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Únor 2007, č. 1, ročník 9.

 Není tomu tak dávno, kdy Úřad 
městyse Drnholec, po schválení zastu-
pitelstvem, zavedl úřední dny t.j. 
pondělí a středu od 7:00 – 17:00 hodin a 
pátek od 7:00 – 11:45 hodin. Vedly nás 
k tomu důvody, o nichž bychom Vás 
rádi informovali. Úřad zabezpečuje 
úřední záležitosti jednoduššího, ale 
i složitějšího charakteru. Ti, kteří si 
přijdou zaplatit poplatky na pokladnu, 
vyřídit OP, nebo ověřit listiny, vět-
šinou nechtěli nebo nemohli čekat 
na ty, jimž se záležitost vyřizovala 
déle např. majetkové, daňové atd. 
 Rozhodli jsme se tedy v úřední 
dny pouze přebírat požadavky ob-
čanů a v neúřední dny je k jejich 
spokojenosti vyřizovat. V neúředních 
dnech se dále zpracovávají záležitosti 
vyplývající ze zasedání zastupitelstva, 
rady, komisí atd. Na všechny tyto 
problematiky je také zapotřebí tro-
chu klidu, aby byly vyřízeny 
dobře a nedocházelo k pochybení, 
která se mnohdy těžko odstraňují. 
Rovněž náš Stavební úřad, obzvláště 
nyní po 1. 1. 2007, kdy vstoupil v plat-
nost nový stavební zákon, potřebuje 
neúřední dny k tomu, aby zpracoval 
požadovaná rozhodnutí a uskutečnil 
kontrolní prohlídky staveb, místní šet-
ření, kolaudační řízení atd. 
 V zájmu vás všech jsme pro nutné 
případy umístili při vchodu informaci, 
v níž Vás ubezpečujeme, že Vaše nutné 
záležitosti vyřídíme i v neúřední dny. 
Sami se jistě ve vašich běžných životech 
přesvědčujete, že administrativy neu-
bývá, ale neustále přibývá a stává se 
pro běžného občana často naprosto ne- 
srozumitelnou. Jedná se zejména o zá-
ležitosti odkoupení majetku od státu, 
t.j. Pozemkového fondu Břeclav nebo 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových Břeclav, dále daňových 
záležitostí, vkladů vlastnického práva 
do katastru nemovitostí a v neposlední 
řadě i nového stavebního zákona. 

Úřední dny  Myslím si, že není třeba opakovat, 
že jsme vždy ochotni Vám poskytnout 
prvotní informace, vysvětlení nebo 
přímo učinění prvních kroků k vyří-
zení napsáním žádostí a objednávek 
dokladů. 
 Zhruba po půl roce od zavedení 
úředních dnů jste si v denním tisku 
mohli přečíst i názory odborníků na 
úřední dny. V zásadě se shodovali 
na tom, že jsou naopak, pro kvalitní 
a včasné vyřízení záležitostí občanů, 
přínosem. 
 Přes všechny tyto důvody, kte-
ré zde v tomto příspěvku uvádíme, 
vás chceme ubezpečit, že nehodlá-
me dělat něco, s čím nebude většina
našich občanů souhlasit. 
 Proto Vás žádáme, aby jste se 
prostřednictvím internetové stránky 
www.obecdrnholec.cz, schránky pro 
příjem příspěvků do Občasníku nebo 
jiným způsobem vyjádřili, zda trváte 
na tom, aby úřední dny byly zrušeny. 
 Vaše požadavky budeme respek-
tovat a situaci budeme řešit. 
   Anna Kaňkovská 

Sponzorský dar 
 Vážení zastupitelé městyse Drn-
holec, dne 19. 1. 2007 jsem byl po-
žádán p. starostou Josefem Čápkem o 
urychlenou opravu celoskleněné stěny 
na tělocvičně ZŠ. Po zvážení situace 
na místě naši pracovníci ihned začali 
s opravou. Po skončení jsem spočítal, 
že oprava stěny a zabezpečení druhé 
části vyšlo na 8.560,- Kč. 
 Naše firma se rozhodla v rámci do-
bré spolupráce tuto částku věnovat ja-
ko sponzorský dar. Pevně věřím, že tento 
krok bude příkladem těm, kteří si 
myslí, že na cizím neštěstí se dá 
vydělat. 
 V Drnholci 6. 2. 2007 
 Malík Josef, majitel firmy MALÍK 

P o d ě k o v á n í . . . . . . . . . . . . .
 Vaše rozhodnutí zasponzorovat 
havarijní situaci na tělocvičně po 
vichřici předminulý týden je v našich 
podmínkách neobvyklé. Jménem obča-
nů městyse Drnholce Vám mnohokrát 
děkujeme. Nestává se každý den, aby 
se někdo zachoval tak nezištně, jako 
Vaše firma v tomto případě. 

  Úřad městyse Drnholec. 

K vrcholům kulturního a společenského 
života v obci patří Školní ples. 
  Více na str. 4

! ! !  P o s í l e j t e  n á m ě t y  ! ! !
 Vážení spoluobčané. Náš měs-
tys Drnholec provozuje internetové 
stránky www.obecdrnholec.cz. 
 Podle oprávněných připomínek 
Vás, občanů, jsou tyto stránky tzv. 
„ztuhlé“. A máte pravdu. Pokusíme 
se je oživit. K tomu potřebujeme i 
nápady od Vás. Napište nám je na 
mailové adresy uvedené na daném 
webu. Hodně tím pomůžete k infor-
movanosti občanů. 
    Mgr. Alois Švejda 

Na úvod malá zajímavost: ustavující zasedání zastupitelstva 3. 11. 2006 zvolilo 
4 zastupitele, kteří mají oprávnění uzavírat sňatky. Jsou to: Josef Čápek, Mgr. 
Alois Švejda, RNDr. Jana Kalandrová a Věra Hadašová. Od tohoto zasedání se 
uskutečnily v naší obřadní síní dvě svatby. Obě velmi dobře zvládla paní Věra 
Hadašová. 



