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Duben 2007, č. 2, ročník 9.

 Stojíme před Velikonocemi, které 
jsou vrcholem celého církevního roku. 
Postní doba, která jim předcházela, 
sloužila k očištění těla i ducha postem 
a modlitbou. Do Svatého týdne vstupu-
jeme Květnou nedělí. Při ní si připomí-
náme, jak Ježíš vjel do Jeruzaléma na 
oslu - jako král pokoje a klidu. Lidé 
mu na uvítanou zpívali oslavné písně, 
mávali palmovými větvičkami - odtud 
název Květná neděle. My si tento slavný 
vjezd připomínáme slavnostním průvo-
dem s jívovými ratolestmi a zpěvem 
Hosana na výsostech!
 Středem Velikonoc je velikonoční 
třídení: Zelený čtvrtek, Velký pátek a 
Bílá sobota.
 Zelený čtvrtek je dnem památky 
toho, co Ježíš dělal se svými apoštoly 
při Poslední večeři. Slavili tehdy slavnost 
osvobození Izraelitů, když s Mojžíšem 
utíkali před Egypťany Rudým mořem. 
Ježíš dal svým učedníkům příklad služby 
a pokory, když jim na začátku umyl nohy. 
Poslední večeře byla první mše sv. Kristus 
při ní proměnil chléb ve své tělo a víno 

ve svou krev slovy: “To konejte na mou 
památku “ ustanovil svátost kněžství.
 Velký pátek je dnem Ježíšova umu-
čení a smrti. Svou úctu a vděčnost vyja-
dřujeme postem. Čtení nebo zpěv pašijí
před námi rozvíjí drama Kristova bolest-
ného utrpení, ukřižování a smrti na kříži. 
Střed obřadů tvoří uctívání kříže.
 Bílá sobota - den, kdy Kristus odpo-
čívá v hrobě. Věřící se modlí u Božího 
hrobu.Nejdříve po západu slunce začíná 
velikonoční vigilie - noc, ve které křes-
ťané na celém světě bdí a modlí se, po-
slouchají slovo Boží a slaví Kristovo 
vítězství nad smrtí. Bohoslužba má čtyři 
části: slavnost světla, bohoslužbu slova, 
křestní bohoslužbu a bohoslužbu oběti. 
Na začátku se žehná oheň, od něj se 
rozsvítí velikonoční svíce - paškál, u kte-
rého zpívá kněz nebo jáhen velikonoční 
chvalozpěv Exsultet.
 Bohoslužba slova je průřezem dějin 
spásy. Po posledním starozákonním čtení 
se zpívá Sláva na výsostech Bohu a znovu 
se rozezní zvony. Při křestní bohoslužbě 
se světí křestní voda a věřící s rozžatými 
svícemi obnovují svůj křestní slib. Vše 
vrcholí slavením eucharistie. Celých 
osm dní tvoří velikonoční oktáv, kdy 
církev vyjadřuje svou radost ze vzkříšení 
slavným Aleluja a Gloria. Velikonoční 
doba trvá celých padesát dní a vhodně 
tak naznačuje, že velikonoční tajemství 
je skutečným středem liturgického roku.
 Vánoce jsou obdobím, které oslo-
vuje mnoho lidí. Velikonoce ukazují, 
proč Boží Syn přišel na svět a že své 
poslání beze zbytku naplnil. Jsou 

Bohoslužby o Velikonocích
Svátost smíření - zpovědník z Miroslavi 
31.3.          8.30 - 10.00 hod.
Květná neděle         10.30 hod.
Zelený čtvrtek         18.00 hod.
Velký pátek           18.00 hod.
Bílá sobota              22.00 hod.
Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně         10.30 hod.

poselstvím o poslušnosti Krista a jeho 
ochotě k oběti. Vypovídají o tom, že stav 
porušenosti a hříchu, ve kterém se člověk 
a lidstvo nachází a se kterým si často neví 
rady, má své východisko. Tím je přijetí 
podílu na Kristově vykupitelském díle, 
které působí hlubokou vnitřní proměnu 
člověka ze stavu hříchu a smrti k novému, 
svobodnému bytí.
 Požehnané svátky života, světla a 
vzkříšení přeje P. Jiří Komárek, farář

Slavení VelikonocSlavení Velikonoc

Èlenové místní organizace
Èeského svazu zahrádkáøù Vás srdečně zvou  na 

tradiční 

Místní výstavu vín
 v nedìli 8. dubna 2004 

  Zahájení  v 10 hodin
v sále kulturního domu.

Odpoledne si můžete zazpívat při cimbálové muzice.

Dále se v tomto čísle dočtete ......
• ......o občanském sdružení DRNHO-
HOLECKÁ CHASA,  která vás zve 
ke zhlédnutí velikonočního krojova-
ného průvodu

• ......o pozemkových úpravách v ka-
tastrálním území městyse Drnholec

• ......o úspěšném průběhu několika 
místních kulturních akcí 
.... .a množství dalších informací



 4. zasedání zastupitelstva městy-se 
Drnholec se konalo dne 8. 3. 2007 
v Klubu důchodců
 Zasedání zahájil starosta v 18.08 ho-
din. Přítomných bylo 14, omluven jeden. 
Od voleb v říjnu 2006 se zastupitelstvo sešlo 
čtyřikrát. Účast je zatím 95 %. Přišlo také asi 
10 občanů. V úvodu byli zvoleni dva ověřo-
vatelé. Jednomyslně byl schválen program 
jednání. 
Usnesení č. 4/1-1
 Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e 
následující program zasedání zastupitelstva:
1.  Technický bod (přivítání, jmenování 
zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu, 
schválení programu)
2.  Rozpočet městyse Drnholec na rok 
2007 
3.  Schválení dotací zájmovým organi-
zacím na rok 2007
4.  Inventarizace majetku městyse Drn-
holec k 31. 12. 2006
5.  Schválení Rozpočtového výhledu měs-
tyse Drnholec na rok 2008-2009 
6.  Návrh na schválení rozpočtu Fondu 
pracovníků úřadu městyse Drnholec na rok 
2007 a 2008 
7.  Návrh na odkoupení objektu Radnice 
v Drnholci 
8.  Návrh na pořízení Větrného parku v 
k.ú. Drnholec 
9.  Návrh na schválení příspěvku městu 
Mikulov na zajištění LSPP v roce 2007 a 
kompenzaci vyúčtování prostředků z roku 
2006 
10. Odprodeje majetku městyse Drn-
holec  
11.  Návrh na schválení úplatného převo-
du pozemku parc. č. 801/1 od Pozemkového 
fondu na městys Drnholec 
12.  Návrh na schválení Dodatku č.2 ke 
Smlouvě o provozování kanalizace v městysi 
Drnholec      
13.  Jmenování p. Marie Klimešové člen-
kou finančního výboru 
14.  Schválení žádosti o neinvestiční dotaci 
ze státního rozpočtu v PO
15.  Různé 
16.  Usnesení 
17.  Závěr 
Hlasováno: Pro: 14     Proti: 0     Zdržel se: 0                  
Usnesení č. 4/2
 Zastupitelstvo městyse Drnholec bere 
na vědomí zprávu o činnosti rady (přednesl 
místostarosta p. Mgr. Alois Švejda) a zprávu 
o činnosti kontrolního výboru za období od 
posledního zasedání zastupitelstva (přednes-
la radní Věra Hadašová). Zprávy o jednání 
rady jsou dostupné na webových stránkách 
Drnholce (www.drnholec.cz).
Hlasováno: Pro:14   Proti: 0    Zdržel se: 0
 Bod č. 3 - Rozpočet městyse Drnholec 
na rok 2007
 Starosta p. Čápek přednesl úvod k roz-
počtu. Navrhovaný rozpočet - příjmy, výda-
je a financování na rok 2007 byl řádně 
vyvěšen na úřední desce, materiály včas 
předány zastupitelům k možnosti vznesení 

připomínek a námětů. Konstatoval, že do 
dnešního zasedání nebyly žádné připomínky 
z řad občanů vzneseny a otevřel diskusi.
 p. Ivičič - vznesl dotaz, jestli je veřejné 
osvětlení v tak špatném stavu, aby výdaje za 
el. energii se prakticky rovnaly službám.
 p. Čápek - stav osvětlení je zastaralý, 
ale k příštímu jednání zastupitelstva bude 
připraven podrobný rozbor.
 p. Šebesta - vyslovil nespokojenost, že 
správní poplatky jsou všechny dohromady a 
nemůže si tedy porovnat kapitolu příjmů a 
výdajů Stavebního úřadu.
 p. Čápek odpověděl, že v nové rozpoč-
tové skladbě na rok 2007 již tomu tak bude.
p. Mgr. Švejda - informoval o uskutečněném 
jednání se zástupci Jevišovky ve věci dotací 
na žáka ZŠ, příspěvku na činnost jednotky 
požárníků, Stavební úřad atd. Navrhuje 
zastupitelstvu zaslat v této věci dotčeným 
obcím výzvu.   
Usnesení č. 4/3
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném zně-
ní s c h v a l u j e Rozpočet městyse  
Drnholec na rok 2007 v celkové výši příjmů 
23.545.100,-Kč, výdajů 22.016.9000,-Kč a 
financování 1.528.200,-Kč.
Hlasováno: Pro: 13   Proti: 1    Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/4
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 85 písm.c) zák.č. 128/2000 o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění s c h v a l u-
j e  Dotaci z rozpočtu městyse Drnholec na 
rok 2007:
TJ Dynamo Drnholec ve výši 142.000,- Kč. 
Hlasováno:  Pro: 14   Proti:   0  Zdržel se:   0
Sboru dobrovolných hasičů ve výši 45.000,- 
Kč.
Hlasováno:  Pro: 14 Proti: 0     Zdržel se:   0
Římsko katolické farnosti Drnholec ve výši 
200.000,- Kč.
Hlasováno:    Pro: 8    Proti: 3 Zdržel se:   3
Drnholecké chase, o.s. Drnholec ve výši 
30.000,- Kč. 
Hlasováno:  Pro: 14   Proti: 0 Zdržel se:   0
Současně zastupitelstvo schvaluje konkrétní 
znění smluv.
Usnesení č. 4/5
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v 
souladu s § 84 odst.2 písm.b) zák.č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecním zřízení) v platném 
znění schvaluje Inventarizaci majetku 
městyse Drnholec k 31. 12. 2006.
Hlasováno:  Pro: 14   Proti: 0  Zdržel se:   0
Usnesení č. 4/6
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 84 odst.2 písm.b) zák.č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění 
a § 3 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném 
znění schvaluje  Rozpočtový výhled městyse 
Drnholec na rok  2008- 2009.
Hlasováno: Pro:14    Proti:  0    Zdržel se:   0
Usnesení č. 4/7
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 84 odst.2 písm.b) zák.č. 128/2000 Sb. 

