
Vážení spoluobčané,
 čas letí, další zima se sklonila před 
jarem a pomalu ustupuje sluníčku a dlouho 
vyhlíženému teplu. Když pomineme únorové 
tuhé mrazy, tak můžeme říci, že zima k nám 
byla poměrně laskavá, vždyť ještě v lednu 
bylo nezvykle teplé počasí a za celou zimu 
nenapadl téměř žádný sníh. Oproti očekávání 
tak mohly bez prostojů a větších problémů 
pokračovat práce na opravě historické radni-
ce. Do této doby zde byla instalována nová 
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okna, byla zhotovena nová plynovodní pří-
pojka včetně rozvodů ústředního vytápění a 
montáže radiátorů. V přízemí bylo kompletně 
obloženo sociální zařízení, proběhla poklád-
ka dlažeb a v křídle budovy byly sníženy 
stropy pomocí sádrokartonové konstrukce. 
Ve sklepních prostorách byla nainstalová-
na elektroosmóza, která zabraňuje vzlínání 
vlhkosti a pomáhá vysoušet zdivo, byly zde 
provedeny kompletní omítky a nyní probíhá 
pokládka cihelné dlažby. Po dokončení pra-
cí uvnitř budovy, což by mělo být v měsíci 
červnu, proběhne restaurování dřevěného 
malovaného stropu v 1. patře. V současné 
době probíhá výběrové řízení na dodavatele 
restaurátorských prací, který musí být držite-
lem povolení Ministerstva kultury ČR pro 
restaurování malby na dřevě. Tyto práce jsou 
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velmi předběžně vyčísleny na 500 tis. Kč, 
předpokládám ale, že výběrové řízení tuto 
částku sníží. Na restaurování stropu jsme 
zažádali o dotaci z prostředků Jihomoravské-
ho kraje a taktéž z Ministerstva kultury (zde 
máme již přislíbenou částku 150 tis. Kč). 
 S opravou historické radnice souvisí i 
problém, který nastal s obřadní síní na zámku, 
a o kterém jsem se již zmiňoval v diskusi na 
internetových stránkách. V důsledku mrazů 
došlo v 1. patře k havárii vody, která násled-
ně protekla klenbami do přízemí do prostor 
obřadní síně. Jsou tam nyní částečně zničeny 
omítky a taktéž samozřejmě výmalba. Před-
pokládám, že vysychání bude trvat několik 
měsíců, následná oprava zabere také nějaký 
čas. Čili obřadní síň je teď asi na půl roku 
mimo provoz. Než se tento problém vyřeší, 
využíváme na vítání občánků novou zasedací 
místnost v budově úřadu městyse. Tato míst-
nost není ale vhodná k pořádání svatebních 
obřadů. S velkou pravděpodobností tedy do-
jde k tomu, že vypovíme nájemní smlouvu 
na zámku, ušetříme tím 50 tis. Kč ročně a 
umístíme obřadní síň do opravené historické 
radnice. Vybavení této síně ale bude muset 
být mobilní a lehce přenositelné, abychom 
si nezablokovali největší a nejkrásnější míst-
nost v této budově, která se tak bude moci 
využívat i pro jiné účely. 
 V minulém Občasníku jsem se zmiňo-
val o tom, že v prosinci zároveň s Jarmarkem 
proběhne křest knihy „Drnholec“. Řádky 
jsem psal ještě před akcí a nevěděl jsem, 
jak vše dopadne. Nyní mohu říci, že křest se 
velmi vydařil, účast spoluobčanů ale i přes-
polních byla velmi hojná a taktéž vystoupení 
dětí bylo hezké až dojemné. Všem za to patří 
velké poděkování. Pozvání přijalo 20 autorů, 
kteří byli ze křtu, z programu a z drnholecké 
pohostinnosti velmi nadšeni. 
 Na březnovém zasedání zastupitelstva 
byl schválen rozpočet městyse na rok 2012. 
Zde je výčet nejdůležitějších akcí, které by-
chom v letošním roce chtěli zrealizovat:
- oprava vozovky Výsluní – Husova ulice 
 300 tis. Kč
- oprava chodníku na náměstí od provozov- 
 ny p. Kalianka po masnu včetně vybudo

 vání nového chodníku od pohostinství 
 U Ondrů po potraviny Kovacs   
 450 tis. 
- revitalizace zeleně v centru obce  800 tis. 
 (z toho 600 tis. by měla činit dotace)
- rozhledna „U Křížku“ 1.200 tis. (z toho  
 20 tis. EUR činí dotace)   
- změna systému vytápění v ZŠ 2.930 tis. 
 (z toho 294 tis. by měla činit dotace)
- výměna zbylých oken na zdravotním  
 středisku a hasičské zbrojnici včetně in- 
 stalace požárních dveří 190 tis. (150 tis.  
 by měla činit dotace)
- urnová zeď na hřbitově 90 tis.
- informační tabule o historii a památkách 
 150 tis.
- vypracování projektu na opravu vozovky  
 před ZŠ 50 tis.
- dokončení projektové dokumentace na  
 vybudování inženýrských sítí pro výstav 
 bu RD v lokalitě Pod sýpkou II. etapa  
 450 tis.
- kanalizační přípojka na Mlýnskou ulici 
 350 tis.
- restaurování stropu v historické radnici    
 500 tis. (přislíbená dotace min. 150 tis.)
- dokončení opravy historické radnice včet 
 ně úpravy okolí, dvůr, chodníky, dvorní  
 zeď, venkovní mobiliář apod. 3.800 tis. 
- oprava interiéru úřadu městyse – schodiš 
 tě na stavební úřad včetně kanceláře sta 
 vebního úřadu a archivu 200 tis.
 V sobotu 14. 4. bude opět proveden sběr 
nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Kon-
tejner bude přistaven v 9.15 – 10.15 hod. na 
Výsluní a v 10.15. - 11.15. hod. na Dyjské 
ulici u garáží vedle stavebnin. Zde bude tak-
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též zároveň umístěn kontejner na objemný 
odpad.
 Žádám občany, aby odpad přiváželi 
v uvedený den a čas a nenechávali nám ho 
před plotem den předem, anebo jak se to také 
stává, aby ho nepřiváželi a neházeli na zem v 
noci. 
 Z důvodu množících se dotazů ještě 
jednou přikládám informaci o plánu svozu 
odpadů. Svoz jednotlivých druhů se střídá v 
pravidelných cyklech pořád dokola:
28. 3.  – směsný komunální odpad

4. 4.   – papír, plast, bioodpad
11. 4.  – směsný komunální odpad
18. 4.  – bioodpad
25. 4.  – směsný komunální odpad
2. 5.    – papír, plast, bioodpad
atd…
Směsný komunální odpad se střídá každých 
14 dnů s bioodpadem a jednou za čtyři týdny 
se s bioodpadem odváží papír a plast. Pře-
hledný svozový kalendář najdete i na interne-
tových stránkách Drnholce na hlavní straně 
dole v rubrice „Občan“.              Jan Ivičič

Vážení odběratelé, 
 v souvislosti se změnami v provozování kanalizace a čistírny odpadních vod v Drnholci 
a s tím související revizi smluv o odvádění odpadních vod si Vás dovolujeme upozornit na 
následující: 
 Majitelé nemovitostí, které jsou napojeny na veřejnou kanalizaci, jsou povinni uzavřít 
s provozovatelem kanalizace, Městysem Drnholec, písemnou smlouvu o odvádění odpadních 
vod a odvádět platbu stočného. Pokud jste tedy napojeni na veřejnou kanalizaci a tuto smlou-
vu jste doposud neuzavřeli, žádáme Vás, abyste se dostavili do 15. dubna 2012 na Úřad 
městyse Drnholec k uzavření této smlouvy. 
 Upozorňujeme Vás, že vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené smlouvy je 
podle zákona č. 274/2011 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) hodnoceno jako neopráv-
něné vypouštění odpadních vod. Majitel nemovitosti, ze které jsou odpadní vody neoprávněně 
vypouštěny, se vystavuje možnosti sankcí ze strany orgánů státní správy, případně náhrady 
škody provozovateli kanalizace. Provozovatel bude proto průběžně od poloviny dubna 2012 
provádět kontrolu napojení jednotlivých nemovitostí a porovnávat zjištěné údaje s databází 
uzavřených smluv.        Jan Ivičič

