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Vážení spoluobčané.
 Letošní rok je téměř za námi, opět utekl 
jako voda a my stojíme na prahu nejkrásněj-
ších svátků v roce, svátků vánočních, po kte-
rých se rozloučíme s rokem 2010 a přivítáme 
rok 2011.
 Na úvod mi dovolte, abych Vám popřál 
příjemné, klidné a pohodové svátky, dětem 
hodně dárků a do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. Ať se nám splní všech-

Příjemné prožití 
svátků vánočních 
a šťastný rok 2011 
přeje redakce přeje redakce 
Drnholec kého Drnholec kého 
občasníku.občasníku.

Příjemné prožití 
svátků vánočních 
a šťastný rok 2011 
přeje redakce přeje redakce 
Drnholec kého Drnholec kého 
občasníku.občasníku.

Slovo starostylovo starostySlovo starostylovo starosty na přání a těm, kteří 
si dávají nějaké to 
předsevzetí, přeji pevnou vůli.  
          V měsíci listopadu konečně započa-
ly práce na opravě budovy Úřadu městyse. 
Ve výběrovém řízení na dodavatele prací 
zvítězila stavební fi rma Hrušecká staveb-
ní společnost z Hrušek u Břeclavi. Do této 
doby byla vyměněna všechna stávající dře-
věná okna za nová plastová včetně vnitřních 
parapetů, v přízemí byly ve zdech provedeny 
chemické injektáže, které zabraňují prostupu 
zemní vlhkosti. Kolem obvodových zdí byly 
položeny drenáže, které byly zároveň 
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s dešťovou vodou ze střechy svedeny do 
kanalizace. Venkovní nevyhovující schodiš-
tě ke stavebnímu úřadu bylo odstraněno a 
nahrazeno novým. V interiéru v přízemí byly 
provedeny do výšky cca 1,5m sanační omít-
ky. Oprava a zateplení fasády proběhne až 
na jaře příštího roku. Po dobu probíhajících 
stavebních prací jsme byli nuceni přerušit 
provoz knihovny, protože po jejím komplet-
ním vystěhování se ukázalo, že místnost je 
v naprosto nevyhovujícím stavu. Na mno-
ha místech byly shnilé parkety, opadávala 
omítka, drolily se cihly apod. Taktéž rozvody 
elektrické energie neodpovídaly současným 
potřebám. Bylo proto přistoupeno ke kom-
pletní rekonstrukci těchto prostor včetně 
vybourání příčky a snížení stropu. Pokud 
nenastane nějaký zásadní problém, tak 
předpokládám, že knihovna bude opět zpro-
vozněna v únoru. Tímto bych chtěl požádat 
nedočkavé čtenáře o pochopení. Ve stejném 
nevyhovujícím stavu byla taktéž místnost, kde 
byla dříve Česká spořitelna a kde byl do této 
doby archiv úřadu. V těchto prostorách tak-
též probíhá kompletní rekonstrukce, po jejímž 
dokončení zde bude zasedací místnost, která 
nám citelně chybí.       
         Počátkem října započaly práce na zatep-
lení budovy Základní školy. Výběrové řízení 
vyhrála stavební fi rma Vanderlaan s.r.o. ze 
Světlé nad Sázavou. Byla vyměněna všech-
na okna a vchodové dveře, byly zatepleny 
střechy, vybourány kopility na tělocvičně a 
nahrazeny okny a v menší míře byla zateple-
na fasáda. Práce by měly být dokončeny na 
jaře příštího roku.      
 V loňském roce jsem avizoval záměr 
vybudovat v Drnholci sběrný dvůr. Za tímto 
účelem byl počátkem tohoto roku založen 
dobrovolný svazek obcí Mikulovska s názvem 
„Čistší střední Podyjí“. Důvodem založení 
svazku byl předpoklad větší šance získat dota-
ci, než v případě, že by žádaly obce samostat-
ně. Jsem velmi rád, že Vám mohu oznámit, 
že jsme byli úspěšní a dotaci jsme opravdu 
získali. Projekt počítá s vybudováním sběr-
ných dvorů v Drnholci, Pasohlávkách, Ivani 

a Perné. Zájem mělo více obcí, ale jen těm-
to se podařilo připravit pozemky, které byly 
v souladu s jejich územními plány a vyřídit 
stavební povolení. Dotace pro všechny čtyři 
dvory činí 16.829.234,- Kč, celkové náklady 
budou 19.364.150,- Kč. Ceny jsou uvedeny 
bez DPH. Připomínám, že sběrný dvůr bude 
stát na místě nynější výkupny kovů s tím, že 
výkup kovů bude zajištěn i v areálu nového 
sběrného dvora. Stavební práce začnou pro-
bíhat v půlce příštího roku a dokončeny by 
měly být v roce 2012.   
   Počátkem prosince byl pro účely Úřa-
du městyse a Stavebního úřadu zakoupen 
nový osobní automobil Škoda Octavia, jehož 
cena činila 414 tis. Kč. Důvodem bylo stáří 
původního automobilu (16 let), jeho špatný 
technický stav, nespolehlivost a tím zvýšené 
náklady na opakující se opravy. Vozidlo bylo 
také v minulosti dvakrát bouráno. Auto je 
potřeba v podstatě každý den a nejezdí se s 
ním jenom do Mikulova a do Brna, ale např. 
také do Prahy. Na tyto delší cesty jsem doteď 
jezdil svým soukromým autem a jízdu jsem 
vyúčtovával. Samozřejmě tyto náklady taktéž 
zatěžovaly rozpočet Drnholce. Musím zmínit 
i to, že když jsem přijel původním autem na 
důležité jednání, častokrát náš „obecní oř“ 
vzbuzoval úsměv.
 Jelikož nám nastalo zimní období a s 
tím spojený úklid sněhu, chtěl bych Vás opět 
požádat o pomoc s jeho odklízením před 
Vašimi domy i přes to, že obce mají povinnost 
toto na svých komunikacích zajistit. Chodní-
ky sice uklízíme malotraktorem, ale ne všude 
to jde a při větším množství sněhu nikdy úklid 
nebude ideální. Děkuji dopředu všem, kteří 
nám pomohou a přiloží ruku k dílu.
 Na závěr mi dovolte, abych poděkoval 
všem zaměstnancům Úřadu městyse za jejich 
práci v letošním roce. Dále všem, kteří se 
podílejí na přípravě a účinkování při růz-
ných společenských akcích, svatbách, vítání 
občánků, pohřbech apod., sponzorům, zastu-
pitelům, členům výborů, komisí a členům 
spolků a zájmových organizací za jejich čin-
nost.                                    Jan Ivičič, starosta     
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 Péčí o svůj domov pomáhejte dětem – to 
byla soutěž, o které nás ve druhém letošním čísle 
Drnholeckého občasníku informovaly paní uči-
telky mateřské školy. A podařilo se, naše školka 
obsadila 5. místo a tím i šek na 500 tisíc korun, 
které využije na nákup vnitřního vybavení MŠ. 
Úřad městyse tímto děkuje všem, kteří se do sou-
těže zapojili, zvláště paním učitelkám, rodičům 
dětí a jejich širokému příbuzenstvu, známým, 
fi rmám. Gratulujeme.
 Na tomto místě Vás chceme s dostatečným 
předstihem informovat o záměru Městyse pře-
stěhovat mateřskou školu do budovy základní 
školy. Důvodů je víc, ale jednoznačně převažuje 
důvod ekonomický. Základní škola má kapacitu 
až 500 žáků, ale v současné době do ní dochází 
kolem 250 dětí a toto číslo každým rokem klesá. 
Již nyní není využíváno celé přízemí staré škol-
ní budovy a při poklesu žáků nebude za pár let 
využíváno i celé patro nové budovy školy (4 tří-
dy). Samozřejmě, i přesto se musí a bude muset 
celá škola určitým způsobem udržovat v chodu, 
vytápět apod., což představuje nemalé fi nanční 
náklady. A právě do přízemí staré budovy plánu-
jeme mateřskou školku přestěhovat. Děti by zde 
měly svůj vlastní vchod, může se jim vyčlenit a 
vybavit část zahrady za budovou, mohou využí-
vat nové dětské hřiště, které je naproti, mohou se 
stravovat ve školní jídelně. Rodiče, kteří budou 
mít děti zároveň ve školce a ve škole by je měli 
v jedné budově.
 Náklady na chod MŠ (plyn, elektřina, voda 
aj.) ve stávající budově činí průměrně 300 tisíc 
korun ročně. Do MŠ se taktéž každý den na 

