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Vše, co potřebujete vědět
k hlasování v referendu o vstupu
České republiky do Evropské unie
Referendum ke vstupu ČR do EU proběhne v pátek 13. června 2003 v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 14. června od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasování bude v naší obci podobně, jak tomu bývá o volbách.
Volební místnosti budou v Drnholci zřízeny v místním
Kulturním domě.
Otázka pro referendum zní takto: Souhlasíte s tím,
aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem
Evropské unie?
Uvedená smlouva je přístupná k nahlédnutí každému
na Obecních úřadech, které jsou matričními úřady, od
23. května 2003. Zájemci mají možnost se seznámit s textem smlouvy o přistoupení i na Obecním úřadě Drnholec.
Text smlouvy je rovněž přístupný na internetové stránce
www.euroskop.cz, její stručnou charakteristiku by měla
obdržet každá domácnost do poštovní schránky.
Voliči budou moci hlasovat i v jiném než svém volebním okrsku, pokud si ovšem vyžádají na obecním úřadě
v místě trvalého pobytu o hlasovací průkaz. Nejpozději
však tak musí učinit do 11. června do 16.00 hodin osobně,
písemnou žádost musí obecní úřad obdržet do 4. června,
podpis na žádosti musí být úředně ověřen.
Hlasovací lístky nebudou zaslány na adresu voličů,
budou k dispozici ve volebních místnostech. Na hlasovacím lístku volič křížkem vyznačí vybranou odpověď
(ANO nebo NE). Ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, může občan na obecním úřadě požádat, aby
k němu okrsková komise poslala své zástupce s přenosnou schránkou.

ANKETA

k připravovanému referendu ke vstupu
České republiky do EU (13. – 14. června 2003)
Anketní otázky:
1. Zúčastníte se referenda? /Proč ne ?/
(Jak bys hlasoval, kdybys měl hlasovací právo ?)
2. Jaké vidíte výhody (nevýhody) vstupu naší republiky
do EU?
3. Kdybyste byl(a) politikem, co byste doporučil občanům ohledně hlasování?
1. Ano
2. Možnost cestování bez omezení, volný pohyb zboží
i osob, nevýhodou zřejmě vyšší životní náklady
3. Po zvážení všech pro a proti bych doporučil ano,
jinou možnost nevidím
1. Nevím
2. Můj hlas má malou cenu, za nás rozhodují politici
1. Ano
2. Vstup do Evropské unie je dobrá volba

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
1.
2.
3.

Nevím, asi ano
Nebudeme moci si dělat to, co chceme
Hlasovat ne, vidím ve vstupu jen samé nevýhody
Nevím
Budeme bez hranic
Nevím
Budeme bez peněz
Aby nikam nechodili
Ano
Možnost práce v zahraničí
Aby se k referendu určitě dostavili
Ano
Otevření hranic, jednotná měna
Aby k referendu šli, čtenářům příjemné prožití
letních měsíců
1. Ano
3. Možnost cestovat po Evropě bez pasu, ale ztratíme kus samostatnosti
1. Ano
2. Výhody – studovat kdekoliv v Evropě, pracovat
v zahraničí, nevýhody – problémy v zemědělství
1. Ano
2. Výhody – práce v zahraničí, nevýhody – bude nás
to stát ještě hodně peněz
3. Lidé ať hlasují pro
1. Ano
2. Být zaměstnán v kterékoliv evropské zemi, volné
cestování, společná měna, omezené rozhodování
3. Ať hlasují jak chtějí, ale ať k referendu jdou
Občanů Drnholce i návštěvníků obce se ptali v pátek 23. května 2003 žáci 8. B místní základní školy
Redakce Drnholeckého občasníku přeje všem čtenářům
příjemné prožití letních měsíců.
Obec Drnholec společně s hlavním pořadatelem
TJ Dynamo Drnholec
srdečně zvou všechny občany na

