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a šťaesje redakce
př leckého
Drnhosníku.
obča

Slovo starosty

Vážení spoluobčané
Občasník číslo 4 je posledním vydáním
v roce 2009, které se k Vám dostává v předvánoční čas, kdy již máme určitě všichni nakoupeny dárky, napečeno cukroví, nakoupeny
potraviny do zásoby a naše byty jsou vzorně
uklizeny. Děti jsou nedočkavé, co jim letos
nadělí Ježíšek pod stromeček, určitě jako první budou mít snězenu štědrovečerní večeři a
tak jako každý rok se jim bude zdát, že tatínek

večeří nějak pomalu a oddaluje okamžik, kdy
budou dychtivě dárky rozbalovat. My dospělí
se zase těšíme na to, že se po předvánočním
shonu v klidu posadíme a budeme sledovat
rozzářené oči našich ratolestí, že navštívíme
své rodiče a příbuzné a ten, komu toto setkání
již není dopřáno, bude se svými nejmilejšími
alespoň ve vzpomínkách a na hřbitově jim
zapálí svíčku.
V tomto svátečním čase snad každý z nás
bilancuje a vzpomíná na to, co se mu povedlo
a co naopak ne. Dovolte mi, abych stručně
shrnul rok 2009 z pohledu nejdůležitějších
akcí:
Na dokončení opravy historické radnice byla koncem listopadu podána žádost
o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu – rozvoj cestovního ruchu, z
kterého je možnost čerpat finanční prostředky i na opravy památek. Žádáme o dotaci ve
výši 14 mil. Kč při spoluúčasti Městyse 10%.

V této částce je zahrnuto i vnitřní vybavení,
restaurování malovaného stropu a úpravy
okolí. Rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí
dotace bude známo v měsíci lednu 2010. Do
dnešního dne se celkem na historickou radnici podařilo získat finanční prostředky ve výši
870 tisíc Kč a to ze dvou zdrojů, z Ministerstva kultury a z Jihomoravského kraje.
Mnozí z Vás si jistě všimli, že na ulici Dyjská byly konečně započaty práce na
dokončení kanalizace. 25. listopadu jsem na
Ministerstvu zemědělství podepsal poslední
potřebné dokumenty, taktéž smlouva o spoluúčasti Jihomoravského kraje ve výši 10%
je schválena, čeká se jen na podpis hejtmana. Celková výše dotace je 25 mil. Kč a
tyto prostředky je možno použít zpětně na
již dokončenou kanalizaci na Výsluní a na
ulicích Stavební a Smetanova. Spoluúčast
Městyse je 45%, z toho 35% již bylo zaplaceno v minulých letech. Čili v příštím roce se
musíme podílet částkou ve výši 10%, tj. 2,5
mil. Kč. Stavební práce provádí firma Colas,
která výběrové řízení na kompletní dokončení kanalizace vyhrála již před čtyřmi lety. V
letošním roce bude na ulici Dyjská provedeno pouze napojení na stávající kanalizaci,
které bude probíhat v polní cestě směrem
k rybníku. Zhruba ve druhém týdnu měsíce
ledna budou práce pokračovat na samotné
Dyjské ulici a měly by být dokončeny v průběhu měsíce března. V minulých Občasnících
jsem opomenul zmínit ulici Brněnskou, které
se práce také týkají. Jde o úsek od poslední
bytovky po konec obce ve směru na Novou
Ves. Zde by měly být práce započaty v měsíci
únoru. Před každým domem bude z hlavního
řádu vytažena odbočka za hranici vozovky
nebo chodníku. Chci tímto požádat občany
uvedených ulic a nejen je, o pochopení a
trpělivost. Samozřejmě zde bude určitým způsobem omezena doprava, objeví se bláto atd.
Na nářky, že se kanalizace měla dělat až v
létě, mohu odpovědět jen to, že práce musely
být započaty v okamžiku poskytnutí dotace.
Pokračují práce na projektu inženýrských sítí a komunikací v lokalitě určené pro
výstavbu rodinných domků Pod Sýpkou II.
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Proběhla poměrně náročná a zdlouhavá jednání se správci jednotlivých sítí. Bylo provedeno inženýrsko-geologické posouzení lokality. V měsíci lednu by měla být dokumentace
nachystána k územnímu řízení a stavebnímu
povolení. Na 28 stavebních míst je zatím 7
zájemců.
Koncem měsíce listopadu podala
Základní škola žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na
zateplení zbývající části školy, na výměnu
oken a na změnu systému vytápění z pevných
paliv na plyn. Jak již bylo uvedeno v minulém Občasníku, jde o částku 30 mil. Kč při
spouúčasti Městyse 7,6 mil. Kč. Je to částka
vysoká, ale je potřeba říci, že je to jedna z
posledních možností finanční prostředky získat. V budoucnu už se taková šance nemusí
vyskytnout. Škola je a měla by být i v budoucnu prioritou městyse.
Z drobnějších prací za minulé období:
• výměna oken v bytech na náměstí u pana
Kubiše a paní Pavlovičové
• oprava chodníku u autobusové zastávky
a u obecního úřadu
• instalace nových vstupních dveří na Úřad
Městyse, odstranění původních mříží
• pokácení a prořezání nebezpečných stromů, úklid listí
• odstranění nefunkčních chodníků na ulici
Hornická
• oprava brány u kontejneru na hřbitově
• zateplení stropu v domě pro matky s dětmi
na ulici Husova
• úklid stavebního dvora na ulici Dyjská aj.
Chci při této příležitosti poděkovat všem
zaměstnancům Úřadu městyse za jejich práci v letošním roce a to nejen těm stálým, ale i
sezóním. Dále všem, kteří se podílejí na přípravě a účinkování při různých společenských akcích, zastupitelům a členům všech
spolků za jejich činnost. Zároveň bych chtěl
popřát všem občanům příjemné, klidné a
pohodové vánoční svátky a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti s tím, že
slovo zdraví podtrhuji.
			

Jan Ivičič. starosta

Reakce
na články p. Jiřího Janečka
v Novém životě

V posledním asi půl roce byly v Novém
životě p. Jiřímu Janečkovi otištěny dva
články o Drnholci. Po přečtení obou
článků jsme se snažili s p. Janečkem
hovořit a sdělit mu náš názor, že je v něm
spousta nepravd, polopravd a zavádějících informací. Na naši kritiku reagoval
dopisem, viz. „Dopis pana Jiřího Janečka“. Po vyjití jeho druhého článku, který
v neznalém čtenáři může vyvolat pocit,
že žít v Drnholci je jedna velká hrůza,
jsme se rozhodli reagovat na těchto stránkách. Tento článek nám byl původně p.
Janečkem nabízen do minulého Občasníku (byl daleko ostřejší než ten, který
nakonec vyšel v NŽ), ale jelikož jsme s
jeho obsahem nesouhlasili a také proto,
že se v některých věcech stále opakuje,
nebyl otištěn. Týden na to vyšel v Novém
životě. Zde je jeho plné znění:

