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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vánoční svátky jsou za
dveřmi, a proto mi dovolte, abych Vám popřál
jejich prožití v radosti,
spokojenosti, lásce a vzájemné toleranci, rodinnou
pohodu u rozsvíceného
stromečku a dětem hodně radosti z dárků od
Ježíška. Taktéž přeji vše dobré po celý rok
2019.
Výstavba nového kulturního domu
pokračovala vystavěním pódia, položením
stropních panelů pod galerii a místnosti v 1.
nadzemním podlaží, je vyzdíváno obvodové
zdivo včetně vnitřních příček, probíhá betonáž nosných železobetonových konstrukcí.
V říjnu bylo na Husově ulici v rámci
akce „Rozšíření infrastruktury v obci“ dokončeno položení nové kanalizace a nové
asfaltové komunikace. Celkem bylo proinvestováno 8.552 tis. Kč. Znovu upozorňuji, že majitelé dotčených nemovitostí, kteří
se budou připojovat na kanalizaci, musí na
stavebním úřadu spolu s žádostí o územní
souhlas předložit dokumentaci stavby vypracovanou k tomu oprávněnou osobou.
V listopadu byl dokončen projekt „Vybudování varovného, informačního a výstražného systému městyse Drnholec a zpracování digitálního povodňového plánu“, čili

pořízení bezdrátového digitálního rozhlasu.
Projekt sestával ze dvou částí, z vlastní instalace nových reproduktorů v obci a nové
ústředny na úřadu městyse a z vypracování digitálního povodňového plánu, který je
manuálem pro obcí zřízenou povodňovou
komisi. Na čerpací stanici Povodí Moravy
za Lidickou ulicí bylo instalováno hladinové
čidlo, které v případě hrozící povodně automaticky pomocí rozhlasu vyhlásí nebezpečí.
Rozhlas taktéž nahradí sirénu umístěnou na
hasičské zbrojnici - o tomto na jiném místě
Občasníku. Staré reproduktory včetně vedení budou postupně demontovány.
V září započala výstavba chodníku na
Wolkerově ulici včetně dvou nasvětlených
přechodů a nového veřejného osvětlení. Do
konce roku by mělo být vše hotovo. Chci
touto cestou poděkovat občanům za rozumný přístup a spolupráci při řešení vstupů a
vjezdů k jejich nemovitostem.
Pokračovaly taktéž práce na „Revitalizaci říčního ramene“ za Dyjskou ulicí. Byly
upraveny svahy, některá místa byla zpevněna osazením lomových kamenů, odtěžily
se nánosy ze dna. Byly vysázeny stromy a
keře. Zbylé práce jako vybudování chodníku,
výsadba vodních a bahenních rostlin, instalace mola a osazení prvků mobiliáře budou
provedeny v příštím roce.
Jan Ivičič

V sobotu 5. 1. 2019 v dopoledních hodinách
se v ulicích našeho městyse uskuteční již tradiční
charitativní akce –
Trikralova
sbirka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Můžete-li a chcete-li, přispějte. Drnholec je na pochůzku
veliký a dobrovolných koledníků je málo. Prosíme
DOSPĚLÉ a DĚTSKÉ zájemce o výpomoc při blížícím se dobročinném
konání. Koledníci se mohou hlásit u paní Blahové v kanceláři městyse.
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Dražší než život

Anglický spisovatel G. K. Chesterton na- darem lidstvu je vtělený Boží Syn. Tento zropsal: “Člověk začne žít teprve v okamžiku, kdy zený Kristus je zároveň tím, kdo přijal a prošel
najde něco, co je mu dražší než život.“ Každý cestou kříže ke vzkříšení. Je Pánem vesmíru, v
člověk ve své podstatě hledá něco, co ho pře- něm má všechno smysl a dovršení.
sahuje. Sloužit svým osobním cílům je cesta,
Lidé by měli vědět, že je dobré být člověkterá končí v sobectví a nepřináší naplnění a kem, protože Bůh skrze vtělení přitakal našepravé štěstí. Celá Bible končí knihou Apokaly- mu lidství. Nejen že je pro nás stále advent,
psa neboli Zjevení sv. Jana, v jejímž závěru je ale každý den mohou být Vánoce, protože ten,
zvolání “Přijď, Pane Ježíši!”. Celý čas našeho na kterého čekáme, už jednou provždy připozemského života má být očekáváním toho- šel. „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
to Pánova příchodu.
námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou
Podobně jako adventní doba je přípra- má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a
vou na oslavu Božího narození, je život člo- pravdy.“ (Jan 1,14)
věka v tomto světě především přípravou na
osobní setkání s Kristem při jeho druhém příRadostné a požehnané dny vánoční a cechodu. Říci “Přijď, Pane Ježíši!” znamená po- lého nového roku přeje
stavit ho na přední místo ve svém životě, před
P. Jiří Komárek, farář
své zájmy, před svou práci, rodinu, ekonomiku, dokonce před sebou
samým. Když člověk
udělá toto rozhodnutí,
paradoxně zpětně ob24.12.2018 25.12.2018 26.12.2018 31.12.2018 1.1.2019
jevuje sám sebe. Bůh je
Jevišovka
7.30
7.30
7.30
ten, komu se můžeme
Novosedly
20.30
9.00
9.00
16.30
9.00
odevzdat, aniž bychom
Drnholec
22.00
10.30
10.30
18.00
10.30
ztratili sami sebe. Vánoce jsou dobou obdarování. Tím nejvyšším

Bohoslužby o Vánocích
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Jak dopadly komunální volby?
Ve dnech 5. a 6. října proběhly volby do zastupitelstva Městyse Drnholec.
Volební účast byla 39, 33%.

