
Vážení spoluobčané,

 čas, jak praví klasik, je opravdu relativní pojem… 
Nám, dospělým, se zdá, že strašně rychle letí. Ani se 
nestihneme ohlédnout a je rok pryč. Dětem se zdá, že se 
čas, hlavně ten, který zbývá do Vánoc a vánoční nadílky, 
hrozně vleče. Ať již patříme do jakékoliv skupiny, faktem 
zůstává, že se nezadržitelně blíží krásná doba Vánoc, 
s ne-opakovatelnou vůní vánočního cukroví, kupováním 
a chystáním vánočních dárečků, zdobením vánočních 
stromků a hlavně čas, který si užijeme v rodinném kruhu. 
Nastává i doba bilancování. Byl uplynulý rok dobrý či 
špatný, jak poznamenal náš osobní či pracovní život? 
Asi každý z nás provádí malou soukromou inventuru a 
možná si připravuje i nějaké to novoroční předsevzetí. 
Domníváme se, že tento předvánoční čas je i příhodnou  
dobou k malému rozhovoru s naším panem starostou, 
panem Čápkem.
 Pane starosto, co vám dělá vrásky na čele a z čeho 
máte naopak za uplynulý rok radost?
 Největší starosti mi dělají nedokončeném 
technicko-hospodářské úpravy pozemků. Komplikují 
nám vyřizování stavebních míst pro mladé spoluobčany 
a také mnoho soukromých zemědělců má problémy se 
svými pozemky. Dále je to vandalismus mladých lidí. 
Není to dlouho, co jsme slavnostně rozsvítili obecní 
vánoční stromek na Náměstí a ani ne po týdnu na něm 
chyběla spousta žárovek. Rovněž bylo nově nalíčeno 
nákupní středisko a lidé, místo toho, aby stavěli jízdní 
kola do stojanů, je stále opírají o zeď. Obec se snaží 
udržovat parkovou úpravu svých pozemků, ale stále 
se najdou neukáznění spoluobčané, kteří po úklidu  
zahrádek své “přebytky” vyvážejí na veřejná prostranství 
nebo do kontejneru u hřbitova a čekají, až to obec opět 
uklidí. Někteří občané, kteří mají topení na tuhá paliva, 
stále spalují plasty v kamnech, místo toho, aby je dali 
do kontejnerů. Tento znečištěný vzduch pak dýcháme 
všichni. Toho, co mi dělá vrásky na čele, je opravdu 
mnoho. No a co mi dělá radost, či spíše uspokojení je 
to, že se nám daří plnit úkoly, které si na začátku roku 
dáme.Například se nám podařila sehnat dotace na rekon-
strukci domu na Husově ulici, provedli jsme kanalizaci 
na Hornické, dokončili jsme silnici Na Rybníčku, uvedli 
jsme do provozu čističku odpadních vod, prodloužili jsme 
rozvod plynu k novým rodinným domkům na Husově 
ulici a zvlášť jsem rád, že máme novou fasádu na kostele.   
 Jaká jsou vaše přání do příštího roku?
 Nejdůležitější, jako pro každého starostu, je získání 
peněz, dotací pro obec. Byl bych rád, kdybychom 
“dosáhli” na některou z dotací, abychom mohli například 
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zahájit práce na infrastruktuře Pod sýpkou, prodloužit 
kanalizaci na Husově a realizovat další akce, které jsme si 
naplánovali na rok 2004. 
 Závěrem, co přejete našim spoluobčanům?
 V první řadě pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti 
v pracovním i osobním životě a klidné prožití Vánočních 
svátků. A nejen příští rok, ale i v letech dalších více 
tolerantnosti a vzájemné úcty k sobě navzájem.
 Děkujeme za rozhovor a rádi se k tomuto přání 
připojujeme. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří do 
letošního ročníku přispěli a věříme, že i příští rok budeme 
mít dostatek inspirace, námětů, dopisovatelů a hlavně 
čtenářů. Šťastný nový rok 2004.
                                                                                    Redakce

