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Velikonoce

Bohoslužby o Velikonocích
v místním kostele Nejsvětější Trojice:

Velikonoce znamenaly
pro naše předky konec čtyřicetidenního půstu, který
začínal popeleční středou,
tři dny po masopustu. Pět nedělí, které následovaly, měly
každá svůj název – pražná,
kýchavá, družebná, smrtná,
květná. Se smrtnou nedělí
se pojil zvyk vynášení Morany, jenž před čtyřmi lety
oživnul i na naší škole. Dodnes, když si někdo kýchne
a my mu popřejeme hodně zdraví, netušíme, že je to
zvyk spojený s kýchavou nedělí. Na tuto neděli se totiž
konaly mše za odvrácení moru, jehož prvními příznaky
bylo právě kýchání.
Dnes vnímáme Velikonoce v podobě, kterou nám
vnucují obchodníci a myslíme si, že nejdůležitější je
mít byt vyzdobený tou spoustou krásných zbytečností,
jež mají představovat jaro a jeho svátky.
Vyvrcholením celého období je Velikonoční pondělí.
Koleda patří dosud k rozšířeným obyčejům a myslím,
že není třeba ji zevrubně popisovat. Proto jen okrajově
několik zásad:
Koledovat se chodí v pondělí a chodí pouze mužská
část populace. Na koledu se chodí jen k těm lidem,
které známe. Výslužka v podobě vajíčka je symbolická
a koledníkům o ni v první řadě nejde.
Nerespektováním výše uvedených pravidel dochází
často k tomu, že dnes už v mnoha domácnostech nikomu ani neotvírají a konečným důsledkem by mohl
být i postupný zánik koledy, což si jistě nikdo nepřeje.

Zelený čtvrtek v 15.45 hod.
Velký pátek v 15.45 hod.
Bílá sobota v 22.00 hod.
Boží hod Velikonoční v 10.30 hod.
Pondělí Velikonoční v 10.45 hod.

Jana Juřenová

Český svaz zahrádkářů
– vinařů v Drnholci Vás zve
20. dubna 2003 na tradiční

Velikonoční
výstavu vín
Zahájení je v 10.00 hodin v sále
místního Kulturního domu.
Příjďte ochutnat dobrá vína a zazpívat
si s cimbálovou muzikou.

