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Čtení z místních kronik 

 

Obecní kronika 

 

1975 – rok 30. výročí osvobození Sovětskou armádou 

 
   Národní výbory 

 Národní výbor pracuje ve stále stejném složení. Rada MNV se schází pravidelně a na svých 

jednáních řeší průběžné úkoly podle plánu práce, jako je příprava plenárních zasedání, žádosti a 

požadavky organizací i občanů. pravidelně je podávána zpráva o plnění volebního programu, který za  

druhé pololetí ukazuje, že státní statek měl postavit za celé volební období 26 bytových jednotek a 

postavil jich jenom  šest. Demolice domu č.4 na náměstí byla provedena. 

 Přístavba ZDŠ je ve volebním programu ONV a je dána do návrhu tohoto výboru na další 

pětiletku. Modernizace zdravotního střediska byla zahájena přípravnými pracemi na generální opravu  

budovy. Kulturní dům byl předán k užívání 12. prosince 1975. je zajištěn projektový úkol na  generální 

opravu  Palackého ulice. 

 Rada MNV se rovněž zabývala dodržováním zákonů. Bylo konstatováno, že došlo v naší obci 

k poklesu trestné činnosti, v níž na prvním místě stojí hospodářská kriminalita, na dalších místech trestné 

činy pod vlivem alkoholu a loupežná přepadení 

 Velmi dobře je hodnocena Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti, jejíž práce je záslužná a slouží ke 

cti celé obce. Její členové obsadili v okresní soutěži třetí  místo. 

 Důležitou otázkou, jíž se rada  zabývala je jednotný systém branné výchovy obyvatelstva. bylo 

konstatováno, že ze všech složek se nejvíce problematikou branné výchovy zabývá ZDŠ, jednak v rámci 

výuky, jednak v mimoškolní činnosti žáků. Dále se touto otázkou zabývá organizace Českého červeného 

kříže. Ostatní  organizace věnují problému branné výchovy malou pozornost. 

 Rada MNV se také průběžně zabývala přípravou důležitých politických událostí a oslav. 

 Z hodnocení vyplývá, že účast občanů na  akcích se zvětšila a že jejich zájem o problematiku obce 

roste. v diskusích na plenárních zasedáních se občané ptají na různé záležitosti, žádají vysvětlení, podávají 

návrhy – jen aby se situace v obci ve všech směrech zlepšila 

 

Průběh roku, počasí 

První dva měsíce byly poměrně chladné, bez sněhu,,teploty se pohybovaly.v noci –10 C, denní až 

+10 C. Na počátku března bylo naopak velmi teplo až +20 C, ale ve druhé dekádě přišlo silné  ochlazení 

se sněhovými přeháňkami. Dne 28. března se přehnala nad Drnholcem první jarní bouřka provázená 

silným větrem a prudkým deštěm. Během dubna se  větrná bouře přehnala ještě dvakrát, z polí se zvedal 

prach, že bylo vidět jen na pár metrů.. Květen byl chladný a deštivý. I počátek června byl ve znamení 

nízkých nočních teplot (4 – 0  C), denní se pohybovaly +12 –15 C. tyto nízké teploty byly až o 8 C nižší 

než je dlouholetý červnový normál.Celé jarní období lze charakterizovat jako větrné  a chladné.. 



Teplé letní počasí začalo až po 17. červenci, kdy  odpolední  teploty přesahovaly 30 C. „Léto 

století“ – tak nazývali meteorologové léto roku 1975. teploty v celé Evropě se  pohybovaly od 30 do 40 C 

(srovnáváno s roky  1911, 1932 1947) 

Koncem srpna se velmi ochladilo s prudkým deštěm. Od září se  začaly objevovat ranní mlhy, ale 

denní teploty dosahovaly až 31 C. Od poloviny října klesly  ranní teploty k nule. vyprahlá pole se dočkala 

vláhy. Listopad byl ve znamení mlhy a chladu. Od 23. listopadu začaly silné ranní mrazy. Zamrzlo  

konečně drnholecké bláto, kterého bylo až nepříjemně moc. 

Dne 17. prosince napadl sníh a nastala pravá zima, která se nejprve  projevila dopravní kalamitou. 

O dva dny později, 19. prosince v šest hodin ráno bylo  -19 C, avšak vánoce bylly opět na blátě a vodě. 

 

  Dokončení výstavby socialismu na vesnici 

Od 1. ledna  1975 se spojily státní statky  Pohořelice, valtice, Drnholec a Dolní Dunajovice 

v jeden veliký  celek – STÁTNÍ STATEK MIKULOV -, jehož ředitelem se stal ing. Bedřich Buchta. 

