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Slovo starosty

Vážení spoluobčané
Přinášíme vám další číslo Občasníku,
první v roce 2011. Zimní období skončilo,
oproti minulé zimě sice nebylo tolik sněhu,
ale zase jsme si užili mrazů. Fašank je za
námi, basa je pochovaná, nastalo jaro. Součástí tohoto čísla je taktéž vložený informační
letáček o Drnholci. Mnozí z Vás ho již mají,
těm zbylým ho předkládáme nyní. Důvod
vydání je zřejmý – podat turistům a návštěvníkům Drnholce základní informace o našem
městysi. Na výrobu letáčku se podařilo v
rámci Dobrovolného svazku obcí Mikulovsko
získat dotaci ve výši 31 tis. Kč.
Pokračovaly práce na opravě budovy

Úřadu městyse, které probíhaly zejména v
interiéru. Pokud to dovolovalo počasí, pracovalo se taktéž na pokládání nového parkoviště ze zámkové dlažby, protože stávající
bylo naprosto nevyhovující. Podařilo se kompletně zrekonstruovat knihovnu, jejíž otevření proběhlo začátkem března. Dokončena je
i nová zasedací místnost v přízemí, zbývá ji
ještě vybavit inventářem. Červnové zasedání
zastupitelstva by již mělo proběhnout v těchto nových prostorách. Zrekonstruovány jsou
taktéž oba dva vstupy do budovy, kde byla
vyměněna elektroinstalace, byly sníženy stropy, jsou zde nové omítky a dlažba. V době,
kdy budete číst tyto řádky, by již mělo kolem
úřadu stát lešení a mělo by být započato v
zateplování budovy. Pokud vše půjde dobře,
měly by být práce dokončeny do konce května.

Samozřejmě souběžně pokračovalo taktéž zateplování základní školy. Zde je plášť
budovy v současné době zateplen zhruba z
jedné poloviny.
Určitě si většina z vás všimla, že se v
zimě zřítila část horní cihlové zdi na hřbitově. Zeď byla viditelně ve špatném stavu již
delší dobu, proto jsme na její opravu vyčlenili finanční prostředky v letošním rozpočtu.
Bohužel příroda byla rychlejší a vlivem deštivého počasí se zeď zřítila dříve, než jsme
stačili přistoupit k jejímu rozebrání a novému
vystavění. Do této chvíle byla odklizena suť a
místo bylo vyčištěno. Práce na výstavbě nové
zdi započnou co nejdříve.
Koncem února byly zprovozněny nové
internetové stránky městyse. Původní byly
zastaralé, nevyhovující a nepřehledné. Tohoto úkolu se ujal Ing. Bronislav Kocman, za
což mu patří velké poděkování, protože ho to
stálo množství práce a času. Stránky se samozřejmě ještě budou vyvíjet, budou se doplňovat další informace atd. Je toho opravdu hodně a všechno nelze udělat najednou. Myslím
si, že se stránky opravdu povedly, i když se již
našel první kritik. Ale to také patří k práci.
V letošním roce byly podány žádosti o
dotace na následující akce:
• restaurování sochy – pylonu u kostela
- dotace Ministerstva kultury, žádáno
o 79 tis. Kč, celkové náklady 89 tis. Kč
• vybudování víceúčelového sportovního
hřiště v areálu školy
- dotace Jihomoravského kraje z Programu prevence kriminality, žádáno o 459 tis.
Kč, celkové náklady 510 tis. Kč
• oprava kapličky na hřbitově
- dotace Ministerstva pro místní rozvoj,
žádáno o 190 tis. Kč, celkové náklady
270 tis. Kč
• výsadba a regenerace zeleně v obci
- dotace Státního fondu životního prostředí, projekt k žádosti je před dokončením,
bude žádáno o cca 1 mil. Kč
• vybudování turistické rozhledny
U Křížku
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- dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu malých projektů Jižní Morava – Dolní Rakousko, žádáno o 20 000 EUR,
celkové náklady 40 000 EUR
• oprava historické radnice
- dotace Ministerstva financí - zde nepíši o
možné výši dotace, zatím je to neznámá
• změna systému vytápění v ZŠ (z uhlí na
plyn) a umístění solárních panelů k ohřevu
vody na budově ZŠ
- dotace Státního fondu životního prostředí, žádáno o 1,3 mil. Kč, celkové náklady 1,5
mil. Kč
• oprava a zateplení hasičské zbrojnice
- dotace Jihomoravského kraje, žádáno o
1,5 mil. Kč
Samozřejmě v tuto chvíli nevíme, jestli
u jednotlivých žádostí uspějeme. O tom Vás
budu informovat v příštím čísle Občasníku.
Počátkem roku společnost STKO Mikulov, ve které má svůj podíl taktéž Drnholec,
vydražila obloukovou halu, která stojí za
ořechovým sadem na Výsluní při cestě k
bývalé skládce. Zde je nyní zřízeno překladiště směsného komunálního odpadu (obsah
našich popelnic) a taktéž se zde dotřiďují
plasty a papír, je zde instalována váha. Proč
překladiště? Důvod je ten, že celorepublikově nastává situace, kdy ukládání odpadu na
skládku do země (u nás Žabčice) začíná být
dražší, než pálení ve spalovně. Do haly vozí
kukavozy odpad, který se vysype a následně
překládá na kamion s návěsem – velkoobjemovým kontejnerem, který odpad vozí do
spalovny do Brna. Do této haly mohou vozit
odpad i občané, podnikatelé a firmy z Drnholce. U vytříděného papíru a plastů je uložení
zdarma, za komunální a objemný odpad se
platí. Nedá se zde uložit nebezpečný odpad,
sklo a stavební suť. Klíčová výhoda je v tom,
že případně můžete ušetřit finanční prostředky za dopravu na skládku do Žabčic. Prosím
neplést si tento provoz se sběrným dvorem.
Ten bude stát jinde a bude se otevírat v příštím roce. Odpady v hale můžete odevzdávat v
pracovních dnech od 7 – 14 hod.

V úterý 12.4. od 14 – 18. hod. opět
proběhne na Dyjské ulici u garáží vedle stavebnin sběr elektroodpadu. V sobotu 16.4.
bude proveden sběr nebezpečného odpadu.
Kontejner bude přistaven v 9.15 – 10.15 hod.
na Výsluní a v 10.15. - 11.15. hod. na Dyjské
ulici. Zde bude taktéž zároveň umístěn kontejner na objemný odpad.
Posledního ledna bohužel ukončila svoji
činnost lékárna, kterou provozovala společnost Hrušovanská lékárna, spol. s r.o. Důvod

byl ten, že provoz lékárny v Drnholci byl
dlouhodobě ztrátový a taktéž to, že se provozovateli nedařilo lékárnu obsadit odborným
personálem. Snažili jsme se prostory lékárny
pronajmout jiným společnostem, bylo jednáno s dalšími třemi, ale bohužel jsme nebyli
úspěšní. Důvod odmítnutí byl vždy stejný
– ztrátový provoz a nedostatek odborného
personálu. Rádi bychom lékárnu opět obnovili, ale musím říci, že v této věci začínám být
skeptický.
Jan Ivičič, starosta

Místní oslava MDŽ pro seniorky

V úterý 8. března odpoledne, za účasti bezmála 50 drnholeckých seniorek, se uskutečnila v sále
kulturního domu místní oslava MDŽ pod patronací Sboru pro občanské záležitosti. Místostarostka obce v krátkém projevu připomněla
historii a význam tohoto dne pro dnešek a
poté s krátkým kulturním programem vystoupila školní družina pod vedením paní Miluše
Kneeové a taneční skupina při MKZ Drnholec
(žákyně 4.-6. ročníku ZŠ). Prezentaci a ochutnávku produktů švýcarské firmy Just a Nahrin
připravila paní Petra Konečná. Slunečné
odpoledne zakončila neformální beseda mezi
přítomnými ženami a členkami SOZ u šálku
čaje, kávy a malého občerstvení. Věříme, že
se v tak hojném počtu setkáme i za rok.
HLEDÁME KRONIKÁŘE/KRONIKÁŘKU DRNHOLCE
Vážení spoluobčané, kdo z vás by měl zájem psát obecní kroniku, přihlaste se do 30.
dubna 2011 v kanceláři Úřadu městyse Drnholec.