DEN ZEMĚ
22. dubna je celosvětový Den Země. Žádný člověk
nemůže stát stranou životního prostředí, neboť my
všichni jsme součástí přírody. Životní prostředí na
nás působí a my působíme na něj.
Pouze ve zdravém světě může přežít současná
i budoucí generace. Každý z nás musí začít přejímat
osobní zodpovědnost za ochranu a zlepšování našeho
životního prostředí. Je nutné, aby každý z nás začal
u sebe.
Můžeme jen gratulovat těm občanům, kteří přispívají ke zvelebování životního prostředí tím, že odklidili nepořádek, nepoužitelný a již nepotřebný materiál
od svých domovů a vesnice tím prohlédla. Z mnoha ulic
zmizely vraky aut, dokonce si někteří z nás uvědomili,
že parkovat se dá na nájezdech a ne přímo na vozovce, čímž přispěli k bezpečnějšímu provozu v ulicích.
Mnozí z vás jste si posteskli, proč v naší obci nejsou
lavičky a dětská hřiště, kterých by jistě bylo zapotřebí.
Ale umíme se o tyto věci starat, když nejsou naše?
Povšimneme si a zakročíme, když vidíme, jak někdo
majetek, který není náš, ničí? Každý si na tuto otázku
může odpovědět. Já sama bych chtěla, aby Drnholec
vzkvétal, aby každému návštěvníkovi naší obce utkvělo v paměti krásné náměstí, aby se naši spoluobčané
měli kde posadit, “poplkat”, pokochat se krásou přírody kolem nás. Ve škole učíme děti, že člověk není
pánem Země, ale je její součástí a navíc – jeho zdraví
je nerozlučně spjato se stavem naší, někdy tak těžce
zkoušené, planety. Co vy na to?
Žáci Základní školy Drnholec v rámci oslav Dne
Země provedou dva jarní úklidy naší vesnice. Pedagogové si připravili pro děti doprovodné akce s tématikou
životního prostředí. Je to výtvarná soutěž, literárně
dramatická soutěž, soutěž o Drnholeckého slavíka,
jarní přechod Pálavy a cyklistický výlet. Fotodokumentaci a práce dětí budete moci shlédnout na výstavce
v sále Kulturního domu, která bude připravena v rámci
oslavy Dne matek, která se uskuteční druhou květnovou neděli, 11. 5., ve 14.00 hodin a na kterou srdečně
zveme všechny maminky i babičky.
Bronislava Šimčíková
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Hudební škola informuje
I v letošním školním roce probíhá v Drnholci výuka
hry na hudební nástroje. Punc zvláštnosti ale je v tom,
že se končí první sedmileté období našeho působení
v Drnholci a tím je dán i fakt, že se letos mohou poprvé veřejnosti představit první absolventky uceleného
výukového cyklu. Naše výuka je sice soukromá, ale její
organizace a obsahová náplň respektuje učební plány
státních Základních uměleckých škol.
Letošními prvními absolventkami I. cyklu hry na
zobcovou flétnu jsou Zuzana Šedivá, Nikola Saitlová a Michaela Závodyová. Absolventský koncert se
bude konat v úterý, 6. května v 17.00 hodin v Základní
škole Drnholec. I. cyklus je tedy sedmiletý a je možno pokračovat v cyklu II., který je čtyřletý. Obrovské
množství hudebního materiálu pro zobcovou flétnu
a stoupající úroveň výuky tohoto nástroje u nás vedlo
k tomu, že byl otevřen tento nástroj jako samostatný
obor na konzervatořích, zejména v Německu je možno
pokračovat ve studiu i na univerzitách.
Naši žáci se již představili na dvou koncertech
– v prosinci to byl koncert vánoční a v březnu jarní. Výuka probíhá na tyto nástroje: klavír, příčná
a zobcová flétna, housle a kytara. Pro začínající děti
předškolního věku a pro žáky prvních a druhých tříd
je určena přípravná hudební výchova, kde se formou
hry seznamují děti s hudebními základy.
Dobře se daří také souboru zobcových fléten, který
se připravuje na soutěž “Pískání pro zdraví” v Brně.
Na závěr školního roku naši žáci připravují svůj program na závěrečný koncert, který bude letos sestaven
ze skladeb populárnějšího žánru – zavítáme do světa
pohádek a muzikálů.
Nedílnou součástí výuky je i snaha vychovat z žáků posluchače vážné hudby. K tomu slouží návštěvy
“Koncertů pro rodiče a děti”, které již několik let
pořádá Filharmonie Brno ve spolupráci s dirigentem
Milošem Alexandrem Machkem. Hlavním tahákem
koncertů byla Dáda Patrasová, ale ukazuje se, že pan
dirigent je schopen utáhnout zájem dětí svým humorem a pohotovou reakcí na dění v sále sám.

