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Malé zamyšlení v čase dušičkovém

A opět jsou tady - první listopadové dny, kdy hloučky lidí procházejí hřbitovy, ta svatá pole pokrytá květinami a
zelenými věnci, ohlašujícími naději
a zalitá záplavou svíček, jež vnáší
světlo a teplo nejen do chladného podzimu, ale především do našich srdcí
plných vzpomínek za drahé zemřelé
a modliteb za ně..
V tyto dny víc než kdy, uvažujeme
o smrti, duši, věčnosti a cítíme bariéru,
kterou nelze přejít, protože je zahalena
tajemstvím. Vytýkají křesťanům, že
víra v posmrtný život je pouhá útěcha,
berlička. Není spíše lacinou útěchou
víra v to, že po smrti nic není a člověk si tedy může žít, jak chce, než
přesvědčení křesťanů, že budou voláni
k zodpovědnosti, že předstoupí před
Boží soud, který skrz naskrz „prosvítí”
jejich život?
Jaké místo z Písma církev
vlastně předkládá při slavení Památky
zesnulých? Je to úryvek z Matoušova

Jedno srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je chtěli,
neozve se už vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Co vděkem za lásku
a péči VašiVám můžeme dát.
Kytici krásných květů naposled
a pak jen vzpomínat.

evangelia o posledním soudu, kdy Syn
člověka oddělí jedny od druhých a řekne
těm po pravici: „Pojďte požehnaní mého
Otce, přijměte jako úděl království,
které je pro vás připravené od založení
světa. neboť jsem měl hlad a dali jste
mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi
napít. Byl jsem cizí a ujali jste se mě,
byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl
jsem nemocen a navštívili jste mě, byl
jsem ve vězení a přišli jste ke mně.“
Spravedliví mu na to řeknou: „Pane,
kdy jsme tě viděli hladového a dali jsme
ti najíst, žíznivého a dali jsme ti napít?
Kdy jsme tě viděli jako cizího a ujali
jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme
tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo
ve vězení a přišli jsme k tobě?“ Král
jim odpoví: „Skutečně, říkám vám, co
jste udělali pro jednoho z těchto mých
nejnepatrnějších bratří, pro mne jste
udělali“
Potom řekne těm po levici: „Pryč
ode mne, vy zlořečení, do věčného
ohně, který je připraven pro ďábla a
jeho anděly. Neboť jsem měl hlad a
nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň
a nedali jste mi napít. Byl jsem cizí
a neujali jste se mě, byl jsem nahý a
neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a
ve vězení a nenavštívili jste mě.“Tu mu
na to řeknou také oni:“Pane, kdy jsme
tě viděli hladového nebo žíznivého,
jako cizího nebo nahého, nemocného
nebo ve vězení a neposloužili jsme ti?“
On jim odpoví: „Skutečně, říkám vám:

Co jste neudělali pro jednoho z těchto
nejnepatrnějších, ani pro mě jste neudělali. “A tito půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života..“
Je zvláštní, že jedni jako druzí budou překvapeni. Ti, co neviděli v hladovém, žíznivém pocestném, v nahém,
nemocném a vězněném Krista a nepomohli mu. Snad by mu pomohli, kdyby
se jim prokázal. Ale Ježíš říká - že ne
ten, kdo mu říká Pane, nýbrž ten, kdo
koná vůli Otce, vejde do království nebeského..
Ti druzí se také diví a slyší odpověď, že to, co dělali druhým, dělali jemu, Kristu. Ježíš nechce zpochybňovat
víru, kterou tak často žádá a k níž
povzbuzuje. Jakubův list však připomíná, že víra bez skutků je mrtvá. Je tedy
zapotřebí té živé, plné víry, která naplňuje srdce a projevuje skutky solidarity
a lásky.
A to je ten most, který spojuje náš
svět a ten posmrtný, most, který je odpovědí na naše otázky a tápání. Přesně tak, jak píše svatý Pavel ve své
Velepísni lásky v prvním listě Korinťanům: „V tomto životě vidíme všecko
jako v zrcadle, nejasně, ale jednou to
uvidíme tváří v tvář. Tady na zemi poznávám věci jenom nedokonale, ale
jednou budu poznávat dokonale, podobně jako Bůh poznává mě. tak tedy
trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale
největší z nich je láska.“
P. Jiří Komárek

Stejně jako loni i v tomto roce uspořádal
Sbor pro občanské záležitosti a Farní úřad v Drnholci
smuteční setkání pozůstalých a mši
k PAMÁTCE ZESNULÝCH, které se usktečnily
4. listopadu na místním hřbitově a byly důstojnou
vzpomínkou na naše zesnulé spoluobčany.
Obrázková příloha z obřadů na str. 3
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Z jednání zastupitelstva obce Drnholec
6. zasedání zastupitelstva městyse
Drnholec se konalo 18.10.2007 v Klubu důchodců.
Bylo přítomno 12 členů zastupitelstva, tři zastupitelé se řádně omluvili. Schůze měla 14 bodů.
Zastupitelstvo městyse Drnholec
zvolilo JUDr. Vlastimila Klimeše do
funkce přísedícího Okresního soudu v
Břeclavi.
Zastupitelstvo:
•
Zplnomocnilo starostu městyse
Drnholec k jednáním se Státním fondem
životního prostředí ČR ve věci projektu:
„Úspora energií v budovách městyse
Drnholec“.
•
Schválilo Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ze dne 22. 5. 2003 příspěvkové
organizace městyse Drnholec - Základní
a mateřská škola Drnholec.
•
Schválilo potřebné dokumenty
k rekonstrukci i pavilonu učeben a schodišťového traktu ZŠ Drnholec, která
právě ve škole probíhá a na níž získal
městys dotaci ve výši 5.000.000,-Kč.
•
Schválilo pořízení tepelných auditů na následující objekty v majetku