které se uskuteční 28. - 29. června 2003

Hrát bude krojovaná hudba Jezerka z Rakvic.
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Z jednání obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se sešlo ve čtvrtek 22. 5. 2003 v 19.00 hodin v Klubu důchodců. Jednání se zúčastnilo
12 zastupitelů a tentokrát nepřišel nikdo ze spoluobčanů.
Na svém jednání nejdříve zastupitelstvo zkontrolovalo usnesení z minulé schůze, úkoly byly splněny. Dále zastupitelstvo schválilo změny ve Zřizovací listině Základní školy Drnholec, členství obce ve Sdružení vinařů Mikulovské
vinařské oblasti, odprodej obecního majetku, rozpočtové změny, zprávu o výsledcích místního šetření k dodržování OZV 1/95, zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období a příspěvek na lékařskou službu první pomoci
v Mikulově ve výši 4,60 Kč na občana měsíčně s tím, že pokud se budou vyskytovat problémy s pohotovostí /např.
když pohotovost odmítne přijet pro nemocné, zvláště těžce nemocné, starší spoluobčany/, tak tento příspěvek obec
nebude hradit.
Ve zprávě o výsledku místního šetření k dodržování OZV 1/95 bylo konstatováno, že výrazně napomohlo k odstranění skládek různého materiálu na veřejných prostranstvích a rovněž se zlepšila průjezdnost ulic. Bylo obesláno
64 občanů, z tohoto počtu došlo k několika nepřesným výzvám, které byly vyřešeny omluvou a byl zaslán jeden
omluvný dopis. Příjem obce za zpoplatnění užívání veřejného prostranství činil 4 915,- Kč, ale to nebyl hlavní důvod,
proč se místní šetření konalo. Účelem bylo zlepšit vzhled a pořádek v obci. I nadále budou zastupitelé kontrolovat
svoje úseky a průběžně řešit situaci s pracovnicemi obce. Rovněž spoluobčané se mohou se svými připomínkami
obracet přímo na zastupitele, kteří bydlí nejblíže či na stejné ulici jako oni.
Ze zprávy o činnosti rady obce vybíráme následující. Rada obce projednala zprávu o finančním hospodaření
Místního kulturního zařízení a schválila ceník k pronájmu sálu. Dále jednala se zástupci místních hasičů o jejich
činnosti a financování. Byla dojednána společná oslava Dne dětí, na které se bude podílet obec, ZŠ, SDH a T. J.
Dynamo. Dále rada schválila pronájem nebytových prostor na Náměstí 7 slečně Erice Paulovičové ke zřízení kosmetických služeb a pronájem nebytových prostor na Náměstí 5 paní Ludmile Lambotové k prodeji květin. Rada
schválila odměnu paní kronikářce Janě Palíkové za rok 2002. Dále se rada zabývala žádostmi o přidělení stavebních
míst, žádostmi o odkup obecních pozemků a prostor. Většinu z nich schválila a jsou ve stadiu vyřizování a poté
budou předloženy zastupitelstvu ke schválení. Dále pan starosta informoval radu, že náklady na vozovku Na Rybníčku budou činit 560 000,- Kč, že byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na opravu domu
Husova 55, informoval o odpovědi z ministerstva zemědělství ke komplexní HTÚP v obci, které sdělilo, že nejsou
finanční prostředky a HTÚP bude řešeno po etapách, rovněž informoval o jednání se zástupcem Policie Břeclav,
který sdělil, že zřízení policejní stanice v obci je nereálné z důvodu nedostatku finančních prostředků. Rada se
dále zabývala řešením písemných připomínek a stížností občanů, znečišťováním životního prostředí, vypouštěním
fekálií a odklizením zboru ubytovny na Výsluní. Rada schválila Veřejnoprávní smlouvu mezi MěÚ Mikulov a Obcí
Drnholec o převzetí výkonu správní komise pro projednávání přestupků. Rada rovněž schválila zaslání druhých
upomínek neplatičům nájemného a vzala na vědomí Harmonogram úkolů k zajištění Referenda o přistoupení k EU.
Rada připravovala podklady ke společnému jednání rady školy, rady obce a starostů okolních obcí, které se konalo
20. 5. 2003 a hlavním bodem bylo projednání příspěvku obcí na provoz a údržbu ZŠ. Rada také připravovala podklady na schůzi zastupitelstva.

Obecní úřad upozorňuje:
-

Jana Kalandrová

majitele psů, že stále platí zákaz volného pobíhání psů po obci a žádá majitele psů, aby tento zákaz dodržovali a tímto zabránili případnému pokousání dětí a spoluobčanů
spoluobčany, že zaměstnanci obecního úřadu, kteří se starají o úklid a údržbu veřejných prostranství nemají
ve své náplni práce odvážet posekanou trávu a jiný odpad soukromým osobám
rodiče nezletilých dětí, že se množí stížnosti na drobné krádeže zemědělských plodin a ničení porostů
na polích soukromých zemědělců dětmi, proto rodiče žádáme, aby dohlédli na to, co jejich děti dělají ve
volném čase, jinak tyto krádeže budou řešeny ve správní komisi pro projednávání přestupků
rodiče, že na polních cestách jezdí na motorkách i děti bez řidičského oprávnění, což je nejen zakázané,
ale i velmi nebezpečné pro zdraví dětí, protože polní cesty slouží k jinému účelu. OÚ toto bude řešit ve
spolupráci s Policií.

Jak postupovat při zdravotních potížích či úrazech po pracovní době praktického lékaře:
RZP - rychlá záchranná pomoc – tel. 155. Voláme jen při bezprostředním ohrožení života po celých 24 hodin
denně.
LSPP – lékařská služba první pomoci – Mikulov, tel. 519 510 824, od 16.00 hod. v pracovní dny, sobota a neděle
24 hodin. Pokud s nemocným chcete přímo do Břeclavi na ORL, chirurgii a jiná ošetření, nesmíte obejít LSPP Mikulov, protože potřebujete doporučení od lékaře majícího službu. Pokud obejdete Mikulov, tak se zastavte nejdříve
na pohotovosti v Břeclavě a odtud vás odešlou na potřebné oddělení k ošetření. Doporučujeme ale spíše zastávku
v Mikulově, protože se tím vyhnete někdy nepříjemným konfliktům.
Pokud nedokážete posoudit zdravotní stav nemocného či poraněné osoby, pak zavolejte na LSPP a po dohodě
s lékařem či sestrou rozhodnete, zda volat RZP nebo stačí pouze lékař LSPP.
Pokud se setkáte s odmítnutím příjezdu lékaře LSPP nebo s neposkytnutím ošetření, sdělte toto na Zdravotním
středisku paní Čížkové nebo na OÚ. Obec Drnholec platí za každého občana peníze z obecního rozpočtu na službu
LSPP, pokud tyto služby nebudou řádně vykonávány, obec tyto peníze nebude platit.
2

