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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět zde máme prosinec, který je ze tří
čtvrtin ve znamení předvánočního shonu,
aby se nám ve své poslední čtvrtině odměnil
štěstím a pohodou nejkrásnějších svátků, po
kterých se rozloučíme s rokem 2012 a přivítáme rok 2013. Dovolte mi, abych Vám
popřál příjemné a klidné svátky vánoční,
dětem hodně dárků a do nového roku hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. Ať se nám splní
všechna přání.

Za poslední čtvrtletí bylo v interiéru
historické radnice dokončeno avizované
restaurování dřevěného stropu včetně montáže nového dřevěného obložení schodiště
do 1. patra. V exteriéru byla vyzděna opěrná
zeď u venkovního schodiště do suterénu, znovu vystavěna dvorní zeď, do které byla osazena nová dřevěná vrata. Jaké práce nás ještě
čekají v příštím roce, o tom jsem se již zmiňoval v minulém Občasníku. Historická radnice
pokračování na str.3

Náměstí bylo jako každý rok vyzdobeno
vánočním stromem, který byl
slavnostně rozsvícen v neděli
2. prosince 2012

Z obsahu tohoto čísla ........
Aktivita drnholeckých
seniorů na str. 18

Jarabáček opět v akci na str. 14

O životě školy a školní i mimoškolní činnosti
žáků na str. 6

O dušičkovém guláši více na str. 15

Obrazová reportáž z činnosti drnholeckého divadelního spolku
- předposlední strana obálky

již byla také poprvé využita jako zázemí kulturní akce, a to při příležitosti rozsvěcování
vánočního stromečku.
Na základě dokončeného projektu na
opravu vozovky a chodníků před základní
školou je nyní v počáteční fázi kompletování
žádosti o dotaci na tuto akci z Regionálního
operačního programu Jihovýchod. Předpokládám, že žádost podáme během měsíce
února příštího roku. Práce by se netýkaly
jen zhotovení nové vozovky a chodníků, ale
také odvodnění, nové autobusové zastávky, zpomalovacího prahu s přechodem pro
chodce a vydláždění prostoru před pohostinstvím Sport. Předběžný rozpočet na akci
je 4,5 mil. Kč, ale výběrové řízení na dodavatele stavebních prací zcela jistě tuto částku sníží.
V předešlém Občasníku jsme s avizovanou žádostí o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí na výsadbu zeleně v
centru obce byli nakonec úspěšní. V příštím roce proběhne výběrové řízení na zhotovitele a s velkou pravděpodobností bude
akce nakonec realizována na podzim taktéž
příštího roku. Práce se budou týkat ošetření stromů, pokácení některých nemocných
a jejich nahrazení stromy novými. Budou se
také vysazovat okrasné keře a další okrasná
zeleň. Práce se budou provádět na náměstí,
u historické radnice, před úřadem městyse,
u autobusové zastávky, u kulturního domu,
před fotbalovým hřištěm, částečně na Lidické a Smetanově ulici a u pomníku Rudoarmějců.
Konečně jsme také dostali souhlas
ze Státního fondu životního prostředí, že
můžeme zahájit výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Výměna
zdroje vytápění a pořízení solárního systému na ohřev teplé vody pro Základní školu“. Výběrové řízení by mělo být uzavřeno
v únoru a vlastní realizace akce proběhne
během prázdnin. Odpadne nám tak finančně

náročné topení uhlím s velkými tepelnými
ztrátami, provozování velké kotelny s uhelnou a nebude muset být zaměstnáván topič.
Kupředu se u nás pohnula taktéž výstavba
sběrného dvora. Bylo rozebráno a nadrceno
původní betonové oplocení včetně panelové
plochy. Byl upraven a zaměřen pozemek a
započala výstavba provozní budovy.
V průběhu tohoto roku byl ve spolupráci s Biosférickou rezervací Dolní Morava,
obecně prospěšnou společností, připravován poměrně rozsáhlý projekt, který nese
název „Založení a obnova biocenter a prvků
ÚSES v k.ú. Drnholec“ (ÚSES je zkratkou
pro tzv. Územní systém ekologické stability). Projekt řeší výsadbu krajinné zeleně v
extravilánu obce na obecních pozemcích
k tomu určených komplexní pozemkovou
úpravou, která byla v Drnholci dokončena
v roce 2009. Jedná se o alejovou a plošnou
výsadbu stromů, keřů, zatravňovacích pásů
apod. Hlavním záměrem projektu je zlepšení ekosystému a vzhledu krajiny a dosažení
lepších životních podmínek pro živočichy
a rostliny. Koncem listopadu byla na tento
projekt podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí z oblasti
podpory Obnova krajinných struktur, která
by měla činit až 100% celkových nákladů.
Jestli budeme úspěšní, se dozvíme na jaře
příštího roku. O rozsáhlosti projektu svědčí
nejenom to, že by se měl realizovat od roku
2013 do roku 2015, ale i to, že předběžné
náklady činí téměř 50 mil. Kč.
V příštím roce, pokud toto v rámci
rozpočtu zastupitelé schválí, bych rád přistoupil k opravě Mariánského sloupu na
náměstí. Původně kolem sloupu stála tzv.
balustráda, čili zábradlí z pískovce nebo
vápence, ve kterém byla umístěna kovaná
branka. Ve výklencích podstavce byly dříve malby na plechu s náboženskými motivy,
které se nám podařilo objevit. Toto všechno
bych chtěl ke sloupu vrátit. Je potřeba taktéž
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opravit fasádní omítky a zeď pod balustrádou včetně základů.
Na závěr mám výzvu k rodičům. Případy vandalství v naší obci řešíme několikrát
do měsíce a nezdá se, že by se situace lepšila, spíše naopak. Nejvíce škod bývá pravidelně na autobusové zastávce a kolem ní. V
poslední době se mládež zaměřila i na ničení živého plotu u parkoviště hotelu a taktéž
byla opakovaně pobořena dvorní cihlová
zeď manželů Juřenových pod Jednotou.
Několikrát bylo rozbito sklo na úřední desce před úřadem městyse, rozbity květináče,

lahve na schodech atd. O sprejerech se ani
nemusím zmiňovat, „hodnotná díla“ těchto
„umělců“ vidíme všude. Rodiče, opravdu
víte, co vaše děti dělají po setmění? Nejsou to jenom naši teenageři. Na zastávce a
kolem úřadu se pohybují v tomto čase kolikrát i děti školou povinné a nechovají se zde
zrovna jako Rychlé šípy.
Děkuji, že jim zkusíte vysvětlit, že ničení práce a snahy druhých není hrdinství, ale
naopak hloupost a zbabělost.
Jan Ivičič, starosta

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volba prezidenta České republiky se bude konat v pátek 11. 1.
2013 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 12. 1. 2013 od 8.00 do
14.00 hod. V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů
potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového
počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby, které proběhne v pátek 25.
a v sobotu 26. 1. 2013 ve stejném čase jako kolo první.
Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole
nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již nebudou voličům dodány předem, obdrží je přímo ve volební
místnosti.
Protože se v Kulturním domě v uvedených termínech koná Myslivecký a
Krojový ples, budou volební místnosti pro okrsek č. 1 i pro okrsek č. 2 tentokrát
umístěny v budově Základní školy.