proběhla mašličková a srdíčková volenka o nejlepší
tanečnici a nejlepšího tanečníka. O druhé a třetí místo
svedly dívky opravdu úporný boj, když měly za úkol nasbírat co nejvíce pánských kravat. V tomto klání získala
3. místo Zuzana Lavrovičová, na místě 2. byla Zuzana
Hanáčková a s počtem 7 získaných srdíček suveréně
zvítězila Radka Švestková. I páni mezi sebou svedli
tvrdý boj, taktéž o 2. a 3. místo, když sbírali dámské
střevíčky, 3. místo vybojoval Zdeněk Kupsa, 2. místo
obsadil Luboš Lukač a nejoblíbenějším tanečníkem
se stal Jakub Werner s 9 mašličkami.
Poté proběhlo vyhlášení nejlepších tanečních párů.
Třetí místo vytancovali Iveta Šilhavá a Luboš Martinec.
Jako druhý nejlepší pár skončili Radka Švestková a Jakub Werner. A cenu pro nejlepší pár získali Stanislava
Šnepfenbergová a Zdeněk Kupsa.
Po oficiálním skončení byla pro žáky uspořádána
zábava, kde hrála kapela "Žízeň", při jejichž hudbě
se všichni zúčastnění skvěle bavili. Je zřejmé, že
i ti kterým se tam příliš nechtělo, odcházeli nadšeni
a rozveseleni atmosférou večera.
Markéta Zvonková, žákyně 9. třídy

Dětský karneval
V neděli 16. února se uskutečnil tradiční dětský
maškarní karneval. I přes řádící chřipkovou epidemii
se v sále Kulturního domu v Drnholci sešla spousta
dětí, schovávajících se v maškarním oblečení. Rok
od roku jsou děti i jejich rodiče při přípravě masek
vynalézavější. Kromě princezen a čarodějnic letošní
karneval navštívili pestrobarevní motýli, robot, hrozny, bodláková víla i pohádkový kocour v botách. Mezi
tančícími dětmi byste těžko hledali někoho bez masky.
Děti se spokojeně bavily, nejvíce při nejrůznějších
soutěžích jako byl diskotanec, nafukování balónků,
tanec na novinách či pojídání koláčů.
Děkujeme rodičům i pořadatelům za bezvadný průběh celého maškarního reje. Přejeme hodně nových
nápadů na příštím karnevalu.
Hedvika Škrabalová

Hana a Jan Svobodovi
učitelé hudby

Ohlédnutí za poslední
hodinou letošních tanečních
Dvanáct krásných hodin tanečních uteklo jako
voda a my absolventi, rodiče a učitelé jsme se sešli na
poslední hodině tanečních, prodloužené. Byl to večer
plný hudby, tance, soutěží a dobré nálady.
Večer zahájili žáci 9. tříd vstupní polonézou. Poté
následovala soutěž s novinami a hlavní taneční klání 7
dvojic o titul nejlepší taneční pár. Všechny páry předvedly opravdu skvělý výkon ve všech čtyřech tancích
(waltz, polka, cha-cha, jive).
Mezi samotnou soutěží a vyhlášením výsledků,
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AEROBIK - 13. března

Vynášení Morany

Díky nadšenému a skvělému vedení tohoto sportu
paní učitelkou Šimčíkovou si tento sport získal
mezi dětmi mnoho příznivců. Jak dokazují výsledky
i fotografie z této soutěže, nejen mezi dívkami.
Vítězové jednotlivých kategorií: PavlaCížková,
Barbora Ševčíková, Kryštof Lambot, Jakub Ševčík,
Christopher Sulz, Lenka Švarná, Radka Šimčíková,
Miroslav Lukáč.

Vypadá to, že tento dávný zvyk ještě z dob pohanských předků, si získal mezi dětmi oblibu.
I letošní loučení s paní Zimou, které se ukutečnilo
v pátek 21. března, bylo radostné i důstojné zároveň.

