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Byly hod..y. ,
byly.
.....více na str. 6

Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
Letošní třetí číslo Občasníku je zároveň posledním číslem
ve volebním období 2006 – 2010. Zakrátko, ve dnech 15. - 16. října proběhnou nové volby do
obecního zastupitelstva a já bych chtěl apelovat na Vás – občany, abyste se do volebních místností dostavili v co největším počtu a dali tak jasně najevo, že Vám není budoucnost Drnholce
lhostejná. Zároveň Drnholci přeji, aby jeho občané měli při volbě kandidátů šťastnou ruku a
aby v zastupitelstvu městyse zasedli lidé pracovití, přemýšliví a slušní, kteří Drnholec posunou
dál, tam kam patří – mezi turisticky hojně navštěvovaná místa. Myslím si, že na okrese Břeclav
po Lednicko – Valtické areálu, Mikulovu, Valticích a snad i Pavlově není jiné takové mísKandidátky stran
to s unikátním souborem památek. Drnholec
a sdružení pro komunální
zatím spí, probuďme ho!!!
Při této příležitosti chci také poděkovolby na stranách 4 - 7
vat končícím zastupitelům za jejich práci a

také za to, že jsme se v zásadních věcech vždy
shodli a že jsem i díky nim měl tu výsadu, že
jsem nemusel být politikem, ale opravdu jen
starostou. Když se ohlédnu zpět, tak během
čtyřletého období došlo z různých důvodů k
obměně celé jedné třetiny zastupitelů. Z těchto
jmen bych ještě jednou chtěl připomenout dva
zastupitele, kteří nás bohužel opustili navždy.
Starostu, pana Josefa Čápka a pana Vojtěcha
Šebestu.
17. září konečně proběhla kolaudace
nové kanalizace. Občané, kterých se to týká, se
již na tuto kanalizaci mohou napojovat. K této
přípojce je nutno mít povolení, proto doporučuji navštívit stavební úřad, kde Vám poradí a vše vysvětlí. Vybudováním přípojky tzv.
načerno se vystavujete možné finanční sankci.
V průběhu měsíce října městys vybuduje
kanalizační větve ke mlýnu a na ulici Mlýnskou. S občany, kteří své rodinné domky k těmto větvím budou připojovat, bude ještě před
započetím prací vše projednáno. V současné
době je tato kanalizace vyprojektována a nyní
se k ní vyjadřují jednotliví správci sítí.
V srpnu bylo dokončeno restaurování
soch u kostela. Někomu se možná bude zdát, že
socha sv. Jana Nepomuckého z důvodu šedého
odstínu není oproti soše sv. Floriána, která je
bílá, dokončena, je to ale tím, že sv. Jan Nepomucký je z pískovce a sv. Florián z vápence.
Koncem srpna proběhlo výběrové řízení
na dodavatele prací na výměnu oken, zateplení a opravu fasády zbývající části školy. V
době, kdy budete číst tento Občasník, by již
měly být práce v plném proudu. Bohužel z
důvodu pomalé práce Státního fondu životního prostředí prozatím ještě ani nebylo vypsáno
výběrové řízení na opravu fasády a výměnu
oken na budově Úřadu městyse. Již teď je jisté, že oprava nezačne dříve než v měsíci říjnu
a zcela jistě bude dokončena až někdy na jaře
příštího roku.
Před dokončením je parkoviště u hřbitova a chodník na Hrušovanské ulici. Oproti
původnímu projektu jsme se rozhodli vybudovat navíc kus chodníku vedle hřbitova nahoru
na Wolkerovu ulici a chodník na Hrušovanské
ulici mezi „devítkou“ a horním dvorem Ing.
Holce. A proč nebyly tyto dva úseky součástí
2

projektu? Důvod je ten, že v době podávání
žádosti o dotaci byly tyto pozemky v majetku státu. Pozemek vedle hřbitova se mezitím
podařilo převést do majetku městyse, pozemek
na Hrušovanské je sice stále státní, ale chodník tam prostě uděláme. Ze stejného důvodu
nešlo zadláždit parkoviště u mateřské školky – pozemek je taktéž státní. Po jednání s
Dopravním inspektorátem v Břeclavi budou
zhotoveny nové přechody pro chodce od hřbitova k hostinci U Ondrů na Wolkerově ulici, na
Hrušovanské ulici taktéž od hostince U Ondrů
na druhou stranu ulice a současný přechod u
mateřské školky bude přesunut od nebezpečného horizontu dále do obce před „devítku“.
Bohužel nelze vybudovat přechod od hřbitova
směrem k hasičce, protože zde nemáme chodník. Myslím si, že vybudování tohoto chodníku
by měla být jedna z priorit městyse v příštím
roce.
Stále se nám nedaří posunout v problematice opravy historické radnice. Naším záměrem
bylo opět podat žádost o dotaci z Regionálního
operačního programu. Bohužel se ukázalo, že
v této výzvě mohly podávat žádosti jen města,
nebo místa, ktará jsou pro Jihomoravský kraj
významná. Je to např. Lednicko – Valtický areál, Mikulov, Slavkovské bojiště, Brno, Znojmo,
Pasohlávky (lázeňství), Vranov nad Dyjí apod.
Samozřejmě budeme dále sledovat všechny
dotační tituly a o získání dotace se pokoušet
dál.
Na posledním zasedání zastupitelstva
byl jednohlasně odsouhlasen záměr opravit
vozovku a chodníky na ulici Smetanova. Práce započaly ve třetím zářijovém týdnu a měly
by být dokončeny v průběhu října. Zároveň
budou zadlážděny všechny vchody a vjezdy k
jednotlivým domům a tyto práce budou vlastníkům přefakturovány. Tímto chci poděkovat
dotčeným majitelům nemovitostí za jejich
vstřícnost. Samozřejmě na ulici Stavební jsme
nezapomněli, ale bohužel na tyto práce nemáme již v letošním rozpočtu dostatečné finanční
prostředky. Prioritou nového zastupitelstva v
příštím roce by měla být i oprava této ulice.
V úterý 12. října, v době od 14.00 do
18.00 hod., proběhne ve dvoře na Dyjské ulici vedle stavebnin sběr elektroodpadu. Zde

