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Josef Čápek (1949-2009)
V neděli 22. března 2009 se obcí rozletěla smutná
zpráva o úmrtí starosty, pana Josefa Čápka. Celý život prožil v Drnholci, pro který neúnavně pracoval.
Jako starosta se zasazoval o jeho prospěch a rozkvět.
Byl to místní politik a člověk, který se vždy snažil
o dosažení shody a rozumné domluvy mezi lidmi
různých názorů. Funkci starosty vykonával již čtvrté
funkční období. Už tento fakt, že byl do nejvýznamnější funkce v Drnholci zvolen počtvrté za sebou, svědčí
o tom, že byl občany uznáván a ctěn. Jeho největší zálibou byla příroda. Byl
dlouholetým předsedou místního mysliveckého sdružení, myslivost miloval… Bohužel, boj se zákeřnou nemocí, která se ozvala koncem loňského
roku, byl marný. Od rozdělané práce odešel náš starosta, pro mnohé z nás
náš opravdový kamarád. Rodině bude chybět dědeček, tatínek, manžel. Čest
jeho památce.
Poslední rozloučení s Josefem Čápkem se koná v pátek 27. března 2009
ve 14.30 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Drnholci.

HOTEL DRNHOLEC ***
Vás srdečně zve
10.-13. 4. 2009
3. 5. 2009
31. 5. 2009
Červen víkendy

Velikonoce u nás
Den matek
Den dětí
Chřest a jahody

Stůl si prosím rezervujte na tel. č. 519 519 307 případně u obsluhy.

10.-13. 4. 2009
3. 5. 2009
31. 5. 2009
Červen víkendy

Ostern im Hotel Drnholec
Mutter Tag
Tag der Kinder
Spargel und Erdbeeren

Reservation bitte am Tel. Nr. +420 519 519 307 oder bei der Bedienung.

Knihovna Drnholec poĢádá v období od 18.7.2009 do 1.8.2009

S celotáborovou hrou: “Ostrovy pokladĪ“
Táborová základna zĪstává opĒt v Hornicích u Jemnice.
Cena 15 denního tábora je 3 000KĀ.

V cenĒ je zahrnuta doprava, ubytování ve dvoulĪžkových stanech s podsadou,
5x dennĒ strava a výlet do Moravských BudĒjovic.

Zájemci si mohou pĢihlášky vyzvednout pĢímo
u paní ŠimĀíkové v knihovnĒ od 2. bĢezna 2009.
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Úvodem-kdysi, nebo dříve....................................
Tímto nadpisem začínal Drnholecký občasník v loňském roce. Mohl bych napsat, že nic se
nezměnilo, vše zůstává při starém. Vychází i tento rok, ale přece jen trochu jinak. Na první
pohled je asi vidět změna formátu, druhá změna je, aby byl doručován až do domu, což je naší
snahou. Mnoho starších občanů si stěžovalo, že se na ně často Občasník nedostane, protože
nechodí každý den do obchodu. A máte nyní možnost taky se vyjádřit k Občasníku. Zmenšený
formát vyzkoušíme na tento ročník, nebude-li se líbit, vrátíme se k původnímu uspořádání Občasníku. Zbytek vydání bude dán do místní knihovny a na Obecní úřad, kde si jej ti, kdo budou
mít zájem, mohou vyzvednout. I když je každé číslo Občasníku k dispozici ve formátu-pdf- na
internetu na stránkách Drnholce, osobně bych přivítal zřízení neoficiálních stránek, chcete-li
soukromých. A pokud se naučím, jak se takové stránky tvoří, rád toho využiji, neboť mám
spoustu materiálu o Drnholci i blízkém okolí v elektronické podobě a rád bych se o to podělil.
Možná to bude i někoho zajímat. I v Občasníku byly otiskovány seriály, např. Takoví jsme
byli… Ten zůstal nedokončen. Být zahleděni do minulosti, ale současně vnímat přítomnost.
Prostě to, o čem se v Drnholci mluví mezi lidmi, co nás pálí, nebo naopak těší.
Jiří Janeček

Anketa ............................................................................

..................................................................Drnholeckého občasníku
1. Jaký by měl být formát občasníku?
A. původní velký
B. zmenšený
C. je to jedno

5. Co Vás v uplynulém období (v průběhu
posledních deseti let) v Drnholci potěšilo?

2. Jak by měla vypadat jeho distribuce?
A. tak jako dřív - v obchodech
B. roznést po domech
C. jiný názor

6. Co vás naopak zarmoutilo?

3. Měl by se Občasník prodávat nebo doručovat zdarma? Pokud jste pro prodej,
za jakou finanční částku.
A. zdarma
B. za peníze (za kolik?…………Kč)

7. O čem byste si chtěli v Občasníku v letošním roce přečíst?

4. Kolikrát by měl ročně vycházet?
A. 5 - 6
B. 4
C. vlastní názor - jaký?

8. Zde máte možnost vyslovit se k problémům Drnholce

Vaše odpovědi očekáváme do 20. dubna 2009.
Lístky s vašimi názory vhazujte do schránky
ve vestibulu úřadu Městysu Drnholec nebo je
odevzdejte přímo panu Jiřímu Janečkovi.
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Glosář
Drnholecký občasník má za sebou tímto
číslem deset let své existence Jsem jediným členem redakční rady po všechna léta.
Jak se měnilo po obecních volbách složení
zastupitelstva, proměňovalo se i složení
redakční rady, nejradikálněji po volbách
na podzim 2006. V souvislosti s tím i obsah Občasníku. Dnešní redakci tvoří lidé,
převážně stojící mimo zastupitelstvo s výjimkou místostarosty A. Švejdy. Po posledních volbách došlo i k zásadnější proměně
obsahu. Zmizela prakticky historie, více se
hledí na současnost. I když je toto zastupitelstvo v polovině svého funkčního období.
pokusme se o zhodnocení jeho působení.
V současné době vládne na radnici koalice
zastupitelů z kandidátek ODS a lidovců.
Pustili se do náročných úkolů, myslím, že
výsledky jsou vidět. Oprava základní školy, mateřské školy, vybudování dětského
hřiště, odkoupení historické budovy radnice zpět do majetku obce, kdy po dobu více
než 15 let byla v soukromých rukou. Teprve nyní začíná její odborná rekonstrukce.
Je jen škoda, že se zatím nepodařilo získat
více z dotací na její opravu. Nejsem stoupencem názoru, že představitelé Drnholce
neměli kupovat tuto památku nazpět a nechat raději ji zbourat.Vždyť rekonstrukce
právě této části náměstí je obsažena ve
schváleném územním plánu. Myslím, že
Drnholečtí už mnohokrát v minulosti prokázali, že umění destrukce ovládají mnohem lépe než se o něco starat. Je to dlouhý
a smutný seznam. Pro nezasvěcené stačí
jen nahlédnout do územního plánu městyse a srovnat, která doporučení odborníků,
obsažená v tomto dokumentu jsou do důsledku splněna. Členové zastupitelstva se
nacházejí v nezáviděníhodné situaci. Peněz
v obecní kase abys hledal svítilnou, řeší dilema, zda se už konečně zaměřit na potře4

by starých spoluobčanů, nebo podporovat
mladé rodiny.
Místo domácích zemědělců se zde zabydlil zemědělský podnik z Vysočiny. Zápisy
jednání zastupitelstva a stížnosti některých
občanů z Výsluni, především od mluvčí
občanského sdružení stejného jména spíše svědčí o tom, že asi ne vždy postupují
zaměstnanci této firmy v duchu platných
předpisů, jak se jim tu snaží dokázat členové sdružení. A obyvatelé této místní části
se diví. Tentokrát nejen oni. Nedaleko nově
postavených domků se z ničeho nic objevily blyštivé věže snad nějakého sila. Údajně
bez stavebního povolení. A bez všeobecného vysvětlení ze strany vedení této zemědělské společnosti.
Vadí mi nezájem nejen současných
představitelů o zlepšení informovanosti
návštěvníků Drnholce, ale vadí mi i lhostejnost místních. Je to lhostejnost, neschopnost. Vy jste spokojeni, jak vypadá celkový
vzhled Drnholce? Chybí orientační plán se
základními informacemi, propagační letáček, akce nebývají uveřejňovány v tisku.
Nestojíme o zviditelnění?
Budu teď ironický. A trochu odbočím:
Ano, mladá generace stojí o zviditelnění.
Myslím, že Drnholec je nejpomalovanější,
chcete-li nejposprejovanější obcí široko
daleko. V tomto směru jsme zviditelnění.
Je na vině vedení Drnholce? Škola? Rodiče? Podnikatelé? Absence policie? Asi
od každého něco. Rád bych znal názory
spoluobčanů jak mladých, tak i těch dříve
narozených.
Také pohlednice Drnholce by měly být
v místních obchodech k dostání. Návštěvníci městyse se po nich ptají. Kdo ze zastupitelů má na starost propagaci? Jsou k
dispozici také v TIC Mikulov a Pasohlávky?
Ve srovnání s okolními obcemi nedokážeme pozvat novináře, aby o událostech