Vedoucím závodu 01 Drnholec byl jmenován ing. Tichý z Dolních Dunajovic. Závod 01se i nadále 

zabývá pěstováním obilí, kukuřice,cukrové řepy, speciální oddělení pěstuje vinnou révu,ovoce a zeleninu 

V tomto roce bylo dosaženo na závodě 011 Drnholec těchto výnosů: 

 ječmen  41,3 q/ha 

 pšenice ozimá 44,1 q/ha 

 pšenice jarní 37,2 q/ha 

 silážní kukuřice 300,2q/ha 

 cukrová řepa 382 q/ha 

 

Nejdůležitější událostí zemědělců jsou vždycky žně. letošní sklizeň obilí byla provázena 

pěkným a stálým počasím. Velkou pozornost žním  věnovaly také sdělovací  prostředky. Dne 4. 

srpna v 19,30 hod vysílala Československá televize  Zemědělský magazín, částečně natáčený 

v Drnholci. Hovořilo se o sklizni a o drnholeckých lánech. Kromě vedoucího závodu A. Eremiáše, 

hovořil také ředitel  Okresní zemědělské správy V. Mueller a kombajnéři M. Medovarský a J. 

Vavřina. Televizní kamery sledovaly při práci i další pracovníky- soudruhy Filipova, Grulicha,  

Čápka, macíka a další. na polích je navštívil  krajský tajemník  KSČ pro zemědělství Michal 

Holčák. popřál drnholeckým  zemědělcům pěkné počasí a bezztrátovou sklizeň 

Kombajnéři byli o letošních žních odměňován podle sklizených metráků obilí. Jan 

Vavřina se za ostatní kombajnéry vyjádřil v tom smyslu, že tato odměna za práci je spravedlivá a 

povede kombajnéry k bezztrátové sklizni na poli 

Letošní  žně se skutečně  vydařily, i když hektarové výnosy obilí nebyly tak vysoké, jako 

v loňském roce 

Z živočišné výroby se státní  statek soustředil na chov hovězího a vepřového dobytka 

Statistické údaje živočišné výroby: 

 počet dojnic          1900 kusů (8 litrů mléka denně – splněno na99%) 

 skot             5034 kusů 

 telata  1556 kusů 

 prasata  122789 kusů 

 celková výroba mléka 5553000 litrů, splněno na 101,1 % 

 dodávka mléka 

 plán  5300000 litrů 

 skutečnost 5074000 litrů—tj. 95,7 % 

 

V době žní se na státním statku konaly na Rovinách Dny techniky  ČSSR – 

NDR.Byly  předvedeny nové německé kombajny E 506, těžkotonážní automobily, 

vysokotlaký lis, který zpracuje až 30 ha slámy za směnu Těchto dnů se zúčastnila 

Československá televize  a CTK a zemědělci z celé republiky. 

 



 

 

    Průmysl, stavební činnost a družstevní obchod 

   

 V obci nebyly zavedeny, ani zrušeny průmyslové závody, jen při státním statku byla  od 1. 

května 1975 uvedena do provozu z bývalé sušičky tabáku na Hrušovanské ulici pobočka  státního 

statku, která kooperuje Chiraně,n.p. vyrábí se zde sterilizační skříňky o  obsahu 40 litrů, které 

Chirana vyváží do 45 zemí světa. V provozu pracuje celkem 26 zaměstnanců, z toho  22 žen. 

 V obci i nadále pracují pobočky Služeb města Mikulova v tom rozsahu, v jakém pracovaly  

loni. Reorganizací byly vytvořeny tři samostatné oddíly: 

 HSV -  hlavní stavební výroba 

 kovo 

 sdružené provozy 

 

Nejpočetněji  jsou  zastoupeny tyto profese: 

 zedník 

 zámečník 

 stolař 

 instalatér 

 

Služby se snaží plnit úkoly v rámci svých možností, i když občané nejsou často spokojeni 

s včasným  poskytnutím služeb. 

 

   Úprava  obce, doprava, spoje 

 

 V lednu byl dán do provozu nový most přes rameno Dyje (u pivovaru) místo 

provizorního, který nahrazoval vyhořelý most. Avšak i tento most je jen provizorní 

 Nejdůležitější akcí celého roku 1975 bylo dokončení generální opravy sokolovny. už 

v únoru se začalo s obkladem vnitřních stěn dřevem, v dubnu se začal malovat vnitřek celé 

budovy. Koncem října byly pořádány sobotní brigády na dokončení úprav okolí sokolovny. Byly 

to  především národní směny 18. a 25. října a 1. listopadu. Svou prací pomohli také při úpravách 

žáci  ZDŠ.  

