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Slovo starosty
Vážení spoluobčané
dostáváte do rukou další číslo Občasníku, pro mne zvláštní tím, že je první po
mém zvolení starostou. Původně jsem zde
nechtěl opakovat, co jsem již řekl na zasedání zastupitelstva po volbě starosty,
co již proběhlo v tisku a co jsem psal na
internetových stránkách městyse. Uvědomil jsem si ale, že ne všichni byli na zastupitelstvu, ne všichni mají možnost čerpat
informace z internetu a ne všichni čtou ten
který tisk.
Chci Vám zde znovu poděkovat za to, že
jste mne podpořili při posledních volbách
do zastupitelstva obce i přes to, že zde žiji

s rodinou relativně krátkou dobu. Velmi pozitivním, ale i zavazujícím signálem je i to,
že mne zastupitelé zvolili výraznou většinou
hlasů a že nikdo nebyl proti. Velmi dobře si
uvědomuji, že práce starosty není a nebude
jednoduchá, že je náročná na čas a nerozlišuje mezi pracovním dnem, víkendem
a svátkem. Chci Vás požádat, abyste se
nebáli za mnou přijít se svými problémy, rád Vás vyslechnu a pokud to bude
v mých silách a v mé kompetenci, tak se
Vám budu snažit pomoci.

Nyní Vám chci sdělit, co se v Drnholci
za poslední dva měsíce událo, co je v běhu
a co plánujeme:
Pokračuje oprava historické radnice. Bylo
kompletně dokončeno statické zajištění, bu-

dova byla v úrovních stropů stažena ocelovými táhly, byly dozděny zborcené klenby,
sanovány trhliny, byly vytvořeny železobetonové věnce a pod nestabilní pilíře bočního křídla byly navrtány piloty. Tyto práce
jsou obecně velmi drahé a nejsou vidět.
Nás stály 3,3 mil. Kč, z toho na 2 mil. Kč
si městys vzal úvěr. Při demontáži podbití
dřevěného stropu v patře byla objevena
původní renesanční výzdoba stropu, která je tvořena motivem vinné révy. Byly
učiněny kroky k záchraně této jedinečné
výmalby, strop byl restaurátory staticky
zajištěn, byly vyměněny poškozené části nosných trámů, středový příčný trám
zcela chyběl a byl nahrazen novým. Výmalba byla zpevněna a zakonzervována,
nakonec bylo přistoupeno k zaplynování
stropu z důvodu zničení dřevokazných
škůdců. Tyto práce stály 200 tisíc Kč.
Samotné restaurování výmalby bude provedeno až na závěr celkové rekonstrukce
radnice a bude stát 0,5–0,6 mil. Kč. Taktéž
proběhla kompletní oprava střechy. Byly
sundány střešní tašky a původní laťování,
vazba, která je ve velmi dobrém stavu byla
napuštěna přípravkem proti dřevokazným
škůdcům, byla instalována podstřešní fólie,
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střecha byla přelaťována novými latěmi.
Původní střešní taška bobrovka (poštorenka
z roku 1957) byla z větší části ve vynikajícím stavu a proto byla k překrytí střechy
použita znovu. Byly instalovány kompletně nové klempířské prvky. Tyto práce stály
0,6 mil. Kč. Na rekonstrukci jsme v letošním
roce získali dotaci z Jihomoravského kraje
ve výši 150 tisíc Kč, na dobré cestě je
snad získání dotace ve výši 350 tisíc Kč
z Ministerstva kultury. V loňském roce
byly získány dotace ve výši 370 tisíc Kč.
Samozřejmě pokračuje úsilí o získání té
zásadní finanční částky ve výši 18 mil.
Kč na dokončení rekonstrukce z fondů
Evropské unie.
Bohužel taktéž budova stávajícího úřadu
městyse je ve stavu, který je pro Drnholec
spíše ostudou. Týká se to zejména stavu fasády a úpravy okolí – chodníků a parkoviště. Byl proto osloven projektant, který dostal
za úkol spočítat opravu této budovy a to ve
dvou variantách. První varianta bude vypracována na základě výsledků a doporučení
energetického auditu, který již byl pro budovu vypracován v loňském roce. Energetický audit počítá se zateplením fasády, zateplením stropů, výměnou oken atd. Druhá
varianta bude počítat jen
s opravou fasády a výměnou oken. Uvidíme, jaké
částky z toho vyplynou
a potom se rozhodneme,
zda jsme vůbec schopni
tuto opravu započít a v jakém časovém horizontu.
A v letošním roce je v
rozpočtu počítáno se zakoupením měřičů a ukazatelů
rychlosti v obci. Budou instalovány ve vjezdech do
Drnholce ze tří směrů. Od
Hrušovan, od Litobratřic
a od Mikulova. Pokud se

osvědčí, nebude důvod v příštím roce nenainstalovat další ve směru od Pasohlávek.
Součástí dodávky bude i software, který
zpracovává statistická data a bezdrátově je
přenáší do počítače na úřad městyse. Bude
zde možno vyčíst, kolik aut z jakých směrů přijíždí, jakou rychlostí, v jakém čase
atd. Tato data můžeme otiskovat v dalších
číslech Občasníku, můžeme je také použít
při jednáních s policií a dalšími orgány státní správy apod. Měřiče budou instalovány
na sloupech veřejného osvětlení, ze kterých
budou i napájeny. Problém ovšem nastává
ve směru od Litobratřic, kde veřejné osvětlení není. Logické by bylo umístit měřič ještě před Výsluním, ale to nám zřejmě nebude
povoleno, protože začátek obce je umístěn
před Novým vinařstvím. V nejbližší době
proto proběhne schůzka s odborem dopravy MěÚ Mikulov a s dopravním inspektorátem Policie Břeclav o přesunutí začátku
obce a měřiče rychlosti před Výsluní. Jestli
budeme úspěšní, si v tuto chvíli netroufám
odhadnout – v minulosti se to nepovedlo.
Součástí jednání bude taktéž návrh na umístění dopravních značek omezujících vjezd
na Výsluní vozidlům těžším 3,5tuny.
Jelikož městys nemá v současné době jediné
volné stavební místo pro zájemce o výstavbu
rodinných domků, byly v minulých dnech učiněny kroky k přípravě druhé etapy výstavby rodinných domů v lokalitě Pod Sýpkou. Proběhlo
jednání s projekční firmou, která pro tuto etapu
zpracuje projekt inženýrských sítí a komunikací až po fázi stavebního povolení. Budu-li optimista, tak první rodinné domky by zde mohly
začít vyrůstat v letech 2011-2012. Jedná se o 28
stavebních míst. Chci proto požádat budoucí
zájemce o výstavbu RD na této lokalitě, aby
se hlásili na úřadu městyse již nyní z důvodu zmapování zájmu. Samozřejmě jim bude
představena zastavovací studie.
Zastupitelstvo na svém posledním zasedání odsouhlasilo záměr vybudování