o obcích (obecní zřízení) v platném znění 
schvaluje Rozpočet bezúčelového fondu 
- Fond pracovníků úřadu městyse Drnholec 
na rok 2007- 2008.
Hlasováno: Pro:14     Proti: 0      Zdržel se: 0
Bod č. 8 - Návrh na odkoupení objektu 
Radnice v Drnholci 
 Starosta přednesl na základě předcho-
zích jednání s majiteli atd. návrh na odkou-
pení objektu Radnice v Drnholci. Otevřel 
diskusi, ve které RNDr. Kalandrová kon-
statovala, že bylo s majiteli jednáno vždy 
neúspěšně, p. Ivičič uvedl, že náklady na 
opravu této památky budou značné, p. 
Šebesta Karel vyslovil nespokojenost s tím, 
že Stavební úřad mohl v minulosti majitele 
vyzvat k opravám. P. Macháček nesouhlasil 
s úvahami, za kolik nynější majitel objekt 
koupil (není to argument proti odkupu). 
Usnesení č. 4/8
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 85 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění schvaluje 
odkoupení objektu Radnice v Drnholci 
nejvýše za cenu 2.000.000,-Kč  najednou  
nebo 2.500.000,-Kč ve dvou splátkách po 
1.250.000,-Kč v každém roce. 
Hlasováno: Pro:   13  Proti:   1 Zdržel se:   0
Usnesení č.4/9
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 84 odst.2 písm. a) zák.č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění schvaluje pořízení Větrného parku 
v k.ú. Drnholec firmou e3 s.r.o. Hrabětice 
(německá firma).
Hlasováno: Pro: 14 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č.4/10
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 35 odst.2 zák.č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení) v platném znění 
schvaluje poskytnutí dotace městu Mikulov 
na zajištění LSPP v roce 2007 ve výši 4,60 
Kč na 1 občana a schvaluje, aby přeplatek 
této dotace z roku 2006 ve výši 38.925,-Kč 
byl kompenzován s dotací roku 2007 (jedná 
se o rychlou záchrannou službu).
Hlasováno: Pro: 12      Proti:1     Zdržel se: 1
Usnesení č 4/11
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení) v platné znění 
schválilo celkem 10 odprodejů majetku 
městyse Drnholec do soukromých rukou.
Usnesení č. 4/12
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb. o 
obcích (obecní zřízení) v  platném znění 
schvaluje  úplatný převod pozemku parc.č. 
801/1 od Pozemkového fondu Břeclav na 
městys Drnholec (jedná se o pozemky u 
školy – je podaná žádost o dotaci na hřiště).
Hlasováno: Pro: 14     Proti: 0     Zdržel se: 0
Usnesení č.4/13
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 35 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění schvaluje 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování 
vodovodů a kanalizací v městysi Drnholec 

2

Z jednání zastupitelstva městyse Drnholec

pokračování na str. 3



3

(cenu za m3 za splašků na přítoku zvedla 
provozující společnost na 8,20 Kč, přičemž 
cena pro občany zůstává nezměněna).
Hlasováno:  Pro: 14     Proti: 0    Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/14
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 84 odst.2 písm.m) zák.č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení v platném, znění 
volí p. Marii Klimešovou členkou finančního 
výboru městyse Drnholec.
Hlasováno:  Pro: 14    Proti: 0     Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/15
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 85 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění schvaluje 
žádost o neinvestiční dotaci ze státního roz-
počtu v PO na zajištění pohotovosti družstva 
JPO II na rok 2008 ve výši 50 % (do výše 
150 tis.Kč).
Hlasováno:  Pro: 14    Proti: 0    Zdržel se:  0
Bod č. 16.  Různé 
 Starosta přednesl návrh na kandidáta 
na funkci přísedícího v trestním senátu 
Okresního soudu Břeclav. Pan místostarosta 
navrhl, aby otázkou návrhů na přísedícího 
byla pověřena rada.
 Dále návrh na odkoupení pozemků od 
p. ing. Tomáška. P. Macháček konstatoval, 
že minulé zastupitelstvo nepostupovalo 
správně při vyslání zástupce na dražbu tím, 
že omezila jeho možnosti. 
 K tomuto bylo vysvětleno, že nebylo 
k dispozici více finančních prostředků. 
Zastupitelé se vesměs vyjadřovali k tomu, že 
je pozemky nutno koupit. 
Usnesení č. 4/16
 Zastupitelstvo městyse Drnholec  uklá-
dá radě městyse vytipovat vhodné občany na 
funkci přísedícího Okresního soudu a schvá-
lený návrh odeslat Okresnímu soudu. 
Hlasováno:  Pro: 14     Proti: 0    Zdržel se: 0
 Zastupitelstvo městyse Drnholec v sou-
ladu s § 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb. 
o obcích(obecní zřízení) v platném znění 
schvaluje zakoupení pozemků dle LV 1297 
v k.ú. Drnholec od ing. Tomáška pro městys 
Drnholec o celkové výměře 14.737 m2 v do-
hodnuté ceně 736.850,- Kč.
Hlasováno:  Pro: 14    Proti: 0     Zdržel se: 0
Diskuse:
 Ing. Kabrhelová - vznesla dotaz na zá-
ležitost občanů Výsluní týkající se možnosti 
odkoupení pozemků pod domy a dvory a za-
hradami. Starosta odpověděl, že rada se touto 
problematikou zabývá, částečně snad vyřeší 
pozemková úprava a rada zváží otázku 
pozemkové úpravy intravilánu městyse.
 Ing. Pospíchal - vystoupil s návrhem, 
aby nedoplatky jednotlivých obcí na žáka 
byly vymáhány jako ostatní nedoplatky. 
Starosta informoval o tom, že rada se touto 
situací zabývá, uskutečnilo se jednání 
starostů s vedením školy atd. 
 RNDr. Kalandrová konstatovala, že 
by se měl zvýšit nájem uživatelům obecního 
majetku (bytů a nebytových prostor). Dále 
kritizovala poslední číslo Občasníku – ve 
kterém byly informace s neaktuálním datem.

Schůze byla ukončena ve 21.00 hodin.              

                   Zápis vyhotovila Kaňkovská Anna

Informace o studnách! 
 Zánik povolení k odběru podzem-
ních vod k datu 1.1.2008 se netýká fy-
zických osob nepodnikajících, a to 
těchto: 
•    Majitelů studní pro individuální po-
třebu domácnosti (např. i zalévání zahra-
dy ze studny), jejichž studna byla vybu-
dována do roku 1955. 
•    Majitelů studní pro individuální po-
třebu domácnosti, jejichž studna byla vy-
budována po roce 1955 a povolení k od-
běru obdrželi, popř. mohou doložit jeho 
vydání. 
 Není nutné takové studny ohlašo-
vat vodoprávnímu úřadu ani činit žád-
né jiné kroky v této věci.  Tyto studny 
včetně odběru podzemních vod z nich 
se považují za povolené a jejich povo-
lení nezaniká. 

Výměna řidičských průkazů ......................... 
 Vážení spoluobčané. Na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás 
upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 
1964 do 31. prosince 1993. Bližší informace naleznete na úřední desce obecního 
úřadu, případně na dopravně správních agendách vydávajícího úřadu dle místa 
trvalého pobytu držitele řidičského průkazu. Ke konci roku mohou být z 
provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým 
čekáním ve frontách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez 
platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto, 
prosím, s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte!

 Bližší informace: MěÚ Mikulov, 
odbor životního prostředí – vodoprávní 
úřad - Viceníková Lenka, 4. patro 
- dveře č. 318, tel. 519 444 560.   
          Viceníková Lenka, odborný zaměstnanec

Z jednání Rady městyse Drnholec
9. zasedání rady městyse Drnholec ko-
nané dne 19. 3. 2007 v budově Úřadu 
městyse Drnholec. 
 Rada měla na svém zasedání cel-
kem 21 bodů programu. Tentokrát to byly 
prodeje a pronájmy nebytových prostor a 
pozemků. 
 Rada rozhodla o pronájmu domén  
HYPERLINK “http://www.drnholec.cz/” 
www.drnholec.cz a  HYPERLINK “http:
//www.drnholec.eu/” www.drnholec.eu 
na dobu určitou do roku 2010 které jsou 
majetkem soukromé osoby. Schválila u-
místění reklam pro podnikatele.  
 Zastupitelstvu předloží návrh České 
spořitelny na odkup akcií, které městys 
vlastní. 
 Rada se zabývala čistotou a pořád-
kem v městysi. Konstatovala, že na vzhled 
mají vliv dva činitele. Prvním činitelem je 

samotný občan. A to v míře nezastupitelné. 
Morální povinností každého občana je 
udržovat v okolí svého bydliště pořádek 
a čistotu, a to průběžně. V některých pří-
padech existují i donucovací prostředky, 
kterých (jak rada doufá) nebude třeba 
nikdy použít. 
 Druhým činitelem udržení pořádku 
jsou zaměstnanci, kteří mají úklid městyse 
na starosti. Na základě připomínek ob-
čanů rada konstatovala na tomto úseku ne-
dostatky. Je to hlavně v produktivitě práce 
celé pracovní skupiny. Rada odsouhlasila 
přijetí dvou sezónních zaměstnanců na 
základě dohody s úřadem práce. Dále 
navrhuje změnit systém vedení pracovní 
skupiny a to ustanovením předáka. Na 
jménu se rada zatím nedohodla. Vý-
sledkem by měla být viditelná změna ve 
zvelebování městyse.