můžete odevzdat např. chladničky, myčky,
televizory, kuchyňské spotřebiče, pracovní
nářadí, vysavače, tiskárny, monitory, počítače
apod. Zjednodušeně řečeno vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo co funguje na
baterie. V sobotu 16. října bude opět proveden
sběr nebezpečného odpadu. Kontejner bude
přistaven v 10.15. – 11.15. hod. na parkovišti
před hotelem a v 9.15 – 10.15 hod. na Výsluní. Znovu opakuji, že jako nebezpečný odpad
můžete odevzdat syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, jejich obaly, elektrické
baterie, autobaterie, oleje, olejové filtry, textilní materiál znečištěný škodlivinami, tuky
minerální nebo syntetické, ropné produkty,

kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.),
tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky,
fotochemikálie, spotřební chemii, pesticidy,
zářivky, výbojky a jiný odpad obsahující rtuť.
V ten samý den bude také na parkovišti před
hotelem přistaven velkoobjemový kontejner,
kam můžete uložit odpad, který nelze dát do
domovních popelnic a který nelze roztřídit do
příslušných kategorií. Jde zejména o koberce,
čalouněný nábytek, matrace, linoleum, staré
šatstvo, obuv apod. Chtěl bych vyjádřit přání,
aby se neopakoval minulý svoz, kdy jsme si
dokázali přímo v centru Drnholce vybudovat
skládku a aby vše proběhlo důstojněji.
Jan Ivičič, starosta

Troška ohleduplnosti někdy postačí
Na posledním zastupitelstvu obce zazněla dosti podstatná připomínka k pálení trávy,
větví apod. v zahradách a na polích, k jejichž nápravě stačí jen troška ohleduplnosti k sousedům. Všichni víme, že letošní léto bylo více deštivé a proto nerozumíme těm spoluobčanům,
kteří pálí tyto zbytky mokré a za větrného počasí a obtěžují tak své sousedy nepříjemným
kouřem. Prosíme Vás, buďte ohleduplní. Určitě každý z nás raději sbírá voňavé prádlo ze
šňůry než prádlo zakouřené. Stačí opravdu málo, domluvit se a neobtěžovat kouřem okolí.
Pomalu se blíží i topné období, proto opět apelujeme, abyste k topení nepoužívali všelijaký odpad, zvláště plasty, protože tímto ohrožujete nejen životní prostředí, ale přímo zdraví
nás všech, neboť tyto zplodiny obsahují rakovinotvorné látky. Opravdu někdy stačí jen troška
Jana Kalandrová
ohleduplnosti.

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,
jak jste si mohli přečíst v úvodním článku pana starosty, končí další volební období, které bylo poznamenáno řadou nečekaných událostí a změn. K těm
nejbolestivějším jistě patří úmrtí pana starosty Josefa Čápka a zastupitele pana
Vojtěcha Šebesty. Z důvodů zdravotních, osobních či jiných došlo i k dalším
změnám ve složení zastupitelstva, výborů, komisí a rad. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří v těchto orgánech městyse pracovali, ať již celé volební období
nebo jen jeho část. Děkujeme všem, kteří zabezpečovali občanské obřady: vítání
občánků, svatby, pohřby.
Děkujeme rovněž všem zaměstnancům a zaměstnankyním městyse za vzorný chod úřadu, péči o veřejná prostranství a spolupráci po celé uplynulé volební
období. V neposlední řadě děkujeme Vám všem, kteří přispíváte svými postřehy
a články do Drnholeckého občasníku, podílíte se na činnosti zájmových organizací, sdružení a spolků nebo tuto činnost sponzorujete a přispíváte tak k plnohodnotnému životu v naší obci.
Za radu Městyse Drnholec Jana Kalandrová
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE DRNHOLEC
Zhruba od počátku měsíce srpna 2010 se i náš ÚM zabývá přípravou
voleb do Zastupitelstev obcí konaných
ve dnech 15. a 16. 10. 2010. Starostou
byl stanoven minimální počet členů
okrskových volebních komisí, poskytnuta informace o počtu a sídle volebních okrsků. Zapisovatelkami pro volby
do zastupitelstva starosta jmenoval pracovnice Danu Štyksovou a Annu Kaňkovskou. Volební strany v termínu do
10. 8. 2010 měly podat k zaregistrování
kandidátní listiny, což se stalo. V Městysi Drnholec byly zaregistrovány 3 kandidátní listiny volebních stran: Občanské
sdružení Drnholec - Výsluní, Drnholec
2010 a KSČM vždy po 15 kandidátech,
což je počet členů zastupitelstva.
Do 15. 9. 2010 měly volební strany
možnost delegování svých zástupců do
okrskových volebních komisí a to člena a náhradníka. Rovněž do 15. 9. 2010
starosta jmenoval členy okrskových
volebních komisí na neobsazená místa.

V termínu do 24. 9. 2010 bylo starostou svoláno první zasedání okrskových
volebních komisí, kde byli zvoleni předsedové komisí, členové složili slib atd. a
komise zahájily svou činnost. V termínu
nejpozději do 30. 9. 2010 starosta zveřejnil oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstva a vyhradil plochy pro vylepení volebních plakátů.
V termínu nejpozději tři dny před volbami občané obdrží hlasovací lístky
do jednotlivých domácností a do 13.10.
budou uzavřeny voličské seznamy .
V Městysi Drnholec se uskuteční voby
do zastupitelstva ve dnech 15. 10. 2010,
tj. pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v
sobotu 16. 10. 2010 od 8.00 do 14.00
hodin v sále a kinosále Kulturního domu
v Drnholci. Připomínáme, že volič musí
předložit platný doklad totožnosti, tj.
občanský průkaz nebo cestovní pas.
Srdečně zveme všechny občany
k účasti na volbách!
Anna Kaňkovská

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DRNHOLEC-VÝSLUNÍ

poĜ.
þíslo
1
2
3
4
5
6
4

Kandidát
pĜíjmení, jméno,
tituly
Kabrhelová Iva Ing.
Šebesta Hynek
Lambot Jan Ing.
Grulich Libor
Toporþáková Yveta
Staša Martin

Politická
vČk pĜíslušnost
65
29
43
45
40
25

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání
dĤchodkynČ
živnostník
živnostník
živnostník
péþe o dítČ
živnostník

7
8
9
10
11
12
13
14

PrĤša Tomáš
Grulichová Jana
Koneþný Mojmír
Janakiev David
PĤlpytlová RĤžena
Sýkorová Pavla
Tomeþek Miroslav
Seveldová Pavla

15 Lehocký Jaromír

26
48
37
35
63
36
66
35

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

33 BEZPP

Shift Manager
uklízeþka základní školy
kontrolor
živnostník
dĤchodkynČ
provozní
dĤchodce
policistka
vedoucí managementu
nákupu

Volební program
Občanské sdružení Drnholec – Výsluní si bude prezentovat volební program samo.

