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1/2003

Úvodník

 “Byl jsi radou jmenován šéfredaktorem Občasníku, měl bys napsat úvodník.” Pěkně se to řekne, ale mnohem 
hůř udělá. O čem? O tom, jak pracovala minulá redakční rada? Kdo tvoří novou radu? O tom přece každý, 
kdo se umí dívat kolem sebe, ví. Rýpal, nespokojenec, ten nebude spokojený nikdy. A když mu řeknete, zkus 
si to sám, má plno výmluv.
 Přiznám se, takový typ článků píši k smrti nerad. Je to tak trochu psaní o ničem.Nedokáži ze sebe 
sypat slova s lehkostí novináře. Každou větu musím zpravidla několikát předělat. Ještě, že mohu psát 
přímo do počítače. Když se vám něco nelíbí, tak to smažete. 
Ale po pěti minutách toho často litujete. Ještě donutit všechny autory příspěvků, aby svá dílka napsali 
a odevzdávali na disketě, a můžete být spokojeni. To stačí jen chvíli sedět u počítače a po chvíli, když bude 
poslouchat, máte  vydání časopisu hotové. Rozuměj počítač. 
 Dovolte mi v této chvíli  vzpomínku těm, kteří tvořili Drnholecký zpravodaj před dvaceti a více lety. 
Ne, nechci hodnotit obsah tohoto periodika, to patří historii. Nevím, zda by někdo kromě těch, kteří moh-
li vidět jeho výrobu, dokázal popsat všechny pracovní operace, než se dostal do rukou místních čtenářů. 
Příspěvky napsat na rozmnožovací blány, pečlivě rozvrhnout články, dávat pozor na překlepy, potom to-
čit klikou na rozmnožovacím stroji, sešít dva, někdy i tři listy sešívačkou a nakonec distribuce s pomocí 
žáků školy do jednotlivých domů v obci. I když mnohé práce se dělaly s pomocí žáků, přesto příprava jednoho 
čísla zabrala poměrně dost času.
 Co si přát? Šťastnou ruku při výběru příspěvků, mít o čem psát, zvídavé čtenáře (nejen jako tiskoviny, ale 
i na internetu) a mít po několika letech spoustu následovníků.

   Jiří Janeček 

Dne 7. února se uskutečnil v sále Kulturního domu v Drnholci 
"Školní ples," který byl zahájen polonézou (viz. foto z plesu).
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Z jednání obecního zastupitelstva

 Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 30. 1. 2003 v klubu důchodců za přítomnosti 13 
zastupitelů a 5 občanů. 
 Nejdříve bylo zastupitelstvo seznámeno s kontrolou usnesení z jeho minulých zasedání. Všechny 
úkoly byly splněny. Rada obce jednala s manželi Kovacsovými z Novosedel o možnosti odkoupení 
Radniční hospody do majetku obce. Manželé Kovacsovi toto odmítají. Jsou ochotni jednat s obcí o 
její spoluúčasti obce na opravě a využívání tohoto objektu za řádně sepsaných podmínek. Přislíbili 
předložit svůj zpracovaný projekt na opravu této památky a dále s obcí jednat. Dále zástupce AP In-
vesting ing. Jelínek vysvětlil důvody navýšení finančních nákladů na akci vozovka Lidická ulice z dů-
vodů nepříznivých klimatických podmínek v uplynulém roce a nutnosti masivního odčerpávání vody.
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé období. Rada obce projednala 
a schválila pronájem obecních honebních pozemků Mysliveckému sdružení. Dále schválila pronájem 
nebytových prostor na Dolní ulici paní Texlové, která zde provozuje kadeřnické služby. Byly projednány 
dva podněty pana Kupčíka, které se týkají špatného odvodňování ulice Lidické. Tyto podněty byly zaslány 
na Povodí Moravy v Dolních Věstonicích, dále o této situaci bylo jednáno na Vodohospodářské správě 
a na odboru životního prostředí MěÚ Mikulov. Zatím není jasné, zda obec nebo Vodohospodářská správa 
na řešení vzniklé situace dostane finanční prostředky. S průběhem jednání v této záležitosti byl pan Kupčík 
písemně informován. Rada byla seznámena s jednáním pana starosty na MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou 
ohledně autobusové linky Drnholec - Hrušovany. V jednání se bude pokračovat na jaře, protože není dořeše-
na otázka financování této autobusové linky. Dále rada jednala s panem Kolkou o vydání souhlasu ke koupi 
části pozemku za prodejnou stavebnin, po zhlédnutí přímo na místě tuto žádost kladně vyřídila. Rada byla 
seznámena s výsledky dražby firmy Florián-Táborský, areál Dolní dvůr. Zástupci obce se na základě pověření 
zastupitelstva této dražby zúčastnili a po dohodě s dvěma dalšími zájemci celý objekt vydražili za 125 000,- Kč 
s tím, že následně odkoupí část pozemku ing. Sochůrek a ing. Dřevojánková. Obci zůstane pozemek pro 
sběrnu železa a obytný dům Zámek 5, o jehož dalším využití pro potřeby obce se bude rada zabývat na svých 
dalších jednáních. Rada vzala na vědomí usnesení bytové komise ve věci vymáhání dlužného nájemného. 
Nájemníci mají své pohledávky vyrovnat do 31. 3. 2003, poté s nimi bude sepsáno uznání dluhu a dlužníci 
budou zveřejněni. Dále souhlasila s návrhem bytové komise o přidělení bytu na ulici Dělnická 17 manželům 
Mrenicovým. Také souhlasila s úhradou zvýšených nákladů na odvoz popelnic z rozpočtu obce /116 000,- Kč/, 
protože skládka, která je na území obce je zdrojem příjmů obecního rozpočtu a proto ani poplatek za odvoz 
popelnic na rok 2003 nebyl zvýšen. Rada projednala přípis Krajského soudu v Brně o vyhlášení konkurzu 
na firmu EMPROS a ihned přihlásila pohledávku obce vůči úpadci ve výši 254 000,- Kč. Dále rada schválila 
nové složení redakční rady Občasníku, platový výměr ředitele školy, jednací řád rady obce a zabývala se 
přípravou materiálů pro jednání zastupitelstva.
 Zastupitelstvo projednalo a schválilo zprávu o inventarizaci majetku obce. Hodnota budov je přes 77,5 
mil. Kč, hodnota nedokončených staveb je 14 mil. Kč, hodnota dlouhodobého a drobného hmotného majetku 
je 4 mil. Kč. Pohledávky obce činí 0,5 mil Kč.
 Poté si vyslechlo a schválilo zprávu o finančním hospodaření obce za rok 2002. Celkové příjmy byly 
31 483 408,69 Kč, z toho daňové příjmy byly 12 080 242,30 Kč  a dotace tvořily 17 422 403,90 Kč. Celkové 
výdaje byly 36 214 827,46 Kč, největší výdajovou položkou byla výstavba ČOV a vozovka na Lidické ulici.
Zastupitelstvo schválilo odprodeje pozemků občanům, odměny neuvolněným členům zastupitelstva, bezúplat-
ný převod pozemku “Pod Sýpkou” od Pozemkového fondu, příspěvek 44 242,- Kč na zajištění služby první 
lékařské pomoci v Mikulově na 1. čtvrtletí roku 2003, smlouvu o dílo s firmou ECOFLUID Brno na zajištění 
zkušebního provozu ČOV v hodnotě 250 000,- Kč. Předpokládá se, že roční provoz čističky bude stát 750 000,- Kč. 
Zastupitelstvo dále schválilo zřizovací listinu Rady školy při ZŠ Drnholec a její složení. Čle-
nové rady školy jsou: Jitka Radkovičová, Tomáš Procházka, Jana Juřenová, Lada Hanáková, Miluše 
Zabloudilová, Josef Zekl, Jiří Janeček, Bronislava Šimčíková a Jana Kalandrová. Rada školy umožňu-
je zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet 
se na správě školy. Rada školy schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospo-
daření školy a plní tak funkci veřejné kontroly školy. Vyjadřuje se ke koncepčním záměrům rozvoje 
školy, ke jmenování a odvolání ředitele školy. Může podat v odůvodněných případech zřizovateli školy 
návrh na odvolání ředitele školy a může požádat ČŠI o inspekci a krajský úřad o kontrolu hospodaření.
 Zastupitelstvo počtem hlasů 12:1 schválilo provést místní šetření ve věci dodržování obecně závazné 
vyhlášky č. 1/95 o místních poplatcích na úseku dlouhodobého parkování a uložení materiálů, např. sta-
vebního, na veřejných prostranstvích. Cílem tohoto šetření je zlepšit pořádek a vzhled obce a také zlepšit 
průjezdnost na místních komunikacích. 
 Zastupitelstvo uložilo radě obce projednat parkování autobusů na Dělnické ulici.
 Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční koncem února a jeho hlavním bodem bude pro-
jednání a schválení rozpočtu obce na rok 2003. Vážení občané, těšíme se na vaši účast.
                                                                                                                  Jana Kalandrová
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Kam na úřady ?
(informace k reformě veřejné správy)

