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Březen 2008, č. 2, ročník 10.

   Slavení Velikonoc má svůj původ 
v dějinách Starého zákona, kdy vyvolený 
národ Izrael prožíval v Egyptě tvrdé 
roky otroctví. Ani přírodní pohromy, 
způsobené Bohem, jako proměna vody 
v Nilu v krev, rozmnožení žab, komárů, 
vředy, krupobití, tma, nepřiměly faraona 
Izrael propustit. Až smrt prvorozených 
synů, včetně syna faraonova, přinutila 
panovníka, aby lid konečně propustil. 
Bůh nařídil Mojžíšovi, aby v každé 
rodině slavili hod beránka, kterého 
budou jíst ve chvatu s přepásanými 
bedry, opánkami na nohou a s holí 
v ruce. Krví beránka potřeli veřeje dveří 
a toto znamení zachránilo prvorozené 
syny a prvorozený dobytek v Izraeli, 
zatímco v neoznačených egyptských 
domech Hospodin všechny prvorozence 
o půlnoci zahubil. A to byla ona velká 
noc, která znamenala radostné vykročení 
Izraele na cestu ke svobodě.
   V Novém zákoně dává Kristus 
Velikonocím hlubší, duchovní náplň. 
Při poslední velikonoční večeři nekrva-
vým způsobem zpřítomnil svou oběť za 
hříchy světa, kterou dovršil na Velký 
pátek svým utrpením a bolestným 
ukřižováním na Golgotě. Slavení této 

nekrvavé oběti  mše svaté  je trvalým 
Kristovým příkazem církvi, v podobě 
chleba  eucharistie  se On sám stává 
reálně přítomen mezi námi a dává se 
nám k požívání jako záruka spásy.
   Krev beránka na veřejích izraelských 
domů v Egyptě se stala jedinečným 
předobrazem krve Kristovy,  osvobození 
z tělesného otroctví v Egyptě se stalo 
předobrazem duchovního osvobození 
z hříchu a smrti, zaslouženého Kristem 
na kříži.
   Slavení Velikonoc je velkou školou 
duchovního života. Školou, ve které nás 
Ježíš učí naprosté oddanosti a poslušnosti 
Otci. List Filipanům o Něm říká “Nave-
nek byl jako každý jiný člověk, ponížil 
se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti 
na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal 
mu jméno nad každé jiné jméno, takže 
při Ježíšově jménu musí pokleknout 
každé koleno, na nebi, na zemi i 
v podsvětí, a každý jazyk musí k slávě 
Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je 
Pán“. Ježíšův dar sebe sama, vlastního 
života, se stává odumřelým zrnem, které 
svými plody zahrnuje celé lidstvo. Naše 
ochota vstoupit skrze vlastní odumření 
sobectví, tvrdosti srdce, tělu a ďáblu, 
do Kristovy smrti se stává největší 
nadějí našeho života na podíl v Kristově 
vzkříšení a vítězství nad hříchem a 
smrtí. Papež Benedikt XVI. začíná svou 
novou encykliku slovy sv. Pavla z listu 
Římanům: “Spe salvi facti sumus“  
v naději jsme spaseni.
 S přáním objevení a prohloubení 

Velikonoční obřady v Drnholci
20. 3. Zelený čtvrtek         18.00 hod.
22. 3. Bílá sobota    22.00 hod.
23. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání
Ježíše Krista   10.30 hod.
24. 3. Velikonoční pondělí 10.30 hod.
 Na slavnostní nedělní bohoslužbě 
zazní v podání chrámového sboru pod 
vedením sbormistra M. Frydrycha tyto 
skladby:      Pašije podle sv. Matouše,
            M. Haydn, Stabat sancta Maria
             F. M. Míča Zpívaná rozjímání
*******************************

této křesťanské naděje při slavení 
letošních Velikonoc.
	 	 	 	 Jiří	 Komárek,	 farář

*******************************
  

 Všechny občany Drnholce
určitě zaujme zpráva, že bývalý 
drnholecký farář (působil zde 
v letech 1980 - 89) a pozdější 
litoměřický sídelní biskup, 
Mons. Mgr. Pavel Posád, byl 
28. ledna 2008 jmenován po-
mocným biskupem českobu-
dějovické diecéze s titulárním 
stolcem ve slovinské Ptuji.
   Blahopřejeme 

Velikonoční znovuzrození

Členové MO Českého svazu zahrádkářů – vinařů Drnholec
Vás  srdečně zvou

na tradiční 

MÍSTNÍ VÝSTAVU VÍN
velikonoční neděle 23. března 2008

 Zahájení  v 10.00 hod - sál Kulturního domu

K dobré  pohodě bude hrát cimbálová muzika Pálava a zpívat 
Drnholecká chasa a v premiérovém vystoupení se představí členové 

dětského folklórního souboru Jarabáček



p. Petra Dubše
- schválila vyvěšení záměru na odprodej 
pozemku p.Vojtěchu Šebestovi
- žádost manž. Rucki o stavební místo 
– bude zařazena do evidence žadatelů
- schválila prominutí poplatku za odpa-
dy pro rok 2008 za občany trvale se zdržující 
v zahraničí
- schválila vyplatit manž. Kovacsovým v 
Novosedlech zálohu na II. část kupní ceny za 
objekt Radnice
     Na svém zasedání dne 1. 2. 2008 
projednala:
- odprodej části nebo celého domu Zámek 
čp. 365 v Drnholci – uložila odstranit dispoziční 
právo z LV a znovu předložit k projednání
- Zůbek Zdeněk – směna pozemků za sto-
dolu – rada projednala geo plán a dohodla další 
postup v této věci 
- schválila prominutí poplatku za odpady 
pro rok 2008 za občany trvale se zdržující 
v cizině
- řešila podnět o.s. Výsluní ve věci zápachu 
z farmy Agro Měřína - uložila zjistit příčinu, 
projednat s vedoucími pracovníky, vyžádat o 
plán vývozu kejdy a o.s podat odpověď
- projednala žádosti o stavební místa – v té-
to věci vyzve  stavebníky, kteří nezačali stavět 
v lokalitě Pod Sýpkou k vrácení stavebních 
pozemků z důvodu nedodržení podmínek 
kupní smlouvy 
- osloví dvě firmy-Schmidt a ing. Holcová 
k podání nabídky na případné zasíťování II. 
lokality „Pod  Sýpkou“ v Drnholci. Dotační 
titul v této věci nebyl dosud vyhlášen, bude 
sledováno.
- rada projednala neoficiální sdělení Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Břeclav, že hřiště TJ.Dynama pravděpodobně 
nezískáme bezúplatným převodem. Rada 
počká na písemné stanovisko a bude dále řešit 
- rada vyslovila souhlas s užíváním obec-
ního znaku pro potřeby TJ Dynama Drnholec
     Na svém zasedání dne 25.2.2008 
projednala :
- návrh p. Půlpytlové na členky komise 
soc.zdravotní a schválila p. Boženu Puhalovou 
a Naděždu Žinčovskou jako členky komise soc. 
zdravotní
- schválila finanční výkazy příspěvkové 
organizace Základní školy a mateřské školy 
Drnholec k 31.12.2007 bez připomínek
- projednala nabídku České spořitelny na 
odkup akcií a rozhodla předložit k projednání 
dnešnímu zastupitelstvu 
- projednala a schválila nabídku fy Datapol 
s.r.o. na zpevnění komunikace v Akátí na jejich 
vlastní náklady
- rada se zabývala žádostí obce Jevišovka 
o kompenzaci 30 ha zemědělské půdy, kterou 
městys získal na úkor obce Jevišovka při 
THM v roce 1995. Rada rozhodla požádat 
katastrální úřad pro Jm kraj, pracoviště 
Mikulov o stanovisko, zda tomu tak skutečně 
bylo, zároveň požádala i obec Jevišovku o 
doklady potvrzující tuto skutečnost. V případě, 
že bude potvrzeno, předloží zastupitelstvu 
návrh schválit převod 30 ha zem. půdy obci 
Jevišovka.
- Ecofluid Brno předložil radě návrh na 
schválení sazbu stočného s platností od  
1. 1. 2008 ve výši  12,- Kč za 1 m3 . Rada 
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V tomto období se rada sešla celkem pět krát. O 
poslední radě budete informováni až na 
zastupitelstvu městyse. 
     Na svém zasedání dne 17.12.2007:
-  neschválila  nabídku fi Dataxa s.r.o. 
– jedná se o systém vnitřní  kontroly, který 
v podstatě dubloval audit, který se každoročně 
koná ze zákona
- schválila Smlouvu o dílo se Stavopro-
jektou s.r.o. – energetický audit objektů měs-
tyse – MŠ, hasička, kulturák, úřad městyse 
- vzala na vědomí rezignaci ing. Hromníka 
na funkci člena zastupitelstva
- vydala osvědčení o nastupujícím členovi 
zastupitelstva p. Marci  Čemanovi
- projednala a zaujala stanovisko k petici 
občanů Výsluní k vozovce
- schválila vyvěšení záměru na odprodej 
pozemků p. Radomíru Mondekovi a Datapolu 
s.r.o. Drnholec
- k žádosti Drnholecké chasy o.s. – roz-
hodla žádost vrátit k doplnění o příspěvek na 
hudbu krojovaných hodů
- STKO Mikulov požádala o odprodej ob-
jektů Dolní dvůr – rada nezaujala stanovisko, 
protože se na využití tohoto objektu nabízí více 
variant  
- rada vzala na vědomí informace p. mís-
tostarosty o přípravě dotačních titulů 
- projednala návrh zařadit do rozpočtu 800 
tis. Kč na vozovku Brněnská ulice a 200 tis. Kč 
na úpravu  vozovky u MŠ – doporučuje zastu-
pitelstvu zapracovat do rozpočtu na rok 2008
Na svém zasedání dne 21.1.2008:
- schválila bez připomínek roční výkaz o 
čin-nosti místní knihovny včetně odpisů knih
- neschválila žádost Města Hrušovany 
nad Jevišovkou o příspěvek na opravu požární 
zbrojnice
- schválila opatrovníkem pro probíhající 
pozemkovou úpravu – Městys Drnholec
- zamítla žádost fy Macháček o umístění 
reklamy Zetoru z důvodu připravované 
revitalizace Náměstí Svobody
- zamítla žádost RNDr. Klíčníkové o od-
prodej uličky u sklepa s tím, že tato musí 
sloužit  pro oba sklepy v sousedství   
- schválila finanční dar na rok 2008 
Zvláštní škole Brod nad Dyjí na mimoškolní     
činnost 
- projednala  žádost Římsko katolické 
farnosti Drnholec o dotaci, doporučuje 
zastupitelstvu schválit dotaci na rok 2008 ve 
výši 50 tis. Kč  
- opětovně byla projednána nabídka firmy 
Dataxa s.r.o. a rada - schválila uzavření 
smlouvy na kontrolu příspěvkové organizace 
Základní škola a mateřská škola Drnholec
- žádost p. Paulovičové o výměnu oken 
– v letošním roce pravděpodobně městys vý-
měnu neuskuteční z důvodu nedostatku fin. 
prostředků
- schválila žádost p. Klimešové o úhradu 
služeb za byt Dělnická 486/1 ve vlastnictví 
městyse
- na základě žádosti p. Němce doporučí 
zastupitelstvu úhradu kupní ceny na poze-mek 
na Brněnské ulici
- rada vzala na vědomí odpověď E.O.nu 
na stížnost městyse ve věci opakujících se 
výpadků el. proudu  
- rada se zabývala řešením obtížné situace 