2

Z jednání zastupitelstva...

Rada městyse Drnholec

Vážení spoluobčané.
 V pondělí 15. 1. 2007 se uskuteč-
nilo první zasedání Rady městyse 
Drnholec v roce 2007. Trvalo téměř 
tři a půl hodiny. Kromě rutinních zále-
žitostí, jako je schvalování odprodejů 
pozemků, bytů a pronájmy, měla rada 
na pořadu další zajímavá jednání. 
 Například o objekt bývalých jeslí 
projevil zájem jeden lékař z Brna. Jeho 
záměrem je vybudovat na tomto místě 
domov důchodců. Rada se s jeho vizí 
seznámila, vznesla požadavky (např. 
přednostní právo místních obyvatel 

 3. zasedání zastupitelstva Městyse 
Drnholec proběhlo dne 21. 12. 2006 v 
Klubu důchodců
 Starosta městyse p. Josef Čápek 
zahájil zasedání zastupitelstva Městyse 
Drnholec v 18.05 hodin a všechny 
přivítal.
 Starosta konstatoval, že informace 
o konání zasedání byla zveřejněna na 
úřední desce Úřadu městyse Drnholec 
a vyhlášena místním rozhlasem a to 
nejméně sedm dní před dnem konání 
zasedání.
 Dále konstatoval, že je přítomno 
13 členů zastupitelstva, zastupitelstvo 
je tedy usnášeníschopné. Byli zvoleni 
ověřovatelé a zapisovatelka.
 Starosta Městyse Drnholec přednesl 
návrh programu zasedání zastupitelstva 
obce, který byl členy zastupitelstva 
schválen.

 Program zasedání zastupitelstva:
 1. Technický bod (přivítání, jme-
nování zapisovatelky, volba ověřovatelů 
zápisu, schválení programu)
 2. Zpráva o činnosti rady městyse
 3. Rozpočtové opatření č. 5/2006
 4. Odprodeje majetku městyse Drn-
holec
 5. Zrušení usnesení č. 2/12 zastu-
pitelstva městyse Drnholec 
 6. Návrh na schválení Vyhlášky 
č.2/2006, kterou se mění a doplňuje OZV 
Obce Drnholec č.2/2000 o závazných 
částech územního plánu obce Drnholec 
, návrh na schválení Důvodové zprávy o 
pořízení a projednání Návrhu „Změna č.2 
Územního plánu obce Drnholec a návrh 
vzít na vědomí Stanovisko nadřízeného 
orgánu k návrhu změny č. 2 ÚPO 
Drnholec 
 7. Různé 
 8. Usnesení 
 9. Závěr 

Hlasováno: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

 Bod 2 - Místostarosta p. Mgr. Alois 
Švejda přednesl zprávu o činnosti rady 
městyse za období od posledního zasedání 
zastupitelstva.
 Usnesení 3/2
 Zastupitelstvo městyse Drnholec 
bere na vědomí zprávu o činnosti rady 
za období od posledního zasedání za-
stupitelstva.
Hlasováno: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

 Bod č. 3 - Rozpočtové opatření č. 
5/2006. Starosta p.Čápek přednesl návrh 
rozpočtového opatření č. 5/2006.
 Usnesení č. 3/3
 Zastupitelstvo městyse Drnholec 
vsouladu s § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v 
platném znění s c h v a l u j e Rozpočtové 
opatření Městyse Drnholec č. 5/2006 o 
celkovém zvýšení příjmů 513.200,- Kč a 
celkovém zvýšení výdajů 513.200,- Kč.
Hlasováno: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

 Bod č. 4 - Odprodeje majetku měs-
tyse Drnholec. 
  Starosta p.Čápek přednesl návrh na 
odprodeje majetku městyse Drnholec.
 Usnesení č. 3/4
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v 
souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 
o obcích (obecní zřízení) v platném znění 
schválilo sedm odprodejů majetků obce 
do soukromých rukou.

 Bod č. 5 - Zrušení usnesení zastu-
pitelstva městyse č. 2/12.
 Starosta p. Čápek přednesl návrh na 
zrušení Usnesení zastupitelstva městyse 
Drnholec č. 2/12 ze dne 23. 11. 2006.
 Usnesení č. 3/5
 Zastupitelstvo Městyse Drnholec v 
souladu s § 12 a § 84 odst. 2 písm. b) zák. 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění s c h v a l u j e Zrušení 
usnesení zastupitelstva č. 2/12 ze dne 23. 

11. 2006 a to Vyhlášky č. 2/2006, kterou 
se mění a doplňuje OZV obce Drnholec 
č. 2/2000 o závazných částech územního 
plánu obce Drnholec.
Hlasováno: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

 Bod č. 6 – Návrh na schválení 
vyhlášky č. 2/2006, kterou se mění a 
doplňuje OZV Obce Drnholec č. 2/2000 
o závazných částech ÚPO Drnholec, 
návrh na schválení Důvodové zprávy o 
pořízení a projednání Návrhu „Změna č. 
2 Územního plánu obce Drnholec a návrh 
vzít na vědomí Stanovisko nadřízeného 
orgánu k návrhu změny č. 2 ÚPO 
Drnholec. 
 Starosta p. Čápek přednesl výše 
uvedené návrh.
 Usnesení č. 3/6
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v 
souladu s § 12 a § 84 odst.2 písm.b) zák. 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění bere  na  vědomí Stano-
visko nadřízeného orgánu územního 
plánování k návrhu změny č. 2 územního 
plánu obce Drnholec a  s c h v a l u j e 
Vyhlášku č. 2/2006, kterou se mění a 
doplňuje obecně závazná vyhláška obce 
Drnholec a Důvodovou zprávu o pořízení 
a projednání návrhu změny č. 2 územního 
plánu obce Drnholec.
Hlasováno: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

 Bod č. 7 - R ů z n é 
 V diskuzi bylo objasněno několik 
bodů z jednání rady (jednalo se hlavně o 
pronájmy). 
 Bod č. 8 - U s n e s e n í 
 Starosta p. Čápek přednesl návrh 
usnesení. 