 Druhého prosince byla provedena  kolaudace budovy, ve které je umístěn sál pro 200 

návštěvníků se širokoúhlým promítacím plátnem, dále je zde taneční parket  s přísálím a pódiem. 

 Funkce vedoucího kina se ujal učitel Josef Plass. Hned první filmové  představení, které  

proběhlo 12. prosince při  slavnostním zahájení, ukázalo, že o návštěvníky širokoúhlého kina 

nebude nouze. při slavnostním otevření kulturního domu provázela hosty dechová hudba žáků 

LŠU Mikulov. otevření se zúčastnil zástupce ONV a Krajského  filmu Brno. 

 V sobotu 24. srpna 1975 začaly první práce na odstranění budovy č. 4 na náměstí. První 

části demolice, při které bylo strženo první poschodí budovy za pomoci lan a traktorů, se 

zúčastnili poslanci MNV, zástupci státního statku a pomocníci VB. Z materiálu, který zůstal ležet 

na zemi, si občané vybírali použitelné trámy a cihly. Úplné odstranění objektu provedl INGSTAV 

Brno za pomoci techniky, takže do konce roku 1975bylo vše odklizeno a zbylo jen  prázdné  

prostranství.  

 V prosinci 1975  byla zahájena generální oprava zdravotního střediska na náměstí. 

praktický, ženský a dětský lékař ordinují od této doby v místnostech MNV na zámku, zubní 

oddělení bylo přemístěno do náhradních místností na Husově ulici Kanceláře MNV byly 

přestěhovány na náměstí Svobody č. 8. 

 V průběhu léta 1975 dostaly ulice Tyršova a Husova (zadní část)  nový asfaltový povrch. 

 Na toku řeky Dyje se začalo  s úpravami na celém úseku drnholeckého katastru. Lesy a 

křoviny byly v okolí  řeky  zlikvidovány a započalo se s úpravou koryta. tato akce spadá do 



rozsáhlé vodohospodářské úpravy jihomoravské krajiny – vytvoření Pálavských jezer, která budou 

zbudována ze tří důvodů: 

 odvodnění bažin a zabránění záplavám 

 závlaha zemědělské půdy ve velkém rozsahu 

 poskytnutí rekreačních  možností občanům 

 

Veřejný život 

 

V květnu a v říjnu proběhly dvě veřejné schůze KSČ v Drnholci. Za velké  účasti občanů 

se projednávaly palčivé  otázky zajímající  obě strany.. 

Dne 25. února se konala slavnostní schůze k 27. výročí Vítězného  února 1948. Hlavní 

referát přednesl nově  ustanovený ředitel Státního statku Mikulov ing. Buchta.. Po  úvodním slově 

byly předány diplomy nejlepším žákům ZDŠ za umístění a  účast v soutěžích. (Olympiáda 

ruského jazyka a recitační  soutěže  Zlatá růže, Za mír, za vlast, za socialismus). Večer  byl 

zpestřen programem  členů recitačního a pěveckého kroužku při ZDŠ. Slavnostního večera se 

zúčastnilo asi  140 občanů. 

Dne 27.  března proběhla veřejná schůze SČSP  doplněná vypravováním pplk. Holíka 

z Mikulova o cestě 1. čsl.  armádního sboru z Buzuluku do Prahy. 

První máj byl již tradičně organizován v Mikulově. Účast občanů z Drnholce byla pěkná, 

asi 350 lidí.. Průvod sám prošel Mikulovem chladně, což bylo zapříčiněno velmi špatným 

počasím. Sedmý květen byl vyvrcholením oslav osvobození V Drnholci byl odhalen  pomník 

Rudé armády.Byl umístěn v hezky upraveném parčíku u silnice Brno – Hrušovany nad Jev. před 

budovou Domu  pionýrů a mládeže. Slavnostního aktu se zúčastnilo asi 60 občanů Drnholce, za 

okresní výbor NF se dostavila s. Kališová, která provedla odhalovací akt.. na postavení pomníku 

se intenzívně pracovalo od začátku dubna.Jeho výstavba vyvolala velkou pracovní aktivitu 

občanů, kteří odpracovali přes 2000 brigádnických hodin a  věnovali při sbírce asi 12000 Kč. 

celková hodnota díla činí 60000 Kč při minimálních nákladech.. Večer 7. května proběhlo na 

zámku slavnostní zasedání KSČ, MNV a NF, které se konalo u příležitosti 30. výročí osvobození 

naší vlasti Rudou armádou.. Organizacím i jednotlivým občanům byly předány pamětní lsity a 

čestná uznání. S kulturním programem vystoupili žáci ZDŠ a schůze byla ukončena 

Internacionálou. 