Glosář z Drnholce, zapomenutého koutu
Moravy - Jiří Janeček
Před časem jsem si posteskl prostřednictvím regionálního týdeníku Nový život, že
Drnholec je zapomenutý kout Moravy. Někteří
z místních spoluobčanů vyjádřili pochybnosti,
zda jsem měl pravdu. Drnholec od roku 1945 se
povznesl, či upadl v zapomenutí? Já se přikláním spíše ke kritickému hodnocení.
Podívejme se třeba na pracovní příležitosti, srovnejme nejbližší sousedy, okolní vesnice,
zavrtejme do financí, spočítejme, co se dostane

do Drnholce. Řekněme konečně nahlas, že nás
okolní vedení vesnic někdy tak trochu zneužívají, že například místního hasičského sboru rádi
využijí, ale pokud se týká příspěvku na bezproblémový provoz naší hasičské zbrojnice, tak se
cukají. Řekněme konečně vedení Jednoty Mikulov, že omezení prodejní plochy není zkvalitněním prodeje, že sice otevírá nákupní středisko
v Pohořelicích, ale není schopno zkvalitnit prodej v Drnholci na takovou úroveň, jakou měl
v minulosti. Když nákupní středisko vykazovalo dlouhodobě špatné výsledky, jaká opatření
učinilo vedení tohoto spotřebního družstva?
Je jednoduché zavřít část nákupního střediska,
pronajmout firmě a vybírat od ní nájem. Kdo
nebo co způsobil úpadek úrovně kvality prodeje v Drnholci? Mimochodem, nový obchod
byl slibován za socialismu třicet let. Dočkali
jsme se jej na prahu nové, již „kapitalistické
éry“ začátkem devadesátých let. Vzpomínáme
v dobrém na socialistické „podnikatele“, tehdejší vedoucí těchto prodejen. Proč to za nich
šlo a dnes už ne? Mnohé prodavačky odešly, na
místě vedoucí se během poměrně krátké doby
objevuje čtvrtá osoba. A ještě drobnost: Myslíte
si, že uklízet prodejnu hodinu před ukončením
prodejní doby je normální? Tyto práce by se
měly vykonávat až po skončení prodejní doby.
Neznám vnitřní předpisy této instituce, myslím
si ale, že se jedná o honorovanou práci a ta by
měla být provedena, až je prodejna uzavřena.
Vyklízení pozic
Spočítal si někdy někdo, kolik bylo dříve v
Drnholci řemeslníků? Kolik zde bylo pracovních příležitostí? Hlavní zemědělský závod státní statek, procházel téměř s pravidelností
každých deset let reorganizacemi. Ty směřovaly k likvidaci i těch podniků, co zde byly. Kde
je mlýn, kde jsou pily, kde cihelny? Obrovské
vinné sklepy jsou prázdné, hrozny se odvážely
ke zpracování do Valtic. Reorganizacemi byly
svého času postiženy i místní komunální služby, když vznikly okresní podnik služeb a okresní průmyslový podnik.Na sklonku osmdesátých
let zde existovala drobná provozovna, za pár
let byla zrušena. Poště jsme zbořili prostory
na náměstí místo toho, aby dům byl opraven.
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Do stejných potíží se dostal i tehdejší OÚNZ,
tj. organizace starající se o zdraví. Opět jsme
bourali a už nepostavili. Hrozilo, že lékař zde
nebude vůbec. V této chvíli je zhruba dvacet let
v provizoriu na hasičské zbrojnici.
Když se začala budovat nádrž Nové Mlýny
a viděl jsem plány, že budou po přehradě jezdit
lodě s cestujícími, pochybovačně jsem se usmíval. To totiž jeden z přístavů měl být i pod zámkem v Drnholci, bylo zde počítáno s možnostmi rekreace. Výsledek? Ani slibovanou silnici
neudělali. I jinak zaspali jsme dobu. Měli jsme
strach z rozvoje turistiky. A tak penziony jsou
v Pasohlávkách a v Novosedlech. Nedokázali
jsme se ani domluvit, jak na turisty s prodejem
vína. Místní vinaři bohužel stále nepochopili, že
kromě umění révu vypěstovat a hrozny následně
dobře zpracovat je důležitý marketing, chceteli prodej vína a propagace místa. Raději prodávají za třicet, skoro pod cenou. Zažil jsem
letos v létě v Pasohlávkách, že si do kiosku došli
turisté pro litr vína za šedesát korun, červené
ještě o pětikorunu víc. Máme zde památky, které jsou převážně v soukromých rukou. Obrovské
prostory zámku zůstávaly dlouhá léta nevyužity.
Totéž lze říci o zanedbaném podzámčí. O další
objekty jsme přišli a nechali defraudanty z jistého původně zemědělského družstva ve středních Čechách v klidu. Neuváženě jsme nechali
prodat v rámci malé privatizace krátce po roce
1989 radnici, místo toho, aby byla tehdy vrácena jako historický majetek obce. Ten, kdo ji
tehdy během poměrně krátké doby zdevastoval
– Restaurace a jídelny Břeclav, zůstal nepotrestán. Teď se vedení městyse snaží, aby se stala
chloubou Drnholce, když ji za částku desetkrát
vyšší, než byla prodána v malé privatizaci,
odkoupilo zpět. Kolik bude stát oprava Drnholec a kolik dostaneme peněz z fondů EU, raději
nepomyslet. Zatím z dotací plynou jen drobečky.
Chybí propagace.
Nedokázali jsme zajistit ani peníze na varhanní koncert, jedinou v podstatě kulturní akci
v obci. Přitom v loňském roce se zde konal
varhanní koncert, propagace byla bohužel
ponechána na úplně neznámé agentuře. Pro
propagaci Drnholce stále nic, Jediný propa4

gační leták (nebudu-li počítat místní hotel) byl
vydán k dvousetpadesátému výročí posvěcení
kostela. V turistických informačních centrech
v Pasohlávkách i Mikulově na mě hleděli jako
na exota, když jsem chtěl informaci o Drnholci. Na serveru regionu Slovácko jsou informace o všech obcích Mikulovska, ale o Drnholci
opět nic. A pohlednice Drnholce? Taky neměli. Mimochodem, ty by měly být k dostání ve
všech prodejnách a hospodách v Drnholci a
v místech, kde se podávají turistické informace.
Jsou? A že letos k tomu mohla být příležitost.
Drnholec byl jedním z míst, kde se Francouzi
zdržovali ještě nějaký čas po bitvě u Znojma v
roce 1809. „Válčilo“ se v Mikulově, v Dobšicích, a na Drnholec se opět zapomnělo. A ještě
jedno výročí - od poslední akce Drnholec, múzy
a víno uplynulo dvacet let.
Katastr Drnholce je největší široko daleko.
A zase nedokázali jsme vyzískat ani korunu.
Přitom U Topola je skládka plastikových pytlů,
které odveze možná Povodí Moravy po sezoně, nebo rybáři udělají brigádu. Proč nejsou
odstavná parkoviště, neexistují tábořiště pro
rybáře a nevybírají se poplatky, aby nebyly
nepřehledné dopravní situace na mostě. Proč
není přes kanál za Lidickou spravená lávka?
Bylo by toho ještě hodně, o čem by se dalo psát.
Například o téměř zlikvidovaných stromořadích
v okolí, o dotacích SZIF, které obdržela jedna
zemědělská firma z Vysočiny, o místním zámku,
proč je oplocen, o zámeckém parku. Bez odezvy
zůstávají i moje upozornění na nebezpečnou
stavbu sýpky u autobusové zastávky. Stejně tak
mi nejsou kompetentní schopni odpovědět, kolik
hektarů vinic je Drnholci, kolik je zde registrovaných vinařů. Dokážeme vyburcovat vinaře
k zorganizování místního koštu, ale velkoryse
necháváme ležet tisíce korun, jež by se mohly
objevit jako dotace na vytištění katalogů. Jaký
rozdílný přístup! Tiše závidíme Jevišovce, jak
vzkvétá, již několikrát se dostala mezi nejhezčí vesnice Jihomoravského kraje. Kde skončily
vize několika vinařů z Drnholce, kteří se nechali zaregistrovat březnu 2001. Plány se kdesi
rozplynuly.