 Bod č.9 - Z á v ě r 

 Další připomínky nebyly vzneseny. 
Starosta p. Čápek popřál všem zastu-
pitelům příjemné prožití svátků vánočních 
a vše nejlepší do nového roku 2007 a ve 
20.30 hod. ukončil jednání zastupitelstva.

Mgr. Alois Švejda – místostarosta 

- jak klientů tak zaměstnanců) a požá-
dala pana doktora o upřesnění jeho 
záměru.
 Dále se rady zúčastnili zástupci 
větrných elektráren. Je zájem postavit 
v extravilánu městyse Drnholec větrné 
elektrárny. Jedná se o lokalitu na o-
kraji katastru směr větrolam u Lito-
bratřic podél asfaltové cesty k silnici 
na Pasohlávky. Hosté přednesli výhody 
obnovitelných zdrojů energie v oblasti 
ekologické a také finanční. Pro městys 
se zdá být nabídka velmi lukrativní. 
Schvalování výstavby „větrníků“ bude 
mít samozřejmě svůj další proces.
 Na radu byli pozváni mladí man-
želé, kteří se chtějí v městysi usadit. 

Bohužel není v současné době k dispo-
zici žádný vhodný objekt k uspokojení 
jejich potřeb.
 Rada dále projednávala návrh 
na zpětné odkoupení budovy bývalého 
„RAJE“ na náměstí, která hyzdí 
centrum městyse. Budou se hledat 
prostředky, jak získat tuto historickou 
budovu zpět do vlastnictví a dát jí 
důstojný ráz.
 Jednání bylo místy bouřlivé, ale 
korektní. Všichni radní projevují velkou 
dávku zodpovědnosti a tolerance. Při 
projednávání citlivých otázek dochází 
často ke kompromisům. Jednotlivé 
body byly důsledně prodiskutovány a 
byla vždy schválená nejlepší varianta.

Mgr. Alois Švejda – místostarosta 
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Finanční úřad v Mikulově oznamuje:
 V rámci zlepšování služeb a aktivního přístupu k veřejnosti připravili 
pracovníci Finančního úřadu v Mikulově prodloužení pracovní doby a vý-
jezdy do obcí regionu. Jedná se o podporu výběru daně z příjmu fyzických 
osob.

Úřední hodiny na Finančním úřadu v Mikulově:
19. 3. 2007 – 30. 3. 2007 8:00 – 17:00 hodin denně (v pracovní dny)

Úřední hodiny na Úřadu městyse Drnholec:
12. 3. 2007 a 21. 3. 2007 8:00 – 18:00 hodin na Úřadu městyse Drnholec
Pracovníci finančního úřadu budou na obecních úřadech provádět distribuci 
daňových tiskopisů a složenek, poskytnou základní informace k vyplňovaání 
daňového přiznání, převezmou vyplněná přiznání a provedou případnou 
kontrolu po formální správnosti.

Náseldky větrné smrště
..................aneb byl jsem při tom
 Přesný čas, kdy větrná smršť 
svou silou uvolnila slabší místo 
ocelové konstrukce s kopilitovou vý-
plní se neví. Onoho pátečního rána 
dne 19. 1. 2007, při vstupu do chodby 
školy (5.30hod) mi bylo hned zřejmé, 
že není něco v pořádku. Chlad jenž se 
proháněl chodbou dával tušit, že někde 
se „zavřené“ okno patrně otevřelo. Při 
otevírání dveří v tělocvičně zavanul 
ještě větší chlad čímž jsem usoudil, že 
chyba, respektive příčina je v prostoru 
tělocvičny.
 Po otevření malé tělocvičny a 
částečnému osvětlení jsem spatřil onu 
příčinu vnikání chladného vzduchu. 
Část ocelové konstrukce s kopilitní 
výplní byla nachýlena do prostoru 
malé tělocvičny (asi 60 -70cm). 
Protože již v ten čas se v ředitelně 
svítilo, bylo mi v okamžiku zřejmé, 
že pan ředitel je zde. A tak jsem šel 
(ještě v pyžamu a županu) sdělit o 
stavu havárie panu řediteli. Následně 
jsme spolu šli prohlédnout onen 
havarijní stav, po chvilce diskuse, 
jak a co podniknout jsem malou halu 
uzamknul. 
 Pak jsem se vydal na prohlídku 
NŠ, kde jsem správně tušil, že se 
„zavřené“ okno uvolnilo a pan ředitel 
Smíšek šel do kanceláře, aby zvážil 
jaká opatření se musí učinit.
 Asi o půl osmé se dostavil pan 
starosta Čápek, aby zjistil osobně 
stav havárie (v ten čas se ocelová 
konstrukce posunula, až na 120 cm 
od výchozí polohy). Po chvilkovém 
zvážení stavu havárie jak ze strany 
p. ředitele, tak ze strany p. starosty 
Čápka, rychle oba usoudili co činit 
dál. 
 Protože pan starosta měl u sebe 
mobilní telefon, zareagoval okamžitě 
a obrátil se o pomoc na firmu MALÍK, 
která provádí různé zámečnické a 
konstrukční práce a dále na místní 
SDH (hasiči), též povolal tři za-
městnance, kteří pracují pod městy-
sem Drnholec.
 Díky spolupráci všech zúčast-
něných se podařilo vychýlenou ocelo-
vou konstrukci dostat zpět na původní 
místo.
 Zaměstnanci firmy MALÍK ná-
sledně zabezpečili konstrukci proti 
opětovnému posunu ocelovými kolí-
ky. 
 Toto učinili jak v malé tělocvič-
ně, tak i ve velké hale, a to vše po celé 
délce budovy. 
 Pochvalu a poděkování zaslouží 
všichni zúčastnění, protože pomoc 
přišla rychle a nezištně. 

