý 28. 1. 2020 se druž-
stvo šachového kroužku ve složení 
Petr Zugárek, Tomáš Zugárek, Vi-
lém Hanker a Jan Matoušek zú-
častnilo krajského kola šachového 
turnaje družstev v Břeclavi. 
 Žáci odehráli celkem sedm 
partií, ve velké konkurenci se umís-
tili na pátém místě. Hráčům děkuji 
za předvedené výkony a přeji další 
hráčské úspěchy.  
                                       Hedvika Škrabalová

 Ve čtvrtek 30. 1. 2020 se žáci prvních a druhých 
tříd vydali do Brna na úžasné divadelní představení Jája a 
Pája.  
 

Krajské kolo v šachu
- 28. 1. 2020                                    

Divadlo Radost - 30. 1. 2020                                                         

pokračování na str. 14
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Výtvarný projekt 5. A    

 Smysly a smyslovost hrají ve vý-
tvarné výchově jednu ze zásadních rolí. 
Snažíme se je využít a podnítit žáky k 
jinému přemýšlení a vnímání svého díla. 
Cílem tohoto projektu je využití jednotli-
vých smyslů v umění. Důležitou roli hraje 
imaginace ve spojení se smysly a kreativi-
ta žáků. Projekt se skládá z 6 dílčích úko-
lů. V prvním úkolu měli žáci za úkol spojit smyslovost, tělesnost a typické znaky daného smyslu. Ve 
skupinách zpracovávali volnou technikou na velký formát papíru jednotlivé smysly. Výsledek můžete 
posoudit v podání 5. A, kteří se ho zpracovali na výbornou. 
 Tato díla naleznete také v naší „GALERII VE ŠKOLE“.   Martina Lerch

Únor
  Únor bílý, pole sílí…tak to letos opravdu nebylo. Za téměř jarního počasí v první části 
února finišovala příprava na 22. školní ples. A vydařil se! Po něm jsme si trochu odpočinuli, 
protože jsme měli jarní prázdniny. Do konce února jsme ještě vyslali žáky na okresní kolo 
zeměpisné olympiády, převlékli jsme se do masek při dalším tematickém dnu a žáci 8. A jeli 
do Anthroposu v Brně. 

 Dětem se představení moc líbilo. 
Po příjezdu do školy čekalo rozdávání 
vysvědčení - pro prvňáčky to bylo první 
pololetního vysvědčení.  
                                                                                                 Pedagogové 1. a 2. tříd

 MÁ TO 
SMYSL?

?
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22. školní ples

pokračování na str. 16

 Sobotní datum 15. 2. nám trošičku pokazil 
tu dvojkovou řadu, ale to bylo to poslední, co se ne-
povedlo. 
 Dlouhodobá pilná (pravda někdy nucená) 
příprava přinesla své ovoce: pěkně vyzdobený, i 
když už dosluhující sál, nádherná polonéza – ze 
žáků školy se během chvíle stali elegantní taneč-
níci a tanečnice (rodičům patří poděkování za 
společenské oděvy), bohatá soutěž o ceny, překva-
pivá tipovací soutěž – kdo by řekl, že tak mladému 
pedagogickému sboru je už dohromady 1 196 let, 
osvědčená hudba Šarže 54 a plný sál dobře se ba-
vících hostů. 
 To byl letošní školní ples s podtitulem CES-
TA KOLEM SVĚTA. Předešlé roky se témata pro 
ples sama nabízela – 100 let republiky, 30 let 
od sametové revoluce, jindy valentýnské datum. 
Letos to dalo trochu přemýšlení, ale nakonec nás 
oslovila výročí našich cestovatelů Hanzelky a Zik-
munda a vydali jsme se po jejich stopách. 
 V půlnočním překvapení zhlédli účastníci 
plesu ve škole natočený dokumentární film, který 
svými tanci a kostýmy dokreslili paní a páni učite-
lé. Velmi zdařilé.
 Na letošní ples už můžeme jenom vzpomí-
nat, ale rok je krátká doba a za chvíli začneme 
připravovat 23. ples a můžeme se těšit na krásné 
prostředí nového drnholeckého kulturního domu. 
Doufáme, že si to opět užijeme, tak jako ten ples 
letošní.    Jitka Radkovičová
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Karnevalový den - 27. 2. 2020                                                                   
 Za hojné účasti proběhl další tematický den. Spousta masek a do-
plňků navodila karnevalovou atmosféru, kterou dotvořili učitelé svými 
maskami. V odpolední vědomostní soutěži žáci vyhledávali informace o 
největším karnevalu na světě v Rio de Janeiro. Po vyhodnocení a násled-
ném sečtení bodů se na první místo vrací třída 9. A.      Radka Tesařová
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 Rozloučili jsme 
se se zimou a jaro 
v  naší školičce vítá-
me s úsměvem. Děti 
mají za sebou velký 