www.drnholec.eu @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 Uplynul právě rok, co byla spuštěna nová verze internetových stránek městyse. Rozložení 
článků se vytvářelo za pochodu a různě upravovalo, abychom Vám co nejlépe nabídli informa-
ce, které potřebujete. 
 Od loňského roku se návštěvnost stránek zdvojnásobila. V současné době web navštěvuje 
kolem 1500 unikátních návštěvníků měsíčně.  V průměru jej navštíví každý návštěvník nejméně 
3 krát měsíčně. Nejčastěji navštěvujete informace o radě se zápisy z jednání, diskusní fórum a 
fotogalerii. Nejnavštěvovanější aktualita byl článek o drnholeckém vinobraní, který měl 1700 
návštěv. Nově bylo upraveno vyhledávání v článcích, které najdete v pravém horním rohu. 
Pokud používáte mobilní zařízení, můžete pro efektivnější procházení stránek použít adresy 
m.drnholec.eu, iphone.drnholec.eu nebo wap.drnholec.eu. 
 Můžete zde najít například kontakty na subjekty v obci, rozpočet, platné vyhlášky, územní 
plán, formuláře, jízdní řády nebo třeba archiv Občasníku.  V kalendáři potom plán kulturních 
akcí a plán vývozu domovního odpadu.  Do fotogalerie pravidelně vkládají své fotografi e z 
kulturních akcí Staňa Valášek a Luděk Zámečník, kterým bych chtěl tímto poděkovat.  Pokud 
byste chtěli přidat vlastní fotografi e, článek, kontakt, popřípadě pozvánku, můžete je posílat na 
admin@obecdrnholec.cz, rádi je zveřejníme.    Broněk Kocman
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Křížová cesta ...................

 Životopisy významných osobností začí-
nají zprávou o jejich narození. První kázání 
o Kristu však vypovídají o jeho smrti a vzkří-
šení a teprve později se připomínají i ostatní 
události. Smrt a vzkříšení jsou tedy zásadním 
tajemstvím křesťanské víry. Okolnosti Ježíšo-
va utrpení a smrti popisuje pobožnost křížové 
cesty. Zúčastněné osoby ukazují na nejrůzněj-
ší postoje. 
 Vidíme Piláta, který je sice přesvědčený 
o Kristově nevině, a přece ze strachu a pod tla-
kem veřejného mínění vydává Ježíše na smrt. 
Je tu Maria, která neopouští svého syna v této 
rozhodné chvíli jeho života, ale svou blízkostí 
ho posiluje. Je tu Šimon, který je zprvu neo-
chotný, ale potom odhodlaně ulehčuje Kristo-
vo břemeno. Veronika, která podává roušku, 
ztělesňuje v sobě milosrdenství. Jeruzalémské 
ženy, které projevují lítost nad Ježíšem, slyší 
od něho vážné napomenutí o jejich mateřské 
zodpovědnosti. Vojáci neponechávají Ježíši 
ani šaty a ukřižováním ho zbavují posledního 
zbytku svobody.

 Ježíš vynesl na kříž naše hříchy. Pro-
rok Izaiáš napsal: „On byl rozdrcen pro naše 
nepravosti.“ Jako se David rozhořčil, když 
mu prorok nastavil zrcadlo a připomněl mu 
jeho vlastní hřích, tak drama Kristova utr-
pení nastavuje zrcadlo každému z nás. Ty 
jsi ten Jidáš, který zradil, Petr, který zapřel, 
Pilát, který si umyl ruce, vojáci, kteří si roz-
dělili Ježíšovy šaty, zločinci, kteří zabíjeli; za 
každým z nich jsou zástupy a jsme tam i my. 
Soud nad Ježíšem pokračuje v dějinách. Také 
pro nás křesťany proces s Ježíšem a jeho umu-
čení pokračuje. Obnovuje se u každého, kdo je 
pronásledován pro spravedlnost, a obnovuje 
se u každého, kdo se oddává hříchu. Záleží na 
nás, v jakém šatu se chceme účastnit utrpení 
Kristova: v postavení Šimona, který pomáhá, 
žen, které pláčou, v šatu setníka, který se bil v 
prsa, nebo Panny Marie, která tiše stála pod 
křížem, či v šatu Petra, Jidáše nebo Piláta.
 V tomto čase pozemského života napl-
ňujeme to, čeho symbolem je kříž. Teď se nám 
říká: „Vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Celý 
náš život je v jistém smyslu Svatý týden, jež 
prožíváme s vírou a odvahou, v očekávání 
osmého dne, který bude dnem odpočinku a 
věčné slávy. Nyní nám Ježíš opakuje výzvu, 
kterou řekl apoštolům v Getsemanské zahra-
dě: „Zůstaňte zde a bděte se mnou.“

Radostné a požehnané prožití svátků veliko-
nočních 
přeje P. Jiří Komárek

Bohoslužby  o Velikonocích
 Jevišovka  Novosedly Drnholec 
Zelený čtvrtek  - 16.30 18.00   
Velký pátek 15.00 16.30 18.00 
Bílá sobota - 20.00 23.00
Boží hod 7.30 9.00 10.30
velikonoční  
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Zápis do první třídy
  V pátek 27. ledna jsme přivítali v naší škole budou-

cí prvňáčky se svými rodiči, kteří je doprovodili k jejich 
zápisu. S větším či menším ostychem recitovali, zpívali, 
počítali, poznávali 
geometrické tvary, 
kreslili a nutno říci, 
že byli na zápis ve 
velké většině dob-

ře připraveni. Paní učitelky sledovaly výdrž pozor-
nosti, ochotu komunikovat, samostatnost, držení 
tužky, výslovnost, schopnost analyzovat hlásky. 
Stále častějším problémem je správná výslovnost, 
která i u jinak šikovných dětí kazí celkový výborný 
dojem. Ta spolu 
s nesoustředě-
ností byla také 
hlavním hledis-
kem doporučení 
odkladu školní 
docházky. 
 Letos při-
šlo k zápisu 19 
dětí z Drnholce 
a 5 děvčat z Jevišovky, z Nového Přerova jsme obdrželi jednu žádost o přijetí. U šesti dětí 
požádali rodiče o odklad z důvodu školní nezralosti. Jana Juřenová

Metodika výuky 
a její materiální zajištění
 Ve školním roce 2011/2012 pokraču-
je na naší základní škole projekt v rámci 
Peníze EU do škol.
      Finanční prostředky tohoto dotační-
ho programu slouží ke zkvalitňování vyu-
čovacího procesu. My jsme se zaměřili 
na tvorbu výukových materiálů k posílení 
čtenářské gramatiky, výuky cizích jazyků, 
matematiky a přírodních věd. 
      Dále slouží tyto peníze k zajišťování 
dalšího vzdělávání učitelů, každý má mož-
nost prohlubovat znalosti ve svém oboru. 
Na konci školního roku vycestovaly 3 
učitelky angličtiny do Anglie na jazykově 

– metodický kurz spojený s poznáváním 
země. Letos většinu pedagogů čekají kur-
zy k tvorbě vlastních programů na inter-
aktivní tabuli a rovněž  práce s počíta-
čem -  tvorba prezentací v PowerPointu. 
Nechybí ani kurzy v dalších předmětech 
– jazyk český, matematika, chemie a 
jiné.
     Určitá část dotace byla a ještě bude 
využita na materiální vybavení zkvalitňu-
jící výuku v moderní škole. 
       Peníze by samy o sobě nebyly nic 
platné, za vším je skryta spousta práce 
učitelů naší školy.      Jitka Radkovičová
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 Dne 23. 2. 2012 se konala beseda se 
žáky 6. – 7. ročníku, o týden později dne 
1. 3. besedovali ti nejstarší a asi i nejo-
hroženější, žáci 8. a 9. třídy. Přednášející 
využili své bohaté zkušenosti i znalost pro-
blematiky závislosti na drogách a problé-
mů lidí na drogách závislých, s nimiž se při 
své práci denně setkávají. Žáky si zcela jistě 
získaly nejenom informace, ale i přístup a 
neformální atmosféra besedy. Doufejme, 
že i tato akce většině dětí ukázala nebez-
pečí, které s sebou návykové látky nesou. 
Informací mají mladí lidé samozřejmě 
dost, ale slyšet tyto věci od lidí, kteří mají 
konkrétní zkušenosti s drogově závislými, 
je určitě něco zcela jiného.
 V letošním školním roce se žáci 6. – 9. 
třídy zúčastní mapování situace v proble-
matice návykových látek na naší škole a 
každý anonymně vyplní dotazník. To při-
spěje k hodnocení úspěšnosti minimální-
ho preventivního programu, který  je spjat 
s veškerým školním životem.
 Již poněkolikáté se účastníme i celo-
státního projektu Šance. Dne 15. 3. 2012 
žáci 8. ročníku osloví nejen své spolužáky, 
ale i spoluobčany, nabídnou jim propisova-
cí tužku, která se stala symbolem pomoci 
mladým lidem, kteří se ocitli „na ulici“, bez 
práce. Finanční prostředky získané prode-
jem tužek jsou odeslány a slouží k zajištění 
práce pro mladé lidi bez domova.. Akce 
pomáhá potřebným a vychovává naše žáky 
k solidaritě.  Jitka Radkovičová

