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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
prosinec je měsícem, kdy se pravidelně
loučíme se starým rokem, v tomto případě
s rokem 2011, který pomalu začíná předávat
žezlo roku novému, roku 2012. Ale ještě než
se tak stane, čekají nás vánoční svátky, svátky pohody, klidu a především rozzářených
dětských očí, které se nemohou dočkat až
začnou rozbalovat dárky pod stromečkem.
Přeji Vám příjemně prožité a pohodové svát-

ky vánoční, veselého Silvestra a do Nového
roku hodně štěstí, spokojenosti, pracovních
úspěchů, ale hlavně zdraví, protože bez toho
se jen těžko naplňuje předešlé.
Před třemi týdny jsme přivezli z tiskárny
výpravnou a reprezentativní knihu s mnoha
fotografiemi o téměř čtyřech stech stranách
s prostým názvem DRNHOLEC, která popisuje nejen historii Drnholce od paleolitu až
po současnost, ale zabývá se také mnoha dalšími tématy. Na knize pracovalo 25 odborníků, kapacit ve svém oboru, téměř 1,5 roku.
Myslím si, že se náročná práce, která mnoha
lidem zabrala také mnoho času, vyplatila, že

se kniha povedla a bude ozdobou knihovny
mnoha našich občanů, ale nejen jich. Tyto
řádky píšu v době, kdy je ještě před námi
slavnostní křest knihy naplánovaný na sobotu 10.12. v prostorách kina v rámci Jarmarku
za účasti pozvaných autorů. Přál bych si, aby
se tohoto křtu zúčastnilo co nejvíce našich
občanů, vždyť kniha takového rozsahu, kterou si Drnholec jistě zaslouží, ještě nikdy
nevyšla. Vydat knihu není v současné době
vůbec levná záležitost, vyšla v nákladu 800
ks, bude se prodávat za 500,- Kč při nákladech na 1ks 761,- Kč. Kniha bude kdykoliv
k zakoupení na úřadu městyse.
V listopadu bylo dokončeno restaurování poslední sochy u kostela – pylonu, který
byl postaven na počest bitvy u Dolních Věstonic, která proběhla 5. srpna 1619. Práce byly
převzaty a závěrečná restaurátorská zpráva
byla schválena zástupcem Památkového
ústavu Brno.
Změna nastala v harmonogramu výstavby rozhledny, původně avizované zhotovení základů ještě v letošním roce se neuskuteční. Po dohodě s dodavatelskou firmou
jsou tyto práce přesunuty až na jaro příštího
roku s tím, že termín dokončení výstavby se
nemění a rozhledna bude předána v polovině
června.

komodita / vrtletí
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bioodpad
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Dobrovolný svazek obcí Čistší střední
Podyjí, který byl v roce 2010 založen za účelem získání dotace na sběrné dvory na Mikulovsku, ukončil v listopadu náročné výběrové
řízení na dodavatele stavebních prací. Smlouva byla podepsána s firmou VHH Thermont
s.r.o. z Olomouce, která nabídla nejnižší
cenu 16 mil. Kč za výstavbu čtyř sběrných
dvorů a to v Drnholci, Pasohlávkách, Ivani a
Perné. U nás začnou práce v dubnu a skončí
v říjnu 2012. Výkupna kovů, která je v místě
budoucího sběrného dvora, tak bude fungovat minimálně do konce února.

Zatím bez větších problémů a v součinnosti s Památkovým ústavem pokračují práce
na opravě historické radnice. Z větší části
jsou dokončeny nové rozvody elektřiny, vody
a odpadů. V přízemí a patře hlavní budovy
jsou dokončeny omítky a podkladní betony
pod podlahy, započalo se s pracemi na sanaci vlhkosti a s výkopovými pracemi kolem
budovy s cílem položit drenáže a napojit se
na kanalizaci. Před dokončením jsou taktéž
nová okna s jejichž montáží by se mělo začít
ještě v letošním roce. Opravená budova by
měla sloužit nejenom v minulém Občasníku
avizovaným potřebám, ale bude zázemím i
pro různé kulturní akce.
Chci Vás seznámit s prvními čísly, která máme k dispozici a která se týkají svozu
bioodpadu. Tento svoz začal 18. května, čili
v polovině 2. čtvrtletí. Z následující tabulky
můžete vyčíst, že v 1. Q., kdy se ještě bioodpad netřídil, jsme vyprodukovali 89t komunálního odpadu, ve 2. Q. klesl na 63t a ve 3.
Q. na 55t oproti vytříděným 33t bioodpadu.
Čísla, která se týkají plastu a papíru ještě
nemáme, protože tento svoz začal až 19.10.
Děkuji všem občanům, kteří se do třídění
zapojují a pomáhají tak snižovat náklady
městyse na likvidaci odpadů.