Čísla popisná
Úřad městyse upozorňuje občany na
jejich povinnost vlastním nákladem označit
budovy přiděleným číslem popisným nebo
číslem evidenčním. Neoznačené budovy
komplikují orientaci a způsobují problémy správcům sítí, doručovacím službám, a
mohou způsobit velké potíže také záchranářům nebo Policii.
Proto žádáme všechny majitele budov,
kteří nemají budovu označenu, aby tak
4

neprodleně učinili a označili budovu přiděleným číslem popisným nebo číslem evidenčním. Barva ani tvar označení není stanoven – je třeba dodržet jen několik pravidel
– číslo musí být viditelné a čitelné z veřejné
komunikace nebo veřejného prostranství,
umisťuje se zpravidla u hlavního vchodu v
dostatečné výšce a číslo evidenční musí být
odlišeno – užitím velkého E před číslem.
Lenka Viceníková

Vánoční sníh
Chci se s Vámi podělit
o povídku, kterou napsal
Piero Gribaudi.
Říká se, že na jesličkách nemá sníh co dělat,
protože za Ježíšových časů
v Palestině nesněžilo. Sníh je
prý součástí pozdější tradice,
kdy se jesličky začaly o Vánocích
stavět v chladnějších oblastech Evropy. Sníh je
prý jen zbytečná ozdoba. O tom, že tomu tak
není, se můžete přesvědčit v následujícím příběhu.
Když o vánoční noci usnula Kometa,
pastýři, osel i volek, Josef, Maria i Ježíšek, přihnal se na nebe nad Betlémem oblak. Také se
chtěl poklonit malému králi. Nic na zemi však
nenasvědčovalo, že by se událo něco velikého.
Oblak se zachvěl lítostí. Rozplakal se zármutkem a jeho smutné slzy tak studily, že se ještě
ve vzduchu měnily na sněhové vločky. Téměř
nikdo je nespatřil, protože první paprsky slunce
je brzy ráno rozpustily. Ale nic se ve světě neděje pro nic za nic, a tak sněhové vločky změnily
život jednomu muži.
Jediný člověk je pro Boha stejně důležitý
jako celé lidstvo. Tím spíše, když se jedná o
velkého, beznadějného hříšníka: k těm je Bůh
zvláště milosrdný. Chce být jedinou nadějí a nic
ho nepřitahuje víc než zoufalý člověk.
Muž, o kterém je řeč, měl k zoufalství tisíce
důvodů. Svůj život zcela promarnil. Nic dobrého neudělal, jen ničil a kolem sebe šířil jen smrt.
Přiznal si to večer, když se vracel do svého hradu nad Betlémem. Cestou totiž potkal dvojici
poutníků: muže a těhotnou ženu. Zastavili se,
když projížděl na koni kolem nich, a podívali se
mu do tváře tak pevně, jak by si to nikdo místní nedovolil. Měli pohled tak plný vstřícnosti,
nevinnosti a důvěry, že ho nevydržel. Zvlášť
žena, které blížící se porod plnil oči něhou, mu
pohledem pronikla až do srdce. Dlouho nic
takového nezažil. Snažil se k té chudině cítit
jen pohrdání a posměch, ale nešlo mu to. Když
mu popřáli pokoj a hodně zdraví, pokusil se jim
odpovědět bičem, ale vtom se jeho kůň něčeho
polekal a cvalem se rozběhl k hradu. Z jejich očí
se na něho dívaly všechny ženy, které za svůj
život znásilnil, muži, které oloupil, a děti, kte-

ré zabil. Jejich pohled ho dál
bolel v srdci a tížil jako mlýnský kámen.
Nepřestal se mu zjevovat
ani v noci. Vracel se k němu ze
všech koutů, kam se jen muž
otočil. Už si myslel, že zešílel. Popadl provaz a chystal
se k činu, o kterém už dlouho
uvažoval. Právě v tu chvíli vlétla oknem velká sněhová vločka a
zhasla mu svíčku. Za ní následovaly další a
další, jako by je potemnělá místnost přitahovala. Muž cítil tisíce ledových doteků na tváři i
na rukou, ale nechápal, co se děje. Vtom mu to
došlo: jsou to kapky krve - krve, která ještě horká tepala v lidských tělech a která teď studí jako
led, protože ji prolil ve své krutosti. Třesoucíma
rukama zapálil svíčku a užasl: místnost nebyla
pokrytá rudou barvou hříchu, ale bílou barvou
nevinnosti, kterou si pamatoval z dávných dob,
kdy ho matka na dobrou noc líbala a chumlala do bělostné přikrývky. Muž se rozjel na koni
do údolí, kde bílý sníh zářil nejjasněji. Zatímco
u jesliček všichni spali a sníh pomalu tál, muž
tiše plakal před tím, kdo ho tolik miloval, že mu
daroval bílý sníh.

Vánoce - nabídka, pozvání, radost

Nabídka Boha, který přichází v lidském těle, který se svým vtělením ztotožňuje
s každým z nás, který nám odhaluje tajemství o sobě i o nás samých a dává nám poznat
pravdu. Pozvání k následování jeho slov,
jeho radostné zvěsti, a tím k zakoušení naplňování jeho příslibů. Radost, která pramení
z vědomí, že člověk je Bohem přijat, milován
a vysvobozen z pout hříchů a ze smrti skrze
odpuštění.
Vánoce plné světla, pokoje, pravé radosti
a hojnost Božích darů v novém roce přeje P. Jiří
Komárek, farář

Bohoslužby o Vánocích
24.12 25.12.
Jevišovka
7.30
Novosedly 20.30 9.00
Drnholec 22.00 10.30

26.12 31.12. 1.1.
7.30
7.30
9.00 16.30 9.00
10.30 18.00 10.30
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Bílá pastelka
Ve středu 17. října vybraní žáci 3. třídy vybírali do kasiček
peněžité příspěvky na podporu celostátní sbírky Bílá pastelka.
Děkujeme všem žákům, zaměstnancům školy i občanům Drnholce, kteří přispěli a umožnili tak rozvoj speciálních programů pro
nevidomé a slabozraké. Naše děti vybraly celkem 3 310 Kč.