Milý Jirko,
po přečtení Tvého článku by si člověk mohl
myslet, že v Drnholci snad ani nežiješ a nikdy
jsi tady ani nežil. Tepeš naprosto do všeho a
do všech a při tom jsi byl poměrně významnou dobu zastupitelem a dokonce místostarostou. Spoustu věcí, které kritizuješ, jsi mohl ze
své funkce ovlivnit. Muselo se nám smát celé
Břeclavsko a myslet si, že v Drnholci žijí samí
neschopní občané, že se tady nikdy nic neudělalo a nepovedlo. Vždyť na Tvém článku není
vůbec nic pozitivního, žádná radost, nic. Už dříve jsme se ti pokoušeli spoustu věcí vysvětlit,
ale je to marné. Podle toho co píšeš, to vypadá, že dotace leží na ulici, jen je zvednout. Že
můžeme žádat na všechno, na co si vzpomeneme a automaticky peníze dostaneme. Byl jsi
někdy u psaní žádosti, viděl jsi, co je to za fascikl a jak je to složité? A kolik to stojí finančních
prostředků? A i kdybychom nakrásně všechny
dotace dostali, co finanční spoluúčast? Vždyť na
příští rok nám „hrozí“ celková spoluúčast 11,5
mil. Kč – poraď, kde ty peníze vzít?
Dále jen ve stručnosti a heslovitě:
- hasiči od okolních obcí příspěvky dostávají
- COOP Mikulov je soukromá firma a chová
se tržně, nemáme velikost Pohořelic
- vinařské firmy tady máme, minimálně
jednu významnější
- zdravotní středisko dvacet let v provizoriu:
zkus sehnat peníze na lepší
- nejsou penziony? Ale jsou a další se
chystají
- nechápající vinaři? Nemůžeš jim přece
určovat, jak se mají chovat, jak mají
podnikat
- prodej historické radnice a staré pošty:
tehdy jsi byl zastupitelem, můžeš to
vysvětlit
- zámek a zámecký park je v soukromých
rukou
- nebezpečná sýpka u autobusové zastávky:
taktéž je v soukromých rukou, jednání
proběhla daleko dříve, proč se nezeptáš?
- varhanní koncert, jediná kulturní akce v
obci? To snad nemyslíš vážně? Jeho
neuspořádání nebylo o penězích. 10 tis. Kč
ještě máme, ale v loňském roce tam téměř
nikdo nepřišel. Vždyť jsme se o tom bavili
a stejně jsi to napsal po svém.

-

-

-

-

-

nemáme propagační materiály o Drnholci:
také jsme se o tom bavili. Budou vydány
v příštím roce z dotací. Kdybys počkal,
tak by Tě v Pasohlávkách ani v Mikulově
nepovažovali za exota
server www.slovacko.cz – tady máš pravdu
Drnholec tam není. Ale jsou tyto
stránky až tak důležité? Takových Ti
ukážeme desítky.
pohlednice Drnholce – máš pravdu,
postupně to napravujeme
bitva u Znojma – víš, jak funguje financování takových akcí? Pořadatelé jdou
logicky tam, kde je to pro ně finančně
atraktivnější.
největší katastr široko daleko
a nevyděláváme: přece víš, že probíhala
pozemková úprava a na těchto pozemcích
nešlo nic dělat. Víš vůbec, které pozemky
vlastníme?
odstavná parkoviště pro rybáře, vybírání
poplatků – snad raději bez komentáře
vzkvétající Jevišovka: obehraná písnička.
Kolikrát jsme se o tom bavili? Je menší,
snáze dosáhne na dotace. My se musíme
postarat o školu, školku, hasiče, zdravotní
středisko a o X dalších věcí, které
Jevišovka nemá.

Jirko, skládáme hold Tvé znalosti historie, Tvým článkům o historii, několika publikacím, které jsi napsal a všemu, o co jsi se
přičinil, ale na druhou stranu bychom si přáli, aby Tvé budoucí publikování nevyznívalo
pro Drnholec takto negativně.
		
Jan Ivičič, starosta

		

RNDr. Jana Kalandrová, místostarostka

Dopis pana Jiřího Janečka
Ahoj Honzo, ahoj Jano, případně další členové zastupitelstva a zaměstnanci úřadu městyse Drnholec,
nečekal jsem tak ostrou reakci na dva články v Novém životě, navíc naprosto nečekanou.
Protože nechci nějaké nepřátelství, či nemluvení, jsem teď na řadě já s vysvětlením, ještě
před tím než bych znal, co bude uvedeno ve
Vaší reakci v novinách. Myslím, že celá věc
mohla být vyřízena, když už jste ten poslední
5

článek vyřadili z Občasníku beze slova vysvětlení. Důvody jsem se dozvěděl až z telefonátu
od Honzy. Nepochopil jsem důvod rozhořčení,
pokud se jednalo o obsah článku (článků), uvedených v Novém životě 21. 5. a 22 .10. 2009. V
žádném případě nemělo být kritizováno současné vedení Drnholce. Je-li tomu tak z Vaší
strany, omlouvám se. Asi namítnete, že o vybudovaném dětském hřišti jsem nenapsal, ani o
dalších plánech. Souhlasím, klady jsem pominul. Naopak, co se týká historie, můj pohled je
zaměřen kousek hlouběji, už proto, že v Drnholci žiji již 35 let. Zažil jsem Drnholec v jakémsi
zakonzervovaném stavu před výstavbou vodního díla. Ohledně ochrany památek jsem veřejně vystoupil v časech, kdy za to byl spíš postih,
než pochvala. Mohu doložit i články, které v té
době byly zveřejněny Mladé frontě, Rovnosti,
v Novém životě nebo Naší přírodou. Je můj
přínos pro Drnholec nulový? Psal někdo jiný
o Drnholci? I když jenom tři skromné publikace, potom pár drobností jako třeba katalogy na
výstavu vín, nebo Občasník. Škoda jen, že jste
si neuvědomili, že zpracovanou historii Drnholce už máte (a v podstatě zadarmo) a byl
vyplacen honorář (nikoliv už mně, i když jsem
dodal podklady).
Souhlasím, i já mám podíl na chybách, co
se tu v minulosti udály. Dvakrát jsem vykonával
funkci místostarosty. Poprvé po volbách 1990,
kdy v průběhu období jsem se vzdal všech funkcí, protože jsem nesouhlasil s praktikami tehdejšího starosty Kulhavého. V dalších volbách
byl zvolen starostou zesnulý Josef Čápek. Byl
to člověk dobrého srdce, konsensu (souhlasu),
méně již koncepce (tvorby plánů do budoucna). Proto také vykonával funkci starosty každé období s jiným místostarostou. Dokázal se
dohodnout, méně už ti kolem něj. Podruhé jsem
vykonával funkci místostarosty v podstatě pro
mě nešťastných letech, neboť v té době už byla
manželka nemocná a v únoru 2001 zemřela.
Teď k článkům. První je variantou stati,
psané pro Moravské vinné stezky, o který mě
požádal pan Grombíř prostřednictvím Mgr.
Švejdy. Byl reakcí na články, které podávaly
informace pro cykloturisty, ale Drnholec v nich
nebyl vzpomenut. Zde uvádím, které z památek
zmizely v průběhu poválečných let., zmiňuji se
o privatizaci státního statku a o současném
hospodaření družstva z Vysočiny. Dále píši o
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vývoji, který jsme nikdo z nás nemohli ovlivnit.
Je to povzdech, že Drnholec prodělává od roku
1945 hluboký úpadek ve srovnání s léty předválečnými. Ani slova kritiky na Vaši adresu.
A článek druhý? Kritizuji vedení okolních
obcí ohledně příspěvků našim hasičům, vedení Jednoty (v žádném případě prodavačky) za
to , že nechalo prakticky padnout část nákupního střediska, poválečný vývoj hospodářství
v Drnholci, kdy z prosperujícího městečka před
válkou se stala obec prakticky bez průmyslu
a s minimem pracovních příležitostí, kdy poukazuji na pasivitu a nezájem místních vinařů
o marketing (a což mimochodem popisuje
v posledním čísle občasníku paní Wornellová).
Pokud nejste seznámeni s případem Agras
Chýně, taky i firma Karkov vám ještě dnes nedá
spát. Srovnejte s okolím, ve všech informační
tabule, pohledy v obchodech. Vás propagace
Drnholce uspokojuje? Ano, vím že památkové
objekty jsou převážně v soukromých rukou.. To
ale nebrání, aby jejich majitelé nebyli vyzváni, aby je udržovali v řádném stavu. Pro mě je
smutné, když předseda ČSOZ-vinařů neví, kolik
je v Drnholci vinic a kolik vinařů. A v podstatě
to nezná žádný z členů. Zase si nejsem vědom
kritiky vůči vedení Drnholce.
Prosím, příště trochu méně unáhlenosti.
Ukažte mi jedinou nepravdu v těchto článcích,
které se vám nelíbily. Jestliže jsem způsobil
tímto nějakou újmu městysi Drnholec, tak se
omlouvám, ale na svých tvrzeních zatím nic
měnit nebudu. Teď je řada na vás, abyste i věcně a bez emocí ukázali, kde jsem se mýlil. A
myslím, že není nutno prostřednictvím dopisů
nebo
novin.
			