DRNHOLEC 2010, SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Kandidát
poĜ.
pĜíjmení, jméno,
vČk
þíslo
tituly
1 Iviþiþ Jan
43
2 Kalandrová Jana RNDr. 47
3 Kalianko Radim
35
4 Bejdák Karel
36
5 Malík JiĜí
29
6 Hanáková Lada
40
7 Marková Blanka
29
8 Štyksová Ivana
28
9 Bejdák Petr
37
10 Ševþík Petr
40
11 Stopka David
25
12 Krejþí Josef
45
13 Štyks Josef
33
14 Kocman Bronislav Ing. 30
15 Fano Miroslav Mgr.
30

Politická
pĜíslušnost
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání
starosta mČstyse
uþitelka
podnikatel
živnostník
jednatel spoleþnosti
zdravotní sestra
asistentka product manager
provozní þerpací stanice
skladník -expedient
strojník vodního zaĜízení
operátor tČžebnČ dopr. strojĤ
živnostník
projektový manager
profesionální hasiþ - velitel
státní zamČstnanec
5

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů DRNHOLEC 2010
Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co uděláte. (K. Světlá)

Vážení spoluobčané,
žijeme v době, která není jistě lehká pro mnohé z nás, všichni víme, v jaké ekonomické situaci je náš stát, proto není na místě „stavění vzdušných zámků“ a psaní „líbivých
slibů“.
Sdružení nezávislých kandidátů DRNHOLEC 2010 se snažilo sestavit reálný program pro naši obec na další čtyřleté období.
Považuje za prvořadé v investiční oblasti zdárně dokončit započaté a již schválené opravy a stavby:
• vybudování zbylých chodníků na Hrušovanské ulici a od hřbitova k hasičce,
opravy stávajících chodníků
• dokončení oprav budovy ZŠ a budovy
Úřadu městyse
• vybudování kanalizační přípojky ke
mlýnu a na Mlýnskou ulici
• oprava vozovky a chodníků na Smetanově ulici
• výstavba sběrného dvoru
V následujícím období se pokusit získat
dotace zejména na:
• opravu vozovky a chodníků na Stavební
ulici
• opravu vozovky a chodníků před základní školou
• vybudování inženýrských sítí v lokalitě
Pod Sýpkou II pro výstavbu RD
• opravu vozovky Výsluní – Husova ulice
• opravu budovy staré radnice
• vybudování víceúčelového sportovního hřiště

• zateplení a výměnu oken na kulturním
domě a hasičce
V rámci zlepšování životního prostředí a
rozvoje turistiky podpořit:
• výsadbu zeleně v obci a okolí
• revitalizaci prostoru u zastávky
• vydání propagačních materiálů o obci
• zhotovení informačních tabulí pro turisty
• dokončení restaurování soch a drobných
sakrálních staveb (kaplička, křížky)
V neinvestiční oblasti bychom se chtěli
zaměřit na:
• modernizaci internetových stránek obce
• zefektivnění práce Úřadu městyse,
zvláště na přechod k bezhotovostním platbám poplatků
• zkvalitnění práce výborů a komisí
• spolupráci se zájmovými organizacemi,
občanskými sdruženími a spolky, podnikateli, příspěvkovými organizacemi, zvláště
v oblasti práce s mládeží, životního prostředí a řešení potřeb pro seniory
• zapojení obce do soutěže „Vesnice roku“
– kulturní a společenský život

Vážení spoluobčané,
věříme, že vysokou volební účastí a pečlivým výběrem zastupitelů vyjádříte svou zodpovědnost k místu, kde žijete. Pokud je Vám náš program blízký, přijďte, prosím, podpořit
naše kandidáty. Děkujeme.
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KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Volební program
Vážení spoluobčané,
Volební strana KSČM Vás tímto seznamuje s kandidáty do zastupitelstva Městyse
Drnholec, kteří byli ochotni kandidovat za
výše uvedenou volební stranu.
V nastávajícím volebním období se chceme
i nadále podílet na utváření zdravého a konkurenceschopného klimatu, v němž by měli
všichni občané šanci klidně žít, pracovat,
podnikat a uspokojovat své sociální, kulturní a zdravotní potřeby.
V tomto stručném nástinu tzv. volebního

poĜ.
þíslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kandidát
pĜíjmení, jméno,
tituly
Vermeš Pavel
Cajthamlová VČra
DĜevojánek Josef Ing.
Kovacsová Iveta
Šedivý David
Judas Petr
Klimešová Marie
Coufal ZdenČk
Tomaštík Jan
Moravcová AlžbČta
Zacheusová Eva
Šebesta Karel
Jakubcová Božena
Zemanová Irena
Španiel Jan

programu nemůžeme slibovat, že vybudujeme nebo zajistíme a podobně. Zaměříme se
na podporu podnikatelů či podniků majících
sídlo v Drnholci. Dále budeme prosazovat
vyšší příspěvky pro organizace, sdružení a
různé zájmové kroužky, které pracují s mládeží.
Je toho ještě mnoho, co je třeba řešit
v problematice potřeb naší obce. Proto se
nebráníme a chceme spolupracovat s ostatními volebními seskupeními.
Za Vaši podporu Vám děkují kandidáti do zastupitelstva Městyse Drnholec za
KSČM.

