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SOUMRAK KULTURY V DRNHOLCI
Zdá se, že po horkém létě, bezvýsledných
stávkách a protestech různých skupin zaměstnanců,
se bez jakéhokoliv přechodu ujímá vlády zima. A tak
se choulíme do kabátů a bund a spěcháme do svých
teploučkých domovů. Pokud se několik dní na obloze
neukáže sluníčko, jistě se to projeví i na nás, lidech.
Méně se usmíváme, více propadáme chmurným a
tesklivým náladám a možná se nám zdá, že svět kolem
nás a v nás nějak ztrácí barvu, lesk.
Neuzavíráme se ale do sebe až moc? Co se s
námi děje, že za poslední rok tak výrazně klesl zájem o
kulturní a společenské dění v obci? Opravdu směřujeme
k tomu, že nám bude stačit televize, video, domácí kino
nebo počítač ke kontaktu s vnějším světem?
Čím máme zaujmout spoluobčany, aby se vzdali
svých “ulit” a přišli se pobavit na zábavy, plesy,
koncerty a besedy? Tuto otázku si kladou pořadatelé
drnholeckých organizací. Mnohé totiž malá účast
opravdu odrazuje od pořádání tradičních akcí. Zdá
se, že hasiči nebudou pořádat Štěpánskou zábavu,
pravděpodobně nebude ani Silvestrovská zábava a
možná ani tradiční Myslivecký ples. A zase budeme
slyšet, že v tom Drnholci se nic neděje…
Neumíme ani odpovědět na otázku, proč v jiných
vesnicích je plný sál na posezení při cimbálu a u nás
se sejde sotva čtyřicet lidí. Proč si jinde lidé jdou

poslechnout i koncerty a v Drnholci ne. Podle
následné odezvy občanů to totiž vypadá tak, že ve
větší části Drnholce nejde místní rozhlas, že plakáty
a Občasník nikdo nečte /,,My bychom přišli, ale
nevěděli jsme o tom…“/ a že to není zadarmo…. Je
u nás opravdu tak tíživá ekonomická situace, že si
nemůžeme dovolit občas zaplatit vstupenku? Oproti
městům totiž vstupné není tak závratné, nejen u
kulturních akcí, ale například ani u kina. Nebo jsme už
opravdu tak pohodlní, že nám stačí domácí obrazovka
a občasné posezení s přáteli a návštěva pohostinství
nebo vinného sklípku? Opravdu se tak necháváme
obemknout svými problémy? Vždyť i v jiných dobách
se mnohdy našim předkům žilo špatně, určitě hůř než
nám. Jak vidíme ve starých dokumentech a filmech
na vesnických tancovačkách bývalo plno, hrávala se
divadelní představení, zpívalo se…
Nechce se mi věřit, že směřujeme ke kultuře
velkých nákupních center a k zániku klasických
kulturních hodnot. Proto uvidíte-li plakát nebo
uslyšíte-li pozvání v místním rozhlase na akci, která
by se vám mohla líbit, zkuste překonat své pohodlí,
vypnout “bednu” a přijít se jen tak podívat, pobavit.
Uděláte radost nejen pořadatelům, ale určitě i sami
sobě. A možná že i v chmurných, podzimních a
zimních měsících se na sebe budeme více usmívat,
budeme si lépe rozumět, budeme se lépe znát, protože
jsme se potkali někde na zábavě, plese, koncertě….A
třeba nebudeme nadávat, že se v tom Drnholci nic
neděje….
Jana Kalandrová

Kam s ním?