 Ke dni 31. 12. 2002 ukončil svou činnost Okres-
ní úřad v Břeclavi. Jeho kompetence přešly na jiné 
úřady, především na  tzv. obecní úřady s rozšířenou  
pravomocí. Jak známo, jedná se celkem o 205 tako-
vých úřadů v celé České republice. Takovým úřadem 
se pro nás od pondělí 3. března 2003 stává Městský 
úřad Mikulov.
  V červenci minulého roku zahájilo město Miku-
lov náročnou rekonstrukci budovy měského úřadu, 
jehož cílem bylo vytvoření podmínek pro činnost 
úřadu města s rozšířenou působností. V lednu tohoto 
roku byla budova zkolaudována, nyní je vybavována 
nejnutnějším nábytkem a od začátku března by měla 
sloužit veřejnosti.
Městský úřad Mikulov – obec s rozšířenou působností 
převzal, tel.: 519 444 555 nebo 519 444 666:

- vydávání občanských průkazů. Žádosti se podá-
 vají prostřednictvím Obce Drnholec
- vydávání řidičských a technických průkazů a evi- 
 dence motorových vozidel
- živnostenská agenda
- rozhodnutí o dávkách sociální podpory
- úkoly ze zákona o sociálně právní ochraně dětí
- rozhodování o poskytování pečovatelské služby
 ve vlastních zařízeních
- výkon státní správy na úseku ochrany přírody 
 a životního prostředí (odpadové hospodářství,
 státní správa lesů, myslivost, rybářství)
- povolení zvláštního užívání a uzavírek silnic II. 
 a III. třídy

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno převzal:
- odvolací řízení proti rozhodnutí obcí v přenese-
 né působnosti
- rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů 
 o osvojení dítěte
- povolení zvláštního užívání uzavírek silnic I. tří-
 dy aj.

Územní správní úřady:

- Pozemkový úřad – rozhodnutí o pozemkových
 úpravách a restitučních nárocích – budov Městs-
 kého úřadu Břeclav, tel. 519 311 111
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
 vých – správa majetku státu, územní pracoviště
 Brno, Moravské nám. 6, 60170 Brno, odloučené
 pracoviště Břeclav (v budově MěÚ Břeclav
 tel.: 519 311 111)

Ústřední správní úřady:

- Ministerstvo vnitra – dozor nad samostatnou pů-
 sobností obcí
- Hasičský záchranný sbor – krizové řízení
- Minosterstvo pro místní rozvoj – programy
 Evropské unie, Sapard
- Ministerstvo kultury – v případě mimořádného
 společenského zájmu na zachování kulturní pa-
 mátky poskytuje příspěvek ze státního rozpočtu

 DŮLEŽITÁ  ČÍSLA:
První pomoc - 112     Policie - 158 
Hasiči - 150              Ambulance - 155

 OPRAVY A SLUŽBY
Čeman - elektrikář           519 519 102, 606 383 273

FEKAL - Radkovičová - Dunaj. 519 517 108
mobil: 602 730 817

Kadeřnictví náměstí 519 519 221
Kalianko Radim                519 519 128, 602 871 817
Skládka - Výsluní 519 519 109
Technic. služby Hruš. n. Jev. 519 229 160
STKO Mikulov 519 511 456
Škrabal - instalatér 519 519 106
Hrůza - uhlí a dřevo 519 519 159

 OBCHODY A OSTATNÍ:
Stavebniny Drnholec 519 519 198
Elektro Drnholec 519 519 666
firma Macháček 519 519 235
Benzina                             519 519 215, 519 519 389
Mountfield 519 519 270

 INFORMACE:
ČSAD Brno 543 217 733
ČSAD Mikulov 519 510 754
Vlaky Brno 542 214 803
Vlaky Břeclav 519 321 655
Rezervace autobus 543 211 484
Rezervace vlak 542 210 739
Informace - tel. čísla 11 80
Informace - tel. čísla zahraničí 11 81
Telef. poruchy 131 29
Přečíslování 141 11
ČSAD Brno                             5 510 754, 5 510 884
Mezinárodní pokladna vlaky 541 174 403