2.
63
13

3.
55
33

26. – 27. listopadu byla v kulturním
domě Klubem seniorů zorganizována výstava
panenek a kočárků, která měla velký úspěch.
Chci tímto poděkovat všem, kteří se na této
výstavě podíleli, zejména paní Anně Šebestové a paní Anně Szabové, sběratelkám kočárků,
paní Růženě Půlpytlové, která vystavila své
panenky a taktéž paní Daně Langeové, která
přispěla svými adventními vazbami a vánoční
výzdobou. Klub seniorů byl založen poměrně nedávno, schází se v prostorách Základní
školy a já všem jeho členům přeji pevné zdraví, hodně nápadů a nadšení v jejich práci.
Jan Ivičič, starosta
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Středověký německý mystik Jan Tauler v
jednom ze svých kázání
tvrdil, že o Vánocích si
připomínáme trojí narození dítěte: první je hodně
teoreticko-teologické, druhé je biblicko-historické
a třetí má být velmi osobní. Zkusme se nad nimi
zamyslet. Ve vyznání víry říkáme: Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky; Bůh z
Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha.
A o něco dále: Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. Bůh je
společenství osob, které žijí v lásce, mezi kterými pulsuje dynamika lásky. Láska je možná jen ve
společenství. A protože povahou lásky a dobra je rozdávat se, sdílet se, jsme do tohoto společenství pozváni, jsme povoláni být Božím obrazem. O Vánocích to zažíváme mnohem silněji, cítíme
potřebu být si blíž, vytvořit společenství s těmi nejbližšími. V plnosti času podle proroctví přichází
Bůh do našeho světa. Bylo to v Betlémě, Bet-lechem znamená Dům chleba. Ten příchod zburcoval
nebe, když andělé zpívají Gloria, zburcoval pastýře, kteří jsou prvními adoranty narozeného Ježíše,
zburcoval mudrce z východu, kteří se přicházejí poklonit za celý pohanský svět. Zburcoval Heroda,
který se úplně zbytečně cítí ohrožen a způsobí krvavou řež. V historii ani dnes nenechává tato
událost nikoho netečným.
Podle psychologů v každém z nás dřímá malé dítě. Dítě, které je důvěřivé, bezelstné, spontánní, zvídavé. Dítě se nebojí, s tím komu věří, je schopno téměř všeho. Dítě, které není zatíženo
žádnými předsudky, ani podivnou logikou
dospělých. Podle evangelia právě dětem patří
nebeské království. O Vánocích jsme obdarováni příchodem Božského dítěte, které nás něžně
24.12 25.12. 26.12 31.12. 1.1.
zve, abychom v sobě znovu objevili, co je v nás
Jevišovka
7.30 7.30
7.30
pravdivé, ryzí a čisté.
Novosedly 20.30 9.00 9.00 16.30 9.00
S přáním Božího pokoje a požehnání o
Drnholec 22.00 10.30 10.30 18.00 10.30
Vánocích a v celém příštím roce
P. Jiří Komárek, farář

Bohoslužby o Vánocích
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ADVENTNÍ VÍKEND
Mrazivý, ale
vydařený první
víkend se nesl
v duchu výstavy
a rozsvěcování
stromečku. Nově
založený spolek seniorů
uspořádal v první adventní sobotu a neděli v sále kulturního domu opravdu zdařilou výstavu panenek, kočárků a nápadů na
adventní výzdobu příbytku či sváteční stůl.
Výstavy se zúčastnilo bezmála na 450
návštěvníků nejen z Drnholce, ale i z jeho
okolí. Objevily se zde panenky z mládí našich
babiček, kočárky, které se povalovaly na
půdách či na smetištích. Šikovné ruce Aničky
Šebestové, Aničky Szabové je zrekonstruovaly a dnes mohou svým potomkům ukázat,
v čem že se jejich babičky vozily a s čím si
maminky hrály. Nad skvostně honosnými
a nádherně vypadajícími panenkami paní
Růženky Půlpytlové se leckterým návštěvníkům tajil dech. A že se dají uplést z pedigu
kočárky, kolíbky a lavičky ze 17 či 18 století,
tomu se podivila nejedna účastnice nádherné výstavy. O tom by mohl vyprávět i manžel

v Drnholci

Růženky, pan Miloš, který pod všechny
kočárky udělal podvozky a vysoustružil
madla.

A že je čas adventu připomněla Dana
Langeová se svými nápady jak vkusně a
krásně naaranžovat vánoční příbytek a slavnostní stůl. Kolik práce, starostí, stěhování,
hlídání ve dne i v noci výstava dala, to ví
samotní organizátoři, pomocníci a účastnici sami. Myslím si, že je dobře, že se výstava
uskutečnila právě v tak krásný čas jaký bezesporu Advent je.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu výstavy. Děkujeme
nočním hlídačům paní Ivaně Kabrhelové a
sourozencům Šebestovým, kteří dobrovolně
strávili noc v sále, děkujeme hlavním tahounům paní Mileně Langeové, Růžence a Milošovi Půlpytlovým, ale i Vám, návštěvníkům
za kladné ohlasy, za slova uznání. Já osobně
seniorům držím pěsti do další práce, přeji
mnoho elánu, nápadů a hlavně zdraví. Těším
se na další spolupráci v roce 2012.
Bronislava Šimčíková
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Projektové dny
Stále častěji zaujímají místo ve výuce na prvním
stupni projektové dny. Je to taková výuka, kdy se po celý
den prolíná všemi předměty jedno téma. Jsou využívány
rozmanité metody a formy práce a děti si vše takzvaně prožijí. A právě prožitek je nejefektivnější metodou,
protože poznatky takto získané jsou nejtrvalejší. Tak si
prožili třeba druháci Den ovocných vůní, třeťáci Bramborový den, čtvrťáci zase Podzimní den.
Jana Juřenová

Den bílé pastelky
12. října to na prvním stupni vřelo jako v úle. Pod patronací 3. třídy tu probíhal den zaměřený na pomoc nevidomým lidem. A co způsobilo mezi dětmi takový rozruch? Byla to fenka
labradorského retrívra se svým cvičitelem. V zajímavé besedě se žáci dozvěděli něco o výcviku
těchto psů a také dostali ponaučení, jak se k nevidomým spoluobčanům chovat. Poté třeťáci
nabízeli ke koupi pastelky ve škole i v obci. Jejich přičiněním přispěla naše škola do této sbírky
pěknou částkou, téměř čtyřmi tisíci korun.
Jana Juřenová