Pevnost škola
Jen nevypadnout z rytmu

Recitační soutěž
26. března se na nižším stupni naší školy soutěžilo ve výrazném přednesu básní i textů. Malí
i větší recitátoři se pokoušeli zaujmout svými výkony
nejen porotu, ale také své spolužáky a kamarády.
V kategorii 1. tříd se porotě složené z paní učitelek
nejvíce líbila Martina Lukáčová, na druhém místě byla Lucie Zabloudilová a třetí skončila Ivana
Kneeová. V kategorii 2. – 3. ročníků nejvíce zaujala Nikola Matkowitschová, za ní Jana Kraváčková
a třetí se umístil Vojtěch Sejkora.
Nejtěžší rozhodování čekalo na porotu v kategorii 4. – 5. tříd. Opravdu silná konkurence se ukázala
zejména mezi čtvrťáky. První místo získala Annemarie Kubišová, druhé Miroslav Kratochvíla a třetí
Jana Škrabalová.
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“ Když je to venku, chce to dovnitř,
když je to uvnitř, chce to zase ven.”
Víte co to je ? Kdo chodí každé ráno do školy ví,
že je to dítě školou povinné, čekající, až se otevře
"pevnost škola." Neznalému pozorovateli by se mohlo
zdát, že se nemohou dočkat, až zasednou do lavic, aby
se mohli vzdělávat.
Ve čtvrtek 27. března odpoledne ti nejsoutěživější
ze všech dobývali školu hravým způsobem. Po zahájení v tělocvičně se šestičlenné skupiny dětí rozběhly
zdolávat překážky, které vyžadovaly jak fyzickou zdatnost, tak i schopnost logicky přemýšlet. V této hře je
důležité umět vybrat ze svého středu toho nejlepšího,
protože soutěžit může vždy jen jeden.
Proto také není důležité kdo vyhrál. Největším klad
této hry spočívá v pěstování smyslu pro kolektiv a to,
že se děti učí podřizovat své vlastní zájmy zájmům
skupiny.
Jana Juřenová

Takoví jsme byli …
aneb Čtení z místních kronik 2. část
Církevní záležitosti. Prvního dubna 1946 ustanoven první český duchovní správce P. Čeněk Mazal, který
před tím působil v Třebíči a v Jaroměřicích nad Rokytnou. Začal se ihned starati o napravení škod způsobených
válkou. Celkem si v roce 1946 vyžádaly opravy na kostele 95 686 Kč. To byly jen nejnutnější zabezpečovací práce.
Patronem kostelya je ministerstvo školství a osvěty. Opraveny i varhany.
V roce1946 se v Drnholci narodilo 56 dětí, z toho 30 chlapců a 26 děvčat. Nemanželských dětí bylo šest. Zemřelo 32 lidí, z toho 19 mužů a 13 žen. I jeden případ sebevraždy je zaznamenán. Poválečný život byl příznačný
svým poklesem mravnosti, dosti rozšířeno bylo opilství. Snad další léta přinesou nápravu.