sběrného dvora. Hledání vhodného pozemku pro tento účel nebylo jednoduché.
V podstatě jediné místo, které je pro tento
účel vhodné a které nekoliduje s územním
plánem, je prostor kolem současné výkupny
kovů, případně přímo na jejím místě. V tomto případě by výkupna kovů byla součástí
sběrného dvora. To ale ukáže jednání s provozovatelem výkupny, které je domluveno
na nejbližší dny. Sběrný dvůr bude službou
pro občany, ale doufáme také, že po jeho vybudování přestanou vyrůstat černé skládky
kolem městyse. Budete zde moci odevzdat
do příslušných kontejnerů prakticky veškeré druhy odpadů od staré sedačky až po
nefunkční televizor a to buď zcela zdarma,
nebo za velmi symbolický poplatek. Nyní
máme velkou šanci na sběrný dvůr získat
dotaci. Finanční spoluúčast obce by byla
10% z celkových nákladů. Ty ještě nejsou
vyčísleny, ale předpokládáme, že by mohly
být něco kolem 4 mil. Kč.
V posledních měsících registrujeme snahu firem v katastru městyse vybudovat fotovoltaické elektrárny. Ty, které mají vlastní
pozemky, dostali od zastupitelstva souhlas s
jejich vybudováním. Jiné nás žádají o pronájem pozemků, které ale zatím z důvodu
neukončené pozemkové úpravy pronajímat
nelze. Za pronájem jednoho hektaru nabízí
roční nájem 100 tisíc Kč po dobu životnosti
elektrárny, která je nejméně dvacet let. Jedná se o cca třináct hektarů na více místech.
Vidíte, že finanční přínos pro Drnholec by
to byl nezanedbatelný. S výstavbou elektrárny již započala společnost ENERGEO
s.r.o z Prahy, která ji buduje na Výsluní
na vlastním pozemku po levé straně asfaltové vozovky vedoucí k bývalé skládce.
Tato společnost městys žádá o pronájem
dalších pozemků a navíc k výše uvedenému ročnímu nájmu nabízí za každou instalovanou MW investici ve výši půl miliónu
Kč na instalaci fotovoltaických panelů na
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střechu základní školy. Nakolik budou
tyto společnosti ve svém snažení úspěšné,
nevíme. Musí mít souhlas E.ONu, musí
zde být dostatečná kapacita přenosové
sítě aj.
Pro obyvatele ulice Dyjská je velmi dobrou zprávou to, že se po tříletém úsilí podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství na vybudování kanalizace. Jedná
se o významnou částku, která jak doufám,
bude moci být použita i na opravu vozovek
a chodníků na ulicích, které již byly odkanalizovány v minulých letech. Získání této
dotace považuji za velký úspěch, protože
v Jihomoravském kraji bylo evidováno asi
30 žádostí a Drnholec byl v malé skupině
šesti nebo sedmi úspěšných žadatelů. Doufáme, že smlouva o poskytnutí dotace bude
podepsána v nejbližší době a práce budou
započaty již v letošním roce.
Městys v současné době eviduje nedoplatky od občanů za nájemné, služby
spojené s nájmem a za odvoz odpadů ve
výši asi 300 tisíc Kč. Jelikož je tento stav
neudržitelný, největší dlužníci, jejichž
dluhy jsou i v řádech desítek tis. Kč, byli
proto přizváni na úřad, byl s nimi sepsán
protokol o uznání dluhu a byly domluveny
splátkové kalendáře. Pokud tyto dohody
poruší, další kroky městyse budou velmi
razantní, počínaje výpovědí z nájmu, exekucí atd. Je třeba říci, že tyto dluhy narůstaly několik let, aniž by dotyční měli
sebemenší snahu dát své věci do pořádku.
Dále evidujeme nedoplatky od poměrně
velké skupiny občanů, které jsou v řádech
stokorun a tisícikorun. Z velké většiny se
jedná o nedoplatky za odvoz odpadu. Žádáme proto tyto občany, aby se dostavili
na úřad a dali si své věci do pořádku.
Na doplnění dětského hřiště u školy byl
objednán kolotoč, další pružinová houpačka a informační tabule, která podle před4

pisů na dětském hřišti být musí. Doufáme,
že tyto nové prvky budou dětem sloužit
již o prázdninách. Celkové náklady budou
činit cca 85 tisíc Kč.
Od měsíce června budete vídat v ulicích
více pracovníků při úklidových pracích.
Rada městyse schválila zavedení Veřejné
služby pro občany v hmotné nouzi pobírající dlouhodobě sociální příspěvek. Ten
v současné době činí 3200 Kč. Aby si ho
tito občané zachovali v plné výši, musí pro
městys zdarma odpracovat třícet hodin měsíčně. Pokud toto nesplní, nebo tyto práce
nebudou chtít vykonávat, stát jim příspěvek sníží o 1000 Kč. U nás by mělo nastoupit asi osm občanů.

Nyní méně příjemné postřehy.
Městys se neustále potýká s černými
skládkami. Do okolí původní skládky, dávno uzavřené a zrekultivované jsou stále
vyváženy odpady, stavební suť apod. Další
skládka pomalu vzniká v lokalitě pod sýpkou
na místě, kde je deponována zemina vytěžená při budování inženýrských sítí a vozovek.
Odpady jsou vyváženy taktéž za mlýn a do
drnholeckého luhu. Také konec Lidické ulice není nejpůvabnější. A to se zmiňuji jen
o těch největších. Nepořádek je v podstatě
kolem celé obce. Taktéž je na pováženou,
když se vyváží do kontejneru u hřbitova
staré matrace, počítačové monitory, obaly
od PET lahví, domovní odpad apod. Chci
upozornit dotyčné občany, že pokud budou
přichyceni, čeká je nejen ostuda, ale i nejtvrdší možný postih. Samozřejmě likvidace
těchto skládek nás bude stát spoustu peněz,
času a práce.
Dále chci požádat občany, kteří v městysi
vlastní nemovitosti a neužívají je, aby se o ně
starali. To znamená, sekali trávu, vysekávali náletové dřeviny apod. V minulosti bylo v mnoha
případech zvykem, že za ně tyto práce vyko-

návali pracovníci obce – v některých případech to bylo omylem, v jiných z neznalosti
situace.
Žádám také občany, kteří mají v předzahrádkách vysázeny stromy a keře, které
prorůstají do chodníků a vozovek a omezují
pohyb osob a vozidel, aby je ostříhali, nebo
dali jiným způsobem do pořádku. Argumenty, že si sice tyto dřeviny před svými domy
vysadili, ale předzahrádky jsou na pozemcích městyse a tudíž by se jim o ně měli sta-

rat pracovníci obce, nemohou obstát.
Dalším problémem jsou překopy přes vozovky a chodníky, které občané provedli
z důvodu napojení svých nemovitostí na
vodovod, kanalizaci apod. a nedali je do
původního stavu. Jsou tím myšleny starší
překopy, které si už „sedly“. U čerstvých
překopů prosím, abyste doplňovali sedající
zeminu a nevznikaly tak nebezpečné nerovnosti v komunikacích.
Jan Ivičič, starosta městyse

Anketa ...........................................................................
V minulém čísle občasníku byly zveřejněny anketní lístky s osmi otázkami, kde jste mohli
vyjádřit své názory. Lístky vyplnili všichni tři občané Drnholce, kterým děkujeme a jejichž
odpovědi otiskujeme v plném znění:
1. Jaký by měl být formát občasníku?

6. Co vás naopak zarmoutilo?

Odpovědi: 1x ten méně nákladný na tisk,
2x zmenšený

Odpovědi: nepořádek před nákupním střediskem a na silnici, mříže na obecním úřadu,
katastrofální stav rozvodu vody (zejména na
ul. Tyršova), smutný pohled na to, co se udělalo v Drnholci vs. Jevišovka

2. Jak by měla vypadat jeho distribuce?
Odpovědi:

3x roznést po domech

3. Měl by se Občasník prodávat nebo doručovat zdarma? Pokud jste pro prodej,
za jakou finanční částku.
Odpovědi: 1x zdarma, 1x za 5 Kč, 1x za
20 Kč s dodatkem připočítat každému domu
ke stočnému
4. Kolikrát by měl ročně vycházet?

7. O čem byste si chtěli v Občasníku v letošním roce přečíst?
Odpovědi: víc přesných čísel (např. rozpočet, výdaje, náklady, ale detailně!!! - jako
Novosedly)
8. Zde máte možnost vyslovit se k problémům Drnholce

5. Co Vás v uplynulém období (v průběhu
posledních deseti let) v Drnholci potěšilo?

Odpovědi: chodníky na Hornické ulici, chce
to audit!, malá produktivita zaměstnanců
obce (myšleno úředníků, ne zaměstnanců
v terénu), neschopnost vedení vyběhat dotace atd.