Opět budeme slavit Vánoce

 Známý italský spisovatel a novinář Vitorio Messori 
kdysi napsal, že by se mělo slavení Vánoc přesunout na 
15. srpna. Že by odpadl předvánoční shon, kýčovité 
osvětlení a další jevy. Vycházel totiž z přesvědčení, že 
datum svátku Narození Páně bylo vybráno nahodile, bez 
historického podkladu. Nyní už se k této myšlence nehlásí. 
Nutí ho k tomu poslední objevy z jeskyní v Kumránu. Díky 
těmto objevům bylo možno určit, že se Ježíš skutečně 
narodil 25. prosince.
 Data kolem narozaní Pána Ježíše i narození jeho 
příbuzného – Jana Křtitele znovu prověřil profesor na 
jeruzalémské univerzitě Shemarjahu Talmon. Narodil – li 
se Ježíš 25. prosince, tak k jeho početí došlo 25. března. 
Křesťanské kalendáře slaví tento den Zvěstování Páně.
 Z Lukášova Evangelia se dozvídáme, že manželství 
starých manželů Zachariáše a Alžběty bylo neplodné. 
Zachariáš byl knězem Abiášovy kněžské třídy.  A když 
jednou byla na řadě jeho třída a on vykonával kněžskou 
službu, zjevil se mu Archanděl Gabriel a oznámil mu, že 
bude mít syna a dá mu jméno Jan. Tento údaj byl pro 
současné exegety rozhodující. 
 Ve starém Izraeli byli kněží rozděleni do dvaceti čtyř 
kněžských tříd. Střídali se podle neměnného řádu dvakrát 
do roka. Zachariášova třída byla osmá. Nikdo nevěděl, na 
kdy připadal jají turnus.
 Až profesoru Talmonovi se podařilo za pomoci 
odborníků, zvláště rozborem svitků z Kumránu, upřesnit 
pořadí, v němž se střídalo těch dvacet čtyři kněžských tříd 
v chrámě.
 Byla to tedy tradice Východních křesťanů, která kla-
de oznámení Zachariášovi mezi 23. – 25. září. Po šesti 
měsících, tedy v březnu, bylo zvěstování P. Marii. Po třech 
měsících – 24. června – narození Jana Křtitele. Po šesti 
měsících narození P. Ježíše.                             - pokr. na str.2

Poděkování
Sbor pro občanské záležitosti děkuje všem spoluobčanům, kteří v hojném počtu přišli v podvečer první adventní neděle 
na “Rozsvěcování vánočního stromečku” na Náměstí. Věříme, že jsme společně položili základ další pěkné tradice v naší 
obci. Děkujeme takvšem účinkujícím a kolektivu Hotelu Drnholec za občerstvení. A za rok se těšíme na shledanou.
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Tato pravděpodobnost se přiblížila jistotě, protože bádání 
pokračovalo. Den narození Ježíše Krista nebyl tedy stanoven 
čirou náhodou. Potvrdily ho svitky z Kumránu, objevené 
v roce 1947 – 1956 u Mrtvého moře. Do jeskyní je ukyli 
před zničením židovští řeholníci, kteří se zde připravovali 
na příchod Mesiáše. Ze svitků, ketré po nich zůstaly, už bylo 
mnohé z té doby objeveno. A tak budeme slavit Narození 
Páně opět ve svaté noci z 24. na 25. prosince.
Všem přeji, aby je prožili s opravdovostí a láskou k Bohu, 
neboť “ Tak Bůh miloval svět,že dal svého jednorozeného 
syna, aby každý, kdo v něho uvěří, měl život věčný.”
                                                     Váš farář Jiří Palla

Pořad bohoslužeb o Vánocích:
Štědrý den: 23 hodin – půlnoční
Slavnost Narození Páně v 10. 30 hod.
Sv. Štěpána: v 10. 30 hod.
Sv. Jana, apoštola  v 17 hod. Živý Betlém – hra u jeslí, po ní 
svěcení vína
Ne. Sv. rodiny Nazaretské v 10. 30 hod. při Mši sv. obnova 
manž. Slibů
Sv. Silvestra – 15 hod. – poděkování za uplynulý rok
Slavnost Matky Boží P. Marie v 10. 30 hod. / Nový rok /

