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 Léto je za námi, dny se nenápadně zkra-
cují a pomalu začínáme temperovat svá 
obydlí, neboť něžnějšímu pohlaví se zdá, 
že je již chladno. Špačci pořádají nálety 
do vinohradů, vinaři hlídají ten správný 
okamžik burčáku a švestky se již dají pít 
– nastává podzim. Nicméně doufám, že 
jsme ještě všichni nasáklí letním sluníčkem,  
dojmy z prázdnin a dovolených a že nám 
tato energie vydrží ještě dlouho do zimních 
plískanic. Ale jelikož ani dobu prázdnin nel-
ze celou prožít sladkým nicneděláním, chci 
Vám prostřednictvím Občasníku sdělit, na 
čem se v Drnholci v létě pracovalo, co je v 
běhu a co nového se chystá.
 V minulém Občasníku avizovanou mož-

nou dotaci Ministerstva kultury ve výši 350 
tis. Kč na opravu historické radnice se nám 
skutečně podařilo získat. Bude zpětně použi-
ta na pokrytí části nákladů na již dokon-
čenou opravu střechy. Nyní rekonstrukce 
neprobíhá, neboť tak náročnou  akci nelze 
hradit z rozpočtu městyse. V současné době 
byla vyhlášena výzva Regionálního operač-
ního programu, ze kterého je možno čerpat 
fi nanční prostředky na opravu kulturních 
památek, kterou budova historické radnice 
je. Žádost o dotaci kompletujeme, podáme 
ji a uvidíme, jestli budeme úspěšní nebo ne.
Na rekonstrukci a zateplení fasády stávající 
budovy úřadu městyse byl zpracován projekt 
a rozpočet, bylo vydáno stavební povolení. 
Snažili jsme se podat žádost o dotaci v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, ale 
bohužel to nebylo možné časově zvládnout. 

Slovo starosty



Hlavním důvodem bylo to, že k žádosti je 
nutno přikládat energetický audit budovy, 
který byl sice již zpracován před rokem a 
půl, ale musel být aktualizován. Tato aktua-
lizace se do konce výzvy k podávání žádostí 
o dotace nestihla zpracovat. Další výzva by 
měla být v únoru nebo březnu příštího roku, 
kdy žádost samozřejmě podáme.
 Byl zpracován projekt na vybudová-
ní chodníku na Hrušovanské ulici před 
„devítkou“ a taktéž projekt na parkoviště u 
hřbitova. Dle rozpočtu by měl chodník stát 
250 tis. Kč a parkoviště 750 tis. Kč. Důvod 
k vybudování chodníku je zřejmý, jde zde 
hlavně o zvýšení bezpečnosti dětí jdoucích 
do a ze školky. Na tyto dva projekty jsme 
chtěli zažádat o dotaci z Programu rozvoje 
venkova prostřednictvím M.A.S. Mikulov-
sko (Místní akční skupina, která pomáhá při 
zpracování projektů a u níž se žádosti podá-
vají). Bohužel výzva k podávání žádostí 
skončila 4.9. a do tohoto data nebylo mož-
no stihnout vydat stavební povolení, kte-
ré vydává Odbor dopravy Města Mikulov. 
Žádost podáme začátkem příštího roku, kdy 
by měla být vyhlášena další výzva.  
 V minulém roce byl zpracován projekt 
na revitalizaci ulic Svatoplukova a Vrchlic-
kého. Jedná se o opravu vozovky před ško-
lou a zlepšení vzhledu prostoru mezi hřiš-
těm a restaurací Sport – položení dlažby, 
výsadba zeleně apod. Žádost o dotaci byla 
podána koncem loňského roku, ale bohužel 
jsme nebyli úspěšní. Další výzva k podávání 
žádostí by měla být začátkem příštího roku 
a samozřejmě se jí zúčastníme.
 Prvotní radost ze získání dotace na 
dokončení kanalizace v Drnholci poněkud 
vyprchala, neboť zatím vyhrává „úřednický 
šiml“ a byrokracie. Ministerstvo zeměděl-
ství po nás požaduje další dokumenty, ale 
hlavně se čeká na podpis smlouvy o spolu-
financování mezi Městysem a Jihomorav-
ským krajem,  který je povinen se na akci 
podílet deseti procenty. Jestli práce začnou 
již letos, si netroufáme odhadnout.
 O plánovaném dokončení rekonstruk-

ce ZŠ je zmínka na jiném místě občasní-
ku. Náklady by měly být cca 30 mil. Kč, 
a z toho spoluúčast Městyse 7,6 mil. Kč. 
Pokud bude škola úspěšná v získání dotace, 
což samozřejmě chceme, budeme muset v 
příštím roce zastavit veškeré jiné plánované 
opravy a investice, protože uvedená spoluú-
čast na tuto akci bude pro Drnholec velkou 
zátěží.
   V červenci proběhlo avizované jed-
nání s odborem dopravy MěÚ Mikulov a 
s dopravním inspektorátem policie Břec-
lav ohledně posunutí začátku obce před 
Výsluní. V tomto jsme sice úspěšní nebyli, 
ale alespoň jsme dostali souhlas s umístě-
ním dopravních značek pozor chodci, zákaz 
předjíždění a omezená rychlost na 70km/
hod. Taktéž byly ve vjezdech na Výsluní 
instalovány značky začátek a konec obce a 
zákaz vjezdu vozidlům těžším 3,5 tuny. Ve 
směru od Hrušovan byla před MŠ instalo-
vána nová značka pozor děti s doporučující 
rychlostí 30km/hod.
Určité změny nastaly u záměru vybudovat v 
Městysi sběrný dvůr. Na zřízení se Drnholec 
finančně podílet nebude, vše bude probíhat 
v režii STKO Mikulov, jenž bude financovat 
projekt, bude zpracovávat žádost o dotaci, 
bude se na vybudování finančně spolupo-
dílet a taktéž bude sběrný dvůr provozovat. 
Městys STKO pouze pronajme pozemek. 
Jedná se o pozemek pod současnou výkup-
nou kovů. Sběrný dvůr by měl být otevřen 
v roce 2011.
 Byl položen nový vodovod na Husově 
ulici od odbočky na Výsluní až po odbočku 
na polní trať „102/103“. Náklady činily cca 
350 tis. Kč. Chtěl bych poděkovat dotče-
ným občanům za pochopení, zvlášť když 
se jednalo o výkopové práce, do kterých 
ještě zaprší. Samozřejmě se budeme snažit 
dát vozovku zpět do rozumného stavu, čili 
zpevnit ji, ale až po tom, co budou vybudo-
vány jednotlivé přípojky.
 Z  náměstí byly po dohodě s provozova-
teli odvezeny prodejní stánky, byl přeložen 
rozvaděč el. energie, další rozvaděč ve své 
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režii přeloží E.ON. Poslední montovaný stá-
nek bude odstraněn zřejmě v průběhu dubna 
příštího roku. Do této doby mají provozova-
telé nájemní smlouvu a i když s nimi bylo 
jednáno o dřívějším ukončení nájmu, na 
tuto dohodu nepřistoupili.
 Taktéž bych chtěl zpětně poděkovat 
občanům a podnikatelům za trpělivost, kte-
rou museli projevit při opravě místního roz-
hlasu. Opravdu jsme tři dny nehráli k lep-
ším pracovním výkonům, ani jsme nechtěli 
budit pracující po noční a ani malé děti po 
obědě. Hlasitost byla nutná pro nastavení 
jednotlivých reproduktorů.
 Byl upraven prostor u „Staré pošty“, 
byly zde vykáceny náletové dřeviny, prostor 
byl srovnán a byla zasypána nebezpečná 
jáma od nefunkční čistírny odpadních vod. 
Nyní tento pozemek můžeme bez problémů 
udržovat. 
 K 30. 9. 2009 odchází na zasloužený 
odpočinek dosavadní vedoucí stavebního 
úřadu paní Eva Studená. Chtěli bychom jí 
touto cestou poděkovat za práci, kterou pro 
občany Drnholce a okolních obcí odvedla a 
zároveň jí popřát do dalšího života vše nej-
lepší, ale hlavně pevné zdraví a spokojenost. 
K výběrovému řízení na obsazení funkce 
nového vedoucího stavebního úřadu se při-
hlásili 4 zájemci, komisí byla vybrána paní 
Lenka Viceníková z Hrušovan nad Jevišov-
kou, která k nám nastoupí 1.10.2009. Taktéž 
proběhlo výběrové řízení na obsazení uvol-
něné funkce referenta Úřadu Městyse, při-
hlásilo se 19 zájemkyň a 1 zájemce. Komisí 
byla vybrána slečna Dana Štyksová s nástu-
pem od 1. 11. 2009.
V minulých dnech byly započaty práce na  
změně územního plánu č. 4, která byla vyvo-
lána nutností reagovat např. na požadavky 
firem pronajmout si od Městyse pozemky 
na fotovoltaické elektrárny, na požadavky 
občanů změnit využití některých pozemků 
za účelem výstavby rodinných domů, apod. 
Toto se týká i pozemků v majetku Městyse, 
kde nám jde také hlavně o výstavbu rodin-
ných domů, ale i např. o zrušení   umístění 

