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 Jak jistě víte, získal městys v 
loňském roce do svého vlastnictví starou 
radnici. Záměrem je samozřejmě pro-
vést její kompletní rekonstrukci a 
znovu ji využívat ke stejnému účelu, 
ke kterému byla před před 400 lety 
postavena. Bylo vypsáno výběrové 
řízení na zpracovatele projektu rekon-
strukce. Vítězem se stala firma OK Ate-
lier Břeclav s nabídkovou cenou 797 tis. 
Kč (další nabídky činily 889 tis. Kč a 
1.496 tis. Kč). Z projektu vyplynulo, že 
kompletní rekonstrukce bude vyžadovat 
finanční prostředky ve výši asi16 mil. 
Kč (bez vnitřního vybavení).
 V letošním roce se přistoupilo k za-
hájení prací na statickém zajištění bu-
dovy. Z rozpočtu městyse byl uvolněn 1 
mil. Kč, podařilo se získat dotaci z Jiho-
moravského kraje ve výši 170 tis. Kč a 
dále bylo zažádáno o dotaci Ministerst-
vo kultury z programu Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností (Miku-
lova), odkud je předběžně přislíbeno 
200 tis. Kč. V současné době se zpra-
covává žádost o přidělení dotačních 
prostředků z programu LEADER pro-
střednictvím Místní akční skupiny 
Mikulovsko (MAS), což je obecně 
prospěšná společnost sdružující part-
nery veřejné, soukromé a neziskové 
sféry v mikroregionu. Jak vidíte, za-
tím se daří získávat „jen“ statisíce, 
ale je třeba říci, že městys byl zatím 
se všemi žádostmi 100% úspěšný. 
Největší překážkou při získávání 
větších finančních prostředků je to, že 
většina vyhlašovaných dotačních titulů 
si klade takové podmínky, které nelze 

pro náš záměr využít. Samozřejmě sna-
ha získávat dotace bude pokračovat.
Na práce na statickém zajištění pro ten-
to rok bylo vypsáno výběrové řízení, 
ve kterém zvítězila firma Sasta Brno s 
nabídkovou cenou 1.374 tis. Kč. Práce 
budou započaty právě v těchto dnech a 
dle smlouvy o dílo mají být dokončeny 
do 30. listopadu 2008. Je to ovšem jen 
první část těchto prací, neboť celko-
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vé náklady na statické zajištění jsou 
předběžně vyčísleny na 3.800 tis. Kč.
 Vzhledem k rozsahu prací se bude 
v opravách pokračovat tak, jak se bu-
dou dařit získávat dotace a také co nám 
rozpočet městyse dovolí. Je to běh na 
dlouhou trať, ale věříme, že úsilí povede 
ke zdárnému konci a jedna z nejstarších 
budov v Drnholci bude zachráněna a 
stane se opět naší chloubou.

Jan Ivičič

Památka zesnulých se koná na místním 
hřbitově v neděli 2. 11. 2008

ve 14.00 - obřad SOZ
ve 14.30 - zádušní mše

Nezapomeneme
 Zuzana Verecká Pavlína Konečná
 Vlastimil Klimeš Stanislava Bajánková
 Jana Musilová  Josef Bejdák
 Tomáš Huťka  Jan Tomeček
 Alois Musil  Tomáš Klenovič
 Michal Macháček 
 Zdeněk Chmelina
 Anežka Kneeová



Nebývalá stavební aktivita je vidět 
v roce 2008 v Drnholeci. Radnice se 
po volbách v roce 2006 rozhodla jít 
cestou získávání peněz z dotací na 
obnovu a zkrášlování městyse. Ev-
ropskou unií bylo vyhlášeno dotační 
období na roky 2007-2013. V těchto 
letech má možnost Česká republika 
čerpat peníze na různé projekty, re-
konstrukce, stavby atd.

Bohužel ale není ani trochu jednodu-
ché tyto finance získat. Velmi se mýlí ti, 
kteří říkají, že peníze leží na chodníku 
a stačí je jen sebrat. Evropská unie, 
potažmo ministerstva naší republiky 
mají tak přísná a především komp-
likovaní kritéria, že o dotace je možné 
žádat pouze přes prostředníky. Těmi 
jsou v tomto případě soukromé reno-
mované společnosti, které sice umí 
dobře zpracovat žádost o dotaci, ale 
nechají si za to patřičně zaplatit. Rada 
městyse na více než deseti schůzích 
problematiku důkladně rozebírala, 
zvažovala všechny možnosti a nakonec 
došla k závěru, že chceme-li získat 
nějaké peníze na rozvoj Drnholce, mu-
síme tuto práci zadat specializovaným 
firmám a zaplatit jim za to. V opačném 
případě nedostaneme na tyto účely ani 
korunu z Evropských fondů.
     Na získání dotačních peněz se začalo 
intenzívně pracovat v roce 2007. Byly 
zpracovány studie na různé akce. 
Jenom na  projektech zaplatil městys 
přes 1.500.000,- Kč. 

Základním předpokladem k podání 
žádosti o dotaci je vlastnictví pozemku 
nebo nemovitosti, projektová dokumen-
tace a stavební povolení. 

Zateplení školy
Od podzimu 2007 probíhala velká 

rekonstrukce budovy místní školy. 
Akce stála téměř 16.500.000,- Kč. 
Důležité však je, že městys zaplatil ze 
své pokladny pouze 1.500.000,- Kč a 
zbytek, téměř 15 milionů bylo z dotací 
MF. Pokud by městys chtěl tuto akci fi-

nancovat z vlastních prostředků, musel 
by použít finance za čtyři roky a přitom 
nedělat nic jiného. Už na rekonstrukci 
školy je vidět, jak důležité je o dotace 
nepřetržitě žádat.

Škola tedy slavnostně otevřela zre-
konstruované prostory a už je podaná 
další žádost o dotaci na zbývající část 
(tělocvična, stará budova, zrušení ne-
ekonomického a neekologického tope-
ní koksem).

Zateplení budovy MŠ
V září 2008 byla zahájena akce za-

teplení budovy MŠ. Žádost o dotaci 
byla podána v lednu 2008. K tomu byl 
zpracován tepelný audit, projektová 
dokumentace a vydáno stavební povo-
lení. Na jaře letošního roku jsme získali 
ze strukturálních fondů EU na tuto akci 
3.000.000,- Kč. Finanční spoluúčast 
městyse činí v tomto případě něco 
přes milion korun. Ozývají se zde 
hlasy: „Proč se pořád žádá o peníze 
jenom do škol?“ Je na to jednoduchá 
odpověď. Evropská unie vyhlašuje tzv. 
dotační granty. A jedním z prvních 
bylo vyhlášeno zateplování školských 
zařízení. Městys toho využil a dotace 
získal. Grantovou politiku EU neustále 
monitorujeme a budou-li vyhlášeny 
další smysluplné granty, budeme opět 
o evropské peníze usilovat.

Statické zajištění budovy staré 
radnice

Myslel jsem si, že vracet se k pohnu-
té historii staré radnice není třeba, ale 

reakce občanů žádá znovuvysvětlení. 
Budova bývalé radnice je stará více než 
400 let. Z toho téměř 350 let sloužila 
jako radnice. Po druhé světové válce 
dostala budova “na frak”. Až v roce
2007-2008 se ji zdevastovanou znovu 
podařilo získat do vlastnictví městyse. 
Stálo to bohužel 2.500.000,- Kč. Není 
však jiné východisko, než budovu 
znovu opravit. Stojí jako dominanta na 
nepřehlédnutelném místě v Drnholci a 
památkáři nedovolí demolici. Byl vy-
pracován stavební projekt, který stál 
téměř 800.000,- Kč a vydáno stavební 
povolení. Nejtěžší situace nastává nyní. 
Shánět peníze na realizaci. Všem je 
jasné, že oprava bude muset probíhat v 
etapách a určitě se protáhne i do dalšího 
volebního období. Zastupitelstvo uvol-
nilo na letošní rok 1.000.000,- Kč z 
rozpočtu městyse a z dotací bylo získá-
no 370.000,- Kč. Koncem srpna byla 
stavba předána firmě, která provádí v 
současné době statické zabezpečení. 
Celkový rozpočet generální opravy bu-
dovy se pohybuje kolem 23 milionů Kč.
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Kanalizace a silnice na Výsluní
Na sklonku loňského roku byla vybu-

dována další část kanalizace. Tentokrát 
na Výsluní. Stálo to téměř 3.000.000,- 
Kč a městys to zaplatil celé z vlastních 
prostředků. 

