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Úvodem......

Jak začít? To je snad nejtěžší skoro
pro každého, který měl co do činění
s psaním nějakého textu. Snad bych
se vrátil k poslednímu číslu Občasníku, které vyšlo na sklonku minulého roku
krátce před Vánocemi. Bylo zde několik příspěvků, na které jsem očekával
reakci ať z řad spoluobčanů, tak i z některých institucí.
Tím prvním příspěvkem byly „Dialogy mezigenerační“, v nichž jsem se
zmínil o tom, zda sprejerství patří mezi ty protesty dnešních dospívajících, které
ti dříve narození považují za vandalství. Jestliže je dnešní mládež vychovávána
k otevřenosti a upřímnosti, kde je potom hranice, kdy by měli mladí respektovat
pravidla slušného chování, brát na vědomí, že v každém společenském systému
existují vztahy, kdy se podřizuje prakticky každý člen společnosti vztahům
nadřízený – podřízený, starší – mladší, dospělí – děti, učitelé – žáci atd., kdy
už si pletou upřímnost se sprostotou, drzostí, hulvátstvím a bezohledností.
Nechápou, že také existují i povinnosti a ne jenom práva. Jak funguje v těchto
případech rodina? Jak reagují dospělí na tyto negativní projevy? A také bychom
se zamýšlet, zda společnost dokáže účinně reagovat na jevy, které se jí nelíbí? A
to jak v rámci celého státu, ale i v jednotlivých obcích a městech.
Psal-li jsem v Občasníku o obchodní politice COOP Mikulov vůči Drnholci,
čekal jsem, že mi bude odpovězeno přinejmenším na otázky, zda zmenšení
prodejní plochy znamená zkvalitnění prodeje, proč bývá v místním nákupním
středisku často nekvalitní zboží, mnohdy dražší než v COOP Mikulov. Jedná
se především o zeleninu a ovoce, také i mléčné výrobky bych sem zařadil.
Také bych čekal odpověď, co učinilo vedení organizace pro zviditelnění svých
venkovských prodejen?
Mlčím-li, souhlasím. Znamená to, že od příštího roku přivítáte, když bude
vycházet toto periodikum v nové podobě. Přiznávám, že inspiraci mám z jiných
míst našeho regionu. Navrhuji velikost A5, obálka barevná, čtyřikrát ročně
s větším využitím reklamy za 10,- Kč jedno číslo.
Jiří Janeček

Pozvánka na MDŽ

Sbor pro občanské záležitosti
zve na oslavu MDŽ, která
se koná dne 6. března 2008
ve 14 hodin v sále Kulturního
domu v Drnholci.
K tradičním společenským akcím patří
Školní ples, jenž už pojedenácté přivítal
tancechtivé spoluobčany na taneční
parket
Více na str. 4

Poděkování neznámému nálezci….

Ať žije Valentýn
Nová doba přináší nové
zvyky, nové obřady.
Až po roce 1989 jsme
si začali připomínat
14. únor jako svátek
zamilovaných. Zeptáte-li
se těch dříve narozených, zpravidla jim
tento svátek nic neříká. Jiné je to u mládeže
sotva odrostlé školním lavicím.
Ti zpravidla vědí o tomto svátku a snaží
se jej nějakým vhodným způsobem
připomenout. Zpravidla to bývá udělání
aspoň malé drobné radosti a potěšení
partnerovi. Méně však už vědí o původu
tohoto dne, proč je Valentýn svatý a
proč právě on je patronem zamilovaných.
Pokusím se tedy vysvětlit původ tohoto
svátku.
Jeho počátky musíme hledat na začátku
čtvrtého století ve starověkém Římě.
V roce 306 zakázal císař Klaudius II. Ve
své říši svatby, protože podle tehdejších
zákonů nemohl posílat do války ženaté
muže. Křesťanská církev proti tomuto
rozhodnutí moc neprotestovala, jen
Valentýn, který byl tehdy římským biskupem
oddával zamilované páry přes císařův
zákaz a za tuto troufalost zaplatil životem.
V dalších staletích se pomalu, ale jistě
začínalo oceňovat Valentýnovo hrdinství,
byl svatořečen a prohlášen za patrona
zamilovaných.
Jiří Janeček

Někomu udělá radost romantická večeře,
jiné dvojice to řešívají drobným dárky
v podobě nejrůznějších Sladkých vášní
nebo Modrého z nebe. Muž určitě
neprohloupí, koupí-li ženě květiny.

POZNÁMKA POD ČAROU

Během pěti let jsem našla tři peněženky i s doklady a bez váhání jsem je vrátila s celým obsahem. Věřila jsem, že kdyby se to
stalo mně, určitě se mi to vrátí. Opak byl ale pravdou.
Dne 23.12. 2007 jsem v Drnholci na Náměstí vytratila svou peněženku i s doklady. Byl to pro mě šok, při tom všem, co má
peněženka obsahovala. Celé svátky mne děsila představa, jak a do jaké míry může někdo zneužít mé doklady. Nálezce se ale
zachoval jinak, doklady vložil do obálky a vhodil je do schránky u pošty.
Onoho dotyčného neznám, ale tímto mu chci poděkovat alespoň za ty doklady. A co odměna? Tu si vzal sám. Byla krásná a
jistě ho v době vánočních svátků potěšila.
Nejvíce mne mrzí, že peněženka byla dárek od mých dětí a měla pro mě velkou citovou hodnotu, ač nebyla nová. Někdy
člověka zabolí, když přijde byť o úplně obyčejnou věc jakou je stará peněženka. Poctivých nálezců je mezi námi opravdu málo,
Paní Světlana Malíková z Dyjské ulice
ale patří jim za to můj velký DÍK!
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Zpráva Rady městyse Drnholec za rok 2007
Výstavba kanalizace
Městys Drnholec již několik let
žádá o finanční podporu od státu na výstavbu kanalizace. Kompetentní orgány
slibuji z roku na rok že peníze na tuto
infrastrukturu budou. I na letošní rok
máme ústní příslib. Přestože se peněz
nedostává, pokračuje městys v budování
kanalizace z vlastních prostředků.
V roce 2007 bylo potrubí položeno
na ulicích Smetanova, Stavební a hlavně
na Výsluní. Celková hodnota tohoto
díla se pohybuje kolem 8.000.000,Kč. Každý z občanů má připomínky a
návrhy co je třeba udělat. Uvedené číslo
však dává jasnou odpověď. Bohužel
není možné splnit všechna přání okamžitě. S budováním kanalizace souvisí
opravy komunikací. Na ty opravdu
v současné době není. Vše by vyřešila
zmíněná dotace, jejíž žádost je podaná.
Že se vedení městyse snaží ze všech
sil o zvelebení Drnholce svědčí další
uskutečněné akce roku 2007.

