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Vánoce 2007
Ten nejrozumnější

Kdysi dávno žil muž který měl tři
děti. Všechny je měl moc rád. Nepocházel sice z bohaté rodiny, ale díky
své moudrosti a píli našetřil větší obnos
a koupil za něj plodné pole. Ke stáru
začal přemýšlet, jak majetek mezi své
rodiny rozdělit. Jednoho dne, když už
byl hodně starý a nemocný, se rozhodl
vyzkoušet, který synů je nejrozumnější
Zavolal si všechny tři k lůžku, na
němž ležel, a každému dal pět grošů.
Měli za ně nakoupit něco, co by zaplnilo
jeho prázdnou a holou světnici.
Synové si peníze vzali a vydali se
splnit otcovo přání. Každý po svém.
Nejstarší si pomyslel, že to bude
snadné. Na trhu koupil otep slámy,
první věc, kterou uviděl. Druhý syn
chvíli přemýšlel. Prošel tržiště křížem
krážem a nakonec koupil krásné peří.
Nejmladší syn si lámal hlavu. Co se
dá koupit za tak málo peněz a zaplnit
tím celou místnost? Hodiny a hodiny
přemýšlel, až dostal nápad. Vydal se
do krámku v jedné postranní uličce a za
pět grošů tam koupil svíčku a zápalku.
Radostně se pak vrátil domů a byl zvědavý, co nakoupili bratři.
Druhý den se synové sešli u otcova
lůžka. Každý nesl svůj dar. Jako první
ho ukázal nejstarší bratr. Rozestřel
slámu po zemi, ale otýpka stačila jen
na pokrytí jednoho kouta. Prostřední
syn vytáhl peří. Bylo sice krásné, ale

nezaplnilo ani polovinu místnosti. Otec
byl oběma zklamán.
A tak se do středu světnice postavil nejmladší. Dva starší po něm
zvědavě pokukovali. Co asi přinesl on?
Nejmladší syn zapálil svíčku a její
světlo zaplnilo celou místnost. Všichni
se usmáli. Otec dárek nejmladšího syna
potěšil. Odkázal mu veškerou půdu i
peníze, protože poznal, že s nimi určitě
dobře naloží a postará se i o své dva
bratry.
Tolik povídka Bruna Ferrera Ten
nejrozumnější. Apoštol Jan v první
kapitole svého evangelia píše: “Pravé
světlo, které osvěcuje každého člověka,
přicházelo na svět. Na světě bylo a svět
povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal.
Do vlastního přišel, ale vlastní ho
nepřijali.”
Brunova povídka je krátká a poučná. Vede nás k tomu, abychom se
bezhlavě nevrhali na to, co nám přijde
pod ruku, ale promýšleli svůj život
a jednali rozvážně a moudře. Lidské
srdce je podobné oné místnosti - holé
a prázdné. Touží po naplnění. Nemůže
je ale naplnit “ani sláma, ani peří”, ale
pravé světlo, které osvěcuje každého
člověka.
Přeji Vám i sobě, abychom o letošních Vánocích měli touhu a odvahu
otevřít se tomuto světlu a nechali se jím
naplnit. pak nás zcela ovládne radost,
která pramení z následného Janova u
jištění: “Všem, kdo ho přijali, dal moc
stát se Božími dětmi.

Bohoslužby
o Vánocích 2007
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1. 2008

Štědrý den
Boží hod
sv. Štěpán
sv. Silvestr
Nový rok

22,00 hod.
10,30 hod.
10,30 hod.
17,00 hod.
10,30 hod.

K programu na půlnoční:
Návštěvníci půlnoční mše v kostele
Nejsvětější Trojice v Drnholci si budou moci
vyslechnout v podání místního chrámového
sboru pod vedením Miroslava Frydrycha
tyto skladby:
Tomáš Norbert Koutník
pastorela Hej, hej, jeden i druhej
Jakub Jan Ryba - pastorela Housle zněte
Miloslav Příhoda - gratuale z Vánoční mše

P. Jiří Komárek

Vážení spoluobčané.