V srpnu 2008 bylo na Výsluní 
dokončeno položení nového asfal-
tového povrchu na komunikacích. Tato 
akce stála 2.800.000,- Kč a byla také fi-
nancována z rozpočtu městyse. Škoda, 
že se nenašel nikdo, kdo by se pokusil 
požádat o dotace. 

Nový povrch před hasičskou 
zbrojnicí

Před hasičskou zbrojnicí byl také ob-
noven povrch. Dostal krásnou, asfaltovou 
deku. Z rozpočtu to městyse si to vyžádalo 
250.000,- Kč. Bohužel také bez dotací.

Zalepení děr na silnicích
No a aby toho nebylo dost, proběhlo 

“zalepení děr” na stávajících vozov-
kách v Drnh0olci. Městyse zaplatil 
téměř 100.000,- Kč.

Dětské hřiště
Kladný ohlas mezi veřejností si 

získalo dětské hřiště. Je umístněno na 
prostranství vedle restaurace SPORT. 
Navštěvuje jej hodně maminek s dět-
mi a slouží také MŠ. Z rozpočtu 
městyse bylo použito 250.000,- Kč 
na jeho vybudování. O tuto akci se 
staral zastupitel pan Ivičič, který 
ji popisuje na jiném místě v tomto 
Občasníku.

Bohužel se i na tomto hřišti projevují 
některé nešvary Drnholce. Především 
mladiství si myslí, že zničením, roz-
bitím a posprejováním věcí, které slouží 
široké veřejností něco dokáží. Stačí pro-

Od posledního vydání Občasníku v 
červnu 2008 se uskutečnilo pět schůzí 
rady městyse a dvě veřejná zasedání 
za-stupitelstva. Zápisy jsou volně k na-
hlédnutí v kanceláři městyse a zkrácené 
verze usnesení jsou umístněny na we-
bových stránkách městyse. Na svých set-
káních řeší radní a zastupitelé převážně 
podněty od občanů. Jedná se o žádosti 
o odkoupení, pronajmutí pozemků, 

Informace zastupitelských orgánů
či nemovitostí, různé stížnosti apod. 
Bohužel požadavky a kritika občanů 
vysoce převažují nad konstruktivními 
podněty nebo oceněním. 

V oblasti informovanosti je pro 
občany kromě Občasníku k dispozici 
internet, veřejný rozhlas, popř. obecní 
nástěnky.

Mgr. Alois Švejda
(místostarosta městyse)

jít Drnholec a jejich rukopis je všude 
vidět. Prosíme rodiče, aby svým dětem 
vysvětlili nevhodnost vandalismu. Ve-
řejné orgány naopak vyvinou úsilí k do-
padení a potrestání pachatelů.

  Závěr je jednoduchý. Spočítáme-li si 
akce v Drnholci v roce 2007-2008 a 
kolik finančních prostředků si vyžádaly, 
máme vysvětlení nebývalé stavební ak-
tivity v Drnholci.
Tím ovšem nekončí snaha vedení 
městyse o jeho zvelebování. Už více než 
tři roky leží na úřadech žádost o dotaci 
na dobudování kanalizace, na kterou 
čekají obyvatelé ulic Brněnská, nebo 
Dyjská. Zatím se úřady staví do pozice 
mrtvého brouka a každý rok slibují, že 
příští rok peníze budou. 
Již výše je zmíněno, že byla podána 
žádost o dotaci na dokončení rekon-
strukce školy. Dále je kompletně zpra-
cována projektová dokumentace a vydá-
no stavební povolení na revitalizaci ulic 
Svatoplukova a Brněnská (od kulturáku 
ke škole) a přilehlých prostor. Rozpočet 
na tuto akci byl spočítán na 12 milionů 
korun. V září 2008 byla podaná žádost o 
dotaci z peněz EU. 
Mimo tyto konkrétní akce probíhá neus-
tálé hlídání  a sledování vyhlášení grantů 
na dotace, které by se v Drnholci mohly 
využít.
 Mgr. Alois Švejda

(místostarosta městyse)
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Drnholec po letech sportovního skomírání, skoro půstu, zaznamenal i určité sportovní a společenské 
úspěchy. V nastávající sezóně družstvo mužů bude hrát vyšší soutěž, když po několika letech konečně postoupilo 
suverénním způsobem výš. TJ Dynamo patří mezi organizace v Drnholci, které pořádají i další různé společenské 
akce, jsou spoluorganizátorem hodů, pořádají šibřinky, letos zorganizovali její členové oslavy 60. výročí fotbalu 
v našem městysi, Tyto akce se uskutečňují i z toho důvodu, že členů naší tělovýchovné jednoty je téměř dvě 
stovky a je nutno zabezpečit účast dalších družstev od žáků po muže v soutěžích. Celkové náklady na chod oddílu 
kopané činí několik set tisíc korun ročně. A tak je nutné zajistit kromě sponzorských darů i další finance, z nichž 
nemalá část pochází z organizování různých akcí v Drnholci.

Podíváme-li se na činnost oddílů, na zabezpečení údržby hřiště, na pořadatelskou službu na našich akcích, 
zjistíme, že se na organizační práci a zajištění trenérské činnosti v oddílech se podílí stále méně a méně ochotných 
členů. Na jedné straně chceme, aby se v našem městysi něco dělo, aby se mohli i u nás na venkově bavit a aby se 
o činnost v jednotlivých oddílech někdo staral, ale na straně druhé, lidí ochotných pomoci, abys hledal nějakým 
drobnohledem.

Každý máme svou práci, volný čas i nám, na nichž v podstatě leží zodpovědnost za současný chod celé  
tělovýchovné jednoty, často chybí. Jsem však přesvědčen o tom, že lidí schopných přiložit ruku k dílu je mezi 
námi více. Ale v této chvíli asi ne příliš ochotných, nebo jen ostýchavých? Proč musí veškerá práce v tělovýchovné 
jednotě spočívat na ochotě a často i obětavosti tří čtyř lidí? Proč zpravidla místo ochoty pomoci slyšíme, co jsme 
udělali špatně a kritiku? Inu, kdo nic nedělá, nic nepokazí.

Proto vás členy TJ Dynama Drnholec vyzývám, kdo jste schopni, abyste nebyli sobečtí a také i vy obětovali 
ze svého pohodlí trochu ze svého volného času a pomohli při organizování naší činnosti. Těch pár lidí, co táhne 
většinu organizační práce, může být jednoho dne natolik unavena, že s prací pro sport v Drnholci skončí.

Co podle mého soudu potřebujeme? Věkem starší, zkušenější lidi do výboru TJ, dalšího člověka, ochot-
ného pomoci při údržbě hřiště, bývalé hráče, schopné vypomoci při trénincích a předat tak své zkušenosti svým 
nástupcům, mladým hráčům. také by některým i těm mladším nic nestalo, kdyby při přípravě velkých akcí – mám 
na mysli hody, šibřinky - a jejich následného úklidu přiložili ruku k dílu. Pokud by bylo více ochotných členů TJ 
Dynama při pořádání těchto akcí pomoci, určitě by šla práce pro sport radostněji a snadněji i pro těch pár dosud 
ochotných lidí.