přívěsu za malotraktorem převáží ze ZŠ dětem 
obědy a z  tohoto důvodu je na hodinu denně 
malotraktor s jedním pracovníkem vyblokován 
z ostatní práce.
 Předpokládáme, že do uvolněné budovy 
MŠ, která je nedávno zateplená, bychom přestě-
hovali zdravotní středisko, které se teď nachází 
v nevhodných prostorách hasičské zbrojnice. 
Starší lidé zde mají problémy se stoupáním do 
schodů, čekárna je na chodbě, sociální zařízení 
není zrovna na výši atd. 
     Samozřejmě tento přesun s sebou ponese 
fi nanční náklady na úpravu prostor. V budově 
stávající MŠ zejména na úpravu sociálního zaří-
zení pro pacienty a lékaře a rozdělení ordinací. 
Prostory v 1. patře se mohou adaptovat případně 
na byt pro lékaře, nebo využít pro účely Městy-
se, nebo také pro nějaký spolek, nebo zájmovou 
organizaci. Možností je více. Zahradu školky by 
mohly využívat děti ke hraní a občané ke schá-
zení a odpočinku. Dětské hřiště nám v těch mís-
tech citelně chybí. Upravit pro děti by se muselo 
i sociální zařízení v budově ZŠ, dále zázemí pro 
zaměstnance MŠ, kancelář...
 Tento záměr nelze uskutečnit dříve než za 
3 roky. Důvod je ten, že jsme před dvěma lety 
dokončili zateplení MŠ, na které jsme dostali 
dotaci. Podmínkou získání dotace byl závazek, 
že zde budeme provozovat MŠ alespoň 5 let.
 Věříme, že se k tomuto problému postaví-
me všichni rozumně a bez emocí a že většina 
z Vás rodičů a zaměstnanců MŠ a ZŠ, kterých se 
tento záměr dotkne, uvedené důvody pochopí.  
       Jan Ivičič, Jana Kalandrová

** Mateřská škola získala půl milionu **

Děti, rodiče, babičky, dědečkové, tety, strýcové, a všichni,
kdo jste v duši stále dětmi. Přijďte si zatančit a pobavit se na 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
Uskuteční se v neděli 13. 2. 2011 ve 14 hodin. 

Bál se bude konat v kulturním domě v Drnholci.
 Čekat na Vás budou písničky z pohádek, nafouknuté balónky, kolo štěstí, sladké 
odměny za soutěžení, párky v rohlíku i jiné občerstvení a hlavně spousta zábavy! 

Na všechny se těší pořadatelé – ZŠ a MŠ Drnholec a rodiče.



4

 Proč je vždy adventní doba plná radost-
ného očekávání,  tajemství, nadějí a velkých 
příprav? Proč jsou Vánoce pokaždé obdo-
bím, kdy jsme schopni být lepšími, ochotněj-
šími, odpouštět si a  pomáhat? 
 Říše se bortily, světová politická usku-
pení se měnila, strany vznikaly a  zanikaly, a 
přesto Vánoce neztrácejí na své přitažlivosti 
a hloubce už dva  tisíce roků. Ani doba, kte-
rá předcházela našemu letopočtu, nezůstala 
nedotčena tímto tajemstvím. Staletí dopředu 
hlásali proroci, že Bůh navštíví svůj lid a 
stane se jedním z nás. To se uskutečnilo v 
plnosti  času. Ten, který byl od věčnosti u 
Otce, jednorozený Boží Syn, se stal člově-
kem. Svatý Jan píše:“Slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi.“  Který Bůh je tak 
veliký, že by se takto ponížil, sklonil se k člo-
věku a  sdílel jeho lidství?
 Svatý Jan v první kapitole svého  evan-
gelia píše:“Bylo světlo pravé, které osvěcuje 
každého člověka; to  přicházelo na svět. Na 
světě bylo, a svět povstal skrze ně, ale svět 
ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní 
ho nepřijali. Všem, kdo ho  přijali, dal moc 
stát se Božími dětmi.“ 
 Vánoce jsou nejen oslavou toho, že Bůh 
přišel na svět. Ve vyznání víry se modlíme 
„ pro nás a pro naši spásu sestoupil z nebe, 
skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie 
Panny a stal se člověkem.“ Ve vánoční kole-
dě pak zpíváme - nám, nám  narodil se.
 V listě Židům říká Bůh známá slova:
“Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.“ 
Tato slova se vztahují na Ježíše Krista.  Ježíš 
Kristus však není osamocený, ale je „první 
z mnoha bratří“; v něm jsme také my byli 

Bohoslužby  o Vánocích
 24.12  25.12. 26.12 31.12. 1.1.     
   Jevišovka     7.30 7.30      15.00    7.30
   Novosedly 20.00    9.00    9.00    16.30     9.00
   Drnholec  22.00    10.30     10.30      18.00   10.30

„předurčeni stát se adoptivními dětmi.“ 
Ke každému z nás se tedy vztahují slova 
Otce:“Ty jsi můj milovaný syn, já jsem tě 
dnes zplodil.“ Jan s úžasem říká: „Hleďte, 
jak velikou lásku nám otec projevil, že se 
nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že 
jimi také jsme!“ 
 K jaké velikosti nás Bůh volá! Zdá 
se nám, že se to týká těch druhých, a když 
připustíme, že se to týká i nás a začneme 
uvažovat sami o sobě, vidíme, že náš život se 
ubírá jinými cestami, že je v něm tolik sla-
bosti, špatných náklonností, hříchu. A přece 
Vánoce jsou osobním pozváním pro každé-
ho z nás. Pozváním Otce, který jde vstříc 
svému ztracenému synu, aby mu odpustil 
a vrátil důstojnost božího dítěte. Volá na 
nás:“Skončilo tvé otroctví!“ Bůh tě vysvobo-
dil z moci temnot a připojil tě ke království 
svého milovaného Syna! Hřích už nad tebou 
nemá žádnou moc. Musíš to jenom všechno 
přijmout, říci Bohu ano a s radostí mu děko-
vat. „Křesťane, uznej svou důstojnost - volá 
sv. Lev Veliký - a když jsi byl pozván k účasti 
na božské přirozenosti, nechtěj se vracet ke 
své předchozí bídné situaci a nehodnému 
chování. Vzpomeň si, kdo je tvou Hlavou a 
jakého Těla jsi údem.“
 Požehnané Vánoce a celý nový rok 
2011 Vám všem přeje P. Jiří Komárek

Ty jsi můj syn!Ty jsi můj syn!Ty jsi můj syn!
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       5. ročník - téma: 
 Ze života našich předků
Na vlastivědné vycházce po pamětihodnos-
tech Drnholce jsou žáci vedeni k úctě ke kul-
turním památkám a k jejich ochraně. Hravou 
formou -  na turisty – žáci připravují odpovědi 
na otázky: Kam pozveš zájemce, kteří se chtě-
jí dozvědět něco o historii naší obce? Co jim 
ukážeš? Máme se čím chlubit? Vytvoř seznam 
navštívených památek. Pořiď fotky. Nakresli 
jednu památku podle vlastního výběru. 
V projektovém týdnu využijí získané znalosti a 
budou vytvářet podklady k dalšímu zpracová-
ní v publikaci o historickém vývoji Drnholce.
 6. ročník - téma: 
 Poznávám kraj, ve kterém žiji.
Dne 25. 10. 2010 žáci navštívili Dolní Věs-
tonice, pátrali v  rámci muzejního projektu 

Za tajemstvím 
Věstonické Venu-
še, poznali pra-
dávnou historii 
regionu, získávali 
informace přímo 
v muzeu, nemuseli 
tiše našlapovat a 
ničeho se nedotý-

kat, ba právě naopak mohli zkoumat, bádat, 
ptát se, na chvíli se dokonce stali pravěkým 
člověkem a modelovali onu známou sošku. 
Čeká je spousta dalšího poznávání, budou 
spolupracovat s obecními úřady, hledat 
v mapách, využijí i cizí jazyky, bude to velmi 
zajímavá práce.