MĚSTYS DRNHOLEC, SOZ, MKZ, ZŠ A MŠ DRNHOLEC
srdečně zve všechny maminky na místní oslavu DNE MATEK,
která se bude konat v neděli 8. května 2011 ve 14 hodin v sále kulturního domu.
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Velikonoce

Velikonoce, které budeme prožívat, jsou
pozváním k oslavě a rozjímání, událostí, jež
jsou velmi starobylé a významné a v Ježíši Kristu dostávají nový, duchovní rozměr.
Židé ve 13. stol. př. Kr. vycházejí z egyptské země otroctví, a to mocným Božím zásahem.
Bůh totiž pobil všechny prvorozence u lidí i u
dobytka v egyptských rodinách, zatímco Izraelity ušetřil. Bylo to díky znamení krve beránka
na veřejích dveří, beránka, kterého Židé jedli
oné velké noci, kdy se chystali vyjít z otroctví na
svobodu. Ježíš jako syn svého národa slavil také
Velikonoce a před svou smrtí, kdy to bylo naposled, dal této velikonoční večeři nový význam.
Na Zelený čtvrtek si připomínáme, jak Ježíš
začal večeři umýváním nohou učedníků, a tak
nám dal příklad, abychom ho v jeho službě
druhým napodobovali. Evangelista Lukáš píše:
Potom vzal chléb, pronesl díkůvzdání, rozlámal
ho a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které
se za vás vydává. To konejte na mou památku.“
Stejně vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl:
„Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás prolévá.“ Těmito slovy ustanovuje
svátost oltářní, slaví první mši svatou, mysticky
zpřítomňuje oběť kříže, kterou dovršil den na to
na hoře Golgotě.
Velký pátek je den, kdy Ježíš o třetí hodině
zvoláním: „Otče, do tvých rukou odevzdávám
svého ducha!“ svou oběť dokonal. Ježíšovo
utrpení a smrt uctíváme o velkopátečních obřadech, kdy se čtou pašije (část evangelia o Ježíšově utrpení a smrti), uctíváme kříž a přijímáme
Tělo Páně.
Bílá sobota je den, kdy všechno zmlklo, Ježíš
odpočívá v hrobě, křesťané se přicházejí modlit
k Božímu hrobu v kostele. V sobotu po západu

slunce se církev schází, aby slavila největší slavnost roku - vigilii Bílé soboty. Začíná slavností
světla při žehnání ohně a paškálu, pokračuje
bohoslužbou slova, ve které se před námi odvíjí
celé dějiny spásy, dále křestní bohoslužbou, při
které obnovujeme své křestní závazky, a končí
bohoslužbou oběti.
Ježíšovo drama je stále živé a každý se svým
jednáním k někomu přidává. Ke lhostejným, kteří stojí stranou, k veleknězi, který Ježíše obviňuje, k Pilátovi, který ví o Ježíšově nevině, a přece
ho odsoudí, k Marii či Veronice, které Ježíše
těší, k vojákům, kteří ho bičují, k lotrovi, který
se vysmívá Ježíši tváří v tvář smrti, nebo k tomu
druhému, který uvěřil, litoval a byl zachráněn.
Velikonoce jsou dny největší radosti a naděje
- už nejsme otroky hříchu a smrti, ale obmyti
Kristovou krví máme skrze víru účast v jeho
zmrtvýchvstání, podíl na jeho nesmrtelnosti a
věčné slávě.
Prožíváme tříletou přípravu na oslavu
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Moravu. Letošní rok je věnován křtu a brněnský
biskup Mons. Vojtěch Cikrle k němu vydal Pastýřský list. Připomněl v něm, že být křesťanem je
nejvýznamnější povolání, kterého se nám dostalo. Vyzval nás, abychom vyhledali svou křestní
svíci a denně se u ní pomodlili, abychom si dali
do bytu kropenku, jež nám připomene náš křest
a vyhledali křestní roušku.
V závěru listu píše: „Přijďte prosím prožít Velikonoce do kostela. Tím myslím prožít
obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a velikonoční vigilie, které tvoří jeden celek, jednu
bohoslužbu. Milé sestry a bratři, nakonec ještě
jedna prosba: Během postní doby přijměte svátost smíření, abyste mohli s čistým srdcem prožít
jedinečnost svého křtu.“
Požehnané svátky velikonoční Vám přeje
P. Jiří Komárek, farář

Bohoslužby o Velikonocích

Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Neděle velikonoční
Drnholec
Novosedly

16.30
18.00

16.30
18.00

20.00
23.00

9.00
10.30

Jevišovka: Velký pátek: 15.00 křížová cesta, Neděle velikonoční: 7.30 mše svatá
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15. ročník gymnastických závodů
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V sobotu 5. 3. 2011 se konal
již 15. ročník gymnastických závodů. Přijelo soutěžit
82 závodníků z 12 škol a tělovýchovných
jednot z naší oblasti. Z našich gymnastů
dosáhli medailová umístění tito:
V kategorii 3. - 5. tříd: Lenka Růžičková
3. místo, Jakub Křivánek 2. místo
V kategorii 6. a 7. tříd: Nadim Abassy
1. místo, Rudolf Ivičič 2. místo
V kategorii 8. a 9. tříd: Ivana Kneeová
1. místo, Martina Hanáková 2. místo,
Kamila Kalousová 3. místo
Jako jediný v kategorii mužů si přišel
zasoutěžit náš bývalý žák Martin Ondráček.
Blahopřejeme všem medailistům, ale
i ostatním žákům, kteří naši školu důstojně reprezentovali. Ke zdařilé akci přispěli
rovněž ti, kteří pomáhali závody nachystat
nebo se na jejich realizaci podíleli. Jsou to
učitelé, provozní zaměstnanci, kuchařky a
nemálo žáků, kteří pomáhali nebo vystoupili s pohybovými skladbami. Všichni přispěli k dobrému jménu naší školy.
Katka a Libor Smíškovi
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ÚSPĚCH SPORTOVNÍCH GYMNASTŮ VE SLAVKOVĚ

Po prvním březnovém víkendu,
kdy se uskutečnilo
již tradiční, v pořadí již patnácté setkání
nadějí ve sportovní gymnastice v tělocvičně
základní školy v Drnholci, kde předvedli své
umění především ti nejmenší, se ve středu 9.
března zúčastnilo dvanáct mladých gymnastů z této školy krajského přeboru, který
se tentokrát konal ve Slavkově u Brna. Drnholečtí se mezi nejlepšími z Jihomoravského kraje neztratili. Všechna tři družstva
se dostala na stupně vítězů, starší žákyně
skončily na druhém místě, družstva starších
chlapců a mladších dívek na místě třetím.
Z jednotlivců se na třetích místech
umístily Ivana Kneeová a Karolína Mrenicová. Za účasti téměř stovky nejlepších
závodníků z celého Jihomoravského kraje
se jedná o velký úspěch reprezentantů této
základní školy z Mikulovska, na němž se
podílejí i jejich trenéři-učitelé Kateřina a
Libor Smíškovi.