v Drnholci napsali. Opravovala se škola,
vybudovalo dětské hřiště, opravuje se významná historická památka, uskutečnil se
košt vina, byly hody, zemědělský podnik
zde buduje stavby viditelné zdaleka - dočetli jste se o těchto událostech někde v
novinách? Do Drnholce zavítají novináři
snad jen když jsou povodně. A regionální
tisk? K dostání jsou zde jen dva tituly Nový
život a Týdeník Břeclavsko. Moravský jih
už ne, Hlas Pálavy, ačkoliv se jedná o zpravodajský týdeník regionu Mikulovsko, do
Drnholce vůbec nedochází A chtěl bych
někdy slyšet také slova chvály za kvalitně
uskutečněné akce. Těch je tady také dost.
Košt, hody, cvičení, Jarabáček, dámský
klub. A když už se akce podaří a nepošleme
informaci do sdělovacích prostředků, nevadí. Potom by měl být neaktuálnější internet.
Domnívám se, že v každé místní organizaci
jsou lidé, kteří by mohli přece jen trochu
častěji informovat své spoluobčany o tom,
co se konalo za akci. Proč se objevují kritici, řekl bych spíš křiklouni, kteří mají ústa

plná „ nápadů“, jak by co udělali, jak je kdo
blbý a mohli bychom pokračovat. Inu, kdo
nic nedělá, nic nepokazí. Nepokazí?
Dobrý den Vám přeje Jiří Janeček

Poděkování
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří byli nápomocni vzpomínkami, fotografiemi či upřesněním informací poskytnutých
Dr. Evě Večerkové, etnografce
Moravského zemského muzea
v Brně, jenž zpracovávala studii o hodech v Drnholci. Ta by
měla být v průběhu letošního
roku zveřejněna ve sborníku
Slovácko.

Jiří Janeček

Zpráva z jednání zastupitelstva Městyse
Drnholec očima nezaujatého pozorovatele
Poslední jednání zastupitelstva našeho
městyse se uskutečnilo ve čtvrtek 12. března.
Přítomno bylo 13 zastupitelů, chyběli Petr
Judas a nemocný starosta Josef Čápek. Mezi
nimi již ale dva, kteří nastoupili v průběhu
tohoto volebního období. Za Mojmíra Hromníka byl přítomen Karel Bejdák, za nedávno
zesnulého Vojtu Šebestu Vlastimil Třetina.
Vedení schůze místostarostou Aloisem Švejdou bylo bezproblémové, úřední zápis z tohoto jednání vyhotoví paní Anna Kaňkovská.
V něm bude zaznamenáno, které body z jednání a jakém poměru byly schváleny.

Kupodivu přítomno je i několik spoluobčanů, z nichž majitelka místního hotelu Daniela Wornellová,ani mluvčí o.s.
Výsluní ing. Ivana Kabrhelová jen málokdy vynechají možnost sledovat jednání.
drnholeckých zastupitelů. Paní inženýrka
nevynechá příležitost, aby nenapadla konání zaměstnanců AGRO Měřín. Může si
to dovolit, je totiž důchodkyně, ekonomicky nezávislá, problematiky znalá, dlouhá
léta pracovala v zemědělství A zemědělský
podnik z Vysočiny? Podařilo se mu legálně
získat majetek bývalého místního státního
5

statku, již několik let poté, co byl Státní
statek Drnholec (dnes to snad už lze konstatovat) ne příliš úspěšně privatizován.
Dnes AGRO zaměstnává i místní občany,
je patrna modernizace zemědělské techniky. Snaha o spolupráci s vedením městyse
a odstranit případná nedorozumění podle
vyjádření nejen některých zastupitelů i zaměstnanců firmy tu je.
Přesto některá rozhodnutí vedení této firmy jsou opravdu hodna pozornosti. Tím,
které zajímá i mě, je vybudování velkých
stříbřitých zásobníků v místě, odkud jsou
vidět daleko do krajiny a narušují tak, dle
mého soudu, její estetický vzhled. Navíc jsou
umístěny v blízkosti hřiště hasičů a z druhé
strany v blízkosti nově stavěných rodinných
domků. A stačilo jen málo, postavit je v objektu VKK, jenž je též v jejich vlastnictví,
o kilometr či dva dál. Rozhodnutí vedoucí
místního stavebního úřadu se zdá nepochopitelné a proběhlo-li stavební řízení, je divné,
že se tehdy nikdo neozval. Jestliže se dotčení
ozývají až nyní, proč mlčeli tehdy?
Na posledních schůzích se objevují Sláva
a Jana Koneční. Od doby, co se přestěhovali
na sklep na Husovu ulici, chtějí zavést ke
sklepům obecní vodovod a kanalizaci a ani
asfaltovou silnicí by nepohrdli. Faktem je,
že sem na sklepy nastěhovalo několik rodin.
Ti ovšem věděli, o stávající situaci, že zde
není občanská vybavenost plně dořešena.
Lze říci, že jsou úspěšní. Část jejich požadavků je zařazena do rozpočtu na tento rok.
Nevím, co je pravdy na tom, že zde měla být
lepší cesta, na jejímž zbudování se měl podílet provozovatel skládky STKO sro. Je to
asi jedna ze zpráv agentury JPP (jedna paní
povídala) Nově byly přítomny paní Hana
Muchová, ta má strach, že přijde o pozemek
za jejím domem a Jiřina Kadlečíková, která se přišla podívat poprvé. Taky ji zajímá,
6

zda zastupitelé rozhodnou ve prospěch požadavku její dcery. A nesmím zapomenout
na Pavla Malíka, předsedu Drnholecké chasy, určitě je zvědavý na výši příspěvku od
obce.
Jednání probíhá bez větších rušivých momentů. Paní Věra Hadašová přednáší zprávu
o činnosti rady městyse, trochu vzruchu, jak
obvykle bývá, bylo při projednávání rozpočtu městyse, který ve výsledné fázi je mírně
přebytkový. Některé odprodeje majetku Drnholce provázejí nejasnosti, tak na návrh K.
Šebesty je zřízena komise, v níž jsou prakticky zastoupeny všechny názorové proudy zastupitelstva, které mají za úkol, prověřit stávající situaci na místě a navrhnout do příštího
jednání řešení.
Schváleny jsou závěry k dalším bodům
jednání, i když s určitými komplikacemi,
jedná se o firmy, zabývající se vybudováním fotovoltaických elektráren. Trochu
vzruchu je projednávání úprav měsíčních
odměn pro zastupitele. Zvýšení odměn pro
všechny zastupitele není schváleno, v dalším kole hlasování je stanovena výše odměny pro místostarostu, jenž současné době
vykonává práci neuvolněného starosty,
nyní nemocného.
Jednání drnholeckých zastupitelů se trochu protáhlo trvalo dvě hodiny. Na závěr se
hovořilo o nedostatku financí. Ale o tom zase
někdy příště.

Přesto již nyní kladu otázku:
Proč někteří starostové okolních obcí
krátí finanční příspěvek na žáka?
Zaznamenal Jiří Janeček

Rozhovor s Mgr. Aloisem Švejdou...............
..........................................místostarostou městyse
V poslední době nás zasahuje finanční
krize. Ví se zda a jaký bude mít dopad na
drnholecký rozpočet?
M

To nedovedu zatím posoudit, protože
rozpočet na rok 2009 jsme sestavovali na
základě kritérií nastavených centrálními
orgány státu. Nemám žádné oficiální instrukce, ani neoficiální signály, že by se
měla v rozpočtu objevit restrikce.
Jaký je vlastně rozpočet našeho městyse
na letošní a příští rok, vzhledem k tomu,
že je mnoho peněz proinvestováno a navíc
musíme splácet úvěr?
M

Rozpočet na rok 2008 byl sestaven a schválen zastupitelstvem jako deficitní. Po uzávěrce
je však patrné, že městys nakonec hospodařil
vyrovnaně. Znamená to, že příjmy a výdaje
jsou stejné. Rozpočet na rok 2009 je sestaven přebytkově. Nechali jsme v něm rezervu. Jedním z důvodů je i reakce na současnou hospodářskou krizi.
Jak vysoký úvěr musí Drnholec splácet
a k čemu byly použity investované a půjčené peníze?
M

V současné době má městys dluh ve výši
3 mil. Kč. Z toho je 1 mil. Kč zbytkový
z doby před posledními volbami v roce
2006. Peníze byly použity na vybudování
infrastruktury Pod sýpkou. Nyní si městys
půjčil 2. mil. na statické zajištění historické radnice, kterou koupil v roce 2007.
Tato budova vyvolává určité rozporuplné
nálady. Není ale jiné cesty, než tuto historickou budovu opravit.