Cesta do pravěku
Pěkné prožitkové vyučování v rámci
dějepisu si vyzkoušeli také šesťáci.
V úterý se obě šesté třídy vypravily
pod vedením pana učitele Krivjanského a paní učitelky Mančíkové do
Dolních Věstonic. V interaktivním
programu, který pro ně připravilo Regionální muzeum Mikulov, si
žáci nejprve museli zjistit všechny
informace o Věstonické Venuši a nakonec si ji
zkusili z hlíny vymodelovat.

Jana Juřenová

Sportovní úspěchy našich žáků
Největším sportovním úspěchem školního podzimu byl přespolní běh v Břeclavi 5. října.
Můžeme se pochlubit těmito umístěními.
Dívky: Zdeňka Skaláková 7. tř. - 1. místo, Denisa Rigová 9. tř. - 5. místo, Petra Marková
9. tř. - 9. místo, Mariana Pecková 6. tř. - 20. místo, Kristýna Tomolová 9. tř. - 40. místo, Kateřina
Krejčová 9. tř. - 42. místo.
Chlapci: Erik Malik 6. tř. - 4. místo, Jan Klein
7. tř. - 5. místo, Jiří Kříž 7. tř. - 16. místo, Miroslav Manda 9. tř. - 14. místo, Jiří Komoň 9. tř.
- 25. místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Jana Juřenová

pokračování na str. 6
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Šachy
Ve středu 23. 11. se v Břeclavi konalo okresní kolo přeboru škol v šachu. Za drnholeckou školu se v mladší kategorii zúčastnilo čtyřčlenné družstvo ve složení René
Kocourek, Tomáš Foltán, Jakub Křivánek a Petr Varga. Mezi sedmi družstvy se
umístilo na čtvrtém místě.
Ve druhé kategorii žáci naší školy vybojovali mezi třinácti družstvy šesté místo. O to se
zasloužili Jaroslav Šenk, Radek Zabloudil, Pavlína Seveldová, Ondřej Šenk. Všem soutěžícím patří poděkování a pochvala za důstojnou reprezentaci školy.
Hedvika Škrabalová

Projektový týden
Podzimní projektové vyučování pod názvem „Já na to mám“, které bylo v předchozích dvou letech financováno z fondu Evropské unie, letos probíhalo od 5. do
9. prosince. V tomto týdnu se žáci pátých až devátých tříd věnovali okruhům, které
vycházejí z učiva, ale jsou využívány metody a formy práce, na které v běžné hodině
není prostor a také na praktické využití získaných poznatků. Vyučování je zaměřeno
více na skupinové práce, samostatné vyhledávání informací, práci s výpočetní technikou, exkurze, besedy. V pátém ročníku je projekt nazván Ze života našich předků
a žáci se seznamují s již zaniklými řemesly, památkami obce, tradicemi, folklorními
zvyky. Šesťáci ve svém projektu „Poznávej kraj, ve kterém žiješ“ poznávají život v
okolních obcích, v sedmé třídě se vydávají po stopách „Zámořských objevů“, osmáci
v projektu „Volba povolání“ získávají přehled o druzích a nabídce zaměstnání v našem
regionu, deváťáci mají projekt s názvem „Žijí mezi námi“ v němž se učí toleranci a
pochopení vůči spoluobčanům, kteří mají z různých důvodů svůj život těžší a složitější
než zdraví lidé.
Tento týden byl zajímavý a proběhl v pohodě pro žáky i vyučující.
Jana Juřenová
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Ve znamení společných lovů
Listopadové a prosincové salvy se jako ve
většině honiteb, tak
i v té naší nesou ve
znamení společných
lovů.
Je to čas, na který se všichni těšíme
a to nejen z pohledu loveckého, nýbrž
z pohledu společenského. Přichází hlavní
lovecká sezóna. Naše honitba je převážně polní a tak na ní organizujeme hony na bažanty,
zajíce, ale i společné hony na černou zvěř. S
úbytkem drobné zvěře se potýkáme zejména v
rámci velkoplošného hospodaření a tak máme
v letošním roce hlášeny hony dva. První proběhl již 12. 11. 2011 a druhý nás čeká 17. 12.
2011. A jak vlastně takový hon vypadá to se
ve stručnosti pokusím popsat, neboť i ten má
svá pravidla. Ráno se účastníci honu – střelci,
psovodi, honci, trubači - schází na smluveném místě v danou hodinu. Všichni se pozdraví navzájem stiskem ruky, hospodáři předloží
ke kontrole zbrojní průkaz, lovecký lístek a
doklad o pojištění. Musí mít s sebou průkaz
zbraně, kterou mají momentálně u sebe a
pokud mají psa i doklad o jeho upotřebitelnosti. Hosté musí mít platnou pozvánku. Vedoucí
honu na seřadišti všechny myslivce pozdraví