Rekonstrukce a zateplení školy.

Díky iniciativě vedení školy a mravenčí administrativní práci úřadu městyse, získala škola dotaci 5.000.000,-Kč
na výměnu oken a zateplení budovy
školy. Práce na škole pokračují i v letošním roce, protože bylo získáno dalších 10.000.000,-Kč. Škola dostala také
v roce 2007 dotaci na opravu sociálního
zařízení ve výši 435.000,-Kč. Městys
se samozřejmě musel na dotacích tzv.
spolupodílet. V případě školy to činí
asi 1.000.000,- Kč v roce 2007. Zase
je potřeba zdůraznit, že škola získala
peníze proto, protože o ně bojovala.
Každá dotace je přísně účelová, a proto
není možné získané peníze použít
jinak.
U dotací ještě chvíli zůstaneme.

Rekonstrukce topení v kulturním
domě.

Na opravu topení v kulturním
domě (havarijní stav) získal městys dotaci 100.000,-Kč. Při původním
rozpočtu, který činil 800.0000,-Kč,
bylo sto tisíc považováno za velmi
málo a uvažovalo se o jejich vrácení.
Důkladnou přípravou a odstraněním
nadhodnocených položek v rozpočtu
byla nakonec rekonstrukce topení
v kulturáku provedena. Stála 350.000,Kč. Z toho bylo již zmíněných
100.000,-Kč z dotace, 50.000,- bylo
získáno z prodeje starých litinových
kotlů. Takže ve výsledku zaplatil městys
200.000,-Kč z vlastního rozpočtu.

Koupě radniční hospody do vlastnictví městyse.
Po téměř padesáti letech se historická budova Radnice navrátila do vlastnictví městyse. Od soukromého majitele
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byla odkoupena za 2.500.000,-Kč. První
polovinu splátky uhradil městys v roce
2007 a druhou zaplatí v roce 2008. Budova byla postavena v roce 1597 a sloužila dlouhá staletí jako radnice. Nyní
bude probíhat rekonstrukce objektu,
který je v katastrofálním stavu. Věříme,
že tato dominantní chráněná historická
budova dostane znovu svůj původní
význam, lesk a slávu. V současné době
se zpracovává projekt a bylo požádáno
o úvodní dotaci na JM kraj. V případě
Radnice nečeká vedení obce nic
jednoduchého. Laické propočty říkají,
že rekonstrukce bude stát 20.000.000,Kč. Je to běh na dlouhou trať, protože
peníze se budou shánět postupně z dotací a je třeba počítat s přísným dohledem památkářů.
Hasiči získali dotační peníze na
vyprošťovací nůžky.

Městys byl donucen odkoupit

asi 15.000 m2 pozemků v intravilánu
Drnholce za 750.000,- Kč. Tyto pozemky (hlavně místní cesty) koupil
v minulosti spekulant. Městys je musel
dostat zpět do vlastnictví, aby umožnil
svým např. občanům stavební aktivitu.
Tahle akce rozhýbala mezi občany
zájem o vlastní pozemky, o parcely pod
domy, vinohrady apod. Začali si své
věci dávat do pořádku.
Na jaře 2007 byla zahájena
další obrovská akce. Je jí druhá etapa
pozemkové úpravy v extravilánu městyse. Firma Geodis Brno dává do
pořádku pozemky v téměř 3.500 ha
katastru Drnholce. Tato akce se týká
mnoha občanů a podnikatelských firem.
Dokončení se předpokládá v roce 2009.

pokladnu, protože všechny získané
dotace jsou podmíněny spoluúčastí.
Proběhla soutěž (vcelku emotivně
přijatá veřejností) o vstupní ceduli
Drnholce. Ta už svou funkci plní na
příjezdových cestách.
Konala se oslava 250. výročí založení Kostela nejsvětější trojice.
Akce byla dobře zpropagovaná a měla
důstojný průběh.
Drnholec se objevil v knize Vinařské stezky od pana Grombíře.
Informovanost občanů je nadstandardní. Kromě Občasníku, který vychází 6x do roka jsou v pohybu internetové
stránky – www.drnholec.cz
Tradiční hody, plesy, rozsvěcení
vánočního stromu a první ročník jarmarku se těšily velkému zájmu občanů a
měly velmi dobrou organizační úroveň.
Sbor pro občanské záležitosti pracoval
velmi dobře.

Pořádek v obci.

Nejkoktroverznější se jeví v obci
pořádek. „Rychlá rota“ je pod permanentní kritikou občanů. V mnoha případech oprávněně. Produktivita práce
a nesystematičnost v řízení jsou jejími
největšími slabinami. Je třeba se také
zmínit o samotných občanech. Hlavně
na nich záleží, jestli bude obec pěkná,
či nikoliv. Na špatném estetickém
stavu se bohužel podílejí také děti.
Nejmarkantnější je to na zastávce. A
co se sprejery? Pokud jej nechytíte za
ruku, nikomu nic nedokážete. Co kdyby
zafungovala občanská spolupráce?
Rada městyse Drnholec

Dotace.