Jiří Janeček

Zateplení školy *************
*************
10.2.2011 proběhla na základní škole kontrola ze Státního fondu životního prostředí
za přítomnosti zástupce stavební firmy, stavebního dozoru a vedení školy. Kontrolována byla administrace projektu a skutečný stav postupu a kvality zateplení. Nebyly
shledány žádné závady. Po kontrole bylo v neformální debatě s pracovníky SFŽP vedení školy seznámeno s dotační politikou a byla mu nabídnuta konzultace při podání
další žádosti. Protože se pracuje na podání další žádosti (změna vytápění – odstavení stávající kotelny), bude nabídka využita. Tělocvična je využívána v odpoledních a
večerních hodinách už mnoho let a stávající systém vytápění neumožňuje ekonomickou regulaci topení jen v určitých
částech budovy, což nový systém umožní i s měřením odběru tepla.
S ohledem na demografický vývoj bude
školní budova v nedaleké budoucnosti
využívána i k jiným činnostem obce,
proto nynější prostředky vynakládané
Jiří Staša
obcí se časem zúročí.
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Zápis do první třídy
Letošní zápis budoucích prvňáčků jsme připravili v tělocvičně školy, protože jsme chtěli
vyzkoušet něco nového a také proto, aby si
mohly děti zkrátit případné čekání různými
pohybovými aktivitami. Po počátečním ostýchání se děti také zásluhou pomocníků z páté
třídy rychle „rozkoukaly“ a mnohým se pak
ani nechtělo hry ukončit a jít plnit úkoly, které byly pro ně nachystány. Na sedmi stanovištích se seznámily s některými povoláními
a formou hry zde dokazovaly svou připravenost na vstup do školy.
Celorepublikový trend silného ročníku se
potvrdil i u nás. Z Drnholce se přišlo zapsat
23 dětí, z toho u tří požádali rodiče o odklad
školní docházky. Šest dětí nastoupí v září
z Jevišovky, jedna dívka z Brodu nad Dyjí,
jedna z Nového Přerova a jedna z Mikulova.

Jana Juřenová

Policie beseduje s dětmi o bezpečí ve virtuálním světě
Jaká nebezpečí číhají na děti na internetu a jak by ho tedy měly používat,
aby se jim vyhnuly. To bylo hlavním tématem besed, které ke konci roku
zorganizovalo mikulovské obvodní oddělení Policie ČR na základních
školách v Mikulově, Březí, Drnholci a Novosedlech.
Téměř dvě stě čtyřicet žáků čtvrtých a pátých tříd se tak v prosinci od
praporčice Bc. Magdy Stroblové dozvědělo, že by se měli mimo jiné vyvarovat zveřejňování
svých osobních údajů či fotografií. „Nikdy totiž nevíte, kdo a jak je může zneužít,“ varuje
prap. Stroblová. Na školách se přitom zaměřila hlavně na problematiku kyberšikany, která se
týká šikanování prostřednictvím mobilních telefonů nebo internetu. Třeba posílání anonymních výhrůžných sms zpráv. „Takové případy nejsou ojedinělé,“ potvrdila pokračování
prap. Stroblová.
na str. 8
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I proto razí vedoucí Obvodního oddělení v Mikulově cestu primární prevence. „Chceme udělat všechno pro to, abychom podobnému počínání zamezili. A jelikož v této oblasti hraje hlavní roli informovanost a osvěta, v besedách hodláme pokračovat,“ naznačil nadporučík Bc.
Ondřej Třešňák. Podle policistů je rovněž důležité, aby se případné oběti kyberšikany naučily
problém pojmenovat a řešit ho. V první řadě s rodiči a učiteli.
„Dospělí by se měli zbavit dojmu, že pokud dítě sedí doma nebo ve škole u počítače, je
v bezpečí,“ zdůrazňuje prap. Stroblová. S dětmi hovořila rovněž o takzvaném kybergroomingu. To je pojem, který označuje komunikaci prostřednictvím internetu, v níž chce virtuální
uživatel donutit svůj protějšek k osobní schůzce. Ta potom může skončit obtěžováním či týráním. „Každé dítě, které by se nám touto činností podařilo ochránit, by pro nás bylo velkým
Dana Smrčková, Mikulov
úspěchem a také zadostiučiněním,“ uzavřela prap. Stroblová.

Projekt
„JÁ NA TO MÁM“
Milí čtenáři, předkládáme vám ukázky
prací žáků z prosincového projektového týdne. Žáci a žákyně 5. ročníku popustili uzdu
své fantazie a v rámci svého tématu „Ze života našich předků“ vymysleli několik „Drnholeckých pověstí“. Žáci a žákyně 9. ročníku
literárně ztvárnili své zážitky z navštívených
míst v rámci tématu „Žijí mezi námi“.
O nešťastné lásce
Povím vám příběh o velké lásce. Kdysi
dávno žil v Drnholci chlapec jménem Janek,
kterému se tuze líbila dívka Fanynka. Problémem bylo, že Fanynka byla dcera sedláka a
Janek jenom pacholek na jejich statku. Starý
sedlák proto jejich lásce moc nepřál – chtěl
svou dceru provdat do lepší partie. Mladí
milenci se scházeli tajně a Fanynka musela
odolávat náporu otcových nápadníků.
V té době se stalo celé drnholecké
panství majetkem rodu Teuffenbachů. Lidé
byli poddanými nového pána Kryštofa, který přebudoval chátrající hrad na renesanční
zámek. Fanynka byla tak krásná, že se do
ní zakoukal sám pan Kryštof. Pro starého
sedláka to byla konečně dobrá partie a začal
chystat svatbu. Mladí milenci museli svou
lásku přiznat a doufali, že sedlák i pan Kryštof změní svůj názor. Pan Kryštof se ale rozzlobil, Janka obvinil, že krade na sedlákově
statku a postavil ho před soud. Tenkrát soud
zasedal na staré radnici. Tam Janka mučili a
vyhrožovali, že ho zabijí, jestli se nevzdá lás8

ky k Fanynce. To však Janek neudělal, proto
byl přivolán kat z Brna a Janek byl oběšen na
Šibeničním vrchu. Kryštof si vzal Fanynku a
žil s ní na novém zámku. Ta však nedokázala zapomenout na Janka a z nešťastné lásky
skočila brzy po svatbě do rozvodněné Dyje.
Julie Konečná, 5. ročník

Drnholecké vězení na radnici
Kdysi dávno, ještě za vlády Teuffenbachů, byla v Drnholci v roce 1591 vybudována pěkná radnice v renesančním slohu s krásně zdobenými stropy. Široko daleko nebylo
hezčí, proto na ni byli drnholečtí pyšní.
V patře radnice zasedal hrdelní soud.
Soudil a trestal zlodějíčky a zločince z Drnholce a okolí. Ve sklepě radnice bylo vězení
s pomůckami útrpného práva. Za menší tresty se trestalo přivazováním na pranýř nebo
drcením prstů na palečnici. Za těžší zločiny
se trestalo natahováním na skřipci. Poprava
nebo oběšení na Šibeničním vrchu čekalo
nejtěžší zločince. Často se z radnice ozývalo
naříkání, sténání a křik mučených , týraných
a odsouzených vězňů.
Říká se, že za dnešní polorozbořený,
zchátralý a opuštěný stav radnice může dávná kletba vězněných. Ti si přáli, aby radnice
zchátrala a trpěla tak jako oni ve vězení. I
dnes můžeme slyšet naříkání z radnice. Ale
je to jen vítr, který se prohání opuštěnou
budovou.
Petr Záhorszký, 5. ročník