 ÚŘADY:
Policie Mikulov 519 510 132
Pohotovost Ambul. 519 510 824
Lékaři ob. Švanda Drnholec 519 519 121
Poliklinika Mikulov 519 510 824
dětský 519 519 129
Zdrav. středisko Novosedly 519 521 323
Lékárna Hrušovany 519 238 285
Lékárna Drnholec 519 519 282
OSSZ Břeclav 519 321 325
Pošta 519 520 900
Finačnční úřad Mikulov 519 511 741
Hasiči Drnholec 519 519 440
OÚ Drnholec                     519 519 218, 519 519 210
OÚ Brod nad Dyjí 519 519 147
OÚ Dunajovice 519 517 105
OÚ Jevišovka 519 519 161
MÚ Hrušovany 515 229 101
MÚ Litobratřice 515 332 626
MÚ Novosedly 519 521 331
MÚ Nový Přerov 519 521 314
MÚ Pasohlávky 519 427 710
Pošta Hrušovany 515 229 103
Pošta Mikulov 519 510 705
Pracovní úřad Mikulov 519 511 668
KB Hruš. Nad Jevišovkou 515 229 199
ČS spořitelna Hrušovany 515 229 156
ZŠ Drnholec 519 519 281
Školní kuchyně Drnholec 519 519 216 
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 Od 1. ledna 2002 zavádí v rámci projektu “Jed-
notné hodiny pro veřejnost” jednotné hodiny pro 
veřejnost v rámci celé České republiky podle kate-
gorií pošt. Pošta Drnholec mění pracovní dobu pro 
veřejnost takto:
Pondělí – pátek vždy od: 08.00-11.00   13.00-17.00.

 Koncem roku 2002 se sešla val-
ná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů v Drnholci. V předložených 
zprávách bylo konstatováno, že 
uplynulý rok byl mimořádně nároč-
ný na práci hasičského sboru 

a varující počtem požárů, dopravních nehod 
a mimořádnou situací v době povodní. Členové 
místního sboru vyjeli celkem ke 47 událostem. 
S tím souvisí i zvýšená náročnost na údržbu a 
provoz vozidel, výstroje a výzbroje členů sboru.
 Další činnost  Sboru  dobrovolných hasičů v Dr-
nholci, jenž má k dnešnímu dni přes 100 členů, se 
sdoustředila na výcvik, údržbu a pořádání akcí na 
hřišti Starátko. Během minulého roku se uskuteč-
nilo celkem osm akcí, z nichž nejvýznamnější byla
 krajská soutěž dorostu.
 Celoroční hry Plamen se zúčastnila dvě družstva 
žáků. Vedla si velmi dobře. V jarní části obsadila 3. a 
6. místo, v podzimní shodně druhá místa. Družstva 
žen a mužů se zúčastnila pěti soutěží.
 Členové místního Sboru dobrovolných hasičů 
se připravuje na oslavy 130. výročí založení spolku 
hasičů v Drnholci. Žádáme občany, kteří vlastní různé 
dokumenty, obrazové i písemné, zachycující naši čin-
nost, aby je zapůjčili. Dokumentární materiály odevzdá-
vejte členům výboru Aloisi Vozdeckému nebo Pavlu 
Pospíškovi.

Alois Vozdecký

Česká pošta informuje 

Místní hasiči bilancovali

Je naše dítě zralé pro školu?

 Jako rodiče řešíme denně konkrétní problémy 
související s výchovou a vzděláváním dětí. S ně-
kterými si poradíme bez mrknutí oka, v případě 
jiných se zdá, že nám rodičovské síly nestačí. 
Když naše pochybnosti přesáhnou určito, hledáme 
pomoc odborníka. Podstatný díl práce s dítětem
vždy zůstane ovšem na rodičích a také na dítěti.
Rodič je první a po celou dobu života dítěte nejvýznam-
nější diagnostik a terapeut. V této souvislosti se však 
sluší uvést jedno varování. Ani velmi vzdělaný a zkušený 
rodič se nestává odborníkem a neměl by jej nahrazovat.
 V některých případech je obtížné poznat, zda 
se jedná o poruchu, u jiných vcelku rozpoznáme, 
že problém existuje, ale obtížné je přijít na příčiny.
 Chceme-li se správně rozhodnout, musíme brát 
v potaz tři hlediska: dítě, rodina, škola. U každého   
dítěte najdeme nějakou drobnost. Máme tedy žádat 
o odklad školní docházky pro dítě, které špatněvy-
slovuje “ř” a nedrží dobře tužku? Patrně ne, ovšem  

jestliže je jedna okolnost dostatečně silná a rizikových 
faktorů je víc, měli by se rodiče obrátit na odborné 
pracoviště - PPP - Pedagogicko - psychologickou 
poradnu.
Několik nejdůležitějších údajů pro rozhodování:

1. datum narození dítěte - v předškolním věku má 
rozdíl několika měsíců podstatně větší význam 
než u starších dětí

2. zdravotní stav dítěte - bývá často nemocné, vidí 
 a slyší dobře, je přiměřeně tělesně vyspělé
3. jazykový projev - všímáme si zda dítě patlá, zadr-

hává, či má jinou vadu řeči. Zajímáme se, zda si 
dokáže hrát se slovy, rozložit na slabiky, dokáže 
poznat první hlásku ve slově, zda vyslovuje ob-
tížnější slova bez potíží.