Mladé páry by chtěly v Drnholci začít
stavět rodinné domy, aby tu mohli žít. Počítá se s nějakými stavebními místy, abychom
o tyto mladé lidi nepřišli?
M

Myslím si, že doba, kdy se stát nebo obec
staral o bydlení lidí je nenávratně pryč.
Městys nemá žádná stavební místa. Nabízí se lokalita Pod sýpkou II, popř. na místě
kravínů na ul. Lidická. Příprava obou míst
pro stavbu rodinných domků je tak finančně
náročná, že se zastupitelstvo zatím rozhodlo
zatím do nich neinvestovat. Samozřejmě si
přejeme, aby se obec rozrůstala, ale stavebníci se budou muset postarat sami.
Naše redakce byla oslovena, abychom
se zapojili do potírání vandalizmu, který
se v Drnholci začíná rozmáhat.
M

Každá otázka vaše by si zasloužila podrobnějšího rozboru. Pokusím se tedy
stručně odpovědět i na tuto složitou problematiku. Pravdou je, že nám někdo systematicky ničí zastávku, lavičky, sprejuje
po zdech a popř. vykrádá majetky. Kdybychom věděli kdo, pošleme na něj policii. Policii mimochodem zveme do obce
velmi často nejen k represi, ale i prevenci. Zdá se, že si z nás vandalové, sprejeři,
či zlodějíčkové dělají srandu. Bohužel k
tomu napomáhá i nevšímavost či strach
občanů. Výzva je jediná. Kdo z Vás bude
svědkem nějaké nepřístojnosti, splňte svou
oznamovací občanskou povinnost. Městys
uvažuje o pořízení kamerového systému,
což bude stát zase spoustu peněz.
Ptal se: Mgr. Dalibor Bárta
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O smutné minulosti a o nadějných vyhlídkách
staré radnice v Drnholci na začátku 21. století
Slávu Drnholce, bývalého středověkého
městečka, dnes potvrzují jen němí svědkové
dějin – kulturní památky. Chtěl bych soustředit pozornost na jednu z nejvýraznějších
dominant náměstí, a to na renesanční budovu
radnice.
Po celá staletí sloužila radnice účelu, pro
který byla určena. V roce 1967 byla budova
renovována a předána do užívání Restauracím a jídelnám Břeclav Kromě pohostinství
zde několik let dobře prosperovala i vinárna. V letech 1978-79 byl upravován silniční
průtah obcí, byla vybudována nová silnice.
Zde možná byl počátek jedné části problémů.
Zvýšení úrovně silnice způsobilo, že dešťová
a odpadní voda tekla nikoliv od budovy pryč,
ale přímo pod základy domu. Navíc naprosto zničené dešťové svody, porušená střecha,
nevábně vyhlížející omítka a především lidská lhostejnost se podepsaly na tom, že celý
objekt působil na náhodné návštěvníky obce
jako odpuzující zbor.
Poprvé byli upozorněni pracovníci Krajského střediska Státní památkové péče a ochrany
přírody na neutěšený stav památkového fondu
v Drnholci koncem roku 1981. Tehdy obdrželi
dopis s několika fotografiemi, které dokumentovaly nezájem příslušných organizací na
místní památkové objekty. Dopis splnil svůj
účel: Za účasti zodpovědných pracovníků se
schází v kanceláři MNV v Drnholci zástupci
odboru kultury ONV Břeclav, KSSPPOP, Regionálního muzea v Mikulově a MNV Drnholec, aby jednali ohledně neutěšeného stavu
památkových objektů v obci. Od té doby se
scházejí zástupci těchto organizací ještě několikrát. Instituce jsou vždy prakticky tytéž,
osoba je zastupující se někdy mění.Všichni
zúčastnění vedeni touhou, aby došlo k nápravě, projevují jistou snahu, ovšem vedení RaJ
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Břeclav zůstává lhostejné. Jejich lhostejnost
lze dokladovat zápisy z jednání, nebo odpověďmi na novinové kritické články.
Radniční hospoda byla očividně devastována kaly vytékajícími z jímky v přízemí
západního křídla budovy.
Veškerá upozornění a jednání vedla pouze
k tomu, že začátkem dubna 1987. se zřítil rohový pilíř zadní části budovy. Z následného
jednání vyplynulo, že uživatel objektu naprosto nerespektuje ani zákon o kulturních
památkách, ani stavební zákon.Hlavní problémy prý nastaly po vybudování nového
silničního průtah obcí. Nevyvážený, posléze
prasklý septik, splašky tekoucí do sklepení,
zde vlivem terénních úprav došlo k zadržování vody, nikoliv k jejímu odtoku, poté
intenzívní podmáčení, které vedlo ke zborcení pilíře. Také okapy nesvědčily o potřeb-

né péči, stejně tak narušená střešní krytina.
Následná oprava provedená OSP Břeclav nesvědčila o vynikajících pracovních kvalitách
jeho zaměstnanců.
Podle dokumentace chtěl MNV Drnholec
využít tuto budovu pro svou kulturně výchovnou a politickou práci. Pro účely MNV
byla v r. 1989 zpracována pro objekt nová
projektová dokumentace.
Krátce po událostech v roce 1989 byl jako
jeden z prvních objektů vydražen za 250000
Kč v malé privatizaci, ačkoliv měl být vrácen Drnholci jako historický majetek obce.
Tehdejší starosta přesvědčil většinu členů
zastupitelstva, že nemá smysl investovat do
tohoto objektu a že soukromník si s takovou
stavbou prý poradí lépe. První soukromý majitel Jan Kodr z Prahy prodal prakticky obratem a za vyšší cenu objekt Michalu Kovacsovi
z Novosedel. Ač se jednalo o majitele zavedené
a prosperující vinařské firmy o objekt se příliš

nestaral, i když nutno podotknout, že v letech, kdy byl v jejich vlastnictví devastace
památky byla v podstatě zastavena, avšak
její vzhled hyzdil Drnholec. Vedení obce
chtělo několikrát tento historicky cenný objekt od pana Kovacse koupit. což se podařilo
až současnému zastupitelstvu. Za kolik? Zaplatilo desetkrát víc než za kolik byla tehdy
prodána. To současně započalo urychleně se
zabezpečením budovy po stránce statické a
náročnou a po odborné stránce velmi kvalitní
opravou, kterou zajišťuje firma SASTA pod
vedením pana Špičky. A že je oprava této památky finančně náročná, nemusím asi nikoho
přesvědčovat. Stále slyším, že kolik peněz lze
získat z dotací na opravu památek, na rozvoj
turismu atd. Bohužel, pokud se týká památek
v Drnholci a jejich záchrany, myslím si z pohledu řadového občana tohoto místa, že asi
žiji někde jinde. Domnívám se, že peníze
z dotací se bohužel nedostanou vždy těm
nejpotřebnějším.
Rekonstrukce objektu je v plném proudu. Statika budovy je již téměř zabezpečena, v těchto dnech museli pracovníci
firmy řešit po technické stránce překvapení v podobě původního malovaného
dřevěného stropu. Podle slov J. Hromka,
který má na starosti péči nad památkami
na Mikulovsku, se jedná o unikátní nález,
což potvrdil i akademický malíř Jan Knor,
který ve svém odborném stanovisku uvádí, že její unikátnost spočívá v autentickém stavu malířské výzdoby z konce 16.
a počátku 17. století bez pozdějších zásahů.
I když to bude znamenat určité zdržení rekonstrukce této budovy, navrhuje expert
provést kvalitní sondážní průzkum, neboť
lze předpokládat jednak zachování původních omítek a možná malířské výzdoby.

Jaká jsou jeho doporučení?
1. Provést fotografickou dokumentaci současného stavu se zaměřením chybějících prvků.
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2. Zajistit památku před poškozením stavební činností.
3. Zpracovat průzkum mapující současný
stav - rozsah poškození dřeva, určit techniku polychromie.
4. Zažádat o závazné stanovisko ke konzervaci a restaurování stropu.
5. Umělecko-řemeslná oprava konstrukce
stropu.