Hodný rarášek
Kdysi dávno za městečkem Drnholec
byla a pořád roste vinná réva. Kousek vinice
patřil také dvěma bratrům – Honzovi a Pavlovi. Honza byl líný, ale Pavel byl pracovitý
a dobrosrdečný. Jednoho říjnového rána šel
Pavel sklidit svou úrodu. Polekal se, když
viděl, že všechny jeho hrozny jsou pryč.
Smutně si sedl na kámen, když vtom mu
něco zaklepalo na rameno. Pavel se polekal,
když vedle sebe spatřil malého skřítka. „Já
jsem rarášek,“ představil se skřítek. „Vím, co
tě trápí, Pavlíku.“ Pavel se podivil, že rarášek zná jeho jméno, ale nic neříkal. Rarášek
pokračoval. „Pomůžu ti uchránit tvé hrozny, protože vím, že máš dobré srdce. Příští
rok běž sklidit hrozny už v září, jinak by ti
zlá čarodějnice všechno vzala,“ dovykládal
rarášek a zmizel. Další ráno se vypravil na
hrozny Honza. Když došel k cíli, spatřil, že
všechny hrozny jsou pryč. Situace se opakovala jako předchozí den. Rarášek Honzovi
poradil stejně jako Pavlovi, i když věděl, že
je Honza hrozně líný.
Uběhl rok a nastalo září. Pavel se vydal
hned ráno na hrozny tak, jak mu rarášek
poradil. A opravdu, všechny hrozny byly na
keřích. Pavel je rychle posbíral a šel domů.
Honza se ale nepoučil a šel sbírat hrozny
zase až v říjnu. Taky na to doplatil. Na žádném z keřů nenašel ani jeden střapec a zlá
čarodějnice si dál pochutnávala na jeho hroznech.
A tak to platí dodnes. Pěkné hrozny
sklidí a dobré vínko pije jen pilný a poctivý
Kateřina Uhlíková, 5. ročník
vinař.
Žijí mezi námi (úvaha)
Motto: Největším dobrem je žít podle přírody. Žít je ta nejkrásnější věc na světě.
Jsou mezi námi. Denně se s nimi potkáváme. Denně s nimi navazujeme kontakt.
Lidé drogově závislí, lidé s handicapem.
Sedím tu, společně s tužkou a kouskem papíru a mám se zamyslet nad těmito lidmi.
Lidé s handicapem, mentálním postižením
nebo kombinovanými vadami. Ano, i takoví
lidé mezi námi žijí. Myslím si, že se tato sku-

pina lidí dá rozdělit na dvě části. Lidé, kteří
se s handicapem narodili a ty, kteří ke svému handicapu přišli v průběhu života. Měla
jsem tu možnost se s těmito lidmi setkat. Při
setkání s klienty ústavu Břežany byla hluboko ve mně myšlenka, proč já můžu normálně
žít a oni ne? Jsou to přece taky jenom lidé.
Taky mají city, potřeby, přání…Je to fakt,
že žijí ve svém světě. Většina z nich si na
Vánoce nepřeje mobil, MP3…, ale být doma
se svou rodinou. Ale málokterým z nich se
přání splní. Proč? Je to tím, že se jim rychle mění nálada, že jsou na vozíčku zabalení
v dece a jen mlčky sedí nebo tím, že je rodina
prostě skrz jejich handicap nechce mít doma.
Další starosti. Zkusme se vžít do jejich kůže.
Chtěli bychom trávit Vánoce, a nejen Vánoce, někde mezi lidmi, kteří nám rodinu jen
nahrazují? Jich se nikdo neptá, zda-li chtějí,
protože oni musí. Jsou nesvéprávní. Dokázala
bych ale já někoho takového mít doma? Trávit s ním Vánoce a jiné svátky a všední dny?
Nedokážu si na tuto otázku plně odpovědět.
Ale spíše ne. Není to proto, že bych k těmto
lidem měla odpor nebo se jich dokonce bála.
Mám s nimi neskutečně moc velký soucit,
ale protože jsem citlivá, lítostivá, tak vím, že
bych jim nijak, maximálně svou přítomností,
nepomohla. Oni mají svůj svět, tak proč jim
do něj zasahovat.
Další odlišnou skupinou od „normálních“ je seskupení drogově závislých lidí.
Proč se těmito lidmi zabývat? Proč přispívat
na různé organizace, na podporu právě těchto
lidí? Ale víme my vůbec, co takový člověk
má za sebou? Jak se k drogám, alkoholu či
jiné omamné látce dostal? Ano, spousta těchto lidí začala jednou s myšlenkou, že to jen
„zkusí“, ale takové „jen“ se najednou obrátilo
v to, že skončit jde velmi těžko nebo vůbec.
Některé k omamné látce přivedl jiný důvod.
Rozvod, rozpad rodiny, ztráta domova, můžu
jich jmenovat spoustu, ale všechny většinou
skončily stejně. Pár z nich se svůj problém
snaží vyřešit. Ale nikdy už to nebude takové
jako dřív. Člověk pak musí začít žít úplně od
nuly. Hledat si nové kamarády, novou rodinu,
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někdy i domov. Já osobně jsem se ještě nikdy
nesetkala s někým, kdo spadl až na samé dno
právě kvůli těmto látkám. A ani nechci. Na
druhou stranu vím, že kdyby do takových
problémů spadl třeba někdo z mých kamarádů nebo někdo z rodiny, snažila bych se mu
co nejvíce pomoci, protože se do takových
situací může dostat každý z nás.
Celý život je jeden velký otazník. Co
bude dál? To nikdo neví. Nejlepší cestou
k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před
neštěstím jiných. Člověk by se měl chovat
tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu
krutě mstí.
Renáta Pitáková, 9. B.
Žijí mezi námi (úvaha)
V rámci projektového týdne jsme navštívili zámek Břežany. To je domov pro osoby
se zdravotním postižením, převážně s mentálním. Tahle exkurze byla zajímavá nejen
tím, že jsme se dozvěděli, jak tihle lidé žijí,
ale taky s jakými problémy se denně potýkají. Je to obdivuhodné, co všechno dokážou
vyrobit. Jak se někteří zvládnou sami o sebe
postarat. A spoustu dalších věcí. My, zdraví
lidé, si už ani neuvědomujeme, co všechno
díky našim smyslům dokážeme, že je to dar,