Otázka pro starostu ...................................... 
  Jak se díváte dnes s odstupem času na povolební obsazení míst v radě 
a zastupitelstvu radnice?
 Vychází to z mandátů, voliči dali hlas těm, které chtěli mít v představenstvu na 
radnici, proto asi nejvíc mandátů dostala ODS. Z koaličních jednání byla sestavena 
rada městyse. 
 Někteří občané se ptají proč je cesta pod sýpkou tak úzká.
 Silnice je zúžena a jednosměrná s vyústěním na Hornickou ulici z důvodu 
pozemkového vlastnictví. Mohla být postavena jen na obecních pozemcích.
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1. Cíl pozemkových úprav
 Pozemkovými  úpravami  se  uspo-
řádávají  vlastnická práva k pozemkům  
a s  nimi související  věcná břemena,  
pozemky se jimi prostorově a funkčně 
upravují, scelují nebo dělí a zabez-
pečuje se jimi přístupnost pozemků 
a vyrovnání  jejich hranic. Současně  
se jimi vytvářejí  podmínky k racio-
nálnímu hospodaření, k ochraně a zú-
rodnění  půdního  fondu,  zvelebení  kra-
jiny  a  zvýšení  její ekologické stabi-
lity.
 Výsledky pozemkových úprav slou-
ží rovněž k obnově katastrálního ope-
rátu, t.j. aktualizaci všech údajů jak 
popisných, tak i geodetických, které 
jsou o katastru nemovitostí vedeny.  
Vzhledem ke skutečnosti, že od počátku 
padesátých let, kdy byla zavedena tzv. 
„Jednotná evidence půdy“ a vlastnické 
hranice pozemků v polních tratích 
nebyly aktualizovány ani vedeny, byly 
to pouze archivní doklady, je rovněž 
v této oblasti význam pozemkových 
úprav  výrazný. 
 Za současného legislativního stavu 
jsou pozemkové úpravy, jediným způ-
sobem jak odstranit chyby v katas-
trálním operátu, které vznikly do roku 
1993, t.j. před ustanovením soustavy 
katastrálních úřadů a nabytí účinnosti 
zákona o katastru nemovitostí /z.č. 344/
92 Sb. ve znění pozdějších právních 
předpisů./.   
 Zahájení pozemkových úprav: 
r. 2004.Předpokládané ukončení:  r.: 2008.
Výměra katastrálního území Drnholec: 
3 519 ha.Výměra zemědělského půdní-
ho fondu: 2 668 ha.
 Část zemědělské plochy byla řeše-
na v uplynulých letech jednoduchými 
pozemkovými úpravami, nyní je kom-
plexní pozemkovou úpravou řešeno 
území o výměře asi 2355 ha.

1.1 Vývoj pozemkových úprav
 Zákony z let 1950 až 1990 dávaly  
přednost užívacím vztahům před 
právem vlastnickým. Proto již v zákoně 
229/91 Sb. /zákon o půdě/, bylo v § 19 
uvedeno, že k zpřístupnění pozemků 
budou prováděny pozemkové úpravy. 
Ještě v roce 1991 přijala Česká 
národní rada  zákon č. 284/91 Sb. o 
pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech. Od 1.1.2003 probíhá řízení o 
pozemkových úpravách podle zákona 
139/2002 Sb. o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech, v obecné části 
se řídí zákonem 71/1967 Sb. o správním 
řízení. Řízení o rekonstrukci přídělů a 
komplexní pozemkové úpravě v k.ú. 
Drnholec bylo zahájeno před účinností 
zákona 500/2004 Sb. o správním řízení 

a proto podle § 179, odst.2, citovaného 
zákona bude správní řízení postupovat 
podle zákona platného v době zahájení 
správního řízení.   
 Původní mapy byly vyhotoveny 
v souřadnicové soustavě na našem 
území nazývané Svatý Štěpán, podle 
počátku souřadnicového systému, 
který tvořila věž dómu sv. Štěpána ve 
Vídni.. V roce 1927 byl přijat nový 
katastrální zákon, podle něhož všechna 
měření  týkající se hospodářských map 
musela být prováděna v tzv. soustavě 
JTSK /Jednotná trigonometrická síť 
katastrální/, která platí dodnes.   

Postupně v souladu s rozvojem 
legislativy na úseku pozemkových 
úprav, zeměměřičství, katastru nemo-
vitostí, ochrany zemědělského půdního 
fondu a dalších navazujících zákonů, 
se pozemkové úpravy staly nástrojem 
ke zvelebení krajiny a zvýšení její 
ekologické stability. Na úseku katastru 
nemovitostí slouží od druhé poloviny 
90-tých let k obnově katastrálního 
operátu. Zvláště důležitý je tento bod 
v oblastech s nedokončeným přídělo-
vým řízením na okrese Břeclav.

1.2 Nedokončené přídělové řízení
Po II. světové  válce došlo 

téměř na polovině plochy okresu 
Břeclav ke konfiskaci majetku Němců, 
kolaborantů a nepřátel národa podle 
dekretů prezidenta republiky č. 12/45 
Sb. a dekretu č. 108/45 Sb. Konfiskace 
a příděly v těchto obcích byly doplněny 
technickohospodářskými úpravami 
(scelováním) podle zákona č. 47/1948 
Sb.,  /původně bylo zahájeno přídělové 
a scelovací řízení podle vládního 
nařízení 171/1940 Sb. o scelování/. Ve 
většině případů se totiž nepřidělovaly 
původní pozemky podle bývalého 
pozemkového katastru, ale grafickým 
přídělovým plánem byly vytvořeny 
zcela nové pozemky. Tak tomu bylo i 
v k.ú. Drnholec. Vzhledem k tomu, že 
hovoříme o katastrálních územích, kde 
převahu tvořili noví nabyvatelé, došlo 
ke spojení přídělového a scelovacího 
řízení. Od účinnosti zákona 47/1948 Sb. 
o scelování bylo totiž scelování v obcích 
s převahou nových vlastníků povinné /§ 
33, odst.4 citovaného zákona/. 
 Celý problém spočívá ve skuteč-
nosti, že ani konfiskační, ani přídělové 
řízení nebylo v žádné obci dokončeno, 
návrh v grafickém přídělovém plánu 
nebyl vytyčen v terénu a následně 
zaměřen a přídělové řízení nekončilo 
zaknihováním nového vlastníka v po-
zemkové knize. Byly sice vytvořeny 
nové parcely, ale pouze v projekčních 

kancelářích. 
 Další kroky měly následovat podle 
zákona 90/1947 Sb. ze dne 8. května 
1947 o provedení knihovního pořádku 
stran konfiskovaného nepřátelského 
majetku a o úpravě některých právních 
poměrů vztahujících se na přidělený 
majetek. Velký problém v přídělových 
obcích je v tom, že majetek nebyl beze 
zbytku konfiskován, ale byli zde po 
válce také starousedlíci - Češi, případně 
další občané, kteří se neprovinili pro-
ti čs. státu a nebyli vysídleni, ale zůs-
tali v obci i s majetkem, dále právnic-
ké osoby, jejichž majetek konfiskaci 
nepodléhal a rovněž tak se jednalo o 
majetek obcí, okresu, země a státu, 
který konfiskaci také nepodléhal./Ú.l. 
71/1945 Sb./ Těmto starousedlíkům 
nebyla v pozemkové knize vyznače-
na konfiskace, ale se svými pozemky 
vstoupili do směny při technicko-
hospodářských úpravách pozemků 
podle zákona č. 47/1948 Sb. V po-
zemkových knihách jsou vedeni dál 
jako vlastníci, u směn existují pouze 
návrhy - výkazy směn - podle kterých se 
knihovní pozemek navrhuje vyměnit za 
pozemek po scelení v novém umístění 
i označení. Směnné protokoly však, 
pokud existují, jsou většinou pouze 
návrhy bez podstatných náležitostí 
(podpisů, razítek ap.) Důležitá je také 
skutečnost, že grafické přídělové plány 
byly projektovány do map v měřítku 
1:5000, které vznikly „sražením“ 
původních map 1:2 880 fotografickou 
metodou se všemi nepřesnostmi, které 
měly původní mapy.
 Přesnost grafického přídělového 
plánu se pohybuje v odchylkách od 10 
do 30m. 