Do Vánoc, svátku klidu a pohody, chybí jen okamžik malý a konec roku
bývá mimo jiné také ve znamení bilancování. Chci Vás touto cestou vyzvat
k zamyšlení nad rokem 2007. A samozřejmě ke zveřejnění svých pohledů a úvah.
Napište svá hodnocení roku 2007 v Drnholci (i jinde) v diskuzním fóru na těchto
stránkách.
Vedení obce se určitě bude Vašimi názory zabývat. Na základě analýzy se totiž dá
velmi dobře připravit další činnost.
Přejeme Vám klid a pohodu v předvánočním shonu.
Mgr. Alois Švejda, místostrosta
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Z jednání zastupitelstva městyse Drnholec
Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Drnholec, konaného dne
13. 12. 2007 v Klubu důchodců.
Starosta městyse p. Josef Čápek zahájil 9. zasedání zastupitelstva Městyse
Drnholec v 18.00 hodin a všechny přivítal.
Bod č. 1 - Technický bod
− Starosta uvedl, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na
úřední desce Úřadu městyse Drnholec
a vyhlášena místním rozhlasem a to
nejméně sedm dní před dnem konání
zasedání.
− Konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
− Zapisovatelkou byla jmenována
Kaňkovská Anna. Starosta konstatoval,
že zápis z předchozího zasedání byl řádně
ověřen a vyložen k nahlédnutí v zasedací
místnosti Úřadu městyse Drnholec.
− Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu z 9.
zasedání zastupitelstva městyse. Navrženi byli p. Jan Ivičič a Petr Judas,
kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 9/1
Zastupitelstvo městyse schvaluje za
ověřovatele zápisu 9. zasedání zastupitelstva p. Jana Ivičiče a p. Petra Judase.
Hlasováno: Pro: 13,
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta Městyse Drnholec přednesl
návrh programu zasedání zastupitelstva
městyse, který byl členy zastupitelstva
schválen.
Usnesení č. 9/1-1
Zastupitelstvo městyse s c h v a
l u j e následující program zasedání
zastupitelstva:
1. Technický bod (přivítání, jmenování
zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu)
2. Zpráva o činnosti rady městyse
Drnholec
3. Rozpočtové opatření č. 3/2007
4. Návrh na schválení Rozpočtového
provizoria městyse Drnholec pro rok
2008
5. Návrh na schválení OZV městyse
Drnholec č. 1/2007
6. Odprodeje majetku městyse Drnholec
7. Schválení návrhu společného zařízení
komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Drnholec
8. Návrh na schválení přijetí dotace
na rekonstrukci ZŠ a schválení
spolufinancování
9. Návrh na schválení bezúplatného
převodu pozemku parc.č. 43 v k.ú.
Drnholec od PF Břeclav
10. Návrh na schválení odkoupení
pozemků na Brněnské ulici v k.ú.
Drnholec od občanů - vlastníků
11. Různé
12. Diskuse
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13. Usnesení
14. Závěr
Hlasováno: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 2 - Zpráva o činnosti rady
městyse.
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o činnosti rady městyse za období od
předposledního zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 9/2
Zastupitelstvo městyse Drnholec bere
na vědomí zprávu o činnosti rady za
období od předposledního zasedání
zastupitelstva.
Hlasováno: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 3 - Rozpočtové opatření č. 3/2007.
Starosta p. Čápek přednesl návrh.
Usnesení č. 9/3
Zastupitelstvo městyse Drnholec v
souladu s § 84 odst.2 zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení) v platném znění
schvaluje Rozpočtové opatření městyse
Drnholec č. 3/2007 o celkovém zvýšení
příjmů 7.583.100,- Kč a celkovém zvýšení výdajů 7.583.100,- Kč.
Hlasováno: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 4 - Návrh na schválení Rozpočtového provizoria městyse Drnholec
pro rok 2008.
Starosta předložil zastupitelstvu návrh.
Usnesení č. 9/4
Zastupitelstvo městyse Drnholec v
souladu s § 84 oodst. 2 písm.b) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění schvaluje Rozpočtové
provizorium městyse Drnholec pro rok
2008. Do doby schválení rozpočtu na rok
2008 bude městys Drnholec hospodařit
podle rozpočtu roku 2007, každý měsíc
1/12, nadále budou pokračovat investiční
akce zahájené v roce 2007.
Hlasováno: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 5 - Návrh na schválení OZV
městyse Drnholec č. 1/2007 o místním
poplatku za provoz systému, shroměžďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Starosta předložil zastupitelstvu
návrh ve výši 500,- Kč na jednoho
občana ročně. Zastupitel p. Karel Šebesta
vznesl protinávrh na částku 420,- Kč na 1
občana. Zastupitelstvo nejdříve hlasovalo
o protinávrhu
Hlasováno: Pro: 4
Proti: 9
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/5
Zastupitelstvo městyse Drnholec
v souladu s § 84 odst. 2 písm. H)
zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007
městyse Drnholec o místním poplatku
za provoz systému, shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Od
1. ledna 2008 500,- Kč na osobu.
Hlasováno: Pro: 9
Proti: 4
Zdržel se: 0
Bod č. 6 - Odprodeje majetku městyse.
Starosta předložil zastupitelstvu
návrh na odprodeje.
Usnesení č. 9/6
Zastupitelstvo městyse Drnholec v
souladu s § 85 písm.a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném
schvaluje celkem 8 odprodejů majetku
městyse do soukromých rukou.
Zastupitelstvo městyse Drnholec
neschvaluje: Prodej Klubu důchodců
za cenu, kterou navrhl jediný uchazeč,
protože byla poloviční, než kterou
stanovila rada městyse. Zastupitelstvo
schválilo vyvěšení nového záměru s
nejnižší nabídkovou cenou 600.000,- Kč
(cena byla snížena o 100.000,- Kč).
Hlasováno: Pro: 8
Proti: 5
Zdržel se : 0
Bod č. 7 - Schválení návrhu plánu
společného zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drnholec
Starosta přivítal ing. Pokorného z
Geodisu Brno, s.r.o., který se zúčastnil
jednání, aby seznámil zastupitele s
návrhem plánu společného zařízení, který
se týká pozemkové úpravy v extravilánu
městyse, která v současné době probíhá.
Usnesení č. 9/7
Zastupitelstvo městyse Drnholec v
souladu s § 35 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení) v platném znění
schvaluje předložený Plán společných
zařízení komplexní pozemkové úpravy v
k.ú. Drnholec.
Hlasováno: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 8 - Návrh na schválení přijetí
dotace na rekonstrukci ZŠ a schválení
spolufinancování.
Starosta přenesl návrh schválit
přijetí dotace a spolufinancování.
Usnesení č. 9/8
Zastupitelstvo městyse Drnholec v
souladu s § 85 písm.j. zák.č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení) v platném znění
schvaluje přijetí dotace od Ministerstva
financí ČR ve výši 5.000.000,-Kč na
akci Rekostrukce pavilonu učeben a
schodišťového traktu ZŠ Drnholec.
Hlasováno: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/8-1
Zastupitelstvo městyse Drnholec
v souladu s § 84 odst.2 písm.a) zák.č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění schvaluje poskytnutí
vlastních finančních zdrojů na akci
Rekonstrukce pavilonu učeben a schodišťového traktu ZŠ Drnholec ve výši
759.000,- Kč.
Hlasováno: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

Pokračování ze strany 2.

Bod č. 9 - Návrh na schválení bezúplatného převodu pozemku od PF
Břeclav parc.č. 43 v k.ú. Drnholec.
Starosta přednesl návrh.
Usnesení č. 9/9
Zastupitelstvo městyse Drnholec
v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/
2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v
platném znění schvaluje bezúplatný
převod pozemku parc. č. 43 - orná půda
o výměře 2354 m2 v k. ú. Drnholec od
Pozemkového fondu ČR na Městys
Drnholec.
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.10 - Návrh na schválení odkoupení
pozemků na Brněnské ulici v k. ú.
Drnholec od občanů - vlastníků.
Starosta přednesl návrh – jedná se o
pozemky vedle hospody Konečných.
Usnesení č. 9/10
Zastupitelstvo městyse Drnholec v
souladu s § 85 písm.a) zák.č. 128/2000
Sb. o obcích(obecní zřízení) v platném
znění schvaluje zpětný odkup parcel od
pěti občanů za stejnou cenu.
Hlasováno:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.11 - Různé
Zastupitel p. Jan Ivičič osvětlil
otázku výkupů pozemků na Brněnské
ulici se záměrem případného vybudování
dětského hřiště. Navrhl zakotvit do
návrhu rozpočtu na rok 2008 finanční
částku 200.000,- Kč na vybudování
dětského hřiště.
Hlasováno: Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 12 - Diskuse.
- p. Vojtěch Šebesta - vznesl dotaz ve věci
výpadků el. energie - starosta odpověděl
- informoval o jednání s pracovníky
E.ONu a zaslanou stížností na vedení do
Českých Budějovic
- ing. Ivana Kabrhelová - uvedla, že
Agro Měřín neplní své závazky z uskutečněného jednání, ohledně výpadků el.
energie by se mělo uskutečnit společné
jednání s okolními obcemi, jednání zastupitelstva více srozumitelněji pro
občany. Uvedla, že občanské sdružení
Výsluní rozšíří tak, aby mohlo dosáhnout
na dotace.
Bod č. 13 - Usnesení
Starosta konstatoval, že usnesení
bylo schvalováno za každým jednotlivým
bodem programu a z tohoto důvodu jej
již nepředkládá.
Bod č. 14 - Z á v ě r
Další připomínky nebo podněty již
nebyly vzneseny. Starosta poděkoval
členům zastupitelstva a občanům za
účast, popřál příjemné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví a spokojenosti
v Novém roce.
Zápis vyhotoven 14. 12. 2007 Annou
Kaňkovskou. Originál je k na-hlédnutí
v kanceláři Úřadu městyse Drnholec.

Trocha statistiky
Zastupitelstvo městyse Drnholec
se sešlo od voleb v říjnu 2006 celkem
10x. V tomto nejvyšším orgánu městyse je 15 členů. Průměrná docházka
je 13,8, což je 92%. Takto vysoké
číslo ukazuje na zodpovědnost zastupitelů ve své funkci.
Je třeba se zmínit o paní ing.
Kabrhelové, která není v žádné veřejné funkci, přesto jako pozorovatelka, občanka, diskutérka, kritička
apod. nechyběla na žádném zasedání
zastupitelstva.
Pětičlenná rada městyse ve složení: Josef Čápek, Mgr. Alois Švejda, Jaroslav Růžička, Radim Kalianko, Věra Hadašová se sešla 22x v roce 2007. Účast byla na úrovni 97 %.
Rada řešila problémy občanů Drnholce, připravovala podklady na
Zastupitelstvo a mnohdy musela rozhodovat v choulostivých občanských
záležitostech.
Občasník vyšel v roce 2007 celkem 6x. Obsahoval zprávy z dění
v městysi, oficiální informace z Úřadu městyse Drnholec, a také trochu
bulváru.
Počet návštěvníků na internetových stránkách www.drnholec.cz
za rok 2007. Stánky svou sledovaností patří k důležitému infor-