Slepotou život nekončí

Jana Juřenová

Ve středu 24. 10. 2012 měl 1. stupeň besedu o nevidomých
lidech. Přijel nevidomý Honza se psem Clear a dvěma asistentkami. Beseda byla velmi zajímavá. Honza nám řekl spoustu věcí o Clear a jejím výcviku. Dále jsme se dozvěděli, jaká zraková
postižení existují a ukazovali nám různé předměty pro nevidomé. Zkoušeli jsme si hrát poslepu
„Člověče, nezlob se“, chodit poslepu s holí nebo si nalévat vodu do sklenice. Kdo chtěl, mohl
poprosit Honzu, aby mu napsal jméno Braillovým písmem. Potom jsme mohli Honzovi pokládat
otázky, co zvládá nebo naopak nezvládá. Beseda byla moc zajímavá a uvědomila jsem si, že
Lenka Růžičková, 5. třída
nevidomí nemají zrovna nejjednodušší život.

Projektový týden
V polovině října proběhl již po čtvrté
týden projektového vyučování v pátém až
devátém ročníku.
Páťáci opět pátrali v historii Drnholce,
seznamovali se se zaniklými řemesly, poznávali tradice. Paní učitelky si připravily pestrý
program, ve kterém si žáci prošli mnoha činnostmi, na které v běžné výuce nezbývá místo
a vyzkoušeli si jiný způsob vzdělávání.
Žáci šestých ročníků poznávali okolní
obce prostřednictvím svých spolužáků, kteří
do dané obce patří. Vyhledávali informace
na PC a v literatuře, lokalizovali svá bydliště a dominanty obce. Vytiskli si mapu obce,
se kterou pak dále pracovali a plnili úkoly.
Výsledky z hlediska obsahového i estetického
zhodnotili vedoucí projektu – p. učitel Slavík
a Krivjanský.
V sedmé třídě poznávali kořeny a zdroje
evropské civilizace, světové a evropské historie. Vyzkoušeli si některé řemeslné práce,
orientaci v terénu, práci s buzolou a mapou,
s jízdním řádem. Pracovali ve skupinách,
poznávali sami sebe, kladné i záporné strán6

ky spolužáků, rozvíjeli sebepoznání, učili se
týmové práci. Skupiny pracovaly dobře, jen
prezentace vlastní práce jim dělala trochu problémy.
Osmáci se rozhlíželi po okolních firmách a živnostech, aby měli větší přehled o
možnostech a nabídce práce v regionu. Přitom
si trénují týmovou práci při sestavování repor-

tážního časopisu dokumentujícího průběh týdne.
V deváté třídě se zaměřili na poznávání lidí, kteří jsou
nějakým způsobem zdravotně
znevýhodnění. Jsou to lidé, kteří
se narodili s nějakým postižením,
nebo lidé, kteří podělali vážnou
nemoc či utrpěli vážný úraz.
V teoretické části pracovali žáci
s internetem a vyhledávali zařízení, organizace a nadace, které pomáhají handicapovaným lidem. V praktické části navštívili denní
stacionář Biliculum v Mikulově a Městskou
policii v Mikulově. V Břeclavi se vydali do
nízkoprahového zařízení – do K-centra, které pomáhá lidem mající problémy s drogami.
Poslední prožitkovou akcí byla beseda organizovaná ligou vozíčkářů. Všechny své dojmy
žáci zpracovali a poslední den prezentovali
výsledky své práce.
Jana Juřenová

Sportovní úspěchy
Žáci naší školy zahájili letošní sportovní sezonu velmi úspěšně. V listopadu se
družstvo chlapců složené ze žáků 8. a 9. třídy
zúčastnilo okrskového kola v sálové kopané,
které pořádala ZŠ Mikulov Hraničářů. Při
účasti čtyř družstev naše mužstvo ani jednou
nezaváhalo a vybojovalo si postup na okresní přebor. S velkými ambicemi proto odjížděli o týden později znovu do Mikulova.

V konkurenci osmi družstev se jim nepodařilo probojovat do utkání o přední příčky
a umístili se na 5. místě. Vyzvednout je ale
třeba výkon žáků osmé třídy, kteří předvedli,
že umí hrát krásnou kombinační kopanou.
I ve florbale to osmákům a deváťákům
jde. Opět v listopadu, jen o tři dny později si
vybojovali postup na okresní přebor, tentokrát v Orion Florbal – cupu. 11. prosince se
pokusí postoupit na regionální finále.
Také žáci šestého a sedmého ročníku
prožili krásné sportovní okamžiky ve florbale
na okrskovém Coca-cola cupu v Mikulově.
pokračování na str. 8
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Po nešťastné prohře v prvním utkání
pak jen vyhrávali a umístili se na druhém postupovém místě. Důležitější byl
ale soustředěný kolektivní výkon, který
dává naději do dalších soutěží a roků.
Stanislav Pichanič

V úterý 27.11.2012 se v Břeclavi konalo okresní kolo přeboru škol v
šachu. Za ZŠ Drnholec se soutěže zúčastnila dvě družstva, která se vrátila s vynikajícími výsledky. Ve skupině A – mladší žáci
- družstvo ve složení Roman Machala, Lukáš Žídek,
Tomáš Foltán a René Kocourek obsadilo celkově
druhé místo a postupuje do krajského kola, které se
uskuteční 22.1.2012 opět v Břeclavi. Ve skupině B –
starší žáci – družstvo ve složení Jaroslav Šenk, Radek
Zabloudil, Ondřej Šenk a Pavla Seveldová obsadilo
ve velké konkurenci celkově třetí místo. Všem soutěžícím blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci
školy v této šachové soutěži.
Hedvika Škrabalová

Nejprve rodiče předvánočně naladit, potěšit jejich
ucho i oko zpěvy, tanci i recitacemi, pochlubit se vyrobenými dárečky - a pak teprve
potěšit či nepotěšit jejich srdce
na třídních schůzkách věnovaných prospěchu a chování. Taková byla strategie pro
letošní čtvrtletní třídní schůzky
(úterý 4. 12. 2012). Ta první
část se vydařila výborně, téměř
přesně podle rozvrhu a hlavně
s přehršlí pěkných výstupů.
Tomáš Procházka
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Předvánoční setkání s rodiči