Hasiči soutěžili
Za velkého zájmu občanů proběhl
v sobotu 17. května 10. ročník “Putovního poháru Obce Drnholec”.
Zúčastnilo se ho kromě 3 družstev
našich hasičů i dalších 13 družstev
ze tří okresů. Putovní pohár získalo
znovu družstvo mužů Poštorná, druzí byli muži z Kobylí a třetí družstvo
z Loděnic. V družstvech žen si prvenství vybojovaly ženy
z Poštorné, druhé byly ženy z Lanžhota, třetí družstvo
žen z Drnholce a čtvrté byly ženy z Milovic.
Vyhodnocení celoroční hry “Plamen” a soutěž dorostu
se v areálu “Starátka” konaly 24. května. Vyhodnocení
celoroční činnosti se zúčastnilo 10 družstev mladších
žáků, 9 družstev starších žáků, 1 družstvo dorostenek
a 2 družstva dorostenců.
Pořadí v mladších žácích bylo Pasohlávky, Perná, Drnholec, kde nás zastupovali: Kalous Tomáš, Kalousová
Kamila, Šedivý Tomáš, Šedivá Denisa, Kalianko Radim,
Ondráček Martin, Kynclová Petra, Šlachtová Martina,
Lambot Kryštof, Tomaštík Vlastimil a Řešetková Kateřina.
V družstvech starších žáků byla nejlepší Perná, dále Pasohlávky, Tvrdonice. Čtvrté místo obsadilo naše družstvo
ve složení: Kynclová Kateřina, Schabatka Patrik, Knee
Radim, Štěpaníková Jana, Štěpaníková Lenka, Šlachta
Roman, Schabatková Adriana, Hemala Jakub, Skřivánek
Josef, Tomola Jiří a Tomola Marek.
Výsledky našich mladých hasičů byly následující. Mladší
žáci obsadili 2. místa v branném závodě a štafetě CTIF, 4.
místa ve štafetě 4 x 60 m a v požárním útoku a 5. místo
ve štafetě požárních dvojic.
Starší žáci byli druzí ve štafetě CTIF, třetí v branném
závodě, pátí ve štafetě 4 x 60 m, šestí ve štafetě požárních
dvojic a osmí v požárním útoku.
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany na Okresní soutěž mužů a žen, která se koná 7. června v 9.00
hodin na “Starátku”.
Petr Štěpaník

Oslava Dne matek
Maminka – slovo, které každý z nás snad milionkrát
vysloví za svůj život a jistě právem, neboť maminka je
bytostí nám nejbližší, přivádí nás na svět, je svědkem
našich prvních krůčků a slov, je svědkem našich úspěchů
i proher. Učí nás všemu, co budeme v životě potřebovat. Umí poradit, vyslechnout, ale někdy i pokárat. Ale
vždy nás zahrnuje nesmírnou láskou. Proto jsme se již
tradičně sešli druhou květnovou neděli v sále kulturního domu na místní oslavě Dne matek, abychom všem
maminkám poděkovali za jejich lásku, péči a obětavost.
Pro maminky a babičky byl připraven kulturní program,
ve kterém vystoupily děti z Mateřské a Základní školy
Drnholec. Svou kytičku složily z písní, tanců, básniček,
říkanek, hudebních skladbiček a sportu. Možná, že se
všem nepovedlo všechno tak, jak si přály, ale všechny děti
byly rády, že se před svou maminkou či babičkou mohly
“ukázat”. V předsálí byla připravena výstavka dětských
prací ke Dni země a byly rovněž připraveny panely s fotodokumentací školních akcí. Za dobrovolné vstupné
byly vyrobeny pro maminky drobné dárky. Děkujeme

všem, kteří dobrovolné vstupné zaplatili, protože
bylo vybráno celkem 1 750,- Kč. Tyto peníze byly
použity na místní oslavu Dne dětí. Rovněž děkujeme učitelům a učitelkám Mateřské a Základní
školy, kteří toto krásné nedělní odpoledne připravili.
Redakce

Drnholecké kvinteto
Před pěti lety začal v Drnholci pod vedením paní učitelky Hany Svobodové působit soubor zobcových fléten.
Tehdy se několik malých flétnistek začalo seznamovat
s dosud pro ně neznámou souborovou hrou. Jejich pokroky a výsledky jste měli možnost shlédnout na koncertech
manželů Svobodových, pořádaných několikrát do roka.
Dne 12. dubna 2003 se v Brně konal sedmý ročník
celostátní soutěže ve hře na zobcovou flétnu Pískání
pro zdraví, pořádaný institutem UCB pro alergii a jejíž
patronkou je Jitka Molavcová a Ladislav Daniel, tvůrce
notového materiálu Škola hry na zobcovou flétnu.
Stejně jako v minulých pěti letech se Drnholecké kvinteto zúčastnilo této soutěže. V minulých letech se pouze
měnil jejich název, a to podle počtu hráček. I přes značné
problémy týkající se obsazení souboru, který se málem
soutěže nezúčastnil pro odmítnutí účasti hráčky prvního
hlasu, byla cesta do Brna zachráněna díky výpomoci bývalé žačky místní základní školy Anety Černé. V druhé
kategorii získalo toto kvinteto (na soutěži kvarteto) ve
složení Aneta Černá, první hlas, Jana Kopřivová, druhý
hlas, Nikola Saitlová a Michaela Závodyová, altové flétny,
druhé místo.
Pevně věříme, že drnholecké flétnistky tento vzestup
proti minulým letům bude motivovat do další práce. Jen
hodiny cvičení, snažení, trpělivosti a dobrého vedení
s potřebnou míru talentu přináší své ovoce.
Alžběta Svobodová
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Proč je sběr papíru pro
nás důležitý
Zplodiny z aut a tepelných elektráren čím dál více
znečišťují vzduch a poškozují stromy. Pokud proti tomu
nezačneme brzy něco smysluplného dělat, nebudou kolem
nás během několika desetiletí žádné lesy.
Naše stromy jsou nemocné z 68 % a více než jedna
čtvrtina z nich je silně poškozeno. Výsledky posledních
průzkumů dokazují, že nyní odumírá stále více listnatých
lesů, které nás zásobují kyslíkem k dýchání. Kromě omezování spadu škodlivých látek jsou velmi důležité také
akce na ochranu přírody. Jednou z nich je také sběr
starého papíru, který organizuje dvakrát ročně místní
Základní škola.
Ve čtvrtek 15. května se konal jarní sběr, při němž
se nasbíralo 2436 kg starého papíru. Výtěžek z tohoto
sběru bude použit na nákup cen pro sportovní soutěže
a na nákup sportovních potřeb. Je na tomto místě třeba
poděkovat všem rodičům i prarodičům, kteří věnovali
svůj volný čas a energii pomoci svým potomkům a přispět
tak k záchraně několika stromů.
Je třeba se při této příležitosti zmínit o skutečnosti,
že mnoho lidí, ba dokonce i některé firmy papír pálí
(tyto mimochodem hrubě porušují zákon o nakládání
s odpady). Přitom stačí jen málo: odevzdat starý papír
do sběru.
Proto navrhujeme: Pokud se u někoho z vás nahromadí větší množství papíru, můžete jej přivézt k zadnímu
vchodu základní školy (u tělocvičny). My jej schováme
před nepřízní počasí a později necháme odvézt při školním sběru.
Bližší informace sdělí Dalibor Bárta, telefon: 519 519
281.
Dalibor Bárta
Děkujeme všem, kteří se jarního sběru zúčastnili.
Nejpilnější byli M. Klenovič (5. A) 271 kg, A. Kneeová (7.
A) 260 kg a více než 150 kg odevzdal ještě D. Bárta (7. A)
167 kg.