městyse Drnholec: mateřská škola, hasičská zbrojnice, kulturní dům a úřad
městyse, aby mohlo být požádáno o dotace na opravu těchto budov.
•
Schválilo pořízení projektové dokumentace na objekt místní mateřské
školy jako podkladu pro žádost o dotaci
na zateplení budovy v částce 500.000,Kč. Tato žádost byla podána oficiálně
koncem října 2007.
•
Schválilo připravit návrh Obecně
závazné vyhlášky o poplatcích za odpady a vyhlásilo zvýšení stočného k 1. 1.
2008.
•
Schválilo vložení nepeněžitého
vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. ke zvýšení základního kapitálu. Jedná se o následující
stavbu: „Drnholec, lokalita rodinných
domů U Sýpky, I. etapa SO 01 - vodovod“. Zastupitelstvo souhlasí s úpisem
akcií v souladu se znaleckými posudky
nepeněžitých vkladů městyse Drnholec,
které budou oceněny znalcem jmenovaným Krajským soudem. Zastupitelstvo
městyse Drnholec zmocňuje starostu ke
všem právním úkonům souvisejících s realizací nepeněžitého vkladu do základ-

Mgr. Alois Švejda, místostarosta městyse

Parkování kamiónů

Oznámení zemědělcům

Na jaře 2007 začal složitý proces revize pozemků v extravilánu městyse
Drnholec. V praxi to znamená uvést do pořádku stávající majetkové
i vlastnické nesrovnalosti, jenž se nahromadily v průběhu uplynulých let,
prakticky od roku 1945 . Bylo oznámeno, že tato pozemková úprava bude
trvat asi čtyři roky. Přesto se někteří zemědělci obávají, že nebudou moci zjara
zasít.
Úřad městyse Drnholec proto oznamuje zemědělcům, že nastávající
hospodářský rok 2008 bude stejný jako minulý. To znamená, že stávající
uživatelé mohou obhospodařovat dosavadní zemědělské pozemky. Pozemkové úpravy probíhají, ale s ukončením se počítá až koncem roku 2008.

Vážení spoluobčané,

Rada městyse Drnholec rozhodla koncem srpna uvolnit dostatečnou částku
peněz na opravu silnic a obslužných komunikací, hlavně kolem „Blat“. Byla
vybrána firma OK SIL, která disponuje moderní technologií. Znamená to, že
opravené díry v silnici by měly vydržet mnohem větší nápor než standardní
zasypání asfaltovou směsí. S tím souvisí i delší životnost. Firma OK SIL je jediná,
která zajišťuje uvedenou kvalitu. Bohužel ale má své kapacity v letošním roce
vyčerpány. Tato metoda se dá uplatňovat pouze do poloviny října. Rozhodli jsme
se proto odložit opravy silnic až na jarní měsíce. Věříme, že občané, kteří mají s nekvalitní vozovkou co do činění projeví trpělivost a budou tolerantní.

Budeme mít bankomat?

ního kapitálu společnosti Vodovody
a ka-nalizace Břeclav a.s.
•
Schválilo Investiční záměr - rekonstrukce učeben a schodišťového
traktu“ ZŠ Drnholec - II. etapa, o celkových nákladech 10.106.000,- Kč.
Předmětem investice je provedení zateplení střechy a položení nové střešní
krytiny, včetně oplechování, zateplení
fasády, výměna klempířských prvků
a hromosvodu, rekonstrukce rozvodů
ústředního vytápění včetně osazení nových kotlů a provedení rozvodu plynu,
oprava podlah. Na tuto částku bude
městys žádat dotaci v návaznosti na
právě probíhající rekonstrukci školy.
•
Schválilo pořízení projektové dokumentace na památkově chráněný
objekt radnice v Drnholci na základě
výběrového řízení.
I na tuto akci se budou hledat vhodné
dotační tituly.
V diskuzi vystoupila nadpoloviční
většina zastupitelů a čtyři občané.
Zápis zastupitelstva je k nahlédnutí
v kanceláři Úřadu městyse Drnholec.

Josef Čápek, starosta

Rada městyse Drnholec na svém
zasedání dne 24. 9. 2007 projednala
připomínky občanů na parkování velkých nákladních vozidel na místních
ko-munikacích, veřejných prostranstvích
městyse a jiných lokalitách. Rozhodla
se touto cestou upozornit řidiče těchto
vozidel na sjednání nápravy tak, aby
občané nebyli obtěžováni hlukem, popřípadě nebyli ohroženy jejich životy.
Vozidla často parkují v těsné blízkosti
křižovatek a dopravní situace je nepřehledná. Rada si je vědoma, že tito řidiči
jsou našimi občany a nákladní automobily jsou jejich obživou. Nutno však respektovat potřeby a zájmy občanů, žijících v blízkém okolí jejich parkování.
V případě, že tato forma upozornění
nepřinese kladné výsledky, bude Úřad
městyse Drnholec nucen přistoupit k
upozornění majitelů těchto dopravních
prostředků, ať již fyzických nebo právnických osob.
Rada městyse Drnholec

Žijeme v elektronické době a to se již dávno projevilo i v bankovnictví. Řada z nás dostává svou mzdu formou
převodu na svůj osobní účet. Je to samozřejmě výhodné. Nemusíme nosit u sebe zbytečně vysokou hotovost, můžeme na mnoha místech zaplatit platební kartou - kreditkou. Stinnou stránkou však je, že když skutečně potřebujeme
nějakou tu korunu v hotovosti, není v naší obci žádný bankomat. Chtěli bychom vás vážení spoluobčané informovat,
že nám tento problém není lhostejný a již jsme oslovili ČSOB, zda by v naší obci bankomat neumístila. Bohužel
všechny banky upřednostňují města a menší obce nejsou pro ně dost rentabilní.
Od ČSOB jsme doposud neobdrželi žádnou odpověď. V každém případě budeme o bankomat usilovat dál
a požádáme další bankovní domy.
Jaroslav Růžička.
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Památka zesnulých,

- neděle 4. listopadu 2007,
drnholecký hřbitov

Na pietní akcích za zemřelé jsme si připomněli tyto naše spoluobčany, kteří nás v roce
2007 opustili navždy. Byli to:

Jan Macaj, Jan Labaj, Jozef Lukačovič, Marie Ondrová, Michal Kovalčík,
Viktoria Konečná, Božena Tomaštíková, Ondřej Macaj, Oldřich Plucar,
Marie Ryzí, Eva Matysíková, Michal Šutovský, Vladislav Štyks,
Jiřina Hrabicová, Jaroslav Stavarič.
Čest jejich památce.