plánovaného nového hřbitova na Wolkero-
vě ulici. Změna územního plánu jde ruku 
v ruce s pozemkovou úpravou, po jejímž 
dokončení – v měsíci listopadu – připadne 
do majetku Drnholce cca 400 ha pozemků.  
 Výši nedoplatků od občanů za nájem-
né, služby spojené s nájmem a za odvoz 
odpadů se nedaří významně snižovat. Pla-
tební morálka některých občanů je mizivá 
nebo vůbec žádná. Ani přes upozornění v 
minulém Občasníku neměli největší dlužní-
ci žádnou snahu své dluhy vyrovnat. Byly 
proto podány první výpovědi z nájmů bytu 
a další budou následovat.
 Před asi dvěma měsíci byl na prostran-
ství před restaurací Sport umístěn kontejner 
na směsný odpad. Zde mohli občané ukládat 
odpad, který nelze dát do domovních popel-
nic a který nelze roztřídit do příslušných 
kontejnerů. Jedná se např. o staré koberce, 
dožilý čalouněný nábytek, matrace, linole-
um, staré šatstvo, boty apod. Nelze do něho 
ukládat elektroniku, pračky, ledničky, pne-
umatiky, rozebrané části automobilů aj. Na 
internetu jsem avizoval, že pokud bude tato 
služba zneužívána, bude zrušena. A přes-
ně to se stalo. Kontejner byl neustále plný 
pneumatik, plastových nárazníků, palub-
ních desek a elektroniky. Taktéž bylo na 
pováženou, když byl kontejner plný pytlů s 
PET lahvemi a 2 metry od něj stojí kontejner 
přímo na PET lahve určený. Když byl kon-
tejner plný, občané se nerozpakovali tyto 
věci pohodit vedle. Toto vše se samozřej-
mě dělo pod rouškou tmy. Po vyjití tohoto 
Občasníku bude kontejner přivezen znovu, 
a pokud se situace nezlepší, bude tato služba 
zrušena úplně. Nepořádek je neustále kolem 
všech kontejnerů v Drnholci a pracovníci 
Městyse jej musí uklízet. Pozoruji ale mírný 
obrat k lepšímu v tom smyslu, že občané, 
kterým tyto věci lhostejné nejsou, za mnou 
chodí a upozorňují mne na konkrétní viníky. 
S některými už také bylo jednáno.  Je potře-
ba si neustále uvědomovat, že napravování 
těchto problémů platíme my všichni.
	 	 										Jan	Ivičič,	starosta	městyse
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Památka zesnulých
Jedno	srdce	na	světě	jsme	měli,
jež	dovedlo	nás	milovat.
Kdybychom	láskou	vzbudit	je	chtěli,
neozve	se	už	vícekrát.
Utichlo,	zmlklo,	šlo	už	spát.	
Co	vděkem	za	lásku	a	péči	Vaši	
vám	můžem	dát,
kytici	krásných	květů	naposled
a	pak	jen	vzpomínat.

Vážení občané,
Sbor pro občanské záležitosti Úřadu 

městyse v Drnholci Vás zve na
v z p o m í n k u   

k   p a m á t c e   z e s n u l ý c h
která se bude konat 

v neděli 1. listopadu 2009 
ve 14 hodin na místním hřbitově.
Sejdeme	se	na	tomto	místě	posledního	

rozloučení	a	pokoje,	abychom	zde	
společně	uctili	památku	zesnulých.

 První listopadové dny obrátí naši pozornost ke vzpomínkám na naše zemřelé. Pří-
roda, ukládající se k zimnímu spánku, je obrazem podzimu lidského života, který poté, 
co vydal plody, spěje ke svému završení.
 Modlitby za naše zemřelé jsou projevem naší živé víry, že jejich duše dále žijí, že 
vytváříme společenství svatých a můžeme si vzájemně pomáhat.
 Při křtu jsme sami, nebo rodiče a kmotři za nás, vyznali víru ve věčný život. Co se 
vlastně skrývá za těmito slovy? Nad odpovědí se zamýšlí Svatý otec Benedikt XVI. ve 
své druhé encyklice Spe salvi (V naději jsme spaseni): „Víra je podstata naděje. Nyní ale 
vyvstává otázka: Chceme  vůbec – žít věčně?…je faktem, že pouhé odstranění smrti či 
jen její nekonečné oddalování by zemi i lidstvo přivedlo do nemožného stavu, z něhož 
by neměl prospěch vůbec nikdo. V našem postoji je zřejmě rozpor, odkazující na vnitřní 
rozpornost naší existence. Na jedné straně nechceme umřít; především ti, kdo nás milují, 
nechtějí, abychom zemřeli. Na druhé straně však netoužíme ani po nekonečné existenci; 
země vlastně ani pro takovou perspektivu stvořena nebyla. Tak co tedy opravdu chceme? 
Paradox tohoto našeho postoje vyvolává hlubší otázku: co je ve skutečnosti „život“? A co 
znamená  „věčnost“? Augustin napsal: Nakonec chceme vlastně jen jednu věc – „šťastný 
život“, který je prostě životem, prostě „štěstím“. O nic jiného nakonec v modlitbě nepro-
síme, k ničemu jinému vlastně ani ve svém životě nespějeme, jedná se právě jen o toto. 
Později ale Augustin dodává: pokud se zamyslíme hlouběji, nevíme vlastně ani to, po 

Vzpomínka na zemřelé s nadějí na věčný život
Vzpomínka na zemřelé s nadějí na věčný život
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čem skutečně toužíme, co bychom vlastně chtěli. Nevíme, po čem bychom měli opravdu 
toužit; „pravý život“ nepoznáváme, a přece víme, že určitě existuje něco, co my neznáme 
a k čemu jsme přitahováni.
 Tato „věc neznámá“ je pravá „naděje“, jež nás stále pobízí, a její neznámost je to, co 
zapříčiňuje všechna zoufalství, všechna pozitivní i destruktivní úsilí o opravdovost světa 
a opravdového člověka. Označení „věčný život“ se pokouší dát jméno tomuto nepoznaně 
či nevědomky známému. Nutně je to označení, které je nedostatečné a matoucí. Vždyť 
„věčný“ je slovo, které vyvolává ideu nekonečnosti a vzbuzuje v nás strach; u „života“ 
myslíme na námi zakoušený život, který máme rádi a nechceme ztratit, který je nám 
stálým zdrojem spíše námahy než uspokojení, takže po něm na jedné straně toužíme, 
zatímco na straně druhé ho vlastně nechceme. Můžeme se pokusit vystoupit prostřed-
nictvím myšlení z časnosti, v níž jsme uvězněni, a vytušit, že věčnost není stereotypní, 
do nekonečna se opakující sled kalendářních dní, ale spíše něco jako naplněný okamžik, 
v němž my spolu s celkem, jenž nás obepíná, spočíváme ve vzájemném objetí. Mohlo 
by jít o okamžik ponoření se do oceánu nekonečné lásky, v němž už neběží časomíra, 
není žádné předtím a potom. Věčnost si pak můžeme představit tak, že tento okamžik je 
životem v plném smyslu, stále nové noření se do nekonečné rozlehlosti bytí, v němž nás 
zaplavuje neodolatelná radost. Ježíš to vyjadřuje v Janově evangeliu takto: „Znovu vás 
uvidím a vaše srdce se zaraduje a nikdo vám vaši radost nebude moci vzít.“
Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Drnholci bude v neděli 1.listopadu v 14.30 hodin.
																																																																																 	 										P.	Jiří	Komárek,	duchovní	správce											

- Odbor sociálních věcí 
Mikulov informuje o možnosti 

pro naše obyvatele podat si žádost o umístění 
do domova pro seniory v G-centru Mikulov, 
Republikánské obrany 945/13. Předpoklad 
zahájení provozu je leden 2010. Kapacita 
zařízení je 24 lůžek / 6 jednolůžkových poko-
jů, 9 dvoulůžkových pokojů/. Příslušný for-
mulář lze najít na webových stránkách města 
Mikulova. Vystaveno	na:	http:/www.mikulov.
cz/město-mikulov/mestsky-urad/organizac-
ni-struktura-uradu/odbor-socialnich-veci/.
Žádosti lze rovněž získat na odboru sociál-
ních věcí. Úřední dny: pondělí a středa od 
8,00 do 17.00 hodin. V budově G – centra 
bude dále denní stacionář s kapacitou 5 lůžek 
pro dospělé občany. 