Zvolení zastupitelé:
Jan Ivičič - starosta
Ing. Bronislav Kocman – místostarosta
Ing. Libor Růžička - radní
Mgr. Dagmar Peřinová – radní
Dana Božeková - radní
Karel Bejdák - zastupitel
Ing. Kamil Lerch - zastupitel
Bc. Andrea Španielová - zastupitel
Petra Konečná - zastupitel
Vojtěch Šebesta - zastupitel
Jakub Ševčík - zastupitel
Ing. Michaela Čápková - zastupitel

Bc. Petr Ševčík - zastupitel
Mgr. BcA. Vendula Pucharová
Kramářová - zastupitel
Pavel Malík – zastupitel

Finanční výbor
•
•

předseda: Ing. Kamil Lerch
členové: Pavel Malík,
Petra Konečná

Kontrolní výbor
•
•

předseda: Bc. Petr Ševčík
členové: Ing. Michaela Čápková,
Karel Bejdák

HLEDÁME V DRNHOLCI KE KOUPI
RODINNÝ DŮM,
MOŽNO I K REKONSTRUKCI
NEBO DEMOLICI.
DÁLE VINNÝ SKLEP,
NÁSTAVBA VÝHODOU.
Tel.: 724 591 943.
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Lípa republiky
V rámci oslav výročí republiky byla na
dětském hřišti na
ul. Brněnská v podvečer 28. října 2018
slavnostně zasazena
Lípa republiky. Vysazení provedli pan
starosta a místostarosta. Další stromy byly
vysázeny v zahradě mateřské školky, vedle
hasičské zbrojnice a u křižovatky ul. Brněnská - Husova. Přinášíme vám text slavnostního projevu při sázení lípy:
Vážení spoluobčané,
sešli jsme se zde, abychom společně
oslavili 100. výročí založení Československé republiky, které připadá právě na dnešní
den, na 28. října.
Na počest této události nejenže proběhne lampionový průvod, ale taktéž slavnostně
vysadíme lípu, symbol našeho národa, nazývánu taktéž Lípu svobody nebo Strom republiky. Všude, kde již v minulosti byly nebo
teprve budou vysázeny, se stávají živými
památníky a jedinečnými symboly, které připomínají naše národní dějiny. Tyto pamětní
stromy oslavují vznik našeho státu a podporují naši národní hrdost a svobodu.
Lidé měli rádi lípy od nepaměti. Byla symbolem ochrany, pomoci a lásky pro svou vůni,
půvabnou korunu a vlídný stín. Lidé věřili,
že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií
zbaví člověka chmurných myšlenek.
Podle pověsti právě lípy byly zabydlovány spravedlivými a dobrými duchy, a proto pod jejich větvemi hledala v bouřce útočiště řada lidí ve víře, že do lípy blesk neuhodí.
A své postavení si lípa hájí i v dnešní době.
Stále je naším oblíbeným stromem.
Místo, kde jsme se sešli, je taktéž symbolické. Až do roku 1945 se u staré budovy
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základní školy nacházel Lindenplatz, čili Lipové náměstí. Toto místo bylo osázeno lípami, z nichž některé se těší dobrému zdraví do
dnešních dnů.
Československá republika existovala,
s krátkou přestávkou během druhé světové války, od 28. října 1918 do 31. prosince
1992. Vznikla po první světové válce jako
jeden z nástupnických států Rakouska Uherska. Zahrnovala území Čech, Moravy,
Slezska, Slovenska a do roku 1939 i Podkarpatské Rusi.
Československo si za dobu své existence
prošlo mnoha nelehkými obdobími a zvraty.
Šťastným obdobím byla tzv. První republika
mezi léty 1918 – 1938. Zde si připomeňme
1. prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a
jeho nástupce Edvarda Beneše.
Naopak tragédii republika prožívala v období tzv. Druhé republiky v letech 1938 – 1945
během 2. sv. války. Československo přestalo
existovat, samostatnost vyhlásilo Slovensko
a byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava.
Své naděje občané vkládali do tzv. Třetí republiky během let 1945 – 1948, kdy bylo
Československo obnoveno. Bohužel tyto
naděje pohasly komunistickým převratem
25. února 1948.
Nastalo nesvobodné období komunistického režimu, které trvalo až do revoluce,
kterou odstartovaly protesty 17. listopadu
1989. Období krátkého svobodného nadechnutí zadupala do země roku 1968 invaze
tzv. spřátelených armád Varšavské smlouvy
v čele se Sovětským svazem. Symbolem změn
v roce 1989 byla volba nového prezidenta,
kterým byl dne 29. prosince zvolen Václav
Havel. Československo zaniklo k 31. prosinci
1992 rozdělením na Českou republiku a Slovenskou republiku.
Samostatná Česká republika tedy v letošním
roce oslavila 25 let svého trvání. Je zcela jisté, že společně v tomto státě prožíváme jeho
nejlepší období. Období prosperity, stability

a rozvoje. Přejme si, ať toto období trvá co
nejdéle, ať můžeme naši krásnou vlast předat ve skvělé kondici i našim potomkům.
Ať se tato lípa dožije mnoha a mnoha
let. Ať se stane co nejdelší připomínkou dnešního slavnostního okamžiku. A my, zde přítomní, si slibme, že se o ni budeme společně
starat a budeme ji chránit.
Jan Ivičič

Nový rozhlas
V nedávné době byl dokončen projekt „Vybudování varovného, informačního
a výstražného
ý ž éh systému městyse Drnholec a zpracování digitálního povodňového plánu“. Součástí projektu byla instalace srážkoměru, který je umístěn na budově hasičské zbrojnice, dále
hladinové čidlo hlídající výšku hladiny proti případnému porušení hráze na řece Dyji. Byl vytvořen digitální povodňový plán obce a hlavně vybudován nový bezdrátový rozhlas. Rozhlas
je zapojen do celorepublikového systému jednotného systému včasného varování (JSVV).
Kromě běžného hlášení umožňuje dálkové spuštění a varování obyvatel proti případnému
hrozícímu nebezpečí.
Rozhlas bude sloužit od prosince 2018 pro svolání hasičů v denní dobu od 6.00 do 22.00.
V noci budou svoláváni hasiči pouze prostřednictvím SMS zpráv zasílaných na jejich mobilní
telefony. Reagujeme tak i na stále se zvyšující počet výjezdů hasičů, kterých je více jak 100
za rok. Svolání proběhne formou gongu doplněného o 60 vteřinovou rozhlasovou informaci
„Požární poplach, svolání hasičů“.
Každou první středu v měsíci bude prováděna pravidelná zkouška funkčnosti JSVV.
Rozhlas nahradí stávající sirénu umístěnou na hasičské zbrojnici.
Pravidelné hlášení rozhlasu je automaticky ukládáno na internet a je možné si ho kdykoliv pustit na http://rozhlas.drnholec.eu. Snažíme se teď technicky řešit případné zasílání
audio souboru prostřednictvím emailu. Zasílání by bylo na základě nové registrace.
Ing. Bronislav Kocman
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Kolik stojí lidský život?
Vážené čtenářky, vážení
čtenáři, věřte, že se mi
tento článek nepíše lehce.
Dotýkám se tématu, které
se většinou snažíme vytěsnit. Ale život přináší i tyto otázky, tak si na ně zkusíme v tomto
článku odpovědět.
Lidský život a jeho poškození či ztráta z
právního pohledu náhrady škody generuje velké množství případných nároků. Například za
bolest poškozeného, za vznik překážky lepší
budoucnosti v podobě ztížení společenského
uplatnění, náhrada nákladů léčení, náhrada
nákladů za péči o zdraví poškozeného a další.
Tento článek se však zaměří na odškodnění
duševních útrap osob blízkých vyvolaných
usmrcením nebo zvlášť závažným ublížením
na zdraví.
Předchozí právní úprava účinná do
31. 12. 2013 dávala jak škůdci, tak poškozenému jednoznačnou odpověď. Jednotlivé nároky
byly v zákoně přímo vyčísleny, kdy pozůstalým
náleželo jednorázové odškodnění pro manžela
či manželku 240.000,- Kč, každému dítěti a rodiči rovněž 240.000,- Kč, každému sourozenci
175.000,- Kč. Přesná částka byla stanovena i
za ztrátu nenarozeného počatého dítěte a pro
osobu žijící ve společné domácnosti.
Současná právní úprava však žádné částky nestanoví a určuje, že škůdce má pozůstalé
odčinit peněžitou náhradou, která plně vyváží jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto
určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Tato
neurčitá právní úprava vnesla do praktického
života nejistotu. Nově je na pozůstalých, aby
ocenili své utrpení sami a aby svůj nárok náležitě odůvodnili.