Z jednání zastupitelstva obce
 Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Drnholec se 
uskutečnilo ve čtvrtek 27. 11. 2003 v Klubu důchodců. 
Nejdříve pan starosta seznámil členy zastupitelstva 
s činností rady obce. 
 Rada se v uplynulém období zabývala přípravou 
rozpočtu ZŠ, o kterém jednala s vedením základní školy. 
 Zabývala se přípravou Směrnice o finanční kontrole a 
přípravou Místního programu obnovy venkova. Zabývala 
se žádostmi občanů, které se týkaly např. pronájmu 
nebytových prostor /autoopravárenství pan Kalous a 
Bejdák/, přidělení stavebního místa /manželé Martincovi/, 
přidělení bytu Na Rozvalinách 306 /pan Šedivý s družkou/. 
 Rada požádala Jednotu Mikulov o převod pozemku 
za Nákupním střediskem za účelem výstavby ordinace 
praktického lékaře. 
 Rada se opětovně zabývala problematikou techniky 
pro hasiče a rozhodla, že není ve finančních možnostech 
obce kupovat nové hasičské auto za 5 milionů Kč.
 Rada dále neschválila příspěvek Charitě Břeclav na 
různé projekty z nedostatku finančních prostředků. 
 Rada zaslala doporučující stanovisko k udělení 
licence na provozování autobusové linky Hrotovice, 
Rouchovany přes Drnholec do Břeclavi dopravci Čas-
Service, a.s. Znojmo. 
 Rada projednala činnost jednotlivých výborů a 
komisí, které pracují při obecním úřadě a schválila 
odměny členům těchto komisí. 
 Rada schválila žádost o dotaci na vinařské stezky 
z Programu obnovy venkova. Rada se zabývala rovněž 
přípravou zastupitelstva.     
 Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo Směrnici, 
která vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly obce 
Drnholec dle zákona č.320/2001 Sb. v platném znění. 
 Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium 
obce Drnholec na rok 2004 ve výši 17 009 700,-Kč, 
převod majetku obce – pozemek parcelní číslo 42, zahrada 
manželům Josefu a Haně Muchovým a pozemek parcelní 
číslo 487/2, nádvoří paní Heleně Macháčkové a pozemek 
parcelní číslo 1165,nádvoří panu Milanu Ondrovi. 
 Dále schválilo rozpočtové opatření 3/2003 ve výši 
2 512 814,-Kč, návrh investičních a neinvestičních akcí 
k realizaci v roce 2004, Místní program obnovy venkova 
pro Obec Drnholec na období let 2003-2010. 

  Dále schválilo rozpočtové opatření 3/2003 ve 
výši 2 512 814,-Kč, návrh investičních a neinvestičních 
akcí k realizaci v roce 2004, Místní program obnovy 
venkova pro Obec Drnholec na období let 2003-2010. 
 Zastupitelstvo schválilo odvolání paní Jaroslavy 
Hadašové z funkce členky zastupitelstva a předsedkyně 
finančního výboru na její vlastní žádost a vzalo na vědomí 
volbu členky zastupitelstva paní Věry Blahové, která 
byla schválena zastupitelstvem do funkce předsedkyně 
finančního výboru.         
 Zastupitelstvo schválilo odpis dlužného nájemného 
paní Janě Pospíškové ve výši 28 374,-Kč. Pan starosta 
informoval zastupitelstvo a přítomné spoluobčany o 
přípravě stavebních míst v obci.
                                                         Jana Kalandrová