Cyklostezky
Cyklistická stezka Brno-Vídeň spojuje
dvě středoevropské metropole. Prochází převážně územím jižní Moravy
a dolnorakouské oblasti Weinviertel.
Oba sousedící regiony jsou proslulé
vínem, vinicemi a svou vinařskou kulturou. Díky množství atraktivních cílů a mírnému terénu
pahorkatiny jsou ideálním místem pro cykloturistiku.
Samotná stezka, vedoucí z Brna přes Modřice, Židlochovice, Pasohlávky a Nový Přerov k hraničnímu přechodu
Hevlín/Laa an der Thaya a dále přes Mistelbach do
Vídně, měří více než 130 km a zavede Vás do nejmalebnějších koutů jižní Moravy a Weinviertelu. Cyklistická
stezka je vedena mimo frekventované silnice po samostatných komunikacích pro cyklisty nebo po méně frekventovaných silnicích III. třídy. Díky mírnému klimatu
je možné využít stezku téměř v každou roční dobu. Na
moravském úseku je pro Vás připraveno 15 originálních
cyklistických odpočívek s mapou trasy. O cyklistickou
stezku pečuje Sdružení “Cyklistická stezka Brno-Vídeň",
v níž jsou sdruženy obce a občanská sdružení působící
v koridoru stezky.
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V tomto průvodci Vám nabízíme pět tématických
okruhů, navazujících na páteřní trasu cyklostezky
a spojujících tuto trasu se zajímavými místy v jejím
okolí. Tématické okruhy Vás zavedou na místa s mimořádným historickým a prehistorickým významem
/Dolní Věstonice, Hradisko, Pouzdřany apod./, do
blízkosti vyhlášených ornitologických lokalit v okolí
novomlýnských nádrží, mezi vinice, sady, vinné sklípky. Navštivíte vinařské obce Brněnské, Znojemské a
Mikulovské vinařské oblasti, v nichž zůstalo zachováno
množství unikátních historických památek: klášterů, kostelů, kapliček, radnic, obytných domů, drobné sakrální
architektury aj. V závislosti na tom, jak rychle šlapete
do pedálů, lze každý z tematických okruhů zvládnout za
den, ale s výjimkou nejkratšího okruhu přírodním parkem Bobrava doporučuje tyto trasy rozdělit na několik
vícedenních úseků a získat tak možnost podrobně poznat
kraj, jeho kulturu a obyvatele, třeba i včetně poznání
rozdílné chuti vín z jednotlívých vinařských oblastí.
Našim cílem je zlepšit kvalitu nabízených služeb
a nabídku tiristických produktů v koridoru stezky. Proto
jsme ve spolupráci s Nadací Partnerství, programem Zelené stezky, začali v roce 2001 s programem certifikace
služeb “přátelských” k cykloturistům. Tento program
jsme nazvali “Cyklisté vítáni”. Vždy, když na svých
cestách jižní Moravou nebo oblasti Weinviertel narazíte
na symbol ”rozesmátého kola”, můžete si být jisti, že
v daném ubytovacím, stravovacím či jiném turistickém
zařízení bude o Vás dobře postaráno.
Přejeme Vám šťastnou cestu a hezký pobyt na cyklistické stezce Brno-Vídeň, která je jednou z nejlépe vybudovaných cyklostezek v ČR. Uvidíte, že stezka samotná
i místa v jejím okolí nabízí mnoho unikátních turistických
zážitků.
Daniela Wornell

Z minulosti Drnholce
Blíží se tradiční hody. Jak se slavily hody v Drnholci v minulosti, si může zájemce přečíst v druhém díle německy psané
knihy Geschichte der Marktgemeinde Dúrnholz. Protože ne každý z nás dokáže číst s porozuměním německý text, využili
jsme překladu pana Stanislava Kulhavého, který přeložil do češtiny vyprávění Johanna Kreisla.