Z dosavadní praxe soudů plyne, že soud bude
při úvahách o výši náhrady škody především
zkoumat, jaký byl vztah poškozeného se zemřelým. Čím bližší a vřelejší vztah, tím větší
duševní útrapy pozůstalého a tím vyšší náhrada. V tomto směru je nová právní úprava
spravedlivější. Předchozí právní úprava totiž
nečinila rozdílu v náhradě pro milující a oddanou manželku a pro manželku, která se odstěhovala k jinému muži a podala návrh na rozvod
manželství.
Právní teorie i právní praxe po tak radikální změně právní úpravy však hledala alespoň nějaké vodítko pro určení „průměrné“ výše
náhrady škody za lidský život. V návaznosti
na to se pak začal prosazovat názor, že pokud
bychom měli hledat nějakou výchozí částku,
představující odškodnění za smrt osoby blízké
při „průměrných rodinných vztazích“ a „průměrném zavinění“, potom bychom se mohli
při odškodnění jedné osoby blízké pohybovat
někde okolo 500.000,- Kč.
Je nutné si uvědomit, že jde pouze o odškodnění za utrpení a že zde jsou další případné
nároky, které by v případě usmrcení připadaly
v úvahu, jako například náhrada přiměřených
nákladů spojených s pohřbem a v některých
případech i náklady na výživu pozůstalým.

DFS Jarabáček pořádá 24. 3. 2019

DĚTSKÝ KROJOVÝ PLES.
Začátek je ve 14.00 v sále kulturního domu v Drnholci a zahájen bude
Českou besedou. Přijďte podpořit naše nejmenší při soutěži o verbíře
plesu a taneční páry ve vrtěné a tanci. Těší se Jarabáčci.
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Vážení spoluobčané,
v těchto dnech se už všichni chystáme a těšíme na
rodinná setkání, která neodmyslitelně patří k vánočním
svátkům. Vůně cukroví, jehličí, dobrého jídla, sváteční atmosféra… Kdo by teď myslel na školu! Během vánočních
prázdnin si od ní trochu odpočineme, ale hned v lednu
začnou perné chvilky, protože budeme ﬁnišovat před prvním pololetím.
Máme za sebou první čtyři měsíce školy. Jaké byly?
apovědět nám mohou výsle
Napovědět
výsledky za 1. čtvrtletí. Upřímně, mohlo to být lepší. Možná
dlouhý, teplý podzim s nadprůměrnými teplotami dětem připomínal stále léto, kdy se
nic nemusí a než se rozkoukaly, byl vystaven první „účet“. Z 265 žáků na vyznamenání dosáhlo 115 z nich, neprospělo 20 žáků. Bylo uděleno 14 pochval třídního učitele,
10 důtek třídního učitele a 2 důtky ředitelky školy. Bohužel, máme také dva návrhy na
2. stupeň z chování a jeden návrh na 3. stupeň z chování (soustavné porušování školního
řádu). Věříme, že přes zimní měsíce se žáci a žákyně budou pilně učit a v pololetí budou
výsledky radostnější. Totéž očekáváme i od jejich chování.
Během uplynulých čtyř měsíců žáci a žákyně absolvovali kromě běžné výuky řadu
projektů, výletů, exkurzí, soutěží… Podrobnější informace z toho nejzajímavějšího naleznete dále v samostatných článcích, vše o životě školy na webových stránkách školy
(drbnik.cz).
Naši žáci a žákyně se také pilně připravovali na adventní čas pod vedením svých učitelů.
Věříme, že vás potěšili svými vystoupeními na rozsvěcování stromečku, na vánoční besídce a jarmarku ve škole, drnholeckém jarmarku nebo na vánoční besídce pro seniory.
Závěrem přijměte přání k příjemnému prožití svátků vánočních v kruhu rodinném
a do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pohody a úspěchů všem dětem,
žákům, žákyním, rodičům a zaměstnancům školy a také vám, čtenářům Občasníku.
Jana Kalandrová

O pohár starosty města
Mikulov – 18. 9. 2018
Velmi úspěšně vstoupila naše škola
do sportovních soutěží v rámci Mikulovského regionu. Ve fotbalovém turnaji „O
pohár starosty města Mikulova“ jsme
vyhráli, co se dalo. Celkové prvenství v
turnaji bez prohry kluci podpořili i individuálním oceněním. Laďa Kolečkář byl
vyhlášen nejlepším střelcem a Dominik
Křivánek nejlepším brankářem.
Celé družstvo tvořené žáky 6. – 8.
ročníku si zaslouží velkou pochvalu.
Stanislav Pichanič

Drakiáda - 13. 10. 2018
V sobotu 13. 10. se konala drakiáda na modelářském letišti. Akce proběhla ve spolupráci s drnholeckými
modeláři. Pěkné a větrné počasí přilákalo na osmdesát účastníků. Nejvýše
vyletěl drak rodině Janakievových a
Matouškových. Další ocenění si odnesli domů hezké odměny.
Děkujeme celým rodinám a našim modelářům za krásné sobotní odpoledne.
Bronislava Šimčíková,
foto Markéta Pernesová
Fotoreportáž na 4. straně obálky
9

7. 10. 2018
Již tradičně se naše škola zapojila do celorepublikové sbírky pro nevidomé Bílá pastelka. Sbírku jste mohli v tento den podpořit nákupem bílé
pastelky v minimální hodnotě 30,- Kč.
Odměnou pro žáky 1. stupně byl zajímavý
program, kde si mohli vyzkoušet různé kompenzační pomůcky pro nevidomé. Děkuji všem, kteří
přispěli a dětem za ochotu a pomoc při sbírce.
Klára Kneeová a 3.A