PODĚKOVÁNÍ ___________________________________
Občanské sdružení Diakonie Broumov uspořádalo v našem městysi
v roce 2007 dvě úspěšné sbírky za účelem pomoci lidem, kteří se z různých
důvodů ocitli v krizové životní situaci, na okraji společnosti a to s cílem
jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. Sdružení
touto cestou děkuje občanům Drnholce za nezištnou pomoc.
O společnosti si můžete přečíst na stránkách: www.diakoniebroumov.org

Představujeme Vendulu
Kramářovou (a taky
Adama Puchara), studentyvýtvarníky
Jsou tomu již téměř čtyři roky, co
byl v okresních novinách Nový život
uveřejněn článek, který představoval
tehdy ještě studentku mikulovského
gymnázia Vendulu Kramářovou jako
ilustrátorku knihy Jiřího Šandery Pohádky z kouzelné zahrady. Ještě před
maturitou si vyzkoušela, kolik úsilí
bylo třeba vynaložit, aby pracovníci
z tišnovského nakladatelství SURSUM
byli spokojeni a také, aby zaujala čtenáře.To se povedlo. A splnily se jí její
tehdejší plány do budoucna. Tehdy
uvedla, že malování by se chtěla
věnovat na pedagogické fakultě, kam
se tehdy hlásila..
Tentokrát se s Vendulou setkáváme jako se studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně, kde studuje obor výtvarná
výchova a vizuální tvorba. Dozvěděl
jsem se o ní, že v galerii v Ditrichštejnské hrobky v Mikulově měla letos
v říjnu se svým přítelem Adamem Pucharem (dříve student FAVU - fakulty
výtvarných umění - v ateliéru malba 3
Petra Kvíčaly), dnes také studentem
stejné fakulty a stejného ročníku jako
Vendula, první společnou výstavu
svých uměleckých prací nazvanou
ap + vk poprvé spolu.
Co návštěvníci mohli na této
výstavě obdivovat? Vendula zde vystavovala cyklus pěti maleb, které
tvoří její bakalářskou práci - je to
kombinace malby a sítotisku. Podle
jejího vyprávění se jedná o záznam
snu, který se jí zdával, když byla malá
- to jsou namalované barevné kruhy
na bílém pozadí a přes ně je natištěn
sítotisk jejího obličeje ve spánku.
Malby nevyjadřují žádné emoce, jsou
pouhým záznamem onoho snu.
Adamovy vystavované výtvarné
práce jsou inspirovány žlutočerným
výstražným značením u silnic av průmyslových zónách. Tato kombinace
barev i v přírodě znamená varování.
V Adamových obrazech je tento symbol použit jako ornament, který vytváří abstraktní kompozici. Konceptem tohoto cyklu obrazů je úvaha, že
stejně jako ve spleti městské krajiny
poutá tento symbol naši pozornost a
strhává oči. Tak se i tyto obrazy stanou jednoznačným a silným vizuálním
vjemem, který nelze přehlédnout.
Výstava v Mikulově již skončila.
nemohli jsme vás čtenáře na ni pozvat, můžeme jen opožděně informovat. Přejme mladým výtvarníkům
úspěšné dokončení studia a hodně
štěstí v budoucím uměleckém životě.
-jj-
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Zaměřeno na ..................

CESTOVNÍ RUCH
Seznamte se se studií k destinačnímu řízení Mikulovska.
V rámci již uskutečněného projektu
„Dovolená na jižní Moravě“ byla ve
spolupráci s odborníky z Masarykovy
univerzity v Brně vytvořena „Studie
- Návrh destinačního řízení turistické oblasti Pálava a Lednickovaltický areál - případová studie Mikulovsko“. Studie objasňuje důvody
založení profesionální organizace pro
řízení turistické destinace Mikulovsko,
dále činnost destinační společnosti, náklady na její provoz a aktivity. Studie
je zpřístupněna od 3. 10. 2007 na elektronických úředních deskách Města Mikulova a DSO Mikulovsko (www.mikulov.cz a www.mikulovskoregion.cz).
V další návaznosti na již zmíněnou
„Studii“ bude v průběhu listopadu 2007
zorganizováno setkání podnikatelů
z Mikulovska, kde budou projednány
možnosti jejich zapojení do nově vznikající společnosti a její činnosti.
Účastníci setkání budou také seznámeni
s již proběhlým i aktuálně chystaným
děním podporujícím rozvoj cestovního
ruchu na Mikulovsku (veletrhy, realizované a probíhající projekty....)
Plánuje se také prezentace možností
čerpání dotací na rozvoj ČR pro
podnikatelskou sféru z fondů Evropské
unie v letech 2007-13.
ORR Mikulov - Ing. Kateřina Korandová
DSO Mikulovsko – Marcela Effenbergerová