Tak, co „dřímající“ členové TJ Dynama, budete pokračovat v plané kritice, nebo přiložíte ruku ke smys-
luplné práci nejen pro sport v Drnholci?
  Zdeněk Hanák

člen výboru TJ Dynamo Drnholec

Členové TJ Dynama Drnholec- poraďTe. Jak Dál?
(Malé zamyšlení nad prací pro sport)

Rozhovor s ředitelem ZŠ Drnholec, panem Liborem Smíškem
q Kolik má v letošním roce škola 
žáků a zaměstnanců?

V novodobé historii školy máme 
ve škole méně jak 300 žáků – 292. Do 
prvního ročníku nastoupilo 16 žáků do 
Drnholce, 6 dětí do Pasohlávek, učitelů 
je 26, provozních zaměstnanců 8.

q Přináší nový školní rok opět 
nějaké změny?

Začíná druhý rok učení podle 
nových osnov, které vytvořili naši 
pedagogové. V loňském roce moh-
la veřejnost postřehnout, že v jed-
nom květnovém týdnu se starší žáci 
„rozběhli“ do ulic, přilehlých obcí 
a plnili v praxi nejrůznější úkoly. To 
je jedna z důležitých změn přístupu 
učitelského sboru k vzdělávání dětí. 
Letos poprvé se začínají žáci sedmých 
ročníků učit dalšímu cizímu jazyku 
a jedna část z nich si vybrala ruský 

jazyk, který se po řadě let začne znovu 
vyučovat.

q V jakém stadiu je rekonstrukce 
naší školy a jaký bude mít vliv na výu-
ku žáků?

Koncem prázdnin skončila 
oprava, velká oprava budovy školy 
pro starší žáky – výměna oken, za-
teplení budovy, nová fasáda, opravená 
střecha, nové topení, nové chodby, 
schodiště, vymalování a řada dalších 
dílčích vylepšení. Opravená budova je 
vymalovaná ve třídách podle estetick-
ého cítění učitelů a žáků a měla by mít 
vliv na vnímání prostředí.

Velké poděkování patří 
zřizovateli – představitelům Městyse 
Drnholec. 

q Na školních chodbách lze zahléd-
nout také frekventanty školy mateřské?

Začala další nová velká oprava, 
tentokrát mateřské školy, která pro-
jde podobnými změnami jako škola 
základní. Proto můžeme vidět malé 
děti s rodiči chodit do naší školy, 
protože po dobu rekonstrukce se škola 
přestěhovala k nám. A je to nádherné 
vidět děti ze školky třeba v jídelně při 
obědě.

q Jak bude v letošním školním 
roce probíhat zájmová a mimoškolní 
činnost?

Mimoškolní činnost se rozběhla 
koncem září, začátkem října a věřím, že 
opět pedagogičtí pracovníci nabídnou 
řadu možností pro vyžití dětí. 

Stále vítáme další dospělé, kteří 
se zapojí do práce s dětmi ve volném 
čase a prostory školy jsou k dispozici. 

Ptal se Mgr. Dalibor Bárta
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Úřad městyse Drnholec informuje občany, že zahájil přípravu voleb do zas-
tupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 17.10. a 18.10.2008. Starosta 
v termínu daném zákonem stanovil minimální počet členů okrskové volební 
komise č.1 a 2 – 6 členů. Písemně poskytnul všem 18 zaregistrovaným stranám, 
politickým hnutím a koalicím informaci o počtu a sídle okrskových volebních 
komisí. Starosta jmenoval zapisovatelky při volbách a to p. Zvonkovou Jiřinu 
a Kaňkovskou Annu. V Termínu do 17.9.2008 proběhla ze strany politick-
ých stran, hnutí a koalicí delegování  jednoho člena a jednoho náhradníka do 
okrskových volebních komisí. Do 25.9.2008 delegoval starosta členy komisí 
na neobsazená místa a do 26.9.2008 se uskutečnilo první zasedání okrskových 
volebních komisí. Do 2.10.2008 zveřejnil starosta oznámení o době a místě 
konání voleb v obci. Voličům byly dodány hlasovací lístky.  
                 Anna Kaňkovská

Volby do zastupitelstev krajů

 V létě (počínaje 30. 6. 2008 se 
každý večer - skutečně každý) setkávala 
drnholecká omladina na autobusové 
zastávce a okolí. Chovala se neskutečně 
hrubě. Vulgární mluva, docházelo k 
rozbíjení láhví, pití alkoholu, atd. 
Podíváme-li se na stav celého náměstí 
hlavně v oblasti autobusové zastávky, 
není třeba dalších slov. Dělá to ostudu 
celému městysi. Několikrát týdně jsem 
musela našim hostům vysvětlovat, že 
se jedná o vyjímečnou situaci. Naštěstí 
hosté v hotelu se ubytovávají přibližně 
na jeden týden. 
 Rozhodně se s tím musí něco 
dělat. Občané Drnholce nevhodné 
chování mládeže buď nevidí, protože 
bydlí dostatečně daleko a možná o tom 
ani neví. Nebo mají strach se zde ve 

večerních hodinách projít? Ti, co 
chtějí odjet autobusem, musí stát 
opodál zastávky, protože mají z 
těchto mladých strach. Musela 
jsem několikrát volat policii. Mladí 
kluci většinou utekli a policista je 
nechytil. A když ano, vrátil se ke 
mně a stěžoval si, jak mu rodiče 
vyčinili, že se jim nemá plést do 
výchovy. Když se podíváte do jiných 
obcí, také najdete graffiti, ale nikde 
ne v takové míře jako u nás v Drn-
holci. 
 V této chvíli nevím jak by se 
situace dala řešit, ale myslím si, že 
by bylo nejlépe o tom začít veřejnou 
debatu a zapojit občany!?

Daniela Wornell

Situace na autobusové zastávce

Je silně znepokojujícím jevem v 
našem městysi. Autobusová zastávka 
po nedávné celkové opravě, byla ještě 
před prázdninami ve slušném stavu. V 
současné době bude opět vyžadovat 
značné finanční prostředky, aby byla 
dána do pořádku. Tyto prostředky jsou 
ze společné kapsy nás všech a mohly 
by být využity pro všechny a hlavně  
účelnějším způsobem. 

Jak tomu zabránit? Těžko, pokud 
si rodiče neuvědomí, že vandalismus 
provádí hlavně děti a mladiství našeho 
městyse.

Městys se na jedné straně snaží 
získávat dotace, na straně druhé sama 
mládež hodnoty ničí. Připravuje se revi-
talizace ulic Svatoplukova a Brněnská 
za vynaložení nemalých finančních 
prostředků, aby se zde vytvořilo menší 
náměstíčko. Co je to platné, když to, 
co tu bylo pěkné - posezení před res-
taurací a vedle obchodu - vybudované 
podnikateli manžely Konečnými jim 
nejen zákazníci, ale i mládež a děti již 
zničili. Jak může někdo celý sloupek 
z oplocení posezení před restaurací, 
přemístit doprostřed silnice? To chtěl 
osoby v projíždějících autech zabít? A 
manželé Koneční budou znovu platit 
za to, co jim jiní zničí. Pokud budeme 
všichni nevšímaví, situace se nezlepší. 

Je potřeba na tyto lidi a děti ukázat, 
nebudeme přece zakrývat někoho, 
kdo nám ukrajuje z krajíce. Tyto 
zbytečně vynakládané prostředky 
na opravy dejme raději na sport, 
kulturní vyžití, pro staré občany atd. 
Pokud se situace nezmění, nezbude 
představitelům městyse nic jiného, 
než pořídit za velké peníze kam-
erový systém. Opět jej zaplatíme ze 
společných prostředků, aby odhalil 
pár jedinců, které bychom mohli 
často společnými silami odhalit 
sami.