návrh schválila,  zvýšení stočného pro občany 
navrhne zastupitelstvu až k datu 1. 1. 2009. 
Rada schválila zakoupení 2 ks čerpadel – fin. 
náklad zhruba 24 tis. Kč pro ČOV Drnholec. 
- Rada doporučila starostovi přijetí 3 pra-
covníků z úřadu práce do „rychlé roty,“ na něž 
bude poskytnut z úřadu práce příspěvek cca  
12.000,- Kč měsíčně na jednoho pracovníka.
- rada uložila předvolat k jednání ve věci 
výměny stodoly za pozemky městyse p. Zůbka 
Zdeňka
- schválila prominutí poplatku za odpady 
pro rok 2008 dvěma občanům z důvodu 
trvalého pobytu v zahraničí
- pověřila starostu účastí na dražbě po-
zemků v k.ú. Drnholec
- vzala na vědomí vyúčtování LSPP za rok 
2007
- uvítala iniciativu skupiny pod vedením 
Ivana Chrenovského uskutečnit brigádu na 
provedení nových nátěrů autobusové zastávky 
a zároveň ohlídání, aby k tomuto nedocházelo
- ve věci reklamní brožury rozhodla při-
zvat na dnešní zastupitelstvo pořizovatele 
- rada schválila zápis do kroniky obce za 
rok 2007 a zároveň schválila kronikářce p. 
Mgr. Palíkové ve výši 6.500,- Kč.
- rozhodla dnešnímu zasedání zastupi-
telstva navrhnout fin. vyrování p. Hadašové 
Táni za sklep na Husové ulici ve výši 35 tis. 
Kč 
- schválila vyvěšení záměru na odprodej 
pozemku p. Vutovovi 
Na svém zasedání dne 10.3.2008
- prodloužila Stopkové Zdeňce nájem 
z bytu o další dva roky 
- vyhověla žádosti Kubiše Martina o za-
koupení průtokového ohřívače vody do bytu   
- k žádosti Marko Štěpána – pozemek KN 
127 je ve vyřizování 
- vrácení stavebního pozemku z lokality 
Pod Sýpkou je předmětem jednání dnešního 
zastupitelstva 
- rada schválila vyvěšení záměru na od-
prodej pozemku Krystíkové Dagmar (Ondráček 
Vlastimil - dvůr) 
- rada schválila vyvěšení záměru na pro-
nájem nebyt. prostor - velkosklad Texl 
Výsluní
- rada schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě  
s Dataxou s.r.o. - zajištění vnitřního systému 
kontrol příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola Drnholec
- schválila návrh rozdělení hospodářského 
výsledku ZŠ a mateřské školy Drnholec za rok 
2007. Byla vykázána ztráta 1.730,29 Kč, která 
bude uhrazena z rezervního fondu
- byla projednána otázka škod způsobených 
větrem na místním hřbitově. V současné době 
probíhá jednání s pojišťovnou, v případě 
neúspěchu rada projedná konkrétní případy 
a bude hledat možnosti fin.odškodnění 
z rozpočtu městyse Drnholec
- rada se zabývala připomínkami ing. Ka-
brhelová za o.s. Výsluní, ke snížení rychlosti 
- odbor dopravy trvá na svém nedávném 
rozhodnutí, polní cesty budou řešeny až 
po pozemkové úpravě, Nové vinařství 
– příjezdová cesta je v pořádku, zápach je 
předmětem pravidelných jednání s Agro 
Měřínem 
- schválila dodatek č. 1 Mandátní smlouvy 
s p. Antošem – technický dozor stavby ZŠ.

Zprávy o činnosti rady městyse Drnholec od posledního zasedání zastupitelstva městyse 
Drnholec, konaného dne 13.12.2007
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Dotazy ....................
Zajímalo	 by	 mě,	 kdy	 se	 bude	

dělat	asfaltová,  popř.	 	alespoň	nějaká	
štěrková silnice nebo cesta spojující 
ulice Výsluní. Poté,	 co	 jsme	 se	 tu	 ko-
nečně	 dočkali	 kanalizace,	 tu	 zůstala	
cesta	 jak	 zorané	 pole.	 Dále	 by	 mě	
zajímalo,	jak	se	bude	dál	postupovat,	
-	 a	 jestli	 vůbec	 -	 v	 asanaci okolí 
bývalého zavřeného,	mě	tedy	připadá,	
že	 spíše	 jen	 rozšířeného smetiště a 
okolí. Proč	 se	 například	 před	 jeho	
zakonzervováním	 nepodnikla	 nějaká	
sběrná	 akce	 pracovníky	 obecního	
úřadu?	Jestli	tedy	nejen	občan	Výsluní	
chce	jít	někam	do	 \”přírody\”	např.	se	
psem,	 není	 moc	 směrů,	 kam	 se	 může	
pěšky	 po	 nějaké	 bezpečnější	 cestě	
vydat.	Pominu-li	zápach	z	místních	pra-
sečáků	 o	 jehož	 minimalizaci	 se	 sna-
ží	 matka	 prostřednictvím	 občanského	
sdružení,	 procházka	 mezi	 rozježdě-
nými	 odpadky	 je	 jako	 dostat	 drá-
tem	 do	 oka.	          (František Vojtek)

Dobrý	 den,	 chtěl	 bych	 se	 zeptat	
pana	 starosty,	 nebo	 jiné	 kompetentní	
osoby	 na	 obecním úřadě, jak	 se	 daří	
společnosti KARKOV, spol. s r. o.	 Po-
dnikatelským	 záměrem	 této	 společnosti	
měla	být	těžba	minerální	vody	v	katastru	
obce	 Drnholec	 v	 lokalitě	 “Kradlov”	
a	 obec	 Drnholec	 je	 vedena	 jako	

společník	se	splaceným	vkladem	34	351	
000,-	Kč.	Výpis	z	obchodního		rejstříku	
lze	 nalézt	 na	 adrese	 www.drnholec.
chytrak.cz a	nebo	také	přímo	na	portále 
justice.cz. Dle	mých	informací	se	roční	
rozpočet	 obce	 pohybuje	 kolem	 10	mil.	
Kč,	proto	by	mne	také	zajímalo	z	jakých	
prostředků	 byl	 tento	 podíl	 splacen.	
Za	 odpověď	 předem	 děkuji. (anonym)

* * * * * * * * * * * * * * *

 Odpovědi ................ 
 K příspěvku ve věci Karkov 
s.r.o. uvádím, že společnost byla po 
předchozím schválení zastupitelstvem, 
založena v roce 1994. Snahou bylo 
zajistit pracovní příležitosti a zvýšit 
příjmy obecního rozpočtu. Obec se 
tehdy zavázala uhradit 20 tis. Kč před 
zápisem do Obchodního rejstříku. Dále 
se obec zavázala poskytnout stavební 
pozemek a záruku pro bankovní 
ústavy ve výši zhruba 35 mil. Kč na 
podnikatelský záměr - těžba pitné vody. 
Započitatelný poměr mezi společníky 
a obcí byl 9:1. Byl uskutečněn drobný 
výkup pozemků od vlastníků, vrty, pří-
vod el.energie atd. Nic z tohoto ne-
hradila obec. Ze zahraničí měli zbý-
vající společníci příslib úvěru, tento 
nakonec nezískali, rovněž tak v ČR jim 
nebyl poskytnut. Takže obec nepřevedla 

Starosta odpovídá......  reakce	na	otázky	z	internetového	diskuzního	fóra
stavební pozemek a ani nezastavila 
žádný majetek pro bankovní úvěry. 
Městys Drnholec v současné době při-
pravil podklady, jednatel připravuje od-
prodej zůstatkového majetku tak, aby 
rozhodnutím valné hromady mohlo být 
provedeno zrušení společnosti. Tolik k 
dotazu občana, který skrývá totožnost. 

Dále bych reagoval na další dotazy 
z diskuzního fóra na internetových 
stránkách obce. K věci vozovky na 
Výsluní uvádím, že vybudování kana-
lizace a části vozovek na Výsluní 
vyžaduje 6 mil. Kč. Část ve výši 3 mil. 
Kč městys Drnholec uhradil z rozpoč-
tu roku 2007 a zbývající část bude 
uhrazena z rozpočtu roku 2008. Jenom 
pro informaci rozdíl příjmů a povinných 
výdajů městyse na rok činí 4 mil. Kč 
(které se mohou proinvestovat). To 
znamená, že můžeme uskutečňovat 
pouze to, na co máme nebo získáme z 
dotačních titulů. O tom, že získáváním 
dotací se zabýváme neustále, se můžete 
přesvědčit nahlédnutím do zápisů rady, 
zastupitelstva atd. K dotazu na prostory 
bývalého Klubu důchodců sděluji, 
že zastupitelstvem městyse bylo roz-
hodnuto o odprodeji. Ke skládce T.K.O. 
- na skutečnost ukončení činnosti sklá-
dky byli občané v dostatečném časo-
vém předstihu informováni.

                
      Josef Čápek - starosta

Vichřice EMMA 
se nevyhnula ani Drnholci
 Viditelným důsledkem jejího 
řádění byl vyvrácený smrk na ná-
městí. Naštěstí se nejednalo o „živý“ 
strom, ale o stále čerstvě vyhlížející 
rekvizitu uměle vsazeného stromu, 
který každoročně zdobí střed obce 
v období Vánoc.
 Mnohem větší škody způsobila 
Emma na místním hřbitově.

Foto:	Vlastimil	Pospíchal
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 V sobotu 8. března v dopoledních 
hodinách se setkali v tělocvičně 
místní základní školy malí sportovní 
gymnasté. Tentokrát přijelo se svý-
mi trenéry, vedoucími, učiteli či 
rodiči, prostě s těmi, kteří dávají svůj 
volný čas ve prospěch dětí, „jen“ 
68 chlapců a děvčat z pěti dalších 
škol, aby předvedli své výkony na  
již tradičním závodě ve sportovní 
gymnastice žactva základních škol a 
nižších ročníků víceletých gymnázií. 
Letos se již toto měření sil konalo po 
dvanácté, organizace celé této akce 
byla zvládnuta i zásluhou žáků a 
zaměstnanců drnholecké školy, kteří 
se podíleli na zdárném průběhu této 
soutěže. Výkony soutěžících byly často 
odměněny potleskem diváků ve  zcela 
zaplněné  tělocvičně.
 Mezi sedmi dětmi  předškolního 
věku  byla nejlepší Sabina Macharová 
ze Slavkova u Brna v silně  obsazené  
kategorii prvních a druhých tříd zví-
tězila  Veronika Prokešová, která jako 
jediná reprezentovala ZŠ Šitbořice. 
Diplom a odměnu za první místo ve 
stejně početně obsazené kategorií dívek 
3.-5. tříd jako předchozí (15 soutěžících 
) si odváží domů do Slavkova Aneta 
Macharová a radost z vítězství ve 
dvou  nejstarších  kategoriích dívek 
měly Barbora Křížová (6. 7. tř.) a Jana 
Baštová,  obě z Gymnázia Bučovice.