kus cesty, na které poznaly nové paní učitelky, 
kamarády, dozvěděly se spoustu zajímavých in-
formací, zdokonalily své dovednosti a jsou na 
nich znát velké pokroky, za což jim patří velká 
pochvala. Odměnou jim nejsou jen pochvaly a 
pohlazení paní učitelkami, ale i společné akce 
a výlety. 
 V listopadu jsme si užívali „Barevné pát-
ky“, kdy jsme se vždy všichni oblékli do jedné 
barvičky a dopoledne věnovali dané barvičce, 
hrám, tanci a smíchu. Pravidelně nás navště-
vuje divadlo Úsměv, které nám v prosinci (kro-
mě pohádky) přivezlo i sníh a dva sněhuláky, se 
kterými se děti koulovaly. Nechyběl ani výlet do 
Bonga v Brně, kde jsme se věnovaly pohybu a 
hledání paní učitelek, které se společně s dětmi 
vrátily o několik let zpět, schovávaly se dětem a 
dováděly na prolézačkách. Zadovádět si k nám 
do školky na chvíli odskočili v prosinci i čerti 
z pekla, ale hlídal je Mikuláš a hodný andílek, 
od kterého jsme dostali sladkou nadílku. Vá-
noční besídka v  sále sklidila obrovský potlesk 
a nesla se v duchu dojetí, vánoční atmosféry a 
uvědomění si, jak jsou naše vystupující hvěz-
dičky šikovné. Abychom se seznámili s oprav-
dovými herci a divadlem, vyrazili jsme za kul-
turou do divadla Radost Brno. Smích a velký 

Březen  

 V  březnu jsme snad radost udělali našim seniorkám kulturním programem k  MDŽ. 
Místní oslava proběhla v sále kulturního domu ve čtvrtek 5. 3. 2020. Dárečky vyrobily děti ze 
školní družiny. Hodně jsme se těšili na maškarní ples pro děti, který se měl konat v neděli 15. 
3. 2020, ale kvůli vyhlášení nouzového stavu v České republice byl zrušen. 
 Od středy 11. března se uzavřela škola. Výuka probíhá „na dálku“ formou samostudia, 
vyučující zadávají úkoly přes webovou aplikaci Bakaláři (rodičům spíše známá jako elektro-
nická žákovská). „Na dálku“ jim za tuto nelehkou práci moc děkuji. Zároveň připojuji po-
děkování za obětavou práci a spolupráci všem pedagogickým pracovníkům naší základní a 
mateřské školy u příležitosti Dne učitelů (28. březen), kdy si připomínáme narození Jana 
Amose Komenského. 
 Vážení čtenáři, závěrem přeji vám všem krásné Velikonoce a věřím, že se brzy život, i 
ten školní, vrátí k normálu.

potlesk dětí byl pro herce obrovskou odměnou a 
jako učitelka musím vyzdvihnout i ukázněnost 
našich dětí. 
V únoru začaly Edukativně stimulační hodiny 
pro předškoláky, kdy do školních lavic usedly 
nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti pilně pracují 
a věřím, že jim to takto zůstane i v první třídě.
Březen přinesl první lekci Plaveckého výcvi-
ku v Hustopečích, kam jezdíme společně s MŠ 
Březí a Dobré Pole. Vzhledem k mimořádným 
opatřením vlády ČR byl plavecký výcvik přeru-
šen.
 A co nás ještě na té naší společné cestě čeká? 
Podíváme se do světa fantazie a kouzel, pole-
tíme do vesmíru na průzkum slunce, měsíce a 
hvězd, vydáme se na putování s velikonočním 
zajíčkem, bude-li školka otevřená, zadovádíme 

Mateřská škola Drnholec

pokračování na str. 16
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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace 
oznamuje, že zápis dětí do Mateřské školy v Drnholci pro školní rok 2020/2021 se usku-
teční ve čtvrtek 7. května 2020 v budově MŠ  Hrušovanská 46 v době od 8.00 do 11.00 
hodin.
 Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte, pode-
psané Informace o zpracování osobních údajů, vyplněný Zápisní list, vyplněnou Žádost o 
přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na webových stránkách drbnik.
cz nebo je možné si tiskopisy od 14. 4. 2020 vyzvednout v MŠ Hrušovanská).
    Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 