Evropská unie připravila rozpočet
na dotace na roky 2007-2013. Vedení
městyse začalo hned v prvních měsících
roku 2007 pracovat na žádostech o
evropské peníze. Byl vypracován
plán dotačních titulů na roky 20072013, předán firmám, které provádí
tzv. skreening. Jedná se o sledování
jednotlivých vyhlášení dotačních akcí.
Získání peněz záleží na správném
podání žádosti. Je to velmi složitá
(někdy až nepochopitelná) operace. Pro
ty, kteří říkají, že peníze od EU leží na
chodníku, stačí je jenom zvednou, se
nabízí jednoduchá odpověď. Není tomu
tak, je to doslova „džungle“.
V současné době máme zpracovány
tepelné audity na 4 budovy: MŠ,
hasička, kulturní dům a budova
měsytsu. Byl vypracován projekt a
podaná žádost na zateplení MŠ. Další
projekty se zpracovávají a až bude
zveřejněn vhodný dotační titul, budou
postupně podávány další žádosti. Je
potřeba samozřejmě hlídat také místní

Úřad městyse Drnholec upozorňuje občany, že od 1. 1. 2008

mohou na počkání obdržet v kanceláři ÚM
Drnholec - pracovišti Czechpointu: ověřené
výstupy z veřejných informačních systémů
veřejné správy a to z:
Katastru nemovitostí – výpis z listu
vlastnictví:
podle čísla listu vlastnictví • podle čísla
popisného • podle čísla parcely • částečné
výpisy
Obchodního rejstříku: podle IČ •
úplný výpis • výpis platných údajů k aktuálnímu dni
Živnostenského rejstříku: podle IČ
Rejstříku trestů na základě předloženého platného OP
Úhrada za 1 stránku ověřeného výstupu činí 50,- Kč na příjmový blok přes
pokladnu ÚM, proto prosíme nakupovat
kolky! Cílem zavedení ověřených výstupů je
přiblížení úřadu lidem.

Vyjádření ke stížnosti.

Na základě Vaší stížnosti (ale
i před Vaší stížností na základě našeho
monitoringu sítě) bylo provedeno šetření opakovaných krátkodobých poklesů a
přerušení napětí v distribuční síti napájející městys Drnholec. K přerušování
dodávky dochází vlivem působení automatiky opětného zapínání (OZ), což je
standardní způsob ochrany vedení VN.
Jeho použitím se minimalizuje doba
bezproudí, která by vznikla vypnutím
celého vedení. Krátkodobé poklesy
nebo přerušení napětí jsou způsobené
běžným provozem v distribuční síti, ale
mimo jiné např. zkraty, atmosférickými
vlivy a vlivy ostatních zákazníků připojených na stejné napájecí vedení.
Z výše uvedeného plyne, že odhalit
příčinu krátkodobých poklesů a přerušení napětí (většina těchto událostí bývá
kratší než 1 sekundu) je velmi obtížné
(ne-li nemožné) a časově náročné. Vedení VN, ze kterého je městys Drnholec
napájeno, bylo za účelem vymezení
postiženého úseku několikrát přepojováno. Několikrát byla našimi pracovníky
provedena důkladná pochůzka po tomto vedení. Nikdy nebyla na našem
zařízení žádná závada shledána. Byly
provedeny i kontroly přístupných zařízení u zákazníků. Také s negativním
výsledkem. Dne 3. 1. 2008 byla na vedení VN evidována porucha. Porucha
byla způsobena závadou na zařízení
odběratele. Toto zařízení odběratele je
v současnosti od naší distribuční sítě
odpojeno.
Vzhledem k charakteru závady a
také vzhledem ke skutečnosti, že od této doby již k popsaným jevům nedochází se domníváme, že byla odhalena příčina a k dalším častým přerušením již nebude docházet. Není ale
možné tyto jevy zcela eliminovat a s
možností krátkodobých poklesů nebo
krátkodobých přerušení napájecího napětí z veřejné distribuční sítě je nutno
počítat (viz. u nás platná evropská norma ČSN EN 50 160).
Omlouváme se Vám za způsobené
problémy, i když zvýšená četnost krátkodobých událostí byla způsobena zařízením odběratele. Doufáme, že jsme
Vám tímto podali dostatek informací ke
správnému pochopení situace.
S přátelským pozdravem
Mittner Radovan
E.ON Česká republika, s.r.o.

Diakonie Broumov

Městys Drnholec se opět připojil
k výzvě Diakonie Broumov a ve
dnech od 13.3. do 15.3. 2008 bude
vybírat ošacení pro humanitární
potřeby. Místo a čas bude upřesněn
týden před akcí a to hlášením
rozhlasu.

Radnice informuje......
Daň z příjmu.
Úřad Městyse Drnholec upozorňuje občany na daň z příjmu fyzických osob a
daň z příjmu právnických osob za rok 2007. Podání těchto přiznání musí být včetně
úhrady do 31. 3. 2008. Tiskopisy budou pro občany k dispozici na chodbě ÚM
Drnholec.
Dále si úřad městyse Drnholec dovoluje poskytnout Vám informace týkající
se místních poplatků pro rok 2008. Ve tejné výši zůstávají poplatky za stočné,
tj. 10,50 Kč/m3, poplatek ze psů ve výši 50,- Kč za psa a nemění se poplatky
za hrobová místa. Zvýšeno bylo nájemné z obecních bytů, o čemž byli jednotliví
nájemníci informováni. Ke zvýšení muselo dojít z důvodu vysokých nákladů u poplatku za ukládání domovního odpadu. Tento poplatek bude v roce 2008 činit
500,- Kč na jednoho občana.