 Chlapecké kategorie byly velmi sla-
bě obsazeny, navíc mezi sebou měřili své 
síly jen  domácí  závodníci. V  kategorii 
mladších  žáků  stanul na stupních vítězů 
Nadim Abassy, ve starších žácích byl  
nejúspěšnější Martin Ondráček.V žádné 
kategorii sice nezvítězily , ale přesto byly  
spokojeny závodnice ze Šlapanic, neboť 
i ty  stanuly na stupních vítězů, i když ne na  tom nejvyšším. Bez výrazného  
úspěchu, ale s cennými zkušenostmi, odjeli závodníci  z Moravské Nové Vsi.
 Dvanáctý ročník gymnastických závodů v místní tělocvičně se, i díky 
sponzorům, vydařil. Vzájemné měření sil mezi  místy,  kde se věnují gymnas-
tickým  nadějím, je  natolik potřebné, že si vedoucí družstev slíbili, že i v příštím 
ruce se v Drnholci opět sejdou., tentokrát již 13. ročníku.
       (jan)

Malí sportovní gymnasté soutěžili v Drnholci

ZE
 ŽIV

OTA ŠKOLY

Převzato	z	www.drbnik.obecdrnholec.cz	-	foto:	Tomáš	procházka
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Kontrolní den ve škole
      13. 2. 2008 proběhl další kontrolní den ve škole. 
Bylo konstatováno, že průběh prací je v souladu 
s časovým plánem, vybírala se barva fasády a byly 
projednány práce hrazené ze spoluúčasti Městyse 
Drnholec. Jedná se o žaluzie z jižní strany školy, nový 
hromosvod, opravu vnitřních povrchů stěn, drobné 
práce spojené s rekonstrukcí ÚT a přívodu plynu.
   Letošní zima umožňuje práce venku, čímž 
nedochází k narušování výuky. Ostatní vnitřní práce 
(rekonstrukce topení, podlahy chodeb) se provedou 
o letních prázd-ninách.
     Nezbývá než si přát, aby i zbytek přístavby školy 
se v příštích letech dočkal podobnérekonstrukce.   
                     J. Staša

Druhé kolo šachů - 7. 2. 2008
 Po dvoutýdenní vynucené přestávce (chybějící lidé či 
dříve končící vyučování) pokračoval dnes šachový souboj 
mezi učiteli a žáky druhým 
kolem. Byla odehrána tři 
utkání a učitelům se podařilo 
díky dvěma vítězstvím a jed-
né prohře srovnat nepří-
znivé skóre (současný stav je 
3,5 : 3,5). Vyrovnané utkání 
mezi ředitelem a Vlastíkem 
Tomaštíkem přitom trvalo 
hodinu a půl (ředitel v zájmu 
turnaje omluvil Vlasťu z ob-
čanské výchovy).

 Ač mnozí prorokovali hory na blátě, lyžování jsme si 
nakonec užili dost. Sníh byl sice jenom na sjezdovkách a byl 
mokrý a těžký, ale dalo se jezdit na carvingových lyžích, na 
bladech i na snowboardech, takže si všichni užili.
 Tři naši žáci si bohužel vyzkoušeli i služby Horské 
služby a cestu sanitkou. Naštěstí nešlo o zlomeniny, ale jen 
o natažené vazy. Horší byla malá epidemie střevní chřipky 
(zvracení, průjmy), která však trvala jen dva dny. Nejhůř 
odskákala hory naše zdravotnice, která byla od začátku 
lyžeřského kurzu díky úrazům a nemocem v jednom kole a 
kterou odvezla v noci se zápalem plic sanitka do nemocnice. 
Její práce se ujala na zbytek kurzu doposud se rekreující 
doktorka Nečasová. A co si přát do příštích hor?  Snad jen 
více a lepšího sněhu a žádné úrazy a nemoci...
 

Hory 2008 • 22. - 29. únor 2008

Jako koždoročně i letos se podíleli žáci školy (zvláště 
ti mladší) na kulturním programu k Mezinárodní-
mu dni žen, který uspořádal SOZ Drnholec 8. břez-
na v kulturním domě.

Převzato	z	www.drbnik.obecdrnholec.cz	-	foto:	Tomáš	procházka
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Pokračování	ze	strany	5.

 Ještě se členové redakční ra-
dy pořádně „nevydýchali“ po prvním 
čísle Občasníku a už jsou v kalendáři 
vyznačeny Velikonoce - svátky, z nichž  
neděle velikonoční je už několik dese-
tiletí svátkem  nejen  pro  místní  produ-
centy vína, ale i pro milovníky vína. 
S výstavou vín  jsou  spojeny  nemalé 
organizační činnosti. I když ochotných 
lidí pomoci bohužel ubývá, moc mla-
dých se do organizace nehrne.
 Často přemýšlím, kde je 
příčina zaostávání Drnholce oproti 
vesnicím v okolí. Důvody jsou myslím 
zřejmé. Neochota mnohých přiložit ru-
ku ke společnému dílu je patrná, k tomu 
připočtěte drnholecký konzervatismus, 
jež jsme snad převzali od našich 
německých předchůdců. Ti v 19. století, 
když se budovala železnice, tak ji 
nechtěli. Mysleli krátkozrace, neboť se 
domnívali, že nový druh dopravy vezme 
místním formanům  práci. A vzal a sou-
časně si zablokovali cestu k dalšímu 
hospodářskému rozvoji Drnholce.

 Říká se, že každý stát má 
takovou vládu, jakou si zaslouží. 
Přeneseně se říká, že každá obec má…
……..Už bych se opakoval, Okolní 
vesnice mají to štěstí, že jsou něčím 
výjimečné. Jevišovka dostává dotace  
od Chorvatů, Nový Přerov v rámci  
přeshraniční spolupráce, Novosedly 
mají  lepší dopravní  spojení a  jsou zde  
průmyslové  podniky a  přiznejme si,  
podnikaví  vinaři. A Pasohlávky? Ty 
měly v posledních třiceti letech štěstí.  
Je tu  prostor  k rozvoji turistiky. 
 A Drnholec? V této chvíli 
„vděčím“ anonymu, který se ptal pro-
střednictvím internetových stránek Drn-
holce na společnost Karkov. Zatoulali-li 
jste se na stránky HYPERLINK http://
www.justice www.justice.cz, máte  po-
odhalenu roužku tajemství. Zjistíte, 
že pan starosta po roce 1990 (nebyl 
jím ten současný) byl v době výkonu 
své funkce počátkem devadesátých 
let  minulého století činný v několika 
společnostech. Možná se jednalo o 
nezdařené podnikatelské záměry.
Dnes jsou tyto společnosti v likvidaci. 
Zajímavý je  i  případ 34 milionů Kč 
vložených do jisté společnosti. Před  
časem  ztratil Drnholec díky podobným  
aktivitám budovu  tzv. staré pošty 

na Tyršově ulici - sklepy AGRAS.
 A ti pánové, kteří si rozpor-
covali Státní statek Drnholec, tak jej 
taky přivedli na buben. Proč nebyl 
obnoven  nadační statek? Jak skončily 
ústřední dílny, proč jsou závlahy dnes 
v majetku  úplně někoho jiného, proč  
nebyla dokončena čerpačka? Proč 
jsou sklepy na horním dvoře prázdně 
a není zde vinařství? Podívejte, 
v jakém stavu jsou památkově chráněné 
objekty. Pamatujete na slepá ramena 
Dyje? Kam se ztratil zámecký park? 
Proč byly vraceny dotace na opravu 
památek? Dnes zde na polích v našem 
katastru (oblast Výsluní) hospodaří 
zemědělské družstvo z Vysočiny, ale 
na jeho internetových stránkách ani 
není napsáno, že v Drnholci hospodaří 
na několika stovkách, možná tisících 
hektarů. Co je ochotno jeho vedení 
pro Drnholec dobrého udělat. Bude  
zde investovat? Kdy? Zatím spíš 
slyšíme stížnosti  občanů z Výsluní na 
jeho neekologický přístup k likvidaci 
kejdy, což je problém, táhnoucí se 
delší dobu.   
 K tomu připočtu ještě „doko-

nalou obchodní politiku“ COOP Miku-
lov. A připomenu-li „a co děti? 
Mají si kde hrát?“ Máme tu místo 
vhodné  k relaxaci? Kdo za to může? 
Současní zastupitelé? Ti minulí?  
Každý  z nás máme svůj díl viny.  Ti 
schopní neochotou vstoupit do   místní 
politiky, ostatní  už jen  tím, že  kašlou 
na věci  veřejné a  nechtějí  jít ani  k 
volbám. Nebo si myslíte, že Drnholec 
vzkvétá? 

 Po napsání této úvahy jsem  
byl mile překvapen, když jsem šel  ko-
lem autobusové zastávky. Nevím 
přesně, kdo ji dal  do „pucu“, i když to 
tuším, protože  o víkendu jsem viděl  na  
tomto místě mladíky v čele s Ivanem 
Chrenovským. Dokázali tak, že jsou 
schopni se spojit, aby učinili dobrou 
věc, která je hodna následování.

 Quo vadis Drnholec? Snad 
správnou cestou,  neboť v mládí  je bu-
doucnost a naděje. Dokážeme se ale 
poučit z chyb našich předchůdců?	 	

	 	 	 Jiří	Janeček

Quo vadis, Drnholec 
..aneb	několikero	úvah	nad	současným	stavem	našeho	městyse	

	 Rada	 Městyse	 Drnholec	 velmi	
uvítala	úmysl	skupiny	mladíků	pod	ve-
dením	Ivana	Chrenovského	zorganizo-
vat	 brigádu	 na	 provedení	 nových	 ná-
těrů	 přístřešku	 autobusové	 zastávky,	
který	 byl	 silně	 poznamenán	 „útoky“	
sprejerů.	 O	 úspěšném	 výsledku	 jejich	
snahy	se	můžete	sami	přesvědčit.		
	 Rada	zároveň	ocenila	i	jejich	ini-
ciativu	 dohlížet	 na	 to,	 aby	 si	 zastávka	
zachoval	 svůj	 pěkný	 vzhled	 i	 do	 bu-
doucna.