jménem pořádajícího sdružení a seznámí přítomné, kde a co se bude lovit, kolik lečí bude
hon mít, v jakém množství a kde bude výřad
i předpokládaný konec lovu. Vedoucím bývá
zpravidla myslivecký hospodář, pokud není
přítomen, může to být i jiný myslivec znalý
honitby v níž se hon provádí.
Po každé leči (to je úsek honitby určený
k lovu) se provede výlož, na které se zaznamenává počet ulovených kusů, jejich stáří a
pohlaví.
Po ukončení lovu se provede výřad,
na kterém je před slavnostně nastoupenými účastníky vyložena veškerá ulovená zvěř.
Účastníci lovu tak vzdají holt a poslední poctu
ulovené zvěři. Vedoucí honu předá slavnostně úlovek těm, kterým se povedlo ulovit zvěř
škodnou. Seznámí všechny s tím, co se ulovilo , poděkuje za chování a zacházení se zbraní
a pozve zúčastněné na poslední leč a rozloučí
se slovy „Lovu zdar“!
Během honu se zapisují i různé prohřešky proti myslivecké etice a morálce jednotlivých účastníků lovu a ty jsou pak předmětem
žaloby u soudu na poslední leči. Tak tedy až
uslyšíte některou sobotu signál s povely zaznít
jednou, je to začátek honu, dvakrát je to příkaz střelby z leče ven a třikrát konec leče. Tak
tedy „Lovu zdar“.
Pavla Suchyňová
pokračování na str. 8

ZŠ a MŠ Drnholec Vás srdečně zve na

XV. ŠKOLNÍ PLES,

který
terý se bude konat v pátek 24. 2. 2012
v sále kulturního domu v Drnholci.
Ples začíná ve 20 hodin slavnostní polonézou žáků
(i bývalých) ZŠ. K tanci zahraje skupina FANTAZIE.
Občerstvení, tombola a další „atrakce“ zajištěny. Vstupně 70,-Kč
(v předprodeji 60,-Kč)
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V kroužku mladých ochránců přírody
a myslivosti se teď soustřeďujeme na péči
o zvěř a její životní podmínky. A protože je
doba honů a lovů, zajímá naše svěřence, co
naši kolegové myslivci ulovili na společných lovech. Pokud nám čas dovolí, bereme
děcka na lov kachen a husí. Abychom byli
tematičtí, tak učíme děti zacházet se zbraní a také jak o ni pečovat. Zbraň umí děti
popsat a složit.
Lovectví je sice jednou z kapitol myslivosti, ne však jedinou. To se snažíme
vysvětlit i těm nejmenším. Snažíme se jim
vštípit, že hlavním úkolem myslivosti je, že
musí zvěř chránit a vytvářet jí co nejoptimálnější podmínky pro přežití. Také by se
lehce mohlo stát, že až budou dospělí, nebude co lovit. A tak s nástupem zimy nás čeká
přikrmování až do jara. Odměnou nám je

pohled na zimní přírodu a
zvěř. Pobyt uprostřed přírody nám nemůže vynahradit ani televize
ani virtuální realita
počítačové
techniky. Každá naše
vycházka je jiná a vždy
zažijeme spousty legrace a naučíme se něčemu novému. Těšit se můžeme i na nějaký
výlet či návštěvu obory. Kdo se k nám chce
ještě přidat, nebojí se ani práce ani učení
o přírodě v přírodě a nemá strach z rozmanitosti zimního počasí, je vítán. Scházíme
se každou neděli v 10.00 hod. u vedoucích
Pavly a Radka Suchyňových.
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Pavla Suchyňová

Myslivecké sdružení ROZVOJ
zve veřejnost a přátele myslivosti

III. obnovený
MYSLIVECKÝ PLES

na

který se bude konat 14. ledna 2012
ve 20 hodin v sále MKZ Drnholec.

K tanci a poslechu hrají STOUNI.
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Z činnosti mladých hasičů
V poklidné podzimní sezóně jsme se stihli zúčastnit jen jedné, zato důležité soutěže,
kterou byl závod požárnické všestrannosti. Ten se konal ve Starovicích dne 15. října a naše
družstvo si vedlo celkem obstojně. Po ZPV jsme se uchýlili na hasičskou zbrojnici, protože chladné počasí a brzké stmívání nám neumožňuje trénovat venku. Proto trénujeme
uzly, motání i rozhazování hadic a vyrábíme různé výrobky. Také máme za sebou úspěšnou vánoční besídku i pečení perníčků. V novém roce máme v plánu batikovat, malovat
do soutěže požární ochrana očima dětí a plnit odbornosti a specializace. Děti také nacvičují taneční vystoupení pod
vedením Renáty Pitákové
a Hany Tomolové, které
předvedou dospělým hasičům na valné hromadě.
Závěrem mi dovolte, abych
dětem popřál mnoho úspěchů v novém roce.
Za celý kolektiv mladých
hasičů:
Kryštof Lambot
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Za chvíli končí rok 2011 a člověk si
vůbec neuvědomuje, že vše tak rychle letí,
že jsme těsně před Vánocemi a koncem
roku. Silvestr klepe na dveře a už za jeden
den po něm bude rok 2012.To je realita člověka, rodiny a společnosti.To je také realita
i na poli sportovním a fotbalu zvlášť.
Je za námi podzimní soutěž fotbalu
roku 2011. Soutěže žáků, dorostu a mužů.
Jsme velice rádi, že se nám daří zachovat všechny stupně soutěže, protože lidský
materiál není a ani do budoucnosti nebude
v takové míře, jak bychom si představovali a mohli si pískat, především vybírat pro
potřeby jak žáků, tak dorostu, tak mužů.
Mužstvo žáků po všech problémech,
o kterých jsem psali v minulých Občasnících, se stabilizovalo a přes veškeré výtky
se postaralo o solidní výsledek podzimní
soutěže a umístilo se na pěkném 6.místě v
soutěži, kde někteří protihráči jsou i o čtyři
roky starší. Nejlepším střelcem mužstva se
stal hráč Šenk. Děkuji panu Konečnému a
panu Štyksovi st. za vedení a povzbuzování
tak mladého mužstva. Je jen na škodu, že
nemáme další přísun žáků pro sportování.
Mužstvo dorostu pod vedením pana Machače podává stabilní výkony a v podzimní
soutěži si vydobylo respekt mužstev, která
byla vždy o něco výše než naše mužstvo.
Nejlepším střelcem se stal Karel Kratochvíla a hned za ním je Jakub Fliega.
Mužstvo mužů se probíjelo se střídavými výsledky až do konečné podoby