Vážení občané.
V letošním roce, z důvodu racionalizace práce, nebudou vybírány místní poplatky v hotovosti na pokladně, ale poštovní poukázkou nebo převodem z účtu.
Poštou dostanete složenky na zaplacení poplatku na odpady, poplatku za psy, za
pronájem hrobového místa a nedoplatky vyúčtování stočného, pronájmy pozemků a
nebytových prostor. Stočné bude vyúčtováno v únoru, kdy budou známy nedoplatky
za měsíc prosinec 2007.
Při platbě za odpady dostane každý občan složenku na své jméno, ale bez
uvedení výše částky poplatku. Občan tak může zaplatit na jednu složenku jeden
druh poplatku naráz za celou rodinu (odpady) nebo postupně podle finančních
možností jednotlivé složenky uhrazovat, nejpozději do 30. 6. 2008. Rovněž tak za
pronájmy pozemků a nebytových prostor budou vystaveny složenky (mimo těch,
kteří platí pravidelně z účtu).
Za odpady na rok 2008 občan zaplatí 500,-Kč/osobu
Za psy na rok 2008 občan zaplatí 50,- Kč za každého psa
Nájem za jedno hrobové místo na 10 let činí 330,- Kč
Nedoplatky za minulá období zaplatí občan také složenkou, kterou si vyžádá
na pokladně Úřadu městyse Drnholec. Veškeré změny, tj. přihlášení nebo odhlášení
občana na placení odpadů, přihlášení a odhlášení psa a pod. je nutno nahlásit na
pokladně úřadu osobně v úřední dny, tj.
Pondělí
od 7.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod.
Středa
od 7.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod.
Pátek
od 7.00 do 13.00 hod.
Dále upozorňujeme občany, kteří budou platit převodem z účtu, aby přesně
uvedli variabilní a specifický symbol uvedený na poukázkách, aby bylo zřejmé o jakou platbu a od koho se jedná. Při platbě za odpady naráz za celou rodinu stačí opsat
symboly variabilní a specifický pouze z jedné poukázky.
ÚM Drnholec

NEHEZKÁ VIZITKA DRNHOLCE

Mnozí občané využívající současného hezkého počasí k vycházkám po
naší obci a jejím okolí „objevují“ na některých místech vršící se ostrůvky
nepořádku z vraků aut, domovního odpadu, zbytků z podnikatelské činnosti a dalších, blíže nedefinovaných předmětů patřících minimálně na
řízenou skládku.
Vzhledem k tomu, že nepořádek tohoto typu v naší obci i přes určitou
snahu představitelů naší obce spíše roste, je zřejmé, že by se mělo bohužel
přikročit k ráznějším krokům.
V těchto dnech se shromažďují fotografické a jiné podklady, mapující
místa a rozsah nepořádku, který vytvářejí většinou místní občané. Navrhuji,
aby vlastníci pozemků nepořádek odstranili. Pokud ne, ať jsou zveřejněni
(včetně fotek) na internetu, případně i v dalším vydání občasníku.
Doufejme, že i tento příspěvek pomůže zlepšit stávající neutěšený stav.
Jiří Heinisch
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Zápis do 1. tøídy.

Na zápis do školy se všichni předškoláci moc těšili.
Aby to dobře zvládli, vypravili jsme se ve středu
6. února obhlídnout terén. Navštívili jsme 1. třídu. Čekala na nás spousta kamarádů, vodník a taky
paní učitelka Mrenicová. Ta si pro děti připravila spoustu her, písniček a úkolů. Moc jí děkujeme za
ochotu i čas, který nám věnovala. Od vodníka děti dostaly kouzelné hrnečky a na nich si za každý
splněný úkol vybarvily jeden puntík. Protože všechny úkoly zvládly, vracely se do školky s hrnečky
krásně barevnými.
V sobotu 9. 2. 2008 se děti konečně dočkaly zápisu. Ve škole už na ně čekaly čtyři paní učitelky
a čtyři roční období. A jak tak putovaly z jednoho do druhého, plnily cestou úkoly - poznávaly barvy,
geometrické tvary, pojmenovávaly zvířata a jejich mláďata, určovaly hlásku na počátku slova,
zpívaly, házely papírovými koulemi na cíl, zavazovaly tkaničky, vystřihovaly kytičky… Někteří byli
trochu nervózní, ale nakonec to všichni zvládli. Domů odcházeli plní
nových dojmů a už se moc těší, až začnou opravdu
chodit do školy. Snad jim to vydrží. Přejeme
jim hodně úspěchů!

XI.

Školní ples

Tak už je za námi jedenáctý školní ples, který se konal 19. 1. 2008.
Sice není jedenáctka žádné kulaté číslo, ale tenhle ples stál opravdu
zato! Bylo natřískáno, narváno, parket permanentně plný, takže
si nebylo málem kde zatancovat, nebylo si kam sednout, nebylo
si skoro ani kam stoupnout, o frontách a mačkanicích v pekle ani
nemluvě! Všechny tyhle davy lidí mladých i starých se přišly pobavit, a kdo chtěl, tak se bavil fantasticky, bez ohledu na
nedostatek prostoru. Chvilky oddechu mezi tancem jako vždy
patřily různým vystoupením - letos mladší dívky s aerobikem,
starší NXS Crew s tanečním a breakovým vystoupením,
ukázka Hung Gar kung fu z Brna. A samozřejmě maximálnímu
zájmu se těšící tombola.
Závěrem malá hláška jednoho z žáků: „Ty jo! To jsem netušil,
jak se umí naši odvázat!“
Tomáš Procházka
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Knihovna