Alois Švejda, místostarosta

 Rada chválí
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 Kdy firma Sikos, s.r.o. vznikla?
	 Firma	Sikos,	s.r.o.	vznikla	začátkem	
roku	 2006,	 poté	 co	 byl	 odkoupen	 o-
bjekt	 bývalé	 provozovny	 Mountfield	 v	
Drnholci.	Po	drobných	úpravách	mohl	
být	provoz	zahájen	5.	května	2006.

 Co je předemětem podnikání 
této firmy ?
	 Hlavní	 předmětem	 podnikání	 je	
prodej	 vinařských	 a	 zahrádkářských	
potřeb,	 krmiv,	 barev-laků,	 prodej	 pra-
covních	a	ochranných	pomůcek.	V	roce	
2007	 byla	 firma	 rozšířena	 o	 provoz	
pneuservisu.

 Co můžete nabídnout občanům 
a firmám v Drnholeci a jeho okolí ?
 Pro vinaře,	 malé	 nebo	 velké,	 je 
v naší prodejně připraven široký sor-
timent vinařských potřeb,	jako	je	vinař-
ská	 chemie,	 moštoměry,	 lisy,	 kádě,	
mlýnky,	postřiky,	hnojiva,	nůžky,	vázací	
potřeby,	filtry	a	filtrační	desky.	Nově	mají	
zákazníci	možnost	nechat	si	vypískovat	
do	 skla	 (sklenice,koštýře,	 demižony,..),	
podle	 svého	 vlastního	 návrhu	 a	 přání.	
Tato	 novinka	 je	 u	 zákazníků	 vítána	 a	
stává	 se	 pravidelností	 v	 jejím	 využití	
jak	 pro	 jednitlivce,	 ale	 také	 pro	 firmy	
a	 obce.	 Takto	 pískované	 dárkové	 sady	
si	můžou	 zákazníci	 na	 prodejně	 přímo	
zakoupit	i	hotové.

 Zahrádkářům nabízíme v tomto 
jarním období spoustu osiva, substrátů, 
jarních i celoročních postřiků,	zahradní	
nářadí	 a	 pomůcky,	 netkanné	 textilie,	
nové	druhy	plastových	květináčů	a	tru-
hlíků,	plastový	nábytek.
Dále	 zde	 najdete	 kompletní	 sortiment	
syntetických	 i	vodou	ředitelných	barev,	
lazurovacích	laků,	ředidel,	natěračských	
pomůcek	a	bazénové	chemie.	
	 Pro	 chovatele	 domácích	 zvířat	 je	
zde	velké	množství	zboží	-	krmné	směsi,	
vitamínové	doplňky,	ale	i	granule,	kon-
zervy	a	pamlsky	pro	psy	a	kočky.
	 Občané	i	firmy	si	u	nás	mohou	vy-
brat	ze	širokého	sortimentu	pracovních	
a	ochrammých	pomůcek,	oděvů	a	obuvi.	
V	 minulém	 roce	 jsme	 zavedli	 možnost	
potisku	 pracovních	 oděvů	 logem,	 ná-
zvem	firmy,	dle	přání	zákazníka.
V	pneuservisu	jsou	to	kompletní	servisní	
služby,	prodej	nových	pneu,	autobaterií,	
autokosmetiky.	 Prodej	 potřeb	 pro	 cy-
klisty,	 jako	 jsou	 duše,	 pláště,	 lepení,	

zámky,	 pumpy,	 atd.	 Naše	 firma	 zpro-
středkovává	 prodej	 na	 splátky	 pro-
střednictvím	Home	Creditu.

 Co plánujete pro nejbližší bu-
doucnost?
	 V	letošním	roce	bychom	chtěli	více	
rozšířit	 prodej	 skútrů	 a	 příslušenství.
Pro	 nadcházející	 sezónu	 zavádíme	 do	
prodeje	 nové	 druhy	 tlakových	 moto-
rových	rosičů,	motorových	postřikovačů	
a	 čerpadel	 motorových	 i	 elektrických.
Jak	se	v	 tisku	 i	médiích	objevují	 různé	
druhy	 novinek	 v	 oblastech	 postřiků,	
hnojiv,...,	 tak	 i	 my	 se	 snažíme	 tyto	
novinky	 našim	 zákazníkům	 nabídnout.

 Kdy je možno využít služeb Vaší 
firmy?
pondělí  - pátek  8.00 - 17.00 hod.
(listopad - únor  8.00 - 16.00 hod.)
sobota 8.00 - 11.00 hod.
Služeb	pneuservisu	je	možno	využít	i	po	
pracovní	době	dle	telefonické	dohody.

---------  Napsali o nás --------
------ v časopise Okno  Fenster
 Fenster- Okno je podyjský časopis pro kulturu, politiku a hospodářství, který vychází 
dvojjazyčně (česky a německy) čtyřikrát ročně. V posledním čísle jeho druhého ročníku 
si jeho čtenáři mohli přečíst v posledním  čísle jeho druhého ročníku, které vyšlo  koncem  
minulého roku článek Otakara Babůrka Anglický steak na jihu Moravy, jímž  představuje 
místní hotel a s ním  tak trochu dělá  reklamu i Drnholci. Z článku vybíráme následující 
vybíráme následující  úryvky: „Když se po dlouhém pobytu v cizině vrátíte  zpět domů, tak 
vás nejprve napadne tady něco nového udělat, něco, co tady chybí a co by mohlo přispět ke 
zkvalitnění třeba gastronomie. Tak  taky Daniela a John Wornell v Drnholci.
 Myslím, že ten  pravý steak a obzvlášť třistagramový T-Bone steak z dobře odleželého 

argentinského masa  je už dostatečným důvodem k tomu, aby se člověk  vydal do Drnholce. Vychutnáte si ho v jídelně hotelu zařízené 
jako pravý anglický  pub a pokud ještě plápolá oheň v krbu, nic nebrání maximálnímu kulinářskému požitku.“
 Hlavní specialitou kuchyně je ale pravý anglický beefsteak nazvaný John´s Steak (200g - 290 Kč) podle Johna Wornella, manžela 
majitelky Daniely, pravého Angličana, který se přes Německo, kde se Wornellovi seznámili, dostal až na jižní  Moravu. Zde si 
zakoupili bývalý měšťanský dům, který přebudovali do současné podoby. Naleznete zde hotel, restauraci a bar, kde chybí snad jediné 
- anglická  piva. Autor článku se projevil jako středoevropský patriot, neboť čtenáři sděluje:, že „ta česká, co jsou na čepu, chutnají 
našinci stejně líp.“
 A v závěrečné části se autor článku věnuje tomu,  kvůli čemu  putují na jih  Moravy   ve stále větším  množství turisté…Ano,  
kvůli vínu. Ve vinném sklepě jsou návštěvníkovi nabízena vína z jihu Moravy a také vína zahraniční Vedle  vín ledových a slámových, 
novinek  z posledních  let, se zvláštní pozornosti  těší vína z Nového vinařství, především cuveé oceněné cenou  za nejlepší design roku 
2007 
 Autor článku je zřejmě labužník,  jídlům  jsou věnovány i další pasáže: “Pro milovníky lehké stravy se nabízí nejen sladkovodní, 
ale i  mořské speciality, bezmasá jídla a bohatý výběr čerstvých salátů A závěr je jednoznačný: Stavte se, stojí to za to.
                  -	pro	občasník	zaznamenal	-jan-

Představujeme..........................

..........................................
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 Moje výtky vůči COOP Mikulov o 
situaci nákupního střediska jsem shrnul 
do těchto dotazů, na které očekávám 
v každém případě odpověď jako občan, 
který si nechce ani tak stěžovat, ale 
chce být informován.
 Je krácení prodejní doby a za-
vření Vaší prodejny přes poledne od 
12 do 14 hodin zkvalitnění Vašeho 
prodeje?
 Je zmenšení prodejní plochy 
cestou vedoucí ke zkulturnění pro-
deje?
 Je zúžení sortimentu zboží ces-
tou vedoucí ke zvýšení  tržeb?
 Co udělalo vedení Vašeho druž-
stva ke zviditelnění  nákupního 
střediska v Drnholci? Kolikrát jste 
upozornili  na Drnholec v reklamách 
apod.?
 Jaká  je Vaše  kádrová politika? 
Pokud nákupní středisko v Drnholci 
vykazovalo trvalý pokles, jaká opa-
tření  jste  v minulosti  učinili, aby 
došlo k zastavení poklesu tržeb? 
Kolikrát jste dosadili na určitý čas 
schopného vedoucího – něco jako  
nucenou  správu, aby se pokusil 
o nápravu a zvrat? Mám na mysli 

 Během začátku letošního roku 
se začalo dosti spekulovat o práci 
Drnholecké chasy o.s., chápu, že 
spousta lidí byla zklamána z toho, 
že se nekonal fašank. Nám to bylo 
také líto, ale bohužel jsme nesehnali 
kapelu. Spousta lidí chasu obviňuje 
z nečinnosti, ale ruku na srdce, kolik 
z Vás bylo na nějaké zábavě, kterou 
jsme organizovali??? Je ovšem spou-
sta lidí,kteří se nás zastávají a spo-
lupracují s námi... Na našich stránkách 
je velmi otevřená diskuse, všechny 
články mají své pro a proti... 