Vážení spoluobčané,
již poosmé v novodobé historii
české Charity proběhne celostátní
Tříkrálová sbírka. Stane se tak u
příležitosti stejnojmenného svátku
v období od středy 2. ledna do
neděle 13. ledna 2008.
Do ulic nejen naší vesnice
se vydávají skupinky tříkrálových
koledníků, aby oslovili veřejnost a
požádali o pomoc pro lidi v nouzi
u nás i v zahraničí. Velmi si vážíme
jakékoli podpory a garantujeme, že
je vše pečlivě zorganizováno tak,
aby se z výnosu sbírky nemohla
ztratit ani koruna.
Zájemci “koledníci”nechť se
nahlásí v knihovně u paní Šimčíkové
nebo v ZŠ u paní Bejdákové do
konce kalendářního roku.
Tuto veřejnou sbírku pořádá
Charita Česká republika. Motto
Tříkrálové sbírky 2008: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v
zahraničí a podpora charitního díla
(zkráceně: Pomozme lidem v nouzi).
Záměr na využití prostředků pro

mačnímu zdroji. Naši občané, toho
času v zahraničí, hojně internetu využívají. Je to pro ně důležitý způsob
spojení s domovem.
Na vysoké úrovni jak svým
obsahem, tak sledovaností je tzv.
Drbník. Je to internetová stránka ZŠ
Drnholec, kterou řídí p. uč. Tomáš
Procházka.
Mgr. Alois Švejda
rok/měsíc
2006/11
2006/12
2007/01
2007/02
2007/03
2007/04
2007/05
2007/06
2007/07
2007/08
2007/09
2007/10
2007/11
2007/12

počet návštěvníků
1018
951
1398
1252
2050
1960
2158
2162
1733
1730
1828
2606
2801
1208

letošní sbírku našeho regionu:
•
Podpora nových aktivit sociálních projektů Oblastní charity
Břeclav
•
Podpora farních charit - humanitární aktivity, práce s dětmi, mládeží a seniory
•
Zajištění humanitárních výjezdů do zahraničí a přímá pomoc
potřebným
•
Podpora dobrovolnické činnosti v Oblastní charitě Břeclav
Sbírku lze podpořit také prostřednictvím rádcovské SMS. Stačí
odeslat SMS s textem DMS KOLEDA na číslo 87777.
Chceme touto cestou upřímně
poděkovat všem otevřeným srdcím,
která dají něco ze sebe a ze svého
ve prospěch lidí v nouzi u nás i
v zahraničí. Chceme poděkovat
také koledníkům, bez kterých by
se tato sbírka nemohla realizovat.
Dobrovolníci jsou ochotni se
zříci novoroční pohody domova a
vlastních zájmů a vydají se vstříc
pomoci těm, kteří to potřebují.

Mgr. Švejda Alois místostarosta městyse
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Nová tvář školy

Výměna oken ve škole pokračuje svižným tempem. Kontrolní
dny konstatují celkem bezproblémový postup i v souladu s harmonogramem. Zvýšení tepelné pohody bylo okamžité v dříve
chladných místnostech. Stoupající ceny energií jen potvrzují
nezbytnost opravy budovy postavené v době jiných pravidel
zacházení s energiemi a životním prostředím. Výsledkem
budou nižší spotřeby energie. Současně se provedla oprava
podlah ve třídách, kde už jejich stav neodpovídal bezpečnostním předpisům.
Nemohu zapomenout poděkovat učitelům za trpělivost při přesunech tříd a provozním zaměstnancům za zvýšené úsilí při úklidu.
J. Staša

Internet ze školy.
V prosinci proběhlo další jednání
s firmou Mopos o navýšení rychlosti dodávky dat ze stávajících 2,5 Mb/s na 3
Mb/s s platností od ledna 2008. V témže
roce od pololetí bude další navýšení o
0,5 Mb/s. Cena za připojení se uživatelům
nemění. Za bezporuchový provoz děkuji
Ing. Janu Matouškovi ml. Problémem
se v poslední době stává časté vypínání
elektrického. proudu na velmi krátkou
dobu (“bliknutí”). Po mnoha dotazech a
urgencích na poruchové službě E-ON, jsem
byl ujištěn, že je to normální, že na to mají
právo, protože ve smlouvách mají ošetřeno
takové krizové situace, že to dělají ochrany
při pádu větve na vedení atd. Neuměli mně
však vysvětlit, proč se tak děje až letos a
mám to brát jako normální stav.
Důležité počítače zajišťující chod
internetu mají záložní zdroje, ale co vše
ostatní, počítačové učebny, televize a další
spotřebiče v domácnostech?
Jiří Staša
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Vlastička

Do 9.A se 13. prosince dostavila Vlastička - jindy žák této třídy Vlastík
Tomaštík. Dostavila se ve slušivé džínové sukni (zapůjčené), slušivých
nadkolenkách (taktéž půjčených).
Zbývající oblečení bylo vlastní
(změna - triko bylo půjčené taky,
tentokrát od kluka) a povýtce
mužské (např. trenýrky!), jak se
stále dokola museli přesvědčovat
spolužáci. Mimochodem - Vlastička
byla dnes snad jediná „holka“, která
přišla do školy ještě v sukni.
Jako obvykle u podobných
aktivit se také dnes zčistajasna
zjevila i bývalá třídní Hanka se
svojí Dádou, a tak ze suplované
hodiny literatury nezbyl kámen na
kameni...;-)
P.S.: Že šlo o sázku (velká čokoláda)
a nikoliv o přerod osobnosti, snad
netřeba vysvětlovat...;-)
Převzato z Drbníku
Tomáš Procházka

Pokračování ze strany 4.

Foto Tomáš Procházka - převzato z Drbníku

Minimuzeum na národce
Staré předměty si prohlížím ráda, protože mě u toho napadají různé
věci.
Když si prohlížím staré věci,
přemýšlím nad tím, jak asi mohou
být staré, jak se používaly, jestli byly
vyrobeny u nás (v Čechách nebo
na Moravě), jestli je ta věc známá i
v cizině, představuji si, kdybych žila v minulosti, jak by bylo náročné
s touto věcí pracovat a jak se třeba
nějaká rodina k té věci dostala. Myslím, kde ji koupila, kdo ji podědil,
jestli ji prodali…………
Na výstavce ve sborovně se mi
líbilo všechno, protože každá z vystavovaných věcí byla něčím zajímavá
nebo zvláštní. A tak jsem si všimla, že
skoro u žádného předmětu jsem neodhadla, na co se používala, ani jak

je stará. Zaujaly mě knihy, ze kterých
se učil ještě můj děda, dále pouzdra,
výzbroj, žehličky, kolovrátek, louskáček nebo kočárky
O Drnholci teď vím, kdy se
objevila kašna na náměstí, kdy se
stavěl zámek, kostel, školy a radnice.
A to jsem vůbec netušila, že v Drnholci
kdysi stával hrad, který i s městečkem
uherské vojsko v 15. století vypálilo.
Dozvěděla jsem se, jaké významné osobnosti tu pobývaly. Byla to např.
císařovna Marie Terezie nebo Jan
Amos Komenský. A na starých
fotkách jsem viděla, že Drnholec býval v minulosti o hodně hezčí než je
tomu dnes.
A taky už znám dvě pověsti, co
se týkají Drnholce a jeho okolí. Jeho
historie mě velmi zajímá, protože je to

městečko, ve které jsem se narodila a
také proto, že je zajímavá.
Řekla bych, že pečovat o historické památky je velmi důležité.
Protože kdyby si nikdo ty staré předměty neschovával a o ně nepečoval,
tak by se dnešní lidé třeba nedozvěděli, jak se třeba mlela káva, jak
fungovala žehlička a spoustu jiných
věcí. A taky by mohl někdy litovat, že
tu věc už vyhodil.
Kristýna Růžičková, 5.A