Odpovědi: akce ke dni matek, vánoce, oprava radniční hospody, výstavba nových domů,
udržování zeleně a čistoty zaměstnanci úřadu

Jan Ivičič, starosta městyse

Odpovědi:

1x 5 – 6 čísel, 2x 4 čísla
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10. výročí HTS Novosedly
HTS, součást celosvětové skupiny LU-VE
Group, se specializuje na navrhování a výrobu
žebrových tepelných výměníků pro chladírenský průmysl a vzduchotechniku.
Společnost byla založena v roce 1999 a je
známá jako spolehlivý partner, který dbá na
nejvyšší standarty kvality, moderní vybavení
a dobře vyškolený personál.
Orientace na zákazníky, flexibilitou, řešením specifických zadání a kvalitou certifikované ISO ve velkých i malých sériích jsme
plynule vyrostli a stali se jedním z vedoucích
výrobců v naší oblasti.
V našem výrobním závodě o rozloze zhruba 10.000m2 na devíti výrobních linkách vyrobíme více než 300.000 jednotek ročně pro
významné odběratele z oblasti chladírenského
průmyslu a vzduchotechniky.
V sobotu 20. června oslavíme tuto důležitou etapu naší historie uspořádáním recepce
pro vážené osobnosti, činitele státní správy,
pro naše zákazníky, pro firmy našich partnerů
a především pro velkou rodinu našich zaměstnanců. Během oslavy proběhne inaugurace
naší nové výrobní haly.
V souvislosti s tímto výročím se firma
HTS rozhodla podpořit kulturní projekt mezinárodního významu a společně s Klubem
UNESCO v Aquilei a Regionálním muzeem
v Mikulově zorganizovala výstavu nezanedbatelného rozsahu pojmenovanou “Skvosty
gotiky – Vztahy mezi Furlanskem a Českými
zeměmi v době Akvilejského patriarchátu”,
která se bude konat v překrásných prostorách
zámku.
Na výstavě budou uvedena některá důležitá
díla, mezi nimiž vyniká Evangeliář sv. Marka
z Benátské baziliky, který má obrovskou uměleckou hodnotu a hluboký historický význam,
neboť se jedná o doklad diplomatických vztahů mezi Benátkami, Furlanskem a Českým
královstvím, v době vlády císaře Karla IV.
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Expozice se zaměřuje na zdůraznění nespočetných kulturních vlivů, které přispěly
k utváření uměleckého klimatu v období
pozdní gotiky ve Furlansku, a jeho rozšíření
do střední Evropy, částečně spojené s některými významnými osobnostmi jako byl
patriarcha českého původu, Mikuláš Lucemburský, nevlastní bratr Karla IV., českého krále a budoucího císaře Svaté říše římské,
který byl slavnostně přijat v městě Udine v
roce 1354, a jehož choť povolala k práci malíře Vitale da Bologna a další italské mistry do
vládcovských sídel, což silně ovlivnilo pražskou uměleckou tvorbu.
Výstava bude slavnostně zahájena právě
dne 20. června, a bude přístupná po celou letní
turistickou sezónu do poloviny září 2009.

S. Hupková

Slovo redaktora
Na tomto místě bylo původně poděkování mé maličkosti za práci pro Občasník. Mělo by to být poslední číslo
Občasníku, které jsem jako šéfredaktor
sestavoval. Rád bych tuto práci přenechal pro někoho mladšího. K rezignaci mě
vedou tyto důvody: můj mizerný zdravotní
stav, dále bych se rád soustředil na události
z historie především Drnholce a pokusil se
něco napsat.
A taky: Chtěl bych se omluvit těm občanům, na které se poslední Občasník
nedostal (přesněji první letošní číslo). To
bylo způsobeno novou formou distribuce, neboť je roznášen až do domu. Pokud se na někoho nyní nedostane, může
si výtisk vyzvednout v místní knihovně.
Tak tedy hodně štěstí.
Jiří Janeček

„Evropské peníze“ dorazily do školy
Základní škola a mateřská škola Drnholec se zapojila do dotačního programu Evropské unie
a České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Tím získala prostředky pro zvyšování úrovně práce školy. Žáci pátého až devátého ročníků
budou absolvovat dvakrát za rok projektové týdny. Tyto týdny budou naplněny praktickým
uplatňováním dovedností a znalostí nabytých v průběhu roku.
Učíme se nově, učíme se pro život, učíme se v 21. století.

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.02/01.0109
Já na to mám – projektovými týdny k dosažení
Název projektu:
kompetencí a autoevaluace školy
Zvyšování kvality ve vzdělávání v JihomoravNázev a číslo globálního grantu:
ském kraji – CZ.1.07/1.1.02
Název a číslo oblasti podpory:
Zvyšování kvality ve vzdělávání-7.1.1
Datum zahájení realizace projektu: 01.04.2009
Datum ukončení realizace projektu: 31.03.2011

Č.

Druh finanční podpory

Výše finanční
podpory (v Kč)

Podíl na celkových
způsobilých výdajích
(v %)

1.

Podíl národního spolufinancování
ze státního rozpočtu ČR

314 983,50

15

2.

Podíl příspěvku z Evropského
sociálního fondu

1 784 906,50

85

Soukromé spolufinancování
Celkové způsobilé výdaje

0
2 099 890,00

0
100

3.

Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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Jak probíhal první projektový týden
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M V době od 11. 5. do 15. 5. 2009 se žáci
páté třídy zapojili do projektového týdne „Já
na to mám“. Jejich úkolem bylo seznámit se
ve skupinkách se sousedními státy a získané
informace předat svým spolužákům. Týdenní
program byl velmi náročný. Díky přípravným
pracím se však žáci lehce vypořádali se závěrečným vystoupením.
V pondělí hledali informace na počítačích
o České republice a sousedních státech, které
pak zpracovávali do grafů. Druhý den je čekala beseda s „opravdovými“ Rakušany, kteří
dětem přivezli nejen informace o životě v Rakousku, ale připravili si pro děti občerstvení
v podobě bramborového salátu, vídeňského
řízku, hroznového moštu a pravých mozartových kuliček. Ve středu žáky čekala beseda o
Slovensku, kterou pro děti připravil pan Hupka s panem Janečkem. Mezi besedami děti vymýšlely křížovky, vyráběly koláže, dokončovaly mapy jednotlivých zemí. Ve čtvrtek žáci
navštívili místní knihovnu, kde formou práce
ve skupinách opět nabývali nové vědomosti o
sousedních státech a pod vedením knihovnice
paní Šimčíkové vyhledávali správné odpovědi v encyklopediích, na internetu, v časopisech. Odpoledne vystoupila již první skupina
se svojí prezentací, byla to skupina Rakousko. Se všemi svými znalostmi o Rakousku se
podělila s ostatními spolužáky. V pátek byla
opět beseda, tentokrát přijeli „opravdoví“ Poláci. Myslím si, že se děti dozvěděly o Polsku
mnoho zajímavých věcí. Po besedě následovalo vystoupení skupin Polsko, Německo
a Slovensko. To svoje vystoupení zakončilo
dokonce ochutnávkou tradičního slovenského
jídla, ochutnávkou halušek. Všechny skupiny
měly v daném jazyce přiděleného státu nacvičenou písničku, říkadlo či pohádku.
Všem dětem se většinou závěrečné vystoupení vydařilo, za jejich úsilí jim patří poděko-

Z

– posuďte podle krátkých komentářů, které byly přejaty z „Drbníku“.