COOP Mikulov a nákupní středisko v Drnholci podruhé

 Pro letošní rok chasa určitě 
zorganizuje Průvod svobodných 
mládenců na Velikonoce, Hody a 
Kateřinskou zábavu, na kterou Vás 
doufám dorazí letos mnohem víc... 
Dále se chceme zúčastnit Koštu ví-
na, který bude o velikonoční neděli 
a doufáme, že si s cimbálkou za-
zpíváme a zatancujeme... 
 Dále bychom chtěli poprosit 
občany, kteří mají fotky a třeba i jiné 
vzpomínky na různé trdice a nemají 
doma počítač, aby to nechávali v 
knihovně u paní Šimčíkové, která 

mi to předá a já se zaručím, že to 
co nejdříve v pořádku vrátíme... 
Samozřejmě tam můžete nechávat i 
své návrhy, abychom věděli, co byste 
chtěli, aby se v obci dělo... Pokud 
budou mít lidé zájem uspořádáme 
schůzku s občany a rádi si s Vámi 
popovídáme a prodiskutujeme všech-
ny návrhy... A nakonec chci poděkovat 
za Vaši podporu Drnholecké chase 
o.s. a věřím ve Vaši stálou přízeň
    
      j.kyticka@centrum.cz>	

 V	 posledním	 loňském	 čísle	 Drnholeckého	 občasníku	 jsem	 reagoval	 na	 dopis	 místopředsedkyně	 COOP	
Mikulov	Vlasty	Límanové,	zastávající	 funkci	obchodně	provozní	náměstkyně,	který	byl	zaslán	panu	starostovi	
Josefu	Čápkovi.	Tento	dopis	byl	zveřejněn	i	na	internetovývh	stránkách	naší	obce.	Reagoval	jsem	na	něj	článkem	
v	místním	Občasníku	pod	názvem	„Má COOP Mikulov zájem, aby i jeho zákazníci v Drnholci byli spokojeni?“ 
Popravdě	řečeno,	očekával	jsem,	že	na	mou	otázku	bude	zodpovězeno,	avšak	do	dnešního	dne	se	tak	nestalo.	
	 28.	února	jsem	předal	na	vedení	COOP	Mikulov	dopis	s	níže	uvedenými	dotazy	s	tím,	že	jako	občan	mám	
právo	být	informován	a	předal	je	do	rukou	paní	Límanové,	která	mi	sdělila,	že	o	uvedené	kritice	v	Občasníku			
nevěděla	a	ani	nebyla	informována.	Proto	jsem	s	textem	dopisu	seznámil	i	prodavačky	nákupního	střediska	a		
zastupitelstvo	Drnholce.	Překvapením	pro	mě	je,	že	stále	existuje	dohlížecí	výbor	Jednoty,	avšak	tento	výbor	je	
pro	mě	anonymní,	neboť	nikde	není	zveřejněno	jeho	složení.

průmyslové zboží, kde úpravami sorti-
mentu mohlo dojít k žádoucím změ-
nám.
 Jsme u pronájmů. Nevím, proč ne-
byly myslím za celou dobu existence 
nákupního střediska v provozu prosto-
ry, které mohly sloužit jako cukrárna, 
bistro, rychlé občerstvení, kde je před-
zahrádka a kde je už léta veterinární 
ordinace. Objekt nákupního střediska 
vybudovali místní občané v akci Z. 
Nevím v této chvíli, zda jste za objekt  
zaplatili a pokud ano, netuším  kolik   
obec dostala zpět peněz. Pokuste se 
vysvětlit, jaký finanční obnos jste za 
objekt zaplatili a kdy jste nákupní 
středisko koupili.
 Co jste učinili, aby Vaši zákaz-
níci, nejen občané v Drnholci, ale 
i jeho náhodní návštěvníci, byli  
spokojeni?
 A zkusím ještě jednu  maličkost, 
avšak z jiného soudku. Požádá-li Vás  
organizace o sponzorský dar na ně-
jakou akci, dáváte vůbec? Pokud 
ne, je vše v pořádku. Dali-li jste však 
v jiných místech, zajímá mne, kolik 
za posledních deset let přispěla Vaše 
organizace v průměru ročně na  

různé akce jako sponzoři, resp. na 
který typ akcí a jaké  procento z této 
částky jste poskytli organizacím 
v Drnholci?
 Myslím, že otázek je více než 
dost. Vedle jistě závažných jsou dal-
ší, které jsou možná pro zkušené 
manažery v obchodním podnikání ú-
směvné. Vím, že v byznysu nezná bratr 
bratra, ale také vím, že opustit získané 
pozice je snadné, ale je velmi obtížné 
je vydobýt zpět. A tady, jak jsem o  
tomto přesvědčen, představenstvo 
COOP Mikulov selhalo. Věřím, že se 
dočkám od vedení COOP plnohod-
notné odpovědi. S odpovědí určitě bu-
deme samozřejmě informovat i čtená-
ře Drnholeckého občasníku. Myslíme 
si, že prognóza dalšího rozvoje COOP 
Mikulov v nákupním středisku Drn-
holec určitě zajímá i další  obyvatele.  
A ti by se mohli objevit v pondělí 31. 
března na schůzi COOP (Jednoty) v 
Drnholci, kde by se určitě dozvěděli 
víc. 
	 Poznámka:	 do	 termínu	 vydání	 to-
hoto	 čísla	 Občasníku	 došlo	 k	 posunu	
vpřed,	 COOP	 avizuje	 změnu	 prodejní	
doby	ještě	v	tomto	měsíci.												-jan-

DRNHOLECKÁ CHASA
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Mýtina	s	dominantou	vítězného	slouipu.

Stav vinařství v Drnholci 
 Komplex historických budov, z val-
né části bohužel zanedbaných, připomí-
najících nepovedenou privatizaci místní-
ho státního statku, se ve své době přímo 
nabízel k vytvoření výrobního provozu, 
kterým by mohl někdo z místních (a není 
jich málo) pozvednout oblast, jež by měla 
být pro prezentaci Drnholce v podstatě 
stěžejní - vinařství. Nenašel se tu však 
podnikatel, který by využil velkých skle-
pů postavených v minulosti, aby tuto 
myšlenku naplnil. Sám by vyprodukoval 
hrozny, které by sám zpracoval. Není zde 
nikdo z místních, kdo by se pustil do tohoto 
způsobu podnikání, kdo by byl ochoten 
v rámci  Moravských vinařských stezek 
mívat čas od času otevřený vinný sklep 
pro cyklisty, putující po těchto stezkách a 
tím propagovat Drnholec a pokusit se  tím 
podnikat i v oblasti cestovního ruchu, kde 
je možno očekávat další rozvoj.
 Teď jsem asi ukřivdil mnoha míst-
ním vinařům. Je zde spousta pracovitých 
lidí,  majitelů vinohradů značné rozlohy, 
vyrábějících kvalitní a chutná vína, pro 
něž mají dostatečný odbyt, ale  donedávna 
chyběla nějaká osobnost s produkcí vína, 
o kterém se mluví mezi znalci vína. 
Nechybí zde schopní vinaři, produkující 
opravdu špičková vína, ale  odvaha, s níž 
by se pustili do zdravého rizika podnikání, 
jímž by se jako v sousedních Novosedlech 
pokoušeli uvést Drnholec do většího 
povědomí nejen znalců vína. 
 Pravdou je, že Drnholec patřil  k těm 
místům, kde došlo k výměně obyvatelstva. 
Němci odešli, nové obyvatelstvo se 
přistěhovalo mnohdy z krajů, kde vinná 
réva se nepěstovala. Trvalo několik let, 
než se naučili víno jen vyrábět. Další léta 
trvalo, než přestali hledět na kvantitu a 
začali přemýšlet nad kvalitou. Také se 
ukázalo, pro koho  je pěstování vinné révy 
a výroba vína koníčkem, pro koho naopak 
utrpením. Dnes vlastní vinohrady lidé, pro 
které  je být  označen, že je vinař, poctou. 
Každoroční  místní výstavy vín jsou toho 
důkazem.
 I když i zde se obrací situace k lep-
šímu. V posledních letech se mluví o 
Novém Vinařství, a.s. a jeho domu Na 
Výsluní. Jedná se o mladé, progresivní 
vinařství, které usiluje dostat se  během  
několika let mezi špičkové výrobce vína 
v České republice. Je nové se vším všudy. 
Jeho výrobna  je ve skutečnosti  postavena 
na zelené louce, jak se v minulosti  říkalo  
novým, původním stavbám. Provozy No-
vého Vinařství byly postaveny ve velmi  
krátké době, první úroda se zde zpraco-
vávala již v roce 2005. Co snad trochu 
místním vadí, je to, že se jedná o dceřin-
nou společnost založenou zemědělskou 
firmou z Vysočiny, která  má v současné 
době podnikatelské  aktivity na majetcích 
dnes zaniklého  místního státního statku.

 Nové Vinařství vysázelo v letech 
2003 a v roce následujícím celkem 102  
hektarů vinic ve dvou viničních tratích: 
Langewarte o rozloze 62 ha v Novém 
Přerově v bezprostředním sousedství 
hranic s Rakouskem a zbývajících 40 
hektarů na Slunečném vrchu v Drn-holci.
 Jedná se firmu, jejíž filozofií je 
vyrábět víno nejvyšší kvality. Dosavadní  
úspěchy dosažené na světových výsta-
vách v Londýně a v Lisabonu jsou toho  
dostatečným  důkazem.
 Malý počet zaměstnanců pracuje  
pod vedením ing. Marka Špalka. Odvádí 
velmi pečlivou práci s cílem dosáhnout 
především patřičné vysoké kvality hroz-
nů. Provádí se značná redukce hroznů 
- silný zimní řez, zelená sklizeň tak, aby 
zatížení jednotlivých keřů se pohybovalo 
do maximálních dvou kilogramů hroznů.
 Sklizeň probíhá podle odrůd v ně-
kolika fázích od září do listopadu. Ně-
které keře se tedy sklízí až na tři etapy. 
Zvláštností  této firmy  je výroba  pouze 
bílého vína z hroznů bílých, červených i 
modrých. Výsledkem je rozmanitá škála 
bílých odrůdových vín která slouží jako 
surovina pro výrobu cuvée. (dříve jsme 
tomu říkali směs). Tímto způsobem 
vzniká deset vín, jejichž kvalita a po-
tenciál k archivaci mají stoupající ten-
denci podle jejich číselného označení. 
Zvláštností jsou vína v převleku, což jsou 
vína bílá vyrobena z modrých hroznů. 
Naši konzumenti znají tato vína jako 
cuvée Travesty a Phantom.
 Nové Vinařství  stojí u prosazování 
dalších novinek ve vinařství. Tou nej-
viditelnější je užití šroubového uzávěru, 
který zaručuje dlouhodobou svěžest a 
zachování aromatických látek.

 Opačnou filosofii výroby vína o-
bjevíme u jiné firmy sídlící prakticky   
centru obce. Vinné sklepy Drnholec 
jsou jen  jednou součástí  firmy Šimek- 
Bohemia. Do sklepů, které se pokusila 
svého času renovovat firma AGRAS 
Chýně, což se jí nepodařilo dotáhnout do 
úspěšného konce a skočila tak v konkurzu. 
Méně se již mluví o tom, že Drnholec 
vložil do této neúspěšné akce budovu, o 
kterou v rámci tohoto konkurzu přišel. 
Takových pomníků z časů raného kapi-
talismu po roce 1989 je i v Drnholci 
bohužel víc. Tato budova měla to štěstí, 