Ti, kteří dávali pozor v hodinách literární výchovy , si jistě vzpomněli na stejnojmenný fejeton
Jana Nerudy. Jeden z nejznámějších českých spisovatelů zde vylíčil své potíže s nepotřebnou
slámou poté, co si pořídil nový slamník.
Obdobné problémy pronásledují každého z nás , když něco doma spravujeme a chceme se zbavit odpadu. Dnes už to
není špatná organizace likvidace odpadu, ale mylná domněnka některých našich spoluobčanů, že ušetří , když se odpadu
pokusí zbavit obdobným způsobem, jak ho mistrně vylíčil Jan Neruda ve svém fejetonu.
To se však nelíbí nejen představitelům obce, ale i některým soukromým zemědělcům, kteří na na uvedené problémy
upozornili. Oč jde? V domnění, že odpadem zpevní polní cesty, tak je tímto nepořádkem zavážejí. Neuvědomují si, že dosud
nejsou dokončeny hospodářsko technické úpravy půdy v katastru Drnholce, tj. vyměřené pozemky a určeno právoplatné
vlastnictví zemědělské půdy. Může se stát, že cesty budou vyměřeny úplně někde jinde, stávající cesta se stane součástí
pozemku nového majitele, jímž se však může stát samotný “vývozce pevných hmot”. Navíc i za současné situace hrozí , že
navážka skrývá nebezpečí v podobě defeku , např. rozříznutí pneumatiky.
Proto : Odpad patří na smetiště!!!!
A na závěr ještě jedna drobná, ale svým způsobem zásadní připomínka. Někteří z těch, kteří obdělávají v těchto měsících
své pozemky si myslí, že žijí stále v padesátých letech minulého století, kdy platila zásada, že meze musí být rozorány. To je
však omyl ! Ve svažitém terénu, který v katastru naší obce převládá, dochází v době dešťů k půdním erozím. Pokud někdo neví,
co tento výraz znamená, tak je to splavování půdy často na místa, kam nepatří.
A zaplevelená pole? O těch už raději nebudu psát. Ta jsou vizitkou “dobrých” hospodářů a “chloubou” naší obce. Bohužel,
obtěžují i ty, kteří se snaží o likvidaci plevelů . A opět se můžeme odvolat na školu.Asi nedávali tito výtečníci v hodinách
přírodopisu pozor, neboť by jinak věděli, že odplevelené pole = kvalitnější úroda.
ing. Ivana Kabrhelová
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
- v měsíci říjnu byla zahájena rekonstrukce domu na
Husově ulici. Po řádném výběrovém řízení práce provádí
stavební firma Výmyslický z Mikulova. Do konce května
2004 zde bude vybudováno 5 malometrážních bytů včetně
půdní vestavby. Celková hodnota díla bude 3 400 000,Kč. Dvě třetiny nákladů jsou hrazeny ze státní dotace,
třetinu hradí obec ze svého rozpočtu.
- v říjnu byla dokončena druhá etapa kanalizace za ulicí
Hornickou v ceně 500 000,- Kč.
- v minulém Občasníku jsme vás informovali o nových
autobusových linkách do Hrušovan nad Jevišovkou. Tyto
spoje, mimo jiné, umožňují návštěvu odborných lékařů,
kteří ordinují v Hrušovanech. Oční ordinaci vede
MUDr. Kolaříková a její ordinační hodiny jsou v pondělí
a v úterý od 7.45 do 14.30 hodin. Ve středu a pátek od
7.45 do 12.30 hodin a ve čtvrtek od 7.45 do 13.30 hodin.
Objednat se lze na telefonním čísle 515229919. Dále
je zde neurologická ordinace, MUDr. Hladká, která
ordinuje v pondělí, úterý, středu od 7.30 do 14.30 hodin
a v pátek od 7.30 do 12.00 hodin. Objednat se lze na
telefonním čísle 515229082. Rovněž na Nádražní 529 je
rehabilitace, paní Dana Chmelíková, která vás objedná
na telefonním čísle 515229826.
- žádáme spoluobčany, aby do kontejnerů na plasty
neházeli jiný odpad, protože tyto plasty s jiným odpadem
nemohou být dále zpracovávány a považují se za
netříděný odpad a končí na skládkách. Také vás znovu
žádáme, abyste před vhozením láhví do kontejneru, tyto
láhve pomačkali.
- začíná topná sezóna a z mnohých komínů se line kouř,
který signalizuje, že se netopí jen tuhými palivy, ale i
různým odpadem, zvláště životu nebezpečnými plasty
/PET láhve/. Žádáme vás proto, abyste tento odpad
nespalovali a neohrožovali životy spolu-občanů, ale
abyste plasty dávali do kontejnerů.