Veletrh středních škol – 17. 10. 2018
Ve středu 17. října se deváťáci vydali na společnou návštěvu města Břeclavi, kde byl
jejich cílem právě probíhající veletrh středních škol.
Žáci měli možnost získat přehled o nabízených oborech středních škol nejen z jihomoravského kraje. Procházka mezi stánky byla zpestřena ukázkami práce některých
škol, takže jsme sledovali módní přehlídku studentů z oděvní školy Strážnice, podzimní
účesy budoucích kadeřnic, trubače z lesnické školy nebo pěvecký sbor soukromé školy
manažerské Břeclav.
Žáci si rozšířili obzory a nabyté zkušenosti jim snad pomohou v dalším směrování
po základní škole.
Jana Juřenová

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY DRNHOLEC ZVE VŠECHNA DÍTKA
A JEJICH DOPROVOD NA

MAŠKARNÍ KARNEVAL,
KTERÝ SE BUDE KONAT V NEDĚLI 17. BŘEZNA 2019 VE 14.00 HODIN
V SÁLE KULTURNÍHO DOMU V DRNHOLCI.
DOBRÁ NÁLADA A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ
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Oslava založení ČSR - 28. 10. 2018
Žáci a žákyně základní školy si 100. výročí založení Československé republiky připomínali po celý rok 2018 ve všech vyučovacích
předmětech. Už v únoru 2018 jsme „oslavovali“ na školním plese –
„Hurá, máme republiku“.
Vyvrcholení oslav však připadlo na neděli 28. 10. Pro naše spoluobčany jsme ve škole připravili Den otevřených dveří, kde mohli
nahlédnout do sbírky ve školním minimuzeu, obecní kroniky doplněné komentářem kronikářky paní Palíkové a prohlédnout si, popřípadě vyslechnout a pohovořit s žáky 4. A třídy, kteří na chodbě před
vstupem do sklepních prostor minimuzea prezentovali svůj projekt
„Místo pro mne“ a „Tady jsem doma“.
To, co se čtvrťákům povedlo objevit na půdách, sehnat po rodinách, zajímavě a poutavě zpracovat, stálo rozhodně za viděnou
(pochvala třídní učitelky je za tuto úžasnou akci nemine :-)). Před
pátou hodinou jsme se všichni přesunuli na dětské hřiště, kde pan starosta Jan Ivičič a pan místostarosta Bronislav Kocman zasadili lípu a poté jsme se zařadili do lampionového průvodu,
kterým oslavy pokračovaly. Zvlášť pro děti byl lampionový průvod velkým zážitkem a „poslední
Jana Kalandrová
třešničkou“ i závěrečný ohňostroj na náměstí.

Šesťáci v archeoparku v Pavlově – 14. 11. 2018

Ve středu 14. 11. 2018 jsme vyrazili vstříc dobrodružství do Archeoparku
v Pavlově. Nejprve jsme absolvovali první vyučovací hodinu, po které už následovala
jízda do zmíněného muzea pravěku.
Tam jsme se rozdělili na dvě
velké skupiny – jedna skupina šla
vyrábět věstonickou Venuši z rychleschnoucí hlíny, druhá skupina se
rozdělila ještě na dvě menší skupinky a soutěžili v expozici – úkoly
nebyly zrovna jednoduché: najít v
expozici deset různých lístečků, ze
kterých skládali příběh o Věstonické
Venuši, ve druhém úkolu zase vyhledávali v expozici informace o jiných
pokračování na str. 12
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vystavených Venuších.
Poté se obě skupiny vyměnily a tím
pádem plnili a vyráběli všichni všechno. Na konci exkurze jsme absolvovali
ještě kvíz, ve kterém jsme si ověřili, jak
jsme dávali po celou dobu pozor.
Vyrobené Venuše jsme si hned mohli
vzít domů, jen jsme je ještě museli nechat ve škole na lavici doschnout, vraceli jsme se totiž na oběd a na šestou
vyučovací hodinu.
Paní průvodkyně nás všechny moc
chválily, prý tak hodné děti tam ještě
Žáci 6.A
neměly.
Za sebe musím konstatovat, že
celé dopoledne probíhalo naprosto
v klidu, i ty soutěže v expozici, při
kterých se běhalo, byly bez problémů.
Venuše jsou velmi vydařené – viz foto.
Chválím šesťáky za vzorné chování během exkurze i během jízdy autobusem
tam i zpět.
Soňa Zabloudilová

Florbal Mikulov
– 20. 11. 2018
Neskutečně smolně dopadlo pro
družstvo mladších žáků okrskové
kolo ve ﬂorbalu, které pořádala ZŠ
Mikulov Hraničářů.
Při účasti čtyř družstev a zvoleném systému každý s každým kluci
začali famózně a vyhrávali 6:2 nad ZŠ
Hraničářů. Po výhře 4:1 nad Gymnáziem Mikulov jim stačila k
postupu výhra se ZŠ Valtická. Jeden smolný gól a
prohra 1:0 nás odsunula na
nepostupové druhé místo.
Klukům děkuji za parádní výkon. Nejlepším
střelcem byl Lukáš Rohrer
se šesti brankami.
Stanislav Pichanič
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Vánoční čas našich nejmenších…

Vážení čtenáři,
vážím si toho, že mám tu
možnost vás oslovit v tomto
krásném, přátelském i trochu
nostalgickém čase. Krásném a přátelském proto, že lidé k sobě mají o něco blíže, než tomu je
během celého roku. A nostalgie, vzpomínání a
hodnocení jsou atributy, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Advent je dobou očekávání
a těšení se na Vánoce, které už za chvíli zaťukají na dveře. Naše domovy provoní jehličí,
vanilka či skořice. Děti se těší, až přijde Ježíšek, dospělí si na chvíli spočinou a udělají si na
sebe čas. S blížícím se koncem roku máme i my
v mateřské škole tendenci zrevidovat, jak jsme
byli úspěšní. Co se nám podařilo a kde ještě
můžeme ve svém snažení přidat.
První dny v září k nám některé nové děti
přicházely s pláčem, ale to netrvalo dlouho.
Záhy pláč vystřídala zvědavost a děti se postupně přidávaly do společných činností. Vzájemně se seznamovaly a tvořily společně s paní
učitelkami pravidla soužití mezi sebou. Utvářely se nové kamarádské vztahy. Důležitou
kompetencí, ke které děti postupně vedeme, je
umět se sám o sebe postarat. Ovšem nesmí u
dětí chybět pocit jistoty a bezpečí, který je založen na vzájemné důvěře.
Každý den připravujeme zábavný a
hravý program tak, aby každé dítě bylo rozvíjeno na základě jeho individuálních i věkových možností. Pokroky a úspěchy zaznamenáváme do diagnostických listů, které dále