Zdraví vás Jiří Janeček
V Drnholci 4. listopadu 2009
K tomuto snad jen pár vět:
- o kritice vedení jsme se vůbec nebavili, nevíme, proč ji tam pořád zmiňuješ, ba naopak vítáme ji, ale měla by být opodstatněná
- o Tvém nulovém přínosu pro Drnholec
nepadlo ani slovo
- „není nutno prostřednictvím dopisů nebo
novin“? – Ty v novinách publikovat můžeš a
my reagovat nemůžeme?
- zkusme udělat za vším tlustou čáru

--

Vánoční příběh

K letošním Vánocům Vám předkládám
příběh Piera Gribaudiho Mudrc a studna,
protože právě díky příběhům můžeme poznat
hlouběji svět kolem nás i sami sebe.
Mudrc se ubíral k cíli drobnými rozvážnými krůčky, jako by se jeho kotníky bály vzdálit
jeden od druhého. Už ani nevzpomínal na doby,
kdy jako chlapec běhal ze strání jako vítr a přeskakoval zídky a příkopy. Vymazal je z paměti
jako ostatní vzpomínky na svou nezralost.
Přírodu překypující kouzlem, svody i
iluzemi vpouštěl do své mysli jako podnět k
ušlechtilému bádání, kterému se plně oddával.
Časem jako by bujnost a veselí vyprchaly i z
jeho těla a začal se podobat přeschlému, šustícímu listu pergamenu.
Tak mudrc kráčel vánoční nocí, když
spatřil pastýře radostně spěchající k jeskyni. S
odstupem je důstojně následoval. Nešel tam ze
zvědavosti, tu zcela umrtvil. Věděl přece, že ho
na konci žádné cesty nečeká nic nového.
Právě proto však pozoroval všechno, co
se kolem dělo. Samozřejmě přitom dával najevo svůj odstup, který považoval za svou sílu a
důkaz, že jeho přesvědčení je správné. Na tomto světě je vše pouhopouhá iluze. Proto je třeba
se do každé iluze zcela ponořit, abychom se o
této pravdě opětovně přesvědčili.
Ani tentokrát ho nečekalo nic nového pod
sluncem. V jeskyňce se kolem novorozeněte
shromáždili lidé, kteří podlehli té nejkrutější
iluzi: že se narodil Mesiáš, Spasitel. Mudrce
tak neracionální a absurdní scéna zarazila.
Aby si urovnal myšlenky, bloumal nocí
sem a tam, jak míval v podobných situacích ve
zvyku.
S hlavou zdviženou k nebi hleděl na
hvězdy a rozjímal o jejich naprosté zbytečnosti. To se mu stalo osudným: spadl do studny,
která nebyla ohrazena zídkou, a po nárazu na
dno omdlel.

Když se vzpamatoval, ohmatal si bolestivou bouli na hlavě, podíval se vzhůru a spatřil
malý výsek z nebe - tak malý a kulatý, že vypadal jako zřítelnice netečného oka. Náhle mu
došla celá pravda: z obrovského nebe teď vidí
jen malinkatý kousek. Co když předtím také
viděl jen omezenou část reality?
Někdy stačí rána do hlavy, aby se člověku
rozsvítilo.
Mudrc začal volat o pomoc. Měl však slabý hlas, protože mluvení považoval za ztrátu
času a skoro hlas nepoužíval. Ani paže neměl
tak silné jako kdysi, když lezl k sousedům přes
zídku na fíky. Přesto jeho tělo toužilo po životě, jako dlouho nečtená kniha touží po otevření.
Sám na sobě cítil, že nicota, které ve své duši
vystavěl pomník, bolestně hlodá v jeho nitru.
Nové poznání, že jeho moudrost je pouhou částečkou pravdy, jako je kousek nebe nad ním jen
částečkou vesmíru plného tajemství, mu však
velikou útěchu nepřinášelo. Uslyší ho někdo?
Zachrání ho?
Naštěstí studny nejsou jen od toho, aby
v nich moudřeli mudrci, ale také aby k nim
obyčejní smrtelníci chodili pro vodu.A tak,
když mudrcovi dopadlo na hlavu vědro, které
Josef spustil dolů, aby ho naplnil vodou, mudrc
zakřičel o pomoc a jeho volání bylo vyslyšeno.
A když pastýři nejdřív uslyšeli a pak i uviděli člověka, který se k nim řítil z kopce velikými skoky, pomysleli si: „Dostanou ti kluci
někdy rozum?“
Hlubokou a trvalou vánoční radost a pokoj lidem dobré vůle přeje
P. Jiří Komárek, farář

Bohoslužby o Vánocích

24.12 25.12. 26.12 31.12. 1.1.
   Jevišovka   
7.30 7.30      15.00   7.30
   Novosedly 20.30   9.00    9.00    16.00    9.00
   Drnholec 22.00    10.30     10.30      17.30   10.30
31.12. v 15.00 hod. bude v Jevišovce
svátostné požehnání.
Svátost smíření
Drnholec -  čtvrtek  17. 12.  v 16.00 hod.
Novosedly - úterý 22. 12.  v 15.30 hod.
Jako zpovědník je pozván P. Jan Klíma z Mikulova.
Jevišovka  -  pondělí 14.12. v 16.00 hod.
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Minimální preventivní program
2009 - 2010 ZŠ Drnholec

Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s
ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým
volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.
Cílem je také zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům a tím
dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu
ve škole mezi žáky různých věkových kategorií. Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování
sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, boj proti
nudě = smysluplné využívání volného času. Tomu napomáhá práce v zájmových kroužcích.
Letos mohou žáci navštěvovat kroužky: kytara, keramika, flétna, sportovní gymnastika - I.st., sportovní gymnastika - II.st., šachy, dyslektický. V předešlých letech pracoval
i kroužek divadelní, angličtina, čeština, přehazovaná a jiné, ale pro nízký zájem žáků se
počet takto zmenšil.
Vážení rodiče, víte, zda vaše dítě využívá tuto možnost a učí se trávit svůj volný čas
smysluplně? Netráví příliš mnoho dětí volné chvíle v čekárně autobusu, nebo bez dozoru
za vesnicí, kde jejich vyžití není právě chvályhodné. Alkohol, cigarety, marihuana, tvrdé
drogy, ničení obecního majetku, sprejerství...
Chcete své dítě uchránit? Starejte se i o jeho volný čas.
		