Valná hromada honebního společenstva
Drnholec
Na den 28. 11. 2012 svolal starosta HS
valnou hromadu HS Drnholec. Konala se
v Měříně v hotelu Klas v 15 hodin. Někteří
z vás občanů, kteří jste vlastníci pozemků,
pozvánku obdrželi, někteří ale ne. K těmto
patřím i já, ač jsem vlastníkem půdy a ještě
vloni jsem pozvánku na valnou hromadu
obdržela.
Přesto jsem se do Měřína vypravila, i
když nepozvána, ale zastupovala jsem i jiné
vlastníky HS, kteří mi pozvánku s plnou
mocí předali. Na pozvánce bylo tučným
písmem napsáno: Upozornění: „Pozvánku
vezměte s sebou na valnou hromadu, bez
této pozvánky se nebudete moci zúčastnit
valné hromady!“.
Hotel Klas byste v Měříně marně hledali, a tak jsem se zeptala v prodejně masa
a uzenin (Agra), kde že ten hotel vlastně
je a bylo mi sděleno, že ve stejné budově
jako prodejna. Paní nám šla otevřít vrata. Na mou poznámku, že zde není žádné
označení, se tam záhy na vratech objevila
cedulka s nápisem VALNÁ HROMADA. V
14.30 jsem se dostavila k prezenci, která se
chvilku protáhla, neboť nás pan zapisovatel hledal ve vytištěném seznamu (některé
marně), a tak musel na řadu přijít notebook.
Nakonec nás dohledal, vydal patřičný počet
hlasů. Na mou výtku, proč jsme někteří
neobdrželi pozvánku na valnou hromadu, jen krčil rameny a omlouval to tím, že
neexistuje seznam (kompletních) členů
honebního společenstva. To se mi však zdá
přinejmenším přitažené za vlasy, neboť od
května r. 2011 je starostou honebního společenstva Drnholec p. Ing. Večeřa a ten, že by
neměl seznam všech vlastníků honebního
společenstva, se mi opravdu nechce věřit.
Zvláště pak po prezenci, která byla prováděna na valné hromadě v roce 2011!!! Požádala jsem, aby byla tato připomínka dána jako
poznámka do zápisu. (15 dní před konáním

valné hromady musí, dle stanov honebního společenstva, její člen obdržet řádnou
písemnou pozvánku.)
Jako první bod bylo zahájení valné
hromady – účast se počítá na hlasy a těch
bylo přítomno 2254 z celkových 2409 hlasů. Pro konání valné hromady a schválení
programu bylo třeba 1788 hlasů a ta byla
splněna.
Schválil se předseda valné hromady,
zapisovatel a sčitatel. Dále rozhodnutí o
změně stanov honebního společenstva a přenesení působnosti na honební výbor. Pokud
se stanete vlastníky pozemků v honebním
společenstvu, stáváte se automaticky členem honebního společenstva, pokud jim
být nechcete, musíte požádat honební společenstvo o vyškrtnutí ze seznamu členů, a
to písemně.
Byl odvolán stávající výbor, starosta
Ing. Večeřa, místostarosta Bc. Pokorný, členové výboru Tomeček M., Ing. Zavadil, ing.
Gerža.
Zvolen byl nový výbor a to tříčlenný:
starosta Bc. Pokorný, místostarosta ing.
Večeřa, člen Mgr. Večeřová.
Rozhodovalo se o využití honitby. Bylo
rozhodnuto o ukončení nájemního vztahu s dosavadním nájemcem Mysliveckým
sdružením „Rozvoj“ Drnholec k 31. 3. 2013.
Hlasovalo se o novém nájemci, kterým se
stala společnost Agro Měřín a.s. Tedy právo myslivosti bude po 31. 3. 2013 v honitbě
Drnholec vykonávat Agro Měřín po dobu
10 let.
Stanoveno bylo nájemné na 30,- Kč za
hektar. (Schváleno bylo 1772 hlasy, proti
bylo 179, zdrželo se 303 hlasů. Do zápisu
bylo dáno, aby se do budoucna jednalo o
zvýšení nájmu).
Posledním bodem jednání bylo přenesení působnosti z honebního společenstva
na honební výbor. Zde bylo 1874 hlasů pro,
proti 22, 448 se zdrželo. Tolik k jednání valné hromady oficiálně.
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Dovolte mi na závěr pár poznámek.
Už při loňském jednání valné hromady bylo
zřejmé, kdo bude mít navrch (co se hlasů
týče), což na této valné hromadě bylo jen
potvrzeno. Za občany, vlastníky z Drnholce, byl přítomen ještě p. ing. B. Kocman,
p. Radek Suchyňa, starosta obce Jan Ivičič.
Snažili jsme se hájit zájmy vás (nás) vlastníků, ale našich cca 470 hlasů proti 1874 nic
neznamenalo, když jsme byli proti nebo se
zdrželi. Za drnholecké občany, vlastníky,
byla ještě přítomna Ing. Rucká, Přemysl
Rucki a pan Miroslav Tomeček, ti však hlasovali jinak – mají na to plné právo, jen ale
ukázali panu Večeřovi, na které straně stojí.
Je mi samozřejmě líto, že nejsou vlastníky půdy zdejší lidé a že se jimi stávají
takové obří zemědělské podniky, že zani-

kají menší a střední rolníci, kteří by i u nás
mohli honitbu využívat jako společenství,
ale taková je, bohužel, současná zemědělská
politika.
Takže až po 31. 3. 2013 potkáte v honitbě nějakého známého myslivce se zbraní na
rameni, tak je to zástupce nového nájemce
a nikoli člen Mysliveckého sdružení Rozvoj
Drnholec. Co dodat na konec, snad jen to,
ať se novému nájemci podaří vybudovat
lepší a kvalitnější zázemí pro zvěř, ať se mu
podaří v rámci velkoplošného hospodaření
zvednout stavy drobné zvěře a zabránit škodám působeným jak zvěří, tak i na zvěři. A
pokud zbuduje nová krmná zařízení, ať mu
nejsou zničena nebo zcizena. Pokud se mu
toto podaří, pak si není více co přát.
Za vlastníky a za sebe P. Suchyňová

Činnost mysliveckého kroužku – Srnčata
Po letním lenošení a naší cestě po Karlovicku, naši svěřenci opět usedli do školních lavic a i
my je začali víc budit k činnosti. Na sklonku září
jsem navštívil opět oboru v Bulharech, kde jsme
měli možnost pozorovat a poslouchat průběh jelení říje. Ve volné přírodě bychom museli za jeleny
na říjiště, ale v Bulharech jsme pěkně seděli u
lovecké chaty a jeleny pozorovali na vzdálenost
300m. Ale zážitek je to zcela jiný, než který znají
z televize.
Chodíme na procházku do „revíru“ a při
té příležitosti probíráme aktuální témata, co se
týká přírody jako celku a podzimního období co
se života zvěře týká. V listopadu jsme navštívili lednický park a cestu s názvem „Od minaretu
po Janohrad“, byla především naučná. Šlo nám o
to, aby se děcka utvrdila ve znalosti dřevin i těch
vzácných, které v parku pomalu vymírají. Sbírali
jsme nádherně zbarvené listí i plody. Pro zimní
období máme v plánu kromě vycházek a přikrmování zvěře, taky výrobu krmítek pro ptactvo, aby
v zimě nestrádalo.
O vánočním čase chystáme pro zvěř na více
místech v honitbě nazdobit vánoční stromečky
různými pochutinami. Na našich svěřencích obdivujeme, že nelení a v neděli ráno dokáží opustit
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své teplé domovy a zvláště v tomto ročním období vyrazit do přírody.
Jako poděkování máme pro ně připraven
vánoční vědomostní lístek se sladkým překvapením. Tak děcka těšte se a děkujeme za vaši
výdrž!
Děkujeme všem, kteří nás v naší činnosti
podporují, především rodičům, myslivcům, slušným lidem a Městysi Drnholec.
P. + R. Suchyňovi

Podzimní lovecká sezona je v plném proudu, v našem mysliveckém sdružení ale s poněkud nostalgickým nádechem. Hony jsou sice
jen dva (ten první proběhl 17. 11.) a druhý nás čeká 8. 12., ale hodláme
si jej užít v duchu mysliveckých tradic. Na zimní období jsme se řádně
jako správní hospodáři připravili.
Omezili jsme lov srnčí zvěře. Lovíme škodnou, zejména zvěř černou. Občas se vídáme na lovu kachen a husí na tahu. Připravujeme
bilanci uplynulého roku a chystáme pro veřejnost tradiční myslivecký
ples na 12. 1. 2013. Nezapomínejte spolu s námi, že přichází zima a
zvěř v tomto období je potřeba přikrmovat a zachovejte nám i nadále
Pavla Suchyňová
svou přízeň.