Anna Kaňkovská

Vandalismus v městysi Drnholec

 V rámci projektu „Břeclavsko 
– rekonstrukce a výstavba vodo-
hospodářské infrastruktury v povodí 
řeky Dyje“ byla provedena rekon-
strukce stavební a technologické části 
úpravny vody v Lednici, která bude v 
srpnu 2008 kolaudována a uvedena do 
zkušebního provozu. Zkušební provoz 
úpravny vody se předpokládá v období 
od 09/2008 do 10/2009.
 Po dobu trvání zkušebního provo-
zu úpravny vody musí být na základě 
požadavku Krajské hygienické stan-
ice Jihomoravského kraje, územní 
pracoviště Břeclav, distribuovaná 
voda vyloučena z užívání pro přípravu 
kojenecké stravy a nápojů. Znamená 
to, že bude stále dodávána pitná voda, 
která však v tomto období z důvodu 
ověřování správné funkce nového 
zařízení, nemusí splňovat přísnější 
požadavky na vodu vhodnou pro 
přípravu kojenecké stravy a nápojů. O 
ukončení zkušebního provozu úpravny 
vody Lednice budete písemně infor-
mováni.

Cabal Jan 
ředitel VaK Břeclav a.s.

Lednice - úpravna 
vody, zkušební provoz

Paní Kročáková provozuje solárium 
v Drnholci na Náměstí Svobody.

telefon: 737 174 168 

NoVě oTeVřeNé
SoláriuM
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Rozhovor s Pavlem Malíkem .................................................. vedoucím obecně prospěšné společnosti Drnholecká chasa

M  Kdo je Pavel Malík?

Pro většinu místních spoluobčanů 
osoba známá. Přesto pár základních 
dat. je mu 23 let, pracuje v rodinné 
firmě jako technolog, svobodný. Na 
další otázky ochotně odpověděl

M Kdo jsou členové Drnholecké 
chasy? Připomeň, jak dlouho místní 
chasa existuje

Většinou se jedná o místní  
mládež, nejmladší vyšli ze základní 
školy, tedy lze říci od šestnácti do 
dvaceti pěti let, někteří jsou i starší. 
Jedná se o mladé lidi, ochotné podílet 
se na činnosti našeho sdružení. To ex-
istuje  dva roky, od září 2006, naším 
cílem je  udržování kulturních tradic 
v Drnholci. Chasa jako sdružení má 
možnost získat nějaké dotace na roz-
voj činnosti, dále chtěli jsme získat 
určitou nezávislost a také jistotu 
při jednání s jinými organizacemi v 
Drnholci. Hlavní naší akcí je organi-
zování místních hodů, snaha o zacho-
vání lidových tradic a zvyků.

M Kolik členů je z jiných vesnic? Jaká 
platí pravidla pro jejich přijetí?

Čas od času se objevovali mezi 
krojovanými jedinci, kteří nežijí v Drn-
holci, ale při hodech byli v krojích. V 
současnosti jsou z jiné vesnice členy 
Drnholecké chasy jen dva, bratři Luboš 
a Mirek Lukáčovi z Jevišovky. O jejich 
přijetí, stejně jako místních rozhodoval 
výbor Chasy. 

M Jak se vyvedly hody? Jak je 
pečováno o kroje?

Velmi dobře, v sobotu navštívilo  
hřiště TJ Dynama, kde se hody již 
tradičně konaly více něž 600 platících 
návštěvníků, neděli téměř 400 míst-
ních, nebo příbuzných, žijících již 
dlouhá léta jinde, či jen náhodných 
návštěvníků. S oběm dechovými hud-
bami jsme byli spokojeni. Hodně nám 
pomohl Petr Ševčík, člen folklorního 
souboru Pálava, při nácviku tanců a 
dalších drobných, ale pro nás dobrých 
a užitečných rad.

Asi víte, že jsme kroje zakoupili, 
máme tedy vlastní, za které jsme za-

platili 150 tisíc korun. a můžeme do 
nich obléci více než dvacet dvojic. O 
tom, z jakých finančních zdrojů byly 
zaplaceny, už bylo myslím v minu-
losti psáno. Přesto opakuji, že část 
jsme získali z dotací, něco přispěli 
sponzoři, část z této částky pochází z 
našich příjmů.

M Jaké se objevily problémy?

Bylo jich, jak už to při takových 
akcích bývá, možná víc, ale jako ta-
kové bývají zpravidla velmi brzy za-
pomenuty Ale chtěl bych zdůraznit 
jeden problém, který byl  dnes (t.j 
koncem července, kdy se rozhovor 
uskutečnil) řešen. a myslím, že nebude 
zapomenut. Na základě stížnosti  man-
želů Tomaštíkových na nadměrný hluk, 
přijeli pracovníci z hygienické stan-
ice, provedli šetření na místě, měsíc 
po hodech ještě se uskutečnilo další 
jednání, ze kterého jsme  odešli s po-
kutou za nadměrný hluk. Prý byl přijat 
nový zákon, výjimky neplatí. Celková 
částka, kterou zaplatíme jako pokutu 
je 9000 Kč. Je tedy možná ohroženo 
konání jakýchkoliv akcí na hřišti TJ 
Dynama, což může znamenat i konec 
těch málo společenských zábav nejen 
v Drnholci ale ve svých důsledcích, 
může způsobit podobné problémy i v 
jiných dědinách. jestliže takový zákon 
zůstane platit. 

M Které další akce  jste  uspořádali?

Na letošním místním koště vín 
bylo několik krojovaných dvojic jako 
zpěváci a tanečníci, v krojích chodili  
kluci i o Velikonocích. Letošní léto bylo  
ve znamení koncertu skupiny Tři sestry, 
čeká nás Kateřinská zábava a ve spolu-
práci s místním kulturním zařízením se 
chceme pokusit o krojovaný ples. 

M Prý na koncertě na Starátku bylo 
poměrně málo lidí, přesto lze mluvit 
o úspěchu. Finančně jste netratili, 
navíc  prý bylo objeveno ideální místo 
ke konání podobných akcí.

O tom, když dovolíte, bych 
ocitoval několik vět z článku, který 
o koncertě v Drnholci byl napsán 
v jedněch regionálních novinách. 
„Hasičské hřiště Starátko se ukázalo 

jako ideální prostor pro pořádání 
podobných akcí. Rozlehlé hřiště, sto-
jící mimo obydlenou oblast, umožnilo 
zábavu všem účastníkům. Zhruba tisí-
covka lidí se v rozlehlém areálu prak-
ticky ztratila“. Veškerá  zabezpečení 
jsme zajišťovali my, jako  byly mo-
bilní WC, oplocení areálu a taky 
elektrocentrála. Náklady na kvalitní 
zabezpečení celé akce byly značné, 
jen elektrocentrála vyrobila elektřinu 
za „pouhých“ 25 tisíc  českých korun.
Přesto příjmy byly nepatrně vyšší než 
celkové výdaje.

M A jaké máte plány do budoucna?
Vylepšit kroje, pořídit boty, 

zvelebit prostory, které užíváme v 
místním kulturním domě a společně 
s představiteli městyse pokusit se 
vyřešit problém, za který jsme dostali 
tu vysokou pokutu.

Děkuji ti za rozhovor a všem chasníkům 
(samozřejmě i chasnicím) přeji hodně 
úspěchů. Ať se vám práce daří.