Vážení spoluobčané!
Dovolujeme si Vás informovat o tom, že do konce roku 2005
skončí platnost dosavadních občanských průkazů bez strojové čitelných
zón. Občanské průkazy se strojové čitelnými zónami jsou kartičky s
naskenovanými fotografiemi na přední a zadní straně.
Z tohoto důvodu Vám nabízíme možnost postupného vyřizování
nových OP, neboť jsou všeobecné obavy, že na poslední chvíli nemusí
být zvládnut nápor.
Proto vyzýváme v první fázi zejména starší občany, důchodce,
majitele OP jak listovacích, tak i kartiček k vyřízení nových občanských
průkazů již nyní.
Dále je nutno, aby občané narození například v Rumunsku,
Bulharsku apod. přistoupili k výměně také dříve, neboť většinou nemají
české rodné listy a jejich vyřizování je složitější. O nové občanské
průkazy můžete žádat na OÚ v Drnholci.
Doklady nutné k vyhotovení OP:
- lx fotografie s čelním pohledem
- rodný list ( u narozených v cizině český, nikoliv překlad)
- oddací list u vdaných a ženatých
- úmrtní list u ovdovělých
- rozsudek soudu o rozvodu včetně razítka nabytí právní
moci u rozvedených
OP se strojově čitelnou zónou mají po vstupu do EU nahrazovat
i cestovní doklady, pouze však v zemích bez nutnosti víz.
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Pozemkové úpravy
V současné době probíhá v naší obci jednoduchá pozemková úprava tratí “Šibeniční vrch”, “Nad
Blatama”, “U křížku” až po potok, “Výsluní” a
“Sluneční vrch”.
V rámci této úpravy, kterou zajišťuje Pozemkový
úřad Břeclav prostřednictvím firmy Surgeo, s.r.o.
Hodonín jsou průběžně vyzýváni majitelé půdy k projednávání a konečné úpravě jejich vlastnictví.
Dosud majitelé zemědělských pozemků v naší obci
většinou užívali náhradní pozemky. Na náhradních
pozemcích byly v minulosti vysazeny i trvalé porosty
- vinice a sady. Snahou této pozemkové úpravy je
směňovat vlastnictví v těchto tratích tak, aby pozemky
pod vinicemi získali majitelé porostů.
Tato možnost je jen v případě, že například
uživatel vinice v trati “Na Výsluní” je majitelem
pozemku ve výše uvedených tratích. Není však možnost
směnit pozemek z jiných tratí, kde není prováděna pozemková úprava do tratí s prováděnou pozemkovou
úpravou.
Obec Drnholec nechtěla v uplynulém období na
tento postupný způsob pozemkových úprav přistoupit.
O náhradním užívání různých vlastnictví z dřívějších
evidencí a vůbec složité situace v půdním fondu spolu
se žádostmi o pomoc postupně rozesílala Ministerstvu
zemědělství ČR, Pozemkovému úřadu v Praze,
Pozemkovému fondu Praha, atd. Obec stále požaduje
pouze komplexní pozemkovou úpravu. Tyto instituce
obci postupně sdělovaly svá stanoviska v tom smyslu,
že na komplexní pozemkové úpravy tak velkého
katastru, jakým je Drnholec, z důvodu nedostatku
finančních prostředků nemohou přistoupit. Nakonec
Obec Drnholec musela přistoupit na tento způsob
pozemkových úprav.
Celkem za úspěch lze považovat skutečnost, že
Pozemkový úřad Břeclav pro naši obec v letošním
roce získal finanční prostředky na pozemkovou úpravu
těchto jmenovaných tratí v blízkosti obce - většinou
vhodných pro výsadby vinic. Naši občané by tak neměli
přijít o státní příspěvky na výsadbu vinic.
Samozřejmě nejsme spokojeni s tím, že někteří občané
budou muset opustit náhradní pozemky a postupně v
rámci dalších úprav si převzít pozemky vlastní. I zde
se však naskýtá možnost postupného jednání vlastníků
menších, či větších, mezi sebou.
V neposlední řadě si musí majitelé navrácených
zemědělských pozemků uvědomit, že v původních
přídělech byla pouze malá část pozemků v tratích
v blízkosti obce a většina pozemků vzdálených od
obce. Z této skutečnosti musí vycházet i firma Surgeo
Hodonín, neboť katastr nikdo nezvětší. Obec Drnholec
je s prací firmy Surgeo, s.r.o., spokojena, neboť tato se
snaží v maximální míře v rámci zákonných norem
uspokojit nejen vlastníky půdy, ale i majitele porostů na
cizích pozemcích. Jejich práce je složitá a obec věří, že
naši občané budou nápomocni ke zdárnému ukončení
pozemkových úprav těchto tratí.