Alexander Závody

 Dne 10.11.2006 byl podán pod-
nět k prošetření vyvážení kejdy na 
pozemky ve vlastnictví, společnosti: 
AGRO – Měřín, a.s., středisko Drn-
holec, IČO 49434179, sídlo Zaryb-
ník 516, 594 42 Měřín, od vlastníků 
nemovitostí lokalita „Výsluní“, kteří 
jsou obtěžováni nadměrným zápa-
chem. 
 Na základě podaného podnětu 
bylo rozhodnuto Radou městyse 
Drnholec zahájit projednání vzniklé 
situace za účasti vlastníků dotčených 
pozemků, starosty a místostarosty 
městyse Drnholec a zástupců ob-
čanů, kteří bydlí v dané lokalitě. 
Starosta městyse svolal na pondělí 
4.12.2006 jednání, kterého se zú-
častnili zástupci společnosti AGRO 
– Měřín, a.s., za občany - paní Ing. 
Iva Kabrhelová a pan František 
Schmidt, za městys Drnholec - pan 
starosta Josef Čápek a místostarosta 
pan Mgr. Alois Švejda. Na jednání 
byla rovněž přítomna vedoucí sta-
vebního úřadu. 
 O průběhu jednání byl sepsán 
protokol. Zúčastněné strany se do-
hodly na postupu provádění země-
dělských prací, předložení harmo-
nogramu vyvážení kejdy, včetně 

Kanalizace na postupu
 V těchto dnech pokračuje výstavba kanalizace v našem městysu. Firma, 
která odpadní roury pokládá, pracuje na ulici Stavební. K dokončení kompletní 
kanalizace chybí už jen ulice Brněnská. S tímto úsekem jsou trochu problémy, 
protože majitel silnice na této ulici - Správa a údržba silnic JM kraje - požaduje 
navrácení komunikace do původního stavu, což by stálo asi 2 miliony korun. Jistě 
tušíte, že městys by velmi těžko tuto sumu dával dohromady. Přesto jsou vedena 
jednání o lepší řešení.
 Na ulici Stavební bydlí paní Tölgová, která nám řekla, že se je překvapená, 
že se za svého života kanalizace dočkala. Prý to bylo slibováno už před více než 
čtyřiceti lety.

provedení jejího včasného zaorání, 
aby nedocházelo k nadměrnému zá-
pachu v blízkosti obytné zóny. 
 Společnost AGRO–Měřín, a.s., 
na tomto jednání uvědomila měs-
tys Drnholec, že v současné době 
zpracovává projektovou dokumen-
taci pro výstavbu velkokapacitní 
jímky na uskladnění kejdy (po dobu 
šesti měsíců). Po dokončení stavby 
nebude nutné provádět vyvážení 
kejdy ze stávajících jímek ihned po 
jejich naplnění. 
 Na Úřad městyse Drnholec bu
-de společností AGRO–Měřín, a.s., 
předložena katastrální mapa se zá-
kresem dotčených pozemků a opa-
třena datem vyvážení živočišných 
hnojiv včetně zaorání. 
 Závěr: 
 Zástupci zúčastněných stran se 
dohodli na vzájemné spolupráci k 
provádění zemědělských prací v blíz-
kosti obytné zóny městyse Drnholec. 
Zástupci městyse Drnholec a obča-
nů, kterých se týká daná problema-
tika, jsou spokojeni se vstřícným 
přístupem společnosti AGRO–Mě-
řín, a.s., k okamžitému řešení vznik-
lé situace. 
             Eva Studená,

vedoucí Stavebního úřadu Drnholec 

NĚCO TADY NEVONÍ.........
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Zápis do 1. třídy.

Tentokrát ve stylu čtyř ročních 
období se konal zápis do prvních 
tříd. Jako vždy se na něm s chutí 
podílely starší děti prvního i 
druhého stupně jako pomocníci 
svých učitelek či 
průvodci rodičů... 

Školní ples

Několikero předtančení....
...a pak hoste, bav se.

Školní ples
Jedním z vrcholných okamžiků školního roku je školní ples. 
Ten letošní byl již desátý a byl zahájen tradiční polonézou 
žáků devátých tříd. První půlhodinka plesu byla ještě poněkud 
rozpačitější, ale pak se vše řádně rozjelo. Tanečníci se svými 
partnerkami si užívali při lidovkách, pořádně to rozjeli při 
moderně a zklidnili dech (nikoliv však tep!) při ploužácích. 
Dvě přestávky v tanci pak zpestřily exhi-
bice - nejprve taneční skupina součas-
ných i bývalých žaček předvedla svou 
vlastní sestavu, poté se představila pán-
ská taneční (nebo spíš akrobatická?) 
skupina z Mikulova. Tombolou 
nic neskončilo, díky ní však mohl 
proběhnout tu a tam částečný úklid 
sálu, aby bylo vůbec kde tančit. 
Obrázky z plesu a další informace 
najdete na stránkách Základní školy 
Drnholec - www.obecdrnholec -
Školní zařízení - časopis Drbník.
                        Mgr. Tomáš Procházka

Mírná nervozita
před zahájením.

Tradiční přivítání
a zahájení plesu
ředitelem školy.
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Z činnosti mladých hasičů

...........................