  Jiří Janeček

rodiče elinky Sedláčkové, 
děkují všem lidem, kteří podali 
pomocnou ruku a jakýmkoliv 
způsobem přispěli na zlepšení 
zdravotního stavu jejich dcery.
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Letošní školní rok pro nás začal 
velkými změnami. Protože v MŠ 
probíhá výměna oken, zateplení bu-
dovy a různé další práce, přestěhovali 

Zprávy z mateřské školy
jsme se do budovy ZŠ. Máme tady dvě 
krásné třídy a lehárnu v opraveném 
křídle budovy. Na obědy chodíme do 
školní jídelny, hrát si na nově vybudo-

vané dětské hřiště. Zatím nás 
všichni okukují jako nějakou 
raritu, ale věříme, že si brzy 
zvykneme a bude nám spolu 
dobře.

Ještě bychom se chtěly vrátit 
ke konci minulého školního 
roku. V červnu zorganizovaly 
maminky společné natírání 
plotu, aby zkrášlily svým 
dětem prostředí, ve kterém 
tráví většinu svého času. Do-
hodly s panem Josefem Ka-
liankem, že opraví zídku. To 
také se svou firmou, ve svém 
volném čase a bez nároku na 
odměnu udělal.

Všem, kteří se podíleli, ať 
už pomocí nebo finančním 
příspěvkem na barvy a 
štětce, mnohokrát děkujeme. 
Doufáme, že takových akcí 
bude víc. Nejvíce si ceníme 
toho, že iniciativa vzešla od 
rodičů. Je to pro nás důkazem 
toho, že máme společný 
cíl. Chceme pro naše děti to 
nejlepší!

učitelky MŠ

 Dne 17. září 2008 byl slavnostně otevřen učební pavilon školy, 
který prošel částečnou rekonstrukcí. Byla provedena výměna oken, za-
teplení obvodového pláště i střechy. Zcela nový topný systém umožní 
přechod na vytápění plynem. Vnitřní práce zahrnovaly výměnu podlah 
v učebnách, na chodbách a nový povrch schodiště. Estetickou úroveň 
zvedlo nové barevné vymalování celého pavilonu.
 Rekonstrukce proběhla ve dvou etapách za celkovou částku 
necelých 15 mil. korun. K tomu je třeba ještě přičíst spoluúčast 
městyse ve výši 10 procent. Je zřejmé, že tak vysokou částku by neby-
lo možno uhradit z místních prostředků, proto je důležité pokračovat 
tímto směrem i nadále a získávat další prostředky z různých dotačních 
nabídek. Je třeba ocenit nynější vedení městyse, že se nebojí dotační 
politiky a dokáže podávat úspěšné žádosti, které přinášejí finanční 
prostředky na opravy  starších veřejných budov. 
 Děkuji tímto všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě rekon-
strukce, tak i těm, kterých se bezprostředně týkala a museli určitou 
dobu pracovat ve ztížených podmínkách. Posuďte z fotek, nebo se 
přijďte podívat. 

 Jiří Staša 

Slavnostní otevření pavilonu školy. 

Společenská kronika...

V září se dožívají více než 80. let tito 
spoluobčané:
 Hedvika Reichlová (84)
 Julia Šulanová (81)

a životní jubilea si připomněli:
 70 let Anna Doležalová

 65 let Šimon Mondek
  Božena Plucarová
  Milena Langeová

 60 let
  Jaroslav Vybíral
  Emilie Stanislavová
  František Bejdák
  Dagmar Tomaštíková
  Karel Němec

V říjnu oslaví své narozeniny:
   Albína Auerová
   Roza Krejčová
   Josef Srnec
   Zita Štěpaníková
   Josef Filipov

redakce Drnholeckého občasníku všem 
oslavencům přeje do dalšího života 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
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Na první hasičské soutěži dětí ve Val-
ticích jsme viděli, jak do družstva zapojili 
děvčátko, které mělo čtyři roky. Byla to 
dcera hasiče.

Tato zkušenost nás přivedla k tomu, 
proč nezkusit postavit takové družstvo a 
začít úplně od začátku už s předškoláky. 
Vítězný tým nám trošičku povyrostl a 
už nemůže soutěžit za mládež. Čeká je 
zařazení do dorostu a pohárové soutěže 
mezi dospělými. Proto jsme spojili 
všechny síly a pokusili jsme se poptat 
známých maminek s malými dětmi, 
jestli by do toho šly. Zpráva se rozne-
sla až do školky a odezva byla opravdu 
překvapivá. Jsme rádi, že je tak velký 
zájem se zapojit do hasičského kroužku. 
Měli jsme z toho menší obavy, jak se děti 
zachovají a jsou přece ještě v tom hravém 
věku, ale byly opravdu skvělé. A to je do 
budoucnosti opravdu potřeba.

Už máme za sebou několik ukázek 

například na soutěži „O putovní pohár 
starosty městyse Drnholec“, kde ti naši 
nejmenší získali své první zlaté medai-
le, dále na zahájení okresního kola a 
ukázku na dětském dni. Někdy to neb-
ylo ideální, protože jsou to přeci malé 
děti a někdy se opravdu špatně vyspí a 
stávkují, ale i to k tomu patří.

Průměrný věk těchto dětí je od 3 roků 
do 5 let. Ale i tam nám rostou a někteří 
už budou přecházet k mladším žákům. 
Tak budeme muset doplnit řadu dalšími 
šikovnými špunty. 

Chtěli bychom na podzim začít tré-
novat disciplíny, které jsou na soutěžích 
a pomalu je připravovat na skutečné 
závody. Nevíme, jak se to povede, nebo 
kolik dětí se nám po prázdninách vrátí, 

ale doufejme, že všichni, protože to byl 
opravdu skvělý, už sehraný tým. Ale chtěli 
bychom toto družstvo zařadit na podzim 
do celoročního kola Plamen, které jsme 
tak úspěšně na jaře zakončili. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem 
maminkách těchto dětí za trpělivost 
při trénincích a hlavně za ochotu a za 
obětování svého volného času, který 
stráví  se svými ratolestmi na Starátku. 
I a ne jen jim, ale i Petrovi Štěpaníkovi, 
který se o tento tým stará spolu s Renatou 
Pospíškovou a Blankou Markovou.

Pokud těmto dětem vydrží nadšení, 
tak si myslím, že za pár roků to bude 
skvělé družstvo, které bude výborně repr-
ezentovat nejen hasiče, ale i Drnholec. 

Hasičský potěr SDH Drnholec se má k světu

 Počátkem měsíce srpna tohoto roku bylo uvedeno do 
provozu dětské hřiště. Na jeho vybudování uvolnilo zastupi-
telstvo z obecního rozpočtu finanční prostředky ve výši 200 
000 Kč. Tato částka v sobě zahrnovala přípravné zemní práce, 
dodávku a montáž jednotlivých herních prvků. Další nákla-
dy se týkaly pořízení oplocení, samotnou montáž provedli 
pracovníci obce. Na výstavbu hřiště bylo vypsáno výběrové 
řízení, byly osloveny tři firmy a vítězem se stala společnost 
GRANA z Brna. Umístění bylo vybráno s ohledem na blíz-
kost středu obce, výhoda je určitě také v tom, že je blízko 
školy, fotbalového hřiště, prodejny potravin a tatínkové jistě 
ocení těsné sousedství restaurace. Důležitá byla také velikost 
pozemku, proto bylo nutno vykoupit parcely, které byly v 

soukromém vlastnictví a byly připraveny pro výstavbu garáží.
 Již nyní se ozývají hlasy, že herních prvků by mělo být více, 

např. kolotoč, pískoviště, další houpací pružiny atd. Jsme si toho 
vědomi, a proto byl od počátku tento záměr koncipován tak, že 
během dalších dvou až tří let bude hřiště postupně doplňováno 
dalšími atrakcemi. Na rozšíření hřiště bylo v rámci revitalizace 
prostoru před restaurací SPORT a vozovky před školou zažádáno 
o dotaci.

Jak se ukazuje, je hřiště hojně využíváno, čemu jsme 
samozřejmě velmi rádi. Doufáme, že bude našim dětem sloužit 
co nejdéle a při této příležitosti chceme apelovat na občany, ať 
nejsou lhostejní k případným projevům vandalství a pomohou 
nám hřiště ochránit.