1.3 Společná zařízení
 Předmětem řízení o pozemkových 
úpravách není jen obnova katastrálního 
operátu, ale také provedení prostoro-
vého a funkčního uspořádání pozemků 
ve vymezeném katastrálním území, 
což v sobě obsahuje jejich scelování 
nebo dělení, přičemž objektivním 
požadavkem je zajištění jejich přístup-
nosti a využití takovým způsobem, aby 
byly vytvořeny podmínky pro racionální 
hospodaření vlastníků půdy. V těchto 
souvislostech se k pozemkům v rámci 
plnění předmětu veřejné zakázky 
uspořádávají vlastnická práva a s nimi 
související věcná břemena, zajišťují 
se, resp. vytvářejí se podmínky pro 
zlepšení životního prostředí, ochranu 
a zúrodnění půdního fondu, vodního 
hospodářství a zvýšení ekologické 
stability krajiny (soubor takto 
navržených prvků se nazývá územní 

Pozemkové úpravy v katastrálním území Drnholec.
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systém ekologické stability, zkratkou 
ÚSES). Výsledky pozemkových úprav 
slouží pro obnovu katastrálního operátu 
a jako závazný podklad pro územní 
plánování.
 V rámci řízení o pozemkových 
úpravách se podle ust. § 9 odst. 8 
zákona 139/2002 Sb. o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech  
zpracování návrhu nového uspořádání 
pozemků předchází zpracování „Plánu 
společných zařízení“, kterými jsou 
zejména:
a)  opatření sloužící ke zpřístupnění 
pozemků jako polní nebo lesní cesty, 
mostky, propustky, brody, železniční 
přejezdy a podobně.
b)  protierozní opatření pro ochranu 
půdního fondu jako protierozní meze, 
průlehy, zasakovací pásy, záchytné 
příkopy, terasy, větrolamy, zatravně-
ní, zalesnění a podobně.
c)  vodohospodářská opatření slou-
žící k neškodnému odvedení povr-
chových vod a ochraně území před 
záplavami jako nádrže, rybníky, úpra-
vy toků, odvodnění, ochranné hráze, 
suché poldry a podobně,
d)  opatření k ochraně a tvorbě život-
ního prostředí, zvýšení ekologické 
stability jako místní územní sys-
témy ekologické stability, doplnění, po-
případě odstranění zeleně a terénní ú-
pravy a podobně.
 V případě společných zařízení 
technického charakteru jde o nové 

stavby nebo o rekonstrukce, popřípadě 
modernizace staveb stávajících.  
 Po nabytí právní moc rozhodnutí o 
schváleném návrhu pozemkové úpravy, 
zahájí pozemkový úřad realizaci 
společných zařízení. 

1.4 Informace pro účastníky řízení
 Účastníky řízení o pozemkových 
úpravách vlastníci pozemků, které  
jsou dotčeny  řešením v  pozemkových   
úpravách  podle §  2 (dále jen „vlastníci  
pozemků“) a fyzické a právnické  osoby, 
jejichž vlastnická nebo jiná věcná  
práva k pozemkům mohou být řešením 
pozemkových  úprav přímo dotčena; za 
takové osoby se nepovažují vlastníci, 
pro jejichž pozemky se   v pozemkových  
úpravách pouze obnovuje soubor geo-
detických   informací .
 Účastníkem řízení jsou rovněž 
obce, v jejichž územním obvodu  jsou 
pozemky zahrnuté do obvodu pozem-
kových  úprav;  účastníky  mohou  být  
i obce, s jejichž územním obvodem 
sousedí pozemky zahrnuté do obvodu 
pozemkových  úprav, pokud  do 30 dnů 
od výzvy příslušného pozemkového 
úřadu přistoupí jako účastníci k řízení 
o pozemkových úpravách, (dále jen 
„obec“).
  Dne 5. 3. 2007 se uskutečnilo ú-
vodní jednání, na kterém byli účastníci 
řízení seznámeni s cílem a průběhem 
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Drnholec.            Ing.Josef Haar

vedoucí Pozemkového úřadu Břeclav-ředitel

Hospodářsko technická úprava 
pozemků (HTÚP) v katastrálním 

území  městyse Drnholec      
 V katastrálím území městyse Drnho-
lec byly dosud provedeny pouze částečné 
pozemkové úpravy vesměs v blízkém okolí 
intravilánu městyse,  a to např. tratí Blata, 
Nad Blatama, Za Husovou ulicí 2 tratí, nad 
Husovou ulicí, tratí Výsluní, U křížku atd. 
 Zbývající část bude řešit komplexní 
pozemková úprava, která projedná všech-
ny zbývající pozemky v našem k. ú. Drn-
holec. 
 Zhruba před půl rokem se uskutečnilo 
výběrové řízení na dodavatele těchto prací, 
z něhož vítězně vyšla fi Geodis Brno. Tato 
bude některé úseky práce zajišťovat i jiný-
mi geodetickými firmami např. Geodézií 
Břeclavsko, se sídlem v Mikulově. Pracov-
níci jsou zkušení a znalí naší problematiky 
přídělové obce. Následovalo jednání svola-
né zadavatelem Ministerstvem zemědělství, 
Pozemkovým úřadem Břeclav, které stano-
vilo hranice pozemkových úprav. 
 Zklamáním pro nás byla skutečnost, 
že do pozemkové úpravy, i když bylo 
předběžně za určitých podmínek i částečně 
přislíbeno, nebyla zahrnuta lokalita Výsluní 
zastavěná objekty bydlení. A to byl právě 
důvod, pro který nebylo možno sem loka-
litu zahrnout. Prostředky poskytované stá-
tem smí být použity výhradně na úpravu 
zemědělských pozemků. Pro občany Výsl-
uní to znamená, že svou situaci ve věci vy-
řízení získání do svého majetku  pozemků 
pod stavbami rodinných domku, dvorů a 
zahrad mohou řešit geometrickými plány 
s vyjasněním vlastnických vztahů - možno 
objednat u znalců problematiky Geodezie 
Břeclavsko v Mikulově. V rámci HTÚP 
jsou řešeny pouze vlastnická práva, uživa-
telská práva se neřeší. 
 V naší obci je také několik vlastníků 
půdy, jejichž vlastnictví existuje, avšak 
v katastru nebylo identifikováno. Tito 
občané se musí sami zajímat o vyhlašování 
jednotlivých jednání, nebudou zváni, 
vzhledem k tomu, že jejich vlastnictví buď 
na katastru není vedeno vůbec nebo s ne-
srovnalostmi. Pouze v této komplexní po-
zemkové úpravě mají šanci své vlastnictví 
a zejména určení pozemku docílit. 
 V komplexní úpravě budou mít vlast-
níci po dohodě možnost výměny vlastnic-
kých práv k pozemkům. Z tohoto důvodu je 
důležité, aby se vlastníci  jednání účastnili. 
Rada městyse Drnholec na svém zasedání 
navrhla složení komise pro tuto komplexní 
HTÚP a to s ohledem na znalost proble-
matiky, zastoupení větších vlastníků, zá-
stupců městyse atd. následovně: Josef 
Čápek, ing. Marcinčák Petr, Šebesta 
Vojtěch, Dřevojánková Hana, ing. Holec 
Stanislav, ing. Novosad Josef, Malík 
Radek, Kronovit Lubomír, Malík Josef ml., 
Valášek Stanislav a Šebesta Karel. Úvod-
ní jednání bylo zadavatelem svoláno na 
5. března 2007 do kinosálu kulturního 
domu v Drnholci.   
                         Informace úřadu městyse Drnholec      

Místní komunikace „U Sýpky”  
v Drnholci 
 Vzhledem k tomu, že se v našem 
městysi v poslední době často diskutuje 
otázka úseku místní komunikace na 
ulici „U Sýpky“ v dolní části spojující 
ul. Hornickou a sídliště, dovolte nám 
poskytnout k této problematice naše vy-
světlení.
 Zhruba před pěti lety stáli zastupitelé 
před problémem, že v naší obci nejsou sta-
vební místa. Vytipovali úsek „U Sýpky“, 
jehož vlastníkem byl Pozemkový fond 
ČR Břeclav. Na základě schváleného 
územního plánu z r. 2000 však mohly 
být podle zákona o půdě obci bezplatně 
převedeny pouze poloviny stavebních 
míst, druhé poloviny musely být před-
nostně nabídnuty restituentům. Z těchto 
důvodů musela být zpracována změna 
č.1 územního plánu, což byla otázka 
vyřizování na 2 roky. Stavebníci, kteří 
se rozhodli stavět již byli netrpěliví. 
Samozřejmě chtěli začít stavět co nej-
dříve dokud bude materiál levnější, 
úroky z úvěrů nižší atd. Přistoupilo se 
tedy k povolení staveb bez inženýrských 
sítí (elektřina, voda, plyn atd.) na základě 
prvního zpracovaného geometrického 
plánu. Toto v budoucnu přineslo ty 
problémy, že vozovka potřebné šíře v 

určitém úseku se sem zkrátka nevešla, 
aniž by se zasáhlo do soukromého 
majetku a nově vybudovaných hodnot 
jiných občanů. Představitelé obce se 
tehdy za pomoci odborníků snažili si-
tuaci řešit, což se nepodařilo. Jsme si 
vědomi, že současný stav není ideální. 
Že při stavbě takového rozsahu se ne 
vždy vše podaří tak jak bychom chtěli, 
by měli uznat hlavně ti občané, kteří 
stavěli své domy a zjistili, že i při vší 
opatrnosti a obezřetnosti, se jim vše, tak 
jak si naplánovali nepodařilo. 
 Představitelé městyse dnes již ví, 
že pokud nebudou pro stavební místa 
zajištěny inženýrské sítě, nebudou tato 
místa pro stavbu poskytnuta (nakonec to 
nový stavební zákon ani nedovoluje).
 Pro 2 lokalitu „Pod Sýpkou“ jsou 
vyřízení veškeré pozemky. Otázkou ale 
nyní zůstává, kdy bude městys schopen, 
buď získat dotaci na inženýrské sítě nebo 
z vlastního rozpočtu vyčlenit  zhruba 12 
mil. Kč, aby ti, kteří se rozhodnou zde 
zůstat a stavět, byli uspokojeni. 
 V neposlední řadě je zde riziko, 
že při hotových inženýrských sítích roz-
hodně budou - díky některým nezodpo-
vědným stavebníkům - vznikat na nových 
vozovkách, obrubnících atd., mnohdy 
neodstranitelné škody.     Josef Čápek
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Pokračování ze strany 5.