Vyjádření VO KSČM 
na povolební 

uspořádání v Drnholci
 Byli jsme vyzváni redakcí Drnho-
leckého občasníku, abychom se jako 
jedna z politických stran, která se 
ucházela o přízeň voličů v posledních 
obecních volbách, jež se uskutečnily 
na podzim loňského roku, vyjádřili 
k povolebnímu uspořádání zastupitel-
stva Drnholce.
 O přízeň voličů se ucházeli kandi-
dáti na čtyřech kandidátních listinách, 
z toho dvě známé již z předcházejících 
voleb, KSČM a KDU-ČSL, nově se 
veřejnosti představili uchazeči o  místa 
zastupitelů zastávající názory ODS 
a sdružení nezávislých kandidátů  
DRNHOLEC 2006. Z voleb jsme  vyšli 
sice s nejmenším počtem mandátů, 
pouze dva zástupci KSČM se dostali 
do zastupitelstva je pro nás menším 
zklamáním, přesto i tyto dva hlasy 
mohou ovlivňovat rozhodování zastu-
pitelstva.
 Uznáváme  volební vítězství ODS  
v Drnholci, neboť členy zastupitelstva 
se stalo šest jejich zástupců, ovšem 
naše představy o složení rady byly  
trochu jiné. Prosazovali jsme poměrné 
zastoupení  jednotlivých stran v radě, 
což by byli dva zástupci ODS a po 
jednom členu ze zbývajících kandidátek. 
V tomto smyslu probíhala povolební
jednání iniciovaná sdružením DRN-
HOLEC 2006, za účasti KSČM a KDU
-ČSL. Shoda byla na volbě starosty, 
naši podporu měl dosavadní starosta 
Josef Čápek (KDU-ČSL), zástupce sta-
rosty měl být z řad sdružení nezávislých  
kandidátů.
 To, jak je složena rada v současné 
době, nás neuspokojuje. Radnici vládne 
v současné době černomodrá koalice, 
dva její členové zastupují  KDU-ČSL 
a tři jsou zástupci ODS. Zástupci 
zbývajících  dvou volebních uskupení  
nemá na dění v městysi prakticky žád-
ný vliv. Doposud ve všech volebních 
obdobích od voleb v roce 1990 byli  
v každé radě zástupci ze všech politic-
kých stran. Jsme přesvědčeni, že  všech-
ny zastupitele ze všech politických  
uskupení  spojuje ochota pracovat pro 
blaho Drnholce, i když názorů jsme  
různých. Přesto  přejeme současné  radě 
úspěšné  řešení stávajících problémů 
v Drnholci. Jsme ochotni pomoci, 
budeme-li přizváni ke spolupráci.   
    Karel Šebesta

Milí čtenáři,
 Chtěli bychom
Vám trošku při-
blížit práci vašich 
dětí v hasičském 
kroužku. 

 K dnešnímu dni máme 40 mla-
dých členů ve věku od 6 – 15 let.
 Začátkem roku většinou jezdíme 
plavat do krytého bazénu v Blučině 
a na udržení fyzičky chodíme do 
drnholecké tělocvičny hrát různé 
hry. 
 Dnešní zima je teplá a není 
mrazivé počasí, tak trávíme čas na 
Hasičské zbrojnici, kde trénujeme 
znalosti a dovednosti dětí a při-
pravujeme se na soutěž, která se koná 
3. února v uzlování.
  V této době probíhá výtvarná 
a literární soutěž, která se jmenuje 
„Hasiči očima dětí“. Je to vcelku 
zajímavé téma, proto jsme zapojili 

i zdejší Základní školu a Knihovnu, 
kde se můžou přihlásit i děti, které 
nechodí do hasičského kroužku a 
chtěli by se zapojit. 
 Soutěže v loňském roce byly 
úspěšné i méně úspěšné a děti do 
těchto soutěží daly vše co mohly. 
A aby jste viděli i vy milí rodičové, 
co vaše děti dokáží a co se naučili, 
tak vás zveme na všechny soutěže 
co se budou konat v letošním roce. 
Malí hasiči budou určitě rádi když 
je podpoříte a povzbudíte, protože 
věříme, že jim tyto zkušenosti 
pomůžou aspoň o krůček vstoupit do 
dnešního nelehkého života.
 Podrobnější zprávu z činnosti 
mladých hasičů za rok 2006 dodáme 
po výroční schůzi hasičů.
A tímto bychom chtěli poděkovat 
všem lidem, kteří nám pomáhají a tím 
umožňují činnost mladých hasičů.

Blanka Marková,
     vedoucí mladých drnholeckých hasičů

 Ordinace praktického lékaře pro dospělé provozuje MUDr. Martin 
Pavelka, ordinační hodiny byly již dříve v Občasníku zveřejněny. Pacienti 
budou ošetřeni ve všech ordinacích, které lékař provozuje. Smlouvy má 
ordinace s těmito zdravotními pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna, 
Vojenská zdravotní pojišťovna, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Oborová 
zdravotní pojišťovna zaměstnaců bank a pojišťoven, Zdravotní pojišťovna 
MV ČR, Pojišťovna Metal-Aliance, Česká národní zdravotní pojišťovna. 
Aktuální změny ordinace z důvodu dovolené, technických důvodů, školení 
jsou vždy vyhlášeny obecním rozhlasem, písemná informace je ve všech 
ordinacích s dostatečným předstihem. Nyní byla zřízena webová stránka 
www.pavelka.elist.cz, kde je možné veškeré informace, včetně aktuálních 
změn nalézt.
 Ordinace poskytuje pojištěncům běžnou zdravotní péči, provádíme 
preventivní prohlídky, prohlídky s posudkem pro správní účely (např. vyšetření 
na řidičský průkaz), dále provádí i ošetření a návštěvy nepohyblivých pacientů 
v jejich bytě, po telefonní domluvě, pokud se nejedná o akutní stav, nutno volat 
do 9.00 hodin.
 Tel kontakt: 519510824 - ordinace Mikulov, ostatní ordinace: 728798198.
 Místa ostatních ordinací: Mikulov – poliklinika Dům zdraví, Svobody 2, 
Pavlov – v objektu místní mateřské školy, Horní Věstonice – objekt obecního 
úřadu, Dolní Věstonice – zdravotní středisko na kraji obce, č.p. 66, nyní se zde 
z důvodu oprav dočasně neordinuje, dobu oprav nelze odhadnout, v době tisku 
již možná bude ordinace zprovozněna, aktuální informace budou na našem 
webu. Osobně se domnívám, že ordinace v Mikulově je z hlediska dopravního 
spojení dobře dostupná, vzhledem k medicínskému vývoji a do budocna 
vyšší potřebě odborných a laboratorních vyšetření, které jsou na poliklinice v 
Mikulově k dispozici i pro pacienty výhodná.
 Ordinační hodiny (nyní při dočasném uzavření ordinace v Dolních 
Věstonicích):
Po Mikulov 7.00 - 11.00, Drnholec 12.00 - 15.00
Út Mikulov 7.00 -11.00, Horní Věstonice 12.00-13.00,  Pavlov 13.00 -14.00
St  Drnholec 6.30 - 9.30, Horní Věstonice 10.00 - 11.00  Mikulov 12.00 - 14.00
Čt  Mikulov 7.00 - 11.00, Horní Věstonice 12.00 -13.00, Pavlov 13.00 - 14.00
Pá  Mikulov 7.00 - 10.00, Drnholec 11.00 - 14.00                        MUDr. Martin Pavelka