Projekt „Já na to mám“
Tento projekt financovaný z peněz
Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu „Vzdělání pro
konkurenceschopnost“ (OPVPK) byl slavnostně zahájen 10. 11. 2009 v budově ZŠ
Drnholec.
Projekt je dvouletý a pro jeho realizování získala škola více než dva miliony korun. Drnholecký starosta Jan Ivičič
přestřihl pásku, ředitel školy Libor Smíšek
v krátkém projevu seznámil přítomné s
obsahem, průběhem a s dosavadními zkušenostmi. Pro všechny přítomné byla připravena výstavka prací i fotodokumentace
akcí, které již proběhly.
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Jitka Radkovičová, metodik prevence ZŠ Drnholec

Další projektový týden proběhne
ve dnech 14. - 18. 12. 2009. Žáci budou
netradičními formami poznávat různé
oblasti života, seznamovat se s historií i
současností řemesel a výroby, připravovat
se na výběr povolání, porovnávat život na
vesnici dříve a dnes, setkávat se s lidmi,
kterým nemoc, úraz, či jiné životní překážky znesnadnily zapojení se do normálního života.
Náklady na exkurze, besedy i materiál potřebný k realizaci úkolů jsou hrazeny právě z ESF. Tato práce určitě přinese
žákům nová poznání a zkušenosti, které
využijí ve svém životě.
Jitka Radkovičová

Jazykové kurzy

Od začátku října probíhají jazykové kurzy pro veřejnost ve spolupráci Základní školy Drnholec a Úřadu
městyse Drnholec.
Dovolte mi pár
vět o kurzu německého jazyka, který
vedu: přihlásilo se
17 dospěláků – začátečníků, scházíme se
každou středu od
18-19,30 v budově
základní školy. Za 2
měsíce jsme zvládli
celé dvě lekce z učebnice pro začínající dospělé „Schritte international“ (umí např. představit sebe a členy rodiny, říct, kde bydlí, kolik je jim let a další potřebné údaje pro běžnou
domluvu) výuka probíhá vesměs formou dialogů, ve kterých se procvičují gramatické jevy
všichni jsou velmi učenliví, pilní, je s nimi velká legrace, nebojí se mluvit, což je také
velmi důležité. Cítím obrovskou zpětnou vazbu, která je pro učitele a jeho práci velmi
důležitá a která, bohužel, u dětí školou povinných často chybí.
Doufám, že dospělí němčináři vytrvají a kurz bude fungovat co nejdéle.Chtěla bych
tímto oslovit i další spoluobčany: máte-li zájem o oprášení a prohloubení svých znalostí
němčiny,
přijďte mezi nás!		
			
									
Soňa Zabloudilová

English is easy – Angličtina je lehká

O tomto známém sloganu se každé úterý v podvečer přesvědčuje 33 dospělých „studentů“ angličtiny - začátečníků, kteří obětují kus svého volného času dalšímu sebevzdělávání a my, lektorky kurzu anglického jazyka pro dospělé (Jitka Radkovičová a Jana
Kalandrová), před nimi smekáme, protože víme, že přece jen není všechno snadné.
Nicméně učebnice pro dospělé Total English nabízí nejen poučení, ale i spoustu zábavy a her, při kterých si dospělí procvičí vše potřebné. A tak je i v tomto kurzu hodně legrace, hodně zvídavých otázek, velké nadšení a snaha vstřebat do sebe vše, co se učíme.
Opravdu cítíme rozdíl mezi slovy chtít
(dospělí) a muset
(žáci).
Doufáme, že stejně
jako nám, se kurz
líbí i našim studentům a jejich zájem
vydrží co nejdéle.
Jana Kalandrová, Jitka Radkovičová
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Ze života hasičské mládeže
Jako každou sezónu, tak i letos nás
neminula první podzimní soutěž. Branný
závod a štafeta P2 se letos konaly v Kobylí.
Měl bych se zmínit, že tyto dvě disciplíny
spolu s ostatními jsou rozhodující v okresním kole, které se jmenuje „Hra plamen“.
Díky dokonalým výsledkům (slovo dokonalý používám oprávněně) máme velkou
šanci dostat se do krajského kola. A co si
představit pod pojmem „dokonalý?“ První místa u starších žáků, hned v obou disciplínách! A naši malincí? Na to, že pro
většinu z nich to byla první soutěž, tak to
dopadlo výborně! Dokonce se polepšili od
předchozího roku o tři místa nahoru. Nikdo
se neztratil ani nezranil. Pořád ale nemáme vyhráno! Čeká nás ještě zakončení
sezóny, které je o něco náročnější, i když
na domácí půdě. Máme před sebou ale i
nemálo jiných soutěží. Už máme ze sebou
„uzlování“ v Drnovicích, kde jsme se letos
zúčastnili poprvé. Zjistili jsme, že kvalita
je sice důležitá, ale minimálně stejně jako
rychlost.
Mladí hasiči ale nejezdí jen po soutěžích. Když chceme vyhrávat, musíme
trénovat. Kde ale trénovat v zimě? Soutěže se už nekonají a se sněhem toho moc
nenatrénujeme. Každý tým to řeší jinak.
My jsme to po soutěžích řešili tak, že jsme
si šli hrát do klubovny. Tam jsme měli od
našich vedoucích vždycky pestrý program.
Vyzdvihl bych z toho např. vyrábění draků. Na něm se podíleli jak malincí dvouletí hasiči, tak i „vysloužilí“ hasiči, kteří
už soutěžit nemůžou. Přesto se rádi vrací
a vzpomínají s námi. Protože je „hasičák“
hlavně sportovní kroužek, tak nezůstáváme
jen u klubovny a „v klidu.“ Chodíme do
tělocvičny ZŠ Drnholec, kde se u fotbalu,
vybíjené, honěné, nebo jen tak „blbnutí“,
pěkně vyřádíme.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim
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vedoucím, Blance Markové a Petru Štěpaníkovi, za dobré nervy a kreativitu při
vytváření programů a her.
Vám všem bych chtěl poděkovat za
podporu. Bez ní bychom nebyli tam, kde
jsme. Těšíme se na Vás alespoň v Drnholci
při zakončení okresního kola.
			
Lambot Kryštof

................... malé pokračování
A co do budoucna? Čekají nás vánoce a
s tím je spojené pečení cukroví a voňavých
perníčků. Jako každoročně těsto na perníčky nám dělá Eva Kalousová a můžeme říct,
že je opravdu vynikající. Děti si donesou
formičky na vykrajování a dělají různé tvary, které potom zdobí. Letos budeme dělat
i nepečené cukroví, takže se děti pobaví a
naučí se nějaké recepty, aby mohli doma
pomoct svým maminkám. Zručnost je také
důležitá. Chystáme také vánoční besídka,
na kterou se děti celý rok těší a připravují
si sami občerstvení. Besídka je plná her a
tancování a hlavně vzpomínání na úspěchy
a neúspěchy v letošním roce. A začínají
Vánoce. Mladí hasiči mají v tuto dobu volno, aby si užily Vánoční svátky s rodinou a
navštívily své babičky a dědy a zbytek příbuzných. Po novém roce se opět rozjíždíme
na plno.
V únoru nás čeká uzlování v Perné. Někdo
si může myslet, že je to nepotřebná věc pro
hasiče, ale není tomu tak. Uzly jsou potřeba
při vyprošťování osob i zvířat, při jištění a
hasiči je musí znát správně a bez přemýšlení. Na tuto soutěž se již pilně připravujeme,
protože si myslím, že i v této soutěži máme
naději na dobré umístění. Hodně zkušeností a nových věcí jsme se naučili právě na

soutěži v Drnovicích. Do letošního ročníku
bychom chtěli zapojit i naše nejmenší členy, aby začali sbírat zkušenosti a hlavně se
seznamovali se svými budoucími soupeři. O
výsledcích vás budeme informovat v dalších
číslech Občasníku.
V průběhu zimy plánujeme ještě práci
s keramickou hlínou, spoustu her a hlavně přípravu na další soutěže, kterých bude
v roce 2010 opravdu hodně. Od května se
budou soutěže konat každý víkend, což bude
náročné jak pro děti, tak i pro vedoucí a
rodiče.
Hlavní soutěž, na kterou se zaměříme,
bude jarní kolo okresní hry „Plamen“, ze
které se postupuje do krajského kola. Jak
už psal Kryštof Lambot, kterému bych za to
chtěla poděkovat, podzimní kolo jsme rozjeli opravdu na jedničku! Budeme dělat vše
pro to, abychom se do krajského kola dostali a tím mohli reprezentovat Drnholec, jak
se nám to podařilo předloňský rok.
Hasičský kroužek v Drnholci je známý i
v okolních vesnicích, protože se k nám hlá-

sí děti z Nového Přerova, Brodu nad Dyjí,
Jevišovky. Dokonce k nám jezdily i děti
z Mikulova, které ale, bohužel, přestaly jezdit z důvodu špatného autobusového spojení do Drnholce a zpět do Mikulova. V současné době máme 45 mladých hasičů. A to
nepočítám ty, kteří se teprve učí chodit, aby
za pár let mohli vyrazit na hřiště za ostatními. Časem bych chtěla dosáhnout toho, aby
o naší činnosti do Občasníku psali starší
žáci „hasičáku“. Byla bych ráda, aby jste
znali nejen názory dospělých, vedoucích,
ale přímo dětí, kteří se s vámi podělí o své
zážitky, o to, co dělají a co je baví, co se
jim líbí.
Všem přejeme hezké vánoce a Šťastný
a úspěšný Nový rok.
			