Upozornění pro vinaře v obci
 Vzhledem k řadě nových zákonů a předpisů 
souvisejících s vinařstvím a vinohradnictvím, 
považujeme za nutné upozornit naše občany – vinaře 
zejména na zákon č. 115/1995 Sb. o vinohradnictví a 
vinařství, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., zákona č. 
50/2002 Sb. a zákona č. 147/2002 Sb., který upravuje 
ochranu vinné révy pěstované na vinicích, stanovením 
vinařských regionů, vinařských oblastí, vinařských 
obcí a vinařských tratí, ochranu vína uváděného 
do oběhu a stanovením podmínek jeho výroby, 
zatřiďování a označování vín. Zákon dále upravuje 
vinohradnickou a vinařskou evidenci, podmínky 
dovozu vína a dozor nad dodržováním povinností.
 Vyhláška k provedení zákona o vinohradnictví 
č. 297/2000 Sb. stanovuje podmínky získávání 
zahuštěného moštu, osvědčení, požadavky na jakost 
vína, výrobní postupy, normy ztrát, hodnocení 
jakosti, odběr vzorků, způsob vedení evidence a 
hlášení změn.
 Dalším předpisem je nařízení vlády č. 342/2002 
Sb. o způsobu a podmínkách poskytování podpory na 
výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vína. 
Zákonem souvisejícím s těmito činnostmi je i zákon 
o spotřební dani č. 587/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, který stanoví podmínky zdaňování vína.
 Protože se jedná o širší problematiku, mohou se 
naši občané – vinaři podrobně seznámit v kanceláři 
OÚ Drnholec se sbírkou nakladatelství Orac “Právní 
předpisy pro vinohradnictví a vinařství”, popřípadě si 
ji u tohoto nakladatelství mohou objednat.
                                              Anna Kaňkovská

Daň z nemovitosti – leden 2004
 Připomínáme našim občanům, že v měsíci 
lednu 2004 mají možnost provést změny u daně 
z nemovitostí u Finančního úřadu v Mikulově. To 
znamená, že v případě ukončení užívání vlastního 
pozemku, odprodeje užívaného vlastního pozemku, 
zakoupením nemovitosti, výstavbou nebo přístavbou 
nemovitosti, pozemků získaných od Obce Drnholec 
pro výstavbu rodinných domků atd., je povinností 
v tomto období podat Finančnímu úřadu Mikulov 
dílčí daňové přiznání s výpočtem. Na základě těchto 
dokladů Finanční úřad provede buď snížení nebo 
zvýšení daně pro rok 2004.
                                                   Anna Kaňkovská
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Vážení rodiče,  vážená veřejnosti,
koncem listopadu proběhly schůzky s rodiči a úvod byl pro 
všechny v tělocvičně, kde jsem informoval o dění ve škole a 
mám za to, že vás některé skutečnosti osloví.
 Nejdříve pár postřehů z letošního školního roku. 1.září 
se naše škola neotevřela –proběhla stávka všech pracovníků 
školy – pedagogických i nepedagogických. Tato stávka 
měla upozornit na dlouhodobé neplnění slibů představitelů 
našeho státu vůči pracovníkům školství nejen v oblasti 
mzdové.  Dodnes také není hotov nový školský zákon, který 
by jasně formuloval zázemí pro naši výchovně vzdělávací 
práci.  Pokud nás společnost nepodpoří, bude úroveň 
vzdělání klesat, což si jistě nikdo z nás nepřeje. 
 V loňském školním roce nastoupila řada nových 
mladých kvalifikovaných učitelů – Mgr. Věra Kosová, Mgr. 
Lucie Bukovská, Mgr. Hana Gilarová, Mgr. Matěj Staněk a 
do školní družiny absolventky slečny Martina Kaňkovská a 
Eliška Macajová. 
 V průběhu tohoto čtvrtletí se uskutečnila řada 
sportovních a kulturních akcí pro děti, od října pracuje 
hodně kroužků pod vedením našich učitelů, kteří se starají o 
rozvoj dětí v nejrůznějších oblastech života. Děti sportovně 
zaměřené navštěvují kroužek gymnastiky a aerobiku, pro 
děti zručné je kroužek výtvarný nebo modelování z hlíny, 
ti, kteří mají rádi hudbu se mohou učit hrát na zobcovou 
flétnu či kytaru. Pro přemýšlivé je tu kroužek šachový. 
Významnou akcí byl víkend pro zdraví pro žáky 9.r., 
který se uskutečnil již potřetí zásluhou paní učitelky Jitky 
Radkovičové- naší metodičky v oblasti prevence. 
 Letos nastoupilo 428 dětí, po mnoha letech je otevřena 
pouze jedna první třída a perspektiva vyššího počtu 
v následujících letech není. 
 Výsledky hodnocení prvního čtvrtletí: ze 429 žáků je 227 
děvčat, 30 žáků prospělo s vyznamenáním, 47 neprospělo.  