Z farní kroniky Drnholce
V roce 1946 v březnu – násilně rozbořena kaple u hřbitova – památník ze světové války – postavena v roce
1925 nákladem 38 000 Kč.
Historicky cenná socha ze 16. století rozbita a použito jí do základů památníku II. světové války. Oltář zničen.
Poznámka tužkou: Franta, Bednařík, Cibulka
Na poválečné události vzpomíná P. Vašek v dopise, z roku 1975, přiloženém k farní kronice: ”Kdykoliv
jedu přes Drnholec, říkám si u toho sloupu na náměstí, že jsem ho naštěstí zachránil, když se už několikrát
domluvilo, že ho strhnou.” Je třeba komentáře o chování některých nových osídlenců v naší obci?
Válečné události v letech 1939 – 1945 velmi zle postihly farnost. Po ustanovení Protektorátu Čech a Moravy
– patří farnost politicky do Říše velkoněmecké. Poměry náboženské v té době zcela ztížené – náboženství
vyučováno jen na faře. Události posledních dnů – v květnu 1945, kdy byl Drnholec dobyt ruskou armádou
– zejména letecké bombardování způsobily, že farnost byla zničena z více jak 50 % – bylo zde poslední hnízdo
německého odporu. Škody na životech – v roce 1945 přes 100 zabitých i na majetku - velmi značné.
Škody na kostele
Celá krytina zničena, obě věže zříceny, hromosvod zpřetrhán, celé zdivo velmi rozrušeno, všechna okna
vytlučena, mnohé okenní rámy vyraženy, dveře do sakristie vylomeny a rozbity, okapy, rýny – vše zničeno,
rozbity hodiny, velký zvon (960 kg) odvlečen, závěsy u zvonů poškozeny, schodiště na věže otřesy porušeno,
varhany velmi poškozeny – mnoho píšťal zlomeno, ukradeno – vše zcela zaneseno spadlou omítkou, u hlavního
oltáře trhliny ve zdivu, rovněž ve středu lodi, malba střelbou poškozena. Obě sakristie zcela zničeny – všechny
omítky opadalé, zdivo prasklé, okna vyražena. Paramenta odcizena a úmyslně potrhána, celé elektrické vedení
zničeno, drobnější předměty ukradeny. Na kopuli lodi byla nalezena velká, nevybuchlá bomba (2 m), která
byla snesena dolů a zneškodněna.
Škody na farní budově
Celá krytina rozbita – omítky úplně zničeny, všechna okna vytlučena, většina rámů rozbita, roh fary (do
zahrady) zasažen leteckou bombou – okna i rámy i se zdivem rozbořeno- půl zahradní zídky i betonová zídka
v zahradě zcela rozbity, kůlna rozbořena – hlavní vrata vyražena – elektrické vedení poškozeno, mnoho věcí
odcizeno.
Celkové škody asi 1,5 – 2 miliony Kč.
Do 1. října 1946 byli všichni Němci odsunuti a k onomu dni počet českých obyvatel (národní správci)
činí asi 1500. Živel po stránce mravní velmi špatný – opilství a krádeže ze začátku v nejvyšší míře. Polní kříže
většinou rozbity a násilně rozbořena kaple u hřbitova.
Nový český administrátor spolu se sestaveným konkursním výborem (Drinka, Bena, Zrůna, Zápeca, Zůbek, Pochylý), ihned se dali do pořizování nejnutnějšího. Po velkých obtížích – pořizování plánů, intervence
– žádosti – vyjednávání se staviteli – finanční záležitosti – příděl materiálu atd. – odevzdané plány se ztratily
a křížová cesta započata znovu. Oprava zadána staviteli J. Müllerovi z Novosedel – opravil faru a Mariánské
sousoší – s opravou kostela stále odkládal až všechno opustil a uprchl přes hranice.
MNV v Drnholci zadal opravu firmě Pražan a Fučík z Luhačovic, ale nestaral se vůbec o finanční úhradu.
Firma postavila za půl roku 1946 lešení kolem celého kostela (kromě věží) a když nedostala zaplaceno, lešení
strhla a odvezla pryč. Firma žalovala MNV v Drnholci, který obnos několika set tisíc nakonec zaplatil - a nic
se neudělalo !! Takové byly na počátku poměry. Po takovém “úspěchu” veřejných úřadů se oprav ujal farní
úřad sám.
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……….. V roce 1949 krátkým spojením začalo hořet elektrické vedení na věži. Oheň spatřili ministranti – zabránilo se tím možná požáru celé věže.
………. V roce 1950 po nesčetných žádostech – věž u školy hrozila zřícením – ujal se stavby ONV v Mikulově
a zadal opravu Stavebním podnikům Brno – Židenice. Bylo postaveno lešení k věžím a zabezpečeno zdivo.
………… Odvlečený velký zvon byl nalezen ve Vídni, dopraven do Mikulova a zaslán do Brna k opravě. V poli
postaveny dva kamenné kříže, 4 železné, hřbitov uveden do pořádku.
Zápisy ve farní kronice Drnholce jsou (s výjimkou roku 1945) poměrně kusé, soustavné zápisy jsou pořizovány
až od roku 1964.
Připravil Jiří Janeček
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Závody ve sportovní gymnastice
19. března – 7. ročník závodu ve sportovní gymnastice. Gymnastické závody v Drnholci se konaly
již po sedmé. Za tuto dobu se jich zúčastnilo celkem
přes 700 závodníků.
Závod je určen těm, kteří se gymnastice věnují pouze
ve škole. Letos jich bylo 78 ze 14 škol. Díky organizaci
průběhu celého závodu si mladí závodníci od mateřské
školy po deváté ročníky základní školy mohli prožít
atmosféru skutečných velkých závodů – slavnostní
nástup s vlastní znělkou, slibem závodníků a rozhodčích, kvalitním hlasatelem a zvukový doprovod.
Závody rozhodovali zkušení rozhodčí a bylo na
co se dívat. Mezi střídáním kategorií a vyhlášením
výsledků vystoupily skupiny aerobiku místní školy.
Ve slavnostní atmosféře proběhlo i vyhlášení výsledků. Naše mladá generace si zaslouží poznat takové
okamžiky a sama je potom v budoucnu přenášet
dalším generacím. Jako čestný host se přijel podívat
bývalý dlouholetý ředitel ZŠ Břeclav – Slovácká pan
Karel Hemala.
Z výsledků: vítězové – Jan a Tomáš Ondráčkové,
Filip Werner a Iva Kneeová z Drnholce, Vendula
Ivičičová ze ZŠ Hustopeče – Komenského, Kristýna Darmovzalová z Břeclavi – Sovadinova, Barbora
Harťanská z Břeclavi – Slovácké, Irma Janů z Gymnázia Velké Pavlovice.
Libor Smíšek, ZŠ Drnholec