Ze života hasičské mládeže
Jako každoročně jsme se i letos zúčastnili závodu požárnické všestrannosti, kterým se každoročně zahajuje nadcházející
sezóna. Letos se závod konal v Kobylí koncem října. Tentokrát se „braňák“ neobešel
bez menších komplikací, ale i to je jeho součástí.
Po branném závodě nám počasí již
nedovolovalo trénovat venku, a proto jsme
se uchýlili do klubovny. Tam jsme hráli různé hry, zdobili nejen okna vánočními motivy
a samozřejmě trénovali uzly na zimní sou-

těže v uzlovaní. Těsně před vánoční besídkou jsme pekli vánoční cukroví. Samotná vánoční besídka se konala týden před
vánočními prázdninami.
Po Novém roce máme v plánu navštěvovat tělocvičnu při ZŠ Drnholec, pokračovat v trénování uzlů, malovat do soutěže Požární ochrana očima dětí a na jaře
nastoupit v plné síle do tradičního maratonu soutěží.
Budeme rádi za Vaši podporu.
Za kolektiv mladých hasičů: Kryštof Lambot
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NOVÉ AUTO PRO HASIČE
Dne 28. 11. 2012 jsme se konečně dočkali. Po více jak 4 měsících hledání nového vozidla, se náš vozový park dočkal výměny.
Velkokapacitní cisterna CAS 32 T 815,
na podvozku Tatra. Toto vozidlo nahradilo
stávající CAS 25 L 101, na podvozku Liaz.
Důvod výměny nebylo stáří vozidla, ale účelnost využití pro specifikaci různých typů
událostí. Nové vozidlo je zásobeno vodou o
celkovém objemu nádrží 9200L a vybaveno technikou jako předchozí vozidlo. A to
je: motorová pila, elektrocentrála o výkonu
7Kw, nastavovací žebříky, dýchací a osvětlovací technika, hadice a jiné věci potřebné k provozu. Jelikož se nejedná o nový ani
zatím repasovaný stroj, čeká nás ještě hodně
práce, než dojde k dokonalosti. Veškeré práce
si prozatím provádíme ve svém volném čase.
Prozatím proto, že v příštím roce bude vozidlo
podrobeno důkladnější opravě nástavby, kterou bude muset provést odborná firma.
Většinu z vás napadne, jak jsme vozidlo
financovali a z čeho budou hrazeny opravy
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v příštím roce. Pořízení stálo 850.000,- Kč. Od
Jihomoravského kraje jsme obdrželi dotaci ve
výši 600.000,- Kč a 700.000,-Kč jsme získali
z prodeje stávajícího vozidla. Zůstatková část
financí bude v příštím roce použita na opravu
a doufáme, že se k této částce přidá i dotace od
Jihomoravského kraje.
Jen ujišťuji, že veškeré investice budou plánovány tak, aby nebyl ovlivněn obecní rozpočet.
Touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na nákupu vozu, panu starostovi, obecní
radě a zastupitelstvu. Dík patří i našim hasičům za práci, kterou na vozidle provádějí.
Za JSDH velitel Jiří Malík

Ilustrační foto

Za velmi krátký čas skončí rok 2012.
Jsou před námi Vánoce a Silvestr, který
ukončí tento rok plný zážitků, prožitých
předsevzetí a očekávání. I pro nás, kteří
pracujeme pro fotbal v Drnholci, byl plný
zážitků a očekávání – splnil nebo nesplnil
předsevzetí před nás postavená? Jarní soutěž ukončila ročník 2011/2012.
Skončila též podzimní soutěž ročníku
2012/ 2013.Co přinesla? Mužstvo žáků, tak
jak jsem již psal v minulém Občasníku, se
nám nepodařilo udržet pro nedostatek hráčů. Ti žáci, kteří mají zájem o fotbal, hrají
za mužstvo Novosedly.
Jak je na tom mužstvo dorostu? Na
konečné tabulce podzimní soutěže je patrné, že není hráčský potenciál ani v ostatních
klubech, soutěž se hrála jen dvoukolově
pro velmi nízký počet mužstev. Soutěže se
zúčastnilo pouhých 5 oddílů. Naši dorostenci se umístili na druhém místě.
Mužstvo mužů ve své skupině předvádí výborný fotbal a po podzimní části je
na vynikajícím druhém místě s minimální
ztrátou bodů na vedoucí mužstvo Mikulov
B. Současná úroveň mužstva je na takové
úrovni, že je možnost vybojovat první místo v soutěži a postoupit do okresní soutěže.
Hoši, že by se to podařilo? Odpovězte na to
ještě větším nasazením než v podzimní části
soutěže. V skrytu duše vám přejeme tento
úspěch a držíme palce! Touto cestou chci
poděkovat všem, kteří se podílejí na vedení
jak mužstva dorostu, tak mužstva mužů.
Také chci poděkovat našim divákům za
vysokou návštěvnost na jednotlivých utkáních nejenom na domácím hřišti, ale také
na hřištích soupeřů. Musím přiznat, že vaše
množství způsobuje šok na hřištích soupeřů.
Návštěvnost byla super a nemělo to chybu!