4. jemná motorika - držení tužky, kreslení uvolněně, 
zaváže si tkaničky. Dítě, které pravidelně vyleje 
polévku v jídelně se stane dříve či později stře-
dem pozornosti spolužáků i učitelů.

5. výdrž a vytrvalost při činnosti - sledujeme, jak 
dlouho vydrží dítě u činnosti, která jej baví a 
naopak kolik času dokáže věnovat činnosti, která 
je příliš nezajímá. Důležité je i tempo - poma-
lost představuje pro dítě značnou komplikaci.

Podcenit bychom neměli ani vztahy dítěte k vrs-
tevníkům, k dospělým, ale i k řádu. Jak dlouho mu 
trvá, než si zvykne na nové prostředí? Jak se chová ve 
společnosti cizích lidí, když přijede návštěva apod?
    Rodiče by se měli zamyslet i sami nad sebou. Jaké 
mají očekávání pokud jde o školní výsledky dítěte, 
jak budou reagovat na případné pětky, jak jsou ochot-
ni se s ním každý den učit? Jsou připraveni snášet, 
že dítě zapomene úkol, pomůcky, že ztratí přezův-
ky? Má dítě dost podnětů? Pokud si můžete, rodiče, 
odpovědět příznivě na převážnou většinu otázek,
není žádným rizikem vstup vašeho dítěte do základní 
školy.
    Pokud zjistíte, že ve více drobných případech ně-
která okolnost může zkomplikovat úspěšnost dítěte 
ve škole nebo existuje jeden podstatný důvod, měli 
byste se poradit s odborníkem a uvažovat o odkladu. 
Je povinnost rodičů hledat pro dítě nejlepší variantu.

 Zápis do první třídy naší základní školy se uskuteč-
nil 5. února. “ Přihlásit “ do školy se přišlo v doprovodu 
svých rodičů i sourozenců dvacet tři dětí. Z Drnholce 
to bylo čtrnáct dětí, z Jevišovky jich přijelo sedm, 
jedna dívka z Brodu n. Dyjí a jedna z Novosedel.
O odklad školní docházky si požádali rodiče pro 
dvě děti.                                             Jana Juřenová 
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Vážení spoluobčané, 
redakce Drnholeckého občasníku se rozhodla seznámit Vás s některými zápisy z obecní a školní kroniky, aby-
chom si tak připomněli lidi a události dávno minulé. Historie většinového českého osídlení začíná až na jaře 
roku 1945. Rádi bychom doplnili tyto záznamy i s fotografiemi, případně Vašemi vzpomínkami. Proto se na Vás 
obracíme s prosbou o zapůjčení starých fotografií a dokumentů, které bychom mohli přetisknout v našich místních 
novinách.                                      
  Redakce

Otevíráme Kroniku městyse Drnholec, kterou v roce, kdy skončilo běsnění druhé světové války, založil a po dva 
roky vedl Zdeněk Eibel.