2020/2021:
      Základní škola a mateř-
ská škola Drnholec v soula-
du se zákonem č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), stanovila 
následující kritéria, podle 
kterých bude postupovat 
při rozhodování o přijetí dí-
těte k předškolnímu vzdě-
lávání v mateřské škole v 
případě, kdy počet žádostí 
překročí stanovenou ka-
pacitu maximálního počtu 
dětí pro mateřskou školu 
(74 dětí):

Iveta Zelenáková Žaludková, 
vedoucí pracoviště MŠ Drnholec

si s indiány a kovboji a pronikneme do tajemství hudby a 
hudebních nástrojů vystoupením s názvem „To nejkrás-
nější“. 
  Za celý kolektiv MŠ doufám, že „To nejkrásnější“ 
zažívají Vaše děti téměř každý den a i přes nové povin-
nosti, které s  nástupem do MŠ Vaše děti „musely při-
jmout“, navštěvují naši MŠ s radostí.

pokračování na str. 19
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Přednostně budou k předškolnímu vzdělá-
vání přijímány děti, které nejpozději do 31. 
8. 2020 dosáhnou tří let věku a které mají 
trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné 
mateřské školy.
  Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon) dítě mladší 3 let nemá na přijetí do 
mateřské školy právní nárok, ale v případě, 
že po přijetí všech výše uvedených dětí zů-

stanou v mateřské škole volná místa, budou 
další přihlášené děti přijímány podle dosa-
ženého věku od nejstarších po nejmladší.
 V ojedinělých individuálních přípa-
dech může být zohledněna výdělečná čin-
nost rodiče dítěte ze spádové oblasti.
 V případě prodloužení nouzového sta-
vu v ČR budete informováni o změně ter-
mínu zápisu obvyklým způsobem (drbnik.
cz, hlášení místního rozhlasu).

Zápis dětí do 1. třídy
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v  souvislosti s  mimořádný-
mi opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v  souvislosti s  koronavirem a onemocně-
ním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 
2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

 Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec oznamuje, že zápis dětí do 
1. třídy bude probíhat v termínu 1. 4 – 30. 4. 2020 touto formou: 
 1. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve ško-
le prostřednictvím datové schránky nebo emailem s  elektronickým podpisem (datová 
schránka školy: 2unmc3n; podatelna: jana.kalandrova@zsamsdrnholec.cz).       
 2. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole 
prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu školy (Základní škola a mateřská škola 
Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec).
 3. V případě zrušení mimořádných opatření podání přihlášky osobně v kanceláři 
školy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin.
 4. V případě trvání mimořádných opatření podání přihlášky osobně u vchodu ško-
ly v pracovních dnech od 9.00 do 10.00 hodin.
 K zápisu pošlete nebo donesete vyplněnou žádost o přijetí/odklad a vyplněný 
formulář GDPR-zápis, které najdete na webových stránkách školy (drbnik.cz) v sekci 
Formuláře a prostou kopii rodného listu dítěte. 

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k žádosti o odklad povinné školní docházky je 
nutné přiložit dva dokumenty: doporučení školského poradenského zařízení a vyjá-
dření dětského lékaře.  V současné situaci pravděpodobně tyto dokumenty v daném 

termínu mít nebudete. V tomto případě do 30. 4. 2020 podáte žádost o odklad a 
správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského 

zařízení a vyjádření dětského lékaře.

Je nám to velmi líto, ale vzhledem k současné situaci (epidemie COVID-19) nebude 
bohužel možné v termínu 13. května 2020 sbírku v tradiční podobě prodeje kytiček v 

ulicích uskutečnit.
V květnu je plánována pouze on-line kampaň (prodej e-kytiček přes DMS).

Pokud to situace umožní, rádi bychom uskutečnili sbírku v ulicích (prodej kytiček a 
rozdávání letáků) v náhradním podzimním termínu - ve středu 30. září 2020.
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      Plesové období jsme zahá-
jili 26. 1. 2020 v Bulharech. 
Ples byl zahájen Moravskou 
besedou a naši Jarabáčci se 
zúčastnili i soutěží, které 
pro ně zorganizovali vedou-
cí a rodiče Hrozénku. 
   V té době jsme ještě ne-
tušili, že to bude první, ale 
také poslední dětský krojo-
vý ples. Náš dětský krojový 
ples jsme nezrušili, ale pře-
sunuli jsme termín koná-
ní na později. Zájemcům 
dáme určitě vědět formou 
hlášení a plakátků. 
    V únoru naše děti měly 
možnost předvést své umě-

ní a potěšit tak lidovými písněmi a tanci seniory v nedalekých Jiřicích. Děti si vystoupení 
užily a rozhodně nás tam neviděli naposledy. Alespoň dle slov paní starostky. Budeme se 
těšit.        Bronislava Šimčíková     Další fota na 4. str. obálky

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

na oslavu 
Dne matek

Kulturní program se uskuteční 
v neděli 10. května 2020 ve 14.00 v sále kulturního domu. 

těšíme se na Vás
V případě prodloužení mimořádných opatření v ČR budete informováni o změně 
termínu nebo zrušení akce obvyklým způsobem - hlášením v místním rozhlasu.