Zajímavá akce
V prvním dubnovém týdnu
měli žáci místní základní školy
i děti z mateřské školy nevšední
možnost spatřit na vlastní oči
ojedinělý program s živými dravými ptáky. Děti se zblízka seznámily s mnoha druhy ohrožených
dravců.
Téměř dvouhodinový, velmi
poutavý program byl rozdělen
na dvě části. V první přítomní
měli příležitost formou poutavého výkladu poznat život jednotlivých ohrožených
druhů dravých ptáků. Zvuková aparatura zajišťovala
velmi dobrou srozumitelnost zajímavého vyprávění.
Na závěr výkladu byla vyzkoušena pozornost žáků,
nejbystřejší byli odměněni volnou vstupenkou do
výcvikového střediska dravců v Lednici. Vzápětí
následovala druhá část – volné vypouštění dravců.
Naše největší sova, výr velký, chytala maketu veverky, raroh velký lovil “zajíce”, puštík obecný si sedal
žákyni Terezce Sedlákové na ruku….
I přes nepříznivé počasí zájem žáků neochabl,
všichni vydrželi pozorní až do konce. Lze si jen přát,
aby takových povedených akcí bylo více.
Redakce

Zveme Vás . . .
do Hotelu Drnholec

18. – 21. dubna VELIKONOČNÍ SPECIALITY,
srdečně zve kolektiv Hotelu Drnholec.

na “Starátko”

3. 5. v 16.00 hod., PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
součástí akce je i soutěž o “nejhezčí” čarodějnici,
Srdečně zve SDH Drnholec.
17. 5. ve 14.00 hod., POHÁR OBCE DRNHOLEC,
soutěž dobrovolných hasičských sborů.
25. 5. v 9.00 hod., OKRESNÍ KOLO HRY “PLAMEN”, soutěž mladých hasičů
1. 6. ve 14.00 hod., DEN DĚTÍ
oslava pořádaná SOZ, SDH TJ a ZŠ Drnholec

do Kulturního domu

11. 5. ve 14.00 hod., DEN MATEK
oslava pořádaná SOZ, MKZ a ZŠ Drnholec
25. 5. v 16.00 hod., KONCERT PĚVECKÉHO
SBORU VIRTUOZI DI MIKULOV
Pěvecký sbor, který pravidelně vystupuje v Mikulově,
Lednici, Valticích i v zahraničí.