 1945
 Když 7. května 1945 vojska Rudé armády po tuhých bojích na řece Dyji vstoupila do Drnholce, byl 
městys dělostřelbou a leteckým bombardováním nesmírně poškozen, jen málo bylo domů, které zůstaly 
úplně nepoškozeny. Poměrně nejlépe zůstala zachována jižní část obce a to ulice Hrušovanská, Hornická, 
Polní, Palackého a uličky kolem mlýna. Budova radnice zůstala beze škod. Nepoškozena zůstala i škola na 
Hrušovanské ulici.
 Těžce byl poškozen kostel, zvláště jeho obě věže, jež byly střelbou téměř zničeny a dílo zkázy pak dokonala 
prudká vichřice. Kostel však uvnitř zůstal beze škod, jen starodávné varhany byly na jedné straně vzdušným 
tlakem poškozeny. Také zámek byl válečnými událostmi zle pošramocen, neboť dostal několik těžkých 
zásahů. Zvláště těžce byla postižena ulice Brněnská podél silnice, která směřuje k Brnu. 
Při bojích byly vyhozeny do povětří mosty přes ramena řeky Dyje, zůstal zachován jen most přes hlavní tok. 
Také mnoho vinných sklepů bylo poškozeno. 
 Celkem tedy skýtal Drnholec obraz zkázy. Všude se kupily trosky, se střech smetené křidlice, rozbité 
okenní tabule, ohořelé trámy, vypálené a zřícením hrozící domy a zdi, hluboké jámy po pumách a granátech.
 České obyvatelstvo, které se po válce již od květnových dní začalo usazovati v Drnholci, čekala tedy 
tuhá práce a vedení obce mělo před sebou veliký úkol: všechny tyto škody napraviti. Je nutno obdivovati píli 
a odhodlanost českého obyvatelstva, které se neváhalo usadit v obci téměř zničené, když dosti sousedních 
obcí vyšlo z války celkem beze škod. Zvolna se usazující české obyvatelstvo z vnitrozemí se pustilo do obno-
vování domů a hospodářských budov.
 …..V obecních službách byli již od prvních dnů po válce Richard Zajíc a Silvestr Sedláček. Brzy po válce se 
Drnholec stal sídlem stanice Sboru národní bezpečnosti. Obec se postarala o umístění stanice a o ubytování 
jednotlivých členů sboru.
 Během podzimu  zahájily činnost všechny politické strany, a to za svorné spolupráce všech stran. Koncem 
listopadu založen sbor dobrovolných hasičů, jehož prvním velitelem byl Josef Kachlík. Vytvořil se i Svaz 
české mládeže. Zemědělci ustavili místní pobočku Jednotného svazu všech zemědělců. Již v červnu 1945 
byl uveden v činnost místní mlýn a přímo vzorně začal v nové republice pracovat státní nadační velkostatek, 
který zásluhou odborného vedení, si v každé situaci dovedl pomoci. Dokázal v krátkém čase opravit většinu 
budov a opatřil si nutný počet zaměstnanců. Byl opatřen též nutný počet dobytka.

 OBECNÍ KRONIKA
 ….Drnholec byl však Němci do poslední chvíle houževnatě hájen, proto musel býti 7. května 1945, když 
byl napaden již několikrát před tím, silně bombardován. Bombardování začalo podle líčení Čechů, kteří žili 
v Drnholci, asi o deváté hodině ráno zároveň s dělostřeleckým ostřelováním, k poledni palby vyvrcholila, po 
poledni po jakési krátké přestávce vzplanul boj znovu. Avšak nic nemohlo zabránit Rudé armádě v postupu. 
V pondělí 7. května 1945 asi k páté hodině odpolední vstoupili ruští vojáci do Drnholce, když asi půl hodi-
ny před tím ujížděly chvatně poslední německé tanky po Hrušovanské ulici. Vojska Rudé armády přišla od 
Pasohlávek.
 Druhého dne po jejich příchodu, a to 8. 5. 1945 večer se utvořil revoluční Národní výbor, jehož před-
sedou se stal Karel Novák a jeho zástupcem Julius Krupica. Dalšími členy tohoto Národního výboru byli 
Frant. Helísek, Rudolf Horák, Josef Radkovský, Alois Zápeca a Fr. Kalus. Tento Národní výbor  byl pověřen 
ruským majorem Alexandrovem zajistiti jakýkoliv cenný materiál v místě i okolí. Kromě toho měl zajistit na-
cistické Němce v Drnholci, ve Frélichově, Litobratřicích, Kolenfurtě a v Pasohlávkách. Bylo nařízeno konati 
v Drnholci hlídky dnem i nocí. Při tom byli  ještě chyceni tři ukrytí SS-mani a zneškodněno šest vlasovců.
Byli zajištěny doklady o činnosti zdejších Němců v NSDAP.
 V okolí bylo ukryto nebo pohozeno množství vojenského materiálu. Bylo nalezeno na 60 pušek, 5 kulo-
metů a 4 vozy munice.

  