Babský spolek a Bimbula XI.
Vás srdečně zvou na
XI. slet Čarodějnic a oslavu Filipojakubské noci.
Příznivé větrné podmínky nastanou v Drnholci 
v sobotu 2. 5. 2020.
Zahájení proběhne v 16. hodin na Starátku.
Těšte se na program plný kouzelných atrakcí a překva-
pení pro malé čaroděje a čarodějky. Za soumraku za-
pálíme vatru a budeme křepčit až do rána.
Bohaté občerstvení zajistí naši hasiči.

Filipojakubská noc probouzí magickou moc, zahaleny temnotou čarodějnice letí tmou!
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 Charitativní Tříkrálová sbírka se v České re-
publice letos konala již po dvacáté. V sobotu 11. 1. 
se v prostoru pod starou radnicí v Drnholci sešlo 
20 dospělých a 40 dětí. 
 Dospělí dětem pomohli s oblékáním tříkrá-
lového oblečení, včetně nasazení papírových ko-
run, převzali si potřebné průkazky pro možnost 
identifikace dospělého doprovodu, zapečetěné 
pokladničky pro přijímání finančních příspěvků 
od dárců, křídy pro možnost napsání známého 
požehnání K + M + B + 2020 na dveře domů dár-
ců a patřičné množství balení cukrů na rozdávání 
všem přispěvatelům. Dospělým doprovodům byly 
přiděleny příslušné ulice naší obce a také se určilo 
složení všech 16 skupinek dobrovolných kolední-
ků (dospělý + 2-3 děti). Po následném požehnání 
v kostele začalo putování ulicemi Drnholce, od 
domu k domu. Počasí nám všem přálo, nemrzli 
jsme, nemokli jsme, sluníčko svítilo, a tak bylo 
naše zpívání a koledování veselé. Koledníci díky 
štědrým dárcům a přispěvatelům vybrali na území 
Drnholce neuvěřitelných 51078 Kč – moc děkuje-
me. Díky patří i všem, kdo jakýmkoliv způsobem 
pomohli při přípravách, při koledování, při násled-
ném poskytnutí občerstvení koledníkům a též i 
úřadu Městyse Drnholec, který nám pro tuto akci 
umožnil azyl v jeho prostoru pod radnicí.  
 Malé tříkrálové poděkování pro všechny, 
kteří se zúčastnili letošního koledování – malí, 
velcí, koordinátoři, vedoucí skupinek, koledníci i 
další pomocníci, zajistila Charita Břeclav formou 
návštěvy kina v Mikulově (pohádka „Zakleté pír-
ko“, natočená v roce 2019). Koordinátorka sbírky 
za okres Břeclav, Bc. Jana Studýnková, přijela do 
mikulovského kina, aby poděkovala všem účastní-
kům sbírky uskutečněné na břeclavském okrese, 
jejíž výtěžek bude použit na projekty, které přispě-
jí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky posky-
tovaných sociálních a zdravotních služeb na Břec-
lavsku (např. při podporování domácí hospicové 
péče, při rozvoji projektu „Charitní záchranná síť“, 
při rozvoji krizového dobrovolnického centra, při 