Knihovna

informuje

V celém průběhu loňského roku
se v knihovně soutěžilo, proběhlo
několik celorepublikových akcí jako
např. Noc s Andersenem, Březen – měsíc
internetu, Týden knihoven, Vánoční čtení spojené s prodejní výstavkou knih.
V roce 2008 bylo přihlášeno a registrováno 210 čtenářů z toho 91 dětí. Celkem
si naši čtenáři vypůjčili 12 874 knih a 2
733 navštívili knihovnu. Naše knihovna
taktéž využívá nabídek výměnného fondu, kde si vypůjčila 275 knih během roku.
Bylo pořízeno 376 nových knih a tři knihy
se ztratily. Celkem knihovna vlastní 8 094
svazků a 86 exemplářů docházejících periodik. Knihovna má od února loňského
roku své stránky www.knihovnadrnholec.wz.cz, které navštívilo celkem 7 899
návštěvníků. Stránky jsou aktualizovány
nejméně dvakrát do měsíce. Najdete zde
výsledky soutěží, fotografie z akcí, odkazy na zajímavosti v regionu i odkazy na
pěkné knihy. Pokud byste se chtěli stát
čtenáři knihovny a zaregistrujete se, zaplatíte roční poplatek dospělý 50 Kč, děti,
studenti a senioři 30 Kč. Za průkazku zaplatíte 5 Kč. Internet, který byl využíván
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Je třeba uvažovat o celkové koncepci renovace budovy jako takové, neboť je možno
předpokládat v interiéru zachování původních omítek (nejen klenby s hřebínky) a snad
i jejich malířské výzdoby. Byl by vhodný
dobrý sondážní průzkum omítek v interiéru
a snad i v exteriéru, což ušetří nemalé prostředky.
Jiří Janeček

i pro vzdělávací akce, je
a byl již po dva roky pro
čtenáře zdarma. V loňském
roce internet využilo 1 399
návštěvníků knihovny. Meziknihovní výpůjční službu si
vyžádalo 31 čtenářů - studentů.
Od února letošního roku chceme nabídnout svým čtenářům, ale i jen tak náhodným návštěvníkům knihovny, kurz
drátkování. Dále pokračujeme v pletení z
pedigu každé pondělí dopoledne od 9.00
hod do 12.00 hod. Sledujte naše stránky,
kde naleznete aktuální informace.
V srpnu 2008 jsme do knihovny zakoupili třetí počítač, na který nám přispělo
Ministerstvo kultury 21 000Kč v rámci
grantu VISK3. Nyní má knihovna dva počítače pro veřejnost a k dispozici ONLINE
katalog naší knihovny.
A co dodat závěrem? V porovnání s loňským rokem stoupla jak návštěvnost
knihovny, tak zájem čtenářů o pěknou knihu. Bohužel s rostoucím nárůstem internetů v domácnostech, ubyl zájem o naučnou
literaturu. I přesto jsem ráda, že si najdete
chvilku na pěknou knížku. Nadále se těším
na Vaši návštěvu.
Bronislava Šimčíková, knihovnice
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několika desítek sportovců, ale také plná tělocvična diváků, zvědavých na výkony malých
závodníků i na exhibiční vystoupení hostů.
Ani ti nezklamali. Kateřina a Jiří Hauskovi
předvedli ukázku čínského bojového umění
kung-fu a místní taneční skupina dívek Small
Girls taneční kreaci na hudbu z traileru k filmu Sněženky a machři 2.
Janeček

Setkání nadějí

sportovní gymnastiky
První březnovou sobotu se setkali v tělocvičně Základní školy v Drnholci, mladí
sportovní gymnasté na již tradiční soutěži ve
sportovní gymnastice. Letošního, v pořadí
již třináctého ročníku se zúčastnilo více než
60 soutěžících z osmi škol jižní Moravy, kde
se věnují práci s pohybově nadanými dětmi.
Kromě místních soutěžících přijela početně
silná družstva z Podivína, Šlapanic a ze Slavkova u Brna, z ostatních míst to byli jednotlivci. Na rozdíl od dřívějších let, kdy se do
této soutěže zapojili chlapci a děvčata starších věkových kategorií, tentokrát převládali
závodníci mladšího školního věku.
V nejmladší kategorii kde převedly prostná a přeskok děti předškolního věku, byli
nejlepší Jan a Jakub Řezáčovi z Podivína, se
stejnými cvičeními mezi závodníky z prvních a druhých tříd byla první Sabina Macharová ze Slavkova u Brna. V kategorii chlapců
z 3.-5. tříd (přeskok a hrazda) vyhrál Nadim
Abassy z pořádající školy a ve stejné věkové kategorii dívek se radovala z celkového
vítězství Veronika Prokešová ze Šitbořic.
Nejstarší kategorie dívek opanovaly místní
gymnastky, z nichž nejlepší byla Martina
Hanáková. Drnholecké každoroční setkávání gymnastických nadějí si získalo za ta léta
svou oblibu, o čemž svědčí opakovaná účast
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Školka opět ve svém
Od pondělka 19. 1. 2009 je mateřská školka
zase ve své staré, ale krásně zateplené budově na
Hrušovanské ulici. Těsně před vánočními svátky ji opustili řemeslníci a hned nato nastoupily
zaměstnankyně MŠ. Pustily jsme se do úklidu
a stěhování. S úklidem nám pomohlo několik
maminek. Obětovaly tomu volné víkendy, za
což jim mockrát děkujeme. Bez jejich pomoci
bychom to určitě tak brzy nezvládly. Se stěhováním pomáhaly dokonce i děti, které se už moc
těšily. Poděkování patří také pracovní skupině
při obecním úřadě.
V pátek 16. 1. 2009 se uskutečnilo slavnostní otevření za účasti zástupců obce,
vedení ZŠ, vedení stavební firmy Kobliha,
projektanta ing. Drlého, ing. Ševčíka – vedoucího regionální poradenské agentury
a samozřejmě také rodičů a dětí. Všechno
jsme zvládli a věříme, že se nám v naší školce v novém kabátě bude dařit.
Učitelky MŠ
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Zápis dětí do MŠ
Ředitelství ZŠ a MŠ Drnholec zve rodiče
s dětmi na zápis do MŠ, který se uskuteční
16. 4. 2009 v 9.00 hodin v MŠ. Prosíme,
přineste si pro děti přezůvky. Těší se na
Vás děti a paní učitelky.

Zápis do 1. třídy
Dá se říct, že již tradičně pohádkově jsme
přivítali v pátek 6. února naše budoucí prvňáčky. Hned při vstupu do „hradu Školštejna“ se dětí a jejich doprovodu ujaly princezny (i jeden princ), aby je provedly našimi
hradními chodbami až do té správné komnaty. Po vzájemném seznámení s paní učitelkou se každý vydal plnit pohádkové úkoly.
V těch museli dokázat, že poznají základní
geometrické tvary, barvy, mají dobrý postřeh
a sluch, umí zavázat mašli, nakreslit postavu.
Při tom všem je sledováno, zda dítě pracuje samostatně, bez bázně, zda správně drží
tužku, jakou má výslovnost. Zapsat se letos
přijelo 10 dětí z Jevišovky a 11 dětí z Drnholce. U dvou dětí se rodiče rozhodli pro odklad
školní docházky. Doufáme, že naše snaha co
nejvíce zpříjemnit a zpestřit prví setkání se
školou se neminula účinkem a děti i rodiče
odešli s kladnými pocity. Kolektiv učitelek
1. stupně ZŠ.
Mgr. J. Juřenová

Kde skončily peníze
z loňské sbírky?
Jistě si každý místní školák z páté a šesté třídy
vzpomene, že na jaře loňského roku se uskutečnila beseda s koordinátory humanitární pomoci
ve východoafrické Keni a po seznámení s tvými
podmínkami dětí v této zemi proběhla peněžní
sbírka, která byla uzavřena na Dětský den. Poté
bylo odesláno na konto humanitární organizace
4 250 Kč. Slečna Simona Heřtusová, která africké humanitární pracovníky doprovázela, informovala vedení školy v Drnholci, že finanční
částka byla použita na nákup školních pomůcek
a jídla pro školáky Primery School v Machakos/
kauti, kde místní lidé trpí nedostatkem vody,
protože zde nepršelo v období dešťů, a tím pádem s úrodou a s obživou vůbec. V závěru zprávy je Simonin slib, že pošle fotografie a seznam,
co konkrétně bylo za peníze sebrané v Drnholci
pořízeno. A nechybí samozřejmě poděkování za
podporu a pomoc.
Jiří Janeček