Jan Ivičič 

Dětské hřiště
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Tak se stalo to, v co jsme všichni dou-
fali. Dne 7. 6. 2008 se na Starátku kona-
lo Okresní kolo hry Plamen, kde jsme 
měli obrovskou šanci vyhrát. Po pod
zimním kole jsme byli první. A tak začala 
soutěž, která pro nás vedoucí byla hodně 
důležitá. Přáli jsme si, abychom  vyhráli. 
Už proto, že se jednalo o družstvo, pro 
které byla v tomto složení tahle sezóna 
poslední. Vedle družstva, které mělo 
velkou šanci zvítězit, nás ještě reprezen-
tovalo druhé družstvo starších a jedno 
družstvo mladších žáků. Všechna naše 
družstva se opravdu  snažila o  nejlepší 
výsledek. 

A tak začalo dopoledne plné sou-
těžních disciplín. Své dobré výkony 
museli soutěžící prokázat ve štafetě 
4x60m, v požárním útoku, ve štafetě 
CTIF a v nově zařazeném požárním 
útoku CTIF.  Až tato disciplína ukáže, 
jak členové týmu dokáží spolupraco-
vat. Soutěž byla až do posledních chvil 

oKreSNÍ Kolo MlADÝCH HASiČŮ

Krajské kolo ve Vyškově 
22. 6. 2008 byl den pro nás dnem 
„D“,kraj se konal ve Slavkově u 
Brna.Po příjezdu bylo tradiční kon-
trolování průkazek a členů družstva, 
poté co byly tyto formality hotové, 
začalo to, na co jsme se těšili. Naši 
soutěžící bojovali statečně až do pos-
lední disciplíny.
Ale jak už to bývá před každou 
důležitou soutěží, chytla nás ner-
vozita a počasí bylo úmorné. Celý 
den pálilo sluníčko, ale přesto to náš 
tým zvládl bez úhony. Po vyvěšení 
soupisky družstev jsme zjistili, že 
tam  byla  družstva, která jezdí na 
kraj už  několik let, že jsou to, jak se 
říká mazáci, tudíž se neumístníme na 
stupních vítězů. Přesto jsme našim 
soutěžícím věřili na 100 %.  Podle 
průběhu soutěže to bylo více a více 
jasné, vytáhli jsme si „Černého Pe-
tra“ a ten se nás nechtěl pustit. Ale 
musíme konstatovat, že snaha od těch 
naších „dětí“ byla obrovská, a to že 
nám toto družstvo bude chybět. Byl 
to opravu zdatný tým a dokázali mezi 
sebou dobře spolupracovat. Mys-
líme si, že kdyby toto družstvo mohlo 
nastoupit do celoroční soutěže ještě 
tento rok, tak bychom na měření sil 
na kraji určitě uspěli mnohem lépe, 
protože bychom věděli, na co se máme 
připravit.Nakonec jsme skončili na 

šestém místě. Přesto to byl pro nás 
všechny obrovský zážitek a také pro 
nás vedoucí obrovská zkušenost a 
ponaučení.
Tím jsme ukončili sezonu a další nás 
čeká a věříme,že nám nebude dlouho 

napínavá, protože stačila malá chyba a 
bylo po nadějích. Nakonec se to našim 

favoritům povedlo. Vyhráli a zajistili si 
postup do krajského kola.

OBR. ve WORDU

Nakonec musíme poděkovat sponzorům 
HTS Novosedly, Navara Novosedly a 
Kovo Malík, kteří přispěli jak finančně, 
tak hmotnými dary.

Zprávy ze života mladých hasičů připravila 
Blanka Marková

trvat navázat na tenhle úspěch. Bu-
deme se snažit vytrénovat tak výborné 
družstvo jako bylo tohle. Bude to stát 
hodně času a úsilí, ale pro ten pocit 
z toho vítězství to stojí a ti kteří se 
věnují této práci nebo koníčku určitě 
ví o čem mluvíme.  
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DrNHoleCKo - zapomenutý kout jižní Moravy?DrNHoleCKo - zapomenutý kout jižní Moravy?

 Se zájmem jsem si přečetl tipy na 
výlety, které byly již před několika týd-
ny zveřejněny ve Deníku. Nepochybně 
informace zajímavé a pro mnohé ze 
čtenářů též i užitečné. Přesto jsem 
jako obyvatel ze západní části bývalého 
okresu Břeclav mírně zklamán. Proč? 
Pokusím se vysvětlit.

Ačkoliv katastr Drnholce sousedí 
i s Pasohlávkami, veškeré pokyny 
pro turisty jsou směrovány na druhou 
stranu, směrem k Pálavě a Dolním 
Věstonicím, stejně tak z Mikulova 
k Lednicko-valtickému areálu, ale 
co mohou poznat opačným směrem 
západním ani slovo. Už asi existuje 
území jiného okresu? Co by mělo být 
smyslem těchto tipů na výlety? Psát 
o známých lokalitách, kde je turistů 
dostatek, ba spíše nadbytek, nebo 
informovat čtenáře o místech méně 
známých? Mohou tato místa něco 
nabídnout? Těžko říci, určitě by se zde 
našlo pár zajímavých míst.

Drnholec je to starobylé místo na 
jižní Moravě na pomezí dvou bývalých 
příhraničních jihomoravských okresů 
Břeclavi a Znojma. Také bychom si 
mohli vzít rozdělení podle vinařských 
oblastí. Sousedé směrem na západ 
Hrušovany nad Jevišovkou a Litobratřice 
patří již Znojemsku.

Již v těch nejstarších písemných 
pramenech byl Drnholec označován jako 
město,případně jako městečko. V 
počátcích své existence „válčil“ s Miku-
lovem o to, kdo s koho. Vedle původního 
českého obyvatelstva je Drnholec a jeho 
okolí kolonizováno Němci. Svědčí o tom 
lichtenštejnský urbář z roku 1414, jenž 
uvádí, že zde byla ves česká a německá. 
Odtud také jeho německý název Durnholz, 
což doslova přeloženo znamená „suché 
dřevo“. Toto pojmenování má racionál-
ní zdůvodnění. Podle dlouhodobých 
meteorologických měření je Drnholec 
označován jako nejsušší místo na Moravě. 
Není mnoho němých svědků minulosti, z 
niž by mohl pozorný návštěvník přečíst 
o časech dávno minulých. A přesto! 
Těch několik dochovaných uměleckých 
památek patří mezi umělecké skvosty.

Slavná minulost je patrna již z 
celkového pohledu na toto městečko. 

Budova zámku, původně renesanční, 
byla v následných letech upravována, 
proto pozorný znalec uměleckých 
slohů objeví v prostorách zámku prvky 
slohu barokního, či z posledních úprav 
jsou připomínány módní trendy přelomu 
18. a 19. století, jímž byl klasicismus, 
umělecký sloh hledající inspiraci v antice. 
Zámecká brána s erbem Teuffenbachů je 
jen němým svědkem slavných i méně 
slavných momentů v životě městečka.

Také věže kostela Nejsvětější 
Trojice přímo vyzývají náhodného 
návštěvníka k návštěvě Drnholce. 
Bohužel, není toho mnoho, co by mohli 
místní cykloturistům nabídnout. Přesto 
dominanta tohoto městečka patří k těm 
nejkrásnějším, které musí očarovat 
každého návštěvníka tohoto místa. Sochy 
rozmístěné kolem kostela připomínají 
už jen místním pamětníkům, že zmizely 
sochy jiné, že zmizel most víc než tři sta 
let starý, zmizel i splav, ke kterému se 
místní děti a mládež chodily koupat. 
Zmizelo mnoho čarokrásného z tohoto 
místa s historickou pamětí. Jen otevřené 
rány v podobě neudržovaných nemov-
itých kulturních památek jsou němými 
svědky událostí, jež se tu kdysi dávno 
odehrály.Opět jen několik starých fo-
tografií, že byly doby, kdy žili místní lidé 
v tomto kraji v souladu s přírodou.