      7. ročník- téma: 
 Zámořské objevy.
Objevování nových světů, změny v myšlení 
i v životě lidí, rozvoj znalostí i pracovních 
dovedností, to vše toto téma obsahuje. Opět 
už proběhly některé akce - dne 8.11.2010 se 
uskutečnily čtyři hodiny výuky techniky práce 
s drátkem a s kůží ve  třídě 7.A pod vedením 
lektorek Ekologického centra Lipka v Brně. 
Žáci si prohloubili znalosti o řemeslech v době 
zámořských objevů a vyzkoušeli svoji zručnost 
i estetické cítění. Dále dne 6. 12. 2010 navští-
vila tato třída Městskou knihovnu v Břeclavi, 
tam pro ně knihovnice přichystaly přednášku 
a prezentaci o celé historii zámořských plaveb, 
prohlédli si výstavku knih s danou tématikou a 
nakonec si v křížovkách a různých doplňovač-
kách ověřili své znalost. V projektovém týdnu 
budou skupiny žáků dále objevovat historii. 
V rámci cizích jazyků se budou učit domluvit 
se v cizojazyčném prostředí, což v budoucnu 
přinese jistě praktický význam.
       8. ročník - téma: 
 Volba povolání 
V rámci tohoto projektu žáci navštíví fi rmy 
v nejbližším okolí, seznámí se s pracovními i 
studijními možnostmi v našem regionu. Vyje-
dou na Úřad práce v Břeclavi, vypracují si svůj 
pracovní profi l – která povolání jsou pro koho 
vhodná. Udělají si alespoň malou představu o 
svém budoucím povolání, což je v jejich věku 
velmi nutné, protože už zanedlouho se budou 
muset prosadit na trhu práce.

OTA 
ZE

 ŽIVOTA ŠKOLY

Projekty ZŠ Drnholec

  Já na to mám – tento projekt probíhá ve dvou projekto-
vých týdnech – jarním a podzimním. Žáci 5. – 9. roční-
ku se v inovativních hodinách připravují na běžný život, 
učení je zábavnější, při plnění úkolů musí být žáci samo-

statnější, pracují nejenom ve škole, ale právě na různých jiných pracovištích v rámci 
exkurzí. Ne vše by se stihlo během jednoho týdne, který letos proběhne od 16. do 22. 
prosince, a tak už nyní žáci se svými učiteli plní některé úkoly.

pokračování na str. 6
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       9. ročník - téma: 
 Žijí mezi námi.
Další téma silně spjaté se životem – žijí mezi 
námi lidé, kteří z různých příčin nemají stejné 
možnosti jako žáci naší školy. Jsou to lidé han-
dicapovaní – vrozené nemoci, následky úrazů, 
ale také následky zneužívání návykových látek 
a mnoho dalších důvodů, proč je život něk-
terých lidí jiný. Ne každý má možnost setkat 

   Po několikaleté usilovné 
snaze se podařilo získat dotaci 
ze SFŽP na zateplení zbytku 
základní školy. Koncem září 
bylo předáno staveniště fi rmě 
Vanderlaan a byl dohodnut 
harmonogram prací s vede-
ním školy. Na postup, technologii a kvalitu 
dohlíží stavební dozor. V první fázi se pro-
vedla výměna oken ve školní jídelně, ukon-
čena je výměna oken i ve staré části školy 
a dokončuje se pavilon tělocvičny. Zatep-
lování pláště budov bude pokračovat podle 
počasí. Termín dokončení je konec dubna 
příštího roku.
 Určitě nelze pochybovat o ú-
sporách, které to přinese v budou-
cích letech, i když jednorázová 
spoluúčast obce je citelným zása-
hem do rozpočtu. Vytápění pavilonu 
tělocvičny se podobalo vytápění kle-
ce, proto je to jediná správná cesta 
v rozhodování obce. 

se s takovými lidmi, a proto se naši deváťáci 
podívají do Zámku Břežany, kde jsou klienti 
s různým mentálním onemocnění, navštíví níz-
koprahové K-centrum v Břeclavi pro lidi, kte-
ří mají problémy s drogami, provedou anketu 
s náhodnými chodci v okresním městě, pobe-
sedují s policistou, vyhledají si informace na 
internetu, vypočítají náklady na provoz zaří-
zení, která pečují o handicapované lidi, napíší 
reportáž, úvahu a všechny své poznatky, ale 
také pocity a dojmy potom v závěru sdělí svým 
spolužákům.     Jitka Radkovičová

Metodika výuky a její materiální zajištění
     To je další projekt školy, který se uskuteč-
ňuje a realizuje od letošního září. Využíváme 
možnost zlepšit pracovní podmínky pro žáky i 
učitele využitím moderních prvků učení – prá-
ce s interaktivní tabulí a  využití nových pro-
gramů ve výuce. 
              Mgr. Libor  Smíšek (ředitel ZŠ Drnholec)
 

Mgr. Jiří Staša 
(zástupce ředitele 
ZŠ Drnholec)

Zateplení základní školy.
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 Poslední zprávy byly z jarního období. 
Teď už se nám blíží Vánoce a u hasičů se děly 
různé akce. Jedna z novinek je, že máme tři 
nové vedoucí a jednoho instruktora. Začátkem 
listopadu se tři členové dobrovolných hasičů 
zúčastnili školení vedoucích ve Velkých Pav-
lovicích. Jedná se o Lenku Malíkovou, Sylvu 
Fanovou a Romana Šlachtu. Novým instruk-
torem se po absolvování letní hasičské školy 
stal Kryštof Lambot. Mohl získat pouze titul 
instruktora, protože nedovršil věku 18 let.
 Kroužek začal znovu pracovat od září, 
protože o prázdninách mají děti volno. A a-
bych pravdu řekla, tak odpočinek je také 
potřeba. Ale ani o prázdninách jsme nezahá-
leli. Koncem srpna jsme se sešli se staršími 
žáky a uspořádali jsme brigádu na starátku. 
Jednalo se o úklid vagónu a kontrolu materiá-
lu, který používáme na soutěžích. 
 Hned na podzim jsme byli rádi, že máme 
uklizeno a mohli jsme se připravovat na prv-
ní a hlavně velmi důležitou soutěž, a to na 
začátek hry Plamen, která se skládá ze dvou 
částí. Jedna probíhá na podzim a druhá část 
na jaře. Podzimní kolo se konalo v příjemné 
oblasti  ve Starovicích 9. října. Počasí nám 
přálo a hezky svítilo sluníčko. Jak nám přálo 
počasí, tak se nám dařilo i v závodě. Starší 
žáci opět pokračují ve výborných výkonech a 
vybojovali 1. místo. Tím si zajistili výborný 