tabulky po posledním, odloženém utkání s
Tvrdonicemi ,,B“ (píši záměrně uvozovky,
protože kdyby se dohrálo původní utkání,
určitě by byl výsledek jiný). Problém se stavěním hráčů mužstva ,,A“ je známý a není
žádná šance toto změnit. Ptám se proč?
Buď mám na mužstvo ,,A“ a ,,B“, anebo
nemám. Proč udržovat něco, co nevypovídá o úrovni a hodnocení rovnocenné soutěže u mužstev, které nemají ,,A“ v krajském
přeboru. Mužstvo následkem těžkého úrazu
trenéra Michala Schmidta bylo rázem bez
trenéra, ale díky panu Hrabalovi, který se
ujal vedení mužstva, proběhla soutěž nad
naše očekávání. Mužstvo obsadilo skvělé
páté místo. Škoda dvou nevydařených utkání a mohlo obsadit i třetí místo. Věříme,
že přes zimní přestávku se uzdraví trenér,
hráči si odpočinou a společně se dočkáme
co nejlepších výsledků v celé soutěži roku
2011/2012. Nejlepším střelcem mužstva se
stal František Svoboda na pátém místě, ale
pozor, mezi prvním a pátým místem je rozdíl
pouhý jeden gól.
Konec roku vybízí k bilancování.
Podařilo se toho dost, ale ne vše co jsme
si předsevzali (např. finance), přesto jsme
prožili krásný sportovní rok, i když se
vyskytly některé, v předchozích odstavcích
popsané, problémy. Proto naše přání je: ať
je rok 2012 ještě lepší, krásnější a sportovnější než rok 2011.
Přejeme Vám krásné Vánoce, vše nejlepší do roku 2012, hlavně hodně zdraví.
Výbor děkuje všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají při zajišťování sportovních
akcí a fotbalu zvlášť.
Za výbor Křivánek Ferdinand

TJ Dynamo Drnholec Vás srdečně zve na tradiční

ŠIBřINKY,
které se budou konat v sobotu 3. března v sále kulturního domu
v Drnholci.
K tanci a poslechu hraje skupina HABAKUK
Začátek ve 20 hodin. Bohatá tombola i občerstvení zajištěno.
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Zájezd

do Čalova

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost
možná ještě dál, je městečko Velký Meder. Na
první pohled je docela obyčejné, ale už na ten
druhý se tam dějí podivuhodné věci.
A platilo to dvojnásob, když se parta lidiček z Drnholce rozhodla, že oslaví státní svátek lenošením v lázních. Nelenili jsme a abychom z toho něco měli, vstali jsme o hodinu
dřív než slepice a vydali se na autobus. I když
se nás mlha držela celou cestu a ke všemu nás
potkala policejní kontrola, na naši dobrou
náladu to nemělo vliv.

celý den jenom
s
kamarádkou
jedly, ale to byla opravdu jenom náhoda, že
jsme se potkali vždycky v bufetu, fakt. Ale ty
jejich grilované křidýlka nebo banán se zmrzlinou a se šlehačkou, to byla pohádka.
Jenomže to by nebyl žádný pořádný výlet
s Broňou, kdybychom si nezacvičily. O víkendech a o svátcích mají super program pro
návštěvníky. Dvě mladá šikovná děvčata (což
byl zřejmě důvod, proč s námi v bazénu blbli
i pánové v dosti pokročilém věku) předcvičovala a tančila na okraji bazénu a my jsme jejich
pohyby parodovali ve vodě. A řeknu Vám, že
udržet si plavky byla pěkná fuška. Ale i přesto
všechno se nám to moc líbilo a bylo nám líto,
že další kolo bylo až ve čtyři hodiny, což byl
čas, kdy jsme se vydali na zpáteční cestu.
A protože i zpáteční cesta proběhla v
dobré náladě, řekla bych, že i všichni ostatní
byli spokojeni jako já, odpočinuli si, naladili se
na správnou vlnu a jako já se už těší, až zase
Iva Štyksová
něco podnikneme.