Politická
vČk pĜíslušnost
47
51
53
46
33
55
59
62
50
40
52
64
63
70
64

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSýM
BEZPP
KSýM
KSýM
KSýM
KSýM
KSýM

Povolání
opraváĜ zemČd.strojĤ - Ĝidiþ
pokladní
technicko-hospodáĜ.pracovník
vedoucí prodejny
prodejní technik
invalidní dĤchodce
dĤchodkynČ
invalidní dĤchodce
stavební dČlník
pracovnice živoþišné výroby
invalidní dĤchodce
dĤchodce
dĤchodce
dĤchodce
dĤchodce
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Krojované hody - ohlédnutí

V letošním roce se opět uskutečnily
v našem městysi tradiční krojované hody.
Vedení těch letošních se ujali Tomáš Černík a Jitka Štyksová, jako nestarší pár a
jako nejmladší pár jim byli oporou Lukáš
Polčák a Kateřina Kynclová.
V sobotu nám za krásného, horkého
a slunečného počasí k tanci a poslechu
vyhrávala kapela Boršičanka a v neděli již
tradičně kapela Nivničanka.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se na přípravě hodů podíleli, ať už
malým nebo velkým dílem. Hlavní dík patří
členům Dynama Drnholec, za jejich organizaci, souborům Jarabáček a Dunájek,
které i přes hojnou absenci členů souborů
vystoupily a přišli ukázat, co se v uplynulém roce naučily, dále všem návštěvníkům,
kteří se na hody přišli podívat, protože bez
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nich by pořádání hodů bylo zbytečné a také
všem sponzorům a všem, kteří nám jakkoli pomohli, jako např. VINOFOL, APEX
HD, Jaroslav Konečný, Tomáš Woznica,
Zahrádkářský svaz Drnholec, Lesy ČR,
Nová Myslivna, Hostinec U Ondrů, Ervin
Knee, Ludmila Lambotová, Lada Hanáková, Petr Ševčík, Renata Kneeová a Ilona
Sulzová. Ještě jednou děkujeme a již teď se
těšíme na další hody.
Za krojovanou chasu Dana Štyksová

***************************************************
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LOUPEŽNÍCI na Hornici.....

V sobotu 31.7.2010 jsme se vrátili z
patnáctidenního pobytu na LT v Hornicích u
Jemnice, který opět pořádala naše knihovna.
Celkem se druhého turnusu zúčastnilo 65 dětí
a dospěláků. Děti byly rozděleny do čtyř loupežnických tlup. V letošním roce plnily
úkoly z celotáborové hry podle knihy Astrid
Lindgrennové - Ronja, dcera loupežníka. A
že i na táboře se dá přečíst celá kniha, o tom
se děti ve věku od 6 do 15 let přesvědčily.
Malebné údolí obklopeno lesy se rázem
proměnilo v loupežnické sídlo, které se stávalo dennodenně svědkem zkoušek a úkolů, které museli loupežníci plnit. Jeden den
si museli ušít vak na lup, poté luky a šípy
na odehnání divých větrnic, vyrobit si loupežnické tričko, projít loupežnickou stezkou, ručkovat po laně, přeskočit „pekelnou
tlamu“ a mnoho dalších úkolů vycházejících z příběhu malé Ronji. Nechyběly tu ani
„popotvůrky popodivné“ a „šedivíci“, kteří prováděli záškodnickou činnost v celém
loupežnickém táboře. V průběhu celé hry se
měly možnost děti naučit základům stanování v přírodě, rozvíjet svou zručnost, samostatnost, ale i zodpovědnost za svěřenou práci v
loupežnické tlupě i v celém táboře. Velkými
rádci a kamarády se jim stali zkušení vedoucí
Radka, Marek, Tomáš, Zuzka, Klára
a Ondra s instruktorkou
Míšou a Laďou.
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Nezbytnou součástí a základem tábora byla
loupežnická kuchyně pod vedením kuchařky
Lidušky a pomocnice Lenky. O zásobování všech loupežníků se starala Radka s Toníkem. Děkuji jak dětem, tak
dospělákům za příjemně prožitých patnáct dní v překrásné přírodě Vysočiny.

Na závěr bych poděkovala drobným
podnikatelům, kteří se podíleli na chodu tábora. Panu Jiřímu Malíkovi, který zajistil zdarma Avii na odvoz potravin a spacáků, Janu
Vavřinovi a jeho paní Marušce, kteří materiál
zdarma odvezli a pomohli složit, zemědělcům
panu Radkovi Malíkovi, Aničce Šebestové,
manželům Šulanovým - za zemědělské produkty, manželům Rabatovým, Ivě a Dádě
Štyksovým za drobné upomínkové předměty.
Všem ještě jednou děkuji.
Bronislava Šimčíková - hlavní vedoucí tábora
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Povodně 2010 - Heřmanice
Dne 12. 8. 2010
jsem byl požádám
velitelem Vodní
záchranné služby Nové Mlýny,
která provádí spolu s Červeným křížem
zdravotní a humanitární akci o pomoc při
povodních v Heřmanicích na Liberecku. Po
dořešení drobných problémů, spojených
s odjezdem a souhlasem starosty začaly
ihned přípravné práce. Plánovaný odjezd
byl 13. 8. ve 13.00 hodin. Jednotka vyjížděla
v následujícím obsazení:
velitelé: ing. Bronislav Kocman, Jiří Malík
- technici: Michal Štěpaník, Šlachta Roman,
Pospíšek Miroslav - hasič: Evžen Szabó, strojník: Petr Kyncl
Jednotka byla vyzbrojena tak, aby byla
schopna po dobu plánované akce být částečně samostatná. Vozidlo CAS 25 K L101.
Z technického arzenálu jsme s sebou vezli
následující vybavení – 3x motorová pila,
rozbrušovací pila, kalové čerpadlo, elektrocentrála, 120 l nafty, 40 l benzínu a všemožné ruční nářadí, potřebné k úklidu. Po
kompletní přípravě jednotka odjížděla ve
12. 00 hod. Po příjezdu, v 18.30 hod, na