 V sobotu 3. 3. 2007 uspořá-
dala TJ Dynamo Drnholec tradiční 
Šibřinky. Velká návštěva a „plesalo“ 
se až do půl čtvrté do rána. 
 Díky sponzorům se podařilo 
zajistit tombolu, která opravdu stála za 
to. Horské kolo, motorová pila, fabka, 
pokrývky atd. 

Letošního karnevalu se účastnilo 73 masek. Někomu se to může zdát málo, ale sál zaplnily někdy až celé rodinné klany. 
Rodiče tak vytvořili báječnou atmosféru, za což jim patří veliké díky. Karneval by nebyl, kdyby nebylo sponzorů a těm patří 
také poděkování. Jsou to firmy Macháček, Hanák, městys Drnholec, Ing. Nečas a Mgr. Bárta. Děkujeme a těšíme se na další 
tak vydařené akce.                       Mgr. Bronislava Šimčíková

Mezinárodní den žen
 Ve středu 7. 3. 2007 se uskutečnila 
oslava MDŽ, kterou pro důchodkyně uspořádal 
Sbor pro občanské záležitosti. Předsedkyně 
SPOZ ing. Rucká přivítala všechny přítomné 
a uvedla kulturní program. Ten nacvičily p. uč. 
Bejdáková, Sejkorová a p. vychovatelka Kři-
vánková s dětmi ZŠ a školní družiny. Vystoupení 
se všem velice líbilo a bylo odměněno velkým 
potleskem. Chtěly bychom touto cestou podě-
kovat jak p. učitelkám, tak i dětem. Starosta 
pan Čápek popřál všem ženám k jejich svátku, 
děti rozdaly kytičky a následovala volná zábava 
při občerstvení, které přichystaly členky SPOZ. 
Myslíme si, že jsme prožily velice příjemné od-
poledne a že žádná z 30 ti přítomných žen 
nelitovala obětovaného času. Ba naopak.  
 Možná, že časem přibude těch, kteří bu-
dou ochotni vyměnit čas strávený sledováním 
televizních seriálů za čas strávený mezi přáteli. 
Těšíme se na další setkání s vámi.
      Členky SPOZ

Š ibøinky

ZE  společenského 
ŽIVOTA 

karneval

18.
února

DìTskýDìTský karneval
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Skončila zimní sezóna 
 Dne 3. 3. a 4. 3. 2007 se konalo 
ukončení zimní sezóny mladých hasičů. 
Soustředění proběhlo na drnholecké ha-
sičské zbrojnici. Děti postupně přicházely 
v sobotu po obědě. 
 Až jsme byli všichni, začali jsme 
hrát vědomostní a pohybové soutěže. Me-
zitím starší děvčata chystala svačinu pro 
celý regiment. V podvečer jsme si pustili 
pár filmů a po chutné večeři se konala 
diskotéka. Aby byl večer zajímavější, tak 
po večerce nám starší hasiči ukázali, jak 
vypadá takový hasičský zásah. Houklo se 
ruční sirénou a jelo auty na „Starátko“, 
kde byly zapáleny krabice a bylo prove-
deno likvidování požáru. Po krátké před-
nášce jsme jeli zpět. Hasiči nám ukázali 
vybavení aut. Pak nastaly velké diskuse 
filosofického rozsahu a po nich spánek. 
Ráno jsme posnídali, uklidili a pokračovali 
jsme v zajímavých činnostech. Po dobrém 
obědě jsme si vyrazili zaplavat do krytého 
bazénu v Blučině. 
 Byly to sice náročné dva dny, 
ale stály za to. Máme opět o pár zážitků 
víc. A tímto bych chtěla poděkovat za o-
chotu těm, co uskutečnili večerní ukázkový 
výjezd.              Blanka Marková 

DÁMSKÝ 
KLUB

 Dámský klub v Drnholci se schází 
pravidelně každé druhé pondělí v 18.00 
v knihovně nebo v klubu důchodců, 
podle toho, jaká  činnost je naplánována. 
Klub navštěvují ženy, které se chtějí něco 

nového dozvědět, naučit nebo předat své zkušenosti.  Na prvním setkání jsme si 
ujasnily, co očekáváme od klubu a jak často se budeme scházet.
 Na druhém setkání jsme se měly možnost dozvědět něco o tom, jak 
pečovat o svoji pleť, kdy navštívit kosmetický salón, co s péčí o nehty a vlasy.
Poslední dvě setkání jsme se věnovaly velikonoční tématice. Některé z nás jsme 
poprvé pracovaly s aranžovací pistolí, zjistily jsme, že nápad jen nestačí, ale 
je potřeba i zručnosti a  trpělivosti. Pak si již můžeme ozdobit příbytek svým 
výrobkem nejen v období svátků jara. 
 Poslední setkání se neslo  vůní perníkového těsta. Recepty dodaly samotné 
aktérky klubu. Zdobení perníčků bylo pro mě to nejtěžší. Pevná ruka a fantazie 
chyběla. Jen tiše jsem záviděla lehkost a zručnost lektorkám, které nám ochotně 
předvedly, co umí. Děkuji všem, které jsou ochotny se podělit o své umění a těším 
se opět na něco nového.

informujeK n i h o v n a 
V lednu a únoru se v knihovně nejen 
četlo, ale i soutěžilo. Nejpilnější čtenářkou 
za měsíc leden se stala paní Josefa Seďová, 
v únoru to pak byla slečna Veronika Liptáková. 
V roce 2006 bylo celkem registrováno 167 čte-
nářů, kteří si půjčili celkem 8 870 knih a časopisů. 
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2006 byl 7 394 knih 
a časopisů. V letošním roce máme již 148 registrovaných čtenářů, kteří navštívili 
633krát knihovnu a půjčili si 2 113 knih a časopisů. Zároveň se rozjely kurzy pro 
začátečníky práce na počítači. Gratuluji jim, že dokázali udělat ten první krůček, 
držím palce, aby je nepřešla píle, zájem a humor při poznávání zajímavostí a 
informací na internetu.  
 Tento měsíc je měsícem knihy a internetu. Nejdříve bych chtěla pozvat 
čtenáře i nečtenáře na prodejní výstavu knih a dále pak vyzývám všechny dluníky, 
kteří nebyli v knihovně déle jak půl roku, aby v co nejkratší době vrátili zapůjčené 
knihy. Děkuji a přeji hezky strávené chvíle nad pěknou knihou.   
                Mgr. Bronislava Šimčíková

KZ připravuje...............
- kroužek aerobiku při ZŠ Drnholec 
a taneční skupina NXS a Little Girls při 
KZ městyse Drnholec zúročí své půl-
roční snažení při tanečních přehlídkách 
v Miroslavi a Mikulově, nesoutěžní ta-
neční přehlídku chystáme i v našem 
kinosále a to v měsíci dubnu pro místní 
i přespolní – máte se na co těšit….

- v rámci Dne Země mladí čtená-
ři z knihovny vyhlašují soutěž o „nej-
pěknější popelnici“ Drnholce – hodno-
tit budou děti, kdo chce, může se za-
pojit  

- dramatický kroužek Kulturního 
domu bude reprezentovat městys Drn-
holec poprvé na divadelním festivalu 
pro děti, který se koná v Hustopečích 
ve dnech od 23.4. do 27.4. 2007, držme 
pěstičky ….

- pro MŠ, ZŠ a zájemce z řad spo-
luobčanů připravujeme divadelní vy-
stoupení  na měsíc květen

- Dámský klub připravuje ke Dni 
matek výstavku ručních prací v přísálí 
Kulturního domu v Drnholci 

- Svaz žen ve spolupráci s Dohlí-
žecím výborem Coopu pořádají 22.4.‘07 
zájezd na Floru do Olomouce

Knihovna Drnholec pořádá v období 
od 14.7.2006 do 28.7.2007

LETNÍ TÁBOR
S celotáborovou hrou:“Hrdinové Jaroslava Foglara „.

Táborová základna zůstává opět v Hornicích u Jemnice.
Cena 15 denního tábora je 2 500Kč. 

V ceně je zahrnuta doprava, ubytování ve dvoulůžkových 
stanech s podsadou, 5x denně strava a výlet do Telče.  