Blanka Marková
Pro dospělé:
Dne 23.1.2010 se bude konat v restauraci „U Ondrů“ Hasičská výroční schůze.
Všichni členové jsou zváni.

***** Ocenění SDH městyse Drnholec *****
Před čtrnácti dny byla na Úřad
městyse Drnholec doručena pozvánka na
termín 3. prosince 2009 k předání pamětního listu SDH Drnholec, jako poděkování za vykonanou práci. Předání se za
místní SDH zúčastnil pan Jiří Malík a
Pavel Pospíšek. Ocenění převzali z rukou
hejtmana Jihomoravského kraje pana
Haška a ministra obrany pana Bartáka.
Předání probíhalo v prostorách brněnského výstaviště. Po předání cen všem
oceněným následoval doprovodný program, ve které nám zahráli a zatancovali
tanečníci z vojenské cimbálové muziky
Ondráš, který umocnil naše zážitky ze
slavnostního večera.
Poděkování je obrovským oceněním pro celý drnholecký sbor. Takového

poděkování se nedostává každý den a o
to víc je cennější, když je z rukou pana
hejtmana a ministra.
Poděkování patří všem členům, kteří se podílejí na přípravě akceschopnosti
na výjezdech k mimořádným událostem.
K dnešnímu dni byla jednotka požádána
46x o pomoc. Nesmíme také zapomenout
poděkovat zřizovateli a tím je městys
Drnholec, který se finančně podílí na
zabezpečení akceschopnosti.
Na závěr bych chtěl jménem jednotky SDH městyse Drnholec a velitele SDH
poděkovat všem členům za vykonanou
práci v uplynulém roce a do roku 2010
popřát hodně zdraví, štěstí a elánu do
další práce pro náš sbor.
Jiří Malík, velitel SDH Drnholec
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PRVNÍ DRNHOLECKÝ GULÁŠ
Poslední říjnovou sobotu se Drnholcem nesla vůně guláše. Poprvé se v Drnholci
vařily a ochutnávaly guláše pro veřejnost. Na nápad přišla paní Maruška Zámečníková.
Díky partě nadšenců už nebylo daleko k realizaci nápadu. Prvního ročníku se zúčastnilo 20 soutěžících s 16 druhy guláše. Využili jsem kuchaře
pana Matěje Kovacse, který se zúčastnil několika
celorepublikových soutěží ve vaření kotlíkového
guláše a stal se i vítězem této soutěže. Ten měl za
úkol guláše hodnotit. Pozval si k tomu odborníky
na slovo vzaté, kteří jednak hodnotili a jednak v
samotném závěru tři nejlepší guláše vyhodnotili.
Degustátoři z řad návštěvníků měli také možnost
se do hodnocení gulášů zapojit. A jak to všechno dopadlo? Hlavní porota vyhodnotila nejlepší guláš „šoférský“, který uvařil student
druhého ročníku oboru kuchař/číšník Miroslav Vrábel. Guláš myslivců skončil těsně na
druhém místě a na třetím místě se umístil „Švejkův guláš“ pana Ivana Kahánka. U obecenstva na plné čáře vyhrál guláš našich myslivců. O místo druhé a třetí se podělily
„děvčata“ Štyksovy.

Menu 1. drnholeckého guláše
Dodavatel

Název guláše

Surovina

Dominová Rĵžena
manželé Toporìákovi
Marková, Fanová
Ševìík Petr
Kalous Bohumil
Kalandra Radek
Štyksová Mirka
Zámeìník Stanislav
Myslivci
Štyksová Dana a Pavel
Koėaĥíková Pavla
Štyksová Iva a Jitka
Hotel Drnholec
Vrábel Miroslav
Kahánek Ivan
Gregor, Šimìíková

Ćábelský
VáĖĤv pardubický
Rychlonožka
ýistící
Kovbojský
Lesní z mechu a kapradí
Játrový s pĜekvapením
KlempíĜský
Divoký
Bitva tĜí císaĜĤ
Hrobníkovo tajemství
Guláš Pata a Mata
Vodníka ýesílka
Šoférský
ŠvejkĤv pivní
Buć fit

vepĜové, hovČzí maso
koĖské maso /ne z Pardubic/
mufloní a zajeþí maso /z Vysoþiny/
vepĜové maso /od dČdeþka/
Fazole /letošní/
houby /snad jedlé/
Játra /neprochlastaná/
bez plechu
divoþina /z luhĤ a hájĤ/
vepĜové, hovČzí, bĤþek, klobása
koĖak, þervené víno
zelí, smetana /v akci/
rybí /ze sumce/
divoþák /sražený na silnici/
pivo
zelenina /ne dusikatá/
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Poděkování patří všem soutěžícím za odvahu a spolupráci, paní Denise Křemečkové za
darování první ceny a panu Ivanu Kahánkovi za dozdobení této
ceny. Panu Matěji Kovacsovi a
Luďovi Billovi za roli profesionálních porotců a hlavně Marušce Zámečníkové za dobrý nápad
realizovat tuto akci v Drnholci.
Pevně věříme, že i tato akce
si najde své příznivce a stane se
tak novou tradicí Drnholeckých.
Bronislava Šimčíková

ECKÉ SDRU
V
Ž
LI

ROZVOJ

Í
EN

MY
S

		

Myslivecké sdružení Rozvoj Drnholec
pořádá 16. ledna 2010 ve 20 hodin

MYSLIVECKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina „Stouni“.
Vstupné 80 Kč. Bohatá zvěřinová tombola.
Srdečně zvou pořadatelé.

Tříkrálová sbírka v Drnholci

V sobotu a neděli 9. a 10. 1. 2010 vás navštíví koledníci, aby přinesli
lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Přitom budou prosit o dar na pomoc lidem v nouzi. Děkujeme
předem všem spoluobčanům, kteří koledníkům přispějí.
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Zájezdy organizované MKZ
V roce 2009 se uskutečnilo šest zájezdů - na muzikálová představení
a do termálních lázní Čalovo.