Víte, že…
…chorvatské velvyslanectví spolu se
Sdružením občanů chorvatské národnosti
v ČR a za přispění obce otevře v Jevišovce Chorvatský dům, kde bude umístěno
muzeum a knihovna pro zachování tradic původních obyvatel tohoto kraje?
Slavnostní otevření se uskutečnilo 5.
prosince 2008 v 17.00 hodin za účasti delegace v čele s premiérem Chorvatské republiky p. Ivo Sanadersem,
chorvatským velvyslancem p.Marijanem
Ramuščakem a dalšími hosty. O kulturní
program se postaral soubor Pálava pod
vedením Mgr. Zdeňky Kubíčkové. Slavnostního večera se zúčastnili také hosté
z Rakouska a chorvatského Zágrebu. Po
nutných stavebních úpravách bývalé fary

budou v muzeu umístěny obrazy Otmara
Růžičky, chorvatské kroje, nábytek a další exponáty dokumentující život moravských Charvátů í exponáty. Do knihovny,
která bude součástí Chorvatského domu
daroval premiér 20 dílnou encyklopedii
v chorvatštině.
…v Novém Přerově vysázeli za finančního
přispění Nadace Partnerství ovocné stromy
do Aleje národů podél cyklostezek Greenways? Cílem této akce je navrátit původní
druhy dřevin do krajiny, zvýšit její ekologické funkce, ochrana proti erozím půdy
v neposlední řadě zlepšit její estetickou
hodnotu.
…k osázení celé trasy z polského Krakova do hlavního města Rakouska bude
potřeba sto tisíc stromů?
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Sdružení hrušovanských vinařů o.s. Vás srdečně zve na tradiční výstavu vín

Hrušovanský košt 2009
25. dubna 2009

Začátek v 10.00 hodin v Hotelu Central

Hodnocení pro výstavu Hrušovský košt 2009
se koná v pátek 17. 4. 2009 v sále Hotelu Central
14

Kolikátá místní výstava vín se v Drnholci letos koná?
To je tak trochu zapeklitá otázka, na kterou
Drnholečtí nemají jasnou jednoznačnou odpověď. Nevím, kolik návštěvníků této akce
by dokázalo říci přesnou odpověď. Jedno je
však jisté. První výstava vín se uskutečnila
13. března 1976, druhá místní se konala o rok
později. Třetí místní košt vín proběhl v roce
1980, což lze doložit katalogem z této výstavy.
Víme-li tedy, kdy byly pořádány první výstavy a pokud by se konaly každý rok, tak jsme
si loni zapomněli toto výročí připomenout. Na
důkaz, že tomu tak bylo, svědčí obálky katalogů z těchto akcí.
Ale průběhu let se v některých letech se výstava neuskutečnila, nebo se tu konala výstava
oblastní. Proto musíme odečítat některé roky.
Stručně řečeno. Akce tohoto druhu v naší obci
se začaly pořádat od roku 1976, Od té doby
uplynulo 33 let, protože se v některých letech
nebyla mezi členy dobrá vůle nebo naopak
se pořádala akce většího krajového významu. Ještě vidím jednu možnou příčinu V roce
1992 si členové této organizace - Českého
svazu zahrádkářů připomněli třicáté výročí
vzniku místní organizace v Drnholci. Již tehdy v 60. letech se konaly místní, ale nesoutěžní výstavy (košty) vín, spolu s výstavami
ovoce a zeleniny. První, řádná výstava vín s jejich hodnocením ale byla až v roce1976. Podle
dochovaných pramenů (katalogů, nebo záznamech v kronice) v roce 1984 se konala druhá
oblastní výstava vín. Poprvé se uvádí, kolikátý
ročník místní výstavy se koná, v roce 1999. od
tohoto roku se přebírá omyl tehdejších uspořadatelů katalogu.

Spočítáno:
1. První výstava vín se podle pravidel (s hodnocením degustačními komisemi) se konala
v roce 1976 tj. před 33 lety
2. Za prokázané lze považovat, že se nekonaly v těchto letech: 1978, a 1979, protože lze

doložit textem z roku 1980, kdy se uvádí, že
se koná v Drnholci potřetí
3. Další díra je v letech1981, 82,83. Z roku
1984 je doložena oblastní výstava a výstava
se pravděpodobně se neuskutečnila v roce
1986
4. Spočítáno Místní výstava vín se v Drnholci
koná od roku 1976, šestkrát se místní výstava
nekonala, jednou byla výstava oblastní
5. Tradiční místní výstava vín v Drnholci se
o Velkonocích koná od roku 1976 po 26.,
započítáme-li oblastní výstavu jako mimořádnou místní, jedná se o 27. ročník.V roce
2012 si připomeneme padesáté výročí vzniku
organizace zahrádkářů, k níž jsou přičleněni i drnholečtí vinaři a místní výstava vín se v tom roce
uskuteční po třicáté.
6. Nevím, jak se členové místní organizace
rozhodnou.
Jsem však přesvědčen o tom, že je lepší svůj
omyl přiznat, než v něm setrvávat
2012 - uplyne 50 let od založení MO ČSOZ
- tradiční místní výstava vín oslaví 30. výročí
				
-jan-

Statistická data o Drnholci
M M M M M M M M M M M M M M M M M M

prosinec 2008

Počet obyvatel k 31. 12. 2008 = 1 690
V roce 2008 zemřelo 15 spoluobčanů.
Narodilo se 8 dětí (3 děvčata a 5 kluků).
Přivítali jsme 8 dětí (2 děvčata a 6 kluků).
Sňatek uzavřelo 7 párů a veškeré svatby se uskutečnily na zámku v obřadní
místnosti městyse Drnholec.
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Velká voda opět hrozila
Od 6. 3. 2009 do 10. 3. 2009 byl vyhlášen
na řece Dyje druhý povodňový stupeň.
Způsobilo to jarní tání a deště. Nic zvláštního.
Pro Drnholec však zvýšení toku Dyje mělo
tentokrát zvláštní příchuť. Těsně za mostem
dochází totiž ke zpevňování hrází. Ty však
byly v době povodňového nebezpečí odkryty. Zvyšovalo to tak obavy občanů v níže
položených oblastech ze zatopení. Musím
říci, že oprávněně.
Na druhou stranu je třeba vyzvednout chování všech zainteresovaných
složek (Povodí Moravy, regionální
protipovodňová komise, přehrada Vranov,
atd.). Bylo na vysoké úrovni. Koordinace
a informovanost byla díky telefonům a internetu téměř okamžitá. Je nutné se zmínit
o profesionálním přístupu místní hasičské
jednotky. Plnění úkolů při stavu ohrožení
velkou vodou byl vzorný. Rád bych touto cestou drnholeckým hasičům veřejně
poděkoval.
Mgr. Alois Švejda (místostarosta)

Snížená hráz podle vodohospodářů
nemá Drnholec ohrozit. Lidé se ale
bojí.
Obec zatím chrání hliněný val, který
byl jako dosud jediné protipovodňové
opatření vytvořen z materiálu, získaného při čištění koryta Dyje. Voda ale
stejně za val prosakuje.
Podruhé za sebou se dostala v posledním týdnu do problémů Jevišovka
na Břeclavsku. Stejně jako v neděli i ve
čtvrtek před polednem ohrožoval lávku
nad Dyjí kmen stromu. Poradit si s nimi
museli hasiči z Mikulova.
16

Ke stavebním pracím na hrázi Dyje
Na základě obav některých občanů Drnholce
o jeho bezpečnost při možné jarní povodni vydáváme oficiální stanovisko k opravě
hráze na řece Dyje (pravá strana od mostu).
Hráz je rozestavěná tak, že je odebraná vrstva 50 cm z koruny hrází v délce cca 100 m.
Postup je následující:
l Další práce jsou závislé na počasí. V současné době není možné hutnit zeminu, ani betonovat.
Jakmile nastanou vhodné klimatické podmínky,
bude zhotovitel - IDS Olomouc a.s., okamžitě pokračovat ve stavební aktivitě.
l Termín ukončení celé akce je do 30. 6. 2009.
l
Na tuto akci je zpracovaný povodňový
plán, který schvaloval i úřad Městyse Drnholec, 15. 9. 2008.
Mgr. Alois Švejda (místostarosta)

Vánoční besídka Besídka k MDŽ
18. 12. 2008 uspořádaly členky sboru pro
občanské záležitosti vánoční besídku pro
důchodce. Uskutečnila se v sále kulturního
domu. Program si připravily děti z MŠ, děti
ze školní družiny, dětský a ženský pěvecký sbor – oba pod vedením p.uč. Bejdákové. Byly jsme příjemně překvapeny velkou
účastí.