Praktický lékař informuje.....................................
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Takoví jsme byli...aneb Čtení z místních kronik   

Obecní kronika 1955 – 2. část
(Stalo se před padesáti lety)

 Firma ŠIMEK BOHEMIA s.r.o.   
provozuje svoji činnost ve starobylé 
rozlehlé budově na Tyršově ulici č.p. 
201, postavené snad v 19. století, 
s největší pravděpodobností již o století 
dříve.  Vzpomenout,  jaký  zde pulsoval 
život  od postavení budovy do roku 
1945 se nám asi už nikdy nepodaří, 
ale poodhalit minulost  i  za posledních 
šedesát let je zajímavé.
 Po roce 1945 tady bylo sídlo ředi-
telství místního státního statku, po jeho 
přestěhování na zámek v šedesátých 
letech se hledalo pro toto stavení nové 
uplatnění. Přední části sklepních prostor 
bylo po stavebních úpravách, kdy byl 
zazděn vchod do bočních chodeb, vy-
užito jako klubovna místní mládeže,  
horní části objektu  napomohly k řešení 
tehdejších problémů s nedostatkem 
tříd. Vyučovalo se zde, byla sem  pře-
stěhována školní družina, po roce 1976, 
kdy v obci místo opravy byly zbourány 
dva památkově chráněné domy na 
náměstí, tady byla umístěna pošta. Do 
roku 1989 se o prostory budovy dělili 
svazáci, pionýři a pošta.
 Po listopadu 1989, kdy došlo v ce-
lé střední Evropě ke společenským změ-
nám, se  otevřel  prostor k podnikání, 
se objevila myšlenka vybudovat zde 
ubytovací hostinec. Proto již v červnu 
1990 byla uzavřena hospodářská 
smlouva mezi JZD Chýně, okr. Praha-
západ a MNV Drnholec. Poté se roz-
běhly stavební práce na přestavbě 
objektu. Nic nenasvědčovalo tomu, 
že prakticky těsně před dokončením, 
vyschne přísun financí. A tak místo 
původního   dobrého  záměru, se  začalo  
s nedokončenou stavbou kšeftovat.Byla 
dávána do zástavy bankám, aniž by 
bylo  zastupitelstvo Drnholce o  tom 

informováno. O tom však byli občané 
již v minulých letech informováni.
 V průběhu roku 2001, brzy poté, 
co byla vyhlášena likvidace společnosti 
AGRAS - sklep s.r.o., se podařilo pro-
dat objekt nynějšímu majiteli. I když 
kolem budovy je poměrně čilý ruch, 
působí na místní občany trochu tajem-
ným dojmem. Nikde není tabulka 
s názvem firmy, část budovy není dosud  
dostavěna, žádný ze zaměstnanců ne-
pochází z Drnholce, ani produkty, i 
když jsou k dostání v mnoha obchodech 
a restauracích, nejsou většině obyvatelů 
Drnholce známy, přesněji málokdo si 
spojí jméno společnosti s naším městy-
sem. Snad právě proto se rozhodla 
redakce  Drnholeckého občasníku svým 
čtenářům  tuto  firmu představit. 
 Požádali jsme Aleše Homolu, vý-
robního ředitele firmy, aby nám  odpo-
věděl na několik otázek:
• Mohl byste nám přiblížit historii
firmy a jaký je váš výrobní  program?

 Obchodní společnost Šimek Bohe-
mia byla založena v roce 1997 jediným 
společníkem, Ing. Jaroslavem Šimkem. 
Společnost podniká zejména v oblasti 
dovozu, nákupu a prodeje vína z oblasti 
celé Evropy.  
• Jaká je produkce  firmy?
 Víno dovezené společností Šimek 
Bohemia, s.r.o. je zpracováváno v ce-
lém řetězci výrobních vinařských firem 
na Moravě a v Čechách, což představuje 
objem cca 2 mil. litrů/rok. Část objemu 
dovezeného vína (asi 1 mil litrů) je 
školena a technologicky připravována 
pro prodej sudového vína ve vlastním 
řetězci prodejen vína a u dalších malo-
odběratelů (hotely, restaurace atp.). Od 
roku 2000 se naše společnost zaměřila i 
na vybudování sítě vinoték tj. luxusních 
prodejen vín vyšších kategorií, které 
jsou vybaveny i prodejem odrůdového 
sudového vína jako je Cabernet Sau-
vignon, Rulandské modré, Merlot, Tra-
mín, Sauvignon a další. Každoročně se 
snažíme vybudovat novou vinotéku.  
 Činnost společnosti v oblasti lah-
vového vína zahrnuje i prodej vína vy-
ráběného z vlastních surovin, lahvova-
ných společností Šimek Bohemia, s.r.o.
• Jaký je původ vína?
  Sudové víno pochází z Rakouska, 
Makedonie, Argentiny a Chile, lahvo-
vaná vína mají svůj  původ v různých 
zemích celého světa. bližší údaje můžete  
nalézt na internetových stránkách naší 
společnosti.