že je využita novým majitelem jímž se 
stala výše uvedená firma. Ta dováží vína 
ze zahraničí, od Balkánu po Jižní Ameriku, 
to zde  většinou dává do soudků a různých 
kovových nádob menších rozměrů, pou-
ze malá část je lahvována. Hledí spíše na 
kvantitu, i když kvalita je také v centru  
jejich zájmu. Firma provozuje několik 
vinoték na obchodně atraktivních místech  
v Praze a v Brně (Vaňkovka). Podaří-li 
se jí uskutečnit projekty, které plánují 
v Drnholci, stanou se objekty této fir-
my vděčným cílem cyklistů putujících 
po Moravských vinných stezkách. Cílem 
je nabídka levnějších, ale stále kva-
litních vín širšímu okruhu konzumentů. 
I tato firma zde působí teprve několik let.
 Drnholec je tedy zařazen mezi vi-
nařské obce. Rozloha vinic se proti  létům 
v minulosti poněkud rozšířila. Proti době 
před rokem 1945 vinných sklepů ubylo, 
spousta jich byla zničena. Zůstaly v pod-
statě dvě lokality, kde zůstaly vinné sklepy 
zachovány. Je to jednak ulice Husova, 
kde v délce několika set metrů jsou vy-
budovány sklepy. Další řada sklepů je uli-
ce Litobratřická, směřující na obec, je-jímž 
názvem je tato část pojmenována. Pod 
areálem Nového Vinařství se v akátí skrývá 
malá řada sklepů, vedoucích k specializo-
vanému hřišti na požární sport, spravovaný  
míst-ní organizací dobrovolných hasičů. 
Pokračujme  po silnici na Výsluní. Tudy 
se dostanete v podstatě na nejvyšší bod 
v katastru Drnholce. Uveďme si  nejvyšší 
místa: Pastvisko v blízkosti Troskotovic ve 
výšce 226 metrů n.m., dalšími zaměřenými 
body jsou Pec (Ofenberg) 210 metrů n.m., 
Šibeniční vrch (Galgenberg) ve výšce 201 
metrů. dalšími  vyššími body v katastru 
je Výsluní (Sonnenberg) 206 metrů a 
Velké hajdy 212 metrů. A hladina řeky 
Dyje se v Drnholci dostává do nadmořské 
výšky 173 metrů. Převýšení v kopcovité 
krajině je téměř padesátimetrové. Směrem 
západním se dostáváme na do  nejzápadněji  
položené vinařské oblasti na Znojemsko, 
kde jsou v organizování cykloturistiky 
po vinařských stezkách o několik kroků 
před námi. Pochopí místní, že toto je 
možná jedna z variant k lepší budoucnosti 
tohoto  stále malebného místa s bohatou 
historií, neutěšenou přítomností a nadějnou 
budoucností?

Vinné	sklepy	Drnholec
	 	 	 												-jan-

Nové vinařství na Výsluní



 Před několika lety jsme si připomněli, 
že místní zdroj informací tehdy nazývaný 
Drnholecký zpravodaj začal vycházet  před 
33 lety. První číslo bylo vydáno k 30. výročí 
osvobozen naší obce Sovětskou armádou 
v květnu 1975. Byl vydán na čtyřech 
listech popsaných jen po jedné straně. 
Na třech stránkách je popisován průběh 
závěrečných bojů druhé světové války. 
Poslední strana  se zabývá akcemi, pořádané 
k tomuto výročí. Začínal ve skrovných 
poměrech za mnohem horších podmínek. 
S jednou výhodou pro místní čtenáře. Byl 
totiž dodáván až do domu žáky základní 
školy. Mimo jiné se jednalo o slavnostní  
odhalení  pomníku  k 30. výročí  osvobození  
Drnholce Rudou  armádou.
 Zajímavostí je, že v hlavičce jsou 
vyobrazeny typické dominanty Drnholce, 
zámek a kostel, v názvu druhého čísla  prv-
ního ročníku je přimalován znak Drnholce. 
Z vyšších míst prý byli tehdejší představitelé 
Drnholce za tato vyobrazení pokáráni a 
od třetího čísla prvního ročníku splňoval  
hrozen s listy ideovou správnost, přesněji 
neutrálnost. V prvních letech existence 
Zpravodaje musel někdo, kdo uměl pěkně 
malovat pro každé číslo malovat titulní 
hlavičku vždy znovu. Tím býval zpravidla 
učitel   Emil Palík. Prvním šéfredaktorem,  
který se zasloužil  o  to, že nějaký informač-
ní  zdroj v Drnholci vůbec vycházel byl  
tehdejší ředitel školy Miloslav Kapusta 
Teprve od roku 1978 měli vydavatelé o 
trochu snadnější práci, neboť titulní stranu 
s hroznem a názvem Drnholecký zpravodaj 
měli předtištěnu.
 Příprava Drnholeckého zpravodaje 
byla mnohem složitější než je tomu dnes, 
v čase počítačů, internetu a digitální fo-
tografie… Tehdy se musela každá strana 
už bez chyb opsat na blánu, potom přišla 
na řadu tiskařská čerň a  cyklostyl, tisknout 
každou stranu zvlášť, pak kompletovat. 
 A čem se psalo před 30 lety v roce 
1978? Protože bylo kulaté výročí tzv.  
Vítězného února, tak úvodník se týkal 
událostí v únoru 1948 v Drnholci, jak 
je podle kroniky, dále si tehdejší čtenář 
mohl přečíst o činnosti Českého svazu žen 
v Drnholci, na druhé straně je zajímavá 
statistika z místní pošty a prakticky jednu 
stranu obsahuje historie  Drnholce, jenž byla 
otiskována na pokračování v průběhu roku 
1978. Jejím autorem byl Jan Šedivý, tehdejší 
vedoucí místního kulturního zařízení. Ne-
chybí společenská rubrika, kdo tehdy zemřel, 
kdo se narodil, kdo měl výročí, která podle 
reakcí čtenářů , chybělo v předcházejících 
ročnících  Občasníku.
 Místní   tisk  je důležitým   písemným 
pramenem, neboť se z něj  dovídáme, které  
názory se tehdy „nosily”, co zajímavého se 
odehrálo v životě Drnholce
	 	 	 												Jiří	Janeček
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Drnohlecký zpravodaj v roce 1978

1. Co se mi v Drnholci nelíbí?  S čím 
jsem nespokojen?
2. Co mně v Drnholci chybí? Co by 
se mělo v Drnholci změnit?
 Na to se ptali ve středu 27. února 
v poledních hodinách žáci 6. třídy na  
drnholeckém náměstí. Nesetkali se bo-
hužel s příliš vstřícnou reakcí ze strany 
dotazovaných. Přesto se objevily od 
některých respondentů zajímavé od-
povědi.
Sandra Heinischová
(studentka, 19 let)
1.	 Nepořádek	po	Drnholci.	
2.	 Park,	kam	by		mohly	jít		maminky	
s	malými	dětmi	na	vycházku,	kde	by	si	
mohli	 lidé	 sednout	 na	 lavičku,	 hřiště,	
kde	by	si	mohli	i	ti	odrostlejší	hrát.

Markéta Plucarová
(t.č. na mateřské, 33 let)
1.	 Nelíbí	se	mi		lhostejnost	mnohých	
lidí,	špatné	dopravní	spojení,	nedosta-
tek	pracovních	příležitostí	v	místě.	Jsem		
spokojena	s	možnostmi	kulturního	vy-
žití.
2.	 Přivítala	 bych,	 aby	 i	 v	Drnholci	
byly	nějaké	možnosti	zaměstnání,	chybí	
mi	tu	místa	k	sportu.

Jana Bršlicová
(lékárnice, 45 let)
1.	 Zanedbané	památky,	jejich	nedo-
končené	opravy,	např.	zámek,	radnice.

Jarmila Burešová
(poštovní doručovatelka, 58 let)
1.	 Volně	pobíhající	psi,	ke	kterým	se	
nikdo	nehlásí.
2.	 Mohlo	 by	 být	 lepší	 a	 kvalitnější	

dopravní	obslužnost	Drnholce.

Bronislava Šimčíková
(knihovnice, 42 let)
 1.	 Líbí	 se	 mi	 část	 náměstí,	 nelíbí	
lhostejnost	místních	lidí.
2.	 Snažila	bych	 se	o	 vylepšení	 cel-
kového	dojmu.

Bohumír Vydra
(majitel místního bistra, 45 let)
1.	 Špatně	propracovaný	(možná	není	
vůbec	)		systém	likvidace	nadměrného		
odpadu.
2.	 Určitě	by	to	zlepšení	zásobování	
zbožím	v	nákupním	středisku	Jednoty	
(COOP)		v	Drnholci.

Denisa Grulichová
(žákyně, 10 let)
1.	 Nepořádek	v	Drnholci.
2.	 Park.

Miluše Zabloudilová
(kuchařka, 35 let)
1.	 Neopravená	a	v	zimě	neudržovaná	
cesta	od	zastávky	do	školy.
2.	 Opravené	cesty	do	Drnholce	 i	 v	
něm.

Žena středního věku
1.	 Pomalovaná	zastávka,	pomalova-
né	zdi,	chování	některých	dětí		(zvláště	
chlapců)	na	zastávce.
2.	 Přála	bych	si,	aby	tu	nebyl	takový	
nepořádek	 a	 nevychovaná	 mládež	 a	
aby	se	rodiče	zajímali,	co	dělají	jejich	
ratolesti	po	večerech.
 Redakce Občasníku děkuje touto 
cestou všem žákům šesté třídy, kteří se 
na shromažďování odpovědí podíleli a 
současně se omlouvá těm,  na jejichž 
odpovědi se nedostalo.

ANKETA 
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Úvod
 Tak významný krajinný prvek, ja-
kým bezesporu údolní niva (území,	které		
bývalo		pravidelně	každoročně zaplavo-
váno) je, neunikl rozsáhlému  působení 
lidské činnosti. Její  osídlování a počátky 
zemědělské činnosti patrné již v neolitu 
(mladší době kamenné), započaly ces-
tu dynamických (prudkých) změn ve-
doucích postupně k destabilizaci až 
degradaci (k	narušení		rovnováhy		až	ke	
znehodnocení) původně polyfunkčního 
(víceúčelového) nivního systému. Přiro-
zené záplavy, které výrazným způsobem 
dotvářejí ráz nivy, se nerozvážnými zá-
sahy člověka staly jeho vlastní poten-
ciální hrozbou.

 Krajiny kolem niv středních a dol-
ních toků patřily u nás k nejdříve osídlo-
vaným, avšak vlastní niva se svým 
specifickým vodním režimem v inun-
dačním (záplavovém) prostoru dlouho 
odolávala výraznějším antropogenním 
přeměnám (přeměny	 způsobené	 lidskou	
činností) (vyjma období velkomoravských 
hradišť blatného typu). Teprve mnohem 
později, v moderní době, byly široké 
nivy s vysoce bonitními (úrodnými) 
zemědělskými půdami vystaveny znač-
nému tlaku intenzivního zemědělského 
obdělávání za účelem maximální pro-
dukce. Rozsáhlé mokřadní plochy byly 
v minulosti odvodněny, přičemž dnes 
není výjimkou jejich opětné zavlažování 
ve vegetačním období. Zájem o nivy není 
jen výsadou zemědělství. Tyto oblasti 
se mnohdy jeví jako optimální pro různé 
investiční záměry, a to i přes hrozící 
nebezpečí povodní. Hospodářská využi-
telnost nivy byla vždy spojována s tokem 
řeky jako nevyčerpatelným zdrojem vody 
a propojovacím komunikačním kanálem 
s jinými oblastmi. 