Vážení spoluobčané.
Po přečtení zápisu z jednání zastupitelstva Vám určitě neuniklo jedno
slovo. Dotace. Ano, získání peněz z dotací na zvelebení našeho městyse je
jedna z nejdůležitějších činností, kterou je v tomto volebním období potřeba udělat. Při analýze současného
stavu Drnholce bylo zjištěno, že na
renovaci chybí více než 120 miliónů
korun. Při rozpočtu městyse asi 5 miliónů Kč ročně na investice, bychom se
k žádoucímu zlepšení dopracovali až
za téměř čtvrtstoletí. Nezbývá tedy nic
jiného, než se pokusit o získání peněz
z dotací. Tyto peníze nabízí EU, vláda
prostřednictvím ministerstev, kraj, popř. jiné organizace. Bohužel není jednoduché finanční prostředky získat.
Vyžaduje to především mravenčí
práci a také peníze na spoluúčast. To
ovšem neznamená, že se o to nemáme
pokoušet. A že to současné vedení městyse dělá, je patrné i ze zápisu zastupitelstva. Například rekonstrukce školy, která v současné době probíhá, je
placena z částky 5.000.000,- Kč, které
jsou dotací, určených na rok 2007.
Mgr. Alois Švejda
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Knihovna

informuje

V letošním roce se místní knihovna zapojila od 1. 10. do 5. 10. 2007 do
celorepublikové akce nazvané TÝDEN
KNIHOVEN. Znamená to, že se mají knihovny předvést v co nejlepším, ukázat čtenářům
zákulisí, seznámit je s novinkami popřípadě odpustit hříšníkům pokuty a zdarma je v tomto
týdnu zaregistrovat. Ústředním tématem letošního týdne byla „Knihovnická
bašta“. Záleželo již na každé knihovně, zda se zapojí a jak se vypořádají
s daným tématem. Naše knihovna sestavila jídelníček z prodejní výstavy
knih, besed s muslimskou rodinou Abassy, která se v létě přistěhovala do
Drnholce z Holandska, výstavou bulharské kultury. To vše ještě doplňoval doprovodný program luštěním kvízů, hádanek a malování na sklo.
O akci byl neuvěřitelný zájem jak ze strany školy - 160 dětí, tak ze strany
spoluobčanů - 60 místních návštěvníků a 30 přespolních. Poděkování patří paní
Marii Abassy a všem zájemcům o již zmíněných akcích. Amnestii čtenářů
využilo pět osob a zdarma se nezaregistroval žádný čtenář, zaregistrovaní chtěli
zaplatit i přesto, že jim byla dána možnost bezplatného čtenářství.
Akce byla zakončena nocováním v knihovně, které se uskutečnilo
25. října 2007. Sešlo se zde 17 děvčat, která tu vyráběla kašírovaná strašidýlka, nechyběl ani výlet se strašidly k místnímu zámku.
A co o besedě napsali jejich účastníci?
Multikulturní besedy v knihovně - 5. 10. 2007
V minulém týdnu se žáci naší školy mohli v rámci celostátního týdne knihoven
zúčastnit besedy s multikulturní tématikou. Příležitosti využily v pátek mimo
jiné také děti ze čtvrté a páté třídy. Paní Abassy děti seznámila se životem v zemi
pro nás zcela odlišné - v Afghánistánu. Několik informací sdělila i o životě v Holandsku. K poutavému výkladu přidala několik věcí na ukázku. V knihovně byly
vystaveny i věci z Bulharska, pro lepší představu o životě v této zemi si zájemci
mohli ochutnat tradiční bulharská koření a jídla.
Mgr. Hedvika Škrabalová
Celá třída 7. A se v rámci literární a občanské výchovy vydala do knihovny
v Drnholci, kde na ni čekala nejen paní knihovnice a spousta knížek, ale i paní
Marie Abassy se zajímavým vyprávěním o životě v muslimské rodině, o životě
v Holandsku a se spoustou exotických předmětů – korán, modlitební kobereček, šperky, oblečení, boty, koření, lahodný zelený čaj. Na fotografiích je dobře
vidět, s jakým zaujetím žáci naslouchali a samozřejmě se i vyptávali na vše, co
je zajímá. Beseda byla vskutku aktuální, protože právě život v rodinách jiných
národů, etnik a náboženství je tématem občanské výchovy v těchto dnech. Současně jsme si prohlédli i výstavku bulharské keramiky, výšivek a dokonce i slabikář psaný azbukou, která je pro dnešní děti stejně neznámá jako arabské písmo. Beseda se vydařila, pobavili jsme se a poučili. Těšíme se na další.
Jitka Radkovičová
Mgr. Bronislava Šimčíková - knihovnice

Rozhovor se členem zastupitelstva
panem Janem Ivičičem
Jak byste více než rok po volbách
zhodnotil spolupráci mezi drnholeckými
zastupiteli?
Já se domnívám, že se v zastupitelstvu v zásadních otázkách shodneme drtivou většinou, samozřejmě k drobným odchylkám v názorech sem tam
dochází, ale to sem patří.

Ano, původně bylo plánováno, že
na tomto pozemku bude vysazen park
a bude sloužit jako klidová zóna pro
místní obyvatele. Nyní ale došlo ke
změně územního plánu a dohodli jsme
se, že zde budou zřízeny prostory, které
by měly našim občanům poskytovat
různé služby.

Vy jste ovšem zástupce opozice…
Myslím si, že v současné době nemůžeme mluvit o nějaké opozici, takhle
se mluvilo možná v průběhu voleb, ale
dnes je to všechno jinak. Můžu říct, že
vcelku táhneme za jeden provaz.

Ještě se vrátím k vašemu povolání.
Vy jste kastelánem zámku v Mikulově…
Správně řečeno jsem správcem
státního zámku v Mikulově. Lidé si
představují, že je to romantické povolání, pravda však je taková, že správce musí být na prvním místě hlavně
úředník. Stará se o zajišťování oprav,
stavebních úprav a také o shánění dotací. Do správy zámku patří i několik
bytů, ve kterých bydlí bývalí a současní
zaměstnanci zámku a muzea, o které se
také musím starat. Za vše se zodpovídám řediteli mikulovského muzea,
jehož jsem zaměstnancem.