Porozhlédněme se po interiérech 
zámku. I ten prošel složitým vývojem. 
Kdysi honosné ředitelství nadačního 
velkostatku se v dusných padesátých 
letech proměnilo v kasárna, v prostorách 
dnešní obřadní síně byla i skladována 
zelenina, pak v horním patře zřízen 
sklad zdravotnického materiálu, v 
přízemí byl postupně MNV, místní 
knihovna,sem si lidé chodili hledat  
zdraví. A po roce 1989? Státní statek 
zrušen a privatizován. Nechci zde hod-
notit, co by bylo tehdy nejsprávnější, 
ale jedno je jisté, privatizace tohoto 
zemědělského podniku se příliš ne-
povedla, v katastru Drnholce dnes 
hospodaří zemědělské družstvo z 
Vysočiny. Zatím tak trochu utajeně. 
Na jeho internetových stránkách se 
sice dočtete, že hospodaří na několika  
tisících hektarů i na jižní Moravě, ale 
marně zde hledáte, ve kterých loka-

litách, co zde pěstují, v jakém stavu je 
živočišná výroba.

V nejkrásnějších sálech je zřízena 
obřadní síň, v jedné z bočních síní 
můžeš prohlédnout výstavku různých 
dokumentů, které ve spolupráci s Re-
gionálním muzeem a archívem, obě 
instituce sídlící v nedalekém Mikulově, 
pořídili pro místní zvídavé spoluobčany 
drnholečtí radní v samém závěru druhého 
tisíciletí u příležitosti 750. výročí první 
zmínky o Drnholci, písemně doložitelné. 
A kostel? Nejprve budeš obdivovat ar-
chitekturu pozdního baroka připravenou 
brněnským stavitelem Grimmem, 
malířskou i sochařskou výzdobu ve své 
době velmi módních malířů i sochařů 
Winterhaltera, Legenlachera, Pagana a 
dalších. Vedle kostela blíže k náměstí 
stojící fara je přebudována z kostelí-
ka původně snad již románského, 
určitě však gotického, jak dokazuje 
zaslepené okno, objevené při nedávné 
opravě. To jsou místa, která stojí turis-
tovi za zhlédnutí, tady by mělo vedení  
městyse přemýšlet, jak zpřístupnit tyto  
zajímavosti návštěvníkům Drnholce.

Hned naproti fary je obecní míst-
ní svědomí. Budova radnice, kdysi  
renesančního skvostu s datací k roku 1591 
se kdysi v šedesátých letech minulého 
století věnovala jednomu socialistickému 
podniku, který zde zřídil hospodu a po 
desetiletí zde vydělával velké peníze. 
V posledních letech socialistického 
hospodaření byli její provozovatelé 
upozorňováni na soustavnou devastaci 
objektu, ale tehdy proběhla jen jednání, 
která k ničemu nevedla. Po roce 1989 se 
dostala nikoliv nazpět obci jako její his-
torický majetek, ale v malé privatizaci 
do soukromých rukou, místo opravy se 
stala předmětem spekulace. Drnholečtí 
radní po několika pokusech konečně 
získali budovu zpět. Neptejte se, za ja-
kou cenu. Už byla konečně její náročná 
oprava, aby se opět stala chloubou dnes  
již opět městyse Drnholec.

A bouralo se a ničilo v Drnholci  
během minulých let. Ne válka, ale 
mírová budovatelská léta poškodila 
obraz tohoto místa. Konec poslední 
světové války způsobily městečku 
obrovské škody. Ale co všechno ještě
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  Jak lze vyčíst z protokolu  
měřen byl chráněný venkovní pros-
tor stavby rodinného domu, jenž se 
nachází naproti hřiště. A tak tedy 
28.června od 22.00 do 23.00 hod bylo 
provedeno měření hluku z veřejné 
produkce hudby pořádaní v rámci 
hodové zábavy v areálu TJ Dynamo. 
Potom následuje soubor čísel zákonů, 
předpisů a metodických návodů. 
Zdrojem  hluku byla veřejná hudební 
produkce v areálu TJ. 
 Dynamo. Buďme přesní: 
Hrála dechová hudba Šardičanka Pro 

danou lokalitu a zdroj hluku je hy-
gienický limit hluku v noční době na 
35 dB (decibelů). Hudební produkce 
v noční době měla hodnotu 71,2 dB. 
Došlo tedy k překročení hygienických 
limitů hluku pro chráněný venkovní 
prostor stavby o 36,2 dB, a tím i k 
porušení zákona č.258/2000Sb.
 A závěr? Na základě 
zjištěných skutečností byla příkazním 
řízením uložena pokuta 8000Kč. A k 
tomu ještě tisícovka navíc za paušální 
náklady řízení. V této chvíli mi není 
jasné, proč se Drnholecká chasa 
vzdává práva odvolání. A chystá se 
trpně zaplatit  pokutu. Škoda, těch 
peněz mohlo být určitě využito lépe, 
třeba ve prospěch zájmové činnosti.
 Z celé této události mám 
smíšené pocity. Na jedné straně byly 
porušeny limity pro hlučnost v noční 
době, tady mají stěžovatelé pravdu. 
Při pohledu z druhé strany se jed-
nalo o místní slavnostní záležitost, 
prakticky svátek pro celý Drnholec, 
kdy by měly existovat výjimky při 
pořádání i těch dalších pěti šesti akcí, 
které se v tomto areálu v průběhu 
každého roku konají. Pokud taková 
výjimka neexistuje, potom je dle 

mého soudu špatně odvedená práce 
našich zákonodárců. Může-li si v tak-
ové situaci kdokoliv stěžovat a uspět, 
jak se stalo v tomto případě v Drn-
holci, jsou ohroženy i další podobné 
venkovské akce Měla by být určitě 
stanovena pravidla, kdy by se měly 
příslušné strany domluvit, nikoliv 
(obrazně řečeno) si házet klacky 
pod nohy. Zůstanou-li nezměněna, 
opravdu hrozí konec hudebních 
produkcí nejen v Drnholci. 

Jiří Janeček

Konec zábav v Drnholci?
Navštívil mě Pavel Malík, ve-
doucí Drnholecké chasy, což je 
obecně prospěšná společnost, 
sdružující mladé lidi v tomto 
městysi a starající se o zavedení 
nových nebo uchování starých 
zvyků. Zhodnotil průběh hodů 
pro místní občasník, už jsme 
končili, když mi dal přečíst 
protokol o měření hluku pra-
covníky Krajské hygienické 
stanice z pracoviště v Břeclavi 
právě v den hodů.

Provozuje ji MVDr. Martin 
Pokorný na ulici Husova.