podpoře programů „Primární prevence ve ško-
lách“).
 Budeme rádi, když i příští ročník Tříkrálové 
sbírky, bude tak úspěšný jako letošní výroční sbír-
ka a že nám při koledování po Drnholci pomůže 
stejný (nebo i vyšší) počet dobrovolníků jako v 
tomto roce.
Malé ohlédnutí za uplynulými roky drnholecké 
sbírky:
Tříkrálové sbírky v Drnholci evidujeme od roku 2004, 
kdy je začala organizovat paní Anna Kleinová.
Rok 2004 = 1 skupinka = 19292,50 Kč; rok 2005 
= bez obchůzky, pouze v místním kostele = 4347 Kč; 
rok 2006 = více skupinek = 23719,50 Kč; rok 2007= 
opět bez obchůzky = 5312 Kč
V roce 2008 se do organizace sbírky zapojila paní 
Bronislava Šimčíková, tehdejší knihovnice v místní 
knihovně, kde poskytla koledníkům zázemí i občerst-
vení. Sbírky se od té doby zúčastňovalo více skupinek.
rok 2008 = 28 330 Kč; rok 2009 = 25 839 Kč; rok 
2010 = 30 164 Kč
Od roku 2011 byla stejnou oporou tehdejší nová 
knihovnice, paní Xenie Václavíková.
rok 2011 = 28864 Kč; rok 2012 = 30026 Kč; rok 
2013 = 27 683 Kč; rok 2014 = 27006 Kč
V roce 2015 se organizace sbírky ujala paní Ludmila 
Štyksová a základnou se stala fara u o. Jiřího, protože 
na místní knihovně již nebyl azyl umožněn. Skupinek 
a osob každým rokem přibývalo, a tak bylo azylové 
útočiště po 3 letech na faře přestěhováno do obecní-
ho prostoru pod starou radnicí. Všichni dospělí, kteří 
aktivně pomáhají při vlastním koledování doufají, že 
obecní zázemí budou využívat i v dalších letech. 
rok 2015 = 8 skupinek = 32042 Kč; rok 2016 = 10 
skupinek = 35420 Kč; rok 2017 = 10 skupinek = 
39264 Kč; rok 2018 = 12 skupinek = 40910 Kč; rok 
2019 = 16 skupinek = 48371 Kč; rok 2020 = 16 sku-
pinek = 51078 Kč
  Andrea Španielová, Ludmila Štyksová

2020
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Noční otevřené sklepy 2020
 První únorová sobota opět patřila v Drnholci vínu. Konalo 
se 7. noční putování drnholeckými sklepy. Své sklepy v letošním 
roce otevřelo 18 místních vinařů, kteří nabízeli k  ochutnávce 
mladá vína. 
 Putování začalo tradičně u hasičské zbrojnice, kde si ná-
vštěvníci mohli zakoupit skleničky a degustační lístky. Od ha-
sičské zbrojnice se vydal průvod, v čele s ponocným, Bacchusem 
a hotaři po sklepech, nejprve na Tovární ulici, poté se přesunul 

na Wolkerovu ulici a 
nakonec na Husovu 
ulici. Velké množství 
návštěvníků svědčí 
o tom, že lidé si tuto 
akci oblíbili a že rádi 
přijedou navštívit 
naši obec a pochutnat 
si na vínech místních 
vinařů. Tímto děkuje-
me všem, kteří se do 
této akce zapojili a tě-
šíme se na další, osmý 
ročník.
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 Poslední lednová sobota (25. 1.) večer v Drnholci 
byla v místním, zatím ještě ve starém, kulturním domě ve 
znamení folkloru a lidových krojů, protože se zde konal 
již 12. Krojový ples. 
 K tanci, ale i jen k poslechu nám všem celý večer 
hrála dechová hudba Ištvánci, která se snažila již prvními 
skladbami roztančit sál. Pak následovalo společné focení 
všech zúčastněných, kteří byli oblečeni v různých typech 
lidových krojů. Většina z nich poté předstoupila před přihlí-
žející hosty při slavnostním nástupu, po kterém se krojovaní 
tanečníci rozestoupili do pěti tzv. koleček (tj. 1 kolečko = 8 tančících párů) a letošní krojový ples zahájili odtan-
čením České besedy. Diváci měli opět možnost obdivovat nádherné lidové kroje z různých oblastí, především 
ty ženské kroje, které se při tanci rozvlnily. Přihlížející dali svým výrazným potleskem najevo, že se jim moc 
líbilo, jak tanečníci předem nacvičenou besedu zvládli odtancovat. Poté již sál, provoněný naškrobenými kroji, 
patřil všem, co si přišli zatancovat v rytmu lidových písní, ať byli v krojích či nikoli. V mezihrách se zpívalo 
na lidovou notu a k tomu přišla na řadu i vrtěná (tj. speciální párový tanec). Nechybělo ani slosování o ceny, 
kdy někteří měli štěstí hned při rozbalení lístků. Buď získali okamžitou drobnější cenu nebo ihned věděli, že 
jejich lístek bude zařazen do slosování o hlavní ceny. Prostě jsme si užívali pořádné krojové plesání, které ke 
krojovému plesu neodmyslitelně patří. Atmosféra byla úžasná až do konce této folklorní akce.
 Pořadatelé děkují všem, kteří se letošního krojového plesu v Drnholci zúčastnili a podpořili tím udržo-
vání lidových tradic v naší obci. Poděkování patří též i všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému konání plesu 
a také všem fotografům a kameramanům, kteří tuto folklorní atmosféru zachytili na svých zařízeních a kteří 
své fotografie a videa zveřejnili na dostupných webových stránkách sociálních sítí. 
 My, krojovaní, věříme, že folklor v naší obci bude mít i nadále své příznivce a že se i díky nim příští rok 
uskuteční již 13. ročník této akce. Při krojovém plesání v Drnholci v roce 2021 se možná potkáme již v novém 
kulturním domě. Těšíte se?               Za krojované tanečníky a pořadatele Andrea Španielová.            Další fota na 2. str. obálky