Když jste kandidoval ve volbách,
postavil jste si už v té době před sebe
nějaký cíl?
Musím říci, že jsem netušil, že se
vůbec do zastupitelstva dostanu, protože
nejsem starousedlík, bydlím v Drnholci
teprve deset let a opravdu nevím, co
voliče vedlo k tomu, že mi dali tolik
hlasů, za které mimochodem děkuji.
Možná to bylo tím, že vykonávám
zaměstnání, které připadá lidem zajímavé. Dal jsem si tedy před sebe dva
cíle. Prvním mým cílem je postarat se o
novou radnici, kterou jsme teď koupili,
čili zajistit projektovou dokumentaci,
aby to bylo nachystáno k vyřízení případných dotací, pokud vůbec nějaká
dotace bude možná.
A rýsuje se před vámi nějaká finanční injekce v podobě dotace?
Je dost velký problém v tom, že
dotačních titulů je spousta, ale žádný
nejde “napasovat“ na tuto naši radnici.
Nicméně projektovou dokumentaci musíme mít připravenou. Ta je vlastně základním kamenem, abychom se měli
od čeho odpíchnout. Musíme si dobře
rozmyslet co tam chceme, co tam přestěhujeme, v jakých prostorách budeme
pracovat, čili za projektantem musíme
jít už s konkrétní představou.
A jaký je tedy váš druhý cíl?
Mnoho lidí nám volá, hlavně rodičů a vadí jim, že zde nemáme dětské
hřiště. Já se tedy tuhle otázku snažím
otevírat na zastupitelstvech, ale zatím
narážím nato, že nejsou vhodné prostory. Představoval bych si takové hřiště někde poblíž centra obce. Pustit
děti na hřiště ke škole, kde není žádné
vybavení, není dobrým řešením.
Na webových stránkách jsem se
dočetl, že se bude už něco dít s nevyužitým pozemkem, který se nachází
u „šroťáku“ na okraji Drnholce přes
silnici naproti benzinové pumpě.

V nedávné době u vás prý měli
práci jeskyňáři.
A ještě stále mají. Na nádvoří
zámku se propadla dlažba a objevila se
hluboká průrva, která ještě není úplně
prozkoumaná. Nikdo zatím neví kam
až vede. Sám jsem se do ní také spustil.
Byl jsem v hloubce asi 15metrů. Stěny
průrvy jsou samozřejmě vápencové, ozdobené jehličkovou výzdobou, podobně jako na Turoldě.
V Novém životě jsem se také dočetl, že jste amatérským hledačem „pokladů“.
Jsem členem Klubu vojenské historie v Litobratřicích. Spolu s kolegy se
zajímáme o historii, zejména o období
druhé světové války. Podotýkám ale,
že nejsme žádné militantní sdružení.
Zakoupili jsme několik detektorů kovů
a s nimi prozkoumáváme terén tady na
Mikulovsku. Některé zajímavé nálezy
jsme učinili i v okolí Drnholce. Mně
se například podařilo najít dva tisíce let
starou římskou sponu. Většina našich
nálezů končí v depozitáři mikulovského
muzea.
Chtěl byste ještě něco vzkázat našim čtenářům?
Ano, chtěl bych na drnholecké občany apelovat v tom smyslu, aby se zkusili více zajímat dění v našem městysi,
aby více spolupracovali s radnicí, aby se
zapojili do diskusí na internetu. Nejlepší
by bylo, kdyby častěji navštěvovali veřejná zasedání zastupitelstva.
Děkuji za rozhovor.
Mgr. Dalibor Bárta

Požár dřevěné kůlny
v Novém Přerově
Dne 18.10. 2007 v 18.30 byl operačním
střediskem JMK Brno (HZS Břeclav) ohlášen požár dřevěné chaty v Novém Přerově.
Na místo události v 18.33 vyjíždí první vozidlo CAS 24 Š 101 K v počtu 1+5, druhé
vozidlo CAS 24 Š 706 RTHP v počtu 1+4
a záložní vozidlo Avia DH 12 1+2. Po
příjezdu na místo události bylo průzkumem
zjištěno, že se jedná o požár dřevěné kůlny
o roz-loze cca 4x5. Podle informací majitele
se uvnitř nenacházely žádné osoby.
Ihned bylo započato hašení jedním
proudem vysokotlaké vody, a k požářišti
bylo nataženo záložní vedení se dvěmia C
proudy. V průběhu hašení, ale i předtím,
byly kontrolovány okolní budovy a stavení
aby se předešlo k samovolnému šíření
ohně. Kvůli hustému zakouření byl zásah
prováděn v dýchací technice. Celý prostor
se díky dobrému vybavení prvního vozidla
osvětloval halogeny. Po 30 minutách byl
požár zlikvidován. Majitel neuplatňoval
žádnou škodu, proto nebyl vyšetřovatel
povolán. Pravděpodobná příčina: provizorní vytápění kamny, neodizolované kouřovody a vlastní nedbalost.
Tímto chci také apelovat na prevenci
před započetím topné sezóny. Velká část
požárů rodinných domů je způsobena špatnou údržbou komínů (zanesení sazemi),
které je zapotřebí minimálně jednou za
sezónu čistit, kouřovodů, které bývají často
prorezivělé a mimo jiné i nahromaděním
papírů v prostoru kolem kotle. Další opatrnosti je třeba dbát při skládání mokrého
nebo více vlhkého uhlí z venkovních
chladných prostor do vnitřních teplých
kotelen, kdy většinou dochází k zapaření
a zvýšení teploty až na bod hoření. Tyto
prostory je třeba preventyvně odvětrávat
aby se postupně srovnala teplota uhlí.