předkládáme rodičům dětí. Rozvíjíme dětskou
motoriku, sebeobsluhu, zrakové a sluchové
vnímání, základní matematické představy,
vnímání času a prostoru, řeč, myšlení a sociální dovednosti.
Všechny děti při nástupu do mateřské
školy mají založena ve třídách osobní portfolia, kam v průběhu jejich docházky ukládáme
kresby a pracovní listy. Na rozloučenou s mateřskou školou si veškeré práce odnáší předškoláci domů. Naší snahou je co nejlépe připravit
děti na vstup do 1. třídy základní školy.
Chceme i zpestřit pobyt chlapečků a holčiček
dalšími zajímavými akcemi:
V podzimním období jsme připravili
dopolední návštěvu do Mahenova divadla
na pohádku Perníková chaloupka. Vyrazili
jsme do zábavního centra Bongo, barevného
světa hopsadel, průlezek, houpaček a skluzavek. Společně s rodiči jsme vytvořili Galerii na
plotě, která se bude v průběhu roku tematicky
měnit. Také jsme se rozloučili s létem, tentokrát v režii základní školy. Touto cestou moc
děkujeme za krásně připravené odpoledne
všem paní učitelkám z 1. stupně ZŠ.
V období adventu byla připravena v mateřské škole nadílka s návštěvou Mikuláše, čertíka a andílka, kterou jsme završili soutěžemi
na školních zahradách. Pro děti i jejich rodiče
dále vánoční dílničky, kde si společně vyrobili ozdoby a přáníčka. Na závěr roku 2018 se
uskutečnily pro kluky a holčičky třídní besídky
s nadělováním dárečků pod stromečky.
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Učíme děti pomáhat i ostatním dětem.
Naše mateřská škola se zapojila do programu
Krabice od bot. Projekt má za cíl udělat hezké
Vánoce i dětem z chudých rodin. Rodiny s dětmi připravily dárky, které daly do krabic od
bot, následně tuto krabici zabalily jako vánoční dárek a přinesly do školky. Rodiče si vybírali
děti s jejich přáním ve speciální tabulce, ve které bylo pohlaví, věk a přání.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se s námi do projektu zapojili. Do
centra jsme odvezli více jak 90 krabic s dárky.
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Děkuji všem pedagogům i provozním
zaměstnancům za jejich nápady, vstřícnost a
obětavost při veškerém dění v mateřské škole.
Dále bych chtěla poděkovat za spolupráci a
pomoc vedení školy a to jmenovitě paní ředitelce RNDr. Janě Kalandrové a paní zástupkyni Mgr. Janě Juřenové. Poděkování náleží také
našemu zřizovateli.
A co na závěr? Snad jen jedno přání…
…abychom tento krásný čas strávili v kruhu
svých nejbližších, užili si hodně pohody a načerpali síly do nového roku 2019, do kterého
Vám přeji jen samé úspěchy a co nejvíce dnů
s úsměvem na tváři.

Sandra Bejdáková

Drnholecké vinobraní 2018

Advent

Předposlední zářijová sobota (22. 9.)
byla v Drnholci celá ve znamení 8. ročníku
již tradičního Drnholeckého vinobraní.
Letos bylo otevřeno 29 vinných sklepů
místních vinařů (především malovinařů),
kteří představili svá chutná a výborná vína
a také burčák. Sklepy byly otevřené již od
10:00 hodin a v průběhu dne v každém sklepě zazpívali a tím obohatili program nadšení Mužáci ze sousedních Novosedel, kteří k
nám přijeli na kolech.
Počasí nám všem letos docela přálo, sice
bylo mírně zataženo a občas i trošku větrno.
Jednu chvilku se nám vlivem větru malinko
(o pár centimetrů) přesunul prodejní stánek
se skleničkami a degustačními lístky na víno
a burčák, ale to nás neodradilo, abychom si
naše vinobraní všichni náramně užili.
Samozřejmě zahájení vinobraní předcházelo několik schůzek místních dobrovolníků, kteří se snažili vše nachystat tak, aby
bylo Drnholecké vinobraní pro Vás, návštěvníky, zajímavé, poutavé a především, aby si
ho pohodově užili.
Brzy po deváté hodině se začalo naše
zastávkové „náměstí“ plnit prvními návštěvníky. Kochali se různými tradičními i netradičními lidovými výrobky stánkařů, které si
mohli i koupit. Měli také možnost ochutnat

nějaké dobrůtky, ale i burčák. Osobně mě
nejvíce zaujal stánek brusiče skla a porcelánu, který bez pomoci šablony na zakoupených skleničkách či porcelánových hrníčcích
za krátkou chvíli vyčaroval text dle zadání
návštěvníků. Většinou si hosté nechávali na
památku vybrousit svá jména či jména svých
blízkých a známých.
Kromě prodejních stánků se mohli návštěvníci nechat povozit na historickém kolotoči s ručním pohonem nebo se zapojit do historických bojových her. Bohužel se z důvodu
nemoci některých aktérů nekonalo divadelní
představení historického klání.
Od 14.00 hodin se všichni mohli zaposlouchat do skladeb odehraných a odzpívaných cimbálovou muzikou Klaret. Bylo také
možné navštívit Slavnostní koncert v kostele
Nejsvětější trojice či výstavu drnholeckých
umělců.
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Čtvrt hodinu před třináctou hodinou
jsme přivítali naše panstvo (hrabě s hraběnkou a malými hrabátky) a také boha vína Bacchuse.
Po slavnostním projevu vrchnosti se dobový průvod odebral směr otevřené sklepy. S
ohledem na skutečnost, že jsem byla až do večera v prodejním stánku skleniček a degustační lístků, nebudu psát, co se při putování po

otevřených sklepech odehrávalo, ale z fotografií dostupných na sociálních sítích je zřejmé, že
i tam si návštěvníci letošní vinobraní náležitě
užívali příjemné atmosféry v rytmu vína a
burčáku.
Návrat dobového průvodu zpět na „náměstí“ u autobusové zastávky znamenal, že již
je možné přistoupit k ukázce vinařského zvyku Otevírání hory a tím také v podstatě ukončit celodenní program letošní akce na oslavu
vinného moku a burčáku.
Večer od 20.00 hodin se v místním kulturním domě konala hotařova zábava včetně
volby hotaře, dražení vinařského věnce a také

slosování o ceny v režimu hotařovy nápaditosti. I zde byla velmi příjemná a někdy až hodně
úsměvná atmosféra.
Děkujeme všem organizátorům a jejich
pomocníkům, všem přispěvatelům a také, v
neposlední řadě, Vám všem, kteří jste nás svojí
účastí na Drnholeckém vinobraní podpořili.
Věříme, že jste si naše vinobraní užili ke své
spokojenosti a doufáme, že nás navštívíte i
příští rok.