-	 E.ON	 ČR,	 pracoviště	 Znojmo	 upozor-
ňuje	 vlastníky	 nebo	 uživatele	 pozemků	 na	

dodržování	povinnosti	vyplývající	ze	zákona	
číslo	 158/2009	 sbírky,na	 povinnost	 odstra-
nění,	ořez	dřevin.	Bližší	podmínky	jsou	uve-
deny	na	„Upozornění“	umístěném	ve	vývěs-
ní	skříňce	Úřadu	městyse	Drnholec.	Termín	
odstranění	a	ořezu	je	do	15.	listopadu	toho-
to	roku.

- Úřad městyse v Drnholci upozorňuje 
majitele psů, aby jim zabránili ve volném 
pobíhání po obci, protože se opět množí 
stížnosti od občanů. Po zjištění majitele 
volně pobíhajícího psa bude Úřad městyse 
postupovat a udělovat sankce podle plat-
ných zákonů a veřejných vyhlášek.   

-	 Úřad	městyse	 v	Drnholci	 oznamuje,	 že	
od	1.	11.	2009	nastupuje	na	místo	po	paní	
MUDr.	 Rozálii	 Nečasové	 paní	MUDr.	 Eva	
Binderová.		
 

Informace Úřadu městyse Drnholec
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Určitě většina z Vás zaregistrovala umís-
tění měřičů rychlosti ve směrech od Miku-
lova, Hrušovan a Litobratřic. Ve všech jsou 
umístěny paměťové karty, které zazna-
menávají počet projíždějících dopravních 
prostředků, jejich rychlost apod. Zde jsou 
záznamy za první měsíc, čili od 5.8., kdy 
byly nainstalovány, do 31.8.
Ve směru od Hrušovan:
Za toto období do Drnholce vjelo 104 873 
vozidel. O nedělích jde v průměru o 2800 
vozidel, průměrná rychlost byla 62km/h.
Počet vozidel jedoucích příslušnou rychlos-

tí:
    < 40 km/h     < 50 km/h    < 60 km/h    < 70 km/h  > 70 km/h 
     12958      34201     35978      15514   6222
Nárůst dopravy začíná vždy mezi 5 – 6 hod. ranní, špičky jsou mezi 9 – 10 hod. a mezi 
15 – 16 hod. Od 19 hod. doprava klesá.
Ve směru od Litobratřic:
Za toto období do Drnholce vjelo 41 028 vozidel. O nedělích jde v průměru o 1310 
vozidel, průměrná rychlost byla 66km/h.
Počet vozidel jedoucích příslušnou rychlostí:
    < 40 km/h     < 50 km/h     < 60 km/h    < 70 km/h  > 70 km/h 
 	 				6743	 	 				11679	 	 				11538	 	 				6729	 	 4339	
Nárůst dopravy, špičky atd. jsou stejné jako ve směru od Hrušovan.
 Bohužel u měřiče ve směru od Mikulova byla nefunkční paměťová karta. Údaje 
proto budou zveřejněny v příštím Občasníku. Zde je předpoklad, že počet vozidel bude 
asi nejvyšší.
	 	 	 	 	 	 	 								Jan	Ivičič,	starosta	městyse

   Milé dámy, slečny, maminky a manželky,
	 		Již	třetím	rokem	se	v	měsíci	říjnu	rozjíždí	Dámský	klub	při	místní	knihov-
ně	v	Drnholci.	I	pro	nadcházející	sezónu	jsme	pro	Vás	připravili	zajímavé	kurzy	jak	
pro	začátečníky,	tak	pro	pokročilé.	Od	19.10.	2009	připravujeme	kurz	malování	na	
hedvábí,	který	se	bude	konat	v	prostorách	klubovny	důchodců	v	místní	základní	škole	
(vchod	od	hřiště)	jednou	za	čtrnáct	dní	vždy	v	pondělí.	Začátky	jsou	od	18.00hod.	
Pokračujeme	také	v	kurzu	pletení	z	pedigu,	který	pro	seniory	a	maminky	na	mateřské	
dovolené	probíhá	vždy	v	pondělí	dopoledne	od	9.00	do	11.00	v	knihovně	a	pro	ostatní	
zájemce		již	ve	zmíněné	pondělky	při	setkání	v	dámském	klubu.	Chystáme	také	kurzy	
práce	s	hlínou	a	drátkování.	Bližší	informace	pro	zájemce	získáte	přímo	v	knihovně.		
	 	 								 	 	 	 	 Šimčíková	Bronislava

tí:

MĚŘIČE 
RYCHLOSTI

Dámský klub
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55 			Milá	přítelkyně,	milý	příteli,
S	hlubokým	smutkem	v	duši	vám	oznamu-
jeme	úmrtí	našeho	drahého	přítele,	 který	
se	 nazýval	 ZDRAVÝ	 ROZUM	…	 	 Přežil	
mezi	námi	dlouhé	roky	……	a	nikdo	přesně	
neví,	kolik	měl	let.
Údaje	 v	 matrice,	 kde	 byl	 zaregistrován,	
byly	dávno	skartované.
Dnes	 už	 na	 něj	 jen	 vzpomínáme.	 Dával	
nám	dobré	životní	rady,	třeba:
„Komu	 se	 nelení	 –	 tomu	 se	 zelení!“						
„Nečekej	vše	jen	od	druhých!“	anebo
„Za	 své	 vlastní	 chyby	 si	 neseme	 svou	
odpovědnost!“	a	mnoho	dalších	…
ZDRAVÝ	ROZUM	 žil	 vždy	 jednoducho	 a	
respektoval	taková	fakta	jako:
„Neutrácej	 víc,	 než	 kolik	 máš	 …“	 nebo	
výchovná	pravidla	jak	například:
„Za	dítě	rozhodují	ti,	kteří	za	něj	zodpoví-
dají	–	jeho	rodiče!“
Bohužel	 ZDRAVÝ	 ROZUM	 začal	 ztrácet	
půdu	 pod	 nohama.	 Rodiče	 začali	 totiž	
napadat	a	osočovat	učitele,	kteří	se	pokou-
šeli	naučit		jejich	děti	dobrým	mravům,	a	
obyčejné	 hygieně,	 slušnosti	 a	 ohledupl-
nosti!
Stav	 zdravého	 rozumu	 se	 velice	 zhoršil.	