vání. Poděkování patří za pomoc i rodičům,
besedujícím a všem vyučujícím, kteří s dětmi
pracovali a v jejich činnosti jim byli nápomocni.
Mgr. Hedvika Škrabalová
M Minulý týden se nesl v duchu projektu
„Já na to mám“, v 6. třídách zaměřený na
starověké Řecko. Žáci se libovolně rozdělili
do skupinek po 4-5 žácích, vypracovávali pracovní listy, ze kterých pak výstup tvoří katalog
cestovní kanceláře. V pracovních listech měli
úkoly ze všech hlavních předmětů, z plavání
(v Hrušovanech) a z exkurze. Dalšími výstupy
byla maska a maketa řeckého divadla. Všechny výtvory jsou vystaveny v prostorách školy.
Celkový dojem z celého týdne: chválím za
přinesený materiál, dívčí skupinky za aktivní
přístup. Kladný dojem mírně kazily neochota
pracovat a spolupracovat ve skupinkách, převážně chlapeckých.
Projektový týden „Já na to mám“ si šesté
třídy kromě plavání zpestřily i návštěvou ve
firmě Macháček v Drnholci. Exkurze byla
zaměřená na řemeslné práce. Ve firmě Macháček se nás velmi ochotně ujali - první den
(úterý 12. 5.) sám pan majitel, ve středu 13. 5.
nás provedl pan Růžička. Nakoukli jsme do
všech dílen, které se v prostoru firmy nachází,
někde si dokonce mohly děti i některé nářadí
vyzkoušet. Po hodinové prohlídce dílen jsme

naši návštěvu ukončili v prodejně, kde se prodávají náhradní díly k zemědělským strojům,
které firma prodává a provádí i opravy. Děti si
prohlédly i „galerii“ = regály se zbožím. Naši
žáci dostali na závěr zdarma občerstvení u nápojových automatů, tašky s prospekty firmy a každé dítě ještě obdrželo dvě propisky s firemním
logem. Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat
panu Macháčkovi za to, že prakticky ze dne na
den byl ochoten vzít nás na exkurzi, s panem
Růžičkou velmi pěkně povídali o každé dílně
a o všech nástrojích a nářadích. Děkujeme také
za dárky, které děti dostaly a v neposlední řadě
i za trpělivost, kterou oba pánové projevili při
provázení firmou.
Mgr. Soňa Zabloudilová
M Jak se žije v Evropské unii – to se pokoušeli zjistit žáci a žákyně sedmých ročníků
během „svého“ projektového týdne.
Absolvovali dvě besedy. První o Irsku, kterou
si v pondělí připravil náš bývalý žák Petr Smíšek, doplňující informace sdělil pan učitel Janeček. Petr tuto krásnou, věčně zelenou zemi,
poznával během dvou let, kdy tam pracoval.
Další „hosté“, Eva a Jan Zamojští, přijeli od
našich severních sousedů, z Polska, v pátek.
Zaujali především „jazykolamy“, když hovořili o odlišnostech mezi češtinou a polštinou.
Kromě společných besed si skupinky žáků
našly ve svém okolí člověka, který také žije/
žil, pracuje/pracoval v některé se zemí EU
a udělaly s ním/ní rozhovor, dále provedly
srovnání rozlohy a počtu obyvatel dané země
s Českou republikou a vytvořily slovníček
nejběžnějších obratů a také nás pozvaly na
zajímavé místo daného státu. Toto všechno
graficky zpracovaly na počítačích a výsledky
si můžete prohlédnout na nástěnce u jazykových učeben. Jedna z nejzdařilejších prezentací (o Rakousku) je vytvořena v „powerpointu“.
„Vedlejšími“ produkty týdenního snažení
jsou i ručně vyrobená pexesa a skládačky pro
páťáky, anketa mezi spoluobčany (čtvrtek,

náměstí a okolí v Drnholci), deníčky o každodenní práci, prezentace před spolužáky. I když se
zdá, že práce měli až, až, tak zbyl i čas na zábavu
(filmy, hry ve třídě). Myslím si, že se nejen mně,
ale i sedmákům (až na nějaké drobnosti) týden
vydařil. Z hodnocení a připomínek žáků a žákyň
se poučíme a příští rok třeba tento projekt bude
ještě lepší. Závěrem citace nejmenované skupinky: „Škoda, že takových projektových týdnů
není během školního roku víc.“
RNDr. Jana Kalandrová
M Osmáci se v rámci projektu „Já na to mám“
připravovali na volbu povolání. Podívali se
na úřad práce, navštívili několik firem, prošli
si počítačovými testy. Ze všech akcí zpracovávali následně po skupinkách reportáže, ze
kterých nakonec sestavili časopis. A aby toho
nebylo málo, předvedli výsledky své práce
prvňákům a čtvrťákům.
Mgr. Kateřina Smíšková
M Žactvo 9. ročníků si „užilo absolventského
týdne“. Od pondělí do čtvrtka se samostatně
připravovali na páteční zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky a zvoleného
volitelného předmětu. A v pátek si vyzkoušeli atmosféru při komisionálních zkouškách.
Celý týden probíhal pro každého absolventa
tak, jak si sám předem určil. Absolvent si na
sobě vyzkoušel svoje vlastnosti – poctivost,
systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost, spolupráci, smysl pro povinnost, samostatnost, schopnost vlastního rozhodování,
reakci při obtížných situacích, vlastní rozvoj
myšlení, sebehodnocení.
Výsledky odpovídají právě přístupu každého jedince k sobě. Celkově tento týden splnil
očekávání a při zkouškách většina studentů
předvedla svoje maximum.
Děkuji celému kolektivu učitelů, kteří se
podíleli na tomto projektu a dokázali tím, že
je možné se ke vzdělávání postavit novými
způsoby.
Mgr. Libor Smíšek
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Zpráva ze školní jídelny ZŠ Drnholec
Dne 9. 4. 2009 proběhla ve školní jídelně při
Základní škole Pohořelice soutěž nesoucí název „Regionální školní jídelna 2009“. Cílem
této soutěže bylo upozornit na práci ve školních
jídelnách. Soutěžily vždy dvoučlenné týmy,
které připravovaly deset porcí pro věkovou
kategorii 11 – 14 let, přičemž cena nanormovaného jídla nesměla překročit částku 35 Kč za
potravinu na jednu porci.
Do soutěže se přihlásila i naše školní jídelna
v zastoupení našich kuchařek paní Marie Pospíšilové a Pavly Sýkorové, které připravovaly následující menu:
• rajčatová polévka s kapáním
• kuřecí prsa ala Květka s vařenými brambory a petrželkou

• salát z čínského zelí
• jablkový moučník
Hodnotící komise ve složení ze zástupců
z oblasti hygieny, odborníků přes výživu
a stravování, ale i laiků hodnotili nutriční
hodnotu, vzhled i chuť připraveného menu.
Na základě čehož se naše jídelna umístila na
krásném druhém místě.
Kuchařkám patří poděkování za reprezentaci
jak naší školní jídelny, tak Základní školy Drnholec, dále oceňujeme jejich schopnost a um
připravit dobré a chutné jídlo pro strávníky
školní jídelny.
Alena Kratochvílová vedoucí ŠJ Drnholec

Mladí hasiči informují
Jednodenní výlet v Židlochovicích
Dne 21. 3. 2009 jsme byli pozváni na Den
integrovaného záchranného systému ku příležitosti požehnání nové zásahové technice
hasičů v Židlochovicích. Nabídka to byla
vcelku zajímavá, tak jsme se rozhodli pro
zpestření hasičského kroužku toto pozvání
přijat.
V sobotu ráno jsme vyrazili s dětmi na cestu, program začal v 10:00 hod. Farář Jan Hodovský slavnostně požehnal nové zásahové
technice. Moderní vozidlo CAS 20 Tatra 815,
které nedávno získala jednotka SDH Židlochovice, bylo pořízeno nákladem 6,8 milionu
korun z prostředků státu, města a kraje. Diváci
slavnosti na náměstí Míru se mohli zblízka seznámit také s novou cisternou zdejší jednotky
profesionálních hasičů. Ti na začátku letošního roku převzali cisternu IVECO. Jde o vozidlo v technickém provedení vybavené mj.
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také hydraulickým vyprošťovacím zařízením
pro zásahy u dopravních nehod na dálnici D2
a okolních komunikacích. Slavnost pokračovala pestrým programem, stovky diváků
sledovaly ukázky hašení požáru historickou stříkačkou SDH z Hrušovan u Brna.
Jde o plně funkční požární vozidlo Škoda
z roku 1927.
V další části Dne IZS profesionální i dobrovolní hasiči předvedli zásah u dopravní
nehody dvou aut s vyprošťováním zraněného řidiče a hašením hořícího motoru, hašení
požáru pánve s jedlým olejem, hašení hořící
propanbutanové lahve i ukázky práce hasičů
- lezců při slaňování a záchraně osob z výšek
a hloubek. Na náměstí se s moderní technikou
představili rovněž policisté a strážníci Městské policie. Potlesk patřil ukázkám jednotky
jízdní policie s koňmi a policejních psovodů
se svými cvičenými psi. Akce byla zakončena ukázkou malých hasičů při hašení auta
z papírových krabic, samozřejmě pod do-