Členky SOZ

5. 3. 2009 jsme uspořádali další besídku –
tentokrát pro ženy k MDŽ. S velice pěkným
programem vystoupily děti ze školní družiny
pod vedením vychovatelek E. Macajové a M.
Kneeové, pěvecký soubor s p. uč. Bejdákovou
a 5. třída p.uč. Škrabalové s pásmem lidových
zvyků. Po kulturním vystoupení následovala
volná zábava s malým občerstvením. Tentokrát byla účast o něco menší, možná některé
odradilo deštivé počasí. Ale ti, kteří se zúčastnili určitě nelitovali. Těšíme se na další
setkání.
Členky SOZ

12. ŠKOLNÍ PLES
Základní škola Drnholec uspořádala 12.
školní ples, který se uskutečil v sobotu
24. ledna 2009 v kulturním domě Drnholec. K tanci hrála skupina „Raffael“.
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Dětský maškarní karneval
V neděli 8. 3. 2009 se v sále kulturního domu Drnholec konal dětský maškarní karneval.
Děti, které přišly v doprovodu svých rodičů, kteří jim s výrobou originálních a samozřejmě nádherných masek pomáhali, zde strávily odpoledne plné her, soutěží, tance a zábavy.
Připraveny byly soutěže o nejlepší tanečnici a tanečníka, v pojídání koláčů, ale i přehazování papírových koulí, která se dětem nejvíce líbila. Za své výkony byly náležitě odměněny
sladkostmi. Nejhezčí a nejoriginálnější maska se nevyhlásila, protože všechny masky byly
velice pěkné a originální, zvláště pak ty na nejmenších dětech. I letos se bylo opravdu na co
koukat.
Poděkování patří všem, kteří pomáhali s přípravou a pořádáním plesu a samozřejmě
sponzorům, bez kterých by se tento ples jen těžko uskutečnil. Děkujeme.		
-bš-
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Krojovaný ples v Drnholci
V sobotu 21. února se sešli milovníci folklóru v kulturním domě v Drnholci, kde se
uskutečnil první krojovaný ples. Kromě místní chasy v krojích se na zdárném tanečním
zahájení moravskou besedou podíleli mladí
z Březí a Novosedel a také několik krojovaných párů místních ženáčů. K tanci i poslechu hrála dechová hudba Hornobojané, dobrou
pohodu umocnilo pěvecké vystoupení mužáků
z Březí. Na zdárném průběhu plesu mají hlavní
zásluhu Petr Ševčík, který nacvičil s tanečníky
v krojích lidové tance a další mladí i starší nadšenci folklóru. Lze jen doufat, že i v příštích
letech se nejen místní, ale i návštěvníci z
okolí budou setkávat na takových podobných akcích.
Janeček

Poděkování
Pořadatelé krojového plesu děkují
touto cestou všem sponzorům za finanční i hmotné dary, které tak přispěly ke zdárnému průběhu této společenské akce. K úspěchu krojového plesu
přispěli i krojovaní tanečníci.
Napsali nám:
První krojový ples v Drnholci – to zaslouží pochvalu, a to jak pořadatelům,
tak všem tanečníkům – místním i přespolním. Skutečně hezký zážitek.
Podepsání: občané ze sousedních
Novosedel
Prodejna hospodářských potřeb
„U mlýna“ Novosedly

přijímá objednávky

na sadbové brambory odrůdy: Impala,
Agata, Magda, Marabel, Karin a Lenka.
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Setkání s básníkem Antonem Hupkou P P P P
V posledním čísle Občasníku byla stručná informace,že se do Drnholce přistěhoval před dvěma lety nenápadný, starší čilý
pán. Tehdy jsme přislíbili, že o něm napíšeme ještě další informace, protože se jedná o slovenského básníka. Uvedli jsme, že
upoutal naši pozornost, když při poměrně
častých návštěvách místní knihovny míval na běžného čtenáře poněkud zvláštní
požadavky. Ty by mohla uspokojit možná
knihovna v okresním městě. Jeho zájmy
byly cílené k hlubšímu poznání české literatury. A tak časem jsme se dozvěděli, že
Anton Hupka není jen svědomitý dědeček,
nebo učitel slovenského jazyka a literatury na penzi, ale také autor pěti básnických
sbírek. A sestavil také literárně vlastivědné
toulky po okrese Velký Krtíš. Kromě toho,
že učil, se věnoval dalším kulturním aktivitám. A zde v novém kraji, dnes vlastně
i v novém státě, si tak trochu připadá jak
odřezaná větev od velkého stromu, či jako
přesazený starý strom, kdy hrozí, že v novém prostředí se již kořeny tady neuchytí.
Jak byly klikaté cesty jeho života?
Anton Hupka se svému povolání věnoval téměř nepřetržitě. Pracoval jako učitel slovenského jazyka a literatury a také
tělesné výchovy. V redakci Slovenské televize, kde pracoval se svým bratrem, se
uplatnil též jako scénárista cestopisného
seriálu Poznáváme svět. Je také autorem
filmových scénářů Zapálená srdce a Zelená
pre talenty. V roce 1968 bratr Ivan emigroval do Austrálie a Anton se přestěhoval do
rodného kraje své ženy, k Velkému Krtíši,
kde učil na různých školách a věnoval se
rozmanitým kulturním aktivitám.
Po roce 1989 nastává v jeho životě nová
etapa. Byl jmenován poradcem slovenského ministra školství, kterému pomáhal
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vytvářet nové struktury řízení školství na
okresech. V letech 1991–94 předává své
zkušenosti na vzdělávacích akcích pro
učitele, které připravoval jako vedoucí
Metodického oddělení Školské správy ve
Velkém Krtíši, jíž byl v letech 1994-95 jejím ředitelem. V roce 1995 se vrátil na poslední své učitelské působiště ZŠ Bušince,
kde pracoval až do odchodu do důchodu
v roce 2000. Zde podporoval netradiční formy vzdělávaní ve stylu Waldorfské
školy a pomáhal zde založit waldorfskou
mateřskou školu. Stal se také spoluzakladatelem folklorního souboru Krtíšan a jeho
zásluhou se koná festival populární písně
Zlatý erb v Modrom Kameni. Patří mezi
zakladatele Společnosti A.H.Škultétyho ve
Velkém Krtíši. Na všech svých učitelských
působištích byl aktivním organizátorem
kulturního dění. Vedl literární kroužky mladých autorů poezie, prózy a publicistiky,
vedl vydávání žákovských a studentských
časopisů, např. Zelená ratolest, Zelená pro
talenty aj. Jako učitel tělesné výchovy formoval charakter mladých sportovců. Pod
jeho vedením vyrostli mistři okresu, kraje
i Slovenska.
Se svou literární tvorbou vychází na
veřejnost až po roce 1989. Jsou to především jeho práce odborné, z nichž za nejlepší a nejzajímavější považujeme knihy
věnované literárně vlastivědnému toulání
po okrese Velký Krtíš. Dalšími vydanými
publikacemi se pokouší autor řešit problematiku čtení a rozvíjení slovesné tvořivosti
a jako autor regionální učebnice literatury
otázky literárního regionalismu. Ale Anton
Hupka nedá dopustit na poezii. Nejen rád
ji čte, ale sám vydal zatím pět básnických
sbírek. A již má, jak nám prozradil, k vydání připravenu další. Ukázku z jeho tvorby
otiskujeme.

Zbývá nám vysvětlit, co vedlo rodinu
přestěhovat se z rodného Slovenska do kraje sice mnoha Slovákům důvěrně známému, ale nyní přece jen je to dnes jiná země,
jiný stát, pro někoho zahraničí. Vysvětlení
je jednoduché. Syn zde na jižní Moravě
začal pracovat po několika letech strávených v zahraničí, a tak začala rodina hledat
vhodné místo k bydlení v tomto kraji, nepříliš vzdálenému jeho vlasti. Brzy se objevila příležitost zakoupit dům v Drnholci,
kam se před dvěma roky přistěhovali.

O zatím krátkém pobytu v Drnholci pan Hupka řekl:
„Mohu říci, že nás s mojí manželkou toto
místo velmi oslovilo. Jak svojí mírně zvlněnou krajinou a krásnou přírodou, tak i
svými lidmi. Lidé zde jsou dobrosrdeční a
laskaví a upřímní. I našim vnoučatům se
líbí v místní škole.“
Jménem našich čtenářů přejeme panu
Hupkovi, mnoho zdraví a dalších literárních úspěchů.