XII. Krojový ples

TJ Dynamo Drnholec, z.s. a drnholečtí stárci 
vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY
v Drnholci,

které se budou konat
4. - 5. 7. 2020 

na hřišti TJ Dynamo Drnholec.
V sobotu k tanci a poslechu hraje dechová hudba Sokolka ze Šakvic. 

Začátek ve 20.00 hod.
V neděli hraje kapela Horenka, začátek ve 20.00 hod. 
V neděli od 15.00 odpoledne s krojovanými stárky.

NĚKTERÉ AKCE SE MOHOU Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU 
A VYHLÁŠENÝCH KRIZOVÝCH OPATŘENÍ ZRUŠIT. 

Sledujte hlášení místního rozhlasu nebo stránku na facebooku.
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2020FFašankový průvodašankový průvodFašankový průvod
před místním hostincem „U Ondrů“.
 Téměř na každé z uvedených ulic měly někte-
ré rodiny pro účastníky průvodu připraveno boha-
té a velmi chutné občerstvení – chlebíčky, řízečky, 
vdolky, koblihy, boží milosti a mnoho dalších fašan-
kových dobrot a také něco pití. Tyto rodiny navíc 
finančně přispěly do pokladniček. Jako poděkování 
za toto slané i sladké mlsání, za nápoje a také za fi-
nanční příspěvky krojovaní mládenci na každé ulici 
alespoň jednou, jak se říká, zaskákali „Pod šable“. 
V závěru akce, jsme ti, co průvod v předvečerních 
hodinách dokončili (nebylo nás málo), opět skupi-
nově pózovali fotografům, a to na prostranství před 
hostincem. Rozdělili jsme si všechny masopustní 
dobroty, které jsme při cestě nesnědli.  
 Děkujeme všem, kteří nám otevřeli svá srdce 
a kteří finančně přispěli na rozvoj místního folklor-
ního spolku Jarabáček. Poděkování patří samozřej-
mě i těm, kteří se po dobu průvodu starali o naše 
chuťové buňky, protože pro nás připravili ty skvělé 
masopustní dobroty. Jsme rádi, že zúčastnění pod-
pořili tuto lidovou fašankovou tradici – děkujeme. 
Děkujeme též všem fotografům a kameramanům, 
kterým se podařilo naše fašankové veselí zachytit 
na svých fotografiích a videích, které zveřejnili na 
různých webových stránkách a sociálních sítích.  
 Věříme, že i v příštím roce se nás na fašan-
kový průvod dostaví opět větší počet maskovaných 
lidí a že budeme i nadále v Drnholci udržovat tuto 
krásnou a bujarou tradici.
       Za jednu z mnoha masek Andrea Španielovási.