Na viděnou se těší
trhovkyně Andrea Španielová

DFS Jarabáček
zve všechny zájemce o lidové písničky na

Vánoční besedu u cimbálu.

Beseda se uskuteční v pátek 28. 12. 2018 v 15.30
v sále kulturního domu v Drnholci.
K tanci i poslechu bude hrát CM Klaret. Vstupné dobrovolné.
Děkujeme, že nás přijdete podpořit.
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10. ročník dušičkového

V sobotu 27. 10. 2018 se v Drnholci po
kulturním domě opět rozvoněla vůně gulášů. Tentokráte již po desáté. Letošního ročníku se zúčastnilo 18 soutěžních gulášů.
Ochutnat bylo možné guláše z hovězího,
vepřového a telecího masa a také guláše, které moc masa neobsahovaly. Ty se v letošním
roce umístily na předních příčkách.
Naše porota, ve složení Matěj Kovacs, Jiří Stanislav, Miloš Vavřina a Tomáš
Zimmermann, vybrala tyto tři nejlepší guláše. Na třetím místě se umístil Pavel Božek se
svým gulášem Erteplákem, na druhém místě
Bobek Kalous se svým Kovbojským gulášem
a na prvním místě se umístil Halloweenský
guláš Verči Szabóvé a jejího syna Pavlíka. A
stejně tak i návštěvníci v letošním roce hlasovali pro nejlepší guláš.
Návštěvníci si zvolili jako nejlepší Dětský guláš Majdy Sýkorové a Zuzky Kurtinové, na druhém místě skončila Míša Vargová

27.10.2018

a Zděnka Sirbů s Podzimním gulášem a na
třetím místě skončila opět Verča s Pavlíkem.
Děkujeme všem, kteří nám po uplynulých deset let byli věrní, ať už jako návštěvníci, kuchtíci, porotci nebo naši skvělí pomocníci. Jsme rádi, že jste nám zachovali věrnost a
budeme se na Vás těšit i v dalších letech.
Dáda a Eva

Zájezd na Čalovo
Zájezd na Čalovo se koná o jarních
prázdninách v pátek 15. 2. 2019.
Zájemci, hlaste se na podatelně
Městyse Drnholec u paní Blahové nebo přímo
paní Šimčíkové. Děkujeme.
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PRVOREPUBLIKOVÁ ZÁBAVA ****
****
V letošním roce jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky. Rozhodli jsme se připomenout si toto období zábavou, na kterou bychom si mohli obléknout oblečení z této doby, kdy ženy chodily běžně oblékány jako dámy a pánové byli gentlemani a
elegánové.
V sobotu 10. listopadu jsme se proto hodili do gala a uspořádali zábavu. K tanci a poslechu
nám hrála skupina Impuls z Blučiny, která nám tento večer zpříjemnila. Myslím, že můžu říct
za pořadatele i za návštěvníky, že jsme si tuto zábavu báječně užili. Děkujeme
všem, kteří se přišli pobavit
a všem, kteří nás podpořili a
stejně jako my se oblékli do
dobového oblečení a přišli se
bavit.
Děkujeme Vám za podporu, kterou nám svou přítomností na našich akcích
vyjadřujete.

Dáda
Božeková

Cihelny v Drnholci

pokračování na protější straně

Předválečný majitel – obchodník Bedřich (Fridrich) Krebs, narozen v roce 1872 v Drnholci (něm.
Dürnholz, okr. Břeclav) – je spojován s místním podnikem od roku 1903, kdy navázal na činnost svého otce
Jana (Johanna) Krebse.
Bedřich Krebs započal s výrobou v uvedeném roce 1903, neboť tehdy dostal od živnostenského úřadu
povolení vykonávat ohlášenou činnost. (O povolení požádal již 26. června 1902, ale uděleno mu bylo až
4. června následujícího roku.) O tři roky později však nabídl podnik k prodeji! Přesto se tak nakonec nestalo, ba naopak, v roce 1927 byl podnik dokonce vybaven tehdy moderním benzinovým motorem k čerpání
vody. V této době zde pracovalo přes dvacet zaměstnanců české i německé národnosti a sám majitel se
nezdráhal ﬁnančně i materiálně (1 000 kusů cihel zdarma) podpořit stavbu pomníku obětem první světové války, zbudovaného v roce 1923. Dodnes nacházené cihly nesou jeho iniciály FK (např. F2K). Počátky
cihlářské rodiny Krebsů (kolky s iniciálami např. J7K, JOH2Krebs265, Joh265Krebs Zigeler Erzeuger in
Dürnholz 1887) je pak možné datovat do roku 1887, potažmo do let 1891–1892, kdy Drnholec pronajal
svou obecní cihelnu, ležící severně od obce na dnešní parcele č. 8409, za roční nájem 43 zlatých rakouské
měny (v roce 1894 došlo k mírnému zvýšení nájemného na 45 zlatých).
Po druhé světové válce se ani v této cihelně nepočítalo s obnovou výroby. Dne 10. listopadu 1945
vydala Správní okresní komise v Mikulově (SOK v Mikulově) pod č. j. 11/505 výměr o zavedení národní
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Rozsvěcování vánočního

stromku

Chystání na Vánoce není jen smýčení
v našich domovech, urputné shánění dárků
nebo vymýšlení důmyslných skrýší pro krabice
s napečeným cukrovím. K přípravám patří i čas
strávený třeba na krásné události, už tak typické pro první adventní neděli – rozsvícení vánočního stromečku na náměstí Drnholce. Opět se
sešlo hodně dospělých i dětí a bez výjimky byli
zvědaví, jak se letošní vánoční symbol povedl.
Po svátečních slovech pana starosty, odpočítávání a chvilce napětí bylo jisté, že se i letos povedl - košatý smrk zaplavený 130 metry světýlek,
48 rampouchy, koulemi, kuličkami a již tradič-