Zájemci si mohou přihlášky vyzvednout přímo u paní Šimčíkové v knihovně 
nebo v ZŠ Drnholec u RNDr. Kalandrové

od 28. února 2007. 
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 Můžete zhodnotit povolební uspo-
řádání v Drnholci z pohledu SNK 
Drnholec 2006?
 K této otázce jsem se vyjádři-
la na ustavujícím zasedání zastu-
pitelstva obce v listopadu 2006. Nevím, 
zda-li je nyní aktuální se k tomuto té-
matu vracet. Stručně: SNK Drnholec 
2006 nepodpořilo složení rady obce, 
neboť jsme navrhovali  složení rady 
v poměrném zastoupení stran dle zís-
kaných mandátů. Tento návrh nebyl 
přijat a vznikla tak koalice ODS a 
KDU-ČSL. Podpořili jsme návrh, aby 
pan Čápek vykonával funkci starosty 
obce, protože od občanů získal nejvíc 
hlasů. Nyní jsme považováni za opo-
ziční stranu, i když mě osobně se toto 
dělení nelíbí, protože si myslím, že za-
stupitelstvo by mělo po volbách spo-
lupracovat a nedělit se na koalici a 
opozici. Počtem obyvatel nejsme zase 
až tak velká obec, i když nám byl 
navrácen historický název městys.   
 Jak si představujete spolupráci 
v zastupitelstvu, zejména se současnou 
radou?   
 Cestu ke spolupráci vidím v pře-
konání určitých osobních averzí a ne-
důvěry, která je patrná při zasedáních 
zastupitelstva. Domnívám se, že si pl-
níme své povinnosti zastupitelů ply-
noucí ze zákona – vyjadřujeme se 
k předkládaným návrhům a tlumočíme 
připomínky občanů. Byli jsme osloveni, 
abychom měli svého zástupce ve fi-
nančním výboru. Vzhledem k tomu, 
že ani jeden z nás není ekonom, tuto 
nabídku jsme nevyužili. Rovněž jsme 
neobsadili místo v kontrolním výboru, 
protože složení bylo původně stejné 
jako v minulém volebním období a 
kontrolní výbor pracoval dobře, proto 
nebylo potřeba tento výbor  rozšiřovat 
o další členy. Respektovali jsme i návrh 
rady obce, aby byli odvoláni členové 
Školské rady, kteří zde byli zvoleni za 
obec minulým zastupitelstvem (Kalan-
drová, Šimčíková, Janeček), i když 
jim nevypršel mandát a umožnili jsme 
volbu nových členů. Jiné oficiální 
jednání s SNK neproběhlo. Myslím si, 
že z naší strany nejsou stavěny žádné 
bariéry. Nemáme žádné předsudky, 
s kým spolupracovat a s kým ne. Vel-
mi si vážíme důvěry, kterou jsme od 
občanů dostali a kteří vyjádřili naší vol-
bou souhlas s volebním programem 
SNK Drnholec 2006. V rámci možností 
se budeme snažit o jeho naplnění. Náš 
postoj vyjadřuje koneckonců i citát A. 
Einsteina zvolený jako motto volebního 
programu  SNK Drnholec 2006: „Pouze 
život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“.
 Řadu let jste členkou zastupitel-
stva obce, v posledním volebním obdo-

bí jste byla členkou rady obce. Mohla 
byste vyjmenovat věci, které přispěly 
k lepšímu životu v obci nebo které se za 
tu dobu podařilo v Drnholci zrea-
lizovat? 
 Myslím si, že mě nepřísluší 
hodnotit uplynulá období. Práci za-
stupitelstva, rady a starosty hodnotí spo-
luobčané ve volbách. Navíc v zastu-
pitelských orgánech obce působím více 
jak 20 let, což je velmi dlouhé období, 
které je jistě lépe zachyceno v obecní 
kronice. Za tuto dlouhou řadu let jsem 

získala spoustu zkušeností, setkala jsem 
se a spolupracovala s mnoha zajíma-
vými lidmi, celkem detailně znám 
problematiku obce. Považuji za přiro-
zené, že se člověk zajímá a stará o 
místo, kde žije. Tuto „práci” řadím mezi 
své koníčky, vždycky mě bavila a stále 
baví. Ale takových lidí, kteří se zajímají 
o dění kolem sebe, je v Drnholci hodně. 
Proto doufám, že za čtyři roky bude 
Drnholec opět krásnější a občané budou 
spokojenější.
 Děkuji za rozhovor                             -db-

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
 Rada městyse Drnholec na svém zasedání rozhodla uskutečnit v našem městysi 
sbírku oděvů, šatstva, povlečení, dek a nádobí pro humanitární organizaci Diakonia 
Broumov.
 Organizací byli pověřeni zaměstnankyně úřadu městyse a kulturního zařízení 
Drnholec.Samotná sbírka se uskutečnila ve dnech 16. 3. 2007 až do pátku 23. 3. 
2007 s místem sběru v Klubu důchodců. Celkem se nasbíralo velké množství - téměř 
plná skříňová Avie. Bylo skutečně obdivuhodné kolika lidem opravdu záleží na jiných 
občanech, kteří se ne vždy vlastní vinou ocitnou ve svízelné situaci. Odevzdávali 
šatstvo pěkně vyprané,vyžehlené a naskládané. Za tuto námahu a vůbec za proje-

venou solidaritu, rada městyse všem 
upřímně děkuje. Současně děkuje všem 
dobrovolníkům z řad občanů, kteří při 
sbírce vypomáhali.

Rozhovor s členkou zastupitelstva městyse Drnholec RNDr. Janou Kalandrovou

Činnost STKO, s r.o. po 30. 9. 2007 - uzavření skládky v Drnholci
 Svoz tříděných odpadů bude nadále probíhat beze změn. STKO ve spolupráci s 
EKO-KOMem rozšíří počty kontejnerů na plast a nově zavede třídění směsných obalů 
tzv. TETRAPACK. Kontejnery obce obdrží zcela zdarma.
 Svoz nebezpečných odpadů bude pokračovat beze změn.
 Svoz směsného komunálního odpadu od fyzických osob i podnikatelských sub-
jektů prostřednictvím popelnic a kontejnerů, bude nadále organizován tak, že odpad 
bude odstraňován nejméně dva roky na skládce v Žabčicích (ASA) za smluvní cenu, 
která nebude vyšší než cena za skládkování v Drnholci.
 Jelikož se jedná o skládku, jejíž vzdálenost není výrazně větší než na skládku v 
Drnholci, nehrozí výrazné změny cen ani za dopravu odpadů. STKO má projednánu 
možnost ukládat odpad i na skládku společnosti Hantály a.s. Zde se bude cena řídit 
usneseními VH společnosti Hantály a pro STKO bude stejná jako pro akcionáře spo-
lečnosti Hantály a.s.
 Další možností je, že po rekonstrukci spalovny v Brně bude možné určitou část 
našich odpadů spalovat v této spalovně. Cena za spálení se bude řídit obchodními 
podmínkami SAKO Brno, bude však garantována krajským úřadem, tak aby byla 
přijatelná pro občany.
 Ostatní odpady bude možnost ukládat na zmíněných skládkách v Žabčicích a v 
Hantálech. Toto ukládání bude možné dvěma způsoby:
1). Původce uzavře smlouvu s majitelem skládky a sjedná si smluvní cenu.
2). Původce uzavře smlouvu s STKO a jejím prostřednictvím uloží odpad na skládku 
za cenu smluvenou mezi STKO a majitelem skládky.
              Volánek Stanislav - prokurista STKO
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Oprava lisovny sklepu si 
vyžádala krutou daň.

 Dne 25. 2. 2007 ve 14.27 nám byl 
operačním střediskem HZS Břeclav ohlá-
šen výjezd k zavalené osobě v Pasohláv-
kách. K místu neštěstí ve 14.30 okamžitě 
vyjíždí první vozidlo CAS 25 Š 101 
K v počtu 1+5 a druhé vozidlo CAS 25 Š 
706 RTH 1+3. Po příjezdu na místo byla 
již přítomna RZS z Pohořelic, která če-
kala na naši pomoc. Zaklíněná osoba 
byla pod velkým kusem pilíře, se kte-
rým nebylo možno pohnout jinak, než 
za pomocí zvedáků a hydraulických 
rozpínáků. Při vyprošťování byly zkon-
trolovány životní funkce, které již byly 
nulové. Celý zásah trval cca 15 min. 
Vyproštěná osoba následkům těžkého 
poranění bohužel podlehla. Tento fakt 
konstatovali již zasahující lékaři.
 Důvod pro napsání tohoto článku 
je, aby lidé kteří provádí takové opravy 
starších sklepů postupovali s maximální 
opatrností a nepodceňovali bezpečnost 
práce respektovali vlastní bezpečnost.
            Jiří Malík velitel směny B 

VRBICE / DRNHOLEC (luk)
 Navzdory negativnímu postoji Rady Jihomoravského kraje, myšlenka výstavby 
větrných elektráren na Břeclavsku není mrtvá.
Svědčí o tom neutuchající zájem dalších obcí, které začínají opět vstupovat do jednání 
s odbornými firmami dodavateli větrných elektráren. Poslední případ je z Drnholce, 
kde obec nedávno povýšená na městys obdržela nabídku na výstavbu větrného parku. 
Podle projektu by v katastru Drnholce na vybrané lokalitě mělo být postaveno 17 až 20 
větrných elektráren
 „Asi před dvěma lety dostala obec nabídku k výstavbě „větrníků“. Předchozí 
zastupitelstvo nebylo tomuto způsobu získávání ekologické elektřiny nakloněno. 
Možnost výstavby větrného parku se objevila začátkem letošního roku znovu. Proto 
jsme ji zařadili na nejbližší jednání našeho zastupitelstva. Osobně jsem pro výstavbu. 
Denně vidíme tyto stavby v sousedních Břežanech i Rakousku a nikomu to nevadí. Od 
projektu si slibujeme finanční přínos do pokladny městyse. Takto získané prostředky 
budou využity pro rozvoj našeho městyse. V lokalitě, kde by měl být větrný park 
vybudován, jsou ideální podmínky (např. na místo je vybudována asfaltová cesta). Navíc 
po ukončení činnosti elektráren je smluvně ošetřena i otázka jejich likvidace, kterou by 
provedla daná firma,“ uvedl místostarosta Drnholce Mgr. Alois Švejda. 
 Přestože se Česká republika zavázala při vstupu do Evropské unie, že do r. 
2010 bude mít 10 procent výroby veškeré energie z obnovitelných zdrojů, zastupitelé 
Jihomoravského kraje se stavějí k výstavbě větrných elektráren negativně. V loňském 
roce dokonce žádost obce Vrbice na výstavbu větřáků krajští zastupitelé nedoporučili. 
„Bylo by to v rozporu s energetickou koncepcí kraje,“ řekl zástupce odboru životního 
prostředí jihomoravského KÚ Ing. Jiří Hájek. Jak prohlásil zástupce firmy Ventureal 
Ing. Jiří Přikryl, „pokud budou mít zastupitelé Drnholce  zájem na vybudování větrného 
parku, nabídneme jim standardní podmínky naší firmy a pak lze daný projekt nadále 
rozvíjet.“
  Firma nabízí za jednu elektrárnu podle předpokládaného výkonu 50 až 75 000 
korun ročně, dále jednorázový příspěvek 100 000 při zahájení stavby a další peníze 
jsou určeny na pozemky. Další nezanedbatelnou výhodou je vybudování nebo zpevnění 
některých přístupových polních cest k elektrárnám.   