KINO DRNHOLEC
PROGRAM KVĚTEN, ČERVEN 2003
1. května v 18.00 hod.
HLADINA ADRENALINU

Vzrušující podívaná plná honiček na lyžích, snowboardech,
motorkách a v helikoptérách.

7. května v 19.00 hod.
KURÝR

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

8. května v 18.00 hod.
HOLKY TO CHTĚJÍ TAKY
Komedie o mladých a pro mladé.

14. května v 19.00 hod.
DĚVČÁTKO

. . . na cestě mezi byty, postelemi a sny . . .

21. května v 19.00 hod.

NA POKRAJI SMRTI

Steven Segal a banda hrdlořezů musí bojovat o Alkatraz.

28. května v 19.00 hod.
LÁSKA S VÝSTRAHOU

Hugh Grant a Sandra Bullock v romantické komedie.

4. června v 19.00 hod.
PŘEBER SI TO ZNOVU

Mafiánu Robertu de Niro začínají ve vězení krušné časy.

11. června v 19.00 hod.
PUPENDO

Česká filmová komedie pro všechny generace.

18. června v 19.00 hod.
CHYŤ MĚ, KDYŽ TO DOKÁŽE
Pravdivý příběh skutečného podvodníka.

25. června v 19.00 hod.
QUO VADIS

Historický velkofilm podle románu Henryka Sienkiewicze.
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Rozlosování jarní části fotbalových soutěží
TJ Dynama Drnholec
III. třída sk. A dospělí
20. dubna 2003
27. dubna 2003
4. května 2003
11. května 2003
18. května 2003
25. května 2003
1. června 2003
8. června 2003
15. června 2003
22. června 2003

Dynamo Drnholec
Sokol Dunajovice
Dynamo Drnholec
FK Valtice
Dynamo Drnholec
Sokol Březí
Dynamo Drnholec
Sokol Lanžhot B
Dynamo Drnholec
S. Char. Nová Ves

-

Sokol Tvrdonice B
Dynamo Drnholec
Luna Hrušky B
Dynamo Drnholec
Mor. Lednice B
Dynamo Drnholec
Sokol Zaječí
Dynamo Drnholec
Sokol Kostice B
Dynamo Drnholec

Dynamo Drnholec
Sokol Dunajovice
Dynamo Drnholec
Sokol Hlohovec
Dynamo Drnholec
Sokol Březí
Dynamo Drnholec
TJ Mor. Nová Ves
Dynamo Rakvice
S. Char. Nová Ves

-

SJ Podivín
Dynamo Drnholec
Loko Břeclav B
Dynamo Drnholec
Sokol Kostice
Dynamo Drnholec
Sokol Týnec
Dynamo Drnholec
Dynamo Drnholec
Dynamo Drnholec

Dynamo Cvrčovice
Dynamo Drnholec
Dynamo Drnholec
SK Vranovice
Dynamo Drnholec
Sokol Pouzdřany
Dynamo Drnholec
Sokol Popice
Dynamo Drnholec
Pal Bavory

-

Dynamo Drnholec
Sokol Přibice
Sokol Novosedly
Dynamo Drnholec
Sokol Uherčice
Dynamo Drnholec
Zetor Pasohlávky
Dynamo Drnholec
Sokol Iváň
Dynamo Drnholec

Okresní přebor dorost sk.A
20. dubna 2003
27. dubna 2003
4. května 2003
11. května 2003
18. května 2003
25. května 2003
1. června 2003
8. června 2003
15. června 2003
22. června 2003

Základní žákovská soutěž sk. B
20. dubna 2003
27. dubna 2003
4. května 2003
11. května2003
18. května 2003
25. května 2003
1. června 2003
8. června 2003
1. května 2003
6. dubna 2003

Příští číslo Drnholeckého občasníku vyjde v červnu 2003.

.
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Cena zdarma.