místo určení Heřmanice, se nám všem naskytl hrozný pohled na hrůznou zkázu, která
se odehrála během dvou hodin deště. Byli
jsme ubytováni v polní nemocnici, která se
nacházela na soukromé zahradě pana Karla
a paní Venduly. Byl to jeden z mála pozemků, kde bylo možné nemocnici postavit. Tito

lidé nám poskytli absolutní
azyl i přesto, že jediné co jim
zůstalo, byl poničený dům a
věci, ve kterých odešli.
V sobotu 14. 8. byla ranní
porada velitelů na obecním
úřadě, který byl na kopci,
tudíž ho voda nezasáhla. Jednotka byla rozdělena do dvou
družstev. První družstvo celý
den řezalo stromy v korytě za
pomoci kráčejícího bagru.
Druhé družstvo provádělo
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technické zásahy. Čerpání vody ze zatopených sklepů a vynášení bláta a odpadu.
Během celého dne pršelo, a tak byla nejen
naše jednotka zcela promočená.
V neděli 15. 8. jsme prováděli čistění
a dekontaminaci studní spojenou s odčerpáváním. Práce byly kolem poledne přerušeny z důvodu vydatného deště, který bránil
v nasazení naší techniky. Po tomto dni celá
jednotka vykazovala známky únavy a vyčerpání.
Pondělí 16. 8. jsme po poradě začali
s dokončením dekontaminace. Po vzájemné dohodě s družstvem a velitelem zásahu
jsme ve 12 hodin odjeli domů. Důvod pro
předčasný odjezd byl, že jednotka byla zcela vyčerpaná a záchranné práce už nebyly
potřebné.
Pro naši jednotku je to obrovská zkušenost a ponaučení v krizové situaci. Pohled
na zdevastovanou obec, která byla v roce
2006 třetí a v roce 2008 první obcí roku, je
opravdu demolující. Z mého pohledu byla
akce hodně ku pomoci lidem postižených
povodněmi. Po této zkušenosti jsme usoudili, že pokud se něco podobného bude kdekoli opakovat, je naše jednotka ochotna ihned
podat pomocnou ruku.
Neberte slovo „POVODNĚ“ jako banální záležitost. Povodně typu zaplavených polí
nejsou povodně, ale voda na polích. Berte
POVODNĚ jako nezkrotný živel, který nelze
ovládat a poručit mu.

Na závěr chci poděkovat členům našeho týmu za odvedenou práci a zvládnutí této
mise.
Jiří Malík, velitel jednotky
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ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 ZAČÍNÁ

Do školy nastoupilo 236 dětí, z toho z Drnholce 108. Počet dětí stále klesá, do prvního
ročníku nastoupilo 17 dětí.
Hned v pátek 3. září se uskutečnil tradiční
maratón Emila Zátopka a velká účast přispěla k velmi dobrým výkonům. Z děvčat na II.
stupni byla nejlepší Martina Hanáková z 9. B
třídy.
Pokračujeme v projektu „Já na to mám“, který
v letošním školním roce bude dotačně ukončen a přispívá k zvyšování úrovně školy.
Od září jsme zapojeni i do ministerského
projektu „EU peníze školám“, který svým
programem napomůže k zlepšení situace na
školách v naší republice.
Byla schválena dotace na další etapu
rekonstrukce školy „Energeticky úsporná
opatření Základní školy Drnholec“ z Operačního programu Životní prostředí.
Věříme, že nový školní rok opět přispěje k dobrému vývoji většiny dětí, které mají
zájem se naučit něco nového, které mají podporu svých rodičů a které jsou ochotny překonávat nejrůznější situace života školy.
Libor Smíšek, ředitel ZŠ

Poprvé ve škole

Branný den na druhé stupni

Manželé Kalousovi
v drnholeckém kroji
z konce 19. století
Maratón Emila Zátopka
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Kroužky MKZ
prázdniny neměly
Letošní prázdninové léto v kulturním
domě znělo lidovou i moderní hudbou. Děti
z Jarabáčku i taneční skupiny Small girls
v průběhu prázdnin nelenošily a scházely
se ke zkouškám, protože je čekalo několik vystoupení. Jméno našeho městyse tak
zaznělo v Hrušovanech nad Jevišovkou
na jejich Vavřineckých slavnostech bez
hranic. Svým vystoupením okouzlily i hosty z nedalekého Rakouska i Moravského
Krumlova, kam jsme byly pozváni. V srpnovou neděli 16. 8. 2010 se Jarabáček již
potřetí zúčastnil Dětských hodečků v Dolních Dunajovicích, kde jsme byly nejmladšími účastníky a naše děti oslnily i hosty
z Chorvatska. Koncem srpna všechny soubory vystoupily v Jevišovce na předávání
oranžové stuhy. Opět se jim vystoupení
podařilo a dokázaly tak vykouzlit nejeden
úsměv na tváři divákům.
Touto cestou bych ráda poděkovala
všem účinkujícím všech souborů, ale hlavně
rodičům za trpělivost při nácviku a zkouš-