 Dávno všichni víme, že je lepší pro-
blémům předcházet, než je řešit. A právě 
proto jsme v rámci minimálního preven-
tivního programu ZŠ Drnholec připravili 
několik přednášek spojených s besedami. 
Na naše děti čeká spousta nástrah, kte-
ré ještě před několika lety neexistovaly, a 
proto si dnes někteří dospělí, tedy i rodiče, 
neuvědomí, co vše může potkat dítě v tom 
„elektronickém světě“.
 Prvním tématem se 20. 2. 2012 stala 
kyberšikana, téma velmi aktuální. Žákům 
6. – 9. ročníku přednášela a o problémech 
s nimi následně besedovala příslušnice 
Policie ČR prap.Bc. Magda Stroblová, kte-
rá se touto problematikou zabývá. Akce se 
žákům líbila a zcela jistě přispěla k jejich 
bezpečnosti. V dubnu čeká podobná před-
náška i žáky 3. -  5. ročníku.

Drogy – další „strašák“ dnešní doby. 
 A právě protidrogová prevence se sta-
la dalším tématem. Dvakrát k nám přije-
li pracovníci Kontaktního centra Břeclav 
– H. Hajduchová a vedoucí centra pan Žá-
ček.

Dětský den 
MKZ Drnholec spolu s místními organizacemi pořádá

v neděli 27. 5. 2012 ve 14.00 na hřišti TJ Dynama Dětský den. 
Pro naše nejmenší jsou připraveny vodní atrakce, veselé malování, slalomové 

a překážkové hry, hod na terč atd.
V případě nepřízně počasí se oslava odkládá na neděli 3. 6. 2012.

DNY PREVENCE
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Sportovní úspěchy našich žáků
 V pátek 23. 2. se chlapecké družstvo 
vybrané z žáků osmé a deváté třídy zúčast-
nilo okresního kola v sálové kopané v 
Břeclavi, kam se probojovali z okrskového 
kola konaného v Březí. Soupeři jim byla 
družstva z Lednice, Valtic, Mikulova a 
Břeclavi. První tři jmenované naši chlapci 
porazili, nestačili jen na družstvo z Břecla-
vi a tak si vybojovali pěknou druhou příč-
ku.
 O další úspěch se opět zasloužili 
chlapci z osmé a deváté třídy, tentokrát 
ale hráli basketbal ve Valticích. I tady jim 
uniklo první místo jen o fous, když v pro-
dloužení prohráli o jediný koš.
 Výrazného úspěchu dosáhli starší 
žáci na okresním přeboru ve šplhu dne 
29. února. Vítězem se stal Jaroslav Šenk z 
osmé třídy, Karel Kratochvíla z deváté tří-
dy získal bronzovou příčku a čtvrté místo 
patřilo Zdeňku Kocmanovi, rovněž z devá-
té třídy.

 Všem žákům patří poděkování za 
úspěšnou reprezentaci školy. 
              Stanislav Pichanič

ZŠ A MŠ DRNHOLEC VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA 16. ROČNÍK ZÁVODŮ ŽACTVA

ZÁKLADNÍCH ŠKOL
A NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
NA SOBOTU 31. 3. 2012 V 10.00 HODIN

DO TĚLOCVIČNY ZŠ DRNHOLEC.

MAMINKY, BABIČKY, TETIČKY POZOR!
Základní škola a mateřská škola pro vás připravuje

OSLAVU DNE MATEK, SPOJENOU SE ZAHRADNÍ SLAVNOSTÍ, 
DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A DRNHOLECKÝM SLAVÍKEM,

která se bude konat
V SOBOTU 12. KVĚTNA OD 14,00 HODIN

V PROSTORÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY. 
Těšíme se na vás!
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 Místní knihovna v 
Drnholci prodělala v loň-
ském roce řadu změn. Tou první byla její 
rekonstrukce týkající se výměny oken, 
podlahy, topení, nákupu nábytku aj. Pro-
voz knihovny byl znovu zahájen za účasti 
starosty Městyse Drnholec pana Jana Ivi-
čiče v měsíci březnu. Další změna se týkala 
výměny knihovnice. Od listopadu je stáva-
jící knihovnicí Mgr. Martina Bejdáková.
 Také proběhlo mnoho jak vzděláva-
cích, tak kulturních akcí věnovaných dětem 
i dospělým. Ve zkratce můžeme jmenovat 
Tříkrálovou sbírku, zájezd na muzikál 
Bídníci, divadelní představení Dívčí válka, 
kurzy PC, mezinárodní akce s názvem Noc 
s Andersenem, zájezd do divadla Hyber-
nia, zájezd na Flóru Olomouc, pasování 
prvňáčků na čtenáře, Den dětí, zájezd na 
MFF Strážnice, na muzikál Robin Hood, 
beseda o účinku magnetu na lidské tělo 

Tříkrálová sbírka
 V sobotu 14. 1. proběhla v našem 
městysi pod záštitou Charity České 
republiky dobročinná akce s názvem 
Tříkrálová sbírka.
 Sychravé počasí ani letos neodra-
dilo skupinu dobrovolníků, kteří vyra-
zili do ulic, aby pomohli získat fi nanční 
prostředky pro osoby v nouzi.
 Výtěžek této sbírky je určen zejmé-
na na pomoc matkám s dětmi v tísni, 
lidem bez přístřeší, osobám se zdravot-
ním a mentálním postižením, sociálně 
slabým rodinám, drogově závislým, 
opuštěným starým lidem, občanům, 
kteří se ocitli v osobní krizi, migrantům 
a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. Důležitou součástí charitní 
práce je rovněž humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí.
 Děkuji dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc, stejně tak občanům městyse za pří-
spěvky, jejichž celková částka činila 30 026,- Kč.        Martina Bejdáková

informujeinformuje
KnihovnaKnihovna 

informuje
Knihovna 

atd. Celý rok 
se také soutěžilo 
a pravidelně byl 
vyhlašován čtenář 
měsíce. Další či podrobnější informace 
naleznete na webových stránkách: www.
knihovnadrnholec.webk.cz.
 V roce 2011 bylo registrováno 176 
čtenářů, z toho 50 dětí. Celkem si čtená-
ři vypůjčili 10 964 knih. Naše knihovna 
využila 2krát nabídek výměnného fondu a 
vypůjčila si tak 276 svazků. Místní knihov-
na vlastní 8 564 titulů a 103 exemplářů 
docházejících periodik.
 Čtenářské poplatky zůstávají stejné. 
Pro děti, studenty a seniory činí 30,-Kč za 
rok, pro dospělé 50,- Kč za rok. V nepo-
slední řadě nabízí naše knihovna využití 
internetu zdarma. V loňském roce této 
nabídky využilo 439 návštěvníků.
           Martina Bejdáková
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 Od Vánoc, kdy proběhla vydařená vánoční besídka, se nic 
zvláštního neudálo. Každý pátek se scházíme na hasičské 

zbrojnici, kde jsme především trénovali uzly, které se 
dokonce naučili i naši nejmenší, na uzlování do Perné a 
Starovic. Po soutěžích jsme se zúčastnili zájezdu do Zno-
jma, o kterém se dočtete dále.
 Také pokračujeme v malování do soutěže „Požární 
ochrana očima dětí“ a některé práce jsou letos mimořád-

ně zdařilé. Proto doufáme, že navážeme na loňské úspě-
chy, kdy se některé děti dostaly až do republikového kola.