Takoví jsme byli … 
aneb Čtení z místních kronik 1. část



 Bylo zajištěno veliké množství dobytka, a to 800 prasat, asi 1400 kusů hovězího dobytka. Rovněž bylo 
zajištěno přes 2500 kusů drůbeže…
 Zajištěno bylo na 400 jízdních kol a 300 přijímačů. Byly zahlazovány stopy bojů: bylo zakopáno na 500 
koní a 300 krav a hned započato s odstraňováním protipancéřových překážek. Brzy po bojích byli pochováni 
tři v boji padlí ruští vojáci a přes 200 německých vojáků. 
 ………Bylo rovněž nutno upraviti na nejnutnější míru zásobování. Naštěstí bylo ve zdejším mlýně přes 130 
q mouky, kterou dovedl stárek p. Radkovký uchovati přes nejhorší válečné dni neporušenou.
 ……..Vedení obce bylo postaveno před mnoho úkolů …… Byla to evidence Němců a jejich příprava k odsu-
nu, v prvních týdnech otázka řádného zásobování, bezpečnost v obci, osidlování a zajišťování nepřátelského 
majetku. Tyto otázky byly řešeny s úspěchem. Bylo zajištěno 250000 K a odvedeno berní správě v Mikulo-
vě. Rovněž bylo zajištěno 12 kg stříbra a jisté množství zlata jež bylo odvedeno na zlatý poklad republiky.
 Od 1. července do konce srpna bylo obsazeno asi 80 hospodářských usedlostí. O 1. srpna do 15. listopadu 
zvýšil se jejich počet na 260, z toho bylo 32 živností. Do konce roku 1945 bylo už v městyse 360 národních 
správců. Byly zajištěny místnosti pro poštu i četnictvo, rovněž se zajistily byty pro veřejné zaměstnance, 
byly opraveny Drnholcem procházející silnice, jež byly rozryty granáty. V polích dala obec zasypávati jámy 
a zákopy, které vznikly během bojů. Byla shromažďována a zneškodňována nevybuchlá munice. Uvedena 
byla v chod mlékárna, plánovány byly odklizovací práce a dáno bylo do pořádku finanční hospodářství obce.

Neméně zajímavé je listování školní kronikou. Zde se píše toto:

 V roce 1938 byla v Drnholci měšťanská škola pouze německá. České děti navštěvovaly menšinovou 
měšťanskou školu ve Frélichově (dnes Jevišovka). 
Obecná česká škola menšinová v Drnholci byla na 
Hrušovanské ulici. Obě tyto české menšinové školy 
byly po obsazení pohraničí Němci v roce 1938 zru-
šeny.
 Po osvobození v r. 1945 povolilo ministerstvo škol-
ství a osvěty na návrh zmocněnce MŠO v Mikulově 
otevření měšťanské školy v Drnholci v bývalé škole 
německé.
 …….V důsledku nedostatku učitelstva bylo možno 
začíti s vyučováním na této škole teprve dne 10. pro-
since 1945. Do té doby navštěvovaly děti z Drnholce 
měšťanskou školu ve Frélichově. 
K újezdu měšťanské školy v Drnholci se přihlásila 
obec Novosedly.
 Budova měšťanské školy byla na sklonku války dne 
7. května poškozena leteckým bombardováním a zásahy dělových granátů, neboť o Drnholec byly svedeny 
tuhé boje.
 
 Zásahy ukazuje přiložený plánek.
 
 Otřesy půdy byly způsobeny trhliny v nosném zdivu, ozdobný štít čelné jižní strany byl těžce poškozen 
zásahem  dělostřeleckého granátu. Bobrová krytina střechy byla tlakem vzduchu při výbuších zničena na 80%, 
vrchní komínové zdivo smeteno. Střepinami bomb byly těžce poškozeny podokapní žlaby, okapové roury 
i oplechování, fasáda budovy otlučena, stropní omítky i s palachováním odtrženy a omítka stěn poškozena. 
Zděné oplocení dvora i zahrady bylo rozmetáno, prádelna téměř zničena. Veškeré okenní sklo bylo rozbito, 
okení rámy z poloviny zničeny, zámky dveří a někde i výplně dveří vytrhány. Elektrická instalace zničena úplně.
 Školní zařízení rovněž velmi utrpělo bombardováním. Největší škody však způsobili jednak Něm-
ci, jednak někteří nesvědomití čeští osadníci. Všechny cennější věci  byly ukradeny nebo zničeny. 
Tak zmizely tři psací stroje, nábytek z bytu bývalého německého ředitele, veškerá osvětlovací tělesa, 
soubor nástrojů pro školní dílnu, umyvadla, prostě vše, co mělo nějakou cenu. Na všem bylo patr-
no, že nesvědomití lidé hledali všude cenné věci: Sporák v ředitelském bytě byl rozbourán, komínová 
dvířka byla vytrhána a důvodem k vypáčení dveří byla prostě okolnost, že byly zavřeny a uzamčeny.
 Když odb. učitel Dobroslav Babák byl pověřen otevřením a správou školy a navštívil budovu měšťanské 
školy, shledal, že dveře do kabinetu v prvním poschodí byly vypáčeny, valná většina pomůcek, hlavně fysi-
kálních byla rozbita, mnoho vycpanin z přírodopisného kabinetu bylo odcizeno. Jmenovaný dveře upevnil 
a uzamčel visacím zámkem a případ oznámil místnímu SNB. Po třech dnech byly dveře znovu vypáčeny a 
část vycpanin zase vrácena. Po této události byly dveře vypáčeny ještě čtyřikrát. Tím se stalo, že z inventáře 
kabinetů zůstal žalostný zbytek. Nebylo však bezpečnějšího místa, kam by bylo lze pomůcky odnésti, neboť 
obecná škola byla plně obsazena a jinde místa rovněž nebylo.
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V prosinci 1945 se začalo s opravou školní budovy. Opravné práce prováděla firma arch. stavitel Jan Müeller, 
národní správce fy Brüedel v Drnholci. Práce narážely na překážky, jako nedostatek finančních prostředků 
obce, nedostatek kvalifikovaných sil a velmi špatnou pracovní morálku dělníků. V budově byl  nově zařízen 
vodovod s domácí vodárničkou a splachovací záchody.
 V květnu 1946 byly opravné práce přerušeny pro nedostatek financí a dalo hodně práce a námahy, aby 
od začátku školního roku 1946/47 byla budova uvedena do takového stavu, aby aspoň nezbytné učebny byly 
použivatelné.