„MINI MUZEUM“
V rámci projektu JÁ NA TO MÁM
vzniklo ve sklepních prostorách Základní školy v Drnholci „mini muzeum“. Díky
darům a dlouhodobým zapůjčením některých exponátů se mohou nejen žáci naší školy, ale i veřejnost seznamovat s předměty,
které byly pro naše předky běžné, ale v dnešní době už nepoužívané, často již vzácné a
kuriózní. Správci muzea by byli rádi, kdyby
se postupně „mini muzeum“ obohacovalo o
další exponáty.
Kdo by chtěl přenechat různé staré
předměty a zdánlivě již nepotřebné věci z
domácností, řemeslnických dílen pro budoucí pokolení k dokumentaci života předchozích generací, nechť se ozve na telefonním
10

kterého bychom si měli vážit. Ovšem někteří
lidé to berou jako samozřejmost. Handicapovaným lidem se smějí, nebo se znechucením
na ně ukazují a mají hloupé poznámky. Ale
proč? Proč se k sobě nechováme jako rovný
s rovným? Nemusí to být jen lidé handicapovaní, můžou to být taky lidé jiné barvy pleti. Pořád se mezi námi najde někdo, kdo se
jim bude smát. Jen kvůli tomu jak vypadají?
Vždyť je to člověk, zrovna tak jako já nebo
vy. Tak proč dělat rozdíly? Na tuto otázku
si musí odpovědět každý sám…Ale uvědomují tihle lidé, jak ubližují tomu druhému?
Ne. Těmhle lidem je to jedno. Myslí si, že
když oni měli to štěstí a narodili se zdraví,
v dobré rodině a s dobrým zázemím, že už je
nic podobného v životě nemůže potkat. Ale
to je omyl. Každého z nás to může potkat.
Třeba ne hned, ani za měsíc, ale klidně až
za deset let. Proto by se nad sebou tihle lidé
měli zamyslet. Musím přiznat, že i já občas
utrousila hloupou poznámku, když jsem na
ulici potkala někoho, kdo vypadal jinak než
já. Ale teď se za to stydím. A po téhle zkušenosti, co mě potkala na zámku v Břežanech
vím, že už tak hloupá nebudu a budu k nim
shlížet ne s odporem, ale s obdivem.
Jitka Křemečková, 9.A.

VE ŠKOLE

čísle 723 758 456 – paní učitelka Hedvika
Škrabalová, případně osobně u paní Škrabalové ve škole.
Hedvika Škrabalová

karneval

Dětský

*****************

Nedělní
odpoledne 13. února
strávily menší i větší děti v maskách za doprovodu svých rodičů, prarodičů, tetiček i strýčků v sále kulturního domu
v Drnholci. Nálada byla úžasná, tancovalo se při živé hudbě v podání pana učitele
Bárty, vyhrávaly se hračky na kole štěstí,
soutěžilo se (maminky a tatínkové se také
přidali), mlsalo se, zkrátka bylo veselo.

Chtěla bych ještě jednou poděkovat sponzorům,
pomocníkům a všem, co
přišli a postarali se o dobrou náladu a příjemnou
atmosféru. Hanka Vlková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
A JEJÍ NOVÝ INTERIÉR
Během týdne (7. 2. - 11. 2.) se školka dost změnila.
Proinvestovalo se zde půl milionu Kč, které školka
vyhrála v 1. ročníku soutěže

„Péčí o svůj domov pomáhejte dětem“.
Učitelky MŠ Drnholec
11

Myslivci bilancovali rok 2010

Dne 19.2.2011 se sešli členové mysliveckého
sdružení na výroční členské schůzi, aby vyhodnotili svoji činnost v roce 2010. Členská základna má v současné době 40 členů.
Jarní období jsme zahájili pravidelným sčítáním zvěře. Následně sdružení uspořádalo
brigádu na úklid odpadu v honitbě, kterého je
v okolí Drnholce požehnaně.
V roce 2010 jsme založili myslivecká
políčka na téměř 10 ha. Vysety na nich byly
kukuřice, pohanka, proso, krmná kapusta,
oves, pšenice a vojtěška. Cílem políček bylo
poskytnout zvěři potravu a krytinu zvláště v podzimním a zimním období, kdy jsou
sklizeny všechny zemědělské plodiny na sousedních polích. Během velmi krátké doby je
tak omezen zdroj a rozmanitost potravy pro
drobnou i spárkatou zvěř. Políčka nebyla
z ekologických důvodů chemicky ošetřována.
V letošním roce bychom v této činnosti chtěli
pokračovat.
Myslivci kromě pravidelné péče o zvěř
v podzimním a zimním období opravovali myslivecká zařízení, která byla zchátralá
z důvodu stáří nebo činností vandalů. V současné době má sdružení 37 míst se zásypy a
krmelci. Byl postaven jeden zateplený posed
a několik sedaček. V letním období bylo pravidelně zajišťováno doplňování 20 betonových
napáječek.
Uspořádali jsme pro členy sdružení dvoje
střelby na střelnici v Brodě nad Dyjí. Jarní na
památku našeho člena Josefa Čápka. V polovině léta byla nachystána taneční zábava „Červencová noc“. Bohužel počasí k nám v plánovaný termín nebylo přívětivé, a abychom
zábavu nemuseli přejmenovat na Listopado12

vou noc, tak jsme ji na poslední chvíli zrušili.
Konec roku byl ve znamení příprav „Mysliveckého plesu“. Ples doprovázelo vystoupení
skupiny mysliveckých trubačů a přijetí člena

mezi myslivce. Kromě pochutin jako srnčího
guláše a kančího flamendru se podařilo připravit hostům i pestrou zvěřinovou tombolu.
V tombole bylo možné ze zvěřinových cen
vyhrát koloucha, 6 ks daňčí zvěře, 6 divokých
prasat, 3 muflony, srnčí zvěř, zajíce a bažanty.
Děkujeme všem sponzorům za jejich sponzorské dary.
V loňském roce byly uspořádány dva
hony, na kterých se ulovilo 55 zajíců a 37
bažantů. Uspořádaly se 3 naháňky na černou
zvěř. Myslivci celkově ulovili 66 ks srnčí zvěře, 15 ks černé zvěře, 5 ks divokých hus, 17 ks
divokých kachen, 34 ks lišek, 1 ks jezevce a 6
ks kun.
Závěrem srdečně děkuji všem aktivním
členům za jejich činnost v loňském roce a do
další činnosti přeji LOVU ZDAR !
Ing. Bronislav Kocman
předseda MS „ROZVOJ“ Drnholec

Kroužek mladých ochránců
přírody a myslivosti bilancuje

Kroužek vznikl loňského roku při MS ROZVOJ. V samém počátku jsme měli sedm
svěřenců. Během roku se počet ustálil na
deseti. Nyní je šest dětí z Drnholce a čtyři
z Jevišovky. Jsou to děti z mysliveckých i
nemysliveckých rodin. Náplní kroužku je
především ochrana přírody a poznávání zvěře. Značnou pozornost věnujeme mysliveckým tradicím a myslivecké mluvě. Snažíme
se děti vzdělávat formou soutěží a kvizů,
které probíhají venku v přírodě. Uspořádali jsme pro ně střelby ze vzduchové zbraně,
vyráběli jsme makety krmných zařízení,
zkušený kynolog pan Tomaštík jim předvedl výcvik loveckého psa. Zúčastnili jsme se

jarního sčítání zvěře, brigád na úklid honitby. O tom, že jsou děti velmi vnímavé, jsme
se přesvědčili právě na vycházkách, kde děti
objevovaly i to, co do přírody opravdu nepatří – haldy odpadků na místech, kde by je
snad nikdo nečekal. Těší nás, že se do jejich
povědomí dostává to, že myslivci nejsou
žádná neorganizovaná horda, ale lidé, kteří
svou práci pro myslivost dělají zodpovědně
a dle pravidel pevně stanovených.
A co nás čeká v tomto roce? Plánujeme jarní výšlap na Pálavu, návštěvu výstavy
trofejí, jarní svod loveckých psů, prázdninovou loveckou výpravu a dva nejšikovnější
pojedou na celostátní soutěž „O zlatou srnčí
trofej“. Více vám však prozrazovat nebudeme, ale budeme vás o naší činnosti informovat v dalších číslech Drnholeckého občasníPavla Koňaříková, vedoucí kroužku
ku.