Účastníci se měli možnost
podívat do pražského divadla Broadway a Hybernia, kde zhlédli představení Mona Lisa v hlavní roli
s Dashou, Petrem Kolářem a Helenou Vondráčkovou a Dracula, kde
hlavní roli opět ztvárnil Dan Hůlka.
V hudebním divadle Karlín pak již
podruhé Carmen, v hlavní roli s Lucií
Bílou. Celkem se našich zájezdů do
divadel účastnilo 210 diváků.
V úterý 24. 11. 2009 jsme sezónu zájezdů zakončili na Čalově, kam jsme se letos
vydali již potřetí. Mile nás překvapila nově rekonstruovaná budova termálního parku,
kde jednak přibyly dva tobogány, které jsou odděleny dojezdovým korytem a tím nenarušují poklidný chod lázní, ale i
rozšířenou nabídkou relaxačních
služeb, což jsou masáže, magnetoterapie, solná jeskyně a velké sauno centrum, které někteří
z našich účastníků těchto zájezdů
rádi využívají.
Neuskutečnil se jeden plánovaný
zájezd, a to do Moravského krasu
s následnou prohlídkou pivovaru
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Černá Hora. Tento zájezd byl zrušen
z důvodu rekonstrukce sladovny, kde
probíhá degustace výrobků pivovaru.
Pokud bude o zájezd zájem, zařadíme
jej v příštím roce 2010. Více informací o připravovaných zájezdech přímo
v knihovně nebo na internetových
stránkách knihovny či městyse.
Bronislava Šimčíková

Zájezdy na muzikálová představení 2010

Toto cestou bych chtěla zájemce z řad občanů informovat, jak bude probíhat zajišťování vstupenek na zájezdy pořádané kulturním zařízením. V lednu 2010 každý, kdo bude
mít zájem o muzikál, zaplatí předem částku za vstupenku, kterou si závazně objedná přímo v knihovně. Mnohé muzikály je nutno objednat s tříměsíčním až půlročním
předstihem, proto je dobré zvážit, zda máte o představení opravdu zájem. Na základě
vašich návrhů jsem připravila seznam muzikálových představení jak do pražských, tak
do brněnských divadel. Bližší informace o objednaných představení sledujte na stránkách knihovny nebo na stránkách městyse „http://www.knihovnadrnholec.wz.cz“ www.
knihovnadrnholec.wz.cz, „http://www.obecdrnholec.cz“ www.obecdrnholec.cz.
						
Bronislava Šimčíková
Divadlo
Milenium
Kalich
Kalich
Ta Fantastika
GOJA Music Hall

Cena vstupenek od/do
195Kþ - 595Kþ
199Kþ - stání, 399Kþ - 699Kþ
199Kþ - stání, 399Kþ - 699Kþ
499Kþ - 699Kþ
299Kþ - 699Kþ
520Kþ -- 580Kþ
520Kč
580Kč

MČsto
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

Den
sobota
nedČle
nedČle
nedČle
nedČle

MČstské

Název muzikálu
Kladivo na þarodČjnice
Johanka z Arku
Touha
Excalibur
DČti ráje
ýarodČjky
Čarodějkyz zEastwicku
Eastwiku

Brno

všední den

MČstské

Bídníci

520Kþ -- 580Kþ
520Kč
580Kč

Brno

pátek/sob.
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Fotoreportáž • Fotoreportáž
ze stěhování vánočního
stromu od místa
původu........

.......až k místu usazení
na tradiční místo
na Náměstí
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**** Občanské sdružení Drnholec - Výsluní se představuje ****
Sdružení vzniklo jako reakce na postupné zhoršování podmínek bydlení a též pocit,
že Výsluní a jeho problémy jsou pro Drnholec
nedůležité, přestože jsme všichni občané jedné
obce.
Jde nám o to, aby byla pouze naplněna
litera zákona, která definuje pojem „pohoda
bydlení“ jako souhrn činitelů a vlivů, které
přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a
vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp.
aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána
zejména kvalitou jednotlivých složek životní-

ho prostředí, např. nízkou hladinou hluku,
čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu a podobně. Nelze trpně přihlížet, že jeden subjekt se
tiše rozvíjí a obyvatelé tiše trpí důsledky tohoto
rozvoje.
V této situaci děkujeme panu starostovi,
že na rozdíl od dob minulých se snaží řešit
objektivně problémy celé obce, tedy i Výsluní.
Iva Kabrhelová
		
Ing. Iva Kabrhelová
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Dámský klub v Drnholci

Již třetím rokem úspěšně láká nadšené dámy, dívky, maminky či babičky
do budovy školy, kde se věnují různým
„holčičím“ tématům. V letošním roce nás
vede opět Mgr. Iva Šrámková z Mikulova, která nám předává nápady, jak a co
nejlevněji, hezky a vkusně vyrobit dárky
pro nás a naše blízké. Nadále se věnujeme
pletení z pedigu, drátkování, malování na
sklo a hedvábí.

18
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***PROGRAM KINA DRNHOLEC***
LEDEN
Pátek

8. 1. 2010

Bobule 2

čekajícími v džungli.

19.00 hod.

Volné pokračování úspěšné komedie Bobule, kterou vidělo v kinech
přes 360.000 diváků a která se stala
jedním z nejúspěšnějších filmů roku
2008.

ČR, komedie, 94 min, 60,- Kč
Pátek 22. 1. 2010

Ať žijí rytíři

19.00 hod.

Po ztřeštěných komediích plných
pubertálních úletů přichází jeden z
nejúspěšnějších a nejzábavnějších
režisérů současnosti Karel Janák
s dobrodružnou komedií pro celou
rodinu zasazenou do středověku. I
když se jedná o dobrodružný příběh,
skrývá v sobě i humor, nadsázku a
romantiku.

ČR, historický-dobrodružný,
109 min.
60,-Kč

ÚNOR

Středa 10. 2. 2010

18.00 hod.

Vzhůru do oblak

Carl Fredricksen je 78-letý stařík.
Když byl Carl mladý, potkal a nakonec si i vzal dívku jménem Ellie, která vždycky snila o objevování nových
končin, ale zemřela dříve, než k tomu
dostala šanci. Nyní, když Carlovi
hrozí, že ho přesunou do domova
důchodců, rozhodne se splnit slib,
který dal Ellie.
Aby toho dosáhl, spřátelí se s osmiletým buclatým cestovatelem jménem
Russell, s nímž se vrhá do vzrušujícího dobrodružství, ve kterém se setkávají s divokým terénem, neočekávanými lotry a ostatními děsivými tvory
20

USA, animovaná komedie,
96 min.
60,- Kč
Pátek 26. 2. 2010

19.00 hod.

Love and dance

U zrodu celého příběhu stojí
tanec, jenž nenávratně změní osudy
všech hrdinů. V jeho svůdném rytmu
vyjdou najevo dlouho skrývané stesky, tajemství, možná se v něm zrodí
i láska. Příběh „Love and Dance“
nás učí, že ten, kdo naslouchá hlasu
svého srdce více než tomu, co říká
rozum, může nalézt štěstí.

Polsko, taneční - titulky,
123 min.
60,-Kč

BŘEZEN

Pátek 12. 3. 2010

Zemský ráj to
napohled

19.00 hod.

Hlavní linkou filmu je příběh
Marty, jejích dvou dospívajících
dcer a jejich postupně přicházejících a odcházejících „tatínků“.
Zatímco někteří „tatínkové“ se
postupně snaží zvrátit kolo alespoň
českých dějin, Marta a její dcery
vzdorují výsledkům a následkům,
které tyto jejich pokusy u komunistického režimu zákonitě vyvolávají.

ČR, mrazivá komedie, 119 min
60,-Kč

Středa 24. 3. 2010 18.00 hod.

Bobule 2

USA, rodinná komedie, 90 min.
40,- a 60,- Kč

Společenská kronika
Životní jubilea:

PROSINEC

50 let Remešová Jitka
Pacalová Marie
55 let Zámečník Stanislav
Růžičková Jarmila
Mráz Jaroslav
65 let Jakubec Ivan
Ing Kabrhelová Iva
70 let Domin Bohumil
Marišler Eduard
Kubišová Jiřina

LEDEN

55 let Mitischková Anežka
Kotrčová Zlata
Judasová Dagmar
Zvonek Stanislav
60 let Karbulová Marie
Bedřich Zdeněk
Abrahám Josef

65 let Kolková Eva
Štyksová Antonia
85 let Hanzlová Blažena

ÚNOR

50 let Becher Pavel
Krempa Miroslav
55 let Dubšová Alena
Benák Želimír
Spottová Naděžda
60 let Bejdáková Jiřina
65 let Žinčovská Naděžda
Hrozek Vladimír
70 let Ing Peřina Josef
80 let Pašková Mária
86 let Pitáková Milada
88 let Herková Marie

BŘEZEN

50 let Plass Miroslav
Kováč Vlastimil

Tichá vzpomínka

55 let Janakieva Dana
Krbeček Jaroslav
Kalianková Karla
Tomaštík Jaroslav
Novosád Antonín
60 let Zajícová Hana
Hlaváč Jiří
Šulanová Růžena
Ligasová Marie
Kalianko Josef
65 let Marek Jan
Stopková Anna
Mrenicová Růžena
70 let Křivánek Josef
Šenkyříková Marie
80 let Hrůzová Marie
85 let Zámečníková Anna
86 let Kalianko Juraj
88 let Tomaštíková Ludmila
Blahopřejeme

Od minulé památky zesnulých do začátku prosince z našich řad odešli tito spoluobčané:
Ján Zváč, Božena Opavská, Jindřich Pitra, Anna Kuchtová, Vojtěch Šebesta, Zdenka Tomišková, Marie Doubková, Emília Štyksová, Josef Čápek, Mária Danielová, Josef Polčík, Josef
Srnec, Anastázie Huserková, Zdeněk Piták, Čeněk Klein, Ludmila Abrahámová, Terezie
Macháčková, Vlasta Horáková, Marie Tesaříková, Marie Zúbková, Soňa Labajová.