 V poslední době se stále více pro-
jevují důsledky ekonomických vlivů 
v agrárním podnikání, které vedou 
k opouštění dosud dominantní pozice 
zemědělců v nivní krajině. Stále častěji 
lze i v nivách spatřit nevyužívanou  
zemědělskou půdu, na níž záhy startují 
přirozené sukcesní procesy (vrací	se	
původní	 ráz	 krajiny,	 někdy	 včetně	

Osud nivní krajiny řeky Dyje v úseku Drnholec - Brod nad Dyjí – 1. část

původních	vzácných		rostlin).		Díky vy
soké zásobě živin v půdě se zde šíří 
ty druhy rostlin, které pak přispívají 
ke zhoršené průchodnosti krajiny pro 
člověka. Mnoho lidí subjektivně vnímá  
absenci řádné kultivace o zemědělské 
pozemky vysloveně negativně. Na 
straně druhé opuštěné plochy podle řady 
výzkumů vytvářejí nové příležitosti pro 
ochranářsky významné druhy, které se 
v okolních agrocenózách vyskytovat 
nemohou.   

 Pokud si uvědomíme tyto sku-
tečnosti, je nezbytné  hledat uspokojivá 
řešení ve prospěch udržitelného hospo-
daření nejen v tomto specifickém krajin-
ném prostoru, ale především  dosáhnout 
souladu společenských zájmů a zajistit 
plnou funkčnost a ochranu nivní kra-
jiny.

Fenomén říční nivy
 Říční toky vytvářejí pomyslné tep-
ny naší krajiny, rozvádějící nezbytnou 
vláhu a představující tak prazáklad exi-
stence všeho živého. Voda v krajině 
je jedním z nejdůležitějších činitelů 
podílejících se na jejím modelování 
a utváření. Současný vzhled nivy je  
dán dlouhodobým působením toku 
v průběhu holocénu, se značným při-
spěním klimatických a neméně pak 
antropogenních vlivů. Dle většiny au-

torů byl hlavním faktorem vzniku 
soudobé podoby říčních niv člověk 
a jeho činnost. Díky dlouhodobému 
působení jmenovaných procesů si ře-
ka vytváří různě širokou říční nivu. 
Říční niva je rovina podél toku tvořená 
nezpevněnými usazeninami, které se 
ukládají uvnitř zákrutů a meandrů, ale 
za povodní také na povrchu.
 Charakter nivy je výrazně dotvá-
řen působením záplav, jež neodmysli-
telně patří k přirozenému vývoji říč-
ních toků a nivních krajin. Společen-
stva žijící v poříčí se postupně při-
způsobila periodickým záplavám, ně-
která  jsou na nich existenčně přímo 
závislá. V důsledku odlesňování roz-
sáhlých území (již v raném středověku), 
zakládání polí a pastvin, docházelo 
k rozrušování zapojeného vegetačního 
krytu, což mělo za následek snížení 
celkové retenční schopnosti krajiny a 
současně zvýšení vodní i větrné eroze. 
Po silnějších atmosférických srážkách se 
voda, nesoucí splaveniny akumulovala 
(soustřeďovala se) v říčních údolích 
a povodně získávaly na intenzitě. 
Erodovaná půda se zde ukládala ve 
formě nivních sedimentů o mocnosti 
několika metrů. V přirozených nivách 
záplavy nepůsobí v podstatě žádné 
škody, naopak mají blahodárný vliv na 
omlazování reliéfu řečiště a příbřežních 
částí nivy. Obecně vzato, po povodni 
dochází k obnově pestré mozaiky 

 Už uplynulo mnoho vody v řece Dyji od chvíle, kdy jsem  na internetu objevil studii o řece Dyji mezi Drnholcem a 
Brodem. Požádal jsem  tehdy jednoho  z autorů RNDr. Pavla Trnku o její  text a posléze o možnost  seznámit s obsahem 
této zajímavé  práce i čtenáře našeho  Občasníku. Z poměrně náročného  odborného textu  jsem se pokusil vybrat 
nejzajímavější části,  o kterých se domnívám, že by mohly  zaujmout i vás. 
 Autory uvedené studie jsou Pavel Trnka a Markéta Goldschmidtová  z Ústavu aplikované a krajinné ekologie, jež 
je součástí Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.     -jan-

Pokračování	na	str.	12
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biotopů, které se tak podílejí na zvy-
šování biodiverzity (počtu různých 
druhů rostlin nebo živočichů)a stupně 
ekologické stability krajiny. Celkovým 
působením říčních krajinotvorných 
procesů vznikly v údolních nivách 
různorodé ekosystémy vodních toků, 
poříčních jezer, slatinných mokřadů, 
travinných společenstev a různých typů 
lužních lesů od nejvlhčích olšových 
vrbin přes dubové jaseniny až po 
nejsušší habrojilmové jaseniny. 
 Lidé se již v dávné minulosti, 
i přes nebezpečí povodní, usazovali 
podél velkých říčních toků na jejich 
vyvýšených terasách, odkud měli volný 
rozhled do okolní krajiny. Řeka jim 
poskytovala dobré podmínky k životu 
jednak z hlediska komunikačních mož-
ností, jednak jako nevyčerpatelný zdroj 
vody a ryb. V říčních nivách se kon-
centrovala zvěř a také využití nivních 

Hledáme-li cestu, jež vede od ztracena a zapomnění 
k plnosti a radosti života umocněno uměním počítat, nabízíme 
pomoc v reálné podobě, ve skutcích.

půd k zemědělství se později ukázalo být velmi výhodné vzhledem k jejich vysoké 
úrodnosti. Mnoho velkomoravských sídel vznikalo právě v údolních nivách 
Moravy a Dyje. Důležitými body v krajině byla místa křížení vodních tras se 
suchozemskými cestami.

 Ovlivnění nivní krajiny člověkem nejen v minulosti, ale také v současné 
době vedlo k nevratným změnám v dynamice nivní krajiny. Jeho snahy o 
ovládnutí vodního živlu a narušení přirozenosti říčních toků byly počinem, 
který vážně narušil celý systém. 
Zpětné nastolení rovnováhy, je - li 
vůbec v lidských silách, bude patrně 
otázkou k řešení několika dalších 
generací. 

Citace:
TRNKA P., GOLDSCHMIDTOVÁ, 
M.: Osud nivní krajiny řeky Dyje 
v úseku Drnholec - Brod nad Dyjí. 
In: Měkotová, J., Štěrba, O. (Eds.): 
Říční krajina 3, Sborník příspěvků 
z konference, 344-353, UP Olomouc 
2005.

ISBN 80-244-1162-8. 

HOTELU DRNHOLEC***
Vás srdečně zve

ve dnech 21. - 24. 3. 2008 na
VELIKONOČNÍ JEHNĚČÍ PEČENI

Prosíme o předběžnou rezervaci na
tel.: 519 519 307 popř. na recepci hotelu.

Těm, jímž možná věk (pravidlem však není!), 
potažmo i nemoc (blíže v nespecifikované podobě) zkřivila 
ústa s sten probudil nový smysl dosud nepoznaný a s jistotou 
se pak projevil život v plné nahotě, bez plnění na věcech. 
Které jste měli doposud za krásné a plné vůní, tak těm se 
nabízí vnější instance v podobě darů přírody skrze Pána. 
Člověk zmítaný v negacích konzumní společnosti tohoto 
světa, stěží, bez opora, dospěje k poznání, že jaký život, takový 
výsledek. Inu, jsou zde však i faktory genetické (rodiče, 
prarodiče)!! Věřte, že nalezené poznání je výsledkem bádání 
mnoho erudovaných lidí, vědců s pomocí vyššího a z této 
symbióze a harmonie vzešel „lék na vše”, jehož složením 
se obeznámí každý případný klient při setkání se mnou, 
popřípadě v některém dalším čísle zpravodaje. 

 Ano, „O všem se má pochybovat” (Aristoteles), 
avšak nikoli v čase, kdy není známa podoba a výsledek.

Případy uzdravených však by měly přesvědčit ony 
„úzkoprsé, malé a zakrnělé” ve svém nazírání na svět 
nemocných a svět „zdravých” – na život.

Aloe Vera: Královna léčivých rostlin
Informace na telefonu 739 909 772

ALOE VERAALOE VERA
„Lék na vše” aneb	
nalezení zapomenutého

URČENO VŠEM!!! URČENO VŠEM!!! URČENO VŠEM
Jste zodpovědní? Pokud ano, pak dozajista se snažíte své bytí 
dotvářet ke své představě.

Aby jste vše pojali správně a obhájili se před sebou samým, 
rodinou a přáteli, nabízíme možnost zpracovat Vám ANYLÝZU 
POTŘEB A POŽADAVKŮ (zdarma!) a tím zjistit, co je Vaší 
prioritou a co nikoli, jakým způsobem všeho dosáhnout či kolika 
prostředky. Je až s podivem, respektive zarážející, jak mnozí 
v této zemi svým konzervativním přístupem či úzkoprsostí  
svého nazírání ke zhodnocování finančních prostředků prezentují 
své zakrnělé ego.
Jste-li dospívající, dospělí či zralého věku, posuďte moudře a 
v pravý čas, neboť jen tak můžete sklízet plody svého rozhodnutí 
v čase, kdy to budete nejvíc potřebovat!

Hledáme spolupracovníky (-ce)!!! Tel.: 739 909 772
*************************************************

Pokračování	ze	str.	11

Pokračování	příště.
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 V pondělí 10. 3. 2008 skončil 
kurz pletení z pedigu, kde se 
děvčata pod vedením zkušené lektorky 
Marie Kratochvílové z Březí, naučila 
základům pletení z tohoto materiálu. Co 
je to pedig? Pedig je přírodní materiál 
příbuzný více známému ratanu, který 
se k nám dováží z Indonésie a díky 
svým vlastnostem je skvělý pro domácí 
pletení. Po namočení je pružný a měkký 
a jeho zpracování je velmi jednoduché. 
A jak si vedly účastnice kurzu? Jejich 
výrobky si můžete prohlédnout druhou 
květnovou neděli, kde Dámský klub 
bude pořádat již druhou výstavu ručních 
prací. Výrobky budou také vystaveny 
do konce měsíce března v knihovně. 
Na podzim chceme v knihovně pořádat 
kurz drátkování. Budeme se těšit Vaší 
účasti.

Březen-měsíc knihy a internetu
 V měsíci březnu byla připravena a 
stále probíhá pro Vás čtenáře i jen tak 
náhodné návštěvníky prodejní výstava 
knih. Recitační soutěž 1. stupně ZŠ 
proběhla 19. 3. v 10,30 hod. v sále 
kulturního domu. Výsledky a foto na-
leznete jednak na stránkách ZŠ Drn-
holec Drbník a jednak na nově zří-
zených stránkách knihovny www.kni-
hovnadrnholec.wz.cz 

 V průběhu celého měsíce v do-
poledních hodinách probíhal, a pro 
velký zájem ještě probíhá, kurz PC pro 
začátečníky a mírně pokročilé. Nejstarší 

účastnicí kurzu pro začátečníky je paní 
Naděnka Žinčovská, která má  úspěšně 
za sebou 10 hodin. Dokonce brouzdá 
po internetu a těší se, až si bude moci 
doma chatovat s lidičkami na druhém 
konci republiky. Chválím ji, je velice 
šikovná! 