Po příjezdu na Čalovo jsem byla mile
překvapená, jak se to tam za poslední dva roky
změnilo. Tobogany, vodní ráj pro děti a ta senzační teplá voda.
Protože naši chlapi měli takové zvláštní
nápady, jako chodit do bazénu se studenou
vodou a taky nezvládám rytmus jejich pitného režimu, rozhodla jsem se, že si to užiju po
svém. Nadšeně jsem se plácala v teplé vodě ve
venkovním bazénu s teplotou 37°C. Někteří
z účastníků by určitě podotkli, že jsme tam
11

Divadelní představení

D ÍVČÍ vÁLKA

Dlouho jsem se rozmýšlela, zda se půjdu
podívat na poslední představení Dívčí války.
Viděla jsem ho přece už dvakrát. Ale co, jdou
všichni, jdu taky. Je to už naposledy. A dneska
jsem ráda, že jsem se tak rozhodla.
Každé představení bylo skvělé a něčím originální, ale to poslední bylo nejlepší. Ze všech herců už opadla tréma a i když se i tentokrát
vyskytly nepředvídatelné situace, všichni je s přehledem zvládli. Panna Vlasta nás procvičila ve vyjmenovaných slovech, Přemyslu Oráči se roztrhl jantarový náhrdelník, který
skončil mezi diváky v první řadě a Častava opět lámala srdce všech mužů v sále. Klobouk dolů před takovým nasazením. Vždyť jen v Drnholci vystupovali třikrát, a se svým
souborem navštívili i okolní vesnice s velkým úspěchem. Málo kdo z nás si dovede
představit, kolik času a starostí to herce stálo, ale my jsme jim všichni vděční, protože
do našich životů vnesli dvě hodiny smíchu a tudíž dva roky života navíc. A to se v dnešní
době cení zlatem. Velké díky všem.
Věrná divačka Jitka Štyksová
Hlásí se datum 12. 11. 2011 a já si při
vstupu do kulturního sálu v Drnholci říkám,
že dnes musíme podat bravurní výkon. Myslím, že každý z naší herecké party se po téměř
ročním úsilí na tento den těšil. Naší Dívčí válkou jsme se pochlubili, kde se dalo. Novosedly,
Jevišovka, Šakvice a všude jsme měli úspěch.
Každopádně Drnholec, kde hrajeme hru již
potřetí, určitě opět nezklame.
Přípravy vrcholí. „Broňo, jeď pro tu
žehličku!“ „Kde máme prsa?“ A spousta dalších perliček padají do placu, když se chystají
kulisy a každý se snaží posbírat všechny své
rekvizity. Nemálo se směju, protože dnešní
atmosféra před představením je jiná. Ne tak
nervózní, každý si ze všeho dělá srandu. Je
17.00hod a já s kolegy se jdeme nasoukat do
kostýmů. Samozřejmě, že stále panuje veselá atmosféra, kterou podporujeme jedním
pohárkem na rozproudění krve a rozehřátí
hlasivek. Dokonce i drnholečtí a přespolní
občané už se začínají scházet. Můj tep stoupá
a myslím, že nejsem sama. Opona se zatahuje
a my se pomalu ubíráme k jevišti.
Osmnáctá hodina odbila, sál je plný.
„Kazi, tak jdeme na to,“ pomyslím si a poslou12

chám jak nás „rejža“ uvádí. Opona se už otvírá a Přemysl s Bivojem jdou na věc. Po první
scéně se všem oddychlo. Lidi se smějí a tleskají a my se taky smějeme, protože si dneska
záhadně každý ke svému textu přidává nové
hlášky, které nás naprosto odrovnávají.
Představení je v plném proudu a atmosféra je báječná. Báječnosti přidávají maličkosti, které se dějí na jevišti. Roztrhnutý náhrdelník pro mě, téměř povalená lavice, když se
Vlasta vrhá na Přemysla a náš nezapomenutelný Lumír dnes také perlí. Častavě se dnes
nějak podezřele nechtělo obléknout a Šárka se
Ctiradem jsou čím dál víc zamilovaní.

A je to tady. Poslední opona a nástup na
děkovačku. Potlesk je ohromný. Dokonce nás
naši diváci obdarovali květinami. Po posledních úklonách a poděkování všem divákům,
hercům, nápovědě paní Kalandrové a „rejžovi“ paní Šimčíkové se ubíráme do zákulisí.
Shazuju svůj kostým, ale vzpomínky a zážitky
s touto partou lidí si v sobě ponechám.
Děkuji všem, kteří nás obdarovali potleskem a kladnými slovy na naše vystoupení.
Děkuji všem hercům, nápovědě a režisérovi
a doufám, že další hra bude mít také takový
velký úspěch.
Perun s Vámi.
Kazi – Zuzana Šedivá

představení nebylo stejné, ale asi v tom je
kouzlo amatérského divadla. A tak nám hercům nezbývá nic jiného, než poděkovat Vám,
divákům a příznivcům našich vystoupení, za
vždy plný sál, za potlesky a slova uznání.
Našim rodinám za velmi častou absenci, za
odřeknuté návštěvy, za nedodělané dvorky,
zahrady či nevyžehlené prádlo a včas umytá
okna.
Za divadelní spolek Vlasta – Pavla Suchyňová

A pohádky je konec...

Opravdu vydařená derniéra
V sobotu 12. 11. 2011 jsme se posledním představením rozloučili s Dívčí válkou
autora F. R. Čecha. Bude nám po ní smutno, neboť nás provázela od loňského listopadu až do toho letošního. Jen v Drnholci
jsme ji hráli pro velký úspěch třikrát. Před
rokem jsme netušili, do čeho to vlastně jdeme. Odezva Vás, diváků, byla úžasná. Při
premiéře v březnu jsme se v zákulisí klepali
nervozitou a tréma před oponou byla veliká.
Při posledním představení to nebylo jiné,
snad s tím rozdílem, že pokud měl někdo
z nás okno, dokázal je nahradit další, novou
poznámkou či postřehem tak, aby navázal
na daný text toho druhého. A jak se nám
hrálo? Před tak skvělým publikem, jakým
jste bezesporu byli, skvěle! Při prvním smíchu či potlesku tréma opadla. Žádné naše