 

 Další akce  veřejného života 

V únoru 1975 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti tradiční setkán ís důchodci, které 

proběhlo v místnosti  pohostinství na Hrušovanské ulici. Důchodci svoje setkání navštěvují 

v hojném počtu a jsou SOZ za  jejich organizaci vděčni. 

Dne   2. dubna proběhla obcí spartakiádní štafeta na  trati Břeclav -  Znojmo. v počtu 250 

účastníků vytvořili občané Drnholce a žáci ZDŠ  špalír podle silnice a zdravili  účastníky štafety, 

ve které byli představitelé našeho  okresu.. 

26. dubna proběhla celoobecní národní směna, na které pracovalo 270 občanů. práce yly 

zaměřeny zejména na dobudování památníku Rudé armády, na  úklid kolem sokolovny, bouráné  

domu č. 4 na náměstí, na úpravu stadionu Dynama a na výsadbu stromů.. 

Den  před       Prvním májem proběhal naší obcí „štafeta  přátelství lidu k SSSR“.. Občané 

a školáci se shromáždili před MNV, kde měl projev ing. Tichý a zástupci jednotlivých organizací 

předali zdravice a poselství sovětskému lidu.. 

S podzimem  vystoupila do popředí nutnost kvalitně a zodpovědně  zorganizovat Měsíc 

československo-sovětského přátelství. Každý z občanů jistě rád vzpomene na lampiónový průvod 

školní mládeže. ztemnělým Drnholcem procházely  děti doprovázené učiteli a rodiči od školy přes 

náměstí k pomníku Rudé armády, kde proběhl slavnostní akt zahájení  oslav  Měsíce ČSP. 

 

 



 Politika, kultura, školství 

Na veřejný a hospodářský život v obci měla rozhodující  vliv vesnická organizace KSČ, 

od  března převzala funkci předsedkyně Eva Milošová, dosavadní členka výboru KSČ v Drnholci. 

Výbor KSČ projednával pravidelně všechny závažné otázky  života obce a  bezprostředně řídil  

také činnost agitačního střediska, jehož předsedou byl ustaven Zdeněk  Kocman. Velkým 

přínosem tohoto  střediska je vydávání Drnholeckého  zpravodaje, jehož prostřednictvím jsou 

všichni občané informováni o nejzávažnějších otázkách obce. Do redakční rady byla navržena 

Jana Kulhavá, Jaroslava Šedivá a Emil Palík, jemuž byla svěřena grafická  úprava.. V tomto roce  

vyšla tři čísla  tohoto  Zpravodaje. 

Ze společenských organizací se zaměříme  na činnost Socialistického svazu  mládeže. 

Členové SSM se  podílí na vedení  Pionýrské organizace v obci. i  když je svazákům vytýkána  

malá  činnost, přece jen  nestojí  stranou veřejného dění. Zúčastňují se spolu se všemi občany 

veřejných schůzí a směn NF, starají se o svou klubovnu a o  sportovní hřiště. 

Z politicko výchovné činnosti stojí za zmínku účast na Leninském večeru, pořádání  

společenských tanečních zábav a diskoték. předsedou SSM v Drnholci je Antonín Novosad. Do  

budoucna  bude nutné, aby se rozšířila  členská základna o kvalitní a spolehlivé členy – prozatím 

má organizace  25 členů. 

jelikož opravený  kulturní dům zahájil svou činnost až v prosinci, nebylo  možné  

pořádání větších kulturních podniků a občané po celý rok  dojížděli za  kulturou do města.. 

 

 Ze života školy 

Dne 12.  února proběhla soutěž vyhlášená KNV   Za mír, za vlast, za socialismus. 

Soutěžilo se v naukové části a  ve výtvarné, hudební, recitační a v pěvecké části. Soutěž měla 

velmi dobrou  úroveň a zapojila se do ní většina žáků školy. Ideově  byla zaměřena k  30. výročí  

osvobození a vítězové  jednotlivých kategorií a oborů  postoupili do  okresního kola. 