informuje

V celém průběhu loňského roku se v knihovně soutěžilo, proběhlo několik celorepublikových akcí jako např. Noc s Andersenem,
Březen – měsíc internetu, Týden knihoven,
Vánoční čtení spojené s prodejní výstavkou knih.
Celý rok se také vyhodnocoval nejlepší čtenář, kde se
nejvíce objevovaly čtenářky Veronika Liptáková, Marie Hrůzová a Josefa Seďová.
V tomto pořadí také získaly prvenství v soutěži o nejvíce vypůjčených knih za celý
uplynulý rok. Nesmíme zapomenout na měsíční soutěže, kde bodovali a často byli
vylosováni chlapci a to Pavel Varga, Martin Tureček, Martin Děneš, ale směle jim
konkurovala děvčata Nicola Křížová, Dominika Bošiaková a Míša Ligasová.
Knihovna nezapomněla ani na naše osamělé a nemocné. V období
velikonočních a vánočních svátků uspořádala soutěž o nejvoňavější cukroví, které
pak rodiče a děti odvezli do stacionáře v Jevišovce. Úspěch zaznamenala i výstava
ručních prací, která byla uspořádána společně s Dámským klubem v sále kulturního
domu a divadlo Zkoušky čerta Belínka, které si vychutnali členové dramatického
kroužku. Děti byly asi nejvíce spokojeny s pobytem na táboře, který se o loňských
prázdninách opravdu povedl, a kde si děti připomněly hrdiny Jaroslava Foglara.
Pevně věřím, že i ten letošní, který opět připravujeme, se vydaří. Spolupráce se
ZŠ také není zanedbatelná. Děti a pedagogický dozor se účastnily připravovaných
besed, otevřených dveří, pasování prvňáčků a recitační soutěže pro 1. stupeň.
V loňském roce bylo přihlášeno a registrováno 190 členů z toho 99 dětí. Celkem
si naši čtenáři vypůjčili 10 640 knih a 2 710 navštívili knihovnu. Naše knihovna
taktéž využívá nabídek výměnného fondu, kde si vypůjčila 255 knih. Bylo pořízeno
332 nových knih za loňský rok a dvě knihy se ztratily. Celkem knihovna vlastní 7
724 svazků a 81 exemplářů docházejících periodik. Pokud navštívíte knihovnu a
zaregistrujete se, zaplatíte roční poplatek 50,-Kč dospělý, 30,-Kč děti, studenti a
senioři. Za průkazku zaplatíte 5Kč. Internet, který byl využíván i pro vzdělávací
akce, je a byl již po celý rok pro čtenáře zdarma. V loňském roce ho využilo 1 463
návštěvníků knihovny.
Od měsíce února chceme nabídnout své služby studentům a spoluobčanům,
kteří nemohou knihovnu navštívit v průběhu týdne. Budeme mít otevřeno
každou sobotu a to od 9,00 do 10,00hod. Mění se otvírací doba v úterý a čtvrtek.
Budeme mít otevřeno jen do 16,30hod.Více informací o knihovně získáte také na
nových stránkách knihovny, které budou v provozu také v měsíci únoru ww.knihovnadrnholec.wz.cz
A co dodat závěrem? V porovnání s loňským rokem stoupl zájem čtenářů z řad
dětí. Jsem ráda, že dnešní děti si najdou chvilinku na pěknou knížku. Myslím, že my
dospělí bychom měli jít příkladem a proto se těšíme na Vaši návštěvu. Máme Vám
Mgr. Bronislava Šimčíková, knihovnice
opravdu co nabídnout.

Knihovna Drnholec pořádá
v období od 12.7.2008 do 26.7.2008

LETNÍ TÁBOR

S celotáborovou hrou „Zrychlený rok“

Táborová základna zůstává opět v Hornicích u Jemnice.
Cena 15 denního tábora je 2 500Kč.
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování ve dvoulůžkových
stanech s podsadou, 5x denně strava
a výlet do Moravských Budějovic.
Zájemci si mohou přihlášky vyzvednout přímo u paní Šimčíkové
v knihovně nebo v ZŠ Drnholec u paní Kalandrové
od 28. února 2007.

Tříkrálová sbírka

Farní-oblastní charita touto cestou děkuje všem spoluobčanům, kteří
přispěli na Tříkrálovskou sbírku. Dále pak děkuje dětem koledníkům
a jejich dozoru za ochotu koledovat. Naši koledníci od Vás spoluobčanů
v letošním roce vykoledovali 28.330,-Kč, které byly odeslány
na účet charity. Ještě jednou děkujeme.

Představujeme…

....bistro na náměstí
Jak si mohli místní občané všimnout
na sklonku loňského roku bezprostředně
před vánočními svátky byla otevřena v
bývalé pekárně nová provozovna, kterou
bychom mohli zařadit někam mezi cukrárnu, rychlé občerstvení a kavárnu.
Stručně a jednoduše řečeno bistro. I když
je v provozu teprve druhý měsíc (od 20.
prosince loňského roku) na nezájem si
nemohou Vydrovi stěžovat. Samotné je
zájem ze strany místních mile překvapil.
Požádali jsme jejího majitele a současně
i provozovatele pana Bohumíra Vydru o
krátký rozhovor.
Odkud jste se přistěhovali?
Ze západních Čech, konkrétně
z Kyn-šperku nad Ohří
Proč jste přišli prakticky na druhý
konec rerpubliky do Drnholce na jižní
Moravu?
Chtěli jsme změnu a to podstatnou.
Lze říci, že jedním z viníků je internet,
protože na základě brouzdání po internetu jsme se postupně senamovali sc
nabídkami realitních kanceláří, kde jsme
hledali objekt vhodný k podnikání. ?Měli
jsme už tehdy jasno, že chceme dům,
který by bylo možno obývat a současně
podnikat. Samozřejmě, že jsme měli i jiné nabídky, ale tato byla po srovnání
s ostatními relativně nejsolidnější.
Jak to máte s otevírací dobou?
Máme otevřeno prakticky denně
každý den od rána do večera. Jediné, co
nás v současné době mrzí, že nemáme
tolik času, kolik bychom si přáli věnovat
vlastním dětem, které jsou poměrně malé.
Co nabízíte?
Teplé a studené nápoje, stejně tak
i alkoholické a nealko, nyní v zimě jde
na odbyt káva i čaj, cukrářské výrobky
(cukroví, zákusky) i zmrzlinové poháry.
Dále je sortiment rychlého občerstvení
jako jsou langoše, hranolky, párek v rohlíku, různé druhy topinek, pizza, svačinové polévky.
Jaké máte ohlasy na vaše podnikání
ze strany místních občanů?
Z našeho pohledu jednoznačně kladné, výraznou kritiku naší práce jsme zatím
nezaznamenali. Jsme mile překvapeni a
současně potěšeni kladnými reakcemi.
bylo už nám řečeno, že tento typ prodejny
v Drnholci chyběl
Jaké máte plány?
Samozřejmě bychom chtěli nabídku
sortimentu zboží dále rozšiřovat především podle zájmu. Kdyby se nám podařilo
otevřít venku před provozovnou posezení,
byli bychom spokojeni. Zajímavá se pro
nás jeví i možnost zapojit se do programů
cyklostezek, možná zřídit i vinotéku a tím
se pokusit o spolupráci s místními vinaři,
bude-li z jejich strany zájem
Děkuji vám za rozhovor a přeji hodně podnikatelských úspěchů
Jiří Janeček
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KLUB VOJENSKÉ HISTORIE
LITOBRATŘICE