start na okresní kolo, kde se bude bojovat o 
postup do krajského kola. Mladší žáci obsadi-
li krásné  5.místo. Krásné je v tom, že většina 
dětí byla na branném závodě poprvé a  navíc 
máme spoustu malých nováčků, kteří se doká-
zali naučit spoustu věcí za tak krátkou dobu. 
Chtěli jsme využít ještě pěkné počasí, které 
nám dopřál letošní podzim, a vyrazili jsme na 
starátko a pouštěli jsme draky. Jenom nevím, 
jestli to bylo víc náročné pro děti nebo pro nás 
vedoucí. 
 Další soutěž nás čeká v únoru a to v Per-
né, kde se každoročně koná soutěž v uzlování.  
Mezi těmito soutěžemi máme vcelku dost 
volného času, tak jsme ho využili na ozdo-
bení hasičky. Děti vyráběly různé makety 
hasičských aut. Malovaly výkresy do soutěže 
„Požární ochrana očima děti“. Zkoušely růz-
né ruční práce. Všechny výrobky jsou vysta-
veny na hasičské zbrojnici. Na podzim jsme 
vyřezávali různé strašáky z dýní, které jsme 
nazdobili a vystavili před hasičkou. Druhý 
den ráno jsme ovšem byli velice smutní, pro-
tože tyto výrobky byly zničeny. Nevím, komu 
tato výzdoba vadila až tak, že ji musel poničit, 
ale chtěla bych zdůraznit, že děti se opravdu 
snaží vytvořit pěkné okolí i kolem hasičky, ale 
po těchto zkušenostech nemají chuť nic dělat. 
Tak vás prosím, abyste se nad tímto zamysleli 

Novinky z činnosti mladých hasičů

ZŠ a MŠ Drnholec Vás srdečně zvou na 

konaný v sobotu 22. ledna 2011 v kulturním domě v Drnholci.
Začátek ve 20 hodin. K tanci zahraje  skupina „Raff ael“.Začátek ve 20 hodin. K tanci zahraje  skupina „Raff ael“.
Program obohatí vystoupení taneční skupiny Small Girls.Program obohatí vystoupení taneční skupiny Small Girls.

Hlavní cena tomboly - víkendový relaxační pobyt pro 2 osoby 
dle výběru v hodnotě 6.000,- Kč.

Občerstvení zajištěno.        Vstupné 70,- Kč, v předprodeji 60,- Kč.

XIV. ŠKOLNÍ PLES

pokračování na str. 8
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a příště jen okolo prošli a neničili práci dětí. 
Děkuji.
 Trochu jsme odbočili, ale pokračujeme 
dál. Jednu sobotu nám byla umožněna pro-
hlídka hasičské zbrojnice u profesionálních 
hasičů v Pohořelicích.  Po příjezdu nás při-
vítali kluci, kteří v ten den měli službu a uká-
zali dětem např. zdravotní pomůcky, lanovou 
techniku pro práci ve výškách, kterou si poslé-
ze někteří účastníci vyzkoušeli. Pozadu nezů-
stalo ani vybavení hasičských aut a seznáme-
ní se  s 24hodinovou službou profesionálních 
hasičů. Dětem se exkurze líbila tak, že jsme 
se tam zdrželi déle, než jsme měli plánováno. 
Tímto bych chtěla poděkovat hasičům v Poho-
řelicích a hlavně Radkovi Krýslovi, který 
nám exkurzi zařídil a celou dobu se věnoval 
dětem.
 A co máme v plánu do konce roku?  Blíží 
se nám vánoční svátky, tak nesmíme zane-
dbat přípravu na jejich oslavu. První pátek 
v prosinci jsme zkoušeli péct perníčky a růz-
né vánoční cukroví. Kluci spíše ochutnávali, 
ale to je taky potřeba. Dětem hlavně chutna-
ly banány v čokoládě. Ani se jim nedivím. Je 
to opravdu dobrota. A aby kluci nepřišli jen 
tak zkrátka, tak zdobili vánoční stromeček. 
Stromeček nám věnoval 
pan Jan Marek, děkujeme. 
Teď už nám docházelo, že 
Vánoce jsou za dveřmi. Vše 
vonělo cukrovím a v rohu 
nám krásně svítil strome-
ček. Ještě aby přišel ten 
Ježíšek.
 No a abychom děti 
taky nějak odměnili za 

Tříkrálová sbírka v Drnholci
 V sobotu a neděli 8. 1. a 9. 1. 2011 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.
 Kdo by se chtěl samotného koledování zúčastnit, nechť  se nahlásí u paní 
Bronislavy Šimčíkové nebo paní Lidy Štyksové.

jejich práci a nadšení, tak jim připravíme 
Vánoční besídku plnou her a malým pře-
kvapením. Otevřeme pár rychlých špuntů a 
zhodnotíme plně prožitý rok. Doufám, že se 
dostane i na pár pěkných koled. Tímto bude 
rok 2010 ukončen. 
Pro naše mladé hasiče i pro vedoucí to byl rok 

velmi vydařený. A nevidíme 
to pouze my, ale i ostatní 
občané, a nejen z Drnholce, 
protože se nám do kroužku 
hlásí stále víc dětí  i z okol-
ních vesnic.
Přeji všem šťastné a veselé 
Vánoce a zároveň  hodně 
úspěšný rok 2011.                                                                           Blanka Marková

Výroční schůze hasičského sboru  se bude konat v restauraci „U Ondrů“  
v pátek  dne 14.1.2011 v 18:00 hod. Občerstvení zajištěno. 



M
YS

LIV
ECKÉ SDRUŽENÍM

YS

LIV
ECKÉ SDRUŽENÍROZVOJ

9

JAK JSME LETOS POPRVÉ HONILI
 27. 11. jsme poprvé v tomto roce pořádali hon na 
drobnou zvěř. Lovili jsme bažanta – kohouta, zajíce a zvěř 
škodnou, zákonem povolenou. Počasí nám vcelku přálo, 
večer před honem nasněžilo a tak bylo vidět i nějakou stopu. 
Lovečtí psi se snad těšili víc než jejich páni, neboť koneč-
ně přišli do zvěře a mohli tak předvést aportování (přinášení 
zvěře), vystavování a slídění. 
 Hon probíhal okolo Drnholce a měl šest loveckých 
lečí (kol). Začínali jsme za ulicí Husovou a hřbitovem a kon-
čili na Blatech. Na výřadu se tak nakonec objevilo 20 bažan-
tů, 29 zajíců a 1 liška. Celý hon byl veden v duchu myslivec-
kém, nechyběly ani drobné žertíky a zápisky „hříšníků“ do 
notýsku, které pak byly předmětem žaloby u mysliveckého 

soudu na poslední leči. Byl jmenován král honu a „odsouzeno“ 16 hříšníků a to převážně 
za porušení myslivecké etiky a neužívání myslivecké mluvy. Všichni „hříšníci“ splnili 
úkoly, které jim soudce uložil. A že jsme se dobře bavili, o tom vypovídá i ten fakt, že 
zůstali i ti starší z nás až do pozdních večerních hodin.
 „Myslivci i honci milí, hon jsme šťastně zakončili, a proto teď v jeho konci, děkujem 
vám střelci, honci, za tu vaši dobrou práci hlavně, že se každý domů vrací zdráv a vesel 
bez broků v lýtku. Nelze vám dát žádnou výtku. Bobře jste se pobavili, zvěř dle plánu 
nastříleli. Než ale rozejdem se domů, přejem vám do dalších honů dobrý myslivecký dar 
– vždycky šťastné: LOVU ZDAR“.                                                                                        Pavla Koňaříková, jednatel MS Rozvoj 

Myslivecké sdružení ROZVOJ 
si dovoluje pozvat širokou veřejnost 

na II. obnovený 

MYSLIVECKÝ PLES 
který se bude konat 8. ledna 2010 
ve 20 hodin v sále kulturního domu.