Dověděl	se	totiž,	že	ze	zaměstnání	vyhodili	
kantora,	který	si	dovolil	napomenout	hru-
bě	 a	 sprostě	 se	 vyjadřujícího	 studentíka.	
Působil	tím	prý	totiž	„omezování	vyvíjejí-
cí	se	osobnosti“	a	„sebevyjádření“	dítěte.	
Dále	 se	 stav	 zdravého	 rozumu	 zhoršoval,	
když	školy	potřebovaly	souhlas	rodičů	na	
to,	aby	mohla	být	ošetřena	zranění	–	byť	
jen	odřenina	kolena	jejich	dítěte.	Ale	nesmí	
si	dovolit	 jakkoliv	hodnotit	chování	dítěte	
a	vůbec	už	ne	cokoliv	někam	poznamenat	
(osobní	 data)	 nebo	 podávat	 informace	 i	
o	 zcela	 surových	 činech,	 které	 ve	 škole	
vyvedly	jejich	ratolesti!
	 Nakonec	ZDRAVÝ	ROZUM	ztratil	chuť	
do	života,	když	zjistil,	že	o	zloděje,	mafi	á-
ny	a	kriminálníky	je	lépe	postaráno,	než	o	
jejich	oběti!
	 Další	 morální	 a	 fyzické	 rány	 zdravý	
rozum	 dostal,	 když	 „nezávislí	 soudci“	 a	
„spravedliví	úředníci“	rozhodli,	že	je	vel-
mi	trestuhodné	bránit	se	ve	vlastním	domě,	
obchodě	nebo	podniku	proti	zlodějovi	nebo	
násilníkovi,	 protože	 útočící	 kriminálník	
se	může	 chudák	 cítit	 ohrožen	 neúměrnou	
obranou	bránícího	se!
ZDRAVÝ	ROZUM	nadobro	ztratil	jakouko-

 A září je opět tady
 Jako již řadu let, počet dětí ubývá, tak to platí 
i letos. Počet žáků a žákyň na škole je 258 a podob-
ný počet již bude, zřejmě, dlouhodoběji bez větších 
změn. V pedagogickém sboru rovněž nejsou změny.
Hned první týden jsme uspořádali Zátopkův maratón 
pro starší žactvo a nejúspěšnější se zúčastní okresní-
ho přeboru v přespolním běhu v Břeclavi. 
I v letošním školním roce pokračujeme v projektu „Já 

na to mám“, který je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
ČR a v jehož rámci nás čekají dva projektové týdny (v prosinci a květnu). Ale již v září  se v 
rámci podzimních projektů žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili exkurze do skanzenu ve Strážnici, 
šestá třída (po letech jediná) s třídním učitelem Mgr. Bártou absolvovala seznamovací výlet 
a žáci 9. ročníku navštívili K-centrum v Břeclavě. Více informací ze života školy naleznete 
na školních webových stránkách.  
 A nyní trochu z jiného soudku. Dostal jsem od paní knihovnice z Jevišovky e-mail a rád 
bych se s ním podělil i s Vámi, čtenáři zpravodaje. Docela mi hovoří z duše.  

ZE
ŽIVOTA ŠKOLYZZEE
ŽŽIIVV ŠKKOOLLYY
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liv	chuť	do	života,	když	se	dověděl,	že	žena,	
která	si	do	vysokého	věku	neuvědomila,	že	
šálek	 horké	 kávy	může	 pálit	 a	 být	 horký,	
a	 která	 si	 nešikovně	 vylila	 pár	 kapek	 na	
nohu,	požádala	výrobce	kávovaru	o	milió-
nové	odškodné	a	DOSTALA	JEJ	!!!
Smrt	 ZDRAVÉHO	 ROZUMU	 se	 dala	
čekat.
1.)	 Nejdříve	 zemřeli	 rodiče	 Pravda	 a	
Důvěra.
2.)	 Pak	 zemřela	 jeho	manželka	Diskrét-
nost.
3.)	 Někam	 se	 ztratila	 dcera	 Zodpověd-
nost	a	syn	Slušnost.
	 Zato	zůstali	tři	následovníci:
1.)	 „Znám	svá	práva!“

2.)	 „To	je	chyba	jiných!“
3.)	 „Jsem	obětí	téhle	společnosti!!“
	 Na	 jeho	 pohřbu	 nebyly	 davy.	 Neexis-
tuje	totiž	dost	 lidí,	kteří	by	jej	vůbec	zna-
li.	 Vlastně	 si	 málokdo	 vůbec	 všiml	 jeho	
odchodu.
55Ale	pokud	máte	tušení,	co	to	byl	ZDRA-
VÝ	ROZUM,	pokud	si	na	něj	ještě	vzpomí-
náte	a	pokud	chcete	oživit	jeho	vzpomínku,	
udělejte	 aspoň	málo:	Upozorněte	 přátele	
na	úmrtí	našeho	ZDRAVÉHO	ROZUMU!	
Upozorněte	je	tím,	že	pošlete	dál	tento	text	
…
Pokud	 nevíte,	 o	 čem	 je	 řeč,	 nemusíte	 nic	
dělat!	Hezký	den	přeji!
	 	 											Mgr.	Libor	Smíšek,	ředitel	školy

Zátopkův maraton na národce

Foto z vybraných akcí školy, pořádaných od začátku školního roku

•	 Chvilku	to	vypadalo,	že	si	národka	kvůli	dešti	nezaběhá.	Nakonec	se	počasí	umoudřilo,	pršet	
přestalo,	ba	i	sluníčko	tu	a	tam	vykouklo.	Děti	běhaly	jako	divé	a	fandily	jako	pominuté.	Koho	
už	nebavilo	fandit,	kreslil	si	do	hlíny.	Kyselé	obličeje	nedělal	téměř	nikdo.	Atmosféra	byla	tudíž	
poměrně	pohodová	a	příjemná
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•  Podzimní projekt se už pomalu rozjíždí. 
I žáci 9. tříd zahájili. V rámci svého projektu 
se budou seznamovat s problémy a potřebami 
lidí, jejichž práceschopnost je z různých důvo-
dů (nemoc, úraz, drogová závislost) omezena.
 V úterý navštívili K-centrum (kontaktní 
centrum) v Břeclavi, které poskytuje péči a 
služby drogově závislým, žáci kromě besedy s 
pracovníky tohoto zařízení provedli také anke-
tu mezi náhodnými chodci na pěší zóně. Odpo-
vědi na jejich otázky jim přiblížily vztah lidí k 
drogám legálním i nelegálním a zkušenosti s 
nimi.

Návštěva žáků 9. tříd v K - centru 

Družina - cyklistická soutěž na Starátku

•			V	úterý	22.	9.	odpoledne	děti	ze	školních	družin	
opět	provětraly	svá	kola	a	společně	se	vydaly	na	
Starátko	porovnat	 své	dovednosti,	 a	 to	 v	 těchto	
disciplínách:	nejrychlejší	jízda,	nejpomalejší	jíz-
da,	slalom	a	jedna	vědomostní	-	test	dopravních	
značek.	A	výsledky?	1.	místo	za	nejrychlejší	jízdu	
na	kole	si	zasloužil	Lukáš	Marek,	v	nejpomalejší	
jízde	zvolil	nejlepší	taktiku	Ondra	Šenk,	ve	slalo-
mu	neporazil	ani	jednu	kuželku	a	nejlepší	čas	měl	
Petr	Varga	a	nejlépe	test	značek	dopadl	u	dvojice	
kamarádů	-	Ondry	Š.	a	Toma	F.
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•	 Žáci	 a	 žákyně,	 kteří	 letos	 v	 červnu	 úspěšně	
absolvovali	pátou	třídu	a	nezběhli	na	gymnázi-
um	nebo	do	jiných	škol,	se	nazývají	drnholečtí	
šesťáci.	 Ti	 při	 plném	 počtu	 tvoří	 na	 druhém	
stupni	silnou	třídu	o	dvaceti	pěti	žácích.	Aby	se	
mezi	 sebou	 lépe	poznali	a	aby	 je	poznal	blíže	
i	 jejich	 třídní	 učitel,	 zúčastnilo	 se	 21	 šesťáků	
doudenního	seznamovacího	výletu.

Sezamovací výlet žáků 6. tříd

Zateplení druhé části školy
 Škola pokračuje ve vyřizování žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí 
(SFŽP) na zateplení zbytku školy. V těchto dnech byly doplněny poslední požadavky 
SFŽP a nezbývá než čekat asi do února, kdy bude rozhodnuto. Jedná se o 30 mil. korun 
se spoluúčastí obce 7,6 milionů korun. I když celková spoluúčast bude vysoká (započí-
távají se i úspory za prvních pět let), je po letošní zimě zřejmé, že jiné cesty není. Zatep-
lený pavilon školy protopil v letošní zimě desetinu nákladů na vytápění celého objektu 
v minulých letech. Každoročně ušetřené prostředky budou i významnou částkou splátky 
případného úvěru. Je to investice s mnohonásobnou návratností.                                    Mgr.	Jiří	Staša				

bližší informace o akcích školy na www.drbnik.cz
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TURISTICKÁ SEZÓNA 
v hotelu Drnholec  

Rok 2009 byl pro nás plný protikladů. 
Zatímco tržby v zimě a na jaře byly mimo-
řádně slabé, léto se vydařilo. Měsíce červe-
nec, srpen a září byly zatím těmi nejúspěš-
nějšími od otevření hotelu v roce 1995.  Je 
to způsobeno několika aspekty: Jižní Mora-
va je mnohem více propagována i agenturou 
Czech tourismus, Jihomoravským krajem 
a dalšími státními organizacemi, které se 
zabývají rozvojem cestovního ruchu. Sklad-
ba hostů byla v této turistické sezoně také 
poněkud jiná. Přijeli hlavně návštěvníci z 
České republiky. 