A nejen pohádky, ale celého roku
příprav, nácviků a představení. Řeč je o
divadelním spolku v Drnholci, který se s
hrou F. R. Čecha ‚Dívčí válka‘ rozloučil
druhý listopadový víkend.
Hra, kterou jsme nacvičovali více
než rok, nám dala pořádně zabrat. Učení
textu, výmýšlení kostýmů i malování kulis je
za námi, stejně jako nervozita před každým
vystoupením. Vzpomínám si na to, jak jsme
se třásli před každým představením, jak
jsme se po prázdninové pauze báli vystoupení v Jevišovce, které dopadlo nad očekávání
dobře, jak jsme si poradili s malým pódiem
v Šakvicích, a jak jsme smutnili při derniéře. I když tohle všechno nám dalo pořádně
zabrat, myslím si, že by nikdo z nás neváhal
a šel by do toho znovu.
Závěrem bych chtěl poděkovat
Vám, všem divákům, kteří se na nás šli podívat. Protože bez Vás to není divadlo.
Ovšem.. Přátelé, dosti smutku..
POJĎME NA KANCE!!!
Za divadelní spolek v Drnholci:
Kryštof Lambot
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III. DRNHOLECKÝušičkový GULÁŠ
d

– Suchyňová s jejím Lupem panny Vlasty
a jako třetí se umístily Jája a Pája Štyksovi, tedy promiňte Lenka a Jitka Štyksovy se
segedinským gulášem Jáji a Páji.
A i když na první místo měli návštěvníci gulášobraní stejný názor jako odborná porota, druhý svými hlasy návštěvníci
ohodnotili Stařečkův guláš paní Zdenky SirDne 30. 10. 2011 byla sice zakaboněná
sobota, ale Drnholcem se linula vůně guláše. To se v kulturním domě konal třetí ročník oblíbeného Dušičkového guláše.
Letošní ročník byl výjimečný nejen
velkým počtem vynikajících gulášů, nápaditostí, kterou všichni do soutěže vkládali,
ale i ochutnávkou slivovice, která se konala
v přísálí a s nápadem přišel Bobek Kalous,
který se o degustaci také řádně postaral.
Výzdoba stolů, kostýmy, krásné holky,
sedmnáct druhů gulášů, prostě každý si přišel na své.
A kdo že to vlastně vyhrál? Dle názoru odborné poroty – pod vedením Matěje
Kovacse - byl nejlepší myslivecký guláš od
kuchařů Peti Hrozka a Broňka Kocmana, na
druhém místě skončila Pavla Koňaříková
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bu a Míši Vargové a na třetím místě skončil
motorkářský guláš Káji Bejdáka a Mirka
Němce.
Ohodnoceny byly všechny guláše,
tak, jak řekla porota, všechny byly dobré
a jedlé. Účastníci si odnesli diplom a malé

věcné dárečky. Kdo se přejedl guláše,
mohl ochutnat některou z buchet či trdelníku, které pro návštěvníky připravily ty
nejšikovnější hospodyňky, zakoupit pivo,
kávu či jiné občerstvení, o které se postarala rodina Kahánková.
Důkazem, že se gulášobraní vydařilo,
je návštěvnost. Pevně doufám, že příští rok
to bude ještě o kousíček více. Více gulášů,
více kostýmů a ještě více zábavy pro nás
pro všechny.
Iva Štyksová

MKZ Drnholec zve příznivce lidového veselí na

4. krojový ples
který se koná 28.1.2012 v sále kulturního domu.
Ples bude zahájen Československou národní besedou ve 20.00hod.
K tanci a poslechu hrají Hornobojani.
Připravena je tombola a občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Jarabáček

v Březí

V sobotu 5. listopadu jsme
byli pozváni k vystoupení na sraz
rodáků a seniorů do nedalekého
Březí. Pozvání jsem přijala už
z toho důvodu, že Březí je mou
rodnou obcí a kroje pro děti nám
šila moje babička z Březí.
Když jsme dorazili do místního sálu, ještě jsme netušili, jaký
úspěch a kolik úsměvů u seniorů vyloudíme na jejich tváři.
Naše děti se předvedly s pásmem
Na koníčky, které zvládly bez
nejmenších chybiček. Potlesk
zněl celým sálem a diváci si
vytleskali přídavek v podobě vrtěné a verbuňku.
Dětem i rodičům za pěkný
výkon děkuji a již teď se těším na
další práci v kroužku. V letošním
školním roce nás přibylo, Jarabáček navštěvuje 32 dětí a ve vedení
mi pomáhá Mirka Štyksová.
Pro nastávající rok chceme nacvičit Moravskou besedu a uspořádat v dubnu první
dětský krojový ples. Držte nám pěstičky, ať se nám daří, abychom byli zdraví a měli hodně
nápadů a nadále skvělé rodiče, kteří nám v naši práci pomáhají.
Bronislava Šimčíková
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Přehled předpokládaných kulturních akcí na rok 2012
Datum