hledem profesionálních hasičů. Sice to byla
jenom krabice, ale zásah zvládly opravdu
jako dospělí hasiči. Dětem se to velice líbilo.
Měli možnost si prohlédnout předváděnou
techniku a také se do ní posadit. Po skončení
ukázek a po odjezdu techniky jsme byli pozvání na prohlídku hasičské zbrojnice. Byla
to zajímavá zkušenost a děti mají aspoň představu, jak to opravdu chodí při službách lidí,
kteří každý den zachraňují nejen majetek, ale
i životy lidí.
Tímto bych chtěla poděkovat panu Bronislavovi Kocmanovi, že nám tuto prohlídku
umožnil.

Dvoudenní dubnové soustředění
Abychom se trošičku odreagovali a připravili na dlouhou šňůru soutěží, uspořádali
jsme dvoudenní nocování na hasičské zbrojnici v Drnholci. Účast byla hojná. Začali
jsme v pátek tréninkem na Starátku, v podvečer jsme došli na hasičku a vyhladovělí jsme
se pustili do zapečených těstovin, které nám
udělala naše vedoucí Renata k večeři. Měli
jsme slíbený pěkný program na sobotu, tak
jsme měli jít brzy spát, ale nějak to nešlo.
Večer jsme si pustili pár filmů na DVD, ale
ani to nepomohlo. Usínali jsme kolem jedné
hodiny ráno.
Nemohli jsme se dočkat, co pro nás vedoucí připravili, proto byl brzký budíček.
Po vykonané hygieně jsme se nasnídali,
sbalili si věci a zamířili na Strátko, kde
jsme hráli spoustu her. Čas tam rychle utíkal a nám začalo kručet v břiše, tak jsme se
vrátili zpět. Vedoucí ohřáli výborný oběd,
který nám předvařila paní Pospíšková a za
to jí děkujeme. Některá děvčata jela na vystoupení v tanci a zbytek jsme měli malou
siestu. Byli jsme utahaní z dopoledne, tak
jsme si pustili pohádku a trošičku jsme si
odpočinuli. Po příjezdu děvčat jsme vyrazili na koupání do Blučiny.

Po příjezdu jsme zjistili, že v bazénu nikdo není, tak jsme byli rádi, že máme celý
bazén pro sebe. Mysleli jsme, že tam vydržíme minimálně dvě hodinky, ale voda byla
tak studená, že jsme asi po hodince a půl
museli jít ven. Ale nám to nevadilo, protože v bufetu dělají vynikající párky v rohlíku.
Až jsme utratili všechno kapesné, které jsme
doma od rodičů dostali, vyrazili jsme na zpáteční cestu. Po cestě jsme se domlouvali na
táboráku a opékání buřtů. Asi v půlce skoro
všichni usnuli, tak nám bylo jasné, že to s tím
opékáním nebude tak horké. Po návratu na
hasičku jsme vybalili mokré plavky a ručníky a těšili se na dobrou večeři. Starší děti
pořád měli ještě plno energie, proto přišel
Dalibor Huťka s Romanem Šlachtou, kteří
učili holky slaňovat na zdi před garážemi.
Těm se to tak zalíbilo, že nechtěli vůbec
skončit. V neděli ráno jsme dětem ještě nachystali snídaní a postupně si pro ně chodili rodiče.
Byl to vcelku náročný víkend alespoň pro
nás vedoucí. Ale na druhou stranu, pokud
chceme udržet tak hojný počet mladých členů, tak musíme pořádat i takové akce, kde
se děti poznávají a prožijí taky něco jiného
než dny plné povinností a tréninku. Chtěla bych také upozornit, že naše mládež je
tak šikovná, že si založila své vlastní hasičské stránky. Tímto bych chtěla poděkovat Kryštofovi Lambotovi, že se toho ujal
a udělal i pěknou prezentaci tohoto soustředění. Byla bych ráda, kdybyste na tyto
stránky zavítali a popřípadě napsali své
komentáře a názory: www.sdh-mladez-drnholec.blog.cz

Soutěže
Soutěžní sezóna nám začala 9. 5. 2009
v Tvrdonicích. Závodilo se ve štafetách
4x60 m a požárních útocích. Umístění bylo
dobré. Vezli jsme si domů zlatou a bronzovou medaili. O vše se postarala starší druž11

stva. Mladší družstvo bylo trošičku horší.
Jsou to děti, které byli poprvé na soutěži,
tak se teprve otrkávají. Další soutěž probíhala následující den. Starší družstvo získalo první příčku a putovní pohár, který musí
příští rok obhájit. Dne 23. 5. 2009 se konala
nejdůležitější soutěž. Jedná se o Celoroční
činnost hry Plamen. Tato soutěž začíná na
podzim předchozího roku. Na podzim se
plní štafeta dvojic a branný závod. Je to běh
na 2–3 km, kde se plní disciplíny jako zdravověda, střelba ze vzduchovky, topografické
značky a uzle. Podzim se nám moc nevydařil. Starší žáci získali třetí místo a malí žáci
desáté místo. Proto jsme se museli na tuto
druhou část hodně připravovat. Trénovali
jsme tři dny v týdnu, byla to fuška, která se

ale vyplatila. Starší žáci se dostali na příčku
druhého místa v okrese a mladší žáci se posunuli na páté místo. Výsledky se totiž z podzimu přičítají k jarnímu kolu.
Na soutěži byla dobrá atmosféra a spousta
diváků. Děti si nemohli odpustit při tak nádherném počasí koupání v kádi, a aby to nebylo líto
vedoucím, tak se této koupele účastnili taky.
Ještě nás čeká spousta soutěží, tak nesmíme usnout na vavřínech a snažit se získat
opět přední příčky.
Další soutěže: 6. 6. 2009 - Poštorná, 14. 6.
2009 – Šitbořice, 21.6. – Sedlec.
O výsledcích těchto soutěží vás budeme informovat na našich stránkách.
Informace připravila Blanka Marková

Pokračování kurzů dámského klubu
Každé pondělí se scházíme v klubovně či v keramické dílně místní ZŠ. Lektorka Iva
- mimochodem umí na co sáhne - nás učí základům práce s keramickou hlínou, drátkování a malování na hedvábí. Děvčata jsou šikovná a práce jim jde od ruky. Kurz
v měsíci červnu již končí, ale na podzim, pokud bude z řad spoluobčanů zájem, se
opět setkáme. Pokud má někdo zájem, sledujte stránky městyse, knihovny nebo
nástěnky a vývěsky a přijďte mezi nás.
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Knihovna

informuje

Noc s Andersenem 2009
V pořadí 9. pohádková noc (první proběhla v roce 2000 v knihovně v Uherském
Hradišti) skončila. Děti spaly nebo prožily
pohádkový večer v knihovnách, školách,
družinách, ústavech, klubovnách, domovech, na hasičských zbrojnicích, nemocnici, občanských sdruženích, domech dětí
i pionýrských klubovnách. Prožily večer
a noc plné nápaditých programů, bojových
her, divadelních představení, výtvarných dílen, pochodu se světýlky a lampiony, exkurzí
do tajemných sklepení, hradu i kostela. Četly z knih Františka Nepila, Ondřeje Sekory,
Františka Kožíka. Na Slovensku pak z knih