ZŠ zve občany na

XI. školní ples

v sobotu 19. ledna 2008
v kulturním domě Drnholec
ve 20 hodin.
K tanci hraje “Raffael”.
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T

aneční 2007

Letošních tanečních se
zúčastnili žáci z 8. a 9. tříd.
Taneční kurz jsme absolvovali
jako tradičně v tělocvičně naší
školy. Pod vedením manželů
Bechných ze Znojma.
Ve dvanácti lekcích jsme se
naučili mimo jiné základům
společenského chování, jak se
k sobě navzájem správně chovat,
jak správně stolovat. Jednoduše
řečeno: pár rad do života.
Ale hlavně jsme se však
učili tancovat. Nejraději jsme
tancovali chacha, jive a waltz.
Ve středu 12. prosince 2007 jsme
tento kurz zakončili závěrečnou
prodlouženou. Ta byla zahájena
slavnostní polonézou.
Sjeli se nejen rodiče všech
tanečníků a tanečnic, tělocvična
praskala ve švech, protože tam
také byla spousta zvědavých
kamarádů.
Myslíme si, se nám všem
taneční líbily, Užili jsme si
spoustu zábavy i trapasů, ale taky
jsme se něčemu naučili, co se
určitě v životě neztratí.
A na závěr bychom
chtěli poděkovat paní učitelce
Palíkové, která zajistila tento
kurz tanečních a měla tu
trpělivost s námi jako učitelský
dozor a panu učiteli Procházkovi
za obsáhlou fotodokumentaci na
“Drbníku”.
Monika Kneeová

Slavnostní nástup

Prodloužená

Květiny ke společenské akci
neodmyslitelně patří
Maminky, tatínci, babičky,
dědečkové, tety....

Renáta Karolová

Bez respektu do toho...

Taneční na naší škole.

Je tomu 25 let, kdy se na Základní škole v Drnholci
uskutečnily první taneční pro žáky naší školy pod názvem Kurs společenské výchovy. Základy správného
společenského chování byly tehdy součástí hodin
občanské výchovy a kurzovné platila škola. Základní
obsahová náplň zůstává po čtvrtstoletí prakticky nezměněna. Jak tehdy, tak i dnes se jeho účastníci učili
nejen základům tanečního umění, ale také správnému
chování a vystupování ve společnosti pod vedením
manželů Bechných ze Znojma. Ti zůstávají naší škole
věrni jako taneční mistři již dlouhých 23 let
Ve středu 12. prosince letošního roku skončil
další kurs tance a slušného chování, který absolvovalo
téměř padesát žáků převážně z osmých a devátých tříd.
Chci věřit tomu, že si naši současní žáci i v dospělosti
vzpomenou na své první hodiny “tanečních” a rádi
předají své zkušenosti a vzpomínky svým dětem.
Mgr. Jana Palíková
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Tančili staří i mladí ....

Potom se sál ponořil do tmy........
Trochu jsme si
i zasoutěžili

Tančilo se i při svíčkách....

... a ve tmě se náhle
zjevil autor snímků
Tomáš Procházka

Obasáhlou fotodokumentaci nejen z této akce najdete na webových stránkách ZŠ
Drnholec - na Drbníku.
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Ze zprávy o činnosti mládeže SDH Drnholec v roce 2007
Hasiči v Drnolci se nemusí obávat
budoucnosti. V roce 2007 navštěvovalo
schůzky mladých hasičů 44 dětí, o které
se starali dvě vedoucí.
Rok 2007 jsme zahájili v únoru
uzlováním. Soutěžilo se v Perné v kategoriích mladší a starší jednotlivci a
ve čtyřčlenných družstvech stejných
kategoriích. V družstvech se naši mladší umístnili na prvním místě a i v jednotlivcích jsme uspěli, i když jsme
očekávali lepší výsledky. První víkend
v březnu jsme uspořádali ukončení zimní sezóny na naší hasičské zbrojnici.
Děti zde byly přes noc a kluci ze zásahové jednotky nám ukázali, jak se
vyjíždí na zásahy. Dojeli jsme auty na
Starátko a tam jsme viděli názorně,
jak se postupuje při hašení požáru.
Následující den jsme v rámci kondiční
přípravy jeli si zaplavat do krytého
bazénu v Blučině.
A už nám to začalo jaro - sezóna
soutěží v hasičském sportu ve Valticích
12.5.2007 se zahajovalo soutěží v požárním útoku. Dopadli jsme vcelku
dobře. Mladší obsadili 1. místo a starší
se umístili na šestém.
Následující týden 19. května jsme
se sešli v Tvrdonicích, výsledky byly
podobné jako ve Valticích. Mladší
skončili na prvním a na čtvrtém místě,
tady bronzový stupínek nám unikl o
tři sekundy. Jak už mnohokrát se při
těchto soutěžích ukázalo, rozhodují
zde i vteřiny. A starší si vybojovali
opět šesté místo. Byla zde opravdu
dobrá konkurence. Na budoucí víkend
musíme trénovat ještě více, protože nás
čekalo v sobotu 26. 5. 2007 Okresní
kolo soutěže mladých hasičů, které

se konalo u nás doma v Drnholci a je
to především pro nás domácí velice
důležitá soutěž, neboť byla zahájena
již na podzim loňského roku. Naše
průběžné umístění je nadějné, mladší
na třetím místě a starší na místě druhém.Celá tahle soutěž byla pro nás
Drnholáky napínavá až do poslední
chvíle. Konečné umístnění bylo, co se
týče starších žáků překvapením. Skončili na druhém místě a v kategorii
mladších jsme neměli přemožitele a
stali jsme se vítězi.
Po úspěšném okresním kole nás
čekaly další soutěže. Nejprve to byly
Brumovice .2007, kde se soutěžilo v
požárním útoku. Soutěž byla pro nás
úspěšná alespoň v kategorii mladších
družstvo A skončilo třetí, družstvo B
zvítězilo, starším se moc nedařilo a
skončili na posledním pátém místě, ale
není každý den posvícení. I takové dny
jsou.
Za týden jsme jeli do Šitbořic
17. 6. 2007, kde se soutěžilo ve štafetě
CTIF a v požárním útoku. A umístnění
bylo hodně překvapivé starší prolomili
smůlu a konečně zvítězili a mladším
první místo uteklo o tři setiny sekundy
a skončili na druhém místě. Ale i tak
jsme odjížděli s uspokojením, že když
chceme, tak to jde.
Poslední soutěž před vytouženými
letními prázdninami se konala v Sedleci
24.6.2007 v požárním útoku. Zde jsme
předvedli rekordní časy, družstvo mladší A s časem 19:03 skončilo jak jinak
než první a družstvo B s časem 20:67
na místě druhém. Starší opět prožívali
smůlu a skončili na místě pátém.
Předposlední prázdninový víkend