Další foto na 2. starně obálky

  Sobotní (22.2.) poledne, to byl ten pravý čas 
sejít se u místního kulturního domu v Drnholci a 
pak všichni společně pokračovat jako účastníci le-
tošní fašankové obchůzky po vybraných ulicích na-
šeho městyse. 
 V různých maskách se nás sešlo docela hod-
ně, děti i dospělí. Dalšími zúčastněnými byli i krojo-
vaní mládenci, kteří v průběhu fašankového průvo-
du několikrát zatančili tanec „Pod šable“. Nechyběl 
i dospělý nemaskovaný doprovod malých dětí, které 
šly v zajímavých maskách s námi v průvodu. Pode-
psali jsme se do kroniky a pak před vlastním za-
hájením fašankového veselí následovalo společné 
focení masek. Při pózování fotografům jsme zapl-
nili venkovní schodiště zatím stávajícího místního 
kulturního domu, takže nás opravdu nebylo málo. 
  První zastávka byla před domem pana sta-
rosty, kterého jsme požádali o udělení práva konat 
fašankové veselí v ulicích Drnholce a práva vybírat 
drobné finanční příspěvky od našich spoluobčanů, 
kteří nám otevřou dveře svých domovů nebo které 
potkáme při cestě. Zde se také za doprovodu tónů 
z tahací harmoniky uskutečnilo první odtančení 
mužského tance „Pod šable“, které bylo poděková-
ním za udělení práv a za první občerstvení, které 
pro nás připravila starostova rodina. Naše cesta 
pokračovala po ulicích Tyršova, Havlíčkova, Hu-
sova (od vrby směr škola), Dělnická, Smetanova, 
Lidická (od křižovatky směr náměstí, kolem au-
tobusové zastávky), Dolní (první část), Palackého 
(kolem bytovek), Dyjská (část), Dolní (druhá část), 
U Sýpky (část), Polní, Zahradní, Hornická, Hru-
šovanská (kolem bytovek). Průvod jsme zakončili 
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 Milí čtenáři, rád bych se s Vámi podělil o 
některé výhledy na vzdálené pohoří Alp v Rakous-
ku. Začátkem tohoto roku panovaly v některých 
dnech velmi dobré podmínky umožňující viditel-
nost i do vzdálenosti okolo 150 km. 
 Bylo tak možné vidět i pouhým okem nejbliž-
ší výraznější hory Alp, jako jsou Klosterwappen z 
pohoří Schneeberg, Ötscher nebo Reisalpe. Právě 
horu  Klosterwappen  (2076 m)  z  pohoří Schnee-
berg  je možné spatřit společně s částí Drnholce 
už z některých vyvýšených úseků silnice směrem 
od Nové Vsi nebo Pasohlávek, což zachycuje při-
ložená fotografie z místa u Velkého Žlebu poblíž 
křižovatky Drnholec, Nová Ves a Pasohlávky. Tato 
fotografie byla pořízena v odpoledních hodinách 
ke konci února a zachycuje pohoří Schneeberg ze 
vzdálenosti 137 km vzdušnou čarou (viz titulní 
strana obálky). 
 Větší část alpských pohoří je možné pozoro-
vat také z drnholecké rozhledny U křížku, kde jako 

dobrý orientační bod poslouží fotovoltaická elek-
trárna u Jevišovky, za kterou se v dálce při dobré 
viditelnosti tyčí právě pohoří Schneeberg. Tento 
pohled zachycuje přiložená fotografie č. 1 (pod 
článkem) z poloviny února, která byla pořízena 
chvíli před západem slunce. 
 Další fotografie z drnholecké rozhledny za-
chycuje horu Ötscher (1893 m) ze vzdálenosti 145 
km a po pravé straně je možné spatřit menší část 
hory Dürrenstein (1878 m) ze vzdálenosti 158 km 
(viz titulní strana obálky). 
 Na fotografii č. 2 níže je zachyceno vícero 
hor současně, zleva pohoří Gutensteinské Alpy s 
nejvyšší horou Reisalpe (1399 m), zprava pak po-
hoří Mürzstegerské Alpy  s nejvyšší horou  Göller 
(1766 m). Pro tento pohled je dobrým orientač-
ním bodem komín cihelny v Hevlíně.
 Pokud tedy nastanou podmínky s výbornou 
viditelností, určitě se vyplatí dívat se tímto jihozá-
padním směrem a snad se podaří i Vám přesvěd-
čit se na vlastní oči o tomto výhledu na rakouské 
Alpy.
    Roman Urbanský

Alpy na dohled.............. 

Foto č. 2Foto č. 1

Před dvěma lety jsme se rozhodli začít budovat 
dětskou základnu, abychom i do budoucna mohli 

chodit podporovat místní 
fotbalisty na hřiště TJ. 
Vzhledem k tomu, že nyní 
je k dispozici rozmanité 
množství volnočasových 
aktivit, není o fotbal tako-
vý zájem jako býval kdysi. 
Bohužel se s tímto pro-
blémem potýkají i ostatní 
kluby, nejen Drnholec. I 
přes to, že je nám velkým 
konkurentem dětská fot-

balová základna v Novosedlech, bychom rádi obno-
vili mládežnický fotbal.
 Nyní se tréninků účastní zhruba 10 dětí růz-
ných věkových kategorií, proto zatím není možné 
přemýšlet o přihlášení do soutěže. Rádi bychom 
Vás, rodiče sportovně založených dětí, touto cestou 
požádali o pomoc. Tréninky bývají zatím jen jednou 
týdně (ve středu v 17 hod.), což bychom při pravi-
delné, a hlavně vyšší účasti dětí samozřejmě rádi 
změnili. Bohužel, dokud se nepodaří stabilizovat 
počet dětí, nebude možné v našem úsilí postoupit 
dál. Každý nový zájemce je u nás vítaný.
 Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Za TJ Dynamo trenéři Michaela Čápková & Martin Mrenica