Kiritoch
Byl to především na jihu Moravy nejoblíbenější svátek roku. Slavili jsme ho
v proměnlivých nedělích, vždy osm týdnů po Velikonocích. Velikonoce jsou totiž
svátky, které se počítají podle prvního jarního úplňku. Tak dny našeho svátku se
nacházejí mezi 20. květnem a 15. červnem.
Co mohou kuchyně, sklep a zahrada nabídnout v tomto ročním období? K pečené
huse či kačeně, kůzleti nebo vepřovému, čerstvý májový salát – proto mu přísluší
název “solokirito”. Sklep nabízí voňavý čistý Ryzlink, Veltlínské a “Gutedel”.
V dostatečně dlouhém čase před tímto svátkem se koná na radnici volba stárků,
Volbu řídí starosta obce za přitomnosti tří radních. Chlapci s domovským právem
(“Herinen”) volí prvního, druhého a třetího stárka. Stárci se scházívají v Gepprtově
hostinci. Chlapci bez domovského práva (“Drauser”) mají své sídlo ve Wagnerově
hostinci. Ti rovněž volí své stárky. Volby se ale konají bez představitelů obce. Proto
jsou dvě skupiny stárků, jsou rovněž dvě místa konání slavnosti a dva taneční parkety.
První byl umístěn na náměstí před poštou a Kripplovým obchodem, druhý pak před
Wagnerovým hostincem. Uprostřed tanečního parketu byla vztyčena máje vysoká
15 až 20 metrů. Byla sestavena z několika kmenů a završena zelenou korunou. Před
první světovou válkou byla osazena smrkovým vrškem dováženým z polesí Proklatá
u Pohořelic. V koruně vlály ve větru pestré barevné stuhy. Uprostřed kmene byly připevněny stuhy nejmladších
odvedenců. Dříve byly černožluté, po roce 1918 černočervenězlaté. Vlastní postavení máje bylo vždy technicky
náročnou prací. Silné chlapecké ruce dokázaly však za pomoci dlouhých podpěr během krátké doby máj vztyčit.
Pro dvanáctičlennou hudbu byl postaven vyvýšený a krytý pavilon. Všem zúčastněným po namáhavé práci chutnal
chmelový mok “Znaimer Maural”.
Před dny kiritochu /hodů/ se upravovaly vnějšky domů a vnitřky obydlí. Dvory a ulice byly důkladně zameteny.
V pecích, které v selských usedlostech ještě zbyly, se pekly bábovky a koláče. Ve skříních očekávaly svátek nové části
oděvů. Každý, kdo na sebe trochu dbal, byl od hlavy až k patě řádně upraven. Nikdo se nechtěl vystavit posměškům
za nedostatečně upravenou dcerku nebo dospívajícího chlapce.
Stárci měli nové obleky, stárky na neděli látkové a pro pondělí hedvábné šaty. Jejich oblečení bylo doplněno všemi
možnými způsoby. Pokud maminka stárky byla v minulosti rovněž stárkou, pak měla pochopení pro svoji dceru a
snažila se ji upravit nejmódnějšími způsoby, včetně rozmanitých doplňků. Těmito doplňky byly snítky rozmarýny a
barevné stužky pro klobouky stárků, snítky rozmarýny pro hudebníky, stuhy pro ozdobení vinných lahví, soupravy
barevných stuh pro máji. Nezbytným doplňkem byly bílé rukavice pro stárky. Každá čest stojí peníze, kdo by si to
měl nechat ujít?
Konečně zde byla posvícenská neděle. V slavnostním duchu byla složena sváteční mše za doprovodu hudby. Po
mši pak hudebníci na venkovním prostranství před Gepprtovým hostincem zahráli několik koncertních skladeb.
Zastaveníčko před panem farářem, starostou a radními přineslo stárkům významnou finanční pomoc. Každá rodina
měla v tomto a v následujících dnech své hosty. Byli to především příbuzní a dále pak známí, zejména z Vídně.
Nechyběli ani pozvaní kamarádi z války.
Ve tři hodiny vyšli stárci s hudbou pro své vyvolené stárky a vrátili se pak zpět seřazeni v párech pod vedením
prvního, druhého a třetího stárka před Gepprtův hostinec. Zde vytvořili kruh,opodál kterého se postavila hudba.
Prostor byl obstoupen přihlížejícími zvědavci. Byla zde připravena i místa k sezení, na pivních sudech byly položeny
dřevěné desky. Oči všech diváků sledovaly stárky, ale především svátečně oblečená děvčata. Nyní nastalo kritické
pozorování, šeptání a posuzování. Ona a on , hodí se k sobě? ….. Ostře zkoumající pohledy jihnou při následujícím
veselí.
První stárek zvedá ozdobenou plnou láhev vína a volá na hudebníky: ”Vždy věrni a čestni!” (“Ub immer Treu
und Redlichkeit!”). Hudebníci zahrají několik taktů, přání ukončí hlasitým tušem, dalšími hudebními variacemi a
silným vířením bubnu. První stárek připíjí své tanečnici a společně veškeré chase. Následuje provolávání další a
dalších stárků v jejich pořadí. Následující zvolání mají již nejrůznější obsah, vždy však následuje hudební vstup a
hromadné připíjení. Konečně zavolá poslední stárek: ”Na zdraví všech.” Následuje první slavnostní tanec. Je to
samozřejmě sváteční valčík, dalším je lendler a závěrem pak polka. Okolo stojící posuzují a obdivují umění tančících,
jejich postoje, výrazy obličejů, každý elegantní obrat. Usměvně je přijato drobné klopýtnutí. Po každém tanci kolují
láhve s vínem k přípitkům.
Po slavnostním tanečním zahájení přejde seřazená chasa ke dřívějším ještě svobodným stárkům a stárkám a převezme od nich svolení k pořádání kiritochu. Spolu s hudbou odejdou na taneční parket, který je tím
otevřen.
Následuje fanfára za fanfárou a tanec za tancem. Poté je taneční parket uvolněn pro mládež z okolních obcí
v takovém pořadí, v jakém byli pozváni k účasti. Slavnost je přerušena krátce před večeří. Skupina pořadatelů uklidí
prostor a pošle domů veselící se děti.
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Po večeři následuje tanec pro všechny, kteří mají chuť a radost tančit.
V následující den – pondělí – vzpomeneme všech zesnulých v obci. Po pobožnosti za duše zemřelých je obřad
ukončen procesím k hlavnímu kříži na hřbitově.
V časném odpoledni se opakuje dění z neděle, ale již bez zastavení u představitelů obce. Namísto mládeže
z okolních obcí přicházejí na taneční parket mladí, kteří pracují u řemeslníků, v dílnách a v obchodech, po nich
pak členové tělovýchovného sdružení a jako poslední obecní zastupitelsvo vedené starostou obce. Stárky jsou od
stárků, zpravidla vyhlédnutých hochů či mužů, udržovány v dobré náladě. Rychle přichází večer a s ním i očekávaný
všeobecný tanec.
Také na druhém tanečním parketu (bei Drausseren) jsou dodržována stejná pravidla.
A co děti? Mají si kde hrát? Jejich zájem je uspokojen u lodičkových houpaček, řetízkového kolotoče
a stánků s cukrovinkami. Otec, maminka, strýc, tetička, kmotři, sousedé a známí - ti všichni napomáhají doplnit
potřebné drobné. Pronikavě znějí píšťalky, trubky lomozí, kapslové pistolky třeskají. Dětská ústa jsou v koutcích
hnědá od čokolád. Dětské tváře jsou jak oteklé, neboť cukrářské dobroty od paní Koczirchové nebo Herrentinů
vyžadují mnoho místa.
V následující neděli je třetí den, kdy se slaví kiritoch. Co by to bylo za jihomoravský kiritoch bez soutěže
v kuželkách o nejlepšího hráče. Po všechny tři dny probíhá boj na kuželnách v zahradách hostinců nebo na
okraji tanečního parketu. Chutně připravený beránek čeká na vítěze. Diváci sledují s velkým zájmem soutěžící
a při tom je kritizují . . . . Krátce před půlnocí třetího dne je rozhodnuto. Ve slavnostním průvodu – napřed
hudba, pak pořadatelé s jehnětem na rožni, vítěz ruku v ruce s prvním stárkem a stárkou, ostatní páry a houf
přihlížejících doprovázejí šťastlivce do jeho domu. Víno, pečivo a dobrá nálada následují po předání ceny.
Také v hostincích se udržovala dobrá nálada, zvláště když lidoví pěvci, především z řad hostů vylepšovali zábavu
hudbou a zpěvem.
Co se na kiritochu tak často zpívalo, bylo pravdivé: Tři dny, tři dny domů nepůjdeme!
Johann Kreissl