NAŠE PŘÍRODA
V PŘEDJAŘÍ A NA JAŘE
Jaro už klepe na dveře, přesto je stále
ještě chladno. Studené dny střídají teplejší
a nám se z teplých domovů moc ven nechce. Spousta z nás si myslí, že toho k vidění
venku v přírodě ještě mnoho není, ale vězte,
že tomu tak není. Právě v tomto období se
to v přírodě začíná „párečkovat“ a barvit do
svatebního šatu.
Nejvíce patrné je to v tomto období u bažanta-kohouta, kterému se krásně
zbarvuje peří, to proto, aby k sobě nalákal
co možná největší počet slepiček. Zajíci se
honcují a koncem března je možno spatřit
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malé zajíčky-březňáčky. Hnízdí husa velká,
kterou u nás obdivují nejen ornitologové,
ale i amatérští fotografové, neboť sedávají
v početných hejnech na polích poblíž Dyje.
Na procházkách kolem řeky můžete spatřit i
slyšet kachnu divokou, která v tomto období
také hnízdí.
Mnozí z vás chodí na „kočičky“ a tak jste
jistě zaznamenali, že začínají kvést sasanky. Nebude to již trvat dlouho a teplé jarní sluneční paprsky prohřejí zem a tráva
se zazelená, stromy a keře nasadí pupeny,
začnou kvést podběly, fialky a pampelišky.
Na určitých místech u nás v lese i konvalinky. Ptáci nás oblaží svým zpěvem a nám
je hned veseleji. Srnci „vytloukají“, to znamená, že se zbavují „lýčí“(ochranná kůže),
které chrání nově rostoucí paroží. A že je
jaro opravdu tady, poznáme neomylně podle
příletu čápa bílého. V dubnu pak už hnízdí

ptáci nejen v lese, ale i u vody. V polovině dubna přilétá kukačka, kvete habr, javor,
bříza. A poté nastupuje květen, nejpoetičtější měsíc v roce.
Neváhejte a vypravte se do naší krásné, jarní
přírody a když budete tišší a ohleduplní, příroda a její obyvatelé vás náležitě odmění.
Pavla Koňaříková

Myslivecké sdružení ROZVOJ Drnholec pořádá zájezd na 16. mezinárodní výstavu myslivosti, rybářství a včelařství NATURA VIVA do
Lysé nad Labem, která se uskuteční
v neděli 22. 5. 2011. Na výstavě je
možno zakoupit knihy, obuv, oblečení, šperky, nábytek z paroží, zbraně,
optiku a umělecké předměty.
Zájemci, hlaste se na telefonním čísle
606129026 u paní Pavly Koňaříkové.

Let´s dance Together Tišnov
V sobotu 5. 2. 2011 se zúčastnila děvčata
taneční skupiny Small girls celorepublikového kola Let´s dance Together Tišnov.
V kategorii show předtančení sice do finále
nepostoupily, ale předvedly opravdu skvělý
výkon, za který se vůbec v tak obrovské konkurenci nemusí stydět. O našem městysi se
tak dozvěděli za hranicemi našeho regionu.
Touto cestou bych chtěla poděkovat nejen
aktérkám samotným, ale i dvěma sponzorům, kteří se podíleli na finanční podpoře
při zakoupení tanečních tepláků. Panu Milanovi Ondrovi, který přispěl částkou 1000,-Kč a paní Ing. Ivaně Kabrhelové, která přispěla
částkou 759,-Kč. Dopravu autobusem pak uhradil městys Drnholec. Děvčata ještě čekají
vystoupení na tanečních přehlídkách a akcích v Drnholci a jeho okolí. Držíme palečky.
Bronislava Šimčíková

14

3.

Krojový ples

se také vydařil

Krojový

V sobotu 29.ledna 2011 ve 20.00 hod
slavnostně zahájil starosta městyse pan Jan
Ivičič již třetí krojový ples v Drnholci.
Pět koleček po šesti párech zahájilo ples
tentokráte Slováckou besedou. Ples svým
vystoupením obohatil dvěma vstupy NS
Pálava. Pozvání přijaly přespolní kolečka
z Březí, Novosedel a Troskotovic. Rozmanitost krojů obohatily chasy z Tvrdonic a
šohaji ze Šakvic. Po celý večer vyhrávala
dechová hudba Hornobojani. Pořadatelé
v letošním roce připravili pro návštěvníky
bohatou tombolu, jejichž hlavním sponzorem bylo HTS Novosedly a půlnoční překvapení v podobě drnholeckých „trnek –
brnek“. Nechybělo občerstvení a výborná
nálada. Poděkování patří všem sponzorům,
pořadatelům a hlavně Petrovi Ševčíkovi
za nácvik Slovácké besedy jak v Drnholci, tak v okolních vesnicích vystupujících
přespolňáků. V období plesové sezóny
dobrovolníci z řad krojovaných ženáčů i
svobodných, reprezentovali v rekonstruovaných Drnholeckých krojích městys
na krojovém plese v Březí s Moravskou
besedou, Tvrdonicích se Slováckou besedou, Rakvicích, v Kobylí s Českou besedou. Děkuji všem zúčastněným za vzornou
reprezentaci.
Bronislava Šimčíková

Naši krojovaní na plese v Březí

Nechyběli ani v Rakvicích....

...a blýskli se i v Kobylí
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Ve čtvrtek 10.3.2011 jsme se vydali do městského divadla v Brně na muzikálové představení Bídníci.
Představení nebylo založeno na typické choreografii,
tak jak je tomu u většiny ostatních muzikálů, nebyla to
ani show, postavená na prezentaci hvězd. Spíše se nesl
v duchu intelektuálním a vykazoval uměleckou kvalitu s vnitřní sílou. To dokazoval i
závěrečný aplaus všech diváků. Na další muzikál, tentokráte do Prahy vyrážíme 10. 4.
2011, ten je již obsazen a 26. 6. 2011 do divadla Kalich na Robina Hooda.Více informací o připravovaných zájezdech 1. 5. 2011 na Floru Olomouc a 25. 6. 2011 na MFF
Strážnice přímo v knihovně nebo na internetových stránkách knihovny či městyse.

Dámský klub v Drnholci
Od začátku roku proběhly dvě schůzky. První byla věnována
zdravé kosmetice a bylinkám, kterou nám přišla představit slečna Maruška Ligasová a na druhé schůzce jsme si vyráběly jarní
závěsnou dekoraci. V měsíci dubnu si budeme vyrábět velikonoční ozdoby a aranžmá. Kdo z žen má zájem, scházíme se ve čtvrtek jednou za 14 dní
v 17.30 v ZŠ – vchod od hřiště TJ Dynama.
Bronislava Šimčíková

Recitační soutěž

2. března se na prvním stupni soutěžilo ve výrazném přednesu básniček a básní. Více
než měsíc se žáci a žákyně připravovali pod vedením svých paní učitelek na dnešní vystoupení. Prvňáčci teprve sbírali nové zkušenosti, ale na výkonech starších bylo vidět, že již
ví o velké konkurenci, která v této soutěži vždy panuje. I tentokrát měla porota těžké rozhodování, a to hlavně v poslední kategorii. A jak to
tedy dopadlo? Z prvňáčků si nejlépe vedla Eva Matkowitschová, na druhém místě byl Tadeáš Malík a
třetí Natálie Komínková. V kategorii 2. a 3. ročníků
zvítězila Tereza Mrenicová před Lenkou Růžičkovou
a Tomášem Foltánem. V nejstarší kategorii stejně jako
vloni zvítězil Jakub Němec, za ním se umístila Karolína Mrenicová a na třetím místě byla Marie Marxová.
Takto hodnotily paní učitelky Palíková, Smíšková,
Mančíková a Radkovičová, za což jim velmi děkuji.
Jana Juřenová
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už je ťa namále.................