Bylo uděleno 59 důtek třídního učitele, 19 důtek ředitele 
školy, 9 dvojek a 1 trojka z chování. Celkem bylo 100 
neomluvených hodin.  Pochvalu třídního učitele dostalo 
74 žáků a  žákyní  roku se stala Radka Šimčíková z 9.B 
třídy.Nyní pár připomínek k chování konkrétně. Je 
politováníhodné, že se množí krádeže mobilů a jiných věcí. 
Žáci často sami svým lehkovážným chováním a velkou 
důvěřivostí vůči svým spolužákům  vytváří podmínky pro 
jejich snadné zcizení.  Je dáno v řádu školy, jak mohou  své 
věci zabezpečit úschovou u vyučujících.       
Ačkoliv nemáme právo řešit chování našich žáků na 
veřejnosti, musím vám sdělit několik poznatků.  Chování 
některých dětí na zastávkách, v autobusech, na veřejnosti 
v odpoledních, večerních, někdy i nočních hodinách je 
takové – ubližování, šikana, drzé chování k dospělým, ničení 
majetku, rušení klidu, kouření, pití alkoholu, fetování, účast 
na diskotékách. Uvedu dva příklady za všechny.  Byla mi 
ukázána fotografie z jedné diskotéky s naší žákyní  deváté 
třídy, která je vyvěšena jako ukázka  na internetu. To je již 
velmi povážlivé. Před několika týdny přišla maminka jiné 
žákyně vrátit učebnice, že dívka přechází na jinou školu. 
Na dotaz, jestli se stěhuje řekla, že je její dcera šikanována 
v autobuse. Jak můžeme takové situace pomoci řešit, když 
nám ani není dána šance ? 
Pokusme se ovlivnit celou veřejnost ať není nevšímavá, 
lhostejná k těmto prohřeškům. Zlepšení lze ovlivnit i 
vzájemnou informovaností na schůzkách či kdykoliv při 
aktuálních problémech. Jsme vám kdykoliv k dispozici.
Přes všechny problémy jsem přesvědčen, že velká většina 
dětí je slušná a dělá radost vám rodičům, příbuzným i nám 
učitelům. A za to vám patří upřímné poděkování. 
Blíží se velmi rychle doba vánoční – přeji Vám klidné, 
veselé a odpočinkové Vánoce v rodinné pohodě a úspěšný 
nový rok 2004.

4.12.2003     Libor Smíšek – ředitel ZŠ Drnholec

Podzimní akce školní družiny

Drakiáda

Jízda na ponících
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SOZ děkuje všem seniorům, kteří se zúčastnili Mikulášské besídky uskutečněné 4. prosince. Udělali tím velkou 
radost dětem, které se svým vystoupením podílely na programu. Znatelně větší účast oproti loňskému roku svědčí o 
tom, že i tato akce našeho sboru je vydařená a má smysl. Doufáme, že radost a spokojenost byla na obou stranách.

Takoví jsme byli...aneb čtení z místních kronik
Obecní kronika Drnholec –rok 1948