Hudebně nás doprovodí stejně jako vloni skupina STOUNI.
V tombole nebude nouze o zvěřinu. Otevřen bude horní i dolní bar a bufet 
„U lišky Bystroušky“, kde si můžete pochutnat na gulášku či fl amendru 
ze zvěřiny.Poprvé do programu zařazujeme i „Slavnostní přijímání do cechu 
sv. Huberta“ a vystoupení trubačů.
Všichni jste srdečně zváni a bát se nemusíte, ceny jsme zachovali stejné 
jako vloni.
      Srdečně zvou pořadatelé.



 Týden knihoven 
 V prvním říjnovém týdnu se i naše 
knihovna zúčastnila celorepublikové akce 
pod názvem „Týden knihoven“. V dopo-
ledních hodinách navštívili knihovnu hlav-
ně senioři a maminky na mateřské dovole-
né, kteří si vyzkoušeli své znalosti z oblasti 
PC a internetu. Odpoledne patřilo hlavně 
dětem, které se zapojily do výtvarných čin-
ností, luštily křížovky a zapojily se do pře-
dem připravených deskových her, rébusů a 
hlavolamů.  Našli se i tací čtenáři, kteří při-
šli do knihovny jen relaxovat nad stránka-
mi nových knih či časopisů. Ve čtvrtek pak 
pro všechny čekalo v kinosále překvapení 
v podobě kouzelnického umění.  Čtvrteční 
večer byl věnovaný maminkám a babič-
kám, pro které byla připravena přednáška o 
zdraví a špercích.  Po celý týden probíhala 
v knihovně burza knih, kterou využilo 59 
čtenářů a návštěvníků. V týdnu od 4. 10. 
do 9. 10. také byla vyhlášena amnestie čte-
nářů, které využilo 26 čtenářů a 16 čtenářů 
využilo bezplatného členství drnholecké 
knihovny.                  Bronislava Šimčíková

O nejvoňavější perníček 
 Knihovna Drnholec již popáté 
vyhlásila soutěž „O nejvoňavější per-
níček“. Zapojit se mohl každý, kdo 
chtěl obohatit svátky nemocným oby-
vatelů stacionáře v Jevišovce. Vánoč-
ní cukroví bylo dětmi Jarabáčku 
odvezeno do stacionáře v Jevišovce 
22. 12. 2010.  Všem, kteří se zapojili 
a  potěšili nemocné, děkujeme.

informujeinformuje
KnihovnaKnihovna 

informuje
Knihovna 
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krasobruslaři vypráví příběh pohádky o Mra-
zíkovi. Role vypravěčky byla svěřena Jiřině 

Bohdalové. Diváky malé 
i velké pobavil v posta-
vě baby Jagy Vilém Čok. 
Mistrovské krasobruslení 
předvedla dvojice Otto 
Dlabola a Kateřina Be-
ránková v rolích Ivánka a 
Nastěnky. A jestli se Mra-
zík rodičům a dětem líbil? 
Cestou zpět se opakovaly 
hlášky a notovaly melodie 
až do Drnholce. Děkuji 
všem zúčastněným a panu 
řidiči. Pro příští rok při-
pravujeme pro Vás zájezd 
na muzikál Kat Mydlář, 

Robin Hood (pražská divadla) a na Bídníky 
do brněnského divadla. Sledujte jak stránky 
knihovny, tak plakátky a hlášení rozhlasu v 
Drnholci i v jeho nejbližším okolí. Fotogra-
fi e ze zájezdů a akcí  naleznete ve fotogalerii 
www.knihovnadrnholec.webk.cz 
              Bronislava Šimčíková 

 V úterý 26. 10. byl uspořádán zájezd do 
termálních lázní Čalovo, v neděli 31. 10. 2010 
jsme se zúčastnili muzikálového představení 
Baron Prášil v hlavní roli s Danielem Hůlkou. 
Představení se hrálo v divadle Hybernia. Pře-
nesli jsme se tak do říše fantazie plné velmi 
náročných až neuvěřitelných a nezvyklých tri-
ků a nápadů, kde se střídaly melodie smutné, 
veselé, láskyplné i dramatické. Výprava muzi-
kálu je opravdu bohatá a 
kostýmy nádherné. Věřím, 
že každý si přišel na své. 
 V neděli 14. 11. se 
vydal autobus rodičů s 
dětmi do Brna na muzi-
kálové představení Mra-
zíka na ledě. Nastěnka 
v březovém hájku, lou-
pežníci v temném lese, 
Mrazík v zachumele-
né zimní kra-jině, baba 
Jaga s chaloupkou, která 
se otáčela na kuří nož-
ce a skončila opravdu 
v rozžhavené peci, Ivá-
nek s Nastěnkou, kteří zamilovaně tančili na 
louce plné slunečnic a vlčích máků – to je jen 
část nádherných pohyblivých obrazů, v nichž 

ZájezdyZájezdy MKZMKZ



 V letošním roce se parta nadšenců rozhod-
la, že zkusí i v Drnholci nacvičit ryze amatérské 
divadlo  za účelem obveselení občanů Drnhol-
ce a samotných ochotníků. Rozhodli jsme se, že 
sobě i ostatním zpříjemníme jarní období nastu-
dováním divadelní hry F. R. Čecha – Dívčí válka. 
Premiéru chystáme na 27. 3. 2011.  Ochotníci se 

pravidelně schází v sobotní večery od 18.00 do 20.00hodin v prostorách hasičské zbroj-
nice. Obsazení je následující: Pavlu Koňaříkovou uvidíte v roli Vlasty, Sylvu Fanovou 
v roli Lumíra, Blanku Markovou v roli Přemysla, Kryštof Lambot se ujal role Ctirada, 
Mirka Štyksová bude jeho vyvolenou v roli Šárky, Bivoje si zahraje Anička Juřenová,  
Zuzka Šedivá přijala roli Kazi, Vojena si zahraje Mirka Kaňáková a Častavu Staňa 
Zámečník. Peťu Juřenu jsme „ukecali“ na roli Okov – Rakev a důležitou roli nápovědy 
přijala Jana Kalandrová. Hudbu nám „namixuje“ Pavel Božek. Kdo by chtěl jakkoliv 
pomoci s tvorbou kulis či výrobou kostýmů, hlaste se u kteréhokoliv herce našeho ama-
térského ansámblu. Věřím, že se máte na co těšit.  