jsme uspořádali čtyřdenní soustředění
v Koberově mlýně. Vedle aktivního
odpočívání, koupání a dělání vylomenin
jsme se pomalu připravovali na branný
závod. Během tohoto soustředění jsme si
vyzkoušeli naše znalosti ze zdravovědy,
orientačního běhu a dalších důležitých
vědomostí a dovedností potřebných k
zahájení dalšího náročného podzimního
vzájemného měření sil a schopností
mezi družstvy mladých hasičů celého
okresu Břeclav.
Po příjezdu domů bylo na všech
dětech vidět nadšení z dobře stráveného
víkendu a připravenost bojovat v dalších dnech na soutěžích.
A je tu zase nový školní rok a s ním
začíná ”hasičák”. A my zjišťujeme, že
skoro všichni nám z mladších přestupují do starších, ale jako každý rok se
nám přihlásili noví členové a tím i v
kategorii mladších můžeme pokračovat
v soutěžích.
Příprava na branný závod, který
proběhl v Perné 13.10.2007, nebyla příliš úspěšná, protože naše umístění bylo
u A družstva spíš ke konci výsledkové
listiny, starší A ve štafetě dvojic desáté
místo a v závodě všestrannosti šestnácté
místo, naopak B družstvo zahájilo soutěžení úspěšně, když ve štafetě dvojic
obsadili druhé místo a v závodě všestrannosti dokonce místo první.
Víkend před Vánoci jsme uspořádali besídku kde byly soutěže, diskotéka,
rozdávaly se dárky a různé ceny.
A tím končí rok 2007, který byl
plný radosti z vyhraných,a pláče z prohraných soutěží, to vše k tomu patří a již
teď se těšíme na další rok.
Vedoucí Blanka Marková

Ze soutěže ve Tvrdonicích
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Ze soutěže
v Šitbořicích

Z akce
na Koberově
mlýně 2007

Z činnosti
TJ Dynamo Drnholec
Fotbalové
plány na letošní rok byly velké a daří se
nám je naplňovat jak po sportovní stránce,
tak po stránce
budování
sportovního
areálu.
První mužstvo je po podzimní části kola
na prvním místě. A to díky mladému
a zapálenému kádru. Naši dorostenci jsou poslední, ale práce s mládeží není a nebyla jednoduchá.
Zlepšení tady je jak po
technické stránce tak herně. Jaro
ukáže. Žáci jsou třetí a podávájí
stabilní výkony. Všechny mužstva budou přes zimní přestávku absolvovat
přípravu v tělocvičně a venku. Rád
bych oslovil touto cestou všechny
příznivce a členy o přispění na
Drnholecký fotbal, každá finanční
pomoc nám pomůže k lepší sportovní
činnosti. Příspěvky vybírá pan Zdeněk
Hanák. Chci také pozvat fotbalové
fanoušky na silvestrovský zápas
svobodní-ženatí. Děkuji tímto všem,
co něco dělají pro náš fotbal.

Výsledky družstva mužů - podzimní sezóna 2007
DD – Sokol Iváň
Zaječí B - DD
DD – Březí B
Strachotín B - DD
DD – V.Dvůr
H.Věstonice - DD
DD – Sokol Ladná B
Přibice B – DD
DD – Klentnice
Perná B – DD
DD – Uherčice B
Hlohovec C – DD
DD – D.Věstonice

2:0
0:4
3:1
1:5
2:0
0:5
8:0
1:4
2:0
0:3
4:1
1:3
3:1

Střelci gólů
Tomáš Srnka
Mira Zemčík
Milan Woznica
Sláva Procházka
Roman Čepera
Evžen Szabo
Michal Schmidt
Marek Konečný
Martin Staša
Laďa Dubš
Mara Polepil
Rada Macaj

10
10
9
5
5
2
2
1
1
1
1
1

Setava:
Dušan Šneli, (Grbec, Dubš), Bošiak, Dědík, Polepil, Knee,
(Staša), Schmidt, (Macaj), Konečný, Procházka, Zemčík, Srnka,
(Čepera, Lukáč), Woznica, (Heidlberk, Szabo)

Předseda Karel Rabata.
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jsem do zastupitelstva nastupovala

náhradník po paní Hadašové,
Rozhovor s paní Věrou Blahovou jako
která skončila uprostřed volebního

Jak požíváte letošní adventní
období?
Letošní advent jde trošku mimo
mě, protože můj muž je v pracovní
neschopnosti a máme vlastně nyní i
trochu jiné starosti. Ale adventní čas
každý rok vnímám dost intenzivně.
Něco se musí samozřejmě nazdobit
a když máte vyzdobený byt pak už to
všechno kolem vás připomíná sváteční čas. S pečením cukroví to nepřeháním. Pečeme jenom jemně, protože,
když se na mě podíváte, vidíte, že my
nepotřebujeme moc píct (potutelně
se usmívá). To největší vzrušení mě
popadne až tak týden před svátky.
To ještě člověk dodělává narychlo
všechno co ještě nestačil udělat. Mezi svátky se setkáváme s rodinou a
přáteli. Je pro nás dost důležité ihned
ráno po štědrém dnu přinést babičkám
a dědečkům dárky a popovídat si s nimi a také se sourozenci. Fungujeme
jako velká rodina.
Vraťme se k politice. Vy jste
členkou KDU-ČSL?
Já jsem kandidovala na kandidátce této strany, ale jsem nestraník.

Chtěl jsem se zeptat, zda souhlasíte s tím, aby se předseda KDUČSL vrátil zpět do vlády?
Já osobně s tím nesouhlasím.
My-slím si, že pokud se najde na
někoho nějaký škraloup, a v tomto
případě je to, myslím, už podruhé, že
pokud se rozhodlo, že z vlády odejde,
tak už by jej neměli brát zpátky. Ať

pracuje dál v politice, já ho neobviňuji,
protože takových lidí se “škraloupem”
je tam víc, ale pan Čunek by se už do
vlády vracet neměl.

Co důležitého jste v poslední
době probírali na zastupitelstvu?
Na posledním zastupitelstvu se
probíral odkup radniční hospody, můžu říci, že jsem byla mezi prvními,
kteří s tím souhlasili. Jde o dominantní
budovu uprostřed vesnice, která svým
vzhledem hyzdí náměstí a měla by se
co nejrychleji opravit. Až bude tato
historická stavba opravená, hezky
nalíčená a celý ten komplex budovy
bude využitý, bude to jenom dobře.
Další nehezké budovy uprostřed
vesnice jsou stáje pod dolním dvorem.
Ty bychom také chtěli odkoupit,
nechat zbourat a na jejich místě bychom chtěli vytvořit stavební místa.
Až tam budou stát domy a byty, bude
Drnholec opět o něco hezčí. Všem
nám jde o to, aby ta vesnice vypadala
hezky, aby se udělaly nějaké parčíky
a dětská hřiště. Často vidím v televizi,
jak se lidi chlubí tím, že mají hezké
vesnice a u nás se zatím nedaří, je
k tomu nějak dotlačit. Ale pravda
je, že poslední době šly peníze na
velké investice jako je např. čistička
odpadů, a že na drobné opravy zatím
nezbyly peníze.

období. Po ní jsem také převzala i
předsednictví finanční komise. Taky
jsem šla do toho s tím, že budu vědět
víc o tom, co se ve vesnici děje. A
také jsem chtěla být u toho, když
se bude o něčem rozhodovat, abych
mohla přidat svůj hlas pro dobrou
věc. Hlavně mi však jde o to, aby naše
vesnice vypadala hezky. Nejen aby se
budovaly nové stavby nebo opravovali
staré, ale aby se zde rozmístila nějaká
zeleň. Měl by se vypracovat projekt,
aby se mohlo vylepšit náměstí, vybudovat nějaké parčíky a dětská hřiště.