 Rok 1948 se zaznamenává jako přelomový sloup starého kapitalistického a reakčního světa na nové  cestě socialisující beztřídní 
společnosti. Padly poslední závory uzavírající průchod širokým proudům měst a venkova a noví lidé zbaveni tíže otroctví vykročili směle 
k jasné budoucnosti Na tuto cestu svítila jim hvězda východu….
 Každý pochopil, že ve slovanském sdružení a všech pokrokových sil sil světa, pod spravedlivým a nezištným programem 
mírumilovného  SSSR možná dosíci opravdového štěstí a spokojenosti všech světoobčanů.
 Podnětem k tomuto přelomu byly únorové události v Praze i po celé naší Republice. Byla stržena maska reakcionářům a 
nepřátelům národa a lidstva vůbec, a byla nastolena lidovláda v čele s presidentem Klementem Gotwaldem, uskutečněná jednotnou volební 
kandidátkou. Nastoupilo tak významné v dělnickém hnutí splynutí dvou stran : Československé sociální demokracie s Komunistickou 
stranou Československa. Podvratné sxíly uprchly do černého stínu…..
 V radostném štěstí, jasu a klidu prošel vítězný XI. všesokolský slet v Praze.Bylo v krátkém čase mílovými kroky schváleno 
mnoho důležitých opatření a zákonů: zemědělská reforma, starobní a invalidní pojištění pro veškeren lid, zákon o jednotrné škole, splynutí 
tě+lovýchovných organisací atd…A nade vším zářila zlatá slova: “Zdrojem pravomoci ve státě je lid!”  Celý svět užasl nad kázní našich 
národů, s jakou byl oprovedeno toto nadlidské dílo. K čemu by se mnozí jiní krvavě probojovávali desetiletími a staletími, u nás vešlo v život 
docela hladce za pouhé dva měsíce. Není tedy divu, že se sympatie všech pokrokových sil světa obrátily k nám. A my je vočekávání příští 
šťastné budoucnosti nezklameme. Vítězně zakončíme taky dvouletku!

 Zemědělství: Scelování půdy bylo dokončeno v detailech do konce března.Podle hesla:”Půda patří těm, kdo na ní pracují.” byla 
rozdělena občanům . Zemědělcům od 8 do 13 ha, drobným zemědělcům od 1 do 8 ha záležně od schopnosti a pracovních sil, živnostníkům, 
dělníkům a veřejným zaměstnancům po 1/2 ha. Obecní pole, sady,  aluka slouží pak všem potřebným k pronájmu. Z velkostatku bylo 
rozparcelováno lidu také 50 ha, ale po žních si je velkostatek zabral zpět, ježto lid o ně nedbal. na úpravě nových polních cest, bouračkách atp., 
pracovaly dobrovolné národní směny a příjezdné pracovní brigády. Následkem scelování jarní osevy byly poněkud opožděné.

 Počasí: Zima byla mírná, sněhu vypadlo poměrně málo.Největší krátkodobé mrazy dosahovaly kolem –18 C, častěji následovaly 
odlevy, zejména zjara. Duben byl suchý a byly obavy, aby se neopakovalo lloňské sucho. V květnu však začalo pršet a prší s malými 
přestávkami do samých žní. Stěží se usušily sena. První pokosy obilí na poli moknou. A  tak letošní rok můžeme nazvati mokrým. Ještě jsme 
se v řece nekoupali, je dosti chladno, noční teploty  kolem + 10 až 12 C, denní nepřesahují 20 C.
 V květnu řádili chrousti, řepy zničil nosatec. Ovoce, vyjma višní a jablek, nebude mnoho. Vína zjara ukazovala pěknou úrodu, pro 
deště není možný postřik. Sběr byl dosti pěkný. Obilí ukazuje velice pěknou úrodu. Zelené krmivo je zvláště bujné. Byla obava z mandelinky 
bramborové, dosud však u nás není hlášena. Zima do vánoc byla mírná, skoro bez sněhu.
 
 Obecní záležitosti: V únorových dnech se organisoval Akční výbor. Pořádek byl zachován, nikde nedošlo k zákrokům.
 Byl zřízen nákladem obce obecní rozhlas a bubeník zmizel z ulic. V jednotné kandidátce hlasovalo 96% voličů, bílých lístků bylo 
odevzdáno 30. Komunistická strana Československa čítá 280 členů. 
 Zbývající německé rodiny rakouských příslušníků odjely do Rakouska. V poúnorových dnech uprchli z Drnholce do zahraničí 
obchodník Fr. Smutný, adjunkt z velkostatku Frant. Švec a autodopravce Milíč Sklenář. Obchod Smutného a autodoprava Sklenáře byly 
znárodněny.
 V obci byl proveden sběr papíru, látek, koží, skla a kovů.Sebrané zásoby byly odvezeny do příslušných továren, mnoho však zůstalo 
nesebráno.
 Bouračky se pomalu uklízí, obytné domy se bílí a dostávají nový vzhled. Začalo se stavbou dvou nových hospodářských usedlostí 
na Husově ulici.
 Organisovala se mladá hudba, která již vystoupila při slavnostech.
 Na rozdíl od předešlých let nebyly vydražovány louky, ale přímo za vyznačenou cenu odevzdány potřebným nájemcům. Byly však 
trojnásobně dražší než v minulém roce. Loni za 50 až 400 Kč, letos 500 až 1200 Kč. Snad byla  i vícenásobná úroda trávy, kdož to ví?   
Předsedové MNV od roku 1945 do konce roku 1948 Tajemníci MNV
1.   Bednařík Oldřich    1.   Šlahounek
2.   Hronek Alois     2.   Kula František
3.   Ligas František – 3 měsíce    3.   Loprajz Antonín
4.   Cibulka František, poštmistr   4.   Bek František
5.   Králík Josef (od 29.1.1947)