NEZAPOMENEME

Vítání občánků v roce 2009

V letošním roce jsme se sešli třikrát v obřadní síni Městyse
Drnholec a slavnostně jsme přivítali a zapsali do Pamětní
knihy obce tyto děti:
Duben

Valerie Pospíšková (nedostavili se)
Luboš Pitra
Pavel Straub
Marián Němec

Bára Mrenicová
Lilian Lapčíková
Michael Vlk

Červen

Tomáš a Petr Zugárkovi

Září

Viet Ha Nguyen
Matyáš Bylok
Josef Grega
David Trnovec
Sabina Krupková
Lukáš Kolka
Petr Bejdák
Matyáš Kocman
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V DRNHOLCI NA ROK 2010
Datum:

Název akce:

Organizátor akce:

Místo konání

9. 1.

Spoleþenský ples

ZŠ Drnholec

sál KZD

16.1.

Myslivecký ples

MS Rozvoj

sál KZD

30.1.

Druhý krojový ples

MKZ

sál KZD

13.2.

FašaĖkový prĤvod mČstysem

MKZ

ulice Drnholce

13.2.

Pochování basy

MKZ

hostinec U OndrĤ

4.2 - 25.2

Kurz pletení z pedigu

Knihovna, Dámský klub

Místní knihovna

27.2.

DČtský maškarní karneval

MKZ

sál KZD

?

Zájezd - Velký Medér

KZD

ýalovo

6.3.

Maškarní karneval -ŠibĜinky

Dynamo Drnholec

sál KZD

?

Oslava MDŽ

SOZ

sál KD

13.3.

14.roþník závodĤ ve sportovní gymnastice

ZŠ Drnholec

ZŠ

1.3.-7.3.

Týden zábavy, soutČží a her v knihovnČ

Knihovna Drnholec

Místní knihovna

21.3.

Vítání jara

1. stupeĖ ZŠ

Dyje

?

Recitaþní soutČž žákĤ 1. – 5. tĜídy v KZD

ZŠ, Kulturní zaĜízení

sál KZD

26.3.

Noc s Andersenem

Knihovna Drnholec

Místní knihovna

?

Zájezd - muzikál

MKZ

Praha

16.3 –4.4.

VýbČr vzorkĤ na výstavu vína

Svaz zahrádkáĜĤ Drnholec

sál KZD

5.4.

Mrskut krojovaných

Drnholecká chasa

Drnholec

20.4.

Den ZemČ

ZŠ

Drnholec

?

Zájezd - Flóra Olomouc

MKZ

Olomouc

30.4.

Pálení þarodČjnic - Starátko

Mladí hasiþi, MKZ

Starátko

?

Zájezd - Velký Medér

MKZ

ýalovo

1.5.

DNC parket - 2. nesoutČžní pĜehlídka tancĤ

MKZ

kinosál KZD

9.5.

Výstava ruþních prací

Dámský klub

pĜísálí KZD

9.5.

Den matek

SOZ + ZŠ+MKZ

sál KZD

Leden:

Únor:

BĜezen:

Duben:

KvČten:
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?

O pohár mČstyse Drnholce

Hasiþi

Starátko

30.5.

DČtský den

Dynamo,Hasiþi,MKZ

hĜištČ Dynama

?

Hra Plamen

Mladí hasiþi

Starátko

?

Drnholecký trojboj, Olympijské hry

ZŠ Drnholec

hĜištČ ZŠ

30.6.

Rozlouþení s absolventy

ZŠ Drnholec

ZŠ

3.7.

Krojované hody

Drnholecká chasa Dynamo

hĜištČ Dynama

4.7.

Krojované hody

Drnholecká chasa Dynamo

hĜištČ Dynama

Místní knihovna

Hornice u Jemnice

ýerven:

ýervenec:

17.7.-31.7. DLT – Hornice u Jemnice
?

ýervencová noc

MS Rozvoj

hĜištČ Dynama

?

Turnaj v kopané - hospody, staĜí páni

Dynamo

hĜištČ Dynama

Rozlouþení s prázdninami

KZD

sál KZD

?

DýĖový pochod

MŠ a ZŠ

zahrada ZŠ

?

Zájezd na muzikál

KZD

Praha, Brno

Srpen:
31.8.
ZáĜí:

ěíjen:
4.10.-8.10. Týden knihoven

Místní knihovna

knihovna

?

Zavírání lesa

družina a ŠK ZŠ Drnholec

les

?

Zájezd na muzikál

KZD

Praha

?

Zájezd - Velký Medér

MKZ

ýalovo

28.11.

RozsvČcování vánoþního stromeþku

SOZ, MČstys

NámČstí

11.12.

4. vánoþní jarmark

MKZ, MČstys

sál KZD

?

Posezení u stromeþku pro seniory

Listopad:

Prosinec:

SOZ, ZŠ

sál KZD

17.-21.12. O nejvánoþnČjší perníþek

Knihovna

Knihovna

19.12.

1. st. ZŠ

Koledování v kostele

Kostel
? = konkrétní datum bude upřesněno

Jak jsme navštěvovali místní kino v roce 2009
Kino Drnholec odehrálo v roce 2009 26 filmových představení pro malé i velké diváky. Celkem tato
představení navštívilo 1 476 diváků, průměr na jedno představení je 56. Nutno podotknout, že díky
základním a mateřským školám místním a z nejbližšího okolí se průměr na jedno představení vyšplhal nad padesát. Výtěžek z představení činil 55 138Kč. Půjčovné za filmy činilo 41 702Kč a poštovné
2 335Kč. Návštěvníkům dětských představení je umožněna sleva sourozenců a dětem předškolního
věku dozor rodiče zdarma. Pro nadcházející rok 2010 věříme, že si cestu do našeho kina najde více
malých i velkých diváků. 		
			
Bronislava Šimčíková
23

Akce Hotelu Drnholec

prosinec 2009 až březen 2010
Prosinec 2009:
Leden 2010:
Únor 2010:

zavřeno 24.-26.12.
Silvestr 31. 12.
Nový rok 1. 1.
Zvěřinové hody 8. - 10. 1.
Valentýn 13.-14. 2 Březen 2010: Steakové víkendy
Místní kulturní zařízení Drnholec Vás zve
v sobotu 30. ledna 2010 na

II. KROJOVÝ PLES

K tanci a poslechu hraje dechová hudba Hornobojani.
Zahájení je ve 2000 hod. předtančením
České besedy krojovanými páry Drnholecké chasy, chasy
ženáčů a přespolňáků.
Ples obohatí se svým programem sbor Mužáků z D. Dunajovic

Pořadatelé zvou srdečně krojované i nekrojované.
Občerstvení a tombola zajištěna. Vstupné 100,-Kč, krojovaní 50,-Kč.

Zveme Vás na
který se uskuteční
v sobotu 9. ledna 2010 v kulturním domě Drnholec ve 20 hodin
K tanci hraje „Raffael“
Kulturní program, tombola, občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK
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