Nepochybuji o tom, že vyšší návštěvnost 
způsobila i stávající ekonomická krize, kdy 
lidé jezdí raději po České republice než na 
dovolenou do zahraničí.

Zaznamenali jsme velký rozmach cyk-
loturistiky, takže máte pocit, že celá naše 
republika žije cyklostezkami. Samozřejmě 
velmi pomohly akce v nejbližším okolí jako 
například v Jevišovce – zde se v této jarní 
a letní sezoně uskutečnilo několik velkých 
akcí pro cyklisty – Otvírání a zavírání cyk-
lostezek, Cyklobraní, a „Kolo pro život“. 
Náš hotel je zařazen do programu “Cyklisté 
vítáni” což pro nás znamená dodržet určitý 
standard péče o cyklisty. Tyto parametry se 
každoročně kontrolují.

Někteří hosté byli skutečně velmi zvlášt-
ní. Například přišla asi 60-letá žena, která 
šla pěšky z Užgorodu na Ukrajině. Byla to 
Angličanka, která si tímto plnila svůj sen. 
Byli jsme, bohužel, plně obsazeni, pokračo-
vala směrem na Hrušovany. Jejím cílem byl 

Salzburg v Rakousku. 
Nebo dva muži, kteří jeli na kolech z Víd-

ně do Krakova (Polsko). Jeden byl Rakušan 
a druhý Ind. Nechal nám v hotelu na památ-
ku obrázek Himalájí. Oba měli přes 60 let. 

Tito i další píší do naší knihy hostů a při 
čtení těchto zpráv musí být čtenář právem 
pyšný na naši jižní Moravu.

Zvyšující zájem o  jižní Moravu projevili 
ve velké míře i hosté přijíždějící za vínem.

Bohužel jim v Drnholci stále nemohu 
nabídnout žádný “otevřený” sklep v tom 
smyslu, aby byl alespoň jeden otevřený 
v určenou hodinu. Vše je jen o domluvě 
a dobré organizaci. Je známo, že máme 
vinaře, kteří mají dobrá vína a věřte, raději 
bych naše hosty posílala právě tam. Místo 
toho je vozíme do Novosedel do vinařství 
Kovacs, Vinofol nebo Marcinčák. Většina z 
nich ale nikdy nenavštívila pravý moravský 
sklípek,a to je láká nejvíce. Takže se tito 
hosté vypraví do Čejkovic, Mutěnic nebo 
Pavlova, kde mají již systém otevřených 
sklepů zavedený.

Přes Drnholec vede mimo jiné Moravská 
Vinná stezka. Zde několik slov o ní:

Moravská vinná stezka je páteřní trasou 
ojedinělé sítě regionálních cyklistických 
tras procházejících malebnou krajinou jižní 
Moravy, která nese název Moravské vinař-
ské stezky. Vinařská magistrála spojuje 
starobylé Znojmo se slováckou metropo-
lí Uherským Hradištěm a nabízí putování 
regionem, který zdobí víno, bohatá historie 
i živé tradice. Červeně značená Moravská 
vinná stezka prochází všemi moravskými 
vinařskými podoblastmi a protíná sedm z 
deseti okruhů místních vinařských stezek. 
Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka 
chráněných přírodních lokalit i významné 
historické a architektonické památky kraje.

Cykloprůvodce popisuje trasu směrem 
ze Znojma, spolehlivě vás však provede i 
opačným směrem z Uherského Hradiště. 
Vydejte se krajem památek a vína, projeďte 
300 kilometrů sady a vinicemi jižní Moravy, 
vychutnejte produkty práce a pohostinnost 
místních lidí. Trasa Moravské vinné stezky 
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vás přivede po klidných cestách k nejzají-
mavějším vinařským lokalitám kraje. Víno 
a vinařství poznáte v autentickém prostředí 
sklepa či sklepní uličky, které tvoří svébyt-
ný krajinný ráz a jsou pestrou ukázkou lido-
vé architektury v oblasti.

Vinařské stezky jsou nejen cestou za 
poznáním jižní Moravy, ale také putování za 
vínem a lidmi, pro které je pěstování révy 
vinné údělem i celoživotní zálibou. Setká-
ní s vinaři budou pro vás stejným zážitkem, 
jako zdolávání nejpůvabnějších úseků stez-
ky. Na realizaci projektu a péči o Moravské 
vinařské stezky se podílejí lidé, kteří usilují 
o zdravé životní prostředí, zachování kul-
turního a přírodního dědictví a šetrný rozvoj 
obcí a měst. Moravská vinná stezka patří 
spolu s Greenway Praha - Vídeň a Green-
way Krakov - Morava - Vídeň k nejznáměj-

ším stezkám Greenways ve střední Evropě, 
o čem svědčí i získání zvláštní ceny poroty 
Evropské asociace zelených stezek EGWA 
pro nejlepší projekty v Evropě. 

Na závěr bych chtěla zmínit zlepšující se 
situaci na drnholeckém náměstí. Zmizely 
staré prodejní stánky, kontejnery před Jed-
notou a  letos v létě jsme nezaznamenali ani 
jeden den problém s mladými na zastávce 
autobusu. Děkuji za to novému přístupu 
naší radnice a panu starostovi. Naši stálí 
zákazníci si tohoto také všimli. Velmi často 
mají zájem o naše kulturní památky. I proto 
doufám, že v blízké budoucnosti se dočká-
me informačního materiálu o Drnholci, kte-
rý nám stále tak chybí.

Přeji všem občanům krásný podzim, hod-
ně zdraví a pohodu.            

   Daniela	Wornell	

čí	zvěře.	Množství	ulovené	zvěře	svědčilo	o	
bohatosti	katastru	obce	i	o		péči		myslivců	o	
zvěř	v	zimě.	LMS	přispělo	částkou	1000	Kč	
na	 opravu	místní	 sokolovny.	Členové	 LMS	
pečovali	také	o	odstřel	škodné	zvěře.	Během	
roku	1955	zastřelili	176	kusů	různé	škodné	
zvěře.
Myslivci	 zaměstnaní	na	 státním	statku	byli	
sdruženi	v	mysliveckém	kroužku	při	závod-
ním	 klubu	ROH.	Bylo	 jich	 sice	 jenom	 pět,	
ale	i	oni	vykonali	kus	práce.	Uspořádali	tři	
hony	a	zastřelili	580	zajíců	a	350	bažantů.
	 Zvířena	 v	 katastru	 obce	 byla	 ochuze-
na	 o	 králíky,	 mezi	 kterými	 řádila	 choroba	
zvaná	myxomatóza,	 která	 napadla	 i	 chovy	
domácích	králíků.	V	roce	1956	postihla	vol-
ně	žijící	zvířenu	další	choroba.	V		katastru	
řádil	mezi	bažanty		mor	drůbeže.	Tato	cho-
roba	 zničila	 na	mnoha	místech	 obce	 	 celé	
chovy	slepic.	Lidová	myslivecká	společnost	
za	 předsednictví	 Rudolfa	 Janouška	 měla	
24	členů	a	uspořádala	sedm	honů,	při	kte-
rých	 bylo	 odstřeleno	 přes	 600	 zajíců,	 500	
bažantů	a	27	kusů	srnčí	zvěře.	I	v	tomto	roce	
darovala	LMS	1000	Kč	na	opravu	sokolov-
ny.	 V	 roce	 1958	 byl	 zorganizován	 odchyt	
živých	 koroptví,	 bylo	 jich	 odchyceno	 173.	
„Svou	činností	obohatila	LMS	stůl	pracují-