Pro zajímavost

Jiří Malík

O SVOLÁVÁNÍ ČLENŮ K VÝJEZDU
Jak většina z Vás ví jednotka je svolávána operačním střediskem. Naše operační
středisko bylo a prozatím i je HZS Břeclav.
V současné době se přechází na operační
středisko JMK Brno.
Jak pracuje operační středisko:
Na linku 150 nebo dnes i nové linky 112,
na kterou se dá dovolat i mimo jiné z mobilního
telefonu, kde není Simkarta dojde k hlášení
události. Operační středisko ihned vyhodnotí
druh události, hasební obvod a stupeň poplachu. Tyto vyhodnocování zpracovává počítač dle zadaných údajů. V případě nahlášení
události v našem hasebním obvodu dochází
ke spuštění poplachové sirény a přes mobilního operátora k rozeslání SMS zpráv. Tato
zpráva již obsahuje druh poplachu, místo
události a potřebný typ techniky. Počet členů
sboru, kterým chodí SMS zprávy je 26. Před
samotným vyjetím prvního vozidla se velitel
hlásí OS o technice ve výjezdu a počtu členů.
Po dodržení veškerých nutných informací teprve vyjíždí vozidla.
Zároveň chci apelovat na řidiče, ale i
chodce, kteří včas slyší poplachové signály
hasičských vozidel aby respektovaly naše
„právo absolutní předností„ nikdo z Vás
nikdy neví jestli jedem na požár slámy nebo
zachraňovat lidské životy, kdy rozhodují i
vteřiny.
Jiří Malík
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V pondělí 22. října se konala tradiční drakiáda. Byla určena nejen žákům z družin, ale i pro všechny děti z I. stupně. Už od rána bylo jasné, že je téměř ideální počasí
na pouštění draků (pořádně nám zafoukalo) - až na tu hroznou zimu. Proto jsme také
nepouštěli draky na Starátku, jak bylo v plánu, ale na ulici Lidická za fotbalovým
hřištěm. Soutěž byla odstartována hned po příchodu a odvážní krotitelé draků se
rozběhli po “ranveji”. Až na pár nehod dráčků vše proběhlo dobře a s úsměvem.
Soutěžilo se o nejlépe létajícího draka, o nejdéle létajícího draka, o nejhezčího draka,...
Všichni učastníci byli další den odměněni.

Ve čtvrtek 11. října se žáci naší
školy účastnili okresního přeboru v přespolním běhu. Za pěkného podzimního
počasí všichni naši běžci podali pěkné
výkony a někteří i výkony výborné.
Nejlepšího umístění dosáhlo družstvo starších žáků ve složení Štyks,
L. Mikulášek, Matulka, Krejčiřík,
Hanák, které vybojovalo 3. místo.
Další umístění našich žáků: Denisa Tisoňová šestá, Ligas sedmý, Štyks
sedmý, Krejčiřík osmý.

Ve škole máme od letoška jednu zajímavou učebnu. Říká se jí interaktivní (nebo taky multimediální) - to
proto, že je zde umístěna speciální interaktivní tabule,
což je taková velká bílá elektronická žákuvzdorná
deska, na kterou se promítá z projektoru a dá se po ní
psát a klikat elektronickým perem jako myší.
Na obrázku ji vidíte při poloofociálním otevření,
ke kterému došlo při zasedání rady školy...

Navečer dne 9. 10. 2007 se poprvé sešli rodiče
žáků, kteří se přihlásili na poznávací výlet do Londýna.
Součástí první informativní schůzky bylo i zhlédnutí
filmu o připravovaném zájezdu s přesnými informacemi o
ubytování a o navštívených místech. Uplynulo již několik
let od prvního pokusu uspořádat tuto zahraniční cestu. Před
lety se nám tento pokus nezdařil, zpočátku bylo zájemců
dostatek, jakmile došlo na placení, postupně přihlášených
ubývalo a výlet musel být zrušen. Pokud v tomto roce vše
dobře dopadne, ve dnech 12. - 16. 5. 2008 vyrazí „anglicky
mluvící“ žáci do Anglie, aby poznali královské město
Londýn.
Rádi bychom oslovili i naše bývalé žáky, pokud byste
měli zájem vycestovat s námi, ozvěte se nejpozději do 20.
října, máme ještě několik míst volných, cena zájezdu: Kč
5.590,- a asi 2.000,- na vstupy do soukromých muzeí a
galerií - záleží na rozhodnutí rodičů žáků.
Zprávu můžete podat prostřednictvím Drbníku nebo
na telefonní číslo 519 519 281. Takže doufejme, že se nám
letošní výlet podaří.
Jitka Radkovičová