K činnosti TJ Dynamo Drnholec nepatří jen fotbal, ale aktivně se podílíme na
chodu kulturních akcí pořádaných v našem
městysi. K tradičním akcím patří Šibřinky, které proběhly 3. března 2012 za hojné
účastí masek a měly skvělou úroveň. Někteří
naši členové se podíleli na hladkém průběhu
Velikonočního koštu vín, který organizoval
místní Svaz zahrádkářů. Za velmi vydařenou společenskou akci můžeme považovat
i Turnaj Gladiators. Na našem hřišti rovněž proběhla místní oslava Dne dětí, které
se zúčastnilo velké množství dětí, rodičů i
prarodičů a na přípravě a průběhu krásného nedělního odpoledne se podílely téměř
všechny místní organizace a spolky. Na
sklonku měsíce června jsme organizovaly
tradiční Krojované hody. V polovině prázdnin byla připravena Červencová noc, ale již
podruhé nás zklamalo počasí, protože lilo a
lilo, a tak nakonec nebylo nic. Velmi kvalitně byl též zajištěn Turnaj žen, kterého se ale
zúčastnilo málo diváků. Že by se nám již ženy
a dívky okoukaly? Ovšem na konci srpna se
uskutečnilo něco, co jsem osobně nečekal,
že se podaří. Byly to Babské hody, neskutečné setkání neskutečně mnoha „bab“. Díky
paní Bronislavě Šimčíkové a paní Miroslavě
Štyksové, které se staraly o zábavu a hladký
průběh hodů, jsme zažili něco, na co budeme dlouho vzpomínat. Od těch nejmladších
až po ty skutečně starší... Bylo to skvělé!
Konec roku je před námi a pomalu
bilancujeme. Udělali jsme vše pro rozvoj
činnosti TJ Dynamo nebo jsme mohli ještě
„přidat“, abychom byli spokojeni? Myslím, že důvodů ke spokojenosti máme dost.
Proto výbor děkuje všem, kteří se podíleli
na činnosti a akcích TJ po celý rok 2012.
A přejeme si, aby rok 2013 byl ještě lepší a
sportovnější!
Přejeme všem spoluobčanům krásné Vánoce a vše nejlepší do roku 2013, hlavně hodně
zdraví a spokojenosti.
Za výbor Křivánek Ferdinand
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Jarabáček...
První vystoupení mají již za sebou noví
členové folklorního kroužku Jarabáček. Svůj
taneční program předvedli v Březí na setkání seniorů a v Dolních Dunajovicích, kde se
předvedli s pásmem plným koled a písní.
V tomto kalendářním roce nás ještě
čeká vystoupení v Drnholci na vánočním
jarmarku, v Mikulově a na ukončené sousedního HTS. Jarabáček navštěvuje celkem
32 dětí. Jsou rozděleny do dvou
skupin. Jarabáček 1 navštěvují
děti od 4 do 7 let, zkoušky mají
v pondělí a ti straší navštěvují
Jarabáček 2. Zkouší v úterý. Obě
zkoušky začínají v 16.00, končí malí v 17.00, velcí v 17,30.
Pro tento školní rok připravujeme pásmo Na jarmarku, učíme se
nové písně, tance a hry. V dubnu
připravujeme druhý dětský ples,
na který budeme nacvičovat opět
Moravskou besedu. Doufejme, že
rok 2013 bude i pro nás tak bohatý a úspěšný jako ten 2012. Přejeme všem krásné Vánoce plné pohody a těšíme se na vás při
kulturních akcích v roce 2013.
Miroslava Štyksová a Bronislava Šimčíková

Drakiáda 2012
Tak jako loni tak i letos v říjnu uspořádali členové modelářského klubu na místním letišti
Na Výsluní již tradiční drakiádu. I když počasí opět přilákalo hodně dětí , nechyběli ani dospělí. Přestože na tomto letišti vítr fouká po většinu dní v roce, tento den se někam schoval tak,
jako při minulé drakiádě. A tak se děti se svými krásnými výtvory draků hodně naběhaly, aby
je alespoň na chvíli udržely poletovat ve vzduchu. Po té přišlo vhod malé občerstvení včetně
nějaké té sladkosti. Za největší výkon, nejoriginálnější výtvor a nejvýše létající drak byly
předány věcné ceny. Následovala malá ukázka
létajících modelů letadel, aerovleku větroně,
letecké akrobacie či vysazení rádiem řízeného
parašutisty. Velkou propagaci celé akce opět
zajistila paní Bronislava Šimčíková, za což ji
patří určitě poděkování. A protože chceme v
této tradici pokračovat každý podzim, tak vás
všechny už teď srdečně zveme na další Drakiádu 2013. A nezapomeňte si do té doby připravit nějaké nové draky.
Vaši modeláři
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IV.

ročník dušičkového guláše

II. ročník degustace slivovice

Dne 27. 10. 2012 se kulturním domě
konal čtvrtý ročník oblíbeného Dušičkového
guláše s koštem domácí slivovice. Každým
rokem chutnají guláše čím dál lépe a hlavně
se soutěžící pouštějí rok od roku do nápaditějších druhů gulášů. Výzdoba stolů, kostýmy, krásné ženy, sympatičtí pánové a sál
nabytý lidmi, kteří přišli ochutnávat, značí,
že tato tradice bude určitě pokračovat i po
další roky. Soutěžící nejen, že uvaří guláš,
ale také pečou výborné buchty a domácí
chleb, což skvěle doplňuje chuťové buňky
našich strávníků.
A kdo že to vlastně vyhrál? Dle názoru
odborné poroty pod vedením Matěje Kovacse a jeho spoluporadců Ivana Kahánka a
paní Plevákové z Březí, byl zvolen nejlepší
guláš pod názvem „Motorkářský guláš“,
který vařila už známá tradiční dvojice Karel
Bejdák a Mirek Němec. O stupínek níž byl
guláš „Pytlákovo noční řádění“ manželů
Pavly a Radka Suchyňových a na třetí příčce skončila Eva Kalousová s výborným
„Povidlovým gulášem“.
A i když na první místo měli návštěvníci gulášobraní stejný názor jako odborná porota, druhým svými hlasy návštěvníci
ohodnotili „Sklepnický guláš“ paní Zdenky
Sirbu a Míši Vargové a na třetím místě skončil už jednou zmiňovaný guláš „Pytlákovo
noční řádění“ od manželů Suchyňových.
Ale co potěšilo nejvíce, tak názor odbor-

né poroty, že všechny guláše byly jedlé a
výborné a účastníci jim hodnocení s každým
novým ročníkem více a více stěžují. Samozřejmě to byl od nich kompliment. Tímto bychom jim chtěli poděkovat, že se této akce
účastní a pomáhají vybrat ty nejlepší.
Letos byla vyhlášená i speciální cena
a to za nejlepší „Zelnou polévku“ a tu získala děvčata Jitka a Lenka Štyksovy. Malé
vysvětlení. Děvčata uvařila „Segedínský
guláš“. Porota uznala, že chuť je výborná,
ale hustota byla spíše na polévku, tak se
rozhodla udělit tuto speciální cenu.
Účastníci si odnesli malou památku ve
formě vařečky a hlavně plno dalších krásných zážitků.
Kdo se přejedl guláše, mohl ochutnat domácí slivovici, které bylo v letošním
druhém ročníku také více. O ochutnávku
slivovice se nám postarala pořád se usmívající Maruška Zámečníková společně s
Evou Kalousovou. Byli tam vidět převážně zástupci mužského pohlaví, ale i ženy a
mladé dívky si zašly na, jak se říká u nás,
malého panáčka. Vítězem této kategorie se
stal Stanislav Zámečník.
O občerstvení co se týče piva, limonády a dobrého kafíčka se postarala rodina
Kahánková pod přísnou rukou Staňky.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
účastníkům jak na straně vařících guláše,
tak na straně strávníku a doufám, že další
ročník se vydaří ještě lépe než ten letošní a
lidé se nebudou bát vařit čím dál víc podle nápaditějších receptur. Díky patří také
pořadatelkám, Daně Štyksové a Evě Kalousové, které se tohoto nelehkého úkolu tento
rok ujaly a nutno podotknout, že se jim to
vyvedlo se vší parádou.
Blanka Marková
foto na protější straně
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Knihovna