M
YS

LIV
ECKÁ SPOLEČNOSTROZVOJ

Nejprve pohled do historie 
	 1884	Myslivost:	V	lesích	a	v	okolí	řeky	
kolem	Drnholce	 hajní	 lovili	 	 srnčí,	 zajíce,	
bažanty,	 koroptve	a	divoké	 kachny.	V	 roce	
1881	bylo		na		panství		Drnholec	uloveno:	
32	kusů	srnčí	zvěře,	1200	zajíců,	29	bažantů,	
745	koroptví	a	17	divokých	kachen.Ve	stej-
ném		roce	bylo	zastřeleno	značné		množství		
zvěře,		řazené	tehdy	mezi	škodnou:	33	tcho-
řů,	 26	 lasic	 	 kolčav,	 3	 výři,	 8	 krahujců,	 4	
volavky	a	72	vran.	Tolik	informace	z	konce	
19.	století.
	 1955	O	myslivcích	 ve	 století	 dvacátém	
se	dočítáme	v	místní	 kronice.	V	 roce	1955	
zde	 existovala	 Lidová	 myslivecká	 společ-
nost,	jejímž	předsedou	byl	rolník	Josef	Ond-
ruš,	sdružovala	24	členů.	Bylo	uspořádáno	
šest	honů,	na	nichž	bylo	zastřeleno	205	zají-
ců,	659	bažantů,	68	koroptví	a	20	kusů	srn-
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cích,	pomohla	získat	valuty	a	poskytla	svým	
členům	 hodnotnou	 zábavu.	 Členové	 LMS	
se	 pečlivě	 starají	 o	 zvěř	 ve	 svém	 revíru	 a	
jsou	za	to	bohatě	odměněni“,		uvedl	v	zápi-
se	 místní	 kroniky	 tehdejší	 kronikář,	 učitel	
Bohumil	Ott.
	 1978	Myslivecké	sdružení	ROZVOJ	tvoří	
celkem	44	členů	a	hospodaří	v	honitbě	závo-
du		01	Drnholec	Státního	statku	Mikulov	na	
výměře	asi	1800	hektarů.	Kmenový	stav	srn-
ců	činí	90	kusů,	zajíců	200	kusů,	bažantů	je	
650	a	koroptví	500	kusů.	pro	zlepšení	život-
ního	 prostředí	 a	 úživnosti	 honitby	 vysadili	
myslivci	250	stromů	a	keřů.	Sdružení	vlast-
ní	 svou	 líheň,	 v	 níž	 se	 líhnou	malí	 bažanti	
a	 koroptve	 z	 vajec	 posbíraných	 v	 revíru	 a	
také	z	vajec,	které	snesly	bažantí	slepice	ve	
voliérách.	Tímto	způsobem	odchovu	se	daří	
navzdory	chemizaci	zemědělství		udržet	kme-
nový	stav		zvěře.	Sdružení	pořádá	každoroč-
ně	 zkoušky	 loveckých	 psů,	 jichž	 je	 v	 obci	
celkem		třináct.	Členové	sdružení	se	zapoju-
jí	do	akcí	Z,	tradičně	se	účastní		okresního	
přeboru	ve	střelbě	na	asfaltové		holuby.	Za	
dobrou	práci	obdrželo	myslivecké	sdružení	
diplom	 	Za	 zásluhy	 o	 socialistickou	mysli-
vost.
	 Na	hřišti	 se	uskutečnila	Červnová	noc,	
kterou	 opět	 pořádalo	 místní	 myslivecké	
sdružení.	 Návštěva	 byla	 hojná.	 Pečeně,	
táborák,	tanec	při	Galaxii,	náladu	nepoka-
zila	 ani	 	 prudká	 letní	 bouře,	 která	 se	 nad	
Drnholcem		přehnala	kolem		desáté	hodiny	
večer.

	 A současnost:	 O	 té	 nám	 napsala	 do	
tohoto	 čísla	 Občasníku	 jednatelka	 Mysli-
vecké	společnosti	 	ROZVOJ	Drnholec	paní	
Pavla	Koňaříková:
	 Naše	 myslivecké	 sdružení	 nese	 název		
ROZVOJ	a	vzniklo	sloučením			honiteb	dvou		
mysliveckých	 sdružení	 v	 Drnholci,	 Lidové	
myslivecké	společnosti	a	Myslivecké	společ-
nosti		ROZVOJ,		působící		na	Státním		statku	
Drnholec.
	 Současná  drnholecká  myslivecká spo-
lečnost	 sdružuje	 39	 členů,	 kteří	 obhospo-
dařují	 a	 	 pečují	 o	 zvěř	 v	 honitbě	 o	 výmě-
ře	 	2130	hektarů,	kterou	má	 	pronajatu	od		
honebního	společenstva,	což		je	společenství	
majitelů	 půdy,	 	majících	 pozemky	 v	 katas-
trálním	 území	 Drnholce.	 Činnost	 místního	

mysliveckého	sdružení	se	řídí	podle	pravidel		
daných	 zákony	 o	 myslivosti,	 dále	 stanova-
mi		a	provozním	řádem		organizace.		V	čele	
MS		je	výbor,	volený	z	řad		členů.	Výbor	byl	
v	letošním		r	oce	omlazen,	předsedou	je	ing.	
Bronislav	Kocman,	hospodářem	David	Stop-
ka.	Ten	je	také	zodpovědný		za	hospodaření	
se	zvěří,		vypracovává		plán	chovu	a	lovu	a		
předkládá	jej	ke	schválení	odboru		myslivos-
ti		referátu	životního	prostředí	na	Městském	
úřadě	v	Mikulově.	Naše		činnost	je	pozorně	
sledována	i		okresním		výborem	Českomorav-
ské	myslivecké	jednoty	Břeclavi.
	 Jako	jiné		zájmové		organizace	se	i	naše	
potýká	s	celou	řadou,		mnohdy	existenčních	
problémů..	Jsme	organizací	neziskovou,	a	ta			
činnost	a	 	provoz	našeho	sdružení	 	 zajišťu-
jeme	převážně	z	vlastních	prostředků,	i	když	
se	čas	od	času	najde	nějaký	menší	sponzor,		
zpravidla	opět		myslivec.	Členskou	základnu	
tvoří	i	starší	členové,	kteří	jsou	zproštěni	bri-
gádnické		činnosti,	a	tak	hlavní	tíha		činnost		
spočívá		na	těch		mladších.
	 Nedávno	jsme	se	pustili	do	opravy		Mys-
livny,	 která	 slouží	 jak	 restaurační	 zařízení	
a	 domluvili	 se	 s	 novými	 nájemci	 na	 jejím		
provozu.	Do	 jaké	míry	 se	 nám	 to	 podařilo,	
můžete	posoudit	sami.	Zde	se	také	scházíme	
na	pravidelných	členských	schůzích,	na	kte-
rých	každý	měsíc		provádíme	bilanci,o	od	níž	
se	odvíjí		další	naše	činnost.	Rozdělujeme	si	
úkoly,	plánujeme	brigády,	hlásíme	hospodáři		
ulovenou	 zvěř	a	 řešíme	případné	problémy.	
Naše	 práce	 se	 soustřeďuje	 na	 péči	 o	 zvěř	
a	 její	chov.	Sem	 lze	 zahrnout	 i	 lov,	 jenž	má	
jasná	a	přesná	pravidla.	Nejen		přesná,	ale	
i	přísná.	Pro	každého	myslivce	je	nejradost-
nějším	obdobím	podzim,	 kdy	 je	 doba	 honů,	
kdy	se		prokáže,	jak	bylo	v	předchozím	obdo-
bí	 o	 zvěř	 	 pečováno.Současně	 se	 	 jedná	 o	
společenskou	událost,	příležitost	setkání	lidí	
společných	zájmů..
	 A	 naše	 plány	 do	 nejbližších	 měsíců?	
Rádi	bychom	obnovili	tradici	mysliveckých	
plesů.Ty	byly	v	dřívějších	letech	oblíbené	i	
mezi	 širší	 veřejností	 pro	 solidní	 společen-
skou	úroveň	a	příležitostí	k	setkání	známých	
a	 přátel.	 Zvu	 Vás	 tedy	 na	 myslivecký	 ples	
6.	ledna	2010.
	 Červencová	 noc	 se	 stane	 další	 možnou		
pravidelnou	 	 kulturní	 akcí	 léta	 v	Drnholci.
Máme	 v	 úmyslu	 kapely	 střídat,	 abychom	
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uspokojily	vkus		mladých	i	těch	dříve	naro-
zených.	Dalším	 	naším	plánem	 	 je	nezapo-
mínat	na	výchovu	dětí	 	 i	mládeže.	Věříme,	
že	se	nám	podaří		založit		kroužek	mladých	
ochránců	 přírody.	 Podaří-li	 se	 vzbudit	
zájem	u		mladých,	rádi		pro	ně	uspořádáme	
soutěž	O	zlatou	srnčí	trofej,	na	níž	bychom	
chtěli	zvát	i		laickou	veřejnost.	Snad	se	nám	
podaří		vychovat	tímto	způsobem	své	násle-
dovníky