V sobotu 12.3. 2011 se ulicemi Drnholce
rozezněly fašankové písničky za doprovodu Zdenka Slavíka a Prokopa Pokorného
s tanečním uměním fašankového tance
chlapců z naší chasy. Před půlnocí pak
proběhlo pochování basy za přítomnosti
asi stovky diváků.
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Zpráva o činnosti výjezdové jednotky za rok 2010
Ke dni 31. 12. 2010 tvoří zásahovou
jednotku 26 členů. Tito jsou rozděleny do
šesti směn. Jednotka se pravidelně scházela každou neděli, kdy prováděla údržbu a opravy vybavení a strojů a věnovala
se fyzické a taktické přípravě jako jsou
zkoušky spodního sání, taktika vyprošťování osob z havarovaných vozidel, práce
s motorovou pilou a jiné činnosti spojené
s připraveností jednotky na zásah. V loňském roce byla jednotka povolána celkem
k 55událostem (požáry,dopravní nehody,
technické zásahy, taktická cvičení).
Velké poděkování patří všem, kteří se
ve svém volném čase zúčastnili pomoci při
povodních v Heřmanicích. Zde družstvo v
početním stavu 1+6 pomáhalo při likvidačních pracích.
Mimo aktivit spojené s akceschopností jednotky, patří k práci jednotky i údržba
požární zbrojnice.
Byly vymalovány garáže, natřeno
dřevěné obložení a položeny PVC podlahy.
V loňském roce bylo plánováno odvodnění
budovy požární zbrojnice, které bylo realizováno firmou Krejčí za finančního při-

spění obce a jihomoravského kraje. Další z
plánů byla příprava na zateplení zbrojnice.
V tomto se podařilo zajistit finanční prostředky pro rok 2011na výměnu zbývajících oken.
V uplynulém roce se podařilo získat
nemalé finanční prostředky. Celkem jsme
od Jihomoravského kraje obdrželi 600
tisíc. Od přispívajících obcí 100 tisíc a 600
tisíc od městyse.
Za tyto prostředky bylo pořízeno:
- motorový člun s podvozkem za 230 tisíc
- nové PVC podlahy za 100 tisíc
- kompresor za 50 tisíc
- odvodnění budovy 200 tisíc
- 250tis nákup výstroje a výzbroje
Za tyto získané finance patří všem velké
poděkování.
Plán práce na rok 2011:
- zahájit výstavbu sociálního zázemí na
hřišti „Starátko“
- ve spolupráci s obcí zajistit finanční prostředky na realizaci výměny vrat a zateplení požární zbrojnice
- zúčastňovat se pravidelně školení
Jiří Malík, velitel jednotky

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
O činnosti mladých hasičů jste pravidelně informováni prostřednictvím Občasníku. Přesto bych ráda připomněla
nejdůležitější akce a úspěchy, které jsme
zaznamenali v uplynulém roce.
Počet členů: 57 dětí, 19 dětí do 6 let,
17 dětí do 14 let, 21 dětí do 18 let.
5 vedoucích: Malíková Lenka, Fanová Silvie, Šlachta Roman, kteří nově složili
zkoušky na školení vedoucích, dále Marková Blanka a Renata Huťková
Jeden instruktor: Kryštof Lambot,
který se zúčastnil letní školy pro instruktory v Jánských koupelích, kde také úspěšně
složil zkoušky.
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Rok 2010 jsme zahájili tréninkem vázání
uzlů, protože 6.2.2010 jsme se zúčastnili
soutěže v uzlování v Perné. Další zimní dny
jsme trávili na hasičské zbrojnici, kde jsme
hráli různé soutěže, malovali výkresy do
soutěže „PO očima dětí“ a zdokonalovali
jsme se ve svých znalostech, zlepšovali jsme
„fyzičku“ v tělocvičně.
Na jaře jsme začali trénovat na „Starátku“. Děti se zúčastnili celkem 9 soutěží,
které se konaly o víkendech v měsících květnu a červnu. Na soutěžích jsme končili jako
každý rok - úspěšně. Jedna soutěž byla pro
nás opravdu důležitá a to účast na okresním
kole, odkud jsme se dostali na krajské kolo,

velkou šanci se opět dostat do krajského
kola.
Jednu podzimní sobotu jsme byli
pozváni k hasičům do Pohořelic, kde jsme
byli seznámeni s prací profesionálních hasičů a jejich vybavení zbrojnice i aut. Jinak
jsme se snažili využít pěkného podzimního

které se konalo v Brně. Zde jsme skončili na
pěkném 5. místě. Pro nás to byl úspěch, protože je tam opravdu velká konkurence.
A aby nezaháleli i ti nejmenší, kteří
opravdu pravidelně a pilně trénují, tak jim
bylo umožněno vystoupit na dětském dni a
na okresním kole v Drnholci.

Děti se sešly i o prázdninách, v srpnu na
„Starátku“ si uklidily a připravily materiál,
který po celou dobu používaly.
Po prázdninách jsme se opět vrátili
v hojném počtu. Přihlásili se další členové.
9. října probíhala soutěž ve Starovičkách,
jednalo se o podzimní začátek podzimního
kola. Starší žáci obsadili 1. místo a tím mají

počasí a pátky jsme trávili na „Starátku“,
kde jsme např. pouštěli draky, absolvovali
různé soutěže jako střelba ze vzduchovky,
opičí dráhy a jiné.
V předvánočním čase jsme s dětmi pekli
vánoční cukroví, zdobili stromeček a snažili jsme se udělat na hasičce trochu vánoční atmosféru. Úspěšný rok jsme zakončili
vánoční besídkou.
Začátek roku 2011.
První tři schůzky jsme strávili v tělocvičně. Po návrhu, že bychom si mohli
nabatikovat trička, které bychom mohli
nosit na výletě, už třetí pátek v hasičském
kroužku batikujeme. Má to úspěch, protože
děti začaly nosit i trička svých rodičů a sourozenců. V nejbližší době se budeme snažit
přivolat jaro a máme v plánu hasičku ozdobit v jarních barvách a motivech.
Doufáme, že se brzy počasí umoudří a budeme moci jít ven a začít trénovat
na blížící se soutěže. O těchto soutěžích a
výsledcích vás budeme průběžně informovat
v dalších číslech Občasníku. Držte našim
dětem palce, ať je i tento rok úspěšný, přinejmenším jako ty předchozí.
Blanka Marková
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V měsíci lednu roku 2011 proběhla
Valná hromada oddílu TJ Dynamo Drnholec. Valná hromada schválila na svém jednání tento výbor TJ Dynamo Drnholec:
Leoš Řešetka, Zdeněk Hanák, Miroslav Honz, Julius Szabo, Broněk Plachý,
Michal Schmidt, Josef Štyks mladší, Karel
Karbula, Jan Třetina, Marek Konečný, Ferdinand Křivánek.
Předsedou byl zvolen Ferdinand Křivánek.
Na tomto jednání bylo vyjádřeno poděkování minulému výboru a předsedovi oddílu
panu Karlu Rabatovi za práci, kterou pro
fotbal v Drnholci vykonali.
Výbor si na svém prvním jednání stanovil tyto úkoly na rok 2011:
1. zajistit jarní kolo fotbalové soutěže žáků,
dorostu a mužů
2. uspořádat maškarní ples „Šibřinky“ v
měsíci březnu
3. spolupodílet se na organizaci místní
oslavy MDD
4. spolupodílet se s Drnholeckou chasou
na organizaci „Krojovaných hodů“ v červenci
5. v letním období uskutečnit zájezd – termín bude včas upřesněn
6. zajistit turnaj starých pánů
7. zajistit podzimní kolo fotbalové soutěže
žáků, dorostu a mužů