 V budoucnu nás čeká již tradiční maraton soutěží, který začne 
 5. května ve Tvrdonicích a skončí spolu se školním rokem. Nedíl-
nou součástí maratonu je i okresní kolo, které se každoročně koná v Drnholci. Budeme 
rádi, když obětujete volnou sobotu a dojdete nás 19. května podpořit na místní hřiště 
Starátko.                     Za celý kolektiv mladých hasičů Kryštof Lambot

Mladí hasiči informují

 Že jsou víly a princezny jen v pohád-
kách? Že vodníci a piráti neexistují? Omyl! 
V neděli 22. 1. 2012 se to v drnholeckém 
kinosále takovými stvořeními jen hemžilo. 
Byl totiž dětský maškarní ples, na kterém 
se sešla opravdová eskadra těch nejrůz-
nějších bytostí. Sama organizátorka pirát-
ka Hana Vlková měla co dělat, aby přehlu-
šila střelbu vojáků, kvílení čarodějnic, řev 
lvů.

 Po představení masek se děti i rodi-
če pustili do chutných koláčů. Ale mělo to 
jeden háček. Koláče si příliš nevychutnali, 
protože cílem bylo sníst je v co nejkratším 
čase. A pak se spustila papírová bitva. 
Ovšem o ten boj v pravém slova smyslu se 
postarali tatínkové versus maminky v sou-
těži přetahování lanem. Zpočátku se zdá-
lo, že vyhraje něžné pohlaví, ovšem muži 
se na poslední chvíli vzchopili a nenechali 

se zahanbit. Do rytmu písní 
pana Dalibora Bárty se točilo 
i kolo štěstí. Byla tu spousta 
hraček pro malé i velké, pro 
kluky i pro holky. O jídlo a pití 
nebyla nouze. Postarala se o 
to naše milá obsluha Hedvika 
Škrabalová a Miluška Kneeo-
vá.
 Dnešní den jsme si všich-
ni dosyta užili, a pokud nás 
nějaká čarodějnice neuhrane, 
sejdeme se tu i napřesrok.
                     Martina Bejdáková

Dětský maškarní ples



10

 28. ledna 2012 ve 20.00 se kulturním 

domem v Drnholci začaly nést první tóny 

Československé národní besedy, jejímž před-

tančením byl zahájen 4. krojový ples. Tato 

beseda se skládá ze čtyř částí: české, morav-

ské, zakarpatské a slovenské. Nazkouše-

ní této besedy si opět na svá bedra vzal 

Petr Ševčík. Pod jeho vedením tančilo přes 

sedmdesát tanečníků: 6 koleček reprezento-

valo Drnholec, jedno kolečko bylo složeno 

z Kobylské chasy a dvě kolečka byla z NS 

Pálava. Po celou dobu vyhrávala dechová 

kapela Hornobojani a v přísálí hrála cimbá-

lová muzika Píšťalenka s primáškou Hele-

nou Slavíkovou.

 Ples svými dvěma vystoupeními obo-

hatil NS Pálava. Jedno vystoupení bylo v 

podání souborových seniorů a druhé si na 

starosti vzala mladší generace. Ale ani míst-

ní nezůstali pozadu. Mladí šohaji pod vede-

ním Jakuba Ševčika nacvičili „WC dance“, 

což je parodie na irské tance. A aby se dámy 

Krojový ples v Drnholci

nenechaly zahanbit, tak si přichystaly půl-

noční překvapení v ruských rytmech. 

 Pro návštěvníky plesu byla přichystána 

bohatá tombola, jejichž hlavním sponzorem 

byly fi rmy HTS Novosedly a Kovovýroba 

Malík s.r.o. Tímto děkujeme všem sponzo-

rům, protože svou ochotou a štědrostí nema-

lým množstvím pomáhají k udržení tradic v 

Drnholci. 

 A určitě nesmíme zapomenout přidat 

ještě jeden velký dík, a to paní Zlatislavě 

Krůzové, díky které je  teď v Drnholci zre-

konstruovaný drnholecký kroj.

 Již teď se můžete těšit na 5. krojový ples, 

který by měl být zahájen Slezskou besedou.

Doufáme, že se Vám krojový ples líbil a 

užili jste si jej stejně jako my. Ještě jednou 

velký dík patří všem vystupujícím, sponzo-

rům, obsluze barů, kuchyně, šatny a prodeje 

vstupenek, hudbě, fotografům a samozřej-

mě návštěvníkům, bez kterých by byla celá 

organizace plesu k ničemu.
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Na následujících odkazech se můžete podí-

vat na fotografi e z plesu nebo na video, kte-

ré uveřejnila Česká televize ve Folklorním 

magazínu dne 3. 3. 2012.

www.drnholec.eu/fotogalerie/category/71-

4-krojovy-ples, www.ceskatelevize.cz/pora-

dy/10096307226-folklorni-magazin/video/

       Dana Štyksová

Vážený čtenáři, 
 chci se s tebou podělit o můj jedinečný 
zážitek této plesové sezony. Jako návštěvník 
4. krojového plesu v Drnholci jsem uchvá-
ceně pozoroval, jak se podařilo krásně při-
pravit tento ples. V údivu jsem sledoval jak 
s nadšením a hrdostí tanečníci tančí Čes-
koslovenskou národní besedu. Tanečníci 
předčili mé očekávání, když jsem v ní nale-

zl i Zakarpatskou část. 
Všem tanečníkům a 
těm, kteří se podíle-
li na nastudování a 
přípravě této besedy, 
chci tímto poděkovat. 
Krásný plesový večer 
pak byl ozvláštněn 
ješte vystoupením dí-
vek a žen, které tanco-
valy na motivy ruské 
pohádky o Mrazikovi. 
Chlapci pak kontro-
vali svým vystoupe-
ním inspirovaným 
irskými tanci. Příjem-

ná atmosféra, skvělá hudba hrající k tanci 
a poslechu nás provázela až do brzkých 
ranních hodin. 
  Na závěr všem ještě jednou děkuji 
a moc se těším na příští Krojový ples v 
Drnholci.
   Nadšený návštěvník plesu

*****************
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  V době jarních prázdnin se vydal autobus termálních nadšenců na tradiční zájezd do ter-
málních lázní Velký Medér – Čalovo. Tentokráte to byl opravdu zimní zájezd. Ráno nás přivítalo 
na silnici 10 cm čerstvě napadaného sněhu. Během cesty jsme míjeli několik nabouraných aut. 
Naštěstí jsme měli šikovného pana řidiče, který nás na místo pobytu přivezl v pořádku. Pobyt v láz-
ních každý využil po svém. Někteří se vydováděli na tobogánech, které jsou vždy zdarma, někteří 
relaxovali nejen v bazénech s teplou vodou, ale navštívili 
místní maserské studio a saunu. Pivečko, dobrá káva, jídel 
dle nabídky bohatě, prostě opravdová pohoda a relaxace po 
celý den. Lázně byly takřka prázdné, takže jsme si opravdu 
odpočinuli od běžných starostí a problémů. Takzvaně jsme 
alespoň na jeden den vypnuli. Cesta zpět byla velmi zají-
mavá. Pan řidič omylem sjel z navaděče a trasu domů jsme 
vzali tentokráte přes Vídeň. Trochu zajížďka, ale myslím, 
že jsme to všichni pochopili. V autobuse panovala skvělá 
nálada, jen té slivovičky trochu pochybělo. Příští zájezd se 
pravděpodobně uskuteční až v podzimních měsících. 
                       Bronislava Šimčíková