Příští číslo Drnholeckého občasníku vyjde před Velikonocemi. 
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 PROGRAM BŘEZEN 2003
   
                 5. března v 19.00 hod. 
                 DNES NEUMÍREJ   
                     James Bond už po dvacáté.
                    
                     12. března v 19.00 hod.   
                 MINORITY REPORT
                   V hlavní roli Tom Hanks. 

                 19. března v 19.00 hod.   
                 KRÁLOVSTVÍ OHNĚ
                   
                     26. března v 19.00 hod.   
                 HARRY POTTER A 
              TAJEMNÁ KOMNATA
               Zlo se vrátilo do Bradavic.

KINO  DRNHOLEC

Tříkrálová sbírka

 Ve dnech 4. - 5. 1. 2003 se v naší obci konala 
Tříkrálová sbírka. Výtěžek činil 18 414,- Kč. Děkuje-
me všem občanům, kteří nám přispěli.

Anna Kleinová 

Ze Svazu důchodců Moravy a Slezska se sídlem zemské-
ho sněmu v Moravském Krumlově.

 Informace pro pamětníky
 Předseda tohoto svazu odpovídá tímto dopisem na 
časté dotazy občanů z obcí, kde dříve působil Státní 
statek Hrušovany nad Jevišovkou, jaký osud potkalo 
rekreační středisko Bejčkův mlýn ve Slavonicích, kam 
jezdili v minulosti zaměstnanci statku na rekreaci.
  Toto rekreační středisko získal Svaz důchodců 
Moravy a Slezska jako restituční majetek. Byla zde 
provedena rozsáhlá rekonstrukce objektu a byl ote-
vřen pro občany. Přednost dostávají především senioři, 
uspokojeni mohou být i mladší lidé. Je možno trávit 
volný čas rybolovem v rybníce, jenž patří k objektu.  
Z fondů PHARE byly vybudovány v okolí stezky pro 
cyklisty. 
 Bejčkův mlýn se nachází v překrásné krajině na 
pomezí jižní Moravy a jižních Čech v blízkosti městské 
památkové rezervace  Slavonice, je o využití našeho 
zařízení značný zájem. 
 Pokud se však na nás obrátí někdo z těch, kteří 
pomáhali tento objekt budovat, upřednostníme jejich 
požadavky a nabízíme slevu do výše 10%. Je nutno se 
přihlásit u SDMS do poloviny března tohoto roku.

Adresa: 
Svaz důchodců Moravy a Slezska, Moravský Krumlov, 
Znojemská 237, PSČ 67201, tel: 515 322 048.

Napsali nám…
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1. 3. Fašankový průvod
1. 3. Pochování basy  (k tanci hrají Pytláci)

Přijďte na 

MEXICKÉ SPECIALITY 
ve dnech 21. – 23. března 2003.

Rezervace stolů na tel. čísle 519 519 307.
Srdečně zve kolektiv Hotelu Drnholec.

Zveme Vás . . .

V tuto dobu je možný i přístup na internet.

Pondělí  12.30 – 15.30 
Úterý  12.30 – 17.00
Středa  12.30 – 15.30
Čtvrtek  12.30 – 17.00

Nová půjčovní doba
místní knihovny

Pro čtenáře: dospělé: 30 Kč/30 minut
 děti a studenty: 15 Kč/30 minut

Pro nečtenáře: dospělé 40 Kč/30 minut
 děti a studenty 20 Kč/30 minut

Ceník internetových 
služeb knihovny