aneb
Školní kronika 1948/49
Na podzim roku 1948 se započalo se stavbou obytného domu pro učitele /4 byty/. Stavba pokračovala velmi
pomalu. Změna k lepšímu nastala, když svou činnost rozvinuly čs. stavební závody. Koncem školního roku nebyl dům
ještě dokončen.
V dodávkách zemědělských plodin se zemědělci v Drnholci příliš nevyznamenali. Celkem dodali asi 60 %
předepsaného množství.
V zimě a na jaře 1949 podniklo ministerstvo techniky akci pro odstranění poškozených a zničených budov v obci .
Byl odstraněn větší počet polozbořených budov.
V březnu 1949 byl reorganizován MNV a MAVNF v Drnholci . Předsedou MNV byl zvolen Stanislav Seďa, rolník
v Drnholci, předsedou MAVNF (místní akční výbor Národní fronty) Stanislav Rusňák.
V květnu 1949 se konal v Praze IX. sjezd KSČ. Jako dar republice ke sjezdu se zavázali někteří zemědělci zvýšit
dodávky zemědělských produktů.Celkem bylo v této akci dodáno 20 q obilí, 1000 l mléka, 500 kg masa a 800 ks vajec.
Mimoto se zavázaly tři místní organisace KSČ odkliditi několik zborů, což také s úspěchem provedly.
Dne 4. září zemřel bývalý president ČSR dr. Edvard Beneš. Škola provedla 8. září tryznu za zemřelého, po níž
byl poslouchán školský rozhlas. Učitelské sbory uspořádaly týž den tryznu také v sokolovně, jež byla velmi početně
navštívena.
Dne 18.9.1948 provedla zdravotní brigáda nemocnice Milosrdných bratří z Brna důkladnou zdravotní prohlídku
všeho žactva. Brigáda čítala 27 členů a vedl ji MUDr. Filipinský. Výsledek lékařské prohlídky byl tento: celkem bylo
prohlédnuto 155 žáíků. Zdravotní závady byly shledány u 27 žáků, a to:11 případů svrabu.4 případy vší, 4 oční vady,
9 případů nemocí mandlí, 2 záněty středního ucha, 2 případy celkové ochablosti s podezřením na TBC plic, 1 případ
zhojené oční TBC s podezřením na TBC plic. Někteří žáci měli i dvě z uvedených zdravotních vad.
Dne 15. listopadu 1948 provedly zdravotní pracovnice z Mikulova tuberkulinovou zkoušku Monradovu u všeho
žactva. Bylo zjištěno 49 positivních případů. Rentgenem byli tito žáci vyšetřeni v červnu následujícího roku. V červenci
bylo provedeno očkování proti tuberkuloze. Celkem bylo očkováno 73 žáků.
Dne 29.101948 byla v budově střední školy otevřena lidová škola osvětová, na níž působili: Zdeněk Eibel jako
ředitel, dále učitelé Lubomír Mikulka, František Částek a Dobroslav Babák.
Dne 27. října 1948 uspořádaly obě školy společnou oslavu 30. výročí státní samostatnosti v sokolovně. Program byl
vyplněn proslovem, recitacemi a žákovským sborem za doprovodu učitelského orchestru. Po ukončení byl promítán film
Cesta k barikádám. Účast občanstva veliká.
V listopadu 1948 provedli členové sboru mezi sebou sbírku pro stávkující francouzské horníky. Sbírka vynesla 253 Kč.
Dne 23. listopadu byla uspořádána školní besídka na oslavu 52. narozenin presidenta Klementa Gottwalda. Na
programu spolupracovaly žákovské organisace. V závěru besídky byla poslouchána relace školského rozhlasu.
Žákovské organisace všech tříd provedly samostatně 6. prosince mikulášskou besídku s nadílkou. Besídka měla velký
úspěch.V akci pro zajištění lidového vydání Jiráskova díla byla uspořádána sbírka, která vynesla 416,80 Kč.
Dne 20. prosince 1948 navštívili žáci JUK výstavu zlepšovacích návrhů v Brně.
V září až listopadu 1948 zúčastnili se učitelé brigád, v nichž pracovali na zajištění dodávek zemědělských plodin a
vyplňovali občanům žádosti o občanský průkaz. odpracovali celkem 238 hodin.
Pětiletka na škole byla zahájena slibrem učitelů i žáků, že se všemi silami vynasnaží přispěti ke zdárnému budování naší
vlasti.
Dne 21. ledna 1949 se konala v poslední vyučovací hodině pietní vzpomínka na velikého vůdce pracujících
V.I.Lenina.
V akci Dar učitelů a žactva k IX. sjezdu KSČ byla postavena kůlna na odpadové suroviny a vybudováno nové hřiště.
Celkem odpracovali učitelé a žáci 2311 pracovních hodin.
Všichni učitelé se podrobili dne 4. května 1949 rentgenové prohlídce plic v Ústavu národního zdraví v Mikulově.
Dorost Československého Červeného kříže uspořádal 10. dubna za vedení učitelů slavnost míru, které se zúčastnili
i občané.
Besídku k 150 výročí narození A.S.Puškina provedli žáci JUK za vedení učitele.
Dne 13. června podnikla škola jednodenní výlet státním autobusem na hrad Pernštejn, na stavbu údolní přehrady
ve Víru a na Kníničskou přehradu.
V Týdnu dětské radosti seznámila škola veřejnost se školní prací výstavkami žákovských prací, a to velmi dobrých,
dobrých i špatných. Výstavky byly instalovány v pěti výkladních skříních místních obchodů a propagovány místním
rozhlasem. Těšily se živému zájmu občanů.
Dne 21. června navštívili školu zástupci naší armády, pohovořili s žáky o vojácích a vojenském životě a odměnili
nejlepší žáky tím, že je učili střílet z armádních vzduchovek. O den později proved ČSM se žáky besídku a provedli nábor
žáků JUK do ČSM (Československý svaz mládeže).
Dne 25. června přišli za žáky členové SNB, pohovořili s nimi a potom je vozili na motocyklech. Ke konci školního
rtoku se utkala škola v závodivých hrách se střední školou ve Frélichově.
Během měsíce června prováděli žáci za vedení učitelů hledání mandelinky bramborové. Mandelinka v katastru obce
drnholec nebyla nalezena.
V hlavních prázdninách 1949 se zúčastnili všichni učitelé žňové brigády, buď na velkostatku v Drnholci, v Novém
Přerově, nebo ve Valticích. Pracovali nejméně čtrnáct dní.
Počet dětí na konci školního roku: celkem 153 žáků (73 chlapců, 80 dívek), 139 Čechů, 12 Slováků, 143 žáků vyznání
římskokatolického, 10 evangelíků.
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Program Kina D R N H O L E C
LISTOPAD
5.11.2003
středa v19.hodin