Zimní zájezd

Místní oslava MDŽ
 I přes nepříznivé počasí se ve čtvrtek 8. března odpo-
ledne, za účasti bezmála 45 drnholeckých nejen seniorek, 
uskutečnila v sále kulturního domu místní oslava MDŽ pod 
patronací Sboru pro občanské záležitosti. V krátkém projevu 
jsme si připomněli historii a význam tohoto dne. Kristýna 
Schulz zahájila program hrou na klavír a poté se představily 
s krátkým kulturním programem děti ze školní družiny a 1. 
stupně základní školy pod vedením paní učitelky Stašové a 
paní učitelky Škrabalové. Žáci vyrobili pro naše maminky, 

babičky a tetičky malé dárečky, které jim předali. Ukončení kulturního programu si vzala na sta-
rost taneční skupina TSD žákyň 5.-7. ročníku ZŠ pod vedením Martiny Hanákové, které na závěr 
rozdaly růžičky všem  
přítomným ženám v sále. 
 Skoro zimní odpo-
ledne zakončila nefor-
mální beseda mezi pří-
tomnými ženami a člen-
kami SOZ u šálku čaje, 
kávy a malého občerst-
vení. Věříme, že se v tak 
hojném počtu setkáme i 
za rok.
       Blanka Marková

na Čalovo
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XV. školní ples
 V pátek 24. 2. 2012 se konal XV. škol-
ní ples, který trošku „doplatil“ na termín, 
který jsme byli nuceni přizpůsobit volnému 
termínu skvělé hudby, skupiny Fantazie z 
Moravského Krumlova, protože týden před 
plesem proběhl Fašank a týden po plesu 
se konaly Šibřinky. Výsledkem byla men-
ší účast než v uplynulých letech. I přes to 
všichni, kteří přišli, se výborně bavili, viděli 
opět na úvod polonézu, poté mladé taneční 
naděje – taneční skupinu TSD pod vedením 

Martiny Hanákové a úplně poprvé vystou-
pení maminek na klokaních botách pod 
vedením paní Broni Šimčíkové. Svůj důvtip 
mohli prověřit v tipovacích soutěžích. Díky 
sponzorským darům byla připravena bohatá 
tombola. 
 Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
zaměstnancům školy, kteří se na přípravě a 
průběhu plesu podíleli. Dále děkujeme rodi-
čům a přátelům školy, kteří nám pomáhali 
v „pekle“, šatně a zajišťovali pořadatelskou 
službu. Ještě jednou poděkování všem spon-
zorům, zvláště HTS Novosedly. Velký dík 
všem, kteří se na ples přišli pobavit a vytvo-
řili příjemnou, přátelskou atmosféru. A pro 
vás, kteří jste na plese nebyli, alespoň pár 
fotek…   Jana Kalandrová
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Zdařilý fašank
 V sobotu 18. 2. 2012 proběhly obcí nád-
herné maškary. Počasí k nim bylo letos sho-
vívavější než vloni. Je to parta nadšenců, ke 
kterým je možné se přidat, oni vás rozhodně 
přijmou mezi sebe. Kde jinde než tady můžete 
potkat pospolu jeptišku, mlynáře, kominíka, 
cigánku, ženicha na koni a nevěstu a mnoho 
dalších krásných masek. Jsem ráda, že u nás 
v obci se tato tradice udržuje a že je mnoho 
občanů podporuje. Je to vlastně ukončení 
veselí před popeleční středou a čekání na Veli-
konoce. Tak jen tak dál a u nás máte dveře 
vždy otevřené.     Vlasta

Fašankové veselí
 V slunném sobotním odpoledni opět po 
roce zavládlo v Drnholci masopustní veselí. 
Od kulturního domu vyráží ke starostovi 
průvod masek vedený drábem. Dráb pak 
jménem všech zúčastněných masek a krojo-
vané chasy požádal starostu o udělení práva 
na výběr desátků. Poté se vydal masopustní 
průvod na cestu městysem. Všem, jenž se 
nebáli a maskám otevřeli, něco na zub nebo 

hotovostí dali, se masky polibkem nebo verši 
odvděčily. Krojovaná chasa, složená z chlap-
ců i dívek, tančila fašankový tanec pod ráz-
ným vedením drába. Mezi maskami nechy-
běly tradiční, jako jsou slamáci, cikánky, 
medvěd, kominík, řezník, jeptiška, nevěsta a 
ženich, ale i netradiční maska Otíka a pana 
Pávka inspirovaná fi lmem Vesničko má, stře-
disková. V podvečerních hodinách se maso-
pustní veselí přeneslo do prostorů restaurace 
U Ondrů,  kde všichni příchozí si užívali dob-
ré zábavy a pochutin, vybrané jako desátky 
masopustním průvodem. Hudba a všeobec-
né veselí přerušilo, ale jen na chvíli, příchod 

FAŠANKU, FAŠANKU,
ZASE JE NA CO VZPOMÍNAT......
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Starší lidé se často stávají ter-
čem zájmu kapsářů, zlodějů, 
podvodníků  i násilníků. Pachate-
lé využívají často nejen jejich 
horší fyzické kondice, ale 
také jejich důvěřivosti. 
Podvodníci se dokáží pod 

různými záminkami vetřít až do domu, a pak 
využít vhodného okamžiku a okrást je i o celo-
životní úspory. Navíc vystupují často velmi serióz-
ně a působí natolik přesvědčivě, že si dokáží získat 
důvěru staršího člověka. 
 Jak předejít podvodu nebo okradení doma: 
buďte obezřetní při komunikaci s neznámými lidmi, 
neotevírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi (ani 
kdyby Vás žádal o pomoc - např. zatelefonovat si, 
apod.), jste-li sami doma, nikdy do bytu nevpouš-
tějte osoby, které neznáte, zvoní-li opravář, pracov-
ník plynárny či jiných služeb, nechte si před jeho 
vpuštěním do bytu předložit jeho služební průkaz 
a pokud možno pro ověření zatelefonujte na pří-
slušný úřad, nepodléhejte lákavé vidině snadného 

zbohatnutí. Podomní nabídky výher a výhodných 
koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod. 
Preventivně: 
 pokud nemáte doma bezpečný trezor, nemívej-
te více peněz v hotovosti či cenné věci, peníze měj-
te uloženy na bankovním účtu nebo v bezpečnostní 
schránce v bance, své cennosti si vyfotografujte (při 
případné krádeži Vám tyto fotografi e usnadní jejich 
identifi kaci), u elektroniky a cennějších spotřebních 
výrobků si opište jejich výrobní čísla, nikdy nikomu 
neříkejte, kolik máte doma peněz a jaké vlastníte 
cennosti. 
 Pachateli této trestné činnosti bývají jak muži, 
tak i ženy a pracují jednotlivě i skupinově. Vybírají 
si místa, kde je pravděpodobnost bydlení seniorů. 
Vynalézavost podvodníků nezná mezí, proto buďte 
maximálně obezřetní při tom, koho pustíte do Vaší 
domácnosti. 
 Pokud si všimnete, že se po domě pohybuje 
podezřelá osoba, neváhejte a přivolejte Policii ČR 
(tísňová linka 158). 
Projekt „Vaše cesty k bezpečí“.

Senioři a kriminalita  

BLEŠÍ TRH
Aktivní důchod v Drnholci pořádá v sobotu dne 14. 4. 2012 v přísálí kulturního domu Bleší 
trh. Začínáme v 8.00 a pravděpodobný konec bude v pravé poledne. Přijďte nabídnou pro 

vás nepotřebné věci za „babku“. Možná se někomu budou hodit. Těšíme se na všechny 
zájemce prodejce i kupující. 