ními oříšky pro štěstí. K podtržení atmosféry
nechybělo krásné vystoupení dětí z drnholecké
základní školy, recitovaly básničky a s notnou
podporou davu, a za doprovodu klavíru, zpívaly
koledy. Nakonec se všichni nechali oslnit barevným ohňostrojem, který byl díky jasnému nebi
vidět široko daleko.
Letošní vánoční strom si vytipovala obec
na vlastním pozemku na Lidické ulici. Děkujeme všem, kteří se na přípravě akce podíleli, a
věříme, že nám bude vánoční strom dělat radost bez úhony až do Tří králů.
Dagmar Peřinová

správy a jmenování národního správce (podle dekretu prezidenta republiky ze dne 19. května 1945,
č. 5/1945 Sb.) v podniku fy Krebs, kruhová cihelna v Drnholci. Národním správcem byl ustanoven stavitel
Ing. Václav Kratina, narozený 15. září 1907 v Rakovníku. Dne 19. prosince 1945 složil v Mikulově slib
národního správce a jeho nadcházejícím úkolem bylo jednoznačné provedení inventarizace vybavení cihelny a její následná likvidace. Měl také oprávnění vypálit zbývající cihly a provést řádnou distribuci, hlavně
postiženým obcím v okresu.
Již v době skládání slibu byl k danému listu doplněn přípisek: Krebs – cihelna v Drnholci – v likvidaci. Výpal zřejmě i zde provedl mjr. Josef Janšta, technický důvěrník okresu. Jelikož byl Drnholec centrem
stejnojmenného panství, v průběhu let se zde nacházela i cihelna obecní či panská, vybavena byla polní pecí
žárovou (Feldofen; cihly s kolky HD – Herrschaft Dürnholz). V Adresáři cihelen v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku od Ferdinanda Kliky z roku 1897 (informace jsou však starší) je mimo panskou cihelnu a fy Johanna Krebse uveden i podnik pod Správou (c. k.) tereziánského fondu. V pozdějších adresářích (1924 a 1931)
panská cihelna již uvedena není. Přestože Klika mluví o třech cihelnách, na základě archivního výzkumu
je reálná úvaha, že naopak Císařsko-královský, později jen Tereziánský, fond do své režie převzal správu a
provoz bývalé panské cihelny, dnes parcela č. 8556.
Ze studie: LYČKA, Daniel: Historie zaniklých cihelen břeclavského okresu po roce 1945 – Lednice-Nejdek,
Drnholec, Pohořelice, Mikulov, Vlasatice, Dolní Dunajovice, Velké Bílovice. RegioM 2018, s. 106-141.
obrázkový doprovod na 3. straně obálky
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Činnost
TJ Dynama Drnholec, z.s.

Jak nám ten čas letí. Pomalu končí starý
rok a blíží se nový start do roku 2019. Každý
začíná rekapitulovat, co stihl udělat, a co naplánovat v roce následujícím. Rád bych shrnul
náš letošní rok. V průběhu roku jsme započali
s obnovováním žákovské základny. Nelehkého
úkolu se ujali Martin Mrenica a Michaela Čápková. Tímto bych jim chtěl za tuto pomoc s trénováním malých fotbalistů velmi poděkovat.
Mým zájmem a snahou bylo pokusit se znovu
o obnovení činnosti mládeže, i kdyby to mělo
být zatím jen s těmi nejmenšími.
Do budoucna se bez pomoci srdcařů pro drnholecký fotbal bohužel neobejdeme a budeme rádi za
jakoukoliv pomoc.
Co říct k A týmu ...? Vede jej trenér Franta Svoboda. V podzimní části
jsme tým posílili 4 novými hráči. Máme
mladý a bojovný tým, ale bohužel někdy
disciplína skřípe. Do toho různá zranění
nebo pracovní vytíženost, a tak je občas těžké poskládat sestavu. Ale fotbalisti jsou taky
jenom lidi. V nové podzimní části se nám daří
na domácím hřišti. Máme největší diváckou
návštěvnost na okrese Břeclav, ale bohužel na
soupeřových hřištích nám to ke konci sezóny
moc nevyšlo. Nebudu říkat nic víc k odehraným zápasům. O tom více ve shrnutí od asistenta trenéra D. Jurise.
Chtěl bych touto cestou celému týmu poděkovat a do jarní části popřát mnohem více
štěstí, které nám v některých zápasech chybělo.
Naše organizace by bez pomoci dotací od
Městyse Drnholec, ale hlavně bez kulturních
akcí, které pořádáme, nezvládala fungování
a chod. Pořádali jsme maškarní ples Šibřinky,
Krojované hody nebo např. rockový koncert
s kapelou Mash. Jako předkapela byla mladá
chlapecká kapela Mech z Mikulova.
Rád bych začal s návštěvností všech akcí,
včetně návštěvnosti na fotbalových utkáních.
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Na naše domácí utkání přichází pravidelně
velké množství diváků. Každé cizí mužstvo,
včetně rozhodčích, je překvapeno, kolik lidí si
zvolí v Drnholci nedělní odpoledne k fandění
fotbalu. Dát si výbornou klobásku nebo chlazené pivo je samozřejmostí. Na maškarní ples Šibřinky chodí každým rokem víc a víc lidí v maskách. Tato akce se stala jednou z největších a
nejoblíbenějších zábav. My jako pořadatelé
děkujeme všem návštěvníkům, zejména však
ochotným sponzorům a v neposlední řadě
hlavně lidem, kteří si dají práci s vytvořením
masek.
Největší akcí, kterou pořádáme spolu s
drnholeckými stárky, jsou krojované hody. Všechny přípravy
na tanečním place, oprava lavic a
stolů dopadla s velkým vypětím sil
všech, kteří chodili na brigády, dobře.
Povedlo se nám dokončit vybudování
vchodové cesty. Opět přicházím s velkým díkem pro Zdenka Hanáka a Romana Kurtina, protože bez jejich pomoci
s položením zámkové dlažby by byla vchodová cesta asi v nedohlednu.
I přes nižší počet krojovaných párů, se díky jejich nasazení a dobrému
počasí hodový víkend vydařil a všichni se
dostatečně pobavili. Pěvně věřím a doufám,
že veškeré neshody jsou vysvětleny a krojová
tradice bude i nadále v Drnholci pokračovat.
Byl bych nerad, kdyby jedna z nejkrásnějších
tradic našeho městyse skončila, ale to my
bohužel nemůžeme ovlivnit. Důležitým faktorem je, aby si vždy a vše řešili stárci sami
mezi sebou a nevměšovali se do toho například rodiče.
Co říct na závěr. Nejvíc mi v hlavě
utkvěly informace, které mi poskytl trenér
„A“ týmu Franta Svoboda. Někteří říkají, že
vesnický fotbal je k ničemu. Podle všeho se
ale známé osobnosti zapojují do podpory a
obnovy sportovních organizací na vesnicích,
a proto bych rád citoval informace z obdrže(viz. následující strana)
ného článku.