V říjnovém čísle občasníku byl
zmíněn Klub vojenské historie Litobratřice, jehož jsem členem. V tomto příspěvku chci více přiblížit činnost klubu,
jelikož se z velké části týká historie
Drnholce. Názvem klubu se nenechte
zmást, zakládající členové jsou sice
z Litobratřic, ale několik let tam již nežijí, jeden z nich se do Drnholce přistěhoval - šel prostě za lepším.
Jak už název napovídá, sbližuje
nás nejen zájem o vojenství, ale o historii obecně. Nosným tématem je 2. sv.
válka, průběh osvobozovacích bojů
v našem regionu a je to dáno tím,
že na drnholecku proběhla jedna
z posledních velkých bitev této války.
Berlín padl, Hitler byl mrtev, ale u nás
se ještě bojovalo. Tyto události se
snažíme mapovat nejen prostřednictvím
obecních kronik, výpověďmi pamětníků,
badatelskou prací v muzeích, ale i výzkumem přímo v terénu. I 63 let po
válce se kolem nás nachází
pozůstatky bojů, jsou to
zbytky zákopů a obranných
pozic, ale i torza různého
vybavení, částí techniky,
nábojnic apod. Z těchto
věcí se dá vyčíst např. to,
o jaký druh jednotky se
jednalo, jakou používala
techniku, zbraně, z čeho
se skládal její proviant atd.
Při těchto výpravách se
nám podařilo nalézt věci,
které se těchto událostí
netýkají, ale jsou naprosto
konkrétními svědky minulosti Drnholce
a o ně se teď s Vámi chceme podělit:
- část koňského postroje o průměru
cca 10 cm, nalezeného na poli (občanem Litobratřic a věnováno klubu)
v katastru Litobratřic s nápisem KARL
MARKL, ANSIEDLUNG 86, DÜRNHOLZ.Jméno Karla Markla je zmíněno
ve druhém díle německy psané kroniky
Drnholce „Geschichte der
Marktgemeinde Dürnholz
von 1927 bis zur Vertreibung“ v seznamu po válce
odsunutých německých obyvatel. Karl Markl se usadil
v Německu v KarlsruheBulach, Martinstrasse 2. Ulice Ansiedlung č.p.86 je současná Husova ulice č. p. 86.
- pamětní plaketa o rozměrech 2,7cm x 4,3 cm,
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uprostřed perforovaná s nápisem 1885
(uprostřed strom, možná lípa nebo dub)
1935, 50 JAHRE BÜRGERSCHULE
DÜRNHOLZ, 9. JUNI 1935 (50 let
měšťanské školy v Drnholci 9. června 1935).
Depot těchto plaket v počtu 5 kusů byl nalezen v katastru Drnholce,
jedna byla věnována místní škole. Této
události je ve výše zmíněné kronice
věnována celá jedna kapitola.

- mosazný štítek rozměrech 10 cm x
1,7cm s nápisem RUDOLF W………
…DÜRNHOLZ. Příjmení je nečitelné,
byl nalezen v katastru Hrušovan nad
Jevišovkou. Na čem byl štítek umístěn
už asi nezjistíme.
- odznáček o rozměrech cca 4,5 cm
x 3 cm s nápisem 7. Südmährisches Gauturnieft Dürnholz pfingsten 1938 - 7. jihomoravský
župní sjezd cvičenců
Drnholec (pfing = svatodušní……?) 1938. Byl
nalezen v katastru Drnholce.
KVH Litobratřice má
svoje internetové stránky
www.kvh.estranky.cz,
kde lze nalézt informace
z historie Drnholce a okolí.
Je zde k nahlédnutí spousta starých
pohlednic a fotografií obcí, naskenované
historické dokumenty, kroniky obcí,
fotografie s vojenskou tématikou,
fotografie z misí české armády a mnoho
dalšího. Taktéž jsou zde zveřejněny
naše další nálezy a fotografie z výstav,
které také pořádáme.
Na závěr chci požádat občany
Drnholce (a nejen je), kteří mají doma
dokumenty, různé věci, nebo
fotografie, které souvisí
s historií, s vojenstvím apod.,
jestli by byli ochotni nám je
zapůjčit k ofocení a zadokumentování. Kontaktovat nás
můžete na čísle 602 567 668,
nebo na e-mailu kvhlitobratrice@centrum.cz.
Děkujeme.
Za KVH Litobratřice
Jan Ivičič