kách v kroužcích. Nesmírně si vážím nových
nápadů a pomoci při péči o kroje. Zároveň
oznamuji dětem, které by měly zájem se k nám
přidat, že v měsíci říjnu začínáme s nácvikem nových pásem a sestav. První pondělí
v 16.00 hod v sále kulturního domu Jarabáček a taneční skupina děvčat první pátek
také v sále kulturního domu ve 13.30 hod.
Budu se těšit.
Bronislava Šimčíková, vedoucí skupin
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LOVECKÁ VÝPRAVA DO VRCHŮ VELKÝCH KARLOVIC
Předposlední prázdninový víkend odjel myslivecký kroužek na tolik očekávanou „loveckou“ výpravu do Velkých Karlovic na Vsetínsku.
Všichni se těšili a to jak na cestu vlakem, tak i na nám neznámé místo. Cestu vlakem jsme si
krátili různými činnostmi, většinou šlo o slovní a karetní hry.
Do Velkých Karlovic jsme přijeli v odpoledních hodinách a na chatu „Benešky“ nacházející
se 855 metrů nad mořem jsme byli vyvezeni autem majitele chaty.
„Mysliváci“ se seznamovali s okolím a chatou a my dospělí jsme vybalovali proviant a věci
potřebné k přežití v divočině. Děcka brzy zjistila, že roste spousta hub a přinesla všechno,
co se dalo, včetně „hořčáků“.
Druhý den pobytu jsme si vyšlápli
do Velkých Karlovic vzdálených 5,5
km. Prošli jsme údolí Podťaté, brouzdali jsme v potoce, leželi na louce a
užívali si čistého vzduchu, sluníčka a
krásné, zcela odlišné krajiny než je ta
naše.
Odpoledne jsme navštívili jarmark
řemesel v obci, dřevěný kostelík
a Karlovické muzeum, kde se děti
seznámily s životem na Valašsku.
Zaujala je výroba šindelů a holubiček.
Posilněni dvojitou zmrzlinou jsme si
vyšlápli zpět k chatě.
Cestu jsme si krátili hrami a zpěvem.
Děti se zdály unavené, ale na chatě ožily. U večerního ohně jsme si
zahráli pantomimické hry a hlavně
se nasmáli. Spát se šlo až k půlnoci a
samozřejmě nesměla chybět pohádka
a hororový příběh.
V neděli nás čekal výšlap přes Horní
Bečvu do Rožnova pod Radhoštěm.
U přehrady se naši svěřenci s chutí
vykoupali, ač bylo teprve deset dopoledne. Smyli ze sebe únavu z horka a
ušlých kilometrů a pak – hurá do dřevěného městečka, mlýnské doliny a
valašské dědinky.
Horko nás však zmáhalo a tak jsme se
už opět těšili na koupání v přehradě.
Na chatu jsme se vraceli až za svitu
měsíce a tak už samotná cesta lesem
sváděla k vyprávění strašidelných příběhů.
Po dobré večeři jsme mastili karty,
což bylo pro mnohé poučné, neboť
jsme hráli kvarteto „Naše houby“. O
pohádku si děti řekly opět o půlnoci,
ale usnuly téměř okamžitě.
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Pondělní den byl dnem volné zábavy, aby si děti
odpočinuly po předešlých perných dnech.Hrály různé hry a opět sbíraly houby. Večer měly
slíbenou stezku odvahy a naplánovaly si, že
budou vyvolávat ducha starého Beneše, který
chatu obýval před 100 lety. Stezka měla úspěch
soudě podle zápisků v sešitech. Citace zápisu
Tomáše Marka: „Přišel Radek a říká, že stezka
odvahy bude. Čekáme, než se strašidla schovají.
Po chvíli jde naše skupina – já, Šimon a Michal.
Projdeme všechna strašidla a najednou někdo
leží na bílé dece a skoro spí. Je to Radek! Stezka končí a jdeme spát. Další den jedeme domů.
Moc se nám tam líbilo a těšíme se na příště“.
Cesta domů měla trošku nádech nostalgie, neboť
nám od rána pršelo. Vraceli jsme se sice špinaví, ale spokojení.
Děcka byla poslušná v rámci možností a držela
partu, což je to nejdůležitější. Už teď přemýšlíme, kam příště.
Myslivecký kroužek při MS ROZVOJ Drnholec

*******************************************

PODZIM – LOVECKÁ SEZÓNA

Myslivecký rok se pomalu chýlí ke konci. Máme září a s ním přichází podzim. Zkracuje se
den a rána už jsou chladná. V tomto období se věnujeme odlovu naší nejhojnější zvěře spárkaté
– srnčí. Končí odlov srnců a věnujeme se lovu mladé srnčí a samičí srnčí zvěře, tzv. holé. Zvěř
není ještě v tlupách, intenzivně se paství a přebarvuje (výměna srsti) a to nám umožňuje lepší
posouzení věku a chovnosti. Odlov musí být veden zodpovědně, neboť na něm závisí jakou chovnou základnu si uchováme pro příští roky. Předmětem odlovu jsou slabá srnčata, slabé, nerodící
a přestárlé srny. Je nutné tuto holou zvěř odlovit co nejdříve, neboť v pozdějším měsících je lov
mnohem obtížnější – zkracuje se den, zvěř je již přebarvena, sdružuje se do tlup a zhoršuje se i
počasí.
V měsíci září začínají hony na divoké kachny, které jsou lovem společným a jsou podmíněny
účastí alespoň tří střelců a lovecky upotřebitelným psem.
Počátkem listopadu přichází doba honů – myslivecký svátek, na který se všichni těšíme. A
to ani ne tak kvůli lovu, neboť zvěře drobné ubývá, ale především se setkáváme se starými přáteli, které mnohdy vidíme pouze při těchto příležitostech, a pak také vznikají zcela nová přátelství. Máme čas si popovídat o loveckých zážitcích, o náročnosti chovu a úskalích výcviku našich
loveckých psů, ale i o životě ve všech jeho podobách.
Podzim však není jen dobou lovu, ale především obdobím intenzivnější péče o zvěř. V tomto
období musí být všechna krmná zařízení opravena či přemístěna na vhodnější místa nebo zbudována zcela nová. Tím, že začneme s včasným přikrmováním, zabráníme rozptylování zvěře
v honitbě. Spárkaté zvěři srnčí pomalu předkládáme jaderná krmiva a napomáháme jí k vytváření tukových zásob, tolik potřebných pro přečkání zimy. Stále se věnujeme odlovu zvěře škodné, a
to jak na lovech společných, tak individuálních.
Procházka podzimní přírodou je jednou z nejkouzelnějších a tak se stejně jako my – myslivci, nechte zlákat a pozorujte spolu s námi proměny přírody.
Za MS ROZVOJ Drnholec, Pavla Koňaříková - jednatel
17

Památka zesnulých
Jedno srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je chtěli,
neozve se už vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Co vděkem za lásku a péči Vaši
vám můžem dát,
kytici krásných květů naposled
a pak jen vzpomínat.

Sbor pro občanské záležitosti Úřadu městyse v Drnholci
uspořádá i letos

V Z P O M Í N K U K PA M Á T C E Z E S N U L Ý C H
Ke společné vzpomínce Vás i celou rodinu, příbuzné a přátele zveme dne
31. října 2010 ve 14 hodin na místní hřbitov,
kde se uskuteční tato vzpomínka.
Sejdeme se na tomto místě posledního rozloučení a pokoje, abychom zde
společně uctili památku zesnulých.