>> Amatérský fotbal v ohrožení! Zanikají stovky týmů, život na venkově
pak skomírá
Bez sportu nebude venkov udržitelný.
Problémem se zabývají i vědci na univerzitní
půdě a jejich studie jednoznačně ukazují, že s
úpadkem amatérského fotbalu zároveň skomírá společenský život na venkově.
„Bez kolektivního sportu se kvalita života sníží. Bez sportu nebude venkov udržitelný,
protože jej předáme dalším generacím bez něčeho, co mu po desetiletí patřilo. Jsou to kromě

hasičů nebo myslivců právě fotbalisté, kolem
nichž rotoval společenský život obce od plesů
a tancovaček až po akce pro děti,“ upozorňuje
profesor Michal Lošťák z Provozně-ekonomické
fakulty ČZU. <<
Snad bude nadcházející rok plný nejen
sportovních, ale i kulturních úspěchů a zážitků, mnohem víc nadšených dětí pro fotbal a
tím i budoucnost našeho klubu v našem městyse. Nadále doufám v přízeň našich fotbalových nadšenců a fanoušků a přeji do nového
roku všem hodně zdraví a mnoho úspěchů.
Za TJ Dynamo Drnholec , předseda Josef Štyks

TJ Dynamo Drnholec, z.s. informuje
Dobrý den, dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o výsledcích Dynama Drnholec v uplynulé podzimní části soutěže.
Nezačali jsme vůbec špatně, do desátého kola jsme nepoznali hořkost porážky, hráli jsme
kvalitní fotbal a drželi jsme si kontakt s čelem tabulky. Pak ale přišel zlom a jedenácté kolo v Pasohlávkách. S absolutním outsiderem naší skupiny, který je beznadějně poslední, jsme získali
pouze bod za bezbrankovou remízu. Z posledních čtyř zápasů jsme zvládli pouze utkání proti
vedoucímu celku tabulky, kterým je Nosislav. Tu jsme porazili vysoko 5:0. Na nepovedeném
závěru podzimu se podepsala hlavně velká marodka a často improvizovaná sestava Dynama. Po odehrání půlky
sezóny s jednou jarní
předehrávkou
jsme
průběžně na šestém
místě.
Nejlepšími střelci
jsou útočníci Srnka Tomáš a Sýkora Vít s devíti brankami, hned za
nimi je gólman Urban
Ivo se třemi zásahy.
Nezbývá nám nic
jiného, než se dát přes
zimní přestávku zdravotně do pořádku a
na jaře se porvat o co
nejvíce bodů a pokusit
se dostat opět na špici
tabulky, kam rozhodně
Dynamo patří.
Za TJ Dynamo Drnholec, z.s. asistent trenéra
a vedoucí družstva David
Juris
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ZAPOJTE SE DO
NEPETUJ!

JE

AS SE ZAMYSLET!

www.nepetuj.cz
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Plán kulturních akcí na rok 2019
5. 1.
19. 1.
26. 1.
2. 2.
9. 2.
2. 3.
9. 3.
17. 3.
24. 3.
30. 3.
27. 4.
4. 5.
12. 5.
31. 5.

Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples
11. krojový ples
Noční otevřené sklepy
21. školní ples
aneb „Sametový“
Fašaňk
Šibřinky
Maškarní karneval pro děti
8. dětský krojový ples
Místní výstava vín
Filipojakubská noc
Zahájení motorkářské sezóny
Místní oslava Dne matek
Drnholecký slavík + oslava
MDD ve škole

1. 6.
1. 6.
29. 6.
30. 6.
17. 8.
21. 9.
21. 9.
12. 10.
12. 10.
26. 10.

Rocková zábava s MASH
Místní oslava Dne dětí
Krojované hody
Krojované hody
Soptík Cup
9. drnholecké vinobraní
Hotařova zábava
Drakiáda
Ukončení motorkářské sezóny
11. dušičkový guláš
a degustace slivovice
1. 12. Rozsvícení stromečku
3. 12. Vánoční akademie ve škole
7. 12. 13. drnholecký jarmark
27. 12. Košt mladých vín
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PROSINEC
P

ŘÍJEN

LISTOPAD

Bačíková Jozefa
Čížek Josef
Čížková Františka
Foltánová Marta
Hromník Ladislav
Kovacsová Yveta
Ludínová Emília
Marišlerová Jarmila
Nečas Václav
Opavský Josef
Pauli František
Pospíšková Marie
Stanislav Jan
Šedivá Lenka
Štěpaníková Jiřina

Bedřichová Viera
Blahutová Dana
Čeman Pavel
Hanáková Margita
Hrůzová Gena
Kalianko Lukáš
Kolka Jan
Kopejtková Josefa
Macháček František
Malíková Drahomíra
Račák Antonín
Srnec Josef
Tomaštíková Vladimíra
Zedníčková Blažena
Zemanová Irena

Domin Bohumil
Hanák Miroslav
Hlavenková Anežka
Holcová Jitka
Hradilová Valerie
Juřenová Marie
Kubišová Jiřina
Lehocká Milena
Liptáková Maria
Marišler Eduard
Otruba Martin
Pospíchal Vlastimil
Říha Květoslav
Staša Jiří
Šedivý Roman
Šipický Josef
Štěpaníková Monika
Wiedermanová Pavlína

Blahopřejeme
Tichá vzpomínka

Od minulé Památky zesnulých do začátku listopadu
z našich řad odešli tito spoluobčané:
Michal Srnka, Františka Petrů, Emílie Stanislavová, Marie Krýslová,
Erwin Hrdlička, Pavel Srnka ml., Pavel Srnka, Růžena Štětkařová,
Radek Dibuz, Jan Marek, Antonín Čápek, Martina Jakubíková, Josef Stopka,
František Juřena, Jindřich Tesařík, Marie Studená, Jaroslav Štyks,
Antonie Bystřická, Anežka Tölgová.
Čest jejich památce
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Z historie Drnholce
Obrazová část k článku o tradici
výroby cihel v Drnholci
čtěte na str. 18 - 19

Cihly s kolky HD – Herrschaft Dürnholz

iniciály JK a FK
- Johann Krebs
a Bedřich (Fridrich)
Krebs.

Rodina Krebsů držela tradici výroby cihel
v Drnholci od konce 19. století do první třetiny
20. století

13. 10. 2018 - den, kdy se nad Drnholcem vznesli draci

Drakiáda
2018
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