Název

Místo konání

14.1.2012

Mysliveck ples

Sál kulturního domu MS Rozvoj

Organizátor

22.1.2012

Dětsk ma karní karneval

Sál kulturního domu M a Z Drnholec

28.1. 2012

4. krojov ples

Sál kulturního domu MKZ

8.2.2012

Zájezd do termálů

Čalovo

MKZ

18.2.2012

Fa aňk

Hospoda U Ondrů

MKZ

24.2.2012

15. kolní ples

Sál kulturního domu M a Z Drnholec

3.3.2012

ibřinky

8.3.2012

Oslava MD

Sál kulturního domu SOZ

Sál kulturního domu TJ Dynamo

31.3.2012

Quasimodo

Zájezd do Prahy

8.4. 2012

Ko t vína

Sál kulturního domu Zahrádkáři

22.4.2012

1. dětsk krojov ples

Sál kulturního domu Z a Jarabáček

30.4.2012

3. filipojakubská noc

13.5. 2012

Den matek

Starátko
Hasiči + čarodějnice
Sál kulturního domu SOZ, M a Z Drnholec

3.6. 2012

Den dětí

Hřiště TJ Dynama

Městys + organizace

29.6.2012

Stavění máje

Hřiště TJ Dynama

Dynamo, Drn.chasa

30.6.2012

Krojované hody

Hřiště TJ Dynama

Dynamo, Drn.chasa

1.7.2012

Krojované hody

Hřiště Dynama

Dynamo, Drn.chasa

21.7. 2012

Červencová noc

Hřiště TJ Dynama

Myslivci

22.9.2012

Vinobraní

Drnholecké náměstí MKZ, Městys Drnholec

MKZ

27.10.2012 Čtvrt du ičkov gulá

Sál kulturního domu MKZ

3.11.2012

Drakiáda

Letiště

MKZ a Modeláři

2.12.2012

Rozsvícení stromečku

Náměstí

SOZ, Městys Drnholec, ZŠ

9.12.2012

Zájezd do vánoční Prahy

Praha

MKZ

U sálu kul.domu

MKZ, Městys Drnholec

15.12.2012 6. vánoční jarmark

MKZ bude pořádat v jarních měsících
zájezd na muzikálové představení
do pražského divadla Hybernia na
nový romantický muzikál
Quasimodo.
Zájemci, hlaste se přímo
u paní Šimčíkové.
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Společenská kronika
Životní jubilea:

LEDEN
50 let Schabatka František
55 let Musil Alois
Holec Stanislav
Novosádová Alena
Lukačovič Jaroslav
Novotný Bohumír
Směřičková Zdeňka
Macík František
60 let Maňasková Jana
Ing Táborský Rudolf
Španielová Jiřina
65 let Puhalla Jozef
Zámečníková Vlasta
Ing Rucki Jan
70 let MUDr Nečasová Rosalie
75 let Šimčík František
80 let Boudná Anežka
83 let Karbulová Esterka

84 let Seďová Josefa
86 let Luknarová Anna
87 let Hanzlová Blažena
ÚNOR
50 let Polčáková Věra
Rabata Karel
Grulichová Jana
Skřivánková Anna
55 let Knee Bedřich
Holíková Marie
60 let Polášková Anna
Třetina Vlastimil
Kalianková Anna
Růžička Jan
70 let Juříčková Růžena
75 let Bokorová Jarmila
Grulich Bohumír

81 let
82 let
83 let
88 let
90 let

Čápková Elfrida
Pašková Mária
Ondráček Vlastimil
Pitáková Milada
Herková Marie

BŘEZEN
50 let Bartoňová Jana
55 let Krupková Irena
65 let Štyks Josef
Háková Eva
Plachý Vlastimil
70 let Szabová Anna
Otruba Josef
80 let Knee Erwin
81 let Kočí Jiří
Kováč Jan
86 let Novosádová Mária
Kalianko Juraj

Blahopřejeme

Dne 18. dubna nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička a manželka

paní Olga Schmidtová,
která by 25. listopadu oslavila 70. narozeniny.
Zlý osud nám Tě vzal, bolest a žal v srdci zanechal.
S láskou dodatečně přeje a vzpomíná syn Standa s manželkou Marií, vnučka
Lucie, vnuk Stanislav a manžel František.
Děkujeme všem, kterým zůstala v srdci a vzpomínají s námi.

Vítání občánků v roce 2011
V sobotu, dne 3. prosince 2011 jsme přivítali 5 dětí.
Mezi naše spoluobčany jsme přivítali Petrušku Skřivánkovou, Ivonku Samkovou,
Dominička Macíka, Nelinku Plevjakovou a Elišku Turečkovou.
Miminkům přišla zazpívat a zarecitovat děvčata z dětského souboru Jarabáček:
Katuška, Adélka a Evička.
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Akce Hotelu Drnholec
Prosinec 2011 - březen 2012
SILVESTR 2011
Slavnostní menu/ 1 láhev sektu
pro dva/ živá hudba
990,- Kč
******************

Leden 2012 20.-22. 1. Zvěřinový víkend
Únor 2012 17.-19. 2. Oslavte s námi Valentýna
24.-26. 2. Čerstvé ryby po staročesku z rybníka Vrkoč

Březen 2012 22.-24. 3. Vítání jara - jarní speciality
Přejeme všem krásné Vánoce, zdraví a štěstí v roce 2012.
Těšíme se, že vás přivítáme nejen při akcích v naší restauraci.
Daniela a John Wornellovi s kolektivem hotelu

MKZ Drnholec pořádá 18. 2. 2012

FAŠAŇKOVÝ PRŮVOD

s pochováním basy
v hostinci U Ondrů.
Kdo se chce zúčastnit průvodu, tance
a samotného aktu pochování basy
nebo jakkoliv přiložit ruku k dílu, nechť
se přihlásí u Petra Ševčíka či Bronislavy Šimčíkové.
Děkujeme za každou pomoc.
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