12

ivadlo v DrnholciD

Bronislava Šimčíková
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  Dušičkovou sobotou se 
v Drnholci opět nesla vůně gulášů. Podruhé  
se v Drnholci vařily a ochutnávaly guláše 
pro veřejnost. Druhého ročníku se zúčast-
nilo 29 kuchařů s 18 druhy gulášů. Guláše 
hodnotila jednak odborná porota s před-
sedou  Matějem Kovacsem, který přizval 
odborníky na slovo vzaté, Ivana Kahánka 
a Lukáše Smetanu a ti v samotném závěru 
tři nejlepší guláše vyhodnotili. Degustátoři 
z řad návštěvníků měli také možnost se do 
hodnocení gulášů zapojit. A jak to všech-
no dopadlo? Hlavní porota vyhodnotila 
nejlepší guláš „krakonošův“, který uvařily 
Veronika a Anička Szabovy. Loňský vítěz 
Miroslav Vrábel skončil druhý a třetí příčku 
obsadil guláš „bačův“ od Pavly Koňaříkové. 
Guláš  myslivců obhájil prvenství u diváků 
jako v loňském roce, o jeden hlas méně 
dostal guláš „šoférský“ od Mirka Vrábla a 
třetí příčku obsadili nováčci soutěže Mirek 
a Vlastik se svým Motorkářským gulášem. 
Letošní průběh nám obohatila CM Píšťalen-
ka pod vedením Heleny Břečkové se svým 
vystoupením. Poděkování patří všem sou-
těžícím za odvahu a spolupráci, panu Fran-
tišku Marušákovi za výrobu a darování první 
ceny a panu Ivanu Kahánkovi za dozdobení 
této ceny. Týmu pana Matěje Kovacse za 
spravedlivé hodnocení. Pevně věřím, 
že  tato akce si už  našla své příz-
nivce a stala se tak novodobou 
tradicí Drnholeckých.
               Bronislava šimčíková

DRNHOLECKÝ GULÁŠ
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Adventní doba začala letos v neděli 28. listopadu. 
Novodobou tradicí, která se váže k tomuto datu, je 
rozsvěcování vánočních stromů v českých městech a 
vesnicích. Nejinak tomu bylo i na náměstí v Drnholci. 
Již po osmé SOZ Drnholec ve spolupráci s Úřadem 
městyse Drnholec uspořádal setkání  pro své občany u 
vánočního stromečku. Vždyť v dnešní uspěchané době 
jsou často Vánoce jediné svátky, které si lidé skutečně 
užijí. Více než 300 lidí se sešlo na prostranství maleb-
ného náměstí, aby přivítali nadcházející vánoční svát-
ky. Žáci  základní  školy si připravili pod vedením 

svých vyučujících pásmo veršů a vánočních koled. 
Svými písněmi a koledami obohatil program i 
ženský sbor pod vedením Martiny Bejdákové. Po 
krátkém projevu starosty městyse Jana Ivičiče,  
byl rozzářen vánočního strom, který bude zdobit 
drnholecké náměstí celý měsíc. Nechyběl horký 
čaj pro děti a pro dospělé čaj s rumem, o který 
se tradičně stará Hotel Drnholec pod vedením 
paní Daniely Wornell. Na závěr a cestu domů 
byl připraven malý ohňostroj. Poděkování patří 

všem, kdo se podíleli na organizaci rozsvěcování 
vánočního stromu i  samotném programu.

SOZ a Úřad městyse Drnholec Vás srdečně 
zve na 

NEFORMÁLNÍ NOVOROČNÍ PŘÍPITEK, 
který proběhne kolem půlnoci u stromečku

na Náměstí.
 Přivítejme společně nový rok 2011

s úsměvem a přáním pevného zdraví, lásky,
štěstí a pohody.

P. S. Skleničky a víno nebo„šampaňské“ či něco 
„ostřejšího“ s sebou! Zatím jsme „nepřinutili“

místní kašnu k produkci šumivého moku.  

ozsvěcování vánočního stromečkuR
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 7. října 2010 zahájil již svou čtvrtou 
sezónu Dámský klub v Drnholci. Pravidel-
ně ve čtrnáctidenních intervalech se schá-
zí ženy, které mají chuť se něčemu novému 
naučit, vyrobit si něco pro sebe i své blízké. 
V předvánočním čase jsme se naučily od 
zkušené lektorky Ivy Šrámkové z Mikulo-
va techniku výroby  postaviček z kukuřič-
ného listu, připravily jsme malované sví-
cínky pro Drnholecký jarmark a vyslechly 
jsme si besedu o vlivu magnetoterapie na 
náš organismus od paní Mirky Stiborové. 
Na únorových a březnových schůzkách se 
budeme věnovat aranžmá k Velikonocím 
a vyrábět dárečky pro potěšení. Pokud 
se rozhodnete klub navštívit, scházíme se 
v budově ZŠ – vchod ze strany od fotba-
lového hřiště od 17.30 hod. jednou za čtr-
náct dní, a to ve čtvrtek.
                                Bronislava šimčíková

Dámský klub v Drnholci
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Adventní čas – kalendář

Ochutnávka z vánočních tradic
      Lití olova
Vánoční lití olova bylo jednou z nej-
rozšířenějších vánočních tradic. V po-
slední době tento zvyk ale ustupuje 
do pozadí. Avšak nenechte zapome-

nout této tradici, jež k Vánocům patří. Pokuste se 
vyčíst z tajemných tvarů ztuhlého olova věštbu, jež 
Vám řekne, co Vás čeká a jaký bude následující rok. 
Děti při lití olova jsou velmi napnuté a dychtí po 
tom, co z tvarů vychladlého olova vyčtete Vy. Dejte 
potom kousky vystydlého olova také rozluštit dětem. 
Uvidíte, jak jsou kreativní a báječně se u lití olova 
pobavíte.
 Krájení jablka
Vánoční tradice, která se snad nejvíce dochovala až 
do dneška a má značnou historii. Krájení jablka o 
Vánocích jako tradici udržovali již naši předkové a 
věštili z rozkrojeného jádřince, jestli budou ten rok 
zdraví, nebo nemocní. I Vy si můžete z jablka věš-
tit. Připravte si štědrovečerní stůl a nezapomeňte na 
něj například k adventnímu svícnu postavit ošatku 
s jablky a s nožíkem. Protože od stolu se nevstává. 
Povečeřte s celou rodinou, a jakmile jsou všichni 
najedení, nezapomeňte se podívat pod talíř, jestli tam 
není náhodou šupina kapra. Poté, po štědrovečerní 
večeři vezměte z ošatky jablíčko a napříč ho rozkroj-
te. Objevíte-li v jablku jádřinec ve tvaru hvězdičky, 
pak se můžete těšit na zdraví a štěstí. Pokud najdete 
jádřinec ve tvaru křížku, ohlašuje to příchod nemo-
ci smrti. Je-li jablko červavé, čeká vás podle tradice 
nemoc.
 Čekání na zlaté prasátko
Milá a úsměvná tradice vycházející ze štědrovečer-
ního přísného půstu a určená především dětem. Zlaté 
prasátko se ukáže každému, kdo půst dodržel a jeho 
úkaz je za to odměnou.
 Házení střevícem
Tato tradice vznikla pravděpodobně z předpokladu, 
že každá svobodná dívka by se chtěla co nejrych-
leji dostat pod „čepec“. Máte-li doma mladou dív-
ku, nebo slečnu v letech, kdy na vdavky už může 
pomýšlet, házení střevícem je velmi milou a zábav-
nou vánoční tradicí. Dívka se postaví, například v 
chodbě, zády ke dveřím a přes rameno, či přes hlavu 
hodí jejich směrem střevíček. Pokud střevíc dopadne 
tak, že ukazuje špičkou ke dveřím, dívka se provdá 
a odejde z domova. V opačném případě, když špička 

střevíčku neukazuje ke dveřím, zůstane doma. Svo-
bodné dívky mohou pomocí házení střevíčku pomoci 
tomu, aby se vdaly za svého milého. Máte-li doma 
i malé holčičky, můžete s nimi tuto vánoční tradici 
zkusit také. I malé princezny chtějí vědět, jestli si pro 
ně přijede princ. Je to zábavná tradice,  která zkrátí 
napínavé chvíli při čekání na Ježíška a večerní rodin-
nou vánoční slavnost.
 Šupina pod talířem
Rybí šupiny by podle tradice měli přinášet peníze 
a hojnost. Rybí šupina, nalezená po štědrovečerní 
večeři pod talířem, je vánoční tradice, která všem 
říká o hojnosti do dalšího roku. Nezapomeňte si pod 
talíř i Vy dát šupinku pro štěstí a hojnost. Při štědro-
večerní večeři dávají šupiny pod talíř, aby tak přiná-
šeli po celý rok dostatek peněz. Dříve to bývalo ještě 
spojeno s hojností úrody a sklizně. Kapří šupinku si 
pak dejte na celý rok, do dalších vánoc, do peněžen-
ky tam, kam dáváte mince. Kapří šupinka bude svým 
kouzlem držet penízky v peněžence, aby se rychle 
nerozkutálely. Pro děti je to vždy milé překvapení, 
když pod talířem najdou šupinku od štědrovečerního 
kapra.
 Pouštění lodiček
Tradičním vánočním zvykem je pouštění lodiček, 
které by mělo ukázat, koho čeká dlouhý a šťastný 
život, či kdo vycestuje daleko od svého domova. Ten, 
kterému se lodička udrží nejdéle nad vodou, bude 
mít dlouhý a šťastný život. Ten, kterému se lodička 
bude držet, či přibližovat k okraji nádoby zůstane 
doma a nečeká ho žádná dlouhá a náročná cesta. Ten, 
kterému se lodička bude držet spíše ve středu umy-
vadla, může očekávat odloučení od svých blízkých 
i na delší dobu.