pohádkářů Dobšinského,
Ďuričkové,
Zelinové…
Počet míst: 840 (z toho
118 slovenských míst, 47
polských, 3 slovinská místa) Počet dětí: 28239, počet
dospělých organizátorů: 6811, celkem: 35050 účastníků NsA Nové zasazené
stromky Fabularius Anderseni: 273. Na hospic v Malenovicích vybráno: 18 988,- Kč.
Tolik ze statistiky organizátorek Noci s Andersenem Mirky Čápové a Hany Hanáčkové, knihovnic dětského oddělení Knihovny
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském
Hradišti.
V jednom z 840 míst prožily i drnholecké děti. Tentokrát jsme Noc s Andersenem
pojali tak trochu po svém. Pro smutné
okolnosti jsme hosty odvolali - s tím, že
slíbené besedy proběhnou ještě do konce
školního roku. Sešli jsme se před knihovnou v 17.00 hod. a po krátkém zabydlení
se vydali do ulic Drnholce navštívit naše
nemocné „Andersenky“. Protože noc byla
letos nádherná, rozhodli jsme se, že večeři si uděláme nad ohníčkem. Po dobré
večeři jsme si zašli do nedalekého lesíčka
na stezku odvahy. I když nějaká ta slzička u těch mladších ukápla, všichni jsme se
vydali na místní hřbitov, kde jsme zapálili
svíčku bývalému starostovi panu Čápkovi
a vzpomněli tak na okamžiky před rokem,
kdy zasadil „Pohádkovník“ a strávil s námi
chvíle nad pohádkovou knížkou. V nočních
hodinách se programu ujala starší děvčata a připravila pro nás ostatní „Drnholecký
Xtraktor“. Program splnil účel. Zasmáli jsme
se, zazpívali jsme si a ač neradi, v brzkých
ranních hodinách se ukládali ke spánku na
tvrdou podlahu v naší knihovničce. Ráno
jsme se ještě podívali k našemu Pohádkovníku, rozloučili jsme se a s přáním pěkného
dne se rozešli zpět do svých domovů. Děkuji
všem Andersenům za příjemný pobyt a no13

cování v knihovně, za jejich milé chování
a dobrou náladu.
V rámci projektového týdne v místní ZŠ
navštívili žáci páté třídy společně s paní
učitelkou Hedvikou Škrabalovou naši
knihovnu. Tentokráte se v knihovně nebesedovalo, ale děti si přišly ověřit, popřípadě ještě vyhledat informace o okolních
státech ČR. Formou křížovek, doplňovaček a rébusů zjišťovaly, zda si zapamatovaly informace, které sbíraly celý týden.
Prožily tak v knihovně dvě hodiny hravého a úsměvného vyučování. Odměnou za
dobře vykonanou práci jim byla záložka

k TRADIČNÍ

Mgr. Bronislava Šimčíková

KROJOVANÉ HODY k

Ve dnech 27. a 28. června se opět v našem městečku rozběhne život naplno a budeme svědky hodování ve znamení lidových
písní a tanců , spousty dobrého jídla a v neposlední řadě výborného moravského vína.
Každým rokem se schází na dvacet krojových svobodných domácích párů, aby se
předvedli v plné krojové kráse. Letos tomu
nebude jinak, a proto si Vás dovolujeme
pozvat na, pro nás významnou, akci, kde se
s Vámi podělíme o kulturní dědictví našich
předků. Sejdeme se jako každým rokem ve
sportovním areálu TJ Dynama Drnholec pod
širým nebem ve dnech 27. a 28. června. Někteří se však sejdou již dříve, a to od středy do
pátku, kdy budou probíhat přípravy, jako například kopání jámy na máji, dovoz malých májí
z lesa, dovoz a ruční stavění velké máje, které
proběhne v pátek 26. 6. v odpoledních hodinách, cca v 17:00 hod.

sobota 27.6.
Sobotní program je následovný: v dopoledních hodinách se chasa odebere ke starostovi městyse s žádostí o udělení práva pořádání hodů. Dále následuje průvod s kapelou
po městečku se zvaním na večerní hodovou
zábavu, která bude v areálu TJ Dynama Dr14

do knížky a drobné upomínkové předměty.
Celorepublikového cyklu „Kniha mého
srdce“, pořádaného Českou televizí a SKIPem, se zúčastnilo hlasování 72 čtenářů
z Drnholce. Poslali tak hlas své oblíbené
knize. V druhém kole jsme zaznamenali již
menší zájem, ale našlo se 12 čtenářů a to
převážně z dětských řad. Tato akce je zaměřena na propagaci literatury, četby knih
a čtenářství obecně. Základní osou celého cyklu zábavních a naučných pořadů je
hlasování o nejoblíbenější knihu obyvatel
ČR.

nholec od 20:00 hod. kde k tanci a poslechu
bude hrát dechová kapela BOJANÉ.

neděle 28.6.
Po náročné sobotě nás čeká další velmi zajímavý den, průvod zbylými částmi městečka
a zvaní na večerní prodej práva. Odpolední
hodiny budou ve znamení dětských hodů,
které budou probíhat v areálu TJ Dynama
Drnholec od 14.30 hod. za účinkování dechové kapely ZLAŤANKA s vystoupením
dětských národopisných souborů včetně
místního folklorního kroužku JARABÁČEK. Večer od 20:00 hod. se uskuteční druhá večerní hodová zábava spojena s prodejem práva hodů.
Na Vaši návštěvu a podporu se těší drnholecká chasa a pořadatelé
Pro letošní rok nejstarším stárkem a stárkou jsou Alois Černík ml. a Gábina Kvapilová.
Naše sdružení jim přeje hodně štěstí a pevné nervy při vedení letošních hodů a v neposlední řadě co nejvíce návštěvníků včetně
krásného a slunného počasí.
Pavel Malík

Posklizňová linka a sklad obilí....................
V minulém čísle Drnholeckého občasníku bylo psáno o stavbě na Výsluní, která
se pro nezasvěcené spoluobčany objevila náhle a nečekaně. Po nedorozumění
způsobeném neinformovaností můžeme
čtenářům Občasníku po prostudování
mnohastránkové dokumentace sdělit níže
uvedené. Současně se omlouvám dotčeným stranám, pokud jim byla způsobena
nějaká újma.

Z územního rozhodnutí:
Obecní úřad Drnholec, Stavební úřad
I.stupně, obdržel dne 28. 3. 2006 od navrhovatele, AGRO – Měřín, a.s., středisko Drnholec, sídlo Zarybník 516,
594 42 Měřín návrh na vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby: posklizňová linka a sklad obilí 9,104tun,na
pozemcích v katastrálním. území Drnholec.

Obecní úřad Drnholec, Stavební úřad
I.stupně, posoudil návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle
platných zákonů a předpisů a pro umístění
a projektovou přípravu stavby stanovil tyto
podmínky :

3. Stavba je členěna na stavební a provozní soubory, na příjmovou část, skladovací
část a expediční část. Příjmová část: M
stavební objekty (příjmový koš, velín, prachová komora), M technologické objekty
(elevátor, akumulační silo, čistička obilí
a expediční zásobník odpadů). Dopravní
obslužnost- jednopruhová a jednosměrná
komunikace o šířce 4,00m s napojením na
stávající areálovou komunikaci. Zpevněné a obslužné plochy budou asfaltobetonové.
Skladová část – stavební část (základy pod
sila a elevátory), technologická část (ocelová zásobní sila Ø 11,50m, výška 17,00
nad upraveným terénem, elevátory, výška
28,00m nad upraveným terénem).
Expediční část – technologická část (2x
ocelový podjezdový zásobník na obilí).
4. Oplocení pozemku na jihovýchodní straně bude 10,90m od hranice pozemku určeného pro novou výstavbu.
5. Stavba je v souladu s ÚPD Obce Drnholec, dle ÚPD je plocha určena k vyjímečně přípustnému využití pro výstavbu
zemědělských staveb nad 25,00m² zastavěné plochy, výška objektu neregulována.
6. Povrchové vody budou svedeny na pozemek investora a dále napojeny na stávající
dešťovou kanalizaci.