Vánoční strom republiky. Poprvé postavený k vánocům 1948 vánoční strom republiky získal celkem 130210Kč. K tomu přispěli většími 
obnosy: MNV 2000 Kč, Obecná škola 1881 Kč, Ondra františek, autodopravce 1000 Kč, Kozumplík F., rolník a zahradník 1000 Kč

    Odběratelé časopisů ke konci roku 1948
94 Rovnost, 18 Rudé právo, 2 Rolnické hlasy, 2 Zemědělské noviny, 4  Tvorba,………..5 Vlasta, 5 Junáci, vpřed!……     
           Sepsal Karel Plpytel
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 1. Sokol V.Němčice 11 10 0 1   55:5 30
 2. Luna Hrušky 11 10 0 1   49:6 30
 3. Sokol Zaječí 11 9 0 2   63:14 27
 4. Slavoj V.Pavlovice 11 7 1 3   32:16 22
 5. Loko Břeclav 11 6 0 5   36:28 18
 6. Sokol Březí 11 6 0 5   29:27 18
 7. Sokol Rakvice 11 5 1 5   37:23 16
 8. Sokol Kobylí 11 5 0 6   42:48 15
 9. Dunajovice/Perná 11 3 0 8   19:44 9
10. Sokol Kostice 11 2 1 8   20:36 7
11. Novosedly/Drnholec 11 1 1 9    7:40 4
12. FK Valtice 11 0 0 11    4:106 0

Okr. přebor - ml. žáci

3x Němec Petr
2x Juřena Petr
1x Huserek Štěpán

Skřivánek Josef

Střelci

Sokol V.Němčice 11 7 4 0   24:8 25
Sokol Rakvice 11 7 1 3   48:16 22
Dunajovice/Perná 11 7 1 3   35:20 22
Sokol Kostice 11 7 0 4   40:17 21
Luna Hrušky 11 6 2 3   29:17 20
FK Valtice 11 6 2 3   22:13 20
Slavoj V.Pavlovice 11 6 2 3   15:12 20
Sokol Kobylí 11 4 2 5   32:34 14
Novosedly/Drnholec 11 3 4 4   23:16 13
Loko Břeclav 11 1 2 8   16:41 5
Sokol Zaječí 11 0 3 8    4:28 3
Sokol Březí 11 0 1 10    3:69 1

Novák Lukáš
Juřena Michal
Rusňák Jakub
Doležal Jan
Výběra Pavel
Hrabal Jiří
Šrámek Radim
Vitrovyj Oleg
Srnka Tomáš