informuje

Na začátku listopadu
navštívili naši knihovnu
žáci ze školní družiny. Děti přišly pomoci
s podzimní výzdobou knihovny a zasoutěžit
si. Tímto děkuji dětem za krásné obrázky a
těším se na setkání v prosinci. Poděkování
patří také dětem z mateřské školky, které
poslaly velmi hezké a originální kresby.
Po celý listopad byly pro děti nachystány různé hádanky, křížovky a hlavolamy.
Další akce, která proběhla 9. listopadu, bylo
spaní v knihovně. Celkem se jí zúčastnilo
11 kluků a holek. Dobře jsme se pobavili,
zasoutěžili, smlsli na dobrotách a přečetli si pár strašidelných povídek. Na fotky se
můžete podívat ve fotogalerii na stránkách
knihovny www.knihovnadrnholec.webk.cz
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V
průběhu
pro-since
budeme
vyrábět
jednoduché
papírové dekorace na Vánoce. Kdo bude
mít chuť a zájem, může si přijít za námi do
knihovny „zavyrábět“.
Pro děti bude nachystána soutěž na
téma „Co všechno znám o počítačích“, dále
pak kvízy, bludiště a povídání o vánočních
svátcích.
I letos můžete v knihovně koupit za
výhodné ceny knihy pro děti i dospělé, různé křížovky a kalendáře. Na všechny se moc
Václavíková Xenie, knihovnice
těším.

Věřte nevěřte, ale
letečtí modeláři
jsou v Drnholci již
více než padesát
let. Modelařilo se
ať už individuálně, tak i v kroužku v základní škole či později
v místním Svazarmu.
Od devadesátých let pak každý na vlastní pěst. Materiálně i finančně to nebyla lehká
doba. Nejbližší modelářská prodejna byla v
Brně a materiál pro stavbu či provoz modelů byl mnohdy podpultový. Ať se to někomu
nemusí tak jevit, je reálná cena modelů a příslušenství v dnešní době mnohem příznivější.
A to nemluvím o technickém pokroku, který
se za tu dobu posunul opravdu do hvězdných
výšin a stále stoupá. Kdo ví, kam až se tento
trend dostane.
Díky východním výrobcům ( Čína, Vietnam, Jižní Korea apod.) lze pořídit stavebnice
téměř hotových modelů i příslušenství (vysílačky, motory, serva atd.) za skutečně dostupný peníz. Přestože se to v dnešní složité době
nezdá, přibývají noví modeláři. Jedni se ke
svému koníčku vracejí po mnohaleté přestávce, kdy třeba budovali kariéru nebo zakládali
rodinu a dnes zjišťují,že potřebují něco pro
odreagování se od každodenních starostí či
stresu,nejlépe na čerstvém vzduchu. Stejné
důvody přivádějí k modelaření i zcela nové
zájemce. Náš klub byl založen před čtyřmi

lety, abychom se mohli lépe stmelit a mohli
mít taky právní subjektivitu pro naší ochranu, pojištění apod. V současné době máme
16 členů a jsme otevřeni novým zájemcům o
toto zajímavé hobby. I za tak krátkou dobu
se nám společnými silami podařilo vybudovat potřebné zázemí pro naší činnost (více
info na : www.lmkdrnholec.estranky.cz ). Co
nás ale trápí, je současný, dočasně pronajatý
pozemek našeho modelářského travnatého
letiště na Výsluní, kde by se mělo budovat
sportovní letiště a naše činnost by zde mohla
být dosti omezena. Snažíme se proto shánět
pro naše letiště pozemek nový, nejlépe do
dlouhodobého pronájmu.
A co připravujeme na příští rok? Kromě
pravidelného létání o víkendech, ale taky ve
všední dny, když nám počasí přeje, uspořádáme opět výstavku našich modelů ke Dni dětí
na hřišti s krátkou letovou ukázkou a odborným výkladem zájemcům o modelářství, ale
taky oblíbenou drakiádu v měsíci říjnu 2013
s předvedením i větších rádiem řízených
modelů. Na závěr této malé úvahy a pozvánky bych chtěl poděkovat místnímu obecnímu
úřadu ale i některým podnikatelům za podporu naší činnosti včetně sponzorských darů.
A všem přeji pěkné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2013 hodně štěstí a zdraví. Je
to přece jen to nejcennější, co všichni potřebujeme.
Miroslav Plass

TJ Dynamo Drnholec Vás srdečně zve na tradiční
ŠIBřINKY
které se budou konat v sobotu 2. března 2013 v sále kulturního domu
v Drnholci.
K tanci a poslechu hraje skupina HABAKUK.
Začátek ve 20 hodin. Bohatá tombola i občerstvení zajištěno.
Vstupné 100,- Kč.
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Aktivní důchod v Drnholci
I na podzim ve své činnosti pokračují drnholečtí senioři. Kromě pravidelných
odpoledních středečních setkání pořádají
různé besedy a opět se zdokonalují v ovlá-

dání počítačů, aby udrželi krok se svými
dětmi a vnoučaty. Přeji všem, nejen seniorům, hlavně hodně zdraví a mnoho skvělých nápadů do nového roku 2013.
Ing. Iva Kabrhelová

Mateřské centrum
Skluzavky, průlezky a pískoviště už pokryla voda z celodenních mlh, sluníčko zapadá
dřív, než si děti stihnou sníst odpolední svačinku a my, mámy, si po dlouhých teplých bezstarostných dnech opět klademe otázku: „Co budeme s dětmi dělat?!“.
Loni v zimě podobnou situaci vyřešila skupina maminek, která v Drnholci založila Klub
maminek, tedy odpolední veřejnou herničku pro děti všech věkových kategorií. A protože se
osvědčila, funguje od října 2012 zase! Najdete ji v zadní části místní Základní školy a 2x týdně
(úterý a čtvrtek 15:30 – 17:30) si můžou maminky, babičky či tety přijít u kafíčka popovídat a
nechat své ratolesti vyřádit se. Vítány jsou samozřejmě i naše drahé mužské polovičky . Čeká
na vás spousta hraček, dobrá nálada a hlavně banda dalších malých neposedů.
O všech změnách, novinkách či zajímavých odkazech se informujeme prostřednictvím
Facebooku, kde nás najdete jako Mateřské centrum Drnholec.
Jste tedy všichni srdečně zváni. Těšíme se na nové kamarády!
Mgr. Dagmar Peřinová
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Zájezd do Osvětimi
Základní škola Drnholec pořádá v jarních měsících (duben – květen) roku
2013 jednodenní vzdělávací zájezd: Vyhlazovací tábor Osvětim, největší
koncentrační tábor Hitlerovy Třetí říše. Počet přihlášených žáků nenaplní
autobus, proto nabízíme tento zájezd i pro veřejnost.
Předpokládaná cena: 700,- Kč,
Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 519 519 281
nebo na mailových adresách: jana.kalandrova@zsamsdrnholec.cz,
jitka.radkovicova@seznam.cz