Obce větrné elektrárny nevzdávají

 Vcelku nemilé překvapení čekalo 
21. března obyvatele obytných domů č. 17 
a 19 na ulici Dělnická při návratu ze 
zaměstnání. Tři asi třicetileté jehličnany, 
jež tvořily přirozený předěl mezi oběma 
obytnými zónami a oživovaly a ověžovaly 
tento kousek pozemku, na němž tlumily 
uzurpátorské snahy betonových sloupů 
vedení vysokého napětí a trnasformátorové 
pseudoskulptury o vizuální nadvládu, byly 
nakonec nuceny vzdát se svého práva 
na existenci ve prospěch svých neživých 
rivalů.
 Smutek i hněv se staly reakcí na tento 
krok ve stylu o “nás bez nás”. Snad by se 
ještě dalo “ohrožení elektrického vedení 
ze strany stromů” zamezit dalším ořezem 
větví - jak už se jednou stalo v loňském 
roce. Hořkost vyvolala i naprostá absence 
snahy upozornit předem na opodstatnění 
a nutnost tohoto zákroku okolobydlící. 
Stromy byly přece součástí jejich životního 
prostředí.
 Vysvětlujte to pak dětem.....
  

Drnholecký masakr motorovou pilou

-  k-

Pozůstatky “padlých”.

Mýtina s dominantou vítězného slouipu.
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 Řekněte mi prosím něco o vašem 
životě a podnikání v naší obci.
 Podnikáme 15 let a pracujeme 
10–12 hodin denně. Od samého 
začátku jsme si museli zvyknout na 
to, že každodenní přežití závisí na 
našem velkém úsilí, které musíme 
vynakládat a neustále přemýšlet, jak 
zaměstnat našich 14 pracovníků, aby 
mohli zabezpečit zase oni své rodiny. 
Tato situace nás donutila uvažovat 
úplně jinak, než jak si vůbec může 
občan-nepodnikatel představit. Zvykli 
jsme si na scénář, který se dá přirovnat 
situaci, kdy vás někdo hodí do vody 
a řekne: „plav”. Přes všechny trable, 
které provází všechny podnikatele, nás 
těší, že za tuto dobu jsme získali mnoho 
zákazníků z různých oblastí i zaměření 
a také mnoho cenných informací.  
 Vzhledem k tomu, že se mimo 
jiné zabýváme komunální technikou, 
jsou naším největším klientem (asi 60 
%) právě města a obce na území celé 
naší republiky. Často i různá místa 
navštěvujeme, a proto máme přehled o 
tom, co se dá v těchto celcích změnit k 
lepšímu. Jsou různé možnosti i různé 
problémy specifické pro každou jednu 
obec nebo město, je ovšem mnoho 
společných záležitostí, které se dají 
promítnout i do našeho městyse. Rád 
bych svou přítomností v zastupitelstvu 
napomohl k novým řešením a takése 
podílel na rozhodnutí, jak bude 
naloženo s daněmi všech podnikatelů v 
obci. Málokterý občan našeho městyse 
ví, kolik jen naše malá firma odvede 
daní, ze kterých má užitek každý jeden 
občan.Proto i podíl těch, kteří podnikají, 
by měl mít v zastupitelstvu svoje místo.  
 Jaký názor máte na činnost obce v 
minulosti a dnes?
  Špatná nebo žádná rozhodnutí 
z minulosti mají ještě stále negativní 
vliv na život v obci. Jsem první rok 
v zastupitelstvu a překvapilo mne, 
jak obec hospodařila. Zdá se mi, že 
v minulých obdobích se vše v obci 
odvíjelo tak nějak samospádem a 
nevyvíjela se téměř žádná aktivita pro 
navýšení rozpočtu obce. Zde vidím 
velký problém a zároveň závazek, 
jak život v obci pozvednout. Je třeba 
přemýšlet a aktivně vyhledávat pří-
ležitosti k získávání financí na občan-
skou vybavenost. Finanční prostředky, 
které městys přijímá v první řadě z daní 

podnikatelů, by měly být využívány 
mnohem efektivněji. Jsem toho názo-
ru, že s penězi, které má městys 
každoročně k dispozici není nakládáno 
dostatečně efektivně. S tímto např. také 
souvisí otázka větrných elektráren či 
jiných energetických zdrojů. Pokud 
této šance jako městys nevyužijeme, 
přijdeme o možnost získat nemalých 
financí do ročního rozpočtu pro mnoho 
dalších let. Paradoxem je, že pokud tuto 
možnost nevyužije Dnholec, využijí ji 
jiné obce a větrníky budou o pár metrů 
dál. Dokud budu v zastupitelstvu, budu 
hlasovat o věcech tak, jako bych musel 
o nich rozhodnout ve vlastní firmě.

 Jaký máte pocit z činnosti v za-
stupitelstvu 4 měsíce po volbách?
 Jako velmi negativní jev vidím, 
že zastupitelé byli zvyklí sedět, vy-
slechnout si rozhodnutí rady a nepodíleli 
se aktivně na spolurozhodování a dis-
kusi o věcech týkajících se občanů 
v širším a hlavně dlouhodobějším hori-
zontu. Myslím si také, že nové složení 
členů zastupitelstva vneslo jinou, 
pozitivní atmoféru do dění v Drnholci. 
Dále bych chtěl na tomto místě 
zdůraznit, že pro každého podnikatele, 
který je v zastupitelstvu, to znamená 
velký závazek už vzhledem k jeho 
maximálnímu časovému vytížení v jeho 
profesním životě. Přesto bych chtěl být 
nápomocen alespoň zdravým názorem a 
dobrým rozhodnutím ve správné chvíli.  
 Jak se díváte na práci nového 
místostarosty pana Švejdy?
 Získáním pana Švejdy na post 
místostarosty obdržel městys vysokou 
devizu pro její další rozvoj. Je velmi 
aktivní a mám názor, který bych chtěl 
i prosadit, že by měl být uvolněn pro 
funkci místostarosty. Vedle starosty, 
který by spíše měl být k dispozici 
občanům na úřadě, je právě neza-
stupitelná funkce místostarosty, který 
by měl mít čas k vyřizování důležitých 
záležitostí souvisejících s hledáním 
možností, jak získat finanční zdroje 
pro náš městys, jak a co by se dalo 
pro městys zařídit, tak, aby se život 
kolem nás měnil k lepšímu. Právě v této 
době, kdy musíme hledat zdroje příjmů 
v podobě např. grantů z EU, je třeba, aby 
měl čas a prostor pro tuto práci. Granty 
EU využívá úspěšně mnoho obcí. Víme, 
že je složité obstarat tyto finance, ale 
není to nemožné.V minulosti nebyly 

možnosti, jaké jsou dnes, a pokud ne-
bude člověk, který bude mít pro 
tuto práci pěníze a čas, městys tím 
nic nezíská. Jinými slovy řečeno: 
Místostarosta nás bude stát peníze, ale 
ty se nám mnohonásobně zase vrátí 
zpět, když se podaří vyřídit jen zlomek 
toho, co se dnes nabízí. Dle mého 
názoru má pan Švejda velký potenciál 
a měli jsme možnost už několikrát 
se přesvědčit o tom, že věci dotahuje 
do konce. Toto je názor mnoha další 
spoluobčanů. Pan Švejda má ode mne 
plnou podporu. 
 Jak jste spokojen s informovaností 
občanů?
 Přestože má obec místní rozhlas a 
zlepšila se informovanost přes internet, 
stále nejsou občané informováni dosta-
tečně o dění v obci. Hovořili jsme o mož-
nostech zavedení tzv. obecního televiz-
ního kanálu, kde by si občané denně na 
svých televizních přijímačích mohli pro-
hlédnout aktuální informace z dění ob-
ce. S tímto mediálním zajištěním jsem 
se setkal v jiných, mnohem menších 
obcích. Dále si pak myslím, že je třeba 
občany opakovaně informovat o tom, 
v které situaci kam volat. V občasníku 
by měl také občan nalézt adresu stránek 
městyse a elektronickou adresu. Mám 
představu o tom, že i interní uspořádání 
kanceláří samotného městyse by mělo 
být zařízeno tak, aby občan měl přístup 
na tento úřad po celý týden.  