Cizinou se toulám……
…ale také se domů rád
vracím

To by mohlo byt motto této rubriky.
Zde bychom chtěli publikovat rozhovory,
dopisy, reportáže… Prostě zkušenosti
mladých lidí, kteří po ukončení středoškolského (a taky vysokoškolského) studia se
rozhodli vydat na „zkušenou do světa“.
Již v loňském roce jsme v jednom z loňských čísel Občasníku uveřejnili dopis
z Nového Zélandu, kam se vypravili manželé Přemysl a Martina Ručtí.
Dnes vám představí Tomáš Průša
jednu ze zemí Evropské unie, Irskou republiku, kam se vypravilo za prací po
přijetí naší republiky do EU mnoho především mladších spoluobčanů. Využil
jsem krátké návštěvy Tomáše doma v Drnholci, a zeptal se na jeho zkušenosti ze
života v hlavním městě Irska Dublinu.
Tomášovi je 23 let, po studiích na gymnáziu v Mikulově dal přednost zaměstnání před studiem na vysoké škole. Rok
pracoval jako číšník a barman v místním
discobaru Panama.
Co tě přimělo odjet do zahraničí?
Vždycky jsem toužil poznat cizí
země, ale určitě dalšími důvody byly jako u spousty jiných občanů České
republiky vylepšit si situaci vlastních financí a snaha o zdokonalení se v konverzaci v angličtině.
Proč sis vybral právě Irsko?
Je to anglicky mluvící země, dalším
plusem bylo, že zde se nemusí žádat o vízum, a pracovní povolení, žije se zde podobným životním stylem jako ve střední
Evropě. A Evropa je Evropa, život v jakékoli evropské zemi je nám určitě bližší než
život v USA nebo Kanadě.
Jaké bývají začátky cizince v této
zemi? Kolik peněz by měl mít v Irsku do
začátků?
Našetřeno by měl mít nejméně 1000
euro, já jsem v začátku měl jen 800 euro
a současně i potřebnou dávku štěstí,
protože jsem během necelého týdne si
sehnat práci i ubytování. Na základě
zkušeností nejen mých bych doporučoval
těm, co chtějí na delší dobu do Irska nebo
Velké Británie vycestovat, vzít si ještě
větší obnos, optimální je 1200 euro.
Co všechno musí zájemce o práci
zařídit, aby neporušil irské zákony?
Především se musí nejprve zaregistrovat na Social Office a obstarat si
PPS number (obdoba rodného čísla) a
musí mít adresu. Stačí, když se ubytuje a
řekne si o potvrzení v hostelu (nejlevnější
ubytování pro krátkodobý pobyt) a zřídit
si irský bankovní účet
V jakém oboru pracuješ?
V potravinářském průmyslu ve fast
food factory, kde se připravují polotovary
Pokračování na další straně....

Drnholecký
CHRÁMOVÝ SBOR
Vzpomínka na pana Karla Fialu …
Je tomu už pět let, co nás navždy opustila
osobnost, kterou zná snad každý občan
Drnholce.
Je to pan Karel Fiala. Jeho zásluhou vznikl
chrámový sbor, který vedl s velkou láskou
a nadšením až do své smrti. Jeho náhlý
odchod si sbor i věřící připomněli 27. 1. 08
při nedělní mši.

Současná činnost chrámového sboru..

Sbor doprovází většinu nedělních mší. Zpívá hlavně ku příležitosti
křesťanských svátků. V nejbližší době jsou to například svátky
Velikonoční.
Drnholecký chrámový sbor však zpívá i mimo naši obec. V listopadu
2007 jsme navštívili Hustopeče a zazpívali jsme místním při
Svatomartinské mši…
V lednu 2008 nás pozvala farnost v Miroslavi, abychom doprovázeli poslední vánoční bohoslužbu…
Anežka Kneeová

....pokračování ze strany 6.

i hotová jídla pro ryché občerstvení.
Začínal jsem zde jako dělník, dnes, kdy
jsem tam již třetím rokem, pracuji na
vyšší pozici
Jak je to s financemi?
V jednom bytě nás bydlí pět, všichni
jsme ze zemí střední Evropy, každý platíme po 300 euro za nájem, dalších
necelých 100 euro padne na inkaso, jídlo
zpravidla nakupuji ve velkých obchodech,
kde je přece jen levněji, za jídlo utratím
v průměru za měsíc přes 300 euro. Nějaké
peníze utratím za oblečení a za zábavu.
Zbytek se snažím ušetřit.
Kam chodíš za zábavou?
Oblíbil jsem si Irish pubs. Nejvíc mi
chutná a taky je nejznámější černé pivo
Guiness. Přepočítáme-li jeho cenu na
koruny, tak se zdá Čechům drahé. Ovšem
jaký zde máte příjem v eurech, je jeho
cena i pro našince přijatelná. Jinak se
snažím chodit do fit centra a do kina.
Zdá se mi, že býváš poměrně často
doma.
Snažím se podívat domů (tím mám
na mysli Českou republiku) každé tři
měsíce. Cena letenky bývá různá a je pro
nás poměrně přijatelná.
Děkuji ti za rozhovor a přeji hodně úspěchů v životě a splnění všech
životních plánů.
Ptal se Jiří Janeček

Sbor
pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti v
Drnholci pracuje již mnoho let a dá se
říci, že vždy pracoval a pracuje nejlépe
ze všech komisí, které pracují pod hlavičkou městyse Drnholec, dříve obce
Drnholec. Chtěla bych Vám představit
členky SOZ - p. Božena Rucká, Marie
Švejdová, Renáta Stašová, Miluška
Kneeová, Sylva Sejkorová, Petra
Konečná, Věra Hadašová , Martina
Bejdáková. Pořádáme různé akce např.
besídku k MDŽ, Den matek, rozsvěcování vánočního stromečku, Památka
zesnulých, svatby, pohřby, vánoční besídku pro důchodce.
Některé akce pořádáme ve spolupráci se
Základní školou v Drnholci. Je nám líto
menší účasti na akcích pro důchodce.
Dále členky SOZ chodí přát občanům
při příležitostí životního jubilea a to 70
let věku, 75 let a potom každý rok. Práce
nás baví, děláme rády všechny akce a
plánujeme ještě akce nové. Jak všichni
víte, veškerou práci děláme ve svém
volném čase, někdy musí některá z nás
zajet vlastním autem pro pohoštění,
nebo bonboniéry atd. Také děkujeme
všem dětem, které se zúčastňují akcí
v rámci kulturního programu. Ještě
bych chtěla poděkovat za práci ve SOZ
členkám z minulého volebního období,
které již dále nepokračují ve sboru.
Věra Hadašová - SOZ v Drnholci
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Program kina Drnholec - březen 2008
Pátek 14. 3. 2008