Chtěla byste se ještě o něčem
zmínit?
Taky mě těší, že se zde bude
budovat nový hřbitov a zároveň by se
měla postavit i smuteční síň. Mělo by
to být na obecních pozemcích, takže
by s tím kromě peněz neměl být žádný
větší problém.
Chtěla bych také požádat redakční
radu Občasníku, jestli by do každého
čísla nemohly být zařazeny aktuální
informace a ty které se týkají nejbližší
budoucnosti, např. naplánovaných
akcí. Naposled tam byly informace
hodně staré a chybělo oznámení o
Kateřinské zábavě. Doufám, že mne
rada nebude za tato slova lynčovat …
Jinak bych chtěla popřát občanům
našeho městyse krásné a veselé
Vánoce, dále aby do Nového roku
Vy osobně máte nějaký cíl, který vykročili tou správnou nohou a ať se
byste chtěla splnit?
jim v příštím roce 2008 vše vydaří.
Na mě se to před třemi roky
Děkuji za rozhovor.
zhroutilo tak nějak samo. Tehdy
Mgr. Dalibor Bárta

DIALOGY MEZIGENERAČNÍ
Reakce na sprejerství v opravované škole i na veřejnosti.

“Ta dnešní mládež je hrozná!!”.... “My jsme takoví nebývali”..... “To za našich mladých let”.... “Kam ten svět

spěje?”
Tyto věty slyšeli jsme asi všichni, i když jsme vyrůstali v různých časových údobích. Pokud je vám více než čtyřicet let,
dovolím si tvrdit, že jste přinejmenším zapochybovali o dnešních mladých lidech. A pokud jste tyto věty nevyřkli nahlas, tak
určitě jste o svých potomcích zapochybovali.
Je dnešní mládež horší, než byli ve stejném věku ti starší?
Dle mého soudu je každé mládí stejné. Pochybuje o těch dříve narozených, ale současně je i v skrytu duše respektuje
a uznává. Mládí bývá přehnaně kritické k těm dříve narozeným. Zkusme se podívat do historie. V prvních desetiletích
dvacátého století nesměli mladí sportovat, další generace dávala najevo svůj názor jiným stylem oblékání, jiná se často
radikalizovala svými názory a postoji. Ti, co nastoupili do života po druhé světové válce, protestovali proti generacím rodičů
módou (velmi krátké sukně), účesy (dlouhé vlasy), poslechem hudby a tancem (big-beat, rock-and-roll). A u dnešního
potomstva je to podobné. Ke stylu života přibyly drogy a sprejerství. Dříve narození namítnou, že jejich styl protestů byl jiný,
neboť oni nepoškozovali a nehyzdili prostředí, v němž žijí. Pokud se týká oněch malůvek, lze tyto čmáraniny považovat za
graffitti? Nejsem o tom pevně přesvědčen. Je-li to projev jejich životního stylu, mají tyto malůvky provádět na domech, v
nichž bydlí. Mají sprejeři těmito rádoby uměleckými díly pomalovaný svůj pokoj? Pokud ano, jedná se o způsob života. Ať
si tak žijí, ale ať jej nevnucují druhým, kteří chtějí žít po svém. Neboť osobní svoboda končí tam, kde začínají být omezována
práva druhých.
Nabízí se možnost vyjádřit se k tomuto problému. Malá anketa: Líbí se vám díla označovaná za graffitti po naší obci?
Původní záměr redakce Občasníku byl trochu jiný Chtěl jsem diskutovat s těmi, kteří mají patnáct let a k tomu nějaký
rok navíc. Nevyšlo to, výsledkem je tato úvaha a teď očekávám reakce. V příštím čísle bychom se mohli společně pustit do
diskuse, zda je dnešní mládež opravdu tak hrozná, či jaká doopravdy je.
Jiří Janeček
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Rozsvìcování
vánoèního stromu
Stejně jako v minulých letech proběhlo
2. prosince slavnostní rizsvícení vánočního stromu.
Tato již tradiční akce přilákala mnoho občanů
a zahájila předvánoční adventní čas.
Večer byl zakončen menším ohňostrojem.

Foto ing. Vlastimil Pospíchal

KLUB
PŘÁTEL
DRNHOLCE
Výstavka starých, dnes nepoužívaných starobylých předmětů,
kterou nedávno zorganizovaly paní
učitelky z nižšího stupně naší ZŠ
(viz str. 5 - Minimuzeum na národce), a dále informace v regionálním tisku, že místní muzeum ve
Velkých Bílovicích začínalo před
deseti lety ve škole, mne inspirovala k myšlence, zda bychom se
i my v Drnholci nepokusili o založení obecně prospěšné organizace,
jenž by se starala o zachování
“pamětí” Drnholce.
Jejím prvotním cílem by mělo
být shromažďování předmětů a růz-

ných písemností, fotografií, atd.
Člověk, který nezná minulost
místa, v němž žije, obvykle zopakuje tytéž chyby, kterých se
dopouštěli již jeho předchůdci.
Bývá tedy okolnostmi donucen k
novému poznání a teprv potom,
když objevuje již objevené si
někdy uvědomí, že konal špatně.
Žijeme v kraji, kam se teprve před
několika desítkami let přistěhovali
naši předkové. Pro mnohé z nově
příchozích rodin se stal Drnholec
novým domovem. Přesto mnohé,
co mělo být v uplynulých letech
chráněno, bylo v Drnholci zničeno.
Pamětníci by jistě dokázali vyjmenovat poměrně dlouhou řadu různých staveb, které nebyly v tak
žalostném stavu, ale přesto byly
místo opravy zničeny.
Vyzýváme tedy všechny, které
zajímá minulost a mají zájem, aby
byly uchovány doklady minulosti
a měli by zájem o členství v právě

zakládaném Klubu přátel Drnholce,
aby se s důvěrou obrátili na adresu
redakce Občasníku.
Navrhovaný okruh činnosti:
Klub přátel Drnholce (KPD)
by měl působit především v místě,
případně v rámci mikroregionu
Mikulovsko, a to především v oblasti kulturní a ekologické a všude tam, kde by to mělo být ve
prospěch propagace a zviditelnění
našeho městyse.
KPD by se měl podílet se na dokumentaci historického a současného vývoje Drnholce a jeho
blízkého okolí, pořádat vzdělávací akce (přednášky, exkurze,
zájezdy, aj.) a vyvíjet činnost vedoucí k vytváření jasného a pozitivního obrazu obce v rámci
regionu, což by obnášelo i spolupráci se sdělovacími prostředky a jinými, podobně zaměřenými organizacemi - jako je KPD
- v okolí.
Jiří Janeček
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Má COOP Mikulov zájem, aby jeho zákazníci byli i v Drnholci spokojeni?
Ti, kteří sledují internetové stránky Drnholce a přečetli si dopis, v němž
se pokouší obchodně-provozní náměstkyně COOP Mikulov vysvětlit
jejich likvidační politiku vůči nákupnímu
středisku v Drnholci, museli dojít
k názoru, že že se jí to příliš nepodařilo.
Nevím, kdo zodpovídá za zboží
dodávané do regálů. Srovnáním s prodejním střediskem v Mikulově je na
první pohled zřejmé, že nákupní středisko v Drnholci zaostává dodávaným
zbožím jak kvalitou, tak i kvantitou,
možností výběru, časté jsou i rozdílné
cenové relace v neprospěch venkova.
Náhodný návštěvník obou prodejen
v jednom dnu musí nabýt dojmu, že
v Drnholci se objevuje zboží (ovoce a
zelenina) poté, co už bylo v Mikulově
přebráno. Je pravdou, že Drnholec
leží stranou turistických cest, je zde
poměrně vysoká nezaměstnanost, tedy
i snížená koupěschopnost místních
obyvatel, ale to ještě neznamená,
že se zde bude zhoršovat kultura
prodeje zmenšováním prodejní plochy
a zkracováním prodejní doby. COOP,
resp. bývalé spotřební družstvo
Jednota dostalo svého času budovu
nákupního střediska v Drnholci. To se