 V pátek 28. 3. 2008 zakon-
číme měsíc knihy a internetu 
Nocí s Andersenem.
 Již po druhé se naše knihovna 
přihlásila k nocování v knihovně. 
Večer plný překvapení proběhne 
přímo v knihovně. Účast při čtení 
pohádek přislíbil pan ředitel místní 
základní školy Libor Smíšek, 
zajisté nebude chybět ani zástupce 
městyse. Opět zasadíme stromeček 
„pohádkovník“, který nám loni 
v létě uschnul. Snad se nám letos 
ujme! Sraz všech spáčů je v pátek 
v 17,30 v knihovně.       

Bronislava	Šimčíková,	knihovnice

informuje
Knihovna 

Dětský folklórní soubor 
Jarabáček 

z Drnholce vystoupí v neděli 

23. 3. v 15.00 
na místní výstavě vína za 

doprovodu cimbálové muziky 

Pálava 
s krátkou ukázkou lidových 

tanečků.
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Putování za termální vodou........

    (vybráno z  Kroniky  městyse Drnholec- zápisy z let šedesátých XX. století)

 Již podruhé během poměrně 
krátké doby se vypravil zájezdový au-
tobus firmy VRÁBEL na jižní Sloven-
sko do termálního koupaliště ve Vel-
kém Mederu. Čtenář Občasníku se 
pravděpodobně podiví a řekne si: To  
jeli na jinam? Proč nejeli do Čalova, 
tam se jim nelíbilo? Nikoliv, myslím, že  
všichni  účastníci  tohoto  kratičkého  
výletu do sousední země byli spokoje-ni.  
přálo slunečné počasí, na  den z konce 
února velmi neobvyklý, neboť bylo 
jasné slunečné počasí a rtuť teploměru 
se vyšplhala ke dvaceti  stupňům.
 Velký Meder, jak kdysi dávno a  
dnes opět se jmenuje toto  město s téměř 
deseti tisíci obyvateli, leží na jihu 
Slovenska v blízkosti Dunaje, několik 
desítek kilometrů za Bratislavou. Do  
podvědomí  turistů  se dostává v sedm-
desátých letech XX. století, kdy v Ča-
lově, jak se dnešní Velký Meder tehdy 
jmenoval, je vybudováno termální 
koupaliště. Termální voda má zkuše-
ností lékařů příznivé účinky na léče-ní 
především pohybového ústrojí a cel-
kově přispívá k regeneraci  organismu.. 
Jen  pro zajímavost, byl  zde navrtán 
pramen vody  o teplotě 92 °C! Využívané  
prameny jsou o teplotě 57-68 °C.
 Veřejnosti přístupné je tento sto-
hektarový areál  od  roku 1974, od roku 
2001 je v provozu  krytý bazén. Tím je 
zde zajištěn celoroční provoz. Denně je  
otevřeno  dvanáct hodin od  devíti ráno 
do devíti večer. Krytý bazén je atypic-
kého tvaru s rozlohou 300m2 s hloub-
kou 120 cm a teplota vody je 30 °C. 
k dispozici jsou další různé doplňkové  
procedury jako je masáž nebo finská 
sauna. 
 Výletníci nejen z Drnholce, ale i z 
některých okolních obcí, byli nejrůz-
nějšího věku. Od dítek školou povin-
ných až po důchodce. Zdálo by se, se  
měl  projevit střet generací, ale ten se 
nekonal. Byla slyšet jen slova chvály. 
Snad by se mohl příště najít drobet času 

na rozšíření našich znalostí, na návštěvu 
nějaké pamětihodnosti, nebo zajímavos-
ti. Nabízí se prohlídka diskutovaného  
kanálu na Dunaji, návštěva muzea v Du-
najské Stredě, prohlídka Bratislavy.
 I u nás na jižní Moravě se mluví  
o termálních koupalištích. zatím je to 

hudba budoucnosti. A kdo nechce jet 
tak daleko, má příležitost navštívit  
nedaleké Laa. Sice zaplatí o něco  víc, je 
zde limitován   třemi hodinami pobytu, 
ale ušetří za cestu.    
    (jan)

...do Velkého Mederu...do Velkého Mederu

 V letošním roce oslaví TJ Dynamo 
Drnholec 60. výročí založení -1948-
. Pro tuto příležitost uspořádáme na 
hřišti Tj exhibiční turnaj, kde vystoupí 
naši žáci a muži a samozřejmě také 
staří páni. Toto sportovní odpoledne 
které se bude konat 31. května v 
sobotu doplní jej svým vystoupením 
country kapela. Večer se uskuteční 
taneční zábava. Při této příležitosti se 
chystáme ocenit zasloužilé členy, kteří 
pro fotbal v Drnholci v minulosti dost 
udělali.
Sestavy pro jaro 2008
ŽÁCI:	trenér	-	R.	Hanák,	brankař	-	M.	Hanák, obrana - R.	Plucar,	J.	Fliega,	
M.	Huserek,	 J.	Kraváček, záloha - M.	Tureček,	R.	Woznica,	 J.	Malík,	L.	
Tomaštík,	M.	Tomaštík,	M.	Střeška, útok - P.	Zajíc,	J.	Spodný,	P.	Valíček,	
M.	Holcman,	D.	Sedlák, mezi nejmladší v týmu patří - N.	Abbasy,	J.	Sikora,	
Š.	Tábora. 
DOROST: trenér	-	P.	Juřena	-	brankář	-	J.	Ševčík, obrana - P.	Juřena,	R.	
Šrámek,	J.	Vrška,	M.	Šrámek,	M.	Šutovský,	L.	Vavřina, záloha - J.	Marek,	
P.	Liška,	V.	Tomaští,	J.	Goždál,	D.	Šimák,	J.	Skřivánek, útok - J. Hemala, 
T.	Šedivý,	M.	Hrozek,	J.	Puhala,	I.	Kahánek,	M.	Klenovič. Sestava mužů 
nebyla dodána tenérem - Z. Hanák.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	S	pozdavem	K.	Rabata	předseda

Informace z TJ Dynamo  
-	oddíl	kopané
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9. dubna    středa v 18.00 hodin 
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
USA,	rodinná	animovaná	komedie,	87	min 
  40,- a 60,-

18. dubna  pátek v 19.00 hodin 

VÁCLAV
ČR,		komedie,	97	min,	přístupný	   
Hrají:	Ivan	Trojan,	Emília	Vašáryová,	aj. 60,-

25. dubna  pátek v 19.00 hodin
LET´S  DANCE
USA,	romantický,	hudební	drama,
nevhodné	do	12	let 60,-

7. května pátek v 18.00 hodin  
ŘÍŠE HRAČEK
USA,	český	dabing,	rodinný	film	přístupný,
92	min	 	 	 													40,- a 60,-

23. května     pátek v 19.00 hodin
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR,	thriller,	92	min,	
mládeži	přístupný				 60,-
Režie:	Filip	Renč
Hrají:	Jiří	Langmajer,	Filip	Blažek,	Miroslav	Krobot,
Lucia	Siposová,	Václav	Jiráček,	Raluca	Aprodu

30. května     pátek 19.00 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA             
ČR,	pohádka,	98	min,           
  40,- a 60,- 

6. června   pátek v 19.00 hodin  
O RODIČÍCH A DĚTECH
ČR,	komedie,	přístupný,	110	min	     60,-
Hrají:	Josef	Somr,	David	Novotný,	Mariana	Kroftová,
LuboŠ	Kostelný,	Jiří	Lábus,	Zuzana	Stivínová	a	další

13. června     pátek v 19.00 hodin

BOBULE
ČR,	letní	komedie,	přístupný,	90min 60,- 

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN
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Společenská rubrika
 
 Od		začátku	letošního	roku	se	našim	občanům	
dostávají	nové		informace.	Od	letošního	roku	se		redakce	
rozhodla	zveřejňovat	jména	jubilantů.	V	dnešním	čísle		
našeho	Občasníku	si	připomeneme	nyní	naše	spoluobčany,	
kteří	přišli	na	tento	svět	v	jarních	měsících		

V březnu se dožívají požehaného věku více než  
osmdesáti let

Ludmila	Tomaštíková	(86)
Juraj			Kalianko	(84)
Anna		Zámečníková	(83)
Mária	Novosadová	(82)

Životní  jubilea v kruhu svých blízkých 
v březnu oslaví

Marie	Kusiová		(75)
Michal	Medovarský	(70)
Evžen	Szabó	(70)
Libuše	Hrozková		(65)

V dubnu oslaví 
Mária	Danielová		(83)
Anežka	Tolgová			(80)
Anna	Urbánková		(70)
Emília	Matkowitschová		(65)
Vlasta	Horáková		(65)
Ladislav	Ryzí	(60)
Jaroslav	Konečný	(60)	
Jaroslav	Ligas	(60)	   

Redakce Drnholeckého občasníku přeje všem  
oslavencům hodně  úspěchů v dalším roce.

Vážení spoluobčané!
	 Rádi	bychom	Vám	nabízeli	kvalitní	a	zajímavý	soubor	informací	
v	drnholeckých	novinách	-	Občasníku,	po	kterých	většina	z	Vás	
oprávněně	prahne.	Aby	obsah	byl	pestrý	a	zajímavý,	prosíme	Vás	
o	příspěvky.	Je	to	velmi	jednoduché.	Napište	jej	a	předejte	
redaktorům	Občasníku.	Máte	následující	možnosti:

1. Osobní předání redaktorům (Jiří Janeček, Alois Švejda, Dalibor 
Bárta, Jiří Staša, Vlastimil Pospíchal, Daniela Wornell).

2. Vhodit do schránky Občasník, která je umístěna vedle knihovny.

3.	Poslat	e-mailem:  alois.svejda@seznam.cz      
   jiri.janecek@seznam.cz

                                        CENÍK INZERCE

Celá stránka  1000,- Kč, 1/2 stránky   500,- Kč
1/4 stránky     250,- Kč Vizitka 100,- Kč

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK
Vychází  6x ročně v nákladu 500 ks.
Místo vydávání: Drnholec
Registrační číslo:    MK ČR E 11710 
Vydavatel:                Městys Drnholec, IČO 283 142, adresa redakce: 691 83 Drnholec, Kostelní 368     
Šéfredaktor:             Jiří Janeček
Redakční rada:        Jiří Staša, Daniela Wornell, Dalibor Bárta, Vlastimil Pospíchal. Alois Švejda
Číslo 1/2008 vydáno dne 19. března 2008.                                                                Zdarma.
Další informace o životě v Drnholci na www.obecdrnholec.cz      Příspěvky elektronickou poštou na e-mail: jiri.janecek@seznam.cz.
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Změna programu vyhrazena!