Začíná to ZINA, už se blíží zima. 
Na adventním věnečku,
zapal svíčku – holečku,
nezapomeň na BARBORKU
mít větvičku na svém stolku!
Co šeptá si pod peřinou 
asi JITKA s KATEŘINOU?
Že napadne-li sníh,
budou jezdit na saních.
copak na to MIKULÁŠ, 
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 Od 1. října 2010 fungují pod MKZ tři taneční kroužky, které navštěvují děti od tří do patnácti let. 
Jarabáček navštěvuje 25 dětí nejen z Dnholce, ale i z nedalekých Novosedel a Jevišovky. Vedoucími jsou 
Jaroslava Jakubcová a Bronislava Šimčíková.  Cílem taneční a pěvecké výuky v kroužku je především 
osvojení si základů tradičních moravských tanců, jejich základní kroky a pohybovou výchovu. Zpraco-
vává tance, písně a zvykosloví nejen z oblasti moravského Slovácka, ale i Brněnska. Tanečky, říkanky a 
písničky byly mnohdy a mnohde v okolí  zapomenuty. V programu se střídají výstupy těch nejmenších dětí 
se školáky, jejichž projev je plný lehkosti a hlavně hravosti.  Vše je prezentováno prostřednictvím tvůrčí 
práce a originálním zpracováním krajového folklorního materiálu. Zázemí souboru i nadále poskytuje  
městys Drnholec.  Kroužek se schází pravidelně jednou 
týdně, a to v pondělí. Nedílnou součástí kroužku jsou 
rodiče, kteří se přímo účastní zkoušek, aby tak doma 
s dětmi mohli říkanky i písně procvičovat. Jarabáček má 
za sebou úspěšné vystoupení na Mikuláškém jarmarku 
v Dolních Dunajovicích. 15.ledna 2011 náš městys  bude 
Jarabáček  reprezentoval na veletrhu cestovního ruchu 
v Brně. V jarních měsících se budou děti připravovat na 
nové pásmo „A já mám koníčka vraného“, které předve-
dou na místní výstavě vína a na Den matek. 
 V letošním roce se nám podařilo obnovit taneční 
skupinu mladších děvčat, které lektorují dívky ze skupiny 
Small girls Pavla Čížková, Martina Hanáková a Kamila 
Kalousová. Děvčata se schází 2x týdně a zabývají se sty-
lem  disco show. Již čtvrtým rokem se pravidelně dvakrát 
týdně schází v sále kulturního domu také děvčata taneční 
skupiny Small girls, která vystupují nejen v Drnholci, ale 
také na tanečních přehlídkách v Břeclavě, Mikulově a 
Hrušovanech. 5. února 2011 se děvčata zúčastní celore-
publikové  soutěžní přehlídky pódiových skladeb s názvem 
„Let´s dance together 2011“ v Tišnově. Držte nám všem 
palečky, abychom měli úspěch nejen na domácím pódiu, 
ale právě za hranicemi našeho mikroregionu.
     Bronislava Šimčíková

**** KROUŽKY MKZ ****

co halí jej jen bílý plášť?
Ten má starost pouze o děti,
ať do pekla mu neodletí.
A už je tu LUCIE, 
co vždy z noci upije.
Adventu je polovina 
a za okny pěkná zima! 
A do svátku DAGMAR
nic nepřijde na zmar!
Nezapomeň na zvířátka, 
ať v zimě nepřijdou zkrátka.
To připomíná VLASTA –
jsou VÁNOCE a basta!
A je tu ten krásný den –
EVA s ADAMEM. 

Není to den obyčejný,
má kouzelnou moc, 
v noci Krista narození
přejde v BOŽÍ HOD.
To se sejde rodina, 
na dětství se vzpomíná.
A pokud dobrou vůli máte
i koledu si zazpíváte.
Na ŠTĚPÁNA není pána. 
Přivítejte přátele 
a bude ten den vesele.
Pohledem do kalendáře
zaplanou nám tváře,
je tu přece konec roku!
Co nedožene JUDITA,

DAVID sotva uvítá.
Tak nechme práce a veselme se, 
vždyť SILVESTR konec roku nese.
Noc je plná veselí, 
až půlnoc to vše rozdělí.
A jak na NOVÝ ROK, 
tak po celý rok.
Popřejem si lásku, zdraví,
buďme stále trochu hraví, 
vždyť starostí je přehršel,
to aby jeden vydržel!
Na TŘI KRÁLE o krok dále.
Pak budeme se těšit zas
na ADVENTNÍ krásný čas.
              Pavla Koňaříková 



18

Poděkování všem, kteří se podíleli na příjemném, přá-
telském, sobotním dopoledni.
 MKZ Drnholec (Bronislava Šimčíková), Úřad městyse 
Drnholec, sponzoři (APEX – HD s.r. o.,  AGRO Měřín a.s.), 
sponzoři vína (Milan Woznica, Bobek Kalous, František Šim-
čík, Jan Mrenica, Lukáš Kalianko, Jaromír Štětkař, Jiří Šebesta, 
Jaromír Pospíšil), řezníci (Bob Kalous, Radek Šimčík, Josef 
Štyks, Petr Ševčík, Vlastik Seďa, Zdenek Hanák), pomocníci řezníků (Tomáš Kalous, 
Michal Hanák), kuchařky (Eva Kalousová, Růženka Dominová, Blanka Marková, Sylva 
Fanová, Jana Seďová), svařené víno (Staňa Zámečník), pomocnice při obsluze (děvča-
ta z taneční skupiny Small girls: Martina 
Hanáková, Petra Marková, Hanka a Lenka 
Tomolovy, Dominika Bošiaková, Rená-
ta Pitáková, Pavla Čížková), vystupující 
soubory (Dunajek z Dolních Dunajovic, 
Troskáček z Troskotovic, Pomněnka z Tvr-
donic a místní Jarabáček), kováři, prodejci, 
děti a občané místní i z okolí.