Turistická známka
Městys Drnholec nechal zhotovit turistickou známku Rozhledny u
křížku, Drnholec. Dřevěnou známku si můžete zakoupit na podatelně
Úřadu městyse, knihovně a Hotelu Drnholec.
Cena jedné známky je 30,- Kč.
Broněk Kocman

Zájezdy na muzikály
Kdo má zájem o zájezd do pražských divadel na muzikál Hamlet, který se bude konat
v neděli 24. 2. 2013 a muzikál Aida, který se uskuteční v neděli 9. 6. 2013, nechť se okamžitě
nahlásí u paní Šimčíkové. Cena autobusu 350,-, cenu lístku si určí každý sám. Pozor, počet
míst je omezen a přihlášení závazné.
V průběhu jarních prázdnin chystáme pro
zájemce zájezd do termálních lázní Čalovo. Sledujte
proto plakátky a hlášení místního rozhlasu.
ZŠ a MŠ Drnholec zve všechny děti, rodiče a přátele na

Dětský maškarní karneval
v neděli 20. ledna 2013 od 14 hodin
do sálu kulturního domu v Drnholci.
Přijďte se pobavit, zatančit,
zasoutěžit a strávit s dětmi hezké odpoledne.
Těšíme se na Vás!
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Společenská kronika
Životní jubilea:
LEDEN
50 let Vybíralová Anežka
55 let Kalianko Jiří
Prustoměrský Zdeněk
60 let Spötta František
65 let Otrubová Jaroslava
Stanislavová Marie
Mondeková Anna
Ing Rucká Božena
70 let Tábora Rudolf
Dibuz Ernest
75 let Páčová Karla
81 let Boudná Anežka
84 let Karbulová Esterka
87 let Luknarová Anna

84 let Seďová Josefa
86 let Luknarová Anna
87 let Hanzlová Blažena

84 let Ondráček Vlastimil
89 let Pitáková Milada
91 let Herková Marie

BŘEZEN
50 let Reichlová Eva
ÚNOR
Juřenová Anna
50 let Heinisch Jiří
Paulovičová Alena
Macajová Lenka
Kováčová Olga
Oberreiterová Jana 60 let Huserková Jana
55 let Dřevojánková Hana 70 let Hrozková Libuše
60 let Feitlová Marcela
75 let Szabó Eugen
65 let Štyksová Hanka
Medovarský Michal
Mucha Josef
81 let Knee Erwin
70 let Šedivá Jaroslava
82 let Kočí Jiří
Hondlová Jindřiška
87 let Novosádová Mária
82 let Čápková Elfrída
89 let Kalianko Juraj
83 let Pašková Mária

Blahopřejeme

Tichá vzpomínka
Od minulé Památky zesnulých
do začátku prosince z našich řad odešli
tito spoluobčané:
Drápalová Ludmila, Boudný Antonín, Mádl Jaromír, Studničková Anna, Šedivá
Marie, Urbánek Mikuláš, Žamberský Zdeněk, Šilhavý František, Procházková
Marie, Varga Petr, Karbula Štěpán, Vašíčková Božena, Štyks Miroslav, Seďová
Josefa, Zemčík Jan, Křivánková Zdenka, Juříčková Růžena, Lečbych Jaroslav,
Fliega Ladislav, Štětkař Jaromír, Grulich Bohumír, Malík Josef, Hanzlová
Blažena, Šipická Mária, Rosecká Marie, Vlčková Marie, Huťka Cyril, Fučíková
Jarmila, Mgr. Fano Miroslav, Kováč Jan.

TJ Dynamo Drnholec zve všechny příznivce sportu na tradiční
„Silvestrovské utkání“, které začíná v 10,00 na hřišti TJ Dynama
Drnholec. Přijďte si užít!
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Otevírací doba Hotelu Drnholec
v období Vánoc.
Otevřeno bude jako obvykle,
to je od 09.00 do 21.00, pouze
v době Vánoc, to je od 24. do
26. 12. 2012 bude zavřeno.
Na Silvestra máme normální provoz i přes půlnoc, bude-li zájem hostů oslavovat. Vstupné
se neplatí. Na Nový rok je opět normální provoz.
Přejeme všem krásné Vánoce, zdraví a štěstí v roce 2013.
Těšíme se, že vás přivítáme nejen při akcích v naší restauraci.
Daniela a John Wornellovi s kolektivem hotelu.

Na sobotu 16. února 2013 připravujeme

FAŠAŇKOVÝ PRŮVOD
s pochováním basy

Sraz všech, kteří se chtějí průvodu zúčastnit je
v 10.00 v sále MKZ. Bližší informace sledujte na
plakátcích a v hlášení.

26. ledna. 2013 se uskuteční

V. Krojový ples

zahájení ve 20.00 Slovanskou besedou,
hraje dechová hudba Bílovčanka,
vstupné – krojovaní 50,- ostatní 100,-.
Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Přehled předpokládaných kulturních akcí na rok 2013
Datum konání

Název akce

12. 1. 2013

Myslivecký ples

26. 1. 2013

5. krojový ples

16. 2. 2013

Fašank s pochováním basy

2. 3. 2013

Šibřinky

31. 3. 2013

Místní výstava vín

21. 4. 2013

2. dětský krojový ples

27. 4. 2013

3. Filipojakubská noc

2. 6. 2013

Den dětí

29. 6. 2013

Krojové hody

30. 6. 2013

Krojové hody

10. 8. 2013

Soptík Cup

24. 8. 2013

2. babské hody

21. 9. 2013

3. drnholecké vinobraní

21. 9. 2013

Hotařova zábava

26. 10. 2013

Drakiáda

2. 11. 2013

5. dušičkový guláš

1. 12. 2013

Rozsvícení stromečku

14. 12. 2013

7. drnholecký jarmark

27. 12. 2013

Koštování mladých vín
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...aneb jak se dělá divadlo - obrazová reportáž z průběhu
zkoušek a z premiéry hry Hrátky s čertem 9. prosince 2012

Zimní drnholecké imprese
ve fotografii

Foto:
S. Valášek,
ing. B. Kocman
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