Rozhovor s panem Pavlem Macháčkem
OÈIMA PODNIKATELEOÈIMA PODNIKATELE

Statistika: 
Počet návštěvníku webových 
stránek Drnholce od začátku 

roku 2007 stoupá. 

počet návštěvníků 
01. týden 2007      248 
02. týden 2007      301 
03. týden 2007      380 
04. týden 2007      320 
05. týden 2007      149 
06. týden 2007      319 
07. týden 2007      263 
08. týden 2007      300 
09. týden 2007      184 
10. týden 2007      492 
11. týden 2007      499 



11

  Dne 7. ledna 2007 povolal k sobě 
Pán života a smrti P. Cyrila Metoděje 
Kuběnu. P. Cyril Metoděj Kuběna se 
narodil 15. května 1915 v Kulířově, 
kněžské svěcení přijal 5. července 1941 
v Brně. Od roku 1979 až do své smrti 
působil jako kněz důchodce v domově 
důchodců na Žernůvce. V letech 
1954 - 64 působil v duchovní správě 
v Drnholci u Mikulova / od roku 1958 
také v Jevišovce /. Místní a novosedelští 
farníci na něj nezapomněli a přicházeli 
mu blahopřát, naposledy 6. července 
2006 k jeho 65. výročí kněžského 
svěcení. P. Cyril Metoděj Kuběna vy-
dal knihu Mystický zjav Panny Márie 
Turzovskej, ve které popisuje své 
zázračné uzdravení ze slepoty na 
přímluvu Panny Marie. Svým dílem 
vydává P. Kuběna svědectví o svých 
hlubokých duchovních zkušenostech a 
vzdává hold Panně Marii, uctívané na 
poutním místě Turzovka.
 Níže uvedená ukázka z knihy nese 

název Atentát na Sv. Otce Jana Pavla II. 
/13. května 1981/
 „Musím se přiznat, že mám celou 
řadu roků velmi pevnou, řekl bych 
přímo osobní vazbu na Svatého Otce 
Jana Pavla II. Nedokázal bych její 
původ vysvětlit a zdůvodnit. Se Sv. 
Otcem jsem se nikdy osobně ani v 
těsné blízkosti nesetkal. A stejně úcta 
k uznávané a obdivované autoritě hlavy 
církve dost dobře nemůže objasnit 
osobní rozměr tohoto vztahu. Snad 
následující
zážitky o něm podají alespoň svědectví. 
Několik týdnů před atentátem v květnu 
1981 jsem byl vnitřním hnutím neustále 
přitahovaný ke Svatému Otci. Z ničeho 
nic jsem začal být na jeho osobnost 
velmi citlivý. Byl jsem vedený k pros-
bám o pomoc. Každý večer jsem se 
modlil vkleče a prosil o pomoc pro 
něho. Jednou večer jsem zapomněl. 
Najednou, - už jsem byl celkem při-
pravený ke spánku, mě myšlenka na 
vynechanou službu úplně vyhodila z 
postele. Byl to přímo fyzický tlak, který 
mě srazil k pokleknutí a přivedl k prosbě 
za Svatého Otce. Týden před atentátem 
jsem měl znepokojující sen: Byl jsem 
ve své farnosti. Můj bratr Florián mě 
naháněl s puškou a chtěl mě zastřelit. 
Nikdy bych od něho nic podobného 
neočekával. V hrůze a zmatku jsem před 
ním utíkal. Utekl jsem do temnoty, kde 
jsem se skryl. Podařilo se mi to, že mě 
skutečně nenašel a neublížil mi.
 Asi tři dny před atentátem můj 
nepokoj značně vzrostl. Nechápal jsem 
jeho příčinu, ale nemohl jsem ho nijak 
zaplašit. Procházel jsem se kolem našeho 
ústavu na Žernůvce. Sestra Představená 
Terezie Motáčková mi ve stodole 
čistila auto. Přišel jsem k ní a říkám: 
“Sestřičko, měl bych vám pomoct, ale 

nejsem ničeho schopný. Musím od rána 
neustále myslet na Svatého Otce. Něco 
nedobrého se děje, nevím co, ale musím 
být v trvalém spojení s ním.” Sestřička 
už poznala moje zvláštní výroky a řekla, 
abych se neobával, že to auto umyje 
sama. Následující dva dny bylo moje 
znepokojení náhle vystřídané úplným a 
hlubokým pokojem.
 V den atentátu před májovou po-
božností se objevila sestra Celestýna 
a vážně řekla: „Víte, co hlásili? Na 
Svatého Otce spáchali atentát!” V 
tom okamžiku mi problesklo hlavou 
vysvětlení původu celého mého před-
cházejícího napětí. Hned jsem se obrátil 
do svého nitra, a tam jsem našel úplný 
pokoj. Bez přemýšlení jsem odpověděl: 
“Nebojte se, Svatý Otec se z toho 
dostane!”
 Za krátkou dobu přišly i pod-
robnější zprávy a s nimi i neočekávaný 
výklad mého tíživého snu s bratrem 
Floriánem. Svatý Otec, když se pro-
bral po operacích z narkózy, údajně 
prohlásil: “Co jsem udělal mému bra-tru 
Ali Agcovi, že na mě vystřelil?” Nevím, 
do jaké míry je tento výrok přes-
ný, ale v podobě, v jaké se ke mně 
dostal, přinesl rozuzlení i pro mě.

 Vybral a přeložil P. J. Komárek, 
duchovní správce

Vzpomínka na P. Cyrila Metoděje Kuběnu

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DRNHOLECKÁ CHASA
     Jak už většina našich spoluobčanů ví, bylo v roce 2006 založené občanské sdružení s názvem Drnholecká chasa o.s. Avšak ty, 
kteří to ještě nevědí,  chceme touto cestou o nás informovat. Důvodů pro založení vlastního sdružení bylo několik, avšak největší 
důvod byl povzbuzení kulturního života v Drnholci. Tímto povzbuzením máme na mysli především pořádání různých kulturních akcí, 
ať už zábav, masopustního průvodu a jiných. Také chceme obnovovat tradice, které byly v Drnholci zavedeny, ale z různých důvodů 
se od nich opustilo. A nechceme jen obnovovat staré tradice, chceme i zavádět tradice nové. Samozřejmě chceme udržet a rozvíjet 
tradice, které tu fungují již řadu let (tradiční krojované hody). A protože nikdo není mladý věčně, chtěli bychom také pracovat s dětmi 
a mládeží, abychom si tak vychovali řádné nástupce.
 V současné době od svého vzniku má naše sdružení na čtyři desítky členů a zájem o členství ve sdružení roste. Našimi velkými 
cíli letošního roku jsou zakoupení vlastních krojů pro celou chasu, otevření místního kulturního centra v MKZ mapující historii a 
současnost kulturního dění v Drnholci a blízkých obcí. V neposlední řadě nás čeká příprava na 1. ročník festivalu v roce 2008, který 
chceme v Drnholci pořádat. Mezi přípravami na dosáhnutí těchto cílů však nezapomeneme na kulturní život v obci a již nyní se 
můžete těšit na akce námi pořádané či spolupořádané:

 9. 4. 2007   – Krojovaný průvod svobodných mládenců na velikonoční pondělí
 20. 4. 2007   – Koncert skupiny ARGEMA, začátek ve 21.00, předkapela Red Hot Chili Peppers – revival
 30. 6. – 1. 7. 2007  – Tradiční krojované hody, hlavní pořadatel: TJ Dynamo Drnholec, spolupořadatel: Drnholecká 
       chasa o.s.
 Tyto akce jsou našimi hlavními akcemi letošního roku. V případě pořádání či spolupořádání dalších akcí Vás budeme 
neprodleně informovat.Více informací naleznete na našem oficiálním webu www.drnholeckachasa.cz 
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Program kina Drnholec 
duben * květen * červen 2007

27. dubna    pátek v 19 hodin 

NOC V MUZEU
Dobrodružná komedie      59,-

4. května  pátek v 1. hodin 

LOVECKÁ SEZÓNA
Animovaný rodinný film     40,- a 59,-

11. května  pátek v 19 hodin

ŠTĚSTÍ NA DOSAH
Drama/komedie         59,-

18. května    pátek v 19 hodin  

KRVAVÝ DIAMANT
Thriller/drama           59,-

25. května    pátek  v 19. hodin

HUDBU SLOŽIL, 
SLOVA NAPSAL
Hudební komedie     59,-

6. června     středa 19 hodin

300: BITVA   U 
THERMOPYL              
Historický film             59,- 

15. června   pátek v 19 hodin  

DREAMGIRLS
Muzikál                                     59,-

22. června    pátek v 19 hodin

GOYOVY PŘÍZRAKY 
Drama                                     59,- 

VŠEM BÝVALÝM 
ČLENKÁM 

PĚVECKÉHO SBORU! 
Sbor pro občanské záležitosti chystá oslavu 
30. výročí založení pěveckého sboru 

v Drnholci. 
Chcete si zazpívat a zavzpomínat? Přihlaste se, 

prosím, co nejdříve u paní Věry Hadašové
nebo paní Marie Švejdové.

AKCE HOTELU DRNHOLEC***

7.-9. dubna 2007
VELIKONOČNÍ JEHNĚČÍ PEČENĚ 

Přijďte a ochutnejte jehněčí pečeni u příležitosti 
Velikonočních svátků.

21. dubna 2007 – od 16 hodin
DEGUSTACE ŠPANĚLSKÝCH VÍN 

Koná se v restauraci našeho hotelu a začátek je 
v 16:00 hodin. Prosíme o rezervaci na tel. čísle 

519 519 217 nebo na recepci hotelu.

    Okresní přeborník ve šplhu
   Na okresním přeboru ve šplhu výborně repre-
zentoval naši školu a městys Drnholec starší žák 
Marek Tomola z  9. třídy. Na 4,5 m dlouhé tyči 
získal za čas 2,52 vteřiny titul okresní přeborník.  
              Gratulujeme.

K nepřehlédnutí.....

Příští číslo Drnholeckého občasníku vyjde v červnu 2007 - uzávěrka dalšího čísla 25. 5. 2007.  
DRNHOLECKÝ OBČASNÍK
Vychází  6x ročně v nákladu 500 ks.
Místo vydávání: Drnholec
Registrační číslo:    MK ČR E 11710 
Vydavatel:                Městys Drnholec, IČO 283 142, adresa redakce: 691 83 Drnholec, Kostelní 368     
Šéfredaktor:             Ing. Vlastimil Pospíchal
Redakční rada:        Jiří Janeček, Jiří Staša, Daniela Wornell
Číslo 2/2007 vydáno dne 3. dubna 2007.                                                               Cena zdarma.
Další informace o životě v Drnholci na www.obecdrnholec.cz      Příspěvky elektronickou poštou na e-mail: podatelna@drnholec.mikulovsko.cz 