Dopravní výchova
pro I. stupeň ZŠ

Dýňový pochod

Ve středu 26. září
uspořádala ZŠ a MŠ „dýňový pochod“.
V 18,30 se účastníci sešli u základky
s dýňovými strašáky, které vyrobily většinou děti ve spolupráci se svými rodiči, a vyrazili k mateřské škole. Zahrada byla slavnostně vyzdobena „stromovými skřítky“. Ty vytvořily den
předem děti z MŠ a ZŠ. Malé děti z MŠ
se převlékly za skřítky „podzimáčky“.
Společně se svými kamarády, ale i rodiči, babičkami a ostatními příbuznými a známými si zatančili při diskotéce.
Nechyběl ani táborák a párek. Děti i rodiče opouštěli školku až za tmy. Prožili
pěkný večer, na který budou jistě rádi vzpomínat. A ve školce zůstanou ještě
nějakou dobu dýňová strašidýlka, která budou dětem příjemně prožitý večer
připomínat.
učitelky mateřské školy
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Rozhovor s panem Ervinem Knee
Pane Knee, po volbách jste se
stal členem zastupitelstva. Jak se vám
práce daří a jak se vám spolupracuje
s ostatními?
Protože jsem členem zastupitelstva poprvé, můžu říct, že se teprve
rozkoukávám a pomalu se učím v této
specifické činnosti orientovat. Myslím
si, spolupráce mezi zastupiteli je na
dobré úrovni. K nějaké řevnivosti mezi
členy různých stran už nedochází. To se
stávalo možná krátce po volbách. Dnes,
když někdo přednese dobrý návrh, tak
jej podpoří všichni a nemají důvod jej
blokovat.
Někteří občané se ptají, proč se
bude prodávat Klub důchodců, je to
pravda?
Ano, klub důchodců budeme prodávat. Je to hlavně z toho důvodu, že
budova bývalého klubu důchodců by
vzhledem k jejímu současnému stavu
vyžadovala velmi náročnou opravu.
Také si myslíme, že je zbytečné držet
a ošetřovat prostory, které se využívají
čím dál méně. Jednou za tři měsíce se
zde schází zastupitelstvo. Ale to může
klidně scházet v zasedací místnosti na
obecním úřadě. V současné době se
zde ani nevydávají obědy, jako tomu
bylo dříve a je známo, že naši důchodci

se scházejí méně častěji a v menším
počtu než v dřívější době. Mnoho peněz také stojí vytápění. Jako alternativu
za tyto prostory nabízíme důchodcům
místnost ve škole anebo přísálí v kulturním domě, které by muselo projít
určitými úpravami.
Jste dlouholetým členem Dynama
Drnholec a jste jeho jednatelem. Slyšel
jsem, družstvo mužů má v plánu přezimovat v tabulce na prvním místě.
Ano letos se nám podařilo stabilizovat kádr.Většinou jsou to kluci, kteří
vidí před sebou nějakou perspektivu,
chodí pravidelně na tréninky a tzv. makají. A zatím nám to vychází. Bohužel
někteří hráči také odchází do jiných
družstev, kde se hrají vyšší soutěže.
S tím se ale nedá nic dělat, protože
bránit někomu ve sportovním růstu nemůžeme. Finanční nabídky pro hráče
zatím nemáme a my co v kádru zůstáváme, si myslíme, že hrát fotbal je
radost a že pro drnholeckého kluka by
měla být čest hrát za Drnholec.
Kteří trenéři nyní u vás působí?
První družstvo vede pan Zdenek Hanák,
jeho asistentem je pan Luboš Lukáč.
Dorostence vede pan Petr Juřena a žáky
Radek Hanák. Dorostenci se pohybují u
dna tabulky, ale žáci jsou druzí. U do-

rostenců právě probíhá generační výměna, přišli sem noví hráči, kteří se
musí ještě sehrát a my doufáme, že za
dva tři roky už to bude vypadat trochu
jinak.
Jak se vám daří udržovat vaše
nové travnaté hřiště?
Po loňských zkušenostech, kdy
nám tráva usychala a kdy celkově trávník strádal se nám letos se podařilo zabudovat závlahu a to z vlastních zdrojů,
z peněz z hodů a zábav. Problémy ale
máme s pozemky. Ty ještě nejsou vykoupeny od státu a převedeny na obec.
Chtěli bychom od pana Zúbka odkoupit
stodolu, abychom na této straně mohli
rozšířit hřiště na stejnou šířku jaká je u
školy. Kvůli stodole je zde totiž hřiště
užší, než určují pravidla. Zatím máme
udělenou výjimku, ale do budoucna
se to musí dořešit i vzhledem k tomu,
že areál by v budoucnosti měl mít novou podobu. Stejný problém máme i
s asfaltovou taneční plochou, která patří
panu Konečnému. Vzhledem k tomu,
že pořadateli zábav jsme my, měl by
tento pozemek ke sportovnímu areálu
také patřit. To však záleží na domluvě
s panem Konečným.
Děkuji za rozhovor
Mgr. Dalibor Bárta

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Drnholečtí dávají energii z větru zelenou __________________________
U Drnholce má vyrůst sedmnáct větrných elektráren. Zastupitelé jsou pro, problém je však s kapacitou elektrické sítě,
která je podle tvrzení mluvčího společnosti e-on přetížena a výkon plánovaných elektráren nelze do stávající sítě připojit.
Tento problém by se dal podle odborníků vyřešit, že by v naší oblasti byla dána do provozu nová trafostanice.
Okolí Drnholce by do několika let mohla lemovat řada obřích vrtulí, projekt ovšem uvízl na nedostatečné kapacitě
elektrické sítě, kterou má být energie získaná z větru odváděna. Dalším problémem je skutečnost, že tuto výstavbu
několika desítek metrů vysokých stožárů s obřími vrtulemi, viditelnými daleko v krajině, musí schválit jihomoravští krajští
zastupitelé, kteří, jak se ukazuje, nejsou projektům větrných elektráren obvykle příliš nakloněni Společnost, která by
chtěla tento větrný park v katastru Drnholce vybudovat se svého záměru zatím nevzdává. Každá z plánovaných elektráren
představuje investici kolem osmdesáti milionů korun.
O výstavbě tohoto typu elektráren v katastru Drnholce se už asi před rokem mluvilo. Občané Drnholce mohou v této
chvíli zůstat klidní. Umístění elektráren od nejbližších obydlí je nejméně dva kilometry, na investici se městys podílet
nebude.
(Vybráno ze stejnojmenného článku Martiny Muzikové, Nový život,18.10.2007)

Z černé kroniky _______________________________________________
Kromě motorové nafty přišlo zloději vhod i víko od nádrže
Počasí ve většině případů nehraje roli, majitelé jsou prakticky bezmocní, pachatelé se naopak za pár okamžiků
výrazně obohatí. Poslední případ krádeže motorové nafty zaznamenali policisté v Drnholci, když se do objektu již uzavřené
skládky odpadu prostříhal neznámý pachatel plotem. Pak odstranil z víka nádrže nehlídaného stroje, odkud odčerpal
podle vyšetřování na sto litrů nafty Celková škoda byla odhadnuta na sedm tisíc korun.
(Břeclavský deník, 11. října 2007)

Víte, že…….....................................................................................................