smutečního průvodu s nebožkou basou. Za vzlykotu pla-
ček, přinášeli hasiči na márách ubohou basu. Smuteční 
projevem jeho velebnosti jsou všichni velmi pobaveni a 
tímto jsme se pro letošní rok s basou rozloučili. Zábava a 
veselí pokračovalo do odchodu posledních návštěvníků.   
     Pavel Božek - medvěd
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Občanské sdružení „Aktivní důchod v Drnholci“
 Dne 22. 4. 2011 nastala pro důchodce v Drnholci výrazná změna. Ing. Iva Kabrhelová 
zařídila na Ministerstvu vnitra registraci občanského sdružení pod názvem Aktivní důchod 
v Drnholci. Ale zatím zůstávala stále osamocena. Oslovení důchodci neprojevovali moc 
ochoty v klubu pracovat. Trvalo dlouho, než získala několik dobrovolníků, kteří byli ochotni 
obětovat 1x týdně 2hodiny osobního volna. Potom přišla na řadu otázka klubovny. Vyšel 
nám vstříc Úřad městyse Drnholec. Po domluvě s ředitelstvím školy nám byla v budově 
místní ZŠ přidělena místnost – naše klubovna. A je tu další důležité datum pro život drnho-
leckých důchodců. 26. 10. 2011 se přes všechny počáteční problémy klub důchodců otevřel. 
První setkání proběhlo v příjemném prostředí, v dobré náladě a za účasti představitelů naší 
obce – pana starosty Jana Ivičiče a RNDr. Jany Kalandrové – ředitelky základní školy.  Pan 
starosta odpověděl důchodců na mnoho dotazů, vysvětlil organizační záležitosti. 
 První velmi vydařenou akcí klubu, byla výstava panenek. Od té doby jsou naše schůz-
ky pravidelné. Scházíme se každou středu od 15.00 do 17.00 v klubovně budovy školy. Co 
děláme a čím se zabýváme? Přijďte se mezi nás podívat, posedět, pobavit se. Jakmile jednou 
zažijete příjemné odpoledne, budete se rádi vracet. Do budoucna máme určité představy o 
tom, čím se budeme zabývat. A nejsou to jen ruční práce, jak by si někdo mohl myslet. Od 
ledna jsou v klubovně dva počítače. Aby se práce na PC dařila, organizujeme pro zájemce 
z řad seniorů kurz základů práce na PC pro začátečníky i mírně pokročilé. Navázali jsme 
družbu s klubem v nedalekých Dolních Dunajovicích, kde organizace funguje již několik let 
a mají tak více zkušeností. Jejich činnost mnohdy přináší inspiraci i nám.
 Nelze rozepsat a popsat vše, co bychom chtěli podniknout, udělat či zorganizovat. 
Hlavně nechceme, aby byl někdo sám a mohl strávit více času ve společnosti nás, seniorů. 
Na stránkách občasníku najdete pozvánky na akce, které chceme uskutečnit či podpořit svou 
přítomností, pomocí. Zveme nejen důchodce, ale i ostatní spoluobčany, aby přišli a přesvěd-
čili se, že náš název je výstižný -  Za aktivní důchod v Drnholci.     Langeová Milena

několik dobrovolníků kteří byli ochota několik dobrovolníků kteří byli ochotni

 
Zahrádkáři v Drnholci si dovolují pozvat občany na 
TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN, 
která se koná 
v neděli dne 8. dubna 2012 v sále Kulturního domu 
v Drnholci. Začátek výstavy je v 10.00 hod. 
K poslechu bude hrát cimbálová muzika sourozenců Osič-
kových z Velkých Bílovic. V rámci odpoledního programu 
vystoupí místní folklórní soubor „Jarabáček“.   

Výdej lahví a výběr vzorků bude zahájen ve čtvrtek 22. března 2012 v době od 
18.00 do 20.00 hod. Ukončen bude v pátek 30. března 2012. Výdej a odběr vzor-
ků bude probíhat v přísálí v kinosálu v Drnholci. Degustace vín proběhne 
v neděli 1. dubna 2012 od 9.00 hod v sále místního kina.                 
         Alois Černík, předseda ZO ČZS
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„Mysliváci“ v akci
 Tak nám pomalu nastává jaro a sním i delší pro-
cházky přírodou. Na nedělních procházkách honit-
bou sbíráme srnčí shozy a pozorujeme vývoj růstu 
paroží u srnců. Nasloucháme zpěvu sýkorek, máme 
možnost slyšet skřivana polního a už i kosa. Hned 
je nám veseleji, už i špačka jsme zahlédli. Všímáme 
si tokajících bažantích kohoutů a honcujících zají-
ců. Prostě se to venku probouzí. U vody už hnízdí 
březňačky a vůbec je tam velmi živo. Stále chodíme 
na naše krmeliště zvěř přikrmovat, ale už ne tolik. 
 Spolu s našimi myslivci se účastníme sčítá-
ní zvěře, a taky nás čeká úklid honitby a to nemáte 
ponětí, co tam nasbíráme. Každou druhou neděli nás 
čeká test znalostí, ale můžeme si pomáhat vyhledá-
váním v knize Myslivost. Přidejte se k nám, protože 
venku se stále něco děje a s námi se nudit rozhodně 
nebudete.           Za myslivecký kroužek Pavla Suchyňová  
      a Šimon Tábora

 Rodinný dům o zastavěné ploše 360 m2 
v obci Drnholec. Dům o velikosti 4+1 je samostat-
ně stojící, cihlový, po rekonstrukci střechy. 
 V doměje 4x ložnice, kuchyň, koupelna, 
WC. Uliční šíře domu je 20 m. Voda - vlastní studna 
i obecní, vytápění řešeno zánovním kotlem na TP, 
ohřev vody zánovním bojlerem. Pozemek s celko-
vou plochou 2220 m2. Za domem dvůr s dílnou a 
hosp. přístavkem, za dvorem zahrada. Parkování 
možné před domem nebo vjezd do domu. Jedná 
se o velice zachovalý a udržovaný dům. 
Cena 1 500 000,- Kč plus provize RK.
Kontakt : MAJDALENKYreality , Příkop 4 , 602 00 Brno .Tel: 774 635 551 , 608 625 009

Prodej RD v Drnholci
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••••••••••  Myslivci bilancovali •••••••••••
 Tak jako všech-
ny neziskové a dob-
rovolné organizace 
v obci jsme i my, 
myslivci, v únoru 
letošního roku hod-
notili svou činnost za 
uplynulý rok. Právo 
myslivosti vykoná-
váme v pronajaté 
honitbě o výměře 
2253 ha, z toho pole 

(orná půda) je 1962 ha. Jsme tedy honitbou 
polní. 
 Naše organizace v současné době čítá 
38 členů, jsou však mezi námi čestní členo-
vé, kteří už z důvodu vyššího věku, či zdra-
votních problémů právo myslivosti aktivně 
nevykonávají. V loňském roce jsme se napo-
sledy rozloučili s našimi dvěma zakládající-
mi členy a to v létě s p. Liborem Zabloudi-
lem a na podzim s p. Antonínem Boudným. 
Naše myslivecká základna stárne a tak si 
v kroužku mladých ochránců přírody a mys-
livosti vychováváme své nástupce. Máme i 
veselejší povinnosti. Na sklonku loňského 
roku jsme popřáli k sňatku hned dvěma 
našim kolegům – manželům Suchyňovým. 
 Do kulturního dění v obci se snažíme 
aktivně zapojovat a navazovat na dřívější 
zaniklé tradice nebo na ty zcela nově vznik-
lé.  Začali jsme v loňském roce II. Obno-
veným mysliveckým plesem, na kterém jsme 
vám ukázali přijímání nového myslivce co 
cechu mysliveckého a v letošním roce to 
byla další z pěkných mysliveckých tradic a 
to pasování na lovce černé zvěře. Obě akce 
byly doprovázeny vystoupením trubačů 
od Slezské Harty. Koncem května jsme se 
jako spolupořadatelé aktivně s programem 
zúčastnili dětského dne na hřišti TJ Dyna-
ma. V červenci jsme uspořádali letní zába-

vu pod názvem „Červencová noc“. V září 
přišla do naší obce akce zcela nová a tou 
bylo Drnholecké vinobraní. I zde měla naše 
organizace zastoupení a zúčastnili se ji i 
členové mysliveckého kroužku, kteří nabíze-
li návštěvníkům zvěřinový guláš, také chleba 
s cibulí, valašské frgály či burčák. V říjnu 
jsme opět s velkým úspěchem absolvovali již 
II. ročník dušičkového guláše, ale to už nás 
čekaly hony.
  V loňském roce byly pouze dva a to kvů-
li úbytku drobné zvěře. Nutno podotknout, že 
na společných lovech lovíme i zvěř škodnou. 
Za celý loňský rok jsme ulovili 19 srnců, 22 
srn, 18 srnčat. 16 kusů zvěře černé, 28 li-
šek, 5 jezevců, 5 kun, 11 husí a 19 kachen 
divokých, 58 zajíců a 26 bažantích kohoutů. 
Uspořádali jsme pro naše členy dvoje střel-
by v Brodě nad Dyjí a to Memoriál J. Čap-
ka a podzimní Memoriál Z. Kocmana. Pro 
letošní rok chystáme ve spolupráci se školou 
ještě dvě zcela nové akce pro děti. Není toho 
tedy málo a tak nám držte v našem snažení 
palce a přijďte nás podpořit. Poděkování 
patří všem aktivním členům mysliveckého 
sdružení.                    Pavla Suchyňová
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Společenská kronika

Vítání občánků

Životní jubi lea:

Blahopř ejeme

Divadelní představení Výlety
Divadelní spolek Bavory zve naše spoluobčany v sobotu 28. 4. 2012 do našeho sálu 

kulturního domu na představení zvané Výlety, které  se skládá ze dvou zdánlivě 
nesouvisejících částí. Inspirací k první části byla kniha Miloslava Švandrlíka Doktor 

od Jezera hrochů. Tuto živou, úsměvnou jednoaktovku vystřídá v druhé části jiný 
výlet  inspirovaný hrou Alda Nicolaje Tři na lavičce. Mládí střídá v druhé části stáří. 