1. Stavba linky pro posklizňovou úpravu
a uskladnění obilí na 9 104 tun, přípojek
inženýrských sítí – el. energie, vodovodu,
dešťové a splaškové kanalizace, plynu,
zpevněných ploch a účelové komunikace
bude umístěna na pozemcích v kat. území
Drnholec.

7. Odpadní a splaškové vody nebudou v rámci výstavby produkovány, bude využíváno
stávajících zařízení v areálu, které jsou svedeny do kanalizace s napojením na ČOV.

2. Technologický soubor bude umístěn v areálu investora v jihovýchodní části s napojením na areálovou komunikaci.

9. Stavba bude zabírat plochu o půdorysném
rozměru 83,00m x 54,00m se vstupy orientovanými na severozápadní straně.

8. Na nezastavěných plochách pozemku
bude osázena zeleň.
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10. Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, budou tato opravena
(obrubníky, chodníky, komunikace), na náklady investora stavby.
11. Přípojky pro napojení staveb na inženýrské sítě, při kterých dochází ke křížení s komunikací, musí být provedeny protlačením
chráničky přes celý silniční pozemek s min.
krytím 1,20m od nivelety vozovky, nesmí
dojít k narušení povrchu komunikace.
12. Stavba je situována v území obce Drnholec, v souladu se schváleným územním
plánem pro výstavbu, bude umístěna na pozemcích, které jsou nezastavěnou plochou
zastavěných stavebních pozemků.

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy
a správců inženýrských sítí
Obec Drnholec, vyjádření ze dne 17. 3. 2006.
Realizace stavby je v souladu s ÚPD Obce
Drnholec.
• nemáme připomínky.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
v průběhu územního řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky k výše
uvedené stavbě, o kterých by bylo nutno
rozhodnout.
Návrh byl doložen snímky katastrální
mapy, doklady o vlastnických vztazích, výpisem z obchodního rejstříku a pověřením
pro navrhovatele, dokumentací pro územní
řízení, stanovisky a souhlasy vlastníků dotčených pozemků a stanovisky dotčených
orgánů státní správy a organizací.
Dnem podání návrhu na vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad, v souladu s ustanovením § 36
odst.1 stavebního zákona, oznámil známým
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účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení územního řízení opatřením ze dne 12.4.2006.
Protože byly stavebnímu úřadu známy
podmínky v území a měl dostatek podkladů pro posouzení navrhované stavby a její
umístění do území, upustil, v souladu s ustanovením § 36 odstavce 2 stavebního zákona,
od ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do
15 dnů ode dne doručení oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá
stanoviska.
Při vydání tohoto rozhodnutí vycházel stavební úřad z těchto podkladů:
• návrhu na vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby
• základní koncepce zajištění požární
ochrany
• majetkové poměry – k předmětným pozemkům byly doloženy vlastnická práva
opravňující navrhovatele zřídit na pozemcích navrhovanou stavbu, výpisu z KN ze
dne 22. 2. 2006 a 11. 4. 2006
•

kopie katastrální mapy ze dne 28. 3. 2006

• projektová dokumentace stavby pro
územní řízení byla vypracována oprávněnou
fyzickou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.
Ve lhůtě k uplatnění námitek a stanovisek
nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky k výše uvedené stavbě.
Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba: Posklizňová linka a sklad obilí 9,104tun v Drnholci umísťuje,
vlastnické právo.
Umístění stavby je v souladu se závaznou
i směrnou částí schváleného územního plánu
obce Drnholec. Dotčený pozemek je zahrnut
do plochy s funkčním využitím sklady, skladové plochy, výroba a služby a k výjimečně pří-

pustnému využití pro výstavbu zemědělských
staveb nad 25,00m² zastavěné plochy.
Územní řízení prokázalo, že umístění
stavby je v souladu se záměry územního
plánování a vyhovuje obecně technickým
požadavkům na výstavbu, stanovených vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze
spolehlivě zjištěného stavu věci. Po posouzení návrhu podle § 37 stavebního zákona
bylo zjištěno, že návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací a dalšími veřejnými zájmy; proto bylo rozhodnuto jak je ve
výroku uvedeno.

Z kolaudačního rozhodnutí
Úřad městyse Drnholec, Stavební
úřad obdržel návrh na kolaudaci stavby,
kterou dne 04. 03. 2009 podala společnost: AGRO – Měřín, a.s., středisko
Drnholec).
Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační
řízení na stavbu:
Posklizňová linka a sklad obilí 9,104tun areál je tvořen funkčními bloky, příjem a velín, čištění, akumulace, skladování - kruhová
sila, dopravní cesty - tok materiálu, expedice,
umístěná na pozemcích v majetku AGRO
Měřín
Na základě zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“) povoluje užívání
a provoz Posklizňové linky a sklad obilí
9,104tun a souvisejících staveb, umístěných
na pozemcích kat. území Drnholec .
V kolaudačním řízení byly konstatovány vyhovující výsledky předepsaných
zkoušek a revizí, odstraněny nedostatky
stavby a splněny podmínky uvedené ve
stavebním povolení, a předložena požadovaná stanoviska a vyjádření.

K dokončené stavbě byly doloženy
všechny požadované doklady. Jejich výčet
je uveden v kolaudačním rozhodnutí.
Stavebník potvrzuje , že výrobky, materiály a konstrukce splňují požadavky a podmínky zákona č. 22/1997 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební
výrobky a požadavky a podmínky nařízení
vlády č. 163/2002 Sb., dle § 13 uvedeného
nařízení.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že
nejsou dány okolnosti uvedené v § 32 odst. (1)
písm. d) vyhlášky č. 132/1998 Sb., které by
ohrožovaly veřejné zájmy a řádné a nerušené
užívání stavby k určenému účelu.
Stavební úřad proto v závěru řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Co říci závěrem? Snad jen to, že AGRO
Měřín se stalo největším vlastníkem půdy
v katastru Drnholce. Lze tedy předpokládat,
že představitelé tohoto zemědělského podniku
nebudou považovat Drnholec za nějakou svou
kolonii, jak tvrdí někteří místní odpůrci tohoto podniku a jak bohužel tomu nasvědčovaly
některé skutečnosti v předchozích letech, ale
že středisko Drnholec se stane jedním ze středisek, které bude uvedeno i na internetových
stránkách a jeho vedoucí se nebudou muset pro
každé rozhodnutí obracet na hlavní centrum v
Měříně. Přítomnost tohoto podniku v Drnholci
se může stát, a věřme, že se i stane, tím podnikem, který poskytne mnoha místním obyvatelům zaměstnání a umožní tak nastartovat nový
rozvoj Drnholce a bude též dobrým partnerem
zastupitelstvu městyse při jeho současné nelehké situaci. O tom, že AGRO Měřín investuje
do provozů v Drnholci svědčí webové stránky
SZIF, kde si můžete vyhledat kolik milionů korun dostává AGRO na vylepšení provozů.
Připravil: Jiří Janeček ve spolupráci se
úřadu Drnholec
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Tanečníci z Drnholce úspěšně reprezentují v okolí…
V sobotu 2. 5. 2009 v Novosedlech v pravé
poledne proběhlo otevření cyklostezek na trase
Brno -Vídeň pro nastávající sezónu 2009. I Drnholec měl na zahájení své zástupce. Děti z Jarabáčku, taneční skupina Small girls a NXS svým
vystoupením obohatily program určený právě
této akci. Ač nám počasí nepřálo, tanečníkům se
vystoupení povedla. Děkuji všem účastníkům za
trpělivost při čekání na hlavní peloton a rodičům
za doprovod a povzbuzování. Fotografie z akce
naleznete na www.znojmia.cz
28. 4. se v Mikulově konal 6. ročník nesoutěžní
taneční přehlídky – Stonožka. Drnholec reprezentovala děvčata z taneční skupiny Small girls
a NXS. Na pódiu se vystřídalo na 208 tanečníků
v 18 choreografiích. Zúčastnili se členové taneční skupiny při MKZ Drnholec, taneční zájmové
útvary při DDM Mikulov, dívčí taneční klub při
ZŠ Valtice pod vedením Lady Kománkové, který
si v letošním roce odnesl putovní pohár za cho-
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reografií HS Musical Mix 2. Dále skupiny Funny
Angels z CVČ Lužánky, Star Childrens ze Sedlece, kroužek Popelky ze ZŠ Mikulov. Poděkování
patří Bronislavě Šimčíkové, která se zhostila role
moderátora, dále Lukáši Michnovi za bezproblémovou obsluhu aparatury. Fotografie z taneční
přehlídky naleznete na adrese: http://picasaweb.
google.cz/luboshron70/25Dubna2009StonozkaVMikulove
V pátek 22. 5. 2009 jelo 40 dětí za doprovodu svých
rodičů z Drnholce předvést svá taneční vystoupení
do Břeclavi, kde ZŠ Valtická, pod vedením paní
Mgr. Dagmar Kristíkové, pořádala Svátek tance.
Nejdříve se představila děvčata ze skupiny Small
girls se svou choreografií Sněženky. Tu s děvčaty
nacvičily jejich trenérky Radka Šimčíková a Zuzka
Šedivá. Poté vystoupily mladší žákyně s aerobním
číslem V ZOO. V Břeclavi měly svou premiéru.
Po krátké přestávce se opět na parketu ukázala se
svou premiérovou country show děvčata se skupiny Small girls, za kterou sklidily opravdu bouřlivý
potlesk. Jako poslední vystupoval Jarabáček. I ten
oprávněně sklidil ovace. Co dodat závěrem? Děkuji všem vystupujícím, protože dobře reprezentovali náš městys, ukázali, že i v Drnholci
se tancuje a dobře! Děkuji všem rodičům, kteří
děti doprovází, trénují a procvičují to, co se děti
v kroužcích naučí. Děkuji všem dětem navštěvujícím kroužky KZ za poctivou docházku a trpělivost
při nácvicích. Dále pak děkuji všem, kteří nás podporují jak finančně, tak i jako diváci a fanoušci.
Bronislava Šimčíková