Okr. přebor - st. žáci

Střelci

 1. Sokol D. Dunajovice 13 10 2 1   40:14 32

 2. Sokol Kostice 13 10 1 2   52:19 31

 3. Sokol Rakvice 13 8 1 4   57:21 25

 4. Sokol Šakvice 13 8 0 5   50:21 24

 5. Moravan Lednice 13 7 2 4   47:27 23

 6. Sokol Tvrdonice 13 7 2 4   32:31 23

 7. Sokol Březí 12 7 1 5   55:28 22

 8. Sokol Charv.N. Ves 13 6 3 4   38:23 21

 9. Mír V.Bílovice 13 5 1 7   27:32 16

10. Sokol Hlohovec 13 4 2 7   31:40 14

11. TJ Mor.Nová Ves 13 2 3 8   18:33 9

12. Sokol Týnec 13 2 3 8   15:48 9

13. Sokol Zaječí 13 2 1 10   12:71 7

14. Dynamo Drnholec 12 2 0 11   11:77 6

Okr. přebor - dorost, sk. A

 1. Palava Mikulov A 7 7 0 0   75:0 21

 2. Sokol Perná 7 6 0 1   26:14 18

 3. Sokol D. Dunajovice 7 3 2 2   24:24 11

 4. Sokol Pouzdřany 7 2 3 2   16:23 9

 5. Sokol Šakvice 7 2 1 4   14:21 7

 6. Dynamo Drnholec 7 1 3 3    7:18 6

 7. SK Vranovice 7 1 1 5   14:35 4

 8. Palava Mikulov B 7 1 0 6    6:47 3

Základna

2x Ligas Petr
1x Sýkora Miroslav

Hanák Michal

Štyks Miroslav
Blaha Ladislav
Fliega

Střelci

 1. Sok. Luna Hrušky B 13 10 1 2  47:23 31

 2. FK Valtice 13 10 0 3  31:19 30

 3. Sokol Přítluky 13 9 1 3  42:18 28

 4. Sokol Charv. N. Ves 13 9 0 4  50:24 27

 5. Sokol D.Dunajovice 13 8 0 5  40:28 24

 6. Palava Mikulov B 13 6 3 4  26:22 21

 7. Sokol Perná 13 6 2 5  23:20 20

 8. Sokol Pavlov 13 4 5 4  28:27 17

 9. Sokol Tvrdonice B 13 5 1 7  16:25 16

10. Sokol Lanžhot B 13 4 4 5  25:35 16

11. Sokol Kostice B 13 4 2 7  31:35 14

12. Sokol Šakvice 13 2 2 9  19:42 8

13. Sokol Zaječí 13 2 0 11  22:44 6

14. Dynamo Drnholec 13 1 1 11  7:45 4

2x Knee Ervin

Muži - III. tř. sk. A

Střelci

Okresní soutěžě v kopané 
- podzimní část 2003
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Příští číslo Drnholeckého občasníku vyjde v únoru 2004.  
DRNHOLECKÝ OBČASNÍK
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Registrační číslo:     MK ČR E 11710 
Vydavatel:                Obec Drnholec, IČO 283 142, adresa redakce: 691 83 Drnholec, Kostelní 368     
Šéfredaktor:             Jiří Janeček
Redakční rada:        Jana Juřenová, Jana Kalandrová, Alžběta Šebestová, Daniela Wornell, Petr Štěpaník. 
Číslo 3/2003 vydáno dne 5. června 2003.                                                                    Cena zdarma.

7. 1. 2004 v 19,00 hodin   

Neprůstřelný mnich
   51,- Kč                    
Megamoc vyžaduje megaodvahu. 
Karel Roden v další záporné roli.

14. 1. 2004 v 19,00 hodin  

Liga výtečných
   55,- Kč                       
Lovec. Vědec. Špión. Upírka. 
Nesmrtelný netvor. Neviditelný.

21. 1. 2004 v 19,00 hodin   

Švindlíři
   55,- Kč                       
Akční komedie. Šílení poldové versus 
drogová mafie.

28. 1. 2004 v 19,00 hodin   

Mizerové II
   55,- Kč                       
Lži a kraď a když to to projde, tak se 
neboj jít do toho znovu.  
    

Speciality Hotelu Drnholec
23.-25. ledna 2003 - Zvěřinové speciality
13.-15. února 2003 - Dny sv. Valentýna

Srdečně Vás všechny zve kolektiv hotelu. 
Informace a rezervace
na tel. 519 519 307.

Díky, Daniela Wornell

Program kina Drnholec 
leden 2004

Základní škola zve širokou veřejnost na 

TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES, 
který se bude konat 7. února 2004 

v sále Kulturního domu. 
O zahájení se opět postarají žáci předtančením 

slavnostní polonézy. 
Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. 

K tanci i poslechu bude hrát
VENKOVANKA.

SMĚJEME SE se SILVESTREM