• Dovážíte vína z velmi vzdálených 
zemí. Mohl byste popsat jeho cestu od 
producenta hroznů ke spotřebiteli?
 Z jihoamerických  zemí  (Argenti-
na, Chile) se víno přímo od pěstitelů 
dováží v kontejnerech, které obsahují 

Představujeme…..Vinné sklepy Drnholec, Šimek Bohemia s.r.o.

Vinotéka
v brněnské Vaňkovce.

Pokračování na další straně.
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 V měsíci prosinci jsme v knihovněv Drn-
holci vyhlásili soutěž o nejvánočnější per-
níček s tím, že výrobky darujeme těm, kteří 
nemohou být o vánočních svátcích doma s 
nejbližšími. Do soutěže se zapojili jak děti, 
tak i dospělí. Hotové výrobky putovaly ne-
mocným ve Valticích a v Jevišovce. Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se zúčastnili tak krásné akce. Poděkování patří také kolektivu třídy 
paní učitelky Mgr. Zuzany Mrenicové a Mgr. Jany Juřenové, které dokázaly 
zapojit do akce celé třídy. Věříme, že budeme  úspěšní i v budoucnu a budeme 
dál dělat radost lidem, kteří si pozornost opravdu zaslouží.
                  Mgr. Broňa Šimčíková 

Vyhlášení veřejné 
soutěže

Vážení občané,
 V říjnu minulého roku byla naše 
obec ustanovena městysem. S tímto je 
spojena celá řada změn, které jsme již 
musely uskutečnit. V současné době 
stála rada městyse před úkolem, za-
jistit nové tabule s názvem Městys 
Drnholec při vjezdech a výjezdech 
z městyse. 
 Na svém zasedání dne 29. ledna 
2007 se rozhodla nechat zhotovit gra-
fický návrh těchto tabulí a to vyhlá-
šením veřejné soutěže, což tímto 
činíme: 
 Rada městyse Drnholec vyhla-
šuje veřejnou soutěž na zhotovení 
grafického návrhu tabulí s názvem 
městyse Drnholec a dalším moti-
vem, který je ponechán na rozhod-
nutí přihlašovatele do této soutěže. 
Pro přihlášení do soutěže stanovila 
termín do konce měsíce února 2007. 
Pro předložení hotového grafického 
návrhu stanovuje termín do 31. 3. 
2007. Vybraný návrh pro realizaci 
bude odměněn finanční částkou 
3.000,- Kč. 

Inzerce v Občasníku a na Internetových stránkách 
městyse Drnholec.

 Rada městyse Drnholec na svém zasedání 5. 2. 2007 
schválila ceník inzerce v Občasníku a na Internetových stránkách 
městyse Drnholec (www.obecdrnholec.cz).

Občasník:  - celá stránka   500,- Kč
 - půl stránky     300,- Kč
 - čtvrt stránky    200,- Kč
 - osmina stránky 100,- Kč 

Internet: - občané a podnikatelé z Drnholce zdarma
  - cizí občané a podnikatelé 1.000,- Kč za rok

plastové vaky o objemu 24000 litrů.V 
přístavu se kontejner s vínem naloží na 
loď, která míří do Hamburku. Zde se 
víno přeloží na  nákladní automobil a 
ten po vyřízení všech celních procedur 
doveze k nám do Drnholce.  
 Z Rakouska a z balkánských zemí, 
nejvíce z Makedonie, po vlastní ose 
v cisternách.
• Kde se  můžeme setkat s vašimi  
produkty? Jaké je jejich uplatnění  na 
trhu? Kdo jsou vaši odběratelé?
 S produkty naší firmy se můžete 
setkat takřka po celém území naší 
republiky.našimi  zákazníky jsou různí  
maloodběratelé. Od roku 2000 se naše 
společnost zaměřila i na vybudování 
sítě vinoték tj. luxusních prodejen vín 
vyšších kategorií, které jsou vybaveny 
i prodejem odrůdového sudového vína 
jako je Cabernet Sauvignon, Rulandské 
modré, Merlot, Tramín, Sauvignon a 
další. Každoročně se snažíme vybudo-
vat novou vinotéku. Tyto vinotéky jsou 
umístěny v zákaznicky atraktivních loka-
litách – např. v Praze v KOC Nový 
Smíchov, v Galerii Butovice, v OC Let-

ňany, v Galerii Vaňkovkav v Brně nebo 
poblíž Brna v Tišnově.
• S jakými problémy se musíte 
potýkat  zde v Drnholci?
 S nějakými většími problémy 
v Drnholci  jsme se dosud nesetkali.
 • Jaké  jsou plány vaší společnosti, 
konkrétně v Drnholci?
 V následujících letech bychom  
chtěli především dokončit rekonstrukci 
budovy a otevřít zde restauraci s mož-
ností ubytování a vinotéku. Samozřejmě 
počítáme i s úpravou  pozemků, které   
náleží k naší budově. Na pozemku na-
proti školy se počítá s vybudováním 
tenisových kurtů.

• Byla by vaše firma ochotna přispět 
na zdárný průběh některých vybraných 
kulturních nebo sportovních akcích 
v Drnholci? Konkrétně mám na mysli 
aspoň místní výstavu vín.
 Firma Šimek Bohemia s.r.o. by se 
ráda zapojila i do společenského  života 
městyse Drnholec a rádi přispějeme ke 
zdárnému průběhu některých místních 
kulturních nebo sportovních akcí. Bu-
deme-li včas osloveni, mohla by být 

spolupráce s místní organizací, sdružu-
jící  vinaře, bez problémů..