A co říkají na jeho tvorbu literární kritici? Z recenzí na jeho poezii
vybíráme:
„I když dosud v jeho každé básnické sbírce je prvořadým motivem příroda, nejedná
se o typickou přírodní lyriku. V jeho poezii
je příroda neustále konfrontována s vnitřní hloubkou psychiky člověka a příroda je
stejně složitá a křehká jako lidská duše. Lze
tedy říci, že jeho poezie čte z oblohy duše,
do duše vstupuje a uvnitř duše hledá.
V jeho impresionisticky laděných verších
nalezneme vždy něco znepokojivého. Básník
vnímá krajinu jen jako stav duše, ale také
jako antitezi mezi rajskou přírodou a věčným
hříchem v srdci člověka. Autor neklade mezi
člověka a přírodu žádné metafyzické hrani-

ce, ale naopak tyto dvě substance vystupují
u něho v těsné blízkosti jako by v syntéze.
Příroda je u něj polidštěná. Rozmlouvá s ní,
chrání ji, bojí se o ni, chce ji čistou, když vyvře na hladinu zrcadla.
Autor nám představuje svoji lyriku s širokým dechem volného verše, rozvíjeného
prostřednictvím bohaté metaforiky, kterou
rozehrává působivou hru sugestivních představ, obrazů, často protkaných veršovanými
přesahy, kterými autor ve snaze po hudebním vyznění veršů, kromě jiného také zpřehledňuje svou básnickou výpověď. Klidný
tón jeho básní souzní s citovým světem
čtenáře, který umí trpělivě a s důvěrou vystihnout okamžik přímluvy, tu chvíli, kdy se
mu báseň otevře, aby se v ní sám našel. Na
Hupkově poezii je příznačná právě všední,
každodenní civilnost, to, co s ním v jeho poezii můžeme společně pociťovat a prožívat
to, co on za nás vysloví…“

Zde je malá ukázka z jeho tvorby:

NEBOJ SA ...
Nenechám ťa samú, neučesanú,
so zvyškami spánku v očiach,
bledú po noci.
Necháť a vykúpať sa
v rannej rose.
V nej na chvíľu snímeš svoj kríž,
a keď ranní vtáci
na krídlach tvoj sen unesú ti,
dychom ti ho vrátim,
požehnanou vodou skropím
to dlhé zraňovanie noci,
smädným dúškom siť a rozihrám,
modrým ránom do teba vkročím,
ružovou sviežosťou
siť a rozdýcham
do hojivého klbka stočím ...
Z básnické sbírky „V tvojom brieždení“.
Ve spolupráci s Antonem Hupkou
připravili Dalibor Bárta a Jiří Janeček
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JARMARK SE ZABÍJAČKOU k

Děkujeme těmto sponzorům:
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•

AGRO Měřín

•

stavební a topenářské firmě Kalianko

•
		
		
		
		
		

a těmto místním drobným vinařům:
Woznica Milan st., Hons Miroslav,
Štyks Miroslav - Hrušovanská, Smékal
František st., Šimčík František, Hanák
Zdeněk, Kalous Bohumil, Mrenica Jan
ml., Čápek Josef

Přečetli jsme za Vás

.....................................................

Na břehu Novomlýnských nádrží by mohly
vyrůst malé Karlovy Vary
Z malé vesnice u Novomlýnských nádrží by se za pár let mohlo stát nové lázeňské
centrum. Desítky hektarů poloostrova za
obcí mají časem zaplnit nejen termální lázně,
wellness centrum, ale i aquapark a rezidenční
domy pro majetnou klientelu.
Důvodů k uskutečnění projektu je několik: dva termální prameny se sedmačtyřicetistupňovou vodou, z nichž jeden už
odborníci označili za léčivý, unikátní území
s přírodním koupalištěm, Pálavou i Lednicko-valtickým areálem na dosah. Dosud byly
plány jen na papírech. Teď jsou vyřízena potřebná povolení a první práce na výstavbě
začaly. Jedná se o velký projekt, proto byla
jednání kolem něj složitá a zdlouhavá.
V těchto dnech už naplno pracují dělníci i těžká technika na stavbě silnice, která
spojí budoucí lázeňské lokality. Souběžně
s ní se budují i inženýrské sítě. Pak budou
pozemky nabídnuty soukromým investorům. Lokalita bude desetinásobně větší,
než jsou lázně v rakouském Laa. Také se
navýší počet obyvatel. A Pasohlávky se
stanou atraktivní lokalitou, s výstavbou
rodinných domů se můžou rozrůst až na
trojnásobek.

Práce pro lidi, peníze pro region
– naděje i pro Drnholec?

Ve vesnici žije v současné době něco
málo přes sedm set obyvatel. Těm by

lázně přinesly i pracovní příležitosti. Využití tohoto unikátního území by mělo mít
hlubší smysl. Pasohlávečtí chtějí, aby sem
přijížděli lidé, kteří do regionu přinesou
peníze a zaměstnanost. Jihomoravský kraj
projekt podporuje. Zhruba před šesti lety
založil s obcí akciovou společnost. Obec
Pasohlávky do ní vložila pětadvacet hektarů pozemků, Jihomoravský kraj vložili
sto milionů korun.
Od dubna do podzimu budou na pozemcích pracovat archeologové. Pokud nenajdou větší nálezy, mohli by koncem roku
začít s úpravami pozemků. To má na starost
společnosti Stavkom, která ve své režii postaví do dvou let aquapark. U Pasohlávek
by jednou měl stát lázeňský areál v hodnotě miliardy korun. Zatím tento projekt
leží jen na papíře.
To, jaké účinky má tamní minerální voda,
už si však lidé vyzkoušet mohou.Voda z léčivého pramene, která voní po síře a železe a hřeje čtyřicetistupňovou teplotou, už
proudí do bazénu wellness centra, které
vyrostlo na okraji kempu v Pasohlávkách
u Mušovského jezera. Wellness centrum
v hotelu Thermal Pasohlávky je zatím jen
první vlaštovkou, která ukazuje, jaká voda
bude vlastně v budoucích lázních proudit.
Podle posledních průzkumů vydrží zdroj
minerální vody asi tři sta let,Voda zásobuje zatím jeden bazén, který bude v hotelu
otevřen od poloviny března. Voda z vrtu
má vysoký obsah sirovodíku a minerálních
látek. Tento pramen je v Česku
zcela ojedinělý a pomáhá třeba
při onemocněních pohybového aparátu nebo při kožních
nemocech.
Připravil J. Janeček
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Postní doba
Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obzvlášť v tomto období křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu,
bližními k sobě samému skrze modlitbu, půst
a konání dobrých skutků Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu „Kdo se
modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené,
ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“, říkal
ve svých kázáních sv. Petr Chrystolog. Postní
doba je tedy příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít
srdce lásce k bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad, který zakoušíme ve svém
nitru - hlad a žízeň po Bohu.
Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci
druhým. V tomto způsobu prožívání doby
postní je skrytý hluboký sociální rozměr
křesťanské víry Postní almužna nemá být
prostředkem k léčbě našeho špatného svědomí, ale měla by být výsledkem snahy obohatit náš dosavadní způsob života. Půst totiž
obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám
vnímat Krista skrze potřeby našich bližních v
nouzi. Je mnoho možností, jak můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříc ve prospěch
druhých. K staré tradici církve patří sbírky
pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli.
Skládaná papírová pokladnička nám může
pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy během
doby postní a uložení peněz, které jsme svou
skromností našetřili. Zvlášť je vhodná do rodin, jako nástroj na prožívání postní doby s
dětmi. Je možno si ji vyzvednout v kostele
nebo na faře. Doporučuje se vložit do ní svou
„almužnu“ po zralé u¨úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik jsme byli ve svém postním
snažení úspěšní (omezení kouření, alkoholu,
kávy, sladkostí, zábavy, luxusu nebo jiných
potřeb, které nejsou pro život nezbytné…).
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Je mnoho způsobů, jak se uskrovnit ve svých
potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale
také sami sobě.
Ke konci postní doby na Květnou neděli doneseme kasičku do kostela, kde ji odevzdáme
na určené místo. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi
a na podporu charitního díla církve. Na spodní
stranu pak můžete napsat, jak nebo ve prospěch
koho by se mohla vaše almužna použít. Charita
se zástupci místní farnosti vaše náměty vyhodnotí a přihlédne k nim při řešení problémů lidí
v nouzi ve vašem okolí.
Předkládám Vám tuto výzvu Diecézní
charity Brno a věřím, že přinese hmotný i duchovní užitek. Přeji Vám požehnané prožití
postní doby.
P. Jiří Komárek, farář

Velikonoční obřady v Drnholci:
Zelený čtvrtek (9. 4.)
Velký pátek (10. 4.)
Bílá sobota (11. 4.)
Neděle Zmrtvýchvstání Páně (12. 4.)
Pondělí velikonoční (13. 4.)