19.00hod

POSLEDNÍ PLAVKY

Film „Poslední Plavky“ je příběhem Jardy Kuchaře, hrdiny
zašlé éry tuzexového bonu. Jeho finanční příjem spočívá
v pronájmu vlastního bytu. Každé léto je nucen trávit u
opuštěného rybníka, kde provozuje ještě opuštěnější bufet. Jeho
pravou rukou (a to je levák) je místní prosťáček Kamil Hošpes.
Mezi hrstku zákazníků patří dvojice traktoristů Jirka s Péťou a
Jardův zapřísáhlý nepřítel, fanatický rybář Pepa Vrtílek se svým
psem Pepíkem. Rozmarné letní dny jsou narušeny zjevením
monstrózních rozměrů. Z hlubin vod třetí závlahové kategorie
se vynořil monstrsumec Lojza a sežral Vrtílkova psa.
Jarda Kuchař v Lojzovi vidí šanci na regeneraci místního
turistického ruchu. Povolává rybáře z celé republiky. A dva
skutečně dojedou
ČR, komedie, 90 min, nevhodný do 12 let
60,-Kč

Středa 19. 3. 2008 18.00hod

KOUZELNÁ ROMANCE

Film o pohádkové princezně (AMY ADAMS) z minulosti,
kterou zlá královna (SUSAN SARANDON) přemístí do
současnosti, je spojením klasické pohádky společnosti Disney
s příběhem z moderního New Yorku. Záhy poté, co se ocitne
v naší době, je po setkání s pohledným právníkem (PATRICK
DEMPSEY) princezna Giselle nucena měnit své názory na život
a lásku. Může ve skutečném světě přežít pohádková láska?
USA, romantická komedie, 108 min, český dabing, mládeži
přístupné
40,- a 60,-Kč

Pátek 28. 3. 2008

18.00hod

PAN VČELKA

Čerstvému absolventovi včelí univerzity Barrymu
(Petr Rychlý) ta představa vůbec nevoní, i když má skvělou
perspektivu, že po otci převezme prestižní funkci vrchního
míchače. Barry totiž vzhlíží k jiné profesi. Chtěl by se stát
součástí týmu Pylových machrů, elitní včelí skupiny, která
opylovává květy, sbírá nektar a hlavně má jako jediná
výsostnou pravomoc vyletět ven z úlu. Tomuto cílevědomému
trubci se to skutečně podaří. První okamžiky „na svobodě“
Barrymu doslova otevřou oči, protože lidský svět předčil jeho
nejbujnější představy. Než se jím ale stačí pokochat, sejme ho
nejprve tenisák, hned potom náklaďák a nakonec déšť. Zničený
a dezorientovaný se ocitne v bytě newyorské květinářky
Vanessy (Hana Ševčíková), která ho zachrání před posledním
a zcela fatálním sejmutím botou svého kamaráda. Jako dobře
vychovaný sameček se jí rozhodne poděkovat, čímž poruší
základní pravidlo včelího společenství - Nemluvit s lidmi.
(Včely to překvapivě umějí.) Tento „zločin“ mu ale pomůže
lépe poznat lidský svět a dovede ho k šokujícímu zjištění:
Lidstvo už tisícovky let krade včelám med, aniž by za to platilo,
nebo se aspoň stydělo. Barry se proto rozhodne postavit do čela
včelí revoluce, která má tuto nespravedlnost změnit. Pomsta
výjimečně nebude sladká.
Animovaná komedie, 86 min
40,- a 60,-Kč

TJ Dynamo Drnholec pořádá
v sobotu 23. 2. 2008 tradiční

ŠIBŘINY

Začátek ve 20.00 hodin v kulturním domě
Hraje Raffael

Společenská rubrika.....................
Bylo tradicí, že v drnhleckém Občasníku bývala tzv.
společenská rubrika. Šlo hlavně o narození a úmrtí. Není
zcela jasné jestli je možné tyto údaje zveřejňovat. Také se
proti tomu někteří občané v minulosti ohrazovali. Rada městyse prodiskutovala problematiku věcným způsobem, důkladně
zvážila pro i proti a rozhodla, že společenskou rubriku v omezené míře navrátí na stránky Občasníku. Je to i odpověď na
dotazy, které se objevili na internetu.
V roce 2007
zemřelo v Dnholci 14 občanů. Z toho 8 mužů a 6 žen.
Čtyři zemřelí se nedožili 60 let (3 muži a 1 žena). Čest jejich
památce.
narodilo se 11 dětí. Z toho 7 chlapců a 4 děvčata. Většina
novorozenců byla oficiálně přivítána na tzv. vítání občánků
v místní obřadní síni.
Životní jubilea
Leden 2008
Doubková Marie (náměstí)
87 let
Hanzlová Božena
83 let
Tesaříková Marie
81 let
Seďová Josefa
80 let
Štěrbová Františka
75 let
Páčová Karla
70 let
Mezi šedesátileté vstoupily v lednu Otrubová Jaroslava,
Anna Stanislavová a ing. Rucká Božena, a 65. narozeniny
oslavili Tábora Rudolf a Dibuz Ernest.
Únor 2008
Herková Marie
86 let
Kuchtová Anna
(náměstí)
85 let
Pitáková Milada
84 let
Boudný Antonín
75 let
Paní Šedivá Jaroslava a Hondlová Jindřiška si připomněly
65 let svého života a šedesát let připomněli gratulanti Hance
Štyksové (Husova) a Josefu Muchovi.
Redakce drnholeckého Občasníku přeje všem oslavencům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Možná všichni nevíme, že..............
......Evangelická církev metodistická působí
v Drnholci od 40. let minulého století a je součástí
farnosti Mikulov, která zahrnuje ještě sbory
v Novém Přerove, Mikulově a Valticích. Tato
farnost byla založena poválečným příchodem
českých exulantů z Bulharska, kterým bylo
nabídnuto osídlení tohoto pohraničí. Tito lidé byli
evangelického vyznání. V samotném Drnholci se
nepodařilo udržet silný sbor a v současné době
došlo ke sloučení se sborem v Novém Přerově.
Bohoslužby se konají na ulici Tyršova č. 8 každou
neděli v 15.00 hodin střídavě jednou v Novém
Přerově a jednou v Drnholci. Dále se v rámci této
farnosti konají nedělní bohoslužby
ve Valticích v 10.00 a v Mikulove v 8.30 hodin.
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