8. zajistit tradiční Silvestrovské utkání starší a mladé generace fotbalistů.
Po podzimním kole soutěže se muži
umístili na desátém místě a nejlepším
střelcem byl hráč Milan Woznica, který se
v rámci celé soutěže 3. tř. sk. A umístil na
desátém místě s počtem branek 10.
V současné době je trenérem mužů
Zdeněk Hanák, trenérem žáků je Karel
Rabata. Složitější situace je u dorostu, který nyní nemá trenéra, protože s trénováním
dorostu skončil Radek Hanák.
Výbor se rozhodl vylepšit situaci na
hřišti TJ Dynamo Drnholec a celkově zrekonstruovat dámské a pánské toalety na
odpovídající úroveň.
V okamžiku dobrého hospodaření
plánujeme oplocení do výše 5m směrem k
zahradám a oplocení směrem ke statku.
Velice bychom si přáli, aby rodiče své
děti zapojili do činnosti TJ a posílali je na
tréninky fotbalu.
TJ Dynamo děkuje touto cestou všem
sponzorům, kteří nám přispěli na maškarní
ples „Šibřinky“ a těšíme se na další akce,
které nám pomohou řešit svízelnou finanční
situaci.
V současné době, mimo dotaci od
městyse Drnholec, nemáme žádnou finanční
podporu od Fotbalového svazu.
Vážení spoluobčané, závěrem zveme
vás všechny, kteří máte rádi fotbal, přijďte
povzbudit na hřiště TJ Dynama drnholecké
hráče při domácích utkáních a podpořit je
v jejich úsilí odvést co nejlepší výkon při
reprezentaci městyse Drnholec. Těšíme se
na vás!
Za výbor TJ Dynamo Drnholec
Ferdinand Křivánek

Babský spolek
má tu příjemnou povinnost Vám připomenout,že se opět blíží

Oslava Filipojakubské noci a slet čarodějnic,
a proto bychom vás tímto chtěli pozvat na společné setkání.
Sraz se uskuteční v sobotu dne 30. 4. 2011.
Čas a místo odletu bude včas upřesněno na plakátech.
Všechny srdečně zveme a těšíme se na vaši účast v kostýmech i bez
a hlavně s dobrou náladou.
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Společenská kronika
Životní jubilea:

DUBEN
50 let Marková Marie
Šimčík Radovan
Trnovec Zdeněk
55 let Sikorová Marie
Marko Štěpán
60 let Krýsl Jaroslav
70 let Havranová Zuzana
82 let Kadlčková Jiřina
83 let Tölgová Anežka
KVĚTEN
50 let Šůstek Milan
Štyksová Zdenka
Kovacs Matěj
Svoboda František

Tomaštík Miroslav
55 let Macaj Vladimír
Šenkyřík Alois
Kovářová Marie
Horváthová Jarmila
60 let Kaňkovská Anna
Čeman Jiří
Divácký Luděk
Pacal Miroslav
65 let Zůbek Zdeněk
70 let Konečná Marie
Lukačovič Josef
Šedivá Anna
Ligasová Květoslava
75 let Bystřická Antonie
Trnovec Zdeněk
80 let Drápalová Ludmila
81 let Kováčová Anežka

ČERVEN
50 let Šillová Anna
Labajová Vladimíra
55 let Škrabal Jaroslav
Turečková Emílie
Vybíral Milan
60 let Štěpaník Miroslav
Procházka Blahoslav
Václavíková Růžena
65 let Václavík Pavel
Žamberský Zdeněk
Dobrovolný Bedřich
Linhartová Miroslava
75 let Skřivánková Zdeňka
Huťková Jiřina
90 let Studničková Anna

Blahopřejeme

Vítání občánků
V sobotu 26. února 2011 jsme slavnostně přivítali a zapsali do Pamětní knihy obce tyto
děti: Julii Štěpaníkovou a Matyáše Bartoně.

MĚSTYS DRNHOLEC, MS ROZVOJ DRNHOLEC,
SDH DRNHOLEC, TJ DYNAMO DRNHOLEC,
LMK DRNHOLEC
srdečně zvou děti na místní oslavu

MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ,
Která se bude konat na hřišti TJ Dynamo

v neděli 29. května od 14.00 hodin.
V případě nepříznivého počasí změna termínu možná. Prosíme, sledujte
plakáty, webové stránky obce a poslouchejte místní rozhlas, kde o případné
změně budete informováni.
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Příjemné chvíle nejen
ve svátečních dnech
- tak by se dala ve zkratce popsat atmosféra, která čeká každého, kdo nezaváhá a
přijde k poslechu duchovních písní a hudby v podání hudební a pěvecké skupiny

„Kvartet západočeských kazatelů“
Baptistické jednoty bratrské.
Vedoucím skupiny je ašský kazatel
Alois Boháček - někteří z Vás jste se s ním
už setkali na Michalově pohřbu. Tato
skupina pořádá turné po okolních státech
a nechce vynechat Drnholec, kde má už
své příznivce a těší se na setkání se všemi,
kteří budou mít zájem. Hudební koncert se uskuteční

v neděli 3. dubna 2011 v 19.00 hod
v místním Kulturním domě – kinosále. Vstupné zdarma!
Věřte, bude to pro Vás povzbuzením - tato akce se v Drnholci ještě nikdy nekonala.
Srdečně zvou a těší se manželé Macháčkovi

Knihovna

informuje

Knihovna Drnholec je již od 7. 3. 2011 v provozu. Pokud by
někdo zapomněl, jak knihovna vypadala před rekonstrukcí,
může nahlédnout do fotogalerie stránek knihovny www.knihovnadrnholec.webk.cz Ve fotogalerii naleznete krok po kroku
rekonstrukci knihovny. Také provozní dobu, vyhodnocení čteBronislava Šimčíková
náře a soutěží naleznete zde.
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Více na www.hormann.cz nebo www.kovomalik.cz nebo na telefonním čísle 607 114 460

GARÁŽOVÁ VRATA – BRÁNY – PLOTY
OCELOVÉ KONSTRUKCE - ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

w w w. ko v o m a l i k . c z

Nyní pohodlné a výhodné nakupování v e-shopu.
Možnost prodeje na splátky od Home Credit a.s.

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
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Akce Hotelu Drnholec
Duben:

22.-25. 4. 2011

Velikonoce v Hotelu
Drnholec
květen a červen:
Chřestové víkendy

Zahrádkáři v Drnholci si dovolují pozvat občany na

TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN
která se koná v neděli dne 24. dubna 2011
v sále Kulturního domu v Drnholci

Začátek výstavy je v 10.00 hod.
K poslechu bude hrát cimbálová muzika
sourozenců Osičkových z Velkých Bílovic.
V rámci odpoledního programu vystoupí místní folklórní
soubor „Jarabáček“.
Výdej lahví a výběr vzorků bude zahájen
ve čtvrtek 7. dubna 2011 v době od 18.00 do 20.00 hod.
Ukončen bude v pátek 15. dubna.
Výdej a odběr vzorků bude probíhat v přísálí v kinosálu
v Drnholci.
Degustace vín proběhne v neděli 17.dubna
od 9.00 hod v sále místního kina.
Alois Černík, předseda ZO ČZS
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