Společenská kronika
Životní jubilea:

DUBEN

55 let

65 let
75 let
80 let
81 let

•
•
•
•
•
•
•
•
•

55 let
65 let
70 let

• Šulanová Anna
• Palíková Jana
• Stopka Štefan

50 let
55 let

•
•
•
•
•
•
•

Bartoň Josef
Kutláková Zdeňka
Zemčík Jiří
Šeďa Václav
Srncová Věra
Lukačovičová Kristýna
Studničková Anna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malíková Bohumila
Cajthamlová Věra
Štěpánek Miroslav
Lečbych Miroslav
Kopetjko Václav
Jevická Alena
Macík Jiří
Fanová Marie
Palík Emil
Štyks František
Smékal František
Kalianková Maria
Macháčková Terezie

60 let

Čevelová Miluše
Labaj Jan
Foltán Pavel
Šeďová Věra
Kraváčková Jaroslava
Nešpor Josef
Obručová Jiřina
Kadlčková Jiřina
Tölgová Anežka
KVĚTEN

ČERVEN

60 let
70 let
75 let
88 let

ČERVENEC
50 let
55 let

60 let
65 let
70 let
84 let
88 let

SRPEN
55 let
60 let
70 let
75 let
80 let
81 let
86 let

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryzí Amálie
Sikora Jan
Janeček Jiří
Kronovit Lubomír
Šimčíková Hana
Divácký Miloslav
Tomiško Josef
Procházková Marie
Burešová Olga
Danihelíková Rozália

BLAHOPŘEJEME

Zájezdy organizované KZ Drnholec
V neděli 29. 3. 2009 se opět vydali Drnholečtí do Prahy za muzikálem. Tentokráte
to byl muzikál Drácula. Trochu s obavami
jsem představení objednávala, protože muzikál snad viděli všichni. Obavy byly zbytečné. Jelo nás 97 - dva autobusy z Drnholce a okolí. A to jsme netušili, jak příjemně
budeme překvapeni. Někteří z původních
interpretů trochu prošedivěli, ale to jen přidalo na půvabu představení. Mile překvapili
mladí umělci a to hlavně v podání představitelka Adriany - Zdenka Trvalcová. Dracula
přišel - viděl a zvítězil. Dracula přece neumírá, Dracula je nesmrtelný. I když jste jej
mnozí již viděli, vřele doporučuji jeho obnovenou premiéru. Sledujte dále stránky městyse
a knihovny, kde se dozvíte o připravovaných
zájezdech a kulturních akcí.
V úterý 28. 4. 2009 jsme se opět vydali do termálních lázní Velký Medér. Počasí
nám přálo, svá těla jsme zregenerovali a až
na malou poruchu mikrobusu, se kterou si
účastníci zájezdu hravě poradili, proběhlo
vše hladce. I když se některým účastníkům
domů nechtělo, vrátili jsme v pořádku ve večerních hodinách. Od sluníčka spálení, ale
spokojení.
19

VÝSLEDEK VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
ÚČAST 19,97% VOLIČŮ
Občanská demokratická strana
získali 88 hlasů (31.88 %)

Komunistická strana Čech a Moravy
získali 52 hlasů (18.84 %)

88
52

Česká strana sociálně demokratická
získali 50 hlasů (18.12 %)

Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
získali 17 hlasů (6.16 %)

50
17

Uvedeny jsou jen strany s rozhodujícím ziskem hlasů * 8 stran obdrželo pouze po jednom hlasu.

Z činnosti TJ Dynamo Drnholec
O uplynulé sezoně podávám jako předseda této tělovýchovné organizace v Drnholci
toto krátké zhodnocení. Naši žáci pod vedením trenéra Bronislava Plachého skončili na
krásném 5. místě s 29 body. Nejlepším naším
střelcem se stal Martin Tomaštík. Drnholečtí
dorostenci na 10. místě se 17 body zůstali za
očekáváním místních fanoušků. Ti předpokládali, že pod vedením Petra Juřeny, který končí
trenérskou činnost, dosáhnou lepšího umístění. Naši muži jsou jedno kolo před koncem
sezony na 7. místě ve III. třídě. Po loňském
postupu ze IV. třídy je to jistě úspěch nehledě
na velkou marodku klíčových hráčů, ale tento
cíl byl stanoven trenérem p. Gembickým již
před sezonou. Z organizačních záležitostí vybudovali jsme vlastní studnu pro závlahy
a kvalita trávníku byla okamžitě znát. Dalším
vylepšením je dláždění v areálu TJ. Obě tyto
investice nás taky něco stály a všichni aktivní

členové se na těchto akcích podíleli buď prací
nebo finančně a za to bych jim chtěl touto cestou poděkovat.
Bohužel jsou tady i negativní postřehy
v podobě vandalismu (rozbitá okna, napícháné sirky v zámcích dveří aj). Proto bude
platit přísný zákaz vstupu do prostoru areálu
mimo vyhrazené treninkové hodiny. Máme
taky jako ostatně všechny oddíly problémy
s dobrovolnými funkcionáři a trenéry a oceníme každý zájem dobrovolníků z řad bývalých hráčů a jakoukoliv pomoc. Již několik
let to dělají pořád stejní lidé.
Děkuji také všem příznivcům drnholeckého fotbalu za jejich fandovskou podporu a vstupné, které nám přinesli do naší
pokladny a zvu Vás na krojované hody které
závěrem měsíce TJ pořádá.
Předseda TJ Dynamo Drnholec Karel Rabata
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