4. Vánoční jarmark4. Vánoční jarmark
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Společenská kronika

LEDEN 
50 let    Beníček Josef
             Baranková Zdeňka
60 let    Rykrová Anna
             Škrdlová Ludmila
             Michalicová Noema 
65 let    Nešporová Božena
70 let    Vlčková Marie
             Hrabica František
             Šůstková Marie
75 let    Burianová Ludmila
82 let    Karbulová Esterka
83 let    Seďová Josefa
85 let    Luknarová Anna
86 let    Hanzlová Blažena 

ÚNOR
50 let    Rabatová Jaroslava
55 let    Štyks Miroslav
             Čeman Marci
             Miňová Marie
60 let    Kronovitová Věra
             Konečný Viktor
65 let    Dobrovolná Hana
70 let    Vrzalová Jiřina
75 let    Kopřiva Václav 
80 let    Čápková Elfrida
81 let    Pašková Mária
82 let    Ondráček Vlastimil
87 let    Pitáková Milada
89 let    Herková Marie

Za uplynulý rok z našich řad odešli
tito spoluobčané:

Marie Karbulová, Ludmila Novotná, 
Helena Závodyová, Aurelia Jarcová, 
Marie Šenkyříková,Marie Ovísková, 

Hedvika Reichlová, Alžběta Karbulová, 
Miroslav Lečbych, Julie Šulanová, 

Růžena Krejčová, Ludmila Tomaštíková, 
Helena Molnárová, Marie Hrůzová, 
Pavel Jelínek, Františka Štěrbová, 

Václav Čížek.
NEZAPOMENEME

V sobotu 27. 11. 2010 jsme  slavnostně přivítali a zapsali do Pamětní knihy obce 
tyto děti: Michaelu Himaľovou, Kateřinu Uhrovou(nedostavili se), Michala Štěpaníka 

a Terezu Gregušovou.

BŘEZEN
50 let    Šillová Ludmila
             Prustoměrská Naděžda
55 let    Ing Matoušek Jan
60 let    Tomáštík Jan
             Šebesta Jiří
65 let    Bravencová Marie
70 let    Konečný Josef
             Kudlíková Marie
75 let    Svobodová Helena
80 let    Kočí Jiří
             Kováč Jan
85 let    Novosádová Mária
86 let    Zámečníková Anna
87 let    Kalianko Juraj      
                     Blahopřejeme            

Vítání občánků v roce 2010

Životní jubi lea:

Ti, kteří hřáli nás, 
ti, jež jsme potkávali,
se nyní scházejí 
na naše pěšiny,
ti, kteří zemřeli, 
své staré nesou žaly
a usedli by rádi 
na práh hostinný.
  (Bohuslav Reynek)

Tichá vzpomínka

SOZ a matrika při Úřadu městyse Drnholec oznamují, že rozšiřují občanské obřady 
o stříbrné a zlaté svatby. Máte-li zájem oslavit tato významná výročí 

slavnostně v obřadní síni, kontaktujte, prosím, slečnu matrikářku Marii Ligasovou.
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***KINO DRNHOLEC***

Datum konání  Název  Místo konání Organizátor 

8.1.2011 Myslivecký ples Sál kulturního domu MS Rozvoj 

22.1.2011 Školní ples Sál kulturního domu ZŠ Drnholec 

29.1. 2011 3. Krojový ples Sál kulturního domu MKZ  a m stys Drnholec 

13.2.2011 D tský maškarní  karneval Sál kulturního domu MŠ a ZŠ Drnholec 

Únor 2011 Zájezd do term. lázní alovo MKZ 

Únor 2011 Zájezd do divadla Bídníci - Brno MKZ 

5.3. 2011 Šib inky Sál kulturního domu TJ Dynamo 

8.3.2011 MDŽ pro seniory Sál kulturního domu SOZ, M stys Drnholec 

12.3.2011 Fašank + pochovávání basy Sál kulturního domu MKZ 

27.3.2011 Dív í válka Sál kulturního domu MKZ 

Duben 2011 Zájezd do divadla Robin Hood - Praha MKZ 

25.4. 2011 Košt vína Sál kulturního domu Zahrádká i

30.4.2011 Pálení arod jnic Starátko Hasi i+ ar. III.kategorie 

10.5. 2011 Den matek Sál kulturního domu SOZ, MŠ a ZŠ Drnholec 

Kv ten 2011 Zájezd do divadla Kat Mydlá  - Praha MKZ 

28.5. nebo 4.6. 2011 Den d tí H išt  TJ Dynama M stys + organizace 

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V DRNHOLCI NA ROK 2011

Kino Drnholec připravuje v měsíci únoru, březnu a dubnu fi lmy (přesné 
termíny zatím nejsou od distribučních fi rem potvrzeny):
Občanský průkaz , Megamysl,  Letopisy Narnie: Plavba 
Jitřního poutníka, Hon na čarodějnice, Harry Potter a 
Relikvie smrti.
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25.6.2011 Zájezd do Strážnice Strážnice MKZ 

1.7.2011 Stav ní máje H išt  TJ Dynama Dynamo, Drn.chasa 

2.7.2011 Krojované hody H išt  TJ Dynama Dynamo, Drn.chasa 

3.7.2011 Krojované hody H išt  Dynama Dynamo, Drn.chasa 

ervenec 2011 ervencová noc H išt  TJ Dynama MS Rozvoj 

24.9.2011 Vinobraní Drnholecké nám stí MKZ, M stys Drnholec 

29.10.2011 T etí duši kový guláš Sál kulturního domu MKZ 

Listopad Zájezd do term. lázní alovo MKZ 

27.11.2011 Rozsvícení strome ku Nám stí SOZ, M stys Drnholec 

10.12.2011 5. váno ní jarmark U  kul.domu MKZ, M stys Drnholec 

Prosinec 2011 Posezení u ván. strom.  Sál kulturního domu SOZ, M stys Drnholec 

Prosinec 2011 P edváno ní zájezd Praha MKZ

Místní kulturní zařízení Drnholec pořádá 
v sobotu 29. ledna 2011 na 

         III. KROJOVÝ PLES           

12. 3. 2011 připravujeme v Drnholci fašaňkové veselí s průvodem
naší obcí a večer zábavu s pochováním basy, tentokráte 

v sále kulturního domu.

K tanci a poslechu hraje 
dechová hudba Hornobojani.

Zahájení je ve 20.00 hod. předtančením 
Slovácké besedy. Svým vystoupením 

obohatí ples NS Pálava.
Pořadatelé zvou srdečně krojované i nekrojované. 

Občerstvení a tombola zajištěna.
Vstupné 100,-Kč, krojovaní 50,-Kč.



22



23

Autorizovaný prodejce:

Kovo Malík s.r.o.
DRNHOLEC, Husova 538

Tel.: 607 114 460
Sídlo společnosti : 

Po – Pá od 6:30 do 16:00 hod.   Tel.: 519 520 930

Garážová sekční vrata 
již od 22.775,- vč. 
pohonu a montáže *

*více info na www.kovomalik.cz
nebo www.hormann.cz

Garážová vrata•průmyslová vrata
Pohony a ovládání
Rychloběžná vrata

Vnitřní a víceúčelové dveře
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Prosinec
Celé vánoční svátky máme zavřeno. 
Děkujeme za pochopení.
***
31.12.2010
V tento poslední den v roce máme otevřeno 
jako každý všední den. Přijďte si posedět s přáteli u krbu a skleničky dobrého vína.

Rok 2011Leden
1.-2.1.2011 Novoroční menu
  Přivítejte Nový rok v naší příjemné restauraci
21.-23.1.2011 Již 30. zvěřinový víkend
Únor
11.-14.2.2011 Oslavte u nás den Sv. Valentýna
25.-27.2.2011 21. tradiční rybí víkend-české ryby na staročeský způsob
Březen
4.-6.3.2011 Husí speciality
25.-27.3.2011 Vítání jara - netradiční jarní menu
                www.hoteldrnohlec.cz

Objednávky stolu prosíme na tel 519 519 307 nebo na recepci.
*******

Přejeme všem občanům Drnholce krásné Vánoce, hodně zdraví, lásky 
a duševní pohody v roce 2011.

Daniela a John Wornellovi se všemi zaměstnanci Hotelu Drnholec.

TJ Dynamo pořádá 5. 3. 2011 již tradiční Šibřinky. 
Začátek ve 20.00 a k tanci a poslechu hraje skupina Habakuk. 

Vstupné 70,-Kč. Srdečně zvou pořadatelé.