TJ Dynamo Drnholec – přípravka  
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Společenská kronika
LEDEN 
Karbulová Esterka 
Boudná Anežka 
Hrabcová Marie 
Šimčík František 
Hrabica František 
Šůstková Marie 
Nečasová Rosalie
Tábora Rudolf 
Kaňáková Růžena 
Konečný Stanislav 
Kolková Eva 
Štyksová Antonia 
Nešporová Božena 
Puhalla Jozef 
Zárnečníková Vlasta
Rucki Jan
Komarovová Blažena
Otrubová Jaroslava
Mondeková Anna 
Stanislavová Marie 
Komarov Plamen 
Sedlačík Josef 
Rucká Božena 
Mondek Štěpán 
Bedřich Zdeněk 
Abraham Josef 
Štěpaník Pavel 
Mitischková Anežka
Kotrčová Zlata 
Judasová Dagmar 
Zvonek Stanislav 
Šimčíková Bronislava

       Svá životní jubilea oslavili  tito našispoluobčané
BŘEZEN
Novosádová Mária 
Hareštová Zlata 
Knee Erwin
Ludín Josef
Řešetka Miloslav 
Konečný Josef 
Kudlíková Marie 
Szabová Anna 
Otruba Josef 
Hrozková Libuše 
Stanislav Jaroslav 
Bršťáková Jana
Bravencová Marie 
Plachý Vlastimil 
Němec Bedřich 
Zajicová Hana 
Hlaváč Jiří
Šulanová Růžena 
Ligasová Marie 
Kalianko Josef 
Janakieva Dana 
Kalianková Karla 
Tomáštík Jaroslav 
Novosád Antonín 
Plass Miroslav 
Kováč Vlastimil 
Marušáková Eva 
Kneeová Renata 
Heráková Božena

ÚNOR
Patáková Alice 
Bokorová Jarmila
Peřina Josef
Vrzalová Jiřina 
Šedivá Jaroslava
Hondlová Jindřiška 
Kopřivová Marie Jana
Petrů Jenovefa
Tomeček Miroslav
Vutov Ivan
Žinčovská Naděžda
Hrozek Vladimír
Dobrovolná Hana
Štyksová Hanka
Repová Anna
Čápková Jarmila
Čápková Jarmila
Benák Želimír
Spöttová Naděžda
Becher Pavel
Juřenová Jana
Molnár Julius
Čížek Petr
Kraváček Jaroslav
Táborová Blanka Blahopřejeme

Karola Petr
Pavelka Martin
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  V sobotu dne 7. 3. 2020 se v kulturním domě   V sobotu dne 7. 3. 2020 se v kulturním domě 
v Drnholci konal poslední ples sezóny  - tradiční v Drnholci konal poslední ples sezóny  - tradiční 
Šibřinky, pořádané fotbalovou organizací TJ Dynamo.Šibřinky, pořádané fotbalovou organizací TJ Dynamo.
 Zábavu snad nepokazil ani problém s virovou  Zábavu snad nepokazil ani problém s virovou 
epidemií, i když asi někteří obyvatelé se nepřišli po-epidemií, i když asi někteří obyvatelé se nepřišli po-
bavit ze strachu z této hrozby. bavit ze strachu z této hrozby. 
 Doufám, že si Šibřinky tak či tak všichni užili. Doufám, že si Šibřinky tak či tak všichni užili.
V letošním roce první místo v maskách obsadila man-V letošním roce první místo v maskách obsadila man-
želé z Mikulova a to jako „František a asistentka “, želé z Mikulova a to jako „František a asistentka “, 
kdy tento pár hrál neskutečnou podívanou po celou kdy tento pár hrál neskutečnou podívanou po celou 
dobu, než došlo k vyhodnocení masek návštěvníky dobu, než došlo k vyhodnocení masek návštěvníky 
Šibřinek. Na druhém místě byla skvělá parta Šibřinek. Na druhém místě byla skvělá parta 
z Drnholce jako „Medúzy“ a třetí místo ovládli z Drnholce jako „Medúzy“ a třetí místo ovládli 
Indiáni z „Divokého Drnholce“.Indiáni z „Divokého Drnholce“.       Jsme rádi, že nás ne-

opustila přízeň sponzorů, kteří 
nám umožnili opět uspořádat 
krásnou a bohatou tombolu, 
mnoho rozmanitých a nápadi-
tých masek a také návštěvníků 
plesu. 
 Všem velmi děkujeme 
a těšíme se na příští maškarní 
ples Šibřinky.
 Za TJ Dynamo Josef Štyks
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Vítězný pár po odmaskování
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O aktivitách našeho
 populárního 

národopisného 
kolektivu 

v posledních
 měsících
se dočtete 
na str. 20.