mohlo stát jednou z reprezentativních
prodejen. Nevím, kolik členů družstva
je z Drnholce. I od nich bych čekal
aktivní přístup při projednávání těchto
problémů. Jednoduše řečeno, vedení
tohoto družstva se chová macešsky
k venkovu a rozmazluje Mikulov. Vím,
že je to z mé strany pouze jednostranný
pohled ze strany zákazníka. Možná
chybí manažer, jenž by dokázal aktivním přístupem o zlepšení zásobování
a kvality prodeje. Ale jedno vím určitě.
Smyslem konání obchodníků by měl být
spokojený zákazník. A ten s přístupem
vedení COOP Mikulov spokojený není.
Text dopisu přetiskujeme v úplném
znění, svůj názor si učiní každý ze
čtenářů sám.
Jiří Janeček
Vážený pane starosto,
Dovolte mi, abych Vám vysvětlila
důvod krácení prodejní doby na nákupním středisku v Drnholci, formou
polední přestávky. Naše SD hledá cesty
k využití prodejní doby vhodné jednak
pro zákazníka, ale také musíme přihlížet
k dodržování fondu pracovní doby ze
strany zaměstnance.
Na nákupním středisku v Drnholci byla
prodejní doba s šedesáti prodejními

hodinami týdně. Po vyhodnocení návštěvnosti a maloobchodního obratu
v době od 12.00 do 14.00 hod. jsme
dospěli k závěru, že pokud přerušíme
prodejní dobu na dvě hodiny nebude
poškozen zákazník, ale ani družstvo,
protože v tuto dobu je vykazován
minimální maloobchodní obrat.
Stávající prodejní dobu chceme
zachovat pouze jako zimní do 31. 3.
2008. Od 1.4.2008, kdy začínáme s
letní prodejní dobou vrátíme prodej na
šedesát hodin týdně.
K pronájmu horního patra prodejny muselo vedení družstva přistoupit
z důvodu snížení prodejnosti průmyslového zboží v Drnholci a následných ztrát pro družstvo. Snahou družstva je prodávat průmyslové zboží
obrátkové, a to zůstalo v sortimentu
prodejny v Drnholci. Naším hlavním
cílem je věnovat pozornost hlavně
prodeji potravin. Ubezpečuji Vás, že
zásobování prodejny v Drnholci je
věnována ze strany družstva pozornost
a naší snahou je mít co nejvíce spokojených zákazníků.
Vlasta Limanová mpř.
obchodně provozní náměstkyně

GLOSA

Zadarmo nebo za bůra?
Řeč je o předmětu doličném,
jenž právě držíte v rukou a snažíte se
číst tyto řádky. Je řeč o Občasníku.
Dosud byl distribuován tak, že byl
v podstatě rovnoměrně dáván do tří
místních prodejen potravin a stánku
s prodejem novin a časopisů (dříve
Plassová, nyní Hemalová) a potom
zhruba po deseti až dvaceti výtiscích
do dalších míst jako je místní knihovna, škola, kostel, hotel, velkoobchod Texl na Výsluní a pár dalších
míst. I když bychom prodávali tyto
naše „noviny“ za pětikorunu, stejně
bychom nepokryli výrobní náklady
Drnholeckého občasníku. Přestože
bychom tímto způsobem, tj. prodejem získali jen část vynaložených
finančních prostředků, k tomu by
přibyly další starosti. Kdo by vedl
účetnictví, kolik se prodalo výtisků,
kdo by myslel na to, že by měl
někomu odvést daň z příjmu atd.
atd. Mít přehled, kolik se prodalo
výtisků do určitého data, na straně
druhé by bylo možno šířit informace o Drnholci nejen přímo v Drn12

holci, ale i třeba v Mikulově a v Hrušovanech.
Proto bych si dovolil vyzvat
vás, vážení občané Drnholce, jaký
chcete Drnholecký občasník? Zadarmo nebo za velmi malý, dnes
nepatrný finanční obnos? Váš hlas
napoví členům místní rady, případně zastupitelům, jak by se měli
zachovat A ještě jednu maličkost.
Sdělte redakci, co byste si chtěli
v časopise přečíst, o čem bychom
měli psát. Jestliže byste se chtěli
dozvědět o nějakých místních problémech (mám na mysli celé Mikulovsko) vy takto můžete určovat,
o čem bychom měli psát.
A dostávám se ještě k jednomu
problému. Byl jsem před časem jako
příslušník učitelského stavu nemile
překvapen reakcí po mém dotazu,
který jsem vznesl na internetových
stránkách Drnholce ohledně rychlosti, s jakou byly zde šířeny informace a následná fotodokumentace
ohledně jedné z nejprestižnějších
akcí v Drnholci pořádaných, a to

jsou hody. Styl reakce na můj
vznesený dotaz, bez jakýchkoliv
postranních úmyslů nejen mě, ale
i další učitele nemile překvapil. Do
té míry, že jsem se rozmýšlel, zda
mám vůbec ještě nějaký příspěvek
v Občasníku ještě otisknout. Přitom
stačilo jen málo. Do tří dnů po hodech (nejpozději) měla být napsána
aspoň stručná zpráva, pár fotografií z hodů tam mohlo být ve stejném
termínu. s poznámkou, podrobnější
informace a úplná fotodokumentace z hodů bude na stránkách
www.obecdrnholec zveřejněna za
měsíc.
Co si přát? Aby se i letošní
poslední číslo Drnholeckého občasníku povedlo jako ta předchozí, aby
se podařilo najít další psavé občany Drnholce, aby převládl mezi spoluobčany když ne duch spolupráce a
porozumění, tak aspoň pochopení,
bude-li se jednat o dobro ve prospěch Drnholce.
Jiří Janeček

Angelika
aneb

za kulturou
do Prahy

Dne 9.12.2007 se konal za podpory MKZ Drnholec a Drnholecké
chasy zájezd na muzikál Angelika.
Zájezdu se zúčastnilo 48 lidí. V devět
hodin ráno jsme vyjížděli z autobusové
zastávky. Všichni byli v dobré náladě.
Nasedli jsme a vydali se na dlouhou
cestu. Když jsme dojeli do Prahy,
vydali jsme se metrem k divadlu. Ve
dvě hodiny odpoledne představení
začalo.
Na scéně se začal odehrávat
příběh o lásce a intrikách. Muzikál
se vůbec nepodobal filmu. Více se
držel knižní předlohy. V hlavních
rolích se objevila Monika Absolonová,
Linda Finková. Mezi mužskými rolemi
zazářili Marian Vojtko, Bohuš Matuš,
Tomáš Trapl nebo účastník první řady
Superstar Ali Amiri. I když muzikál
trval bezmála tři a půl hodiny, seděli
všichni účastníci zájezdu až do konce.
Např. mě dostal krásný zpěv Moniky
Absolonové.
V muzikálu Angelika byl krásně
sklouben děj s hudbou.

Na cestě k autobusu jsme si
prohlédli i pražský vánoční strom na
Staroměstském náměstí. A poté nás
už čekala jen cesta domů.. Dojeli jsme
v devět hodin večer všichni v pořádku.
Proto se těším na další zájezd na
muzikál Tři mušketýři, který se bude
konat na jaře a kde věříme opět
v silnou sestavu autobusu.