18.00 hod
18.00 hod
22.00 hod
10.30 hod
10.30 hod

Tříkrálová sbírka
V neděli 4.1.2009 se do ulic městyse vydali
koledníci, aby přinesli lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě
narozené v betlémských jeslích. Přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi. V letošním
roce vybrané peníze jdou na podporu zařízení azylového domu Sv. Agáty, na podporu
zřízení Charitní pečovatelské služby v Pohořelicích nebo na podporu krizové činnosti
v Oblastní charitě Břeclav. V Drnholci jsme
vykoledovali 25 839,-Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli. Poděkování
patří hlavně koledníkům, kteří se mezi naše
spoluobčany vypravili. Ještě jednou děkujeme.

PROGRAM KINA DRNHOLEC
DUBEN * KVĚTEN * ČERVEN * 2009
3.4.2009

v 19.00 hodin

NESTYDA
Oskar (Jiří Macháček) začíná ztrácet hlavu. Hnán
neurotickým strachem, že mu život bez opravdové lásky utíká mezi prsty, opouští svoji ženu kvůli
mladé milence a pak se Oskar zaplétá se slavnou
zpěvačkou Norou, která je sice krásná, inteligentní
a jemná, leč v nejlepších letech...
ČR, komedie, 88min				
60,-

Středa 8.4.2009

v 18.00 hodin

LOVECKÁ SEZÓNA 2
Lovecká sezóna 2 obsahuje všechno, po čem srdce
dětského fanouška animovaných filmů touží. Roztomilou grafiku, zábavné charaktery a ještě vtipnější gagy
ve scénáři, na kterém pracoval celý tým scenáristů.
USA, animovaná komedie, 76min

		

Středa 20.5.2009

v 18.00 hodin

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI

DUBEN
Pátek

KVĚTEN

40,-Kč a 60,-Kč

„Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je pastvou
pro oči i pro duši.“ Příběh o malém myšákovi, toužícím konat velké skutky.
USA, animovaný dobrodružný, 94 min		

			 40,- a 60,- Kč
Středa 27.5.2009

v 18.00 hodin

PEKLO S PRINCEZNOU
Co se stane, když si princezna Aneta nechce vzít
prince Jeronýma? Bude svatba, válka nebo peklo
na zemi?
ČR, komediálně laděná pohádka, 105min
			 40,- a 60,- Kč
V červnu promítáme jen v pátek
5. června v 19.00 hod a to
historické drama VÉVODKYNĚ
					
60,-Kč

Hlavní kulturní akce v Drnholci v roce 2009:
Datum konání

Název

Místo konání

Poznámka

12. 4. 2009

Košt vína

Sál kulturního domu

Zahrádkáři

10. 5. 2009

Den matek

Sál kulturního domu

ZŠ + MŠ

31. 5. 2009

Den dětí

?

Městys + organizace

27. 6. 2009

Krojované hody

Hřiště TJ Dynama

Dynamo, Drn.chasa

28. 6. 2009

Krojované hody

Kostel, hřiště Dynama

Dynamo, Drn.chasa

Červenec 2009

Červencová noc

Hřiště TJ Dynama

Myslivci

10. 10. 2009

Beseda u cimbálu

Sál kulturního domu

MKZ

29. 11. 2009

Rozsvícení stromečku

Náměstí

SOZ

12. 12. 2009

3. vánoční jarmark

U sálu kul.domu

MKZ

Prosinec 2009

Vánoční besídka

Sál kulturního domu

SOZ

28. 12. 2009

Štěpánský košt mladých vín

Hasičská zbrojnice

Hasiči+zahrádkáři
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Připravujeme:
Dětský folklórní soubor Jarabáček má za sebou první vystoupení. Ta se setkala se zájmem
návštěvníků všech akcí, kde malí členové Jarabáčku předvedli divákům, co se za první rok
existence souboru naučili minulou sezónu. Také
letos je zájem o jejich vystoupení. To nejbližší
je čeká na místní výstavě vín v Drnholci.
MKZ Drnholec pro velký zájem opakuje zájezd na muzikál Carmen do Prahy. Kdo má
zájem o návštěvu tohoto muzikálu, v němž vystupují známí umělci, a také krátkou prohlídku
našeho hlavního města, přihlásit se můžete do
konce měsíce března v knihovně.

Společenská kronika
V prvních měsících letošního roku 2009 si
připomněli svá životní jubilea tito spoluobčané“
50 let
55 let
60 let
65 let

V Drnholci v místním kulturním domě proběhne 3. ročník taneční nesoutěžní přehlídky, která
se uskuteční v sobotu 2. května 2009. Drnholec
budou reprezentovat děvčata z taneční skupiny
Small Girls.

70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
84 let
88 let

Nezaměstnanost
na Mikulovsku

50 let
60 let
65 let

Obec

Nový Přerov
Jevišovka
Sedlec
Drnholec
Dobré Pole
Pavlov
Novosedly
Mikulov
Horní Věstonice
Perná
Milovice
Brod nad Dyjí
Březí
Dolní Věstonice
Dolní Dunajovice
Bavory
Klentnice
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celk. nezaměst.

%

32
42
48
107
21
30
63
422
22
38
23
20
68
13
64
12
13

22,86
17,65
12,15
11,97
10,94
10,68
10,50
10,35
10,05
10,03
9,02
8,77
8,38
7,51
7,38
5,31
5,06

80 let
85 let
87 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70let
83 let
84 let
87 let

LEDEN
• Kyler Alois • Vavřinová Marie
• Blahová Věra • Čápková Danuše
• Hanáčková Anežka
• Filipovová Jana • Šulan Jan
• ing. Táborská Dagmar
• Mondek Štěpán • Mucalová Anna
• Šrot Leopold
• Kaňák Jan • Kaňáková Růžena
• Ing. Peřinová Vladimíra
• Konečný Stanislav
• Grulichová Marie
• Hrabcová Marie
• Karbulová Esterka
• Seďová Josefa
• Tesaříková Marie
• Hanzlová Blažena
• Doubková Marie
ÚNOR
• Pašková Lenka
• Repová Anna • Čápková Jarmila
• Kopřivová Marie Jana
• Petrů Jenovefa • Kadlečík František
• Tomeček Miroslav • Vutov Ivan
• Ondráček Vlastimil
• Pitáková Milada
• Herková Marie
BŘEZEN
• Jungmannová Marie
• Podlíšková Ludmila
• Němcová Olga
• Šulan Karel • Němec Bedřich
• Tomaštík Vlastimil
• Bršťáková Jana • Stanislav Jan
• Ludín Josef • Řešetka Miloslav
• Srnková Helga
• Novosadová Mária
• Zámečníková Anna
• Tomaštíková Ludmila

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti!
BLAHOPŘEJEME

Doktorka Daniela Turčínová oznamuje občanům, že ordinace praktického
lékaře v Dolních Dunajovicích je přestěhována do budovy nového obecního
úřadu na Zahradní ulici č. 613 a jsou
změněny ordinační hodiny:
Po, St a Pá od 7:00 do 12:00 hodin
Út, St a Čt od 13:00 do 18:00 hodin
Je nutné, aby občané, kteří chtějí nadále využívat služeb ordinace v Dolních Dunajovicích, osobně podepsali nový registrační list.

Firma BJ. Vitis Březí otevřela
dne 16. 12. 2008 svou podnikovou prodejnu. V rámci otevření
se pořádala ochutnávka oleje
z hroznového jádra lisovaného
za studena a výrobků z hroznové moučky.
Otevřeno v době od 9 do 17 hodin.

NÁBYTEK MIKULÍK Vranovice

přijme prodavačku nábytku
pro prodejnu Vranovice a vyučené truhláře
s praxí do výroby nábytku.
Informace na telefonech:
608 457 686, 608 815 550
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MO ČSZ – vinaři Drnholec
pořádá tradiční velikonoční

MÍSTNÍ VÝSTAVU VÍN
v neděli 12. dubna 2009
v Kulturním domě

PROGRAM:
Oficiální zahajení: 10.00 hod. Vystoupení
dětského folklórního souboru Jarabáček
Vyhodnocení s předáním cen: 12.00 hod.
K dobré pohodě hraje od 16.00 hod.
po celé odpoledne cimbálová kapela
KASANICA a zpívat bude drnholecká chasa
Výběr vzorků na košt
se uskuteční ve dnech

od 26. března do pátku 3. dubna
v přísálí místního KD denně od 18.00 hod. do 20.00 hod.
(s výjimkou neděle, od 10.00 hod. do 12.00 hod.)

Hodnocení vzorků vína se uskuteční v neděli 5.
dubna 2009 od 9.00 hod. v místním kulturním domě