	 V	příštích	letech	máme	v	úmyslu	sezna-
movat	na	stránkách	Drnholeckého	občasní-
ku	s	činností	našeho	sdružení	naše	spoluob-
čany	častěji		než	tomu	bylo	dosud	.
	 Závěrem	mi	 dovolte,	 abych	 za	 všechny	
členy		našeho	mysliveckého	sdružení	věno-
vala	 vzpomínku	 na	 našeho	 dlouholetého			
mysliveckého	hospodáře	Josefa	Čápka,	kte-
rý	by	se	dožil			letos	v	srpnu	60	let.																
																												Zpracoval	Jiří	Janeček

Letošní táborové 
léto v Hornicích 
patřilo námořní-
kům z Drnhol-
ce v termínu od 
18.7.2009 až do 
1.8.2009. 
Všechny  posádky 
se vrátily v pořád-

ku a i když to první den nenaznačoval,  počasí nám 
letos vyšlo. Důležité je, že se nikomu nic nestalo, 
nikdo nám v průběhu turnusu neonemocněl a ani 
neodjel domů. A jaký že ten námořnický tábor byl?  
Děti se v průběhu patnáctidenní plavby naučily při-
šívat knofl íky na důkaz svého povýšení v řadách 
námořnictva, ušily si váček na námořnický žold, 
naučily se námořnické uzly, využily své fantazie a 
kreativity při výrobě námořnických triček, samo-
statnosti a pořádku jak na palubě tak v podpalubí. 
Navštívily zajímavé ostrovy, kde si vyzkoušely své 
fyzické i psychické schopnosti, logické uvažování 
a hlavně si vyzkoušely soužití v kolektivu daleko 
od domova, od veškeré techniky a televize. Kdo by 
chtěl vědět více, u knihovny se nachází výstava vla-
jek, fotografi í a lodních deníků, které si jednotlivé 
posádky vedly. Více fotografi í pak naleznete přímo 
na našich tábornických stránkách. Odkaz na stránky 
naleznete na www.knihovnadrnholec.wz.cz 
 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem spon-
zorům, celému kolektivu dětí a „dospěláků“ za 
hladký průběh tábora a za příjemnou atmosféru a 
perfektně prožitých patnáct dní. Děkuji. 
                         Šimčíková	Bronislava	-	hlavní	vedoucí
 

Sponzoři	LT:	zemědělské	produkty	-	pan	
Karel	Šulan,	paní	Anička	Šebestová,	pan	
Radek	Malík,	zdarma	doprava		Avií	-	pan	
Josef	Malík	a	řidič	Avie	pan	Jan	Vavři-
na,	upomínkové	předměty	pro	děti	-	pan	
Karel	Rabata,		sestry	Štyksovy	a	Staňka	
Ligasová	-	sladkosti	pro	děti.					
Všem	ještě	jednou	mnohokráte	děkujeme.

Letošní Hornice v námořnickém…
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 Stalo se  tradicí, že  členové zájmových 
organizací  v Drnholci se vydávají v rám-
ci svých možností na cesty  za poznáním. 
Tak tomu bylo  i druhý víkend v září,  kdy 
vinohrady  ještě nebyly  plné  sběračů hroz-
nů, kdy lisovny  prokoukly po nezbytném  
úklidu  před vinobraním. Jen špačci  léta-
jící v tisícihlavých hejnech nad krajinou,  a 
posléze  vrhající se střemhlav do vinohradů 
na dozrávající révu, zaměstnávali hotaře. 
Prostě  ten pravý termín v kalendáři, kdy na 
polích , zahradách a vinohradech je chvilič-
ka oddychu před podzimními pracemi.
 Již v pět hodin ráno se zájezdový auto-
bus fi rmy TRANSBUS z Dolních Duna-
jovic, řízený bezchybně Janem Vrábelem, 
vydává na cestu do  jižních Čech. Cíl ces-

ty Český Krumlov. Je kdeco  obdivovat. 
Každému z nás je jasné, že za těch několik 
hodin si toto město plné památek a součas-
ně i turistů do detailu  neprohlédneme. Ale 
i to málo bylo hodno obdivu. Obdivuhodné 
byly i ceny. Porce guláše 150 Kč, prodával 
se zde i  burčák, láhev 70Kč. Ovšem  nikdo 

z účastníků zájezdu  nesebral odvahu,  aby 
ten český „burčák“ ochutnal.  Plni dojmů 
jsme vyrazili za poznáním dalších míst již-
ních Čech. 
 Do Rožmberku  jsme dorazili právě 
včas. Probíhalo zde svěcení  místního pra-
poru. Náměstíčko plné uniformovaných 
místních hasičů  a 
myslivců.  Naši 
pozornost  však 
upoutala  sku-
pina rakous-
kých  hasičů, 
m i m o c h o -
dem z místa, 
kde drnho-
lečtí  hasiči  
dosáhli své-
ho času své-
ho  největšího 
úspěchu, když 
vyhráli mezi-

ZÁJEZD HASIČŮ

místních hasičů  a 
myslivců.  Naši 
pozornost  však 
upoutala  sku-
pina rakous-
kých  hasičů, 
m i m o c h o -
dem z místa, 

lečtí  hasiči  
dosáhli své-
ho času své-
ho  největšího 
úspěchu, když 
vyhráli mezi-
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národní soutěž  v požárním sportu.
  Prohlídka zámku,  neformální  rozhovo-
ry s místními  hasiči. Poté následovala cesta  
do Vyššího Brodu. Tady na břehu  Vltavy je 
vybudováno  několik nových  kempů   pro  
vodáky a v jednom z nich jsme přenocovali. 
I když  bychom zde  našli nějaké  nedostat-
ky, můžeme  vyslovit s ubytováním i ranní 
snídaní spokojenost. Někteří z nás se vydá-
vají na večerní vycházku po Vyšším Brodě. 
A tady v jedné z mnoha restaurací (nebo 
hospod?) se seznamují se švestkovým gulá-
šem.
Kontrolní večerní telefonáty domů ukazují,že 
v Drnholci prší, ale v jižních Čechách  bylo 
přijatelné, spíše slunečné počasí. To nás  
také doprovází pod Kleť, kde nasedáme na  
lanovku, díky níž se  během krátké doby, 
snad čtvrthodiny, dostáváme do nadmořské 
výšky přes jeden kilometr. Z rozhledny byl 



17

krásný výhled na krajinu. A lanovkou zase 
dolů. Tady  menší zdržení. Skupina drnho-
leckých kaskadérů se rozhodla využít akce 
Koloběžkování a  sjela na koloběžkách na 
parkoviště , kde byli  zbývajícími  již netr-
pělivě očekáváni..Ještě nutné ošetření něko-
lika havarovaných.
 Před námi bylo už jen poslední   zasta-
vení  s prohlídkou města Třeboň. Opět jsme 
se rozptýlili po městě, někdo dal přednost 
pozdnímu obědu, jiný zase přednost regen-
tu, nebo budvaru, další se rozhodli pro pro-
cházku městem a byli i takoví, kteří navští-
vili místní zámek. 
Spokojeni, i když trochu unaveni, se obje-
vují v podvečer účastníci zájezdu na stej-
ném místě, odkud den před tím vyrazili na 
cesty. Poděkování patří těm, co tento  zájezd  
zorganizovali.                         Jiří	Janeček,	
	 	 	 foto	Luděk	Zámečník					
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Ř Í J E N
 
Středa    14. 10. 2009             
Noc v muzeu 2                   
18.00 hod.
  V	 muzeu	 Smithsonian	 institut	
ve	 Washingtonu	 nastala	 noc.	 Stráž-
ci	 odešli	 domů,	 světla	 zhasla,	 dět-
ští	 návštěvníci	 jsou	 doma	 ve	 svých	
postelích...	 přesto	 je	 v	 „prázdném“	
muzeu	podivný	šramot.	Bývalý	noční	
hlídač	 Larry	 Daley	 (Ben	 Stiller)	 je	
opět	 zatažen	 do	 těžko	 představitel-
ného	dobrodružství,	 ve	kterém	ožívá	
sama	historie.
USA,  akční komedie,  105 min, 
40,- a 60,- Kč
 