Jitka Štyksová
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Vánoční jarmark
MKZ Drnholec spolu s Úřadem městysem Drnholec uspořádalo
15. 12. 2007 první vánoční jarmark
v třetím tisíciletí s ukázkou a chutnáním domácí zabijačky.
Drnholečtí se tak pokoušejí navázat na slavnou minulost konání trhů,
neboť právo tržní tohoto městečka
potvrdila kdysi dávno v 18. století
panovnice Marie Terezie, kdy se
zde konalo pět jarmarků v roce a
pravidelně každou středu trh týdenní.
Neméně proslulé byly dobytčí
trhy. Tolik historie. A jak proběhl
novodobý vánoční jarmark?
Začalo se v 8.00 ráno pověšením
prasátka u klubu důchodců. Se zájmem
místních i náhodných návštěvníků se
setkalo zatím několik stánků se zajímavým zbožím - keramika, malované
hedvábí, perníčky, svařené víno, med
a medovina, koláče, horké nápoje,
proutěné a rybářské zboží. Doufejme,
že byl tak položen základ nové tradice.
Jarmark byl obohacen i kulturním
zážitkem.
V 9.30 hodin vystoupily děti
z folklorního souboru Jarabáček s ukázkou lidových koled. Na děti čekala
schránka pro Ježíška a mohly si vyzkoušet lidové vánoční zvyky.
Bronislava Šimčíková
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Zájezd do Čalova
se mi líbil . . .

Jedno listopadové odpoledne jsem vyslechla
hlášení místního rozhlasu, že se pořádá zájezd
na Čalovo. Dcera mě hned začala přemlouvat,
abychom jely. Jednodenní zájezd a ještě k tomu
někde ve vodě, kolem dokola plno cizích lidí,
byla pro mne hrozná představa. Ale víte jak to
chodí, co bychom pro své dítě neudělali. Dala
jsem na dceru a jely jsme.
Jaké bylo mé překvapení na místě? Nevěřila
jsem, že může být něco tak příjemně lahodícího
mému oku, ale zároveň jsem byla plna očekávání,
jaké to bude tam, uvnitř.
Nedočkavě jsem se mačkala u vstupného,
jen abych byla co nejdříve u bazénů. Po nezbytné
návštěvě šaten, které byly trochu těsnější, jsme
šuply do plavek a alou do bazénu. I tam jsem
nevycházela z úžasu, opravdu krásná, prostorná
hala s bazénem atypického tvaru se sedacím
vanou a perličkovou koupelí. Nechyběl bar
k posezení a za ním další bazén. Nevycházela
jsem z údivu. Chvíli jsme se s kamarádkou jen tak
koukaly a těšily se z pohledu. Namočením

jedné nohy jsme si ověřily, že bazén má opravdu
udávaných 37C.
Teď už nám nebránilo nic, abychom
prozkoumaly každé zákoutí vyhřívaného bazénu.
K pohádkovému relaxování ve venkovním
bazénu nám přispěly paprsky sluníčka, které
se na nás usmívalo po celou dobu pobytu.
Vždyť venku bylo jen něco málo nad
nulou, teplota vody 39C, stoupající
pára a masáže přímo ve vodě, není to
pohádka?
Dopoledne rychle uběhlo a nás
zaskočil pouze hlad. Stačilo však
jen vklouznout do županu a zajít do
restaurace u bazénu na oběd nebo jen
tak na kávu. I pánové si přišli na své,
protože čepované pivko si mohli dát
hned u bazénu. Ptáte se na ceny? Ty
odpovídaly našim podmínkám. A pak
zase do vody a relaxovat nebo jen tak se
dívat, pozorovat, plavat….
Mé pocity a dojmy se všechny nedají
vypovědět, každý si to musí vyzkoušet sám.
Věřím, že kdo byl v termálních lázní poprvé jako
já, byl místem okouzlen. A kdo byl vícekrát,
dobře ví, proč tam jezdí. Příště, pokud mi to čas
dovolí, nebudu váhat a pojedeme znovu….
Světlana Malíková,
účastnice zájezdu
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Redakce Drnholeckého občasníku hledá další
spolupracovníky, především z řad těch mladších,
kteří by byli ochotni vypomoci zkvalitnit práci a
vnést tak nové nápady do práce současné redakce.

MALÝ SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM MEZI
ČTENÁŘI DRNHOLECKÉHO OBČASNÍKU
1) Jak jste byli spokojeni s úrovní
Občasníku v uplynulém roce 2007?
2) Vaše připomínky k jeho obsahu
Co vám v nich chybí?
3) Co navrhujete k lepšímu obsahu
4) Měl bys se prodávat nebo dávat do
obchodů jako dosud?
Prosím Vaše připomínky vhoďte do schránky v budově
obecního úřadu, nebo odešlete
na e-mailovou adresu, uvedenou v tiráži tohoto čísla.

HOTEL DRNHOLEC VÁS VŠECHNY
SRDEČNĚ ZVE 31. 12. 2007
NA SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

SILVESTR 2007
ZAČÁTEK v 19.00 hod
Slavnostní Silvestrovské menu
o pěti chodech
TOMBOLA ve 23.00 hod
Půlnoční studený raut
Půlnoční ohňostroj
K tanci a poslechu hraje živě
skupina “Melodie”
Vstupné 1000,- Kč pro 1 osobu.
Rezervace a vstupenky v recepci našeho hotelu
nebo
na tel. 519 519 217, případně na 602 513 668
paní Daniela Wornell.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám i všem vašim
blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v Novém roce
pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a pracovních
úspěchů.

Anketa předvánoční
V době probíhajícího adventu jsme položili
několika občanům různého věku tyto otázky :
1. Jak strávíte vánoční svátky?
2. Které zvyky v období adventu dodržujete?
Co budete mít ke štědrovečerní večeři?
3. Co očekáváte od příštího roku?
Martina Bejdáková, učitelka ZŠ Drnholec
1. Učením.
2. Ty běžné jako adventní věnec vánoční stromeček.
3. Méně stresu, více peněz.
David Lukačovič, žák 1. třídy ZŠ Drnholec
1. Ještě nevím.
2. Nevím.
4. Budu se líp učit.
Kateřina Tomaštíková, kuchařka v restauraci
1. Část určitě v práci.
2. Máme vánoční stromek, máme adventní věneček.
3. Štěstí, zdraví, koupit si osobní auto (ojeťáska).
Hana Tranh, prodavačka textilu
1. Asi u rodičů ve Vietnamu.
2. Prakticky žádné.
3. Jinou práci.
František Pospíšek, důchodce
1. Jako obvykle, doma.
2. Umělý stromek, k večeři rybí filé, bramborový salát.
3. Víc peněz.
Blanka Šulanová, prodavačka
1. V kruhu rodinném.
2. Asi jako většina lidí u nás, stromeček, adventní věnec.
3. Přeji si zdraví celé rodiny.
Oldřich Zjadin, řečený Oříšek (Novosedly)
1. Budu chlastat.
2. Kapr.
3. Jako vždy, h……..
Alexander Závody, školník
1. V rodinném kruhu.
2. Máme doma adventní věnec, přírodní stromek,
půjdeme na půlnoční mši.
3. Zlepšení ekonomické situace v rodině.
Jméno neuvedeno, bezdomovec
1. Dobře.
2. Chleba se sádlem.
3. Novou revoluci.
Redakce Občasníku děkuje děvčatům z 8. A ZŠ
Drnholec, bez jejichž pomoci by se asi tato anketa
nekonala a omlouvá se všem těm zpovídaným, na které
se v tomto čísle Občasníku nedostalo
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Příspěvky elektronickou poštou na e-mail: jiri.janecek@seznam.cz.