Poznámky:
Publikováno v Geschichte der Marktgemeinde Durnholz, zweiter Teil von 1927 bis zur Vertreibung, Arbeitkreis Durnholz 1970
Přeloženo bez vědomí vydavatele, neprošlo jazykovou úpravou.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Johann KREISSL, nar. 22. 4. 1895, zemědělec, bydlel Dyjská 15. V první světové válce byl těžce raněn – průstřel plic. Aktivně činný v Turnvereinu
(tělocvičný spolek), v zemědělských seskupeních a v kultuře. Zástupce starosty. Po roce 1945 přesídlil do Friedbergu.
Der Kiritoch – zkomolený výraz das Kirchweihfest – posvícení v návaznosti na příslušného světce, kterému je kostel zasvěcen – Nejsvětější Trojice
solokirito – květnový salát
gutedel – dnes již nepěstovaná stolní odrůda hroznů, jen vyjímečně používaná k výrobě vína
Herineren – Drausseren
V minulosti, do padesátých let minulého století, se uváděla domovská příslušnost. Pro obec platila řada povinností
– musela se postarat o své občany ve stáří, sociálních problémech a v dalších krizových situacích. Získat domovskou příslušnost v jiné obci bylo
dlouho dobou záležitostí a obce se bránily udělovat další domovské příslušnosti. V dostupných přehledech o Drnholci není nikdy rozlišen počet
obyvatel s domovskou příslušností k obci a bez domovské příslušnosti.
Vzhledem k tomu, že obyvatelé bez domovské příležitosti sami držet “kiritoch”, muselo jít o značný počet těchto osob.
Gepprtův hostinec – zbořený rohový dům na náměstí
Wagnerův hostinec – na dnešní Svatoplukově ulici proti škole
pošta – také zdravotní středisko, zbořený dům na náměstí – dnes parkoviště hotelu
Kripplův obchod – dnes Hotel