Dámský klub v Drnholci

Milé dámy, slečny, maminky a manželky,
již čtvrtým rokem se 7. 10. 2010 rozjíždí Dámský klub při místní knihovně
v Drnholci. I pro nadcházející sezónu jsme pro Vás připravili zajímavé kurzy
jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Opět se seznámíme s technikou malování na hedvábí, na sklo, budeme si připravovat dekorativní výzdobu pro sváteční dny. Schůzky se budou konat pravidelně jednou za čtrnáct dní ve čtvrtky
v prostorách klubovny důchodců v místní základní škole (vchod od hřiště).
Začátky jsou od 18.00hod. Pokračujeme také v kurzu pletení z pedigu, který
pro seniory a maminky na mateřské dovolené probíhá vždy v pondělí dopoledne od 9.00 do 11.00 v knihovně a pro ostatní zájemce již ve zmíněné čtvrtky
při setkání v dámském klubu. Chystáme také kurzy práce s hlínou a drátkování. Bližší informace pro zájemce získáte přímo v knihovně. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Šimčíková Bronislava
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Akce MKZ
26.10.2010
30.10.2010
31.10.2010
29.11.2010
11.12.2010
prosinec

Připravované akce
do konce letošního roku:

zájezd do termálních lázní Velký Medér (Čalovo)
2. drnholecký guláš – soutěž spojená s ochutnávkou gulášů
zájezd do pražského divadla Hybernia na muzikál Baron Prášil
Rozsvěcování vánočního stromečku
4. drnholecký jarmark s ochutnáním a ukázkou domácí zabijačky
Vánoční besídka pro seniory

Místní kulturní zařízení v Drnholci pořádá 31.10.2010 od 14.00 hod
v sále kulturního domu akci pod názvem

DRNHOLECKÝ GULÁŠ
Do akce se může zapojit jak jedinec, tak celé
rodiny s různými druhy a názvy gulášů.
Podmínky soutěže se dozvíte na webových
stránkách městyse nebo přímo u paní Šimčíkové
v místní knihovně.
Pro ohodnocené účastníky jsou připraveny pěkné ceny.
Ochutnat můžete i vy a to přímo v sále kulturního domu od 14.00hod.
Vstupné je 20,-Kč

Místní kulturní zařízení v Drnholci
zve zájemce o amatérské divadlo na nábor
pro nácvik divadelní hry

Dívčí válka
od Františka Ringo Čecha.
První schůzka se uskuteční ve čtvrtek 28. října v 17.00 hod. v sále kulturního domu.
Zájemci přijďte včas, ať na Vás zbude role.
Těšíme se na každého z Vás.
Místní kulturní zařízení pořádá v lednu 2011 již

III. krojový ples.
Zájemci, kteří se budete chtít účastnit nácviku Slovácké
besedy, první schůzka se koná v neděli 7. 11. 2010 ve 14.00 hod.
v sále kulturního domu.
Prosíme o dochvilnost. Děkujeme.
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***PROGRAM KINA DRNHOLEC***
ŘÍJEN
Pátek 1. 10. 2010

19.00 hod.

Predátoři
Film Predátoři je volným pokračováním filmů Predátor (r. John
McTiernan, 1987) a Predátor 2
(r. Stephen Hopkins 1990). Nicméně sám Rodriguez, jako velký
fanoušek žánru i původního filmu,
nechtěl vytvořit pouhé pokračování
či remake. „Predátoři nejsou pátým
či šestým pokračováním série, ale
prvním. Chronologicky byste se na
tento film mohli podívat ihned po
původním Predátorovi a dostali
tak jasný, ucelený příběh,“ dodává
Rodriguez

USA, sci-fi thriller, přístupné
od 15 let, titulky
60,- Kč
Středa 13. 10. 2010

18.00 hod.

Chlupatá odplata
Pomsta nejlíp chutná, když je
pěkně… chlupatá! Skvělá rodinná komedie plná neodolatelných
gagů vás naučí, že pokoušet se
bojovat proti matce přírodě, je
předem prohraná bitva. Chamtiví
developeři si budou muset uvědomit, že zelená není jen barva
dolarů. Brendan Fraser, hrdina dobrodružné trilogie Mumie,
musí v roli stavaře nového projektu obytných domů čelit vzdoru
těch, kteří jsou na místě stavby
doma. Těch, kteří chtějí ve svém
lese klid. Těch, kteří už nebudou
couvat a kteří neváhají proměnit
20

místo, kde žijí, v bojiště. Generál
mýval velí útok!
USA/SAE, rodinná komedie
92 min.
40,- a 60,-Kč
Středa 20. 10. 2010 18.00 hod.

SHREK:
Zvonec a konec
Když si podáte nebezpečnou dračici, zachráníte krásnou
princeznu a tchýnino království,
co dalšího ještě můžete dokázat?
Pokud se jmenujete Shrek, pravděpodobně trochu zfotrovatíte. Místo
toho, aby jako za starých dobrých
časů děsil vesničany, teď jim otrávený Shrek rozdává autogramy.
Co se to stalo s divokým zlobrem?
Protože se mu stýská po době, kdy
byl „pravým netvorem“, podepíše
Shrek smlouvu se lstivým prodavačem iluzí Rampelníkem. V tu chvíli
se ocitne ve zvrácené alternativní
verzi království Za sedmero horami, kde jsou zlobři houfně pronásledováni, Rampelník je králem
a Fiona ho ve skutečnosti nikdy
nepotkala..

USA, animovaný/rodinný,
92 min.
40,- a 60,-Kč

LISTOPAD
Pátek 12. 11. 2010

19.00 hod.