Pátek   23. 10. 2009               
Případ nevěrné Kláry                                      
19.00 hod.
	 Miloval	Kláru.	Miloval	ji	oprav-
dově,	hluboce	a	šíleně.	A	z	jeho	šílené	
lásky	 se	 zrodila	 žárlivost.	 Zbytečná,	
nekonečná	a	hlavně	nebezpečná.	Už	
popáté	se	objeví	v	kinech	film	podle	
jednoho	z	bestsellerů	asi	nejpopulár-
nějšího	 českého	 spisovatele	 součas-
nosti,	 Michala	 Viewegha.	 Adaptace	
se	 dočkal	 tragikomický	 román	 Pří-
pad	nevěrné	Kláry	z	roku	2003,	který	
vznikl	v	česko-italské	koprodukci.
ČR a Itálie, krimikomedie, 95 min.
60,-Kč

L I S T O P A D

Středa 4. 11. 2009               
Doba ledová 3
18.00 hod.
		 Hrdinové	z	prostředí	pod	bodem	
mrazu	se	vrací,	aby	zažili	další	neu-
věřitelné	 dobrodružství,	 tentokrát	 v	

příběhu	 nazvaném	Doba	 ledová	 3:	
Úsvit	dinosaurů.	Nová	“doba	ledo-
vá”	 zavede	 hlavní	 hrdiny	 i	 diváky	
do	 ohromného	 podzemního	 světa	
dinosaurů.	 Je	 to	 barevná	 krajina	
plná	 bujné	 vegetace,	 která	 je	 ost-
rým	 protipólem	mrazivého	 prostře-
dí	 z	 prvních	dvou	“dob	 ledových”.	
Je	 to	 země	 nebezpečí,	 ohromných	
tvorů,	 rostlin	 pojídajících	 mamuty,	
země	 plná	 tajemných	 míst.	 Věčný	
smolař,	prehistorický	krysoveverčák	
Scrat	má	před	sebou	osudové	setká-
ní	s	krysoveverkou	Scratte.	Mamuti	
Manny	a	Ellie	očekávají	 první	pří-
růstek	do	rodiny.	
USA, animovaná rodinná kome-
die, 98 min.                                  
40,-  a  60,- Kč

Pátek 13.11. 2009             
Hanah Montana                                                 
19.00 hod.
  Walt	Disney	Pictures	přinášejí	v	
extravagantním	 celovečerním	 filmu	
na	stříbrné	plátno	televizní	fenomén	
ze	 stanice	 Disney	 Channel.	 Miley	
Stewart	 (Miley	 Cyrus)	 se	 snaží	
stíhat	 školu,	 přátele	 a	 ještě	 svou	
tajnou	 identitu,	 popovou	 hvězdu.	
Když	stoupající	popularita	Hannah	
Montany	hrozí	 tím,	že	ovládne	celý	
její	 život,	 je	ochotna	 to	podstoupit.	
Její	otec	 (Billy	Ray	Cyrus)	 ji	proto	
odveze	 domů	 do	 Crowley	 Corners	
v	 Tennessee,	 aby	 poznala	 skuteč-
ný	 život,	 čímž	 spustí	 dobrodružství	
plné	takové	dávky	legrace,	smíchu	a	
romantiky,	že	si	to	ani	Hannah	Mon-
tana	nedokázala	představit.	
 USA, rodinná hudební komedie,  
102 min, český dabing, mládeži 
přístupný     
60,-Kč                                         
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Pátek 20. 11. 2009                  
Jánošík                                                
19.00 hod.
	 Příběh	nejslavnějšího	 zbojníka,	
který	bohatým	bral	a	chudým	dával.	
Stal	 se	 symbolem	 lidového	 odporu	
proti	panskému	útlaku.	Lidová	fan-
tazie	 ho	 obdařila	 přímo	 pohádko-
vými	 vlastnostmi.	 Zázračnou	 silou,	
neobyčejnou	chytrostí	a	odvážnými	
činy.
ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, 
historický, 140 min            60,-Kč

Společenská kronika
Životní jubilea:

ZÁŘÍ
50 let    Lečbychová  Ludmila
             Blaha Stanislav
             Valášková Jiřina
55 let    Srnka Michal
             Valášek Stanislav
             Zámečníková Dana
60 let    Zacheus Milan
             Puhallová Božena
             Šebestová Alžběta
65 let    Hadašová Jaroslava
70 let    Hadaš Jaroslav
80 let    Šipická Maria
85 let    Reichlová Hedvika

ŘÍJEN
50 let    Štyks Miroslav
             Juřena Zdeněk
             Pospíšková Renata
55 let    Čápek Karel
60 let    Třetina Milan
             Varga Pavel
             Žamberská Anna
             Kraváček Theodor
70 let    Ludínová Emília
75 let    Ing Nečas Václav
             Pauli František
80 let    Karbulová Ludmila

LISTOPAD
50 let    Lipták Pavel
             Štyksová Marta
65 let    Dominová Margareta
70 let    Zemanová Irena
75 let    Štyks Miroslav
80 let    Malík Josef
85 let    Hrůzová Gena

  Blahopřejeme

LISTOPAD

ZVEME VÁS........................
Místní kulturní zařízení 
v Drnholci pořádá 
31.10.2009 
v sále kulturního domu 
akci pod názvem
DRNHOLECKÝ 

GULÁŠ
Do akce se může zapojit jak jedinec, tak 
celé rodiny s různými druhy a názvy gulášů. 
Podmínky soutěže se dozvíte na stránkách 
městyse nebo přímo u paní Šimčíkové 
v místní knihovně.
Hodnotit guláše bude mistr svého řemesla 
Matěj Kovacs, který je Mistrem republiky 
ve vaření kotlíkového guláše. Pro ohodno-
cené účastníky jsou připraveny pěkné ceny. 
 Ochutnat můžete i vy a to přímo 
v sále kulturního domu od 10.00hod. 
 Vstupné je 20,-Kč.

Z dalších kulturních akcí v r. 2009
21.11. Zájezd do pražského divadla Kar-
 lín na muzikál Carmen                                                
29.11. Rozsvěcování Vánočního stromu
12.12. III. drnholecký jarmark s ukázkou  
 a ochutnávkou domácí zabijačky	



    Akce Hotelu  Drnholec 
        říjen 2009 až leden 2010

Říjen: Zvěřinové hody  
 23.-25.10.2009 

Listopad: Martinská Husa
 11.11.-14.11.2009 

Prosinec: Mikulášské dny  4.-6.12.2009     •  24.-26.12.08 Zavřeno
 Silvestr 2009
Leden	2010:   Nový Rok  1.1.2010

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK 
Vychází: 4x ročně Místo vydávání: Drnholec Registrační číslo: MK ČR E 11710
Vydavatel: Městys Drnholec, IČO 283142  Šéfredaktor: Jana Kalandrová
Redakční rada: Daniela Wornell, Jiří Janeček, Jiří Staša, Karel Kratochvíl, Vlastimil  
              Pospíchal,
Číslo 3/2009 bylo vydáno  9. října 2009 v nákladu 650 kusů
Další informace o Drnholci na www.obecdrnholec.cz
Příští číslo výjde v prosinci 2009 - uzávěrka 20. 11. 2009

Poděkování.....
 Děkujeme panu Jiřímu Janečkovi za dlouholeté „šéfredaktorování“  
Občasníku, kterého se vzdal ze zdravotních důvodů. Jsme rádi, že i nadále 
zůstává redaktorem. Rovněž děkujeme za práci panu Daliborovi Bártovi, kte-
rý odchází z redakční rady na vlastní žádost z důvodů časové zaneprázdně-
nosti. 
 Obsah Občasníků je nyní projednáván v Radě městyse Drnholec, 
konečnou kompletací je pověřena paní Jana Kalandrová. Těšíme se na pří-
spěvky od zájmových organizací, spolků i občanů. Příspěvky do posledního 
čísla v letošním roce zasílejte nejlépe elektronicky na adresy: Jana.Kaland-
rova@seznam.cz,  starosta@drnholec.mikulovsko.cz  do 20. listopadu 2009. 
Děkujeme.     	 	 	 	 	 	 									Jana	Kalandrová

Objednávky stolu prosíme na telefonu  
519 519 307 nebo na recepci Hotelu Drnholec.             

www.hoteldrnholec.cz