…………… v Mikulově se plánuje vybudovat v blízkosti nádraží nová hasičská stanice pro profesionální hasiče, neboť
stávající budova v ulici Svobody je nevyhovující.
…………. byla zpracována studie odborníky z Masarykovy univerzity v Brně, jak zatraktivnit Mikulovsko pro turisty
a současně zamezit negativním vlivům na přírodu a obyvatele.
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Program kina Drnholec
LEDEN 2008
16. ledna středa v 18. hodin

GYMPL

ČR, komedie, 105 min, mládeži přístupný
59,23. ledna pátek v 19. hodin

SVATBA
NA BITEVNÍM POLI
ČR, komedie, 100 min,
doporučeno od 12ti let

59,-

•

V únoru je připraveno filmové
představení pro děti ARTUR A MINIMOJOVÉ a film BESTIÁŘ. Další tituly jsou v jednání.

NÁBYTEK MIKULÍK

VRANOVICE
přijme
truhláře, operátory NC a CNC
dřevoobráběcího centra, dělníky
do výroby (možné zaučení), operátor
skladu nábytkových dílců (práce
vhodná pro ženy).
Informace na telelefonních číslech:
608 815 550, 608 457 686.

Nabízíme k prodeji

STAVEBNÍ POZEMEK

přímo v samotném centru Drnholce o celkové
rozloze 445 m2. Pozemek je určen pro výstavbu
RD venkovského typu s max. 2 NP nebo pro
komerční stavbu - obchod, pohostinství, služby
a nerušící řemeslné provozovny. Inženýrské sítě
jsou na hranici pozemku popř. na druhé straně
komunikace. Cena: 430 Kč/m2 + provize.
RK. ACROSS REALITY s.r.o., tel.: 545
222 555(6), mobil: 737 285 007,
www.across.cz.

Kino a Místní kulturní zařízení
Drnholec informuje…
Od měsíce září se pod MKZ rozběhlo hned několik
kroužků a nových akcí.
Taneční skupina NXS starších děvčat pod taktovkou
Pavly Zeklové pokračuje ve své činnosti a první jejich
vystoupení budete moci zhlédnout v lednu na plese ZŠ.
Dále pokračují i děvčata se skupinou Small Girls pod
vedením Zuzany Šedivé a Radky Šimčíkové. Snad jejich
vystoupení také obohatí již zmíněný ples. Dramatický
kroužek se schází v úterky a začaly již první zkoušky
s novou pohádkou „Ženich pro čertici“. Uvidíme, jak si
noví členové poradí s rolemi. I v příští sezóně bychom se
chtěli zúčastnit soutěže v Hustopečích, záleží jen na hercích, s jakou odpovědností budou ke zkouškám přistupovat. Kroužek aerobiku již má také své pevné místo,
schází se v pátek a děvčata jsou rozdělena do dvou skupin. Obě skupiny vede Bronislava Šimčíková. Pravidelně
se také schází Dámský klub a pomáhá při organizování
při místních akcí.
Poprvé v letošním roce se začal scházet i kroužek
malých dětí, kroužek s folklórní tématikou. Vedoucími
jsou Jarmila Jakubcová s Bronislavou Šimčíkovou a důležitou oporou je žákyně 9. třídy a dlouholetá členka Palavánku Renata Karolová. Kroužek je na samém počátku,
ale věřím, že děti a rodiče vydrží a brzy se veřejnosti
předvedou.
Dále pak MKZ zorganizovalo dva zájezdy pro místní
občany i občany z nejbližšího okolí a to na muzikál
Angelika do Prahy a celodenní zájezd do termálních lázní
Velký Medér (Čalovo). Záleží již na občanech a samotných účastnících zájezdu, jestli se budou akce opakovat.
Kdo ze spoluobčanů bude mít námět, co a jak vylepšit,
nebráníme se novým nápadům.
A co pro Vás ještě chystáme? MKZ ve spolupráci
s Drnholeckou chasou, Dámským klubem a samotným
městysem připravují na prosincovou sobotu vánoční
jarmark s ukázkou domácí zabijačky a živým Betlémem.
Na Náměstí by se měly objevit stánky nejen s vánočním
zbožím. Účast přislíbila ZŠ s výrobky dětí, paní Lambotová a její vánoční vazby, pan Kalous a Hanák jako
řezníci, prasátko přislíbilo AGRO Měřín, Hotel Drnholec
se postará o horké nápoje a děvčata s Dámského klubu
o voňavé koláčky a perníčky. Přivítáme další prodejce,
pomocníky a spoluúčastníky této akce.
I Kino Drnholec konečně zaznamenalo větší
návštěvnost. Od září navštívilo 7 filmových představení
442 diváků. Poděkování patří divákům, zvláště pak
rodičům, družině a 1. stupni ZŠ, kteří vychovávají nové
filmové diváky a tím snad i malá kina přežijí.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli ať už
organizačně nebo jen účastí na kulturních a společenských
akcí městyse v průběhu roku 2007. Všem Vám občanům
Drnholce přeji klidné Vánoce, mnoho elánu, štěstí, zdraví,
nových nápadů a vzájemné tolerance v roce 2008.
Mgr. Bronislava Šimčíková

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK
Vychází
6x ročně v nákladu 500 ks.
Místo vydávání:
Drnholec
Registrační číslo:
MK ČR E 11710
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Městys Drnholec, IČO 283 142, adresa redakce: 691 83 Drnholec, Kostelní 368
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Příspěvky elektronickou poštou na e-mail: jiri.janecek@seznam.cz.