Kajínek
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka,
který je považován za prvního

***PROGRAM KINA DRNHOLEC***
nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala
legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal
policii, je dodnes zahaleno tajemstvím. Filmový Kajínek je silným
příběhem nejznámějšího vězně u
nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající
nové důkazy, příběhem podsvětí a
jeho prorůstání do státní správy
i příběhem manipulace. Je Jiří
Kajínek obětí konspirace nebo
chladnokrevný zabiják? Snaží se
dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky?
Režie: Petr Jákl
Hrají : Tatiana Vilhelmová, Konstantin Lavroněnko, Boguslaw
Linda, Michal Dlouhý, Vladimír
Dlouhý, Werner Daehn, Václav
Noid Bárta, Deana HorváthováJakubisková, Ken Dunken, Alice
Bendová.
ČR, akční thriller, 107min
60,-Kč
Pátek 26. 11. 2010

19.00 hod.

Poslední vládce větru
Vzduch, Voda, Země, Oheň.
Čtyři národy spojené osudem,
když Ohnivý národ všem ostatním
vyhlásí válku. Uplynulo celé jedno století od jejího začátku, přesto na obzoru není vidět naděje na
její ukončení. Statečný bojovník
Aang (Noah Ringer) zjistí, že je
posledním Avatarem, schopným
ovládat všechny čtyři elementy.
Spojí se s Katarou (Nicola Peltz),

která ovládá vodní živel a jejím
bratrem Sokkou (Jackson Rathbone) ve snaze nastolit ve válkou zmítaném světě klid a mír.
Akční fantasy Poslední vládce
větru se inspirovalo populárním
animovaným televizním seriálem.
USA, rodinný / fantasy /
dobrodružný / válečný
40,- a 60,- Kč

PROSINEC
Pátek 3. 12. 2010

19.00 hod.

Román pro muže
Román pro muže vypráví
příběh tří sourozenců – Cyrila,
Bruna a Anety. Pevné pouto, které
se mezi nimi utvořilo po tragické
smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci
odjíždějí na tradiční výlet do hor
v zádech se stínem neodvratně se
blížící Brunovy smrti. Výlet, který
má být jakousi cestou posledních
splněných přání – včetně tajných erotických fantazií, se však
mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a životních
postojů.
Režie: Tomáš Bařina
Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová,
Táňa Pauhofová, Jan Budař.
ČR, komedie / drama,
100 min.
60,-Kč
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Společenská kronika
Životní jubilea:

81 let Karbulová Ludmila
89 let Auerová Albína

ŘÍJEN

LISTOPAD

50 let Huťka Dalibor
Piták Petr
Zaoral Zdeněk
55 let Švejda Alois
Komínek Pavel
Pospíšilová Marie
60 let Hons Miroslav
Šebestová Věra
Závody Alexandr
65 let Hrabicová Jana
70 let Tomolová Jarmila
80 let Pospíšek František
Krýslová Marie

50 let Děneš Bohumír
Středa Ervin
Plassová Věra
55 let Němec Josef
Němcová Květoslava
Švec Zdeněk
Lukačovič Jan
60 let Vargová Vlasta
Mančíková Božena
65 let Šebesta Karel
Polčíková Dagmar
Vyhnálek Miroslav
81 let Malík Josef

84 let
86 let
88 let

Molnárová Helena
Hrůzová Gena
Auer Vítězslav

PROSINEC
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
84 let
85 let

Šilhavá Alena
Broclawik Jiří
Hadašová Věra
Fano Štefan
Lehocká Milena
Liptáková Maria
Štyksová Marie
Karbula Štěpán
Šedivá Mária

BLAHOPŘEJEME

Vítání občánků
V sobotu 18. 9. 2010 jsme slavnostně přivítali a zapsali do Pamětní knihy
obce tyto děti:
Gabrielu Maliňákovou, Kateřinu Uhrovou (nedostavili se),
Víta Tomečka, Daniela Černého a Jiřího Valáška.

DRNHOLECKÝ OBČASNÍK
Vychází: 4x ročně Místo vydávání: Drnholec Registrační číslo: MK ČR E 11710
Vydavatel: Městys Drnholec, IČO 283142 Šéfredaktor: Jana Kalandrová
Redakční rada: Daniela Wornell, Jiří Janeček, Jiří Staša, Karel Kratochvíl, Vlastimil
Pospíchal,
Číslo 3/2010 bylo vydáno 30. září 2010 v nákladu 650 kusů
Další informace o Drnholci na www.obecdrnholec.cz
Příští číslo výjde v prosinci 2010 - uzávěrka 3. 12. 2010
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Akce Hotelu Drnholec
říjen a listopad 2010
říjen:

23. a 24. 10.
Rybí víkend u příležitosti
výlovu rybníka Vrkoč

listopad:

11.-14. 11.
Martinská husa
19. 11. od 16.00 hod.
„Sourozenci v akci“ - vaří Miluška a Lukáš Karbulovi

AXA penzijní fond a.s., Starobrněnská 8,
602 00 Brno
Penzijní spoření je v současné době nejvýhodnější formou
zhodnocení Vašich ﬁnančních prostředků podporovanou
státem.
Stát Vám přispěje k Vámi spořené částce ve výši
100,- Kč + 50,- přísp. státu
200,- Kč + 90,300,- Kč + 120,400,- Kč + 140,500,- Kč + 150,• Mladým lidem umožňuje nechat si část výhodně uložených
peněz vyplatit dříve (po 15ti letech spoření lze vybrat polovina
úspor).
• Při spoření nad 500,- Kč se vztahuje daňové zvýhodnění při
ročním zúčtování daně.
• Výši spořené částky lze dle potřeby měnit, při ﬁnanční tísni,
případně pozastavit. Výhodné i pro důchodce (minimální doba
spoření 5 let).
• Vedení účtu je zcela zdarma.
Více informaci a veškerý servis kolem uzavření smlouvy
a všech změn poskytne paní Klimešová Marie, Dělnická 21,
Drnholec, tel.: 728 649 081.
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Garážová sekční vrata
již od 22.775,- vč.
pohonu a montáže *
*více info na www.kovomalik.cz
nebo www.hormann.cz

Garážová vrata•průmyslová vrata
Pohony a ovládání
Rychloběžná vrata
Vnitřní a víceúčelové dveře

Autorizovaný prodejce:

Kovo Malík s.r.o.
DRNHOLEC, Husova 538
Tel.: 607 114 460
Sídlo společnosti :
Po – Pá od 6:30 do 16:00 hod. Tel.: 519 520 930