Někdy úsměvné, někdy bolestně pravdivé. Oba dva příběhy jsou výletem do snu a 
skutečnosti plného touhy, hořkosti a úsměvu. 

Začátek představení je v 19.30. Srdečně zvou herci z Bavor.

DUBEN
50 let  Kratochvílová Milena
           Mikulčík Pavel
55 let  Bárta Dalibor
           Komarov Miloš
           Pospíšek Pavel
           Stopková Zdeňka
60 let  Němec Miroslav
           Cajthaml Tomáš
           Marková Amálie
           Vozdecký Alois
           Vitásková Halina
65 let  Němcová Jiřina
           Bravenec Jaroslav
           Šulan Štefan
75 let  Křivánková Zdenka 
83 let  Kadlčková Jiřina

84 let  Tölgová Anežka

KVĚTEN
50 let  Černík Alois
           Novotná Zlatica
55 let  Čemanová Hedvika
           Malík Josef          
60 let  Pospíšil Jaromír
65 let  Zámečník Jan
           Tomečková Růžena
           Horáková Anna
70 let  Petrů František
           Schabatková Irena
           Dibuzová Anna
82 let  Kováčová Anežka

                     
ČERVEN
50 let  Šipkovský František
60 let  Závodyová Anna
65 let  Jakubcová Božena
           Půlpytlová Růžena
70 let  Herel František
75 let  Schmidt František
           Domínová Rozína           
80 let  Molnár Julius
           Rosecká Marie

V sobotu, dne 3. března 2012 jsme přivítali 5 dětí.
Mezi naše spoluobčany jsme slavnostně uvedli Emičku Pitákovou, Magdalénku 

Sýkorovou, Lukáška Klenoviče, Jeníčka a Sárinku Pospíškovi. Miminkům přišly 
zazpívat a zarecitovat děti z dětského souboru Jarabáček: Jakub Zajíc, Michal 

Španiel, Adélka Byloková a Kateřina Jandová.  
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 V prosinci loňského roku byl v Drn-
holci založen klub maminek. Impulsem pro 
vznik klubu byl zájem několika maminek 
na mateřské dovolené o setkávání s další-
mi maminkami a jejich dětmi především 
v zimních měsících.  Po domluvě s paní 
ředitelkou Janou Kalandrovou nám základ-
ní škola poskytla prostory volné třídy, kte-
rou jsme si samy zařídily. Nyní se scházíme 
1x týdně, vždy v úterý od 15:30 do 17:30 
hodin. 
 Od začátku bylo hlavní myšlenkou, že 
klub je především pro děti. Je pro ně při-

První dětský krojový ples
SRPŠ při ZŠ Drnholec a Jarabáček  pořádá 

 v neděli 22. 4. 2012 první dětský krojový ples.
Zahájen bude Moravskou besedou ve 14.00hod.

K tanci a poslechu hraje DH Kateřinka.
Pozvání přijaly soubory Pomněnka z Tvrdonic, Hanýsek ze Šakvic, Dunajek 

z Dolních Dunajovic, Palavěnka z Mikulova. Během plesu se bude volit nejlepší
verbíř, vrtěná a párový tanec. Pro návštěvníky si děti Jarabáčku připravily

lízátkové sólečko.
Všichni jste srdečně vítáni. Přijďte podpořit a povzbudit naše nejmenší tanečníky.

Vstupné dobrovolné.

pravena herna plná hraček, mají možnost 
se setkávat s ostatními dětmi, poznat nové 
kamarády a prostředí. 
 Klub maminek je otevřen všem zá-
jemcům, budeme rády, když se mezi nás 
přijdete podívat!                     Iva Müllerová

Klub maminek Drnholec
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 Čas rychle letí, nedávno jsme psali do 
prosincového Občasníku a přáli si vše nej-
lepší do roku 2012 a již je tady jaro. Oslavy 
jsou za námi a my se díváme vstříc nové 
soutěži, která již za několik týdnů začíná a 
na kterou se po době „půstu po fotbale“ těší-
me.
 Vraťme se ale ve vzpomínkách k Sil-
vestru 2011, kdy se dle našeho plánu akcí 
hraje utkání za každého počasí  mezi žena-
tými a svobodnými hráči. Tentokrát nám 
počasí fantasticky vyšlo a na toto utkání 
se sešlo neobvykle velké množství diváků. 
Hráči předvedli výborný fotbal a ukončení 
fotbalového roku se uskutečnilo v klubovně 
TJ Dynamo. Vše proběhlo tak, jak má být a 
večer jsme šli spokojeně slavit  konec roku 
do svých rodin. Všem, kteří se podíleli na 
občerstvení a průběhu akce, děkujeme. 
 Žáci našeho oddílu nezaháleli a přes 
zimní období zlepšovali svou fyzičku za 
přítomnosti trenéra a vedoucího mužstva 
v tělocvičně základní školy. Zúčastnili se 
velice dobře obsazeného turnaje v Pohoře-
licích v nádherné hale za přítomnosti mužs-
tev, které hrají dokonce druhou ligu. Po 
„rozkoukání“ začali hrát vyrovnaná utkání i 
s těmito mužstvy. Žáci zahajují svou soutěž 
1. 4. 2012 na hřišti doma v 10,00 hodin.
 Dorost našeho oddílu se neustále potý-
ká s obsazením funkce trenéra. Stávající 
trenér v současné době pracuje v zahrani-
čí a dalšího ochotného trenéra, který by se 
dorostu věnoval, nemáme. Dorostenci se i 
přes to s mužstvem mužů zúčastnili turna-
je v Hrušovanech nad Jevišovkou na umělé 
trávě. Dorostenci začínají soutěž 1. 4. 2012 

TJ Dynamo Drnholec děkuje všem sponzorům, kteří nám přispěli jakoukoliv for-
mou sponzorského daru při zajištění tomboly a ostatních nutný věcí při zajištění 
akce ŠIBŘINKY.  Moc všem děkujeme.  

na hřišti soupeře. 
 Muži přes zimu trénují individuálně, 
ale pokud jim zaměstnání dovolí, tak se 
scházejí i za mrazů na tréninku na hřišti 
nebo také v tělocvičně. Zúčastnili se zim-
ního (bylo –12 stupňů!) turnaje v Hrušova-
nech na umělé trávě. Všichni kruté zimní 
podmínky přežili ve zdraví. Muži začínají 
soutěž také 1. 4. 2012 na hřišti soupeře.
 Letošní zima si s námi velice zahrála a 
my to pocítili i v kabinách, kde nám zamrzla 
voda a museli jsme 14 dní topit jak za „krále 
Klacka“ v kamnech, které pamatují školy z 
padesátých let minulého století. Jsme rádi, 
že nic nepopraskalo a zvládli jsme i tuto 
výjimečnou situaci. Jendo, díky.
 Březen je již tradičně spojen s nejdů-
ležitější událostí našeho klubu, a to maškar-
ním plesem Šibřinky. Ples se uskutečnil za 
nebývalého zájmu masek, kterých bylo v 
letošním roce snad nejvíce za dobu trvání 
Šibřinek. Nejenom nejvíc, ale dovolíme si 
tvrdit, že letos na takové vynikající úrovni, 
že nás to všechny překvapilo. Vše proběh-
lo ve velice přátelské atmosféře, nechybě-
la bohatá tombola a veselá zábava. Dobře 
hrála kapela Habakuk a to vše dohromady 
nás uspokojilo a byli jsme potěšeni. Chtě-
li bychom poděkovat SDH za pomoc při 
zajištění hasičské hlídky při pořádání plesu 
a jmenovitě panu Šedivému Romanovi, kte-
rý byl velitelem hlídky. Děkujeme. Výbor 
děkuje všem, kteří se podíleli na zajištění 
plesu jakýmkoliv způsobem.
 Zimní období je za námi, teď hleďme na 
jarní a letní dny plné slunce a dobré nálady 
nejenom v rodinách, ve školách, v zaměst-
nání, ale také na sportovním poli a fotbalu 
zvlášť!            Za výbor TJ Dynamo Drnholec
                Křivánek Ferdinand