HODY, HODY . . .
Tradice hodů je velmi stará. Byl to svátek celé vesnice, kdy vrchnost dovolila lidu se veselit a bavit. Nejčastěji
je to svátek patrona, kterému byl zasvěcen místní kostel.
V průběhu času se ustálila celá řada zvyků a tradic souvisejících s hody. Vrchnost dala lidu po dobu hodů značnou
volnost. Ti si na toto období zvolili stárky a sklepníka, kteří byli garanti dobré zábavy všech a zdárného průběhu
hodů. Hlavní stárek si sám zajišťoval vše kolem máje a májek, stárka zase organizovala výzdobu hodového místa,
májek a přípravu sóla.
Hodové zvyky se lišily podle regionů a jak šel čas, nové tradice vznikaly, ale také mnoho tradic především po
2. světové válce zaniklo. V naší obci jsme na tom tak napůl. Kroje nemáme, ale právo zůstalo. Je to hlavně tím, že
v rámci osidlování pohraničí je složení obyvatel Drnholce různorodé. Spousta spoluobčanů pochází od “Hradišťa”,
z Hodonínska, Brněnska, ale také ze Slovenska, Bulharska a Rumunska.
V současné době se dochovalo stavění májek a v pátek za asistence mnoha diváků se staví “hlavní mája”. Hody
začínají v sobotu dopoledne, kdy starší stárek jde s chasou pro právo ke starostovi. Poté se vydávají vesnicí a zvou
spoluobčany na hody.
Hodová neděle bývá vyhrazena většinou malým dětem. Večer začíná boj o právo. Ženáči se všemi možnými
i nemožnými způsoby se snaží dostat jablko z práva do svého vlastnictví. Celá chasa brání právo doslova svými
těly. Nálada bývá v tento večer velmi veselá a uvolněná do doby, kdy se právo prodá. Hody končí v časných ranních
hodinách.
Letošní hody se budou konat opět poslední červnový víkend a to 28. a 29. 6. K tanci a poslechu hraje dechová
hudba JEZERKA z Rakvic. Organizátorům z T. J. Dynama Drnholec, drnholecké chase i všem návštěvníkům hodů
přejeme pěkné počasí a příjemnou zábavu.
Bronislava Šimčíková
6

������������������������
�������������������
���������� ����� ��� � ���������� ��� ����� �����
� ��������������������������������������������
����� ������ �������� ����������� ����� ������� ����
�����������������������������������
� ����������������������������������������
���������� ���� ��� ����� ������� ���������� �
�������� ������ ��� ������ ��������� � ��������� ���
�����������������������������������������������
���� ������� ��� ��� ��� ��������� ��������� ����
����������������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������������������

������������������ �����������������������������
�����������������������������������������������
������ ������� ������ ������� �������� ���������� ���
������� ��� ������� ������ ����� �������� ����������
����������������������� �������������������������
������������������ ����������������������������
����������������������� �����������������������
�������������� ���������� �������������� �����
�������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������� ������������
������ ���������� ���� ������� �������� ������ �������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������� ������������ �������� �������� �����
����� �������� ������������� ��� � ��� ����� �����
������������
� �������� ��� ���� ��������� ��� ������ ����
��������������������������������������������
���������������������������������������� ������
��� ����������� � ��� ���������������� ��� ��������
���������������������� ���������������������������

Finanční poradenství
Ano, již jsme zde ! Finanční servis na vše, co potřebujete,
nebo co Vás zajímá. Už nemusíte nikam jezdit, ztrácet
čas a mimochodem i utrácet peníze.
Kompletní servis:
- leasing a úvěr na zboží od 3000 Kč do 244 000
Kč s akontací 10%
- leasing automobilů s akontací od 10% až do 50 %
bez hodnocení bonity klienta. Zboží i auto do
15 000 Kč na čestné prohlášení
- hotovostní půjčka bez ručitele do 150 000 Kč
- výše půjčky a úvěru podle stanovených podmínek
– kritérií bank a jiných peněžních ústavů
- stavební půjčky – úvěry (i bez akontace, od 0 Kč)
všech předních stavebních spořitelen
- hypotéční úvěry – pro fyzické i právnické osoby
s vazbou na nejlepší pojišťovny a na 100% realizaci (koupě nemovitosti, rekonstrukce, výstavba)
- a jiné, včetně záměru
Dále sjednáváme (podle přání klienta) pro různé společnosti různá stavební spoření, jež jsou nejlepší formou
spoření se státní podporou (zatím stále 4500 Kč). Končí-li Vám sjednaný cyklus spoření v tomto roce, nebo
v roce příštím, pak neváhejte a přijďte se poradit dříve
než nastanou připravované zákonné změny ve sjednávání
stavebního spoření.
-

-

penzijní připojištění – nadstandartní forma spoření
se státním příspěvkem, a to od 50 Kč do 150 Kč
měsíčně + bonus (zdarma), což je projev za důvěru. Je to pojištění pro případ smrti úrazem ve výši
55 000 Kč a pro případ invalidyty následkem úrazu
110 000 Kč
pojištění dětí (ne v porodnici)
kapitálové životní pojištění s konzervativním úročením
investiční životní pojištění s progresivním i s variabilním zhodnocováním investic
úrazové pojištění – jistota + denní odškodné
(např. 350 Kč/den)
pojištění aut – nejlevnější produkt – pojištění nemovitostí – slevová služba pro importéry a exportéry – pojištění právní ochrany podnikatelů atd.
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Zavolejte kdykoliv na telefonní číslo: 737 180 293,
případně se dostavte na zámek v Drnholci, a to vždy
v úterý nebo ve čtvrtek od 15.30 hod., až do . . . ?,
případně v sobotu dopoledne (podle potřeby a domluvy)
v uvedené dny můžete volat na telefon: 519 519 294.
Děkujeme za Váš případný zájem.
Vaši finanční poradci