CHARLIEHO ANDÍLCI:
NA PLNÝ PECKY

akční komedie
- volné pokračování

55,-

12.11.2003
středa v 19 hodin

PAVUČINA SNU

Jsou sami u prostřed lesů
a společně musí čelit
hrůzám odjinud
55,17.11.2003
pondělí v 19. hodin

LARA CROFT
- TOMB REIDER 2
Angelina Jolie znovu
zachraňuje svět.

55,-

LÍBÁNKY
51,-

26.11.2003
středa v 19. hodin

NUDA V BRNĚ
Podle povídky
Pavla Beury

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCOVÁNÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU,
Konat se bude
v neděli 30. 11. 2003 v 16.30
na Náměstí.
Přijďte se vánočně naladit
a zazpívat si koledy.
Občerstvení zajištěno v Hotelu Drnholec.

Sbor pro občanské záležitosti srdečně zve

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU,

19.11.2003
středa v 19. hodin

Byly to krásné líbánky,
dokud to nezačalo ...

Sbor pro občanské záležitosti srdečně zve
všechny spoluobčany na

51,-

která se uskuteční ve čtvrtek
4. 12. 2003 v 15.00 hod.
v sále kulturního domu.
Občerstvení a kulturní program zajištěn.

Speciality Hotelu
Drnholec
7.- 11.11.2003

PROSINEC
3.12.2003
středa v 19. hodin

PRAVÁ BLONDÝNA 2
Romantická komedie
- volné pokračování

Zvěřinové speciality

55,-

10.12.2003
středa v 19. hodin

ŽELARY

Příběh něžné lásky - kruté
a romantické drama.
55,17.12.2003
středa v 19. hodin

Místní knihovna hledá brigádnici
na pomoc v knihovně, práce na počítači
podmínkou. Nástup je možný ihned asi
na 2 hodiny denně, popřípadě dle dohody
s paní vedoucí knihovny, paní Šebestovou.
Bližší informce v knihovně.

OD KOLÉBKY DO HROBU
Horor

55,-

30.12.2003
úterý v 19. hodin

KILL - BILL
QUENTINA TARANTINA
Chladnokrevná pomsta,
mrazivá nenávist
55,-
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