TJ Dynamo informuje
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rakouské týmy. Od té doby se přidaly k lize 
postupně týmy ze Slovinska, z Maďarska a 
Chorvatska. Posledním přijatým týmem byl 
do té doby prvoligový tým Orli Znojmo.
Určitě si říkáte, proč jsem začala o tématu. 
Tím, že jsem začala jezdit na tyto zápasy, 
tak jsem poznala spoustu nových lidí, super 
atmosféru a hlavně spoustu hráčů z týmu. 
Můžu vám říct, že to nejsou žádní nafi ntě-
ní hráči, ale fajn kluci, kteří si na nic nehra-
jí. A díky tomu jsme mohli také zařídit pro 
hasičskou mládež zájezd na bohužel poslední 
zápas v sezóně. Po příjezdu do Znojma nás 
manažer Znojemských orlů vzal na prohlíd-
ku zákulisí. Mohli jsme si prohlídnout např. 
kabiny hráčů, relaxační bazén, vybavenou 
tělocvičnu, kde se hráči zahřívají před zápa-
sem a nakonec část pro VIP, kde jsou uloženy 
všechny dresy od založení znojemského klu-
bu.
 Po prohlídce jsme se podívali na zápas 
žáků Znojma s týmem brněnské Komety. 
Protože nám přálo počasí, tak jsme využili 
dvouhodinového času před zápasem k pro-
hlídce znojemské přehrady a samotného 
města Znojma. 
 Poslední štace našeho poznávacího 
zájezdu byl samotný hokejový zápas. Podle 
nadšení dětí jsme zjistili, že se jim zápas líbil 
a celou cestu domů o ničem jiném nemluvili. 
Pro děti to bylo opravdu něco jiného sledo-
vat hokej na živo a dovézt si pár nachytaných 
puků, než sedět u televize a sledovat zápas 
doma z gauče. Jenom je mi líto, že se k našim 
dětem nepřidali žádní dospělí jedinci.
Tímto bych chtěla poděkovat pár lidem, 

A teď trochu z jiného soudku …..
V Drnholci je jistá 
parta lidiček, která 
jezdí už nějaká léta 
fandit znojemské-
mu hokejového 
týmu s názvem 
„Orli Znojmo“. 
Myslím si, že 
nejsem sama, kdo 

o tomto týmu slyšel.  Hokej jsem vždy sle-
dovala v televizi a byla jsem ráda, že mě tito 
fanoušci vzali mezi sebe a mohla jsem jezdit 
na vydařené i nevydařené zápasy. Nebudu 
dlouze popisovat jejich historii zápasů v prv-
ní lize a v extralize. Ale seznámím vás trochu 
s  méně známou rakouskou ligou „EBEL “. 
Pro znojemské hráče to byla první úspěšná 
a hlavně poučná sezóna v této lize. Tým se 
dostal do play off, kde se mu bohužel nepo-
dařilo porazit chorvatský tým ze Zagrebu. 
Jako ženská, která moc sportu nerozumí, jak 
si určitě řekne mužské pohlaví, bych chtěla 
říct, že tento hokej opravdu stojí za to sledo-
vat na živo. Hra je opravdu rychlá a tím, že 
zde hrají týmy z různých koutů Evropy, tak 
je i technicky zajímavá.
Něco málo k její historii: 
 Erste Bank Eishockey Liga (německy: 
Österreichische Eishockey-Liga) je nejvyšší 
profesionální hokejovou ligou v Rakousku. 
V současné době v ní hrají kromě rakous-
kých týmů také týmy ze Slovinska, Maďar-
ska a Chorvatska. Od sezóny 2011/2012 zde 
hraje i moravský celek Orli Znojmo.
 Historie rakouské hokejové ligy sahá až 
do roku 1923. Liga se nehrála v roce 1936 a 
během druhé světové války (1939 - 1945). 
Po anšlusu Rakouska Třetí říší v roce 1938 
se některé rakouské týmy připojily k němec-
ké hokejové lize. Dokonce dokázal tým 
Engelmann Wien v roce 1939 a tým Wiener 
EG v roce 1940 německou ligu vyhrát. Liga 
existuje v dnešní formě od sezóny 1965-
66. Do sezóny 2005-06 hrály ligu výhradně 
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Divadelní spolek 
zahajuje svou činnost začátkem měsíce dubna. Srdečně zveme na první schůzku všech-
ny nadšence a budoucí herce k výběru hry a domluvu na další nácvik a setkání. První 
organizační schůzka se bude konat v neděli 15. 4. 2012 na sále MKZ. 

Babské hody
MKZ ve spolupráci s TJ Dynamo bude pořádat 25. 8. 2012 první babské hody v Drn-
holci. Zájemkyně od 0 do 99 let jste srdečně vítány. Prosím, sledujte hlášení, kde bude 
upřesněna první schůzka k nácviku Moravské besedy. Budeme rádi za každou ženu 
či dívku, abychom pobavily nejen spoluobčany, ale také prázdninové návštěvníky a 
turisty. 

Čarodejnice
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 28. 4. 2012. 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.

díky kterým se tento zájezd mohl uskuteč-
nit. V první řadě a zároveň nejvíc zásluh má 
Roman Šedivý, kterého znáte pod přezdív-
kou Paprsek, který se zná s hokejisty a hlav-
ně s vedením týmu, nám zařídil prohlídku 
a zajistil pro děti mnoho plakátů a kartiček 
hráčů, díky kterým děti poznaly celý tým 
Znojemských orlů. Dále pak panu Vrábelo-
vi z Dolních Dunajovic za zajištění dopravy. 
Tato služba byla posléze poskytnuta hasičům 
jako sponzorský dar. Nesmíme taky zapome-
nout na náš dozor, který se o naše děti staral 
jako o vlastní. Proto bych chtěla poděkovat 
Radku Krýslovi a Pavlu Štěpaníkovi za jejich 
pevné nervy a hlavně bezúhonné předání dětí 
do rukou jejich rodičů.
 Doufám, že tímto článkem jsem nakous-
la pár nejen pánů, ale i dam, aby aspoň jed-
nou své ratolesti dostali od počítačů a zkusili 
místo nákupních středisek navštívit znojem-
ský stadion a podívat se na pěkný hokejový 
zápas. Budeme rádi, když se k nám někdo 
přidá a bude jezdit fandit s námi.
    Blanka Marková

infoblok*infoblok*infoblok             infoblok*infoblok*infoblok
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Březen 2012
22. - 24. 3.  Vítání jara
  Jarní speciality
Duben 2012
6. - 9. 4.   Velikonoční menu
  a tradiční košt vína v Drnholci
Květen 2012
13. 5..   Den Matek

Červen 2012  Víkendy - chřest a jahody
              www.hoteldrnohlec.cz

************* HOTEL DRNHOLEC *************
hledá recepční na plný úvazek.

Požadujeme středoškolské vzdělání, znalost min. jednoho jazyka slovem
i písmem - N nebo A, spolehlivost, příjemné vystupování a skutečný zájem

o práci. Zájemci se mohou hlásit na recepci hotelu u paní Wornell.
Případně je možno si sjednat schůzku na e-mail adrese:

booking@hoteldrnholec.cz, nebo na tel. 519 519 307.

Objednávky stolu
prosíme na tel. 

519 519 307 
nebo na recepci

hotelu.

Velikonoční dílny
 V rámci koštu vína pořádaného zahrádkáři v Drnholci, který se koná o veli-
konoční neděli, uspořádá sdružení Aktivní důchod v Drnholci velikonoční dílny 
v přísálí kulturního domu. Dílny budou probíhat od 13.00 do 16.00 a můžete si 
zde vyzdobit kraslice několika technikami, děti si zde mohou nazdobit perníčky a 
naučíte se zde plést i pomlázku.    Srdečně zvou lektorky.