Mezinárodní den dětí
Bezesporu i krásné letní počasí přispělo k tomu, že
se letos mimořádně úspěšně povedla místní oslava
Dne dětí, která se konala v sobotu odpoledne 31.
května na Starátku. Od 15.00 hodin se areál plnil
dětmi, s malými přišli rodiče i prarodiče. A pak
více než stovka chlapců a dívek měřili své dovednosti v nejrůznějších soutěžích, které si připravili
hasiči, fotbalisti a učitelé ZŠ. Za každý splněný
úkol na děti čekala sladká odměna. Kromě toho
si děti mohly nechat pomalovat svůj obličej indiánskými motivy nebo si mohly zkrášlit svá těla
tetováním Vše šlo lehce smýt vodou, takže rodiče
nemuseli mít obavu, že celý večer stráví mytím
svých ratolestí. Zatímco děti soutěžili, “dospěláci”
si mohli dát uzenou rybu nebo párek nebo zahnat
žízeň u stánku s občerstvením, který zajistili hasiči. Zbyl jim čas i na posezení s přáteli a známými.
Ale to už se po více jak hodině soutěží chystala na
své ukázky požárního útoku družstva mladých hasičů. No a po nich následovala asi největší atrakce
pro děti – pěna a poté proud vody z hasičského
auta. Po všech soutěžích a studené sprše si děti
opekly párky u malého táboráku a s nafouknutými
balónky si mohly zatančit na hřišti. V podvečer
byla tato malá slavnost ukončena a pomalu se
všichni spokojeně rozcházeli domů.
Závěrem patří poděkovat všem, kteří toto příjemné odpoledne připravili – SDH, T. J. Dynamo, ZŠ
a SOZ Drnholec. Rovněž děkujeme za sponzorství rodičům /dobrovolné vstupné z oslavy Dne
matek/, obci, manželům Malíkovým z Dyjské
ulice, zahrádkářům a firmě Mountfield. Věříme,
že se v tak hojném počtu sejdeme i příští rok.
Vždyť rozzářené dětské oči a usměvavé tváře je
to největší bohatství, které máme.
Redakce
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O Malovaném kraji

KINO DRNHOLEC

Někteří z Vás tento časopis
již znají. Vy ostatní pak
dovolte, abychom Vám jej
aspoň několika větami přiblížili.
Malovaný kraj je nekomerční
celobarevný dvouměsíčník
o 32 stranách zaměřený na
národopis a vlastivědu nejen
Slovácka, ale i celé jižní Moravy. V minulých ročnících
zde bylo publikováno i
několik zajímavých článků
o Drnholci. Najdete zde
rovněž články o zajímavých
osobnostech, muzeích a pamětních síních, dechovkách,
archeologii, heraldice, filmovém umění, architektuře . . .
Na jihovýchodní Moravě asi neexistuje město či vesnice,
jimž by někdy v tomto periodiku nebyla věnována pozornost. Autory jednotlivých příspěvků jsou jak odborníci,
tak laikové, zajímající se o tradice svého domova.
Malovaný kraj byl založen už v roce 1946 skupinou
nadšenců, sdružených kolem autora dnes již zlidovělých
písní Fanoše Hřebačky – Mikuleckého. Po několika letech přestal z politických důvodů vycházet a čtenářům
se dostal opět do rukou až v roce 1969. Dnes mu hrozí
opět zánik, jen důvody jsou jiné – ekonomické. Firma
Moraviapress, a.s. Břeclav, která jej letos vydává již
dvanáctým rokem, periodikum nadále dotovat nehodlá.
Ve snaze časopis zachránit bude ustanoveno občanské
sdružení, které požádá o finanční pomoc státní orgány.
Další významnou možností, jak získat tolik chybějící
peníze je zvýšit počet odběratelů Malovaného kraje. Ze
zkušeností víme, že naše periodikum je vhodným dárkem
např. pro rodáky z jižní Moravy žijících v jiných krajích
naší vlasti nebo v zahraničí. Letos stojí jedno jeho číslo
20 Kč, v roce příštím to bude pravděpodobně 35 Kč, tzn.
roční předplatné včetně poštovného bude činit 210 Kč.
Suma zdánlivě vysoká, ovšem porovnáte-li to s cenami
časopisů, jež denně vidíte v novinových stáncích . . .
Časopis lze koupit v některých novinových stáncích
a knihkupectvích či objednat, a to písemně:
Malovaný kraj, U Póny 3061,69002 Břeclav, telefonicky: 519 305 150, e-mailem: redakce@moraviapress.cz.
Na požádání Vám rádi zašleme výtisk na ukázku.

4. června v 19.00 hod.

PŘEBER SI TO ZNOVU 55,- Kč
Akční thriller s Robertem de Niro v hlavní roli.

11. června v 19.00 hod.

PUPENDO 55,- Kč

Nový český film Jana Hřebejka.

18. června v 19.00 hod.

CHYŤ MĚ, KDYŽ TO
DOKÁŽEŠ 55,- Kč
Akční thriller.

25. června v 19.00 hod.

Quo vadis 55,- Kč

Slavný historický film znovu v kinech.

27. června v 9.00 a 19.00 hod.

Čert ví proč 55,- Kč
Nová česká pohádka.

ČERVENEC A SRPEN - DOVOLENÁ.

KNIHOVNA A INTERNET
Tak jako jiné knihovny, byla i naše knihovna v roce
2002 plně automatizována z Grantu Ministerstva kultury. To je za finančního přispění Ministerstva kultury
a z části i Obecního úřadu Drnholec.
Byly zakoupeny dva počítače, jeden pro služby
čtenářům a druhý pro práci knihovníka. Po jejich
napojení na internet se služby knihovny rozšířily
o tuto službu pro knihovnickou veřejnost.
Koncem měsíce září 2002 začala tedy knihovna
mimo své již tradiční služby, tedy půjčování knih
a časopisů, ještě novou službou pro veřejnost - internet.
Do konce roku 2002 si čtenáři pomalu zvykali na
internetovou službu v knihovně, ale v roce 2003 se již
tato služba naplno rozjela.
Je velký zájem jak z řad dětských, tak i dospělých
čtenářů, ale i nečtenářů knihovny.
Protože půjčovní doba knihovny byla jen dva dny
v týdnu, pro účely internetu bylo půjčování rozšířeno
na tyto dny:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

13.00 - 15.30 hodin
12.30 - 17.00 hodin
13.00 - 15.30 hodin
10.00 - 11.30 hodin
12.00 - 17.00 hodin
Alžběta Šebestová
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