• Nechtěli byste zviditelnit práci  
vaší firmy místním zvědavým občanům, 
především vinařům?
  Jestliže bude zájem ze strany ob-
čanů Drnholce je zde možnost (ovšem  
předem by bylo vhodné domluvit si 
termín exkurze) navštívit a prohlédnout 
si sklep a při tom samozřejmě ochutnat 
naše vína.

• Pokud by tyto informace byly  pro  
někoho nedostačující, kde může zís-
kat  další  poznatky o činnosti vaší 
společnosti?
  Další informace o naší společnosti  
mohou čtenáři Drnholeckého občasní-
ku najít na internetu na adrese:
www.simekbohemia.cz,
případně  poslat  dotaz na  e-mail: 
drnholec@simekbohemia.cz
 Děkuji vám  za  odpovědi  a přeji 
vaší společnosti, aby se vám podařilo 
splnit v Drnholci brzy vaše záměry 
do budoucna a hodně úspěchů v pod-
nikání.      
                                Jiří Janeček

V drnholecké knihovně to vonělo perníkem
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Pátek 2. 2. 2007 v 19 hod.

HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
Hana je psycholožka - samostatná - dalo by se říci 
emancipovaná. Její manžel nemá práci. Na svou ženu žárlí a tak 
si najde mladou přítelkyni, která ho obdivuje. Jejich pubertální 
syn Honzík je frustrován. Nikdo na něj nemá čas. Eva je 
klientka Hany - úspěšná, velmi pohledná a udržovaná žena 
středního věku. Má problémy se svým skoro dospělým synem. 
Eva se bláznivě zamiluje do synova mladého kamaráda. Syn se 
zase zamiluje do Hany. Ale kruh se tím rozhodně neuzavírá.. 
Režie:  Věra Chytilová
Hrají: Jana Janěková, Boleslav Polívka, Jana Krausová, David 
Kraus, Igor Bareš, Martin Hoffman, Jiří Ornest, Anna Polívková 
a další
Žánr: hořká komedie délka 118 min.

Vstupné 59,- Kč

Středa 7. 2. 2007 v 18.00 hod.

HADI V LETADLE
Sean Jones (Nathan Phillips) se náhodně stane svědkem vraždy 
prominentního žalobce z Los Angeles, který zahyne rukou 
známého gangstera Eddie Kima. Sean je jediným člověkem, 
který může potvrdit spáchání zločinu a umožnit tak, aby se díky 
jeho svědectví tento nebezpečný zločinec dostal na doživotí za 
mříže. Aby k tomu došlo, musí se Sean v doprovodu agenta FBI 
Nevilla Flynna (Samuel L. Jackson) dopravit do Los Angeles a 
tam svědčit před soudním dvorem. Do letadla, kterým cestuje 
se však Kimově bandě podaří dostat stovky jedovatých hadů 
všech tvarů a velikostí a ti mají být v příhodný čas po vzlétnutí 
vypuštěni do letadla a způsobit katastrofu. 
Thriller, USA, 2006, 107 minut , do 12 let nevhodný               

Vstupné 59,- Kč

Pátek 16. 2. 2007 v 19 hod.

GRANDHOTEL
Grandhotel je v pořadí čtvrtým filmem režiséra Davida 
Ondříčka. Jeho dva předchozí filmy Samotáři a Jedna ruka 
netleská patří k nejvýraznějším diváckým úspěchům české 
kinematografie přelomu tisíciletí.
Jeho nový film nás zavede do hotelu Ještěd, tyčícího se nad 
Libercem. V něm pracuje údržbář Fleischman (Marek Taclík), 
amatérský meteorolog, který pozná, že bude pršet, ještě než 
začne, a není schopen opustit své rodné město.
Žánr: Komedie, délka: 97 min.

Vstupné 59,- Kč

Středa 21. 2. 2007 v 18.00 hod.

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Na desetiletého školáka Lucase Nicklea se valí problém za 
problémem. Nedávno se s rodiči přistěhoval do nového města a 
zatím si nenašel žádné kamarády. Lucas musí nějak ventilovat 
rostoucí napětí a proto si dělá radost tím, že šlape do mravenišť, 
rozesetých po jejich dvorku, kropí je vodou a všemožně mučí 
jejich malé obyvatele. A po pravdě řečeno, ti už jsou docela 
unavení z toho, že jim Lucas neustále boří jejich domky. A 
tak vymyslí plán. Stačí jedna kapka čarovného lektvaru do 
Lucasova ucha a rázem je z něj klučina o velikosti mravence, 
kterého snadno odvlečou do nitra mraveniště, aby tam byl 
odsouzen k převýchově. 
Animovaný, USA, 2006, 89 minut

Vstupné 59,- Kč, s dozorem 40,- Kč

DÁMSKÝ KLUB
Milé dívky, ženy a dámy, 
chcete rychle upéci koláč a nemáte prášek do pečiva? Připálila se vám 
pečeně nebo máte přesolenou polévku? Líbí se vám háčkování 
a neumíte to? Napadají vaše květiny mšice? Chtěly byste umět vyšívat 
a nevíte jak na to?  V domácnosti jsou tisíce věcí, u nichž je každá 
rada drahá. Ale dobrá rada nemusí být vůbec drahá. Spousta z Vás 
umí, zná a dovede jak v oblasti ručních prací tak v oblasti oblékání, 
vaření, pečení…Právě pro Vás zakládáme Dámský klub, který se 
poprvé sejde v pondělí 5. února v 18. hodin v místní knihovně. 
Cílem tohoto klubu je sdružovat ženy a dívky, předávat si zkušenosti 

a spolupodílet se na zajímavých akcích  určených zejména pro ženy. Jednotlivými akcemi 
budou např. velikonoční a adventní setkávání, besedy, přednášky, ukázky stolování, nové 
trendy v líčení, módní přehlídky apod. Zajisté nezapomeneme ani na charitativní činnost.

                        Těšíme se na Vás.