Ordinační hodiny:
Po - Pá 19-20 hodin, sobota, 
neděle, nebo dle zájmu a tele-
fonické dohody: 736775188

V Drnholci je otevřena 
nová veterinární ordinace

od konce války zmizelo? Zdejší okolní 
krajina mohla být středem obdivu turistů. 
To, co mohou zhlédnout v okolí Drn-
holce je jen slabým odvarem dřívějších 
přírodních krás. Zůstal jen Drnholecký 
luh, součást projektu NATurA 2000. 
Zmizela slepá ramena Dyje, tůně, divoká 
krajina mezi Drnholcem a Brodem nad 
Dyjí Není mezi pamětníky zde žijící nikdo, 
kdo by pochyboval, že v mírové době bu-
dování socialismu více pamětihodností z 
okolí spíše zmizelo, než se opravilo. Jen 
počítejme: památník obětem válek v roce 
1946, domy na náměstí zbořeny po roce 
1975, sochy z okolí zámku se již nikdy 
na původní místo nevrátily, zmizel tři 
století starý most, jenž ustoupil nově 
vybudované silnici. Využit jej třeba 
jako parkoviště pro auta rybářů , pro něž 
je Dyje v tomto úseku dosti oblíbená, 
nikoho tehdy nenapadlo. Zmizel starý 
splav, zavezena nepořádkem jsou slepá 
ramena řeky Dyje, rozorány byly louky 
v okolí Drnholce, přeměněna v pole 

a ta oseta. Jimi si za časů socialis-
tického hospodaření nadhodnocoval 
místní státní statek hektarové výnosy. 
A dodnes byste zde hledali více než 
sto hektarů luk, které by zde podle 
statistických údajů měly být. Byl by to 
ještě dlouhý seznam křivd, spáchaných 
na pamětihodnostech a přírodě tohoto 
koutu jižní Moravy. Přestože katastr 
Drnholce je jedním z největších v širém 
okolí, dosud tu nebyly vyznačeny lokality 
k přísnější ochraně přírody. Snad současní 
radní se budou držet územního plánu 
Drnholce a při současných komplexních 
pozemkových úpravách učiní rozhodnutí 
ve prospěch zlepšení kvality životního 
prostředí.

Jen rozsáhlý hospodářský komplex 
připomene návštěvníkům, že zde byl  
prosperující šlechtický velkostatek, 
přímo učebnicový příklad. Byl zde 
pivovar, mlýn, v okolí rybníky. To vše 
přinášelo majitelům panství značný 
hospodářský efekt. Také Drnholečtí 

se snažili o hospodářský rozkvět, 
především v zemědělství. A opět by-
chom mohli si povzdechnout. Během 
poválečných let mizely postupně 
jednotlivé podniky, až zde nezůstalo 
vůbec nic. Zmizely pily, továrna 
vyrábějící zemědělské stroje. Místní 
zlí jazykové tvrdí, že tehdejší mocní, 
co rozhodovali o rozvoji hospodářství, 
si nepřáli, aby v Drnholci byl nějaký 
průmyslový podnik, aby neutíkali lidé 
ze zemědělství. Se špatnými rozhod-
nutími ale začali již předchůdci v de-
vatenáctém století, kdy se báli železnice 
a neumožnili, aby její trasa vedla přes 
katastr Drnholce. A stojí tak mimo 
trasy hromadné přepravy. A tak pra-
covních příležitostí je zde poměrně málo, 
nezaměstnanost poměrně vysoká, mnoho 
z místních za prací dojíždí, cestovní ruch, 
který by mohl přinést zlepšení stavu, je na 
rozdíl od blízkých Pasohlávek, nedalekého 
Mikulova i sousedních Novosedel v Drn-
holci stále kdesi na počátku.

    Jiří Janeček
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Pátek 17.10.2008 v 19.00 hodin

BATHorY
ČR,  Slovensko, Česko, Maďarsko,
Velká Británie, histor. drama, 2008, 138 min.  

   60,-

Pátek 24.10. 2008 v 19.00 hodin

FrANTiŠeK Je DěVKAř
ČR, komedie, 90 min.          
   60,- 
Hrají: Josef Polášek, Ela Lehotská, Martin Pechlát,
Petra Nesvačilová, Zdena Hadrbolcová, Leoš Noha,
Arnošt Goldflam, Petr Čtvrtníček, Marika Procházková

Středa 5.11.2008 v 18.00 hodin  

VAll-i
USA, 98 min., animovaný, komedie, rodinný, Sci-Fi     
                                       40,- a 60,-

Pátek 14.11.2008 v 19.00 hodin

Mumie: Hrob Dračího císaře
USA, Kanada, Německo, dobrodružný, akční,

horor, 111 min.

   60,- 

Středa 19.11.2008 v 18.00 hodin 

MáJ
ČR, filmová báseň, přístupný od 12 let, 76 min.  

   60,-
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj 
Stropnický, Vladimír Javorský, Nina Divíšková, Kryštof 
Hádek

Středa 26.11.2008 v 18.00 hodin 

Hancock
USA, drama, akční, fantasy, komedie, 92 min.  
   60,-

ProGrAM KiNA DrNHoleC
řÍJeN * liSToPAD 2008

řÍJeN

liSToPAD

V posledních dnech proběhla v některých médiích zprá-
va o„přemnožení nebezpečného tropického komára“ na 
Břeclavsku. Protože se jedná o dezinformaci způsobenou vol-
ným nakládáním s fakty, rád bych uvedl tyto informace na pra-
vou míru. Prosím rovněž o seznámení spoluobčanů s obsahem 
tohoto sdělení. 

Na jedné lokalitě v blízkosti obce Sedlec byl chycen komár 
Anopheles hyrcanus. Zatím bylo nalezeno přibližně 50 jedinců. 
Vzhledem k tomu, že výskyt tohoto druhu nebyl dosud na území 
naší republiky pozorován, je množství odchycených jedinců 
překvapivě vysoké. Je však třeba zdůraznit, že za stejné období 
bylo v případě našich nejhojnějších komárů chyceno několik 
tisíc jedinců, přesto mluvíme o výrazně podprůměrném výsky-
tu. Informace o přemnožení je proto zcela neodůvodněná. 

Anopheles hyrcanus se vyskytuje v jižní Evropě a na 
Balkáně (nelze tedy hovořit o tropickém druhu), odkud se k 
nám pravděpodobně dostal přes Maďarsko a Slovensko, nebo 
Rakousku. V některých malarických oblastech v Asii se na 
rýžovištích podílí na přenosu malárie. V Evropě však žádná 
významná onemocnění nepřenáší. Na Moravě se v malárie 
vůbec nevyskytuje a rýže ve velkém nepěstuje, proto je spojo-
vání jeho výskytu s možností šíření tohoto onemocnění napros-
to nesmyslné. 

Anopheles hyrcanus může sát i na lidech, ale především v 
podvečerních hodinách a obvykle jen v blízkosti líhnišť, což 
jsou v našich poměrech vodní plochy porostlé rákosem. Do 
blízkosti obydlí zpravidla vůbec nezaletuje. Proto se s ním 
drtivá většina obyvatelstva vůbec nesetká. 

Výskyt tohoto teplomilného komára na našem území je velmi 
zajímavý, pro zdraví lidí však nepředstavuje žádné nebezpečí. 
Jižní Morava a především Břeclavsko je z hlediska výskytu 
komárů rizikovou oblastí. Proto je zde prováděn již řadu let 
pravidelný monitoring a je velmi důležité, aby pokračoval 
minimálně ve stejné míře i v budoucnu. Vytváření umělých 
problémů a šíření paniky mezi obyvatelstvem však věci 
rozhodně neprospěje. Aktuální a hlavně objektivní informace 
o problematice komárů na jižní Moravě lze najít na webových 
stránkách KHS na adrese: www.khsbrno.cz.   

RNDr. Oldřich Šebesta 

Tropičtí komáři

 
V neděli 17.8.2008 jsme jeli s dětmi vystupovat do 
Dolních Dunajovic, kde jsme se představili se svým 
pásmem “Až do Drnholca” na místních dětských 
hodečkách. Mezi soubory jsme byli nejmladší věkem, 
ale i délkou trvání souboru. Děti a rodiče předvedli 
program za plného nasazení a s úsměvem. Jarabáček 
obstál a i nadále bude rozvíjet svou činnost v příštím 
roce. Foto www.znojmia.cz
    B. Šimčíková

Jarabáček reprezentoval Drnholec 
v Dolních Dunajovicích

Zpráva z tisku – deník Blesk.
Matěj Kovacs z Drnholce vyhrál mezinárodní 

soutěž o uvaření nejlepšího guláše.

Gratulujeme.
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