Dne 26. března proběhla  na škole  beseda s Rudolfem Šimáčkem, předsedou  okresního 

výboru  Svazu protifašistických bojovníků, která byla věnována 30. výročí  osvobození. 

Třetího  května proběhlo v Drnholci místní  kolo Spartakiády 1975 jako v první obci  

okresu Břeclav. Cvičení se zúčastnilo  více než 300 cvičenců z Drnholce, Mikulova, Jevišovky a 

Březí. ke  všem  zúčastněným  promluvil  ředitel školy M. Kapusta a po jeho  projevu se rozběhlo 

radostné tělovýchovné odpoledne, jehož organizaci měli na starost  členové TJ Dynama Drnholec. 

nejprve předvedli svou skladbu rodiče s dětmi z mateřských škol, pak  následovala skladba  žáků  

prvních a druhých tříd. P o nich  cvičily  dívky  třetích až  pátých tříd, následovali chlapci  ze 

stejných  ročníků, závěr obstarali  žáci a žákyně  nejvyšších ročníků ZDŠ.. Cvičenci prošli  

průvodem obcí, který vedla dechová hudba od mateřské školy, líbilo se i předvedení  nacvičených  

skladeb.. 

Školní mládež obdržela od SRRPŠ kupóny na občerstvení, poněvadž odpoledne bylo  

věnováno  nejen sportu, ale i  oslavám  MDD. 

Po cvičení hrála k tanci i k poslechu dechová  hudba. Škoda jen,  že počasí nevydrželo až 

do pozdních večerních hodin. 

V listopadu proběhla na škole soutěž žáků s názvem  O zemi, kde zítra znamená již včera. 

Všichni  účastníci soutěžili v naukové části Mírová politika SSSR , v druhé části  si mohli vybrat z 

 témat  věda a technika nebo  kultura a sport národů  SSSR.. V první  kategorii zvítězilo družstvo 

žákyň sedmých  tříd  ve složení Milošová – Malíková – Zabloudilová a v druhé kategorii žáci  

deváté třídy Šůstek – Marušák – Hajduch. obě  družstva reprezentovala   školu v okresním kole 

v Břeclavi 

K 1. září  došlo v učitelském sboru k několika  změnám Na jiná  pracoviště přešly M. 

Horáková a K. Lukáčová, nově nastoupila Z. Kubíčková z Mikulova a důchodkyně I. Vorlová. Po 

mateřské dovolené nastoupily J. Palíková a B. Janečková. Žáci  byli rozděleni do 13 tříd a nově 

byla ustavena třetí  třída zvláštní školy, jejíž  ředitelkou a učitelkou byla jmenována  L. 

Passlerová. 



Při  škole byla opět v provozu školní družina, kterou zpočátku vedla I. Vorlová a později  

J. Jakuibcová.  předsedou  ZV ROH při ZDŠ byl  nadále V. Škápík.. organizace pracovala velmi 

dobře a byla odměněna  Pamětním listem  MNV k  30. výročí  osvobození obce.Samotná  ZDŠ 

Drnholec byla rovněž odměněna. Činnost SRPŠ byla rovněž vcelku dobrá, avšak  výbor této  

organizace pracoval  málo samostatně.. 

Do  práce v osmi zájmových  kroužcích bylo zapojeno  160 žáků, které vedli  učitelé 

školy. Byly to  čtyři kroužky spartakiádní, dva pěvecké,  fotografický a Interklub. Pionýrská 

organizace měla v letošním roce 164 členů, sdružených v osmi oddílech.  Skupinovou  vedoucí 

byla do června 1975 K. Lukáčová a po ní funkci převzal  Jiří Janeček .po celý rok plnili pionýři 

výchovný systém Plameny a cesty, pět oddílů bylo zapojeno do  celostátní hry EXPEDICE 30 na 

počest výročí  osvobození naší vlasti  Rudou armádou. celý průběh roku byl bohatý na možnosti  

působení ve smyslu komunistické výchovy, zejména výchovy k proletářskému internacionalismu 

a socialistickému vlastenectví. 

S vyznamenáním prospělo  55 žáků, což je  zatím nejlepší  výsledek jakého kdy škola 

dosáhla. Pouze dva žáci byli neprospívající. značně se  snížil  počet žáků navštěvujících  

náboženskou výuku – 26 žáků, což je 11,5% ze žáků 2. – 7. tříd 

v letošním roce vyšlo 38 žáků .Do výběrových škol postoupilo  pět žáků, jeden žák zůstal 

u rodičů, ostatní byli zařazeni do učebních nebo pracovních poměrů 

 

 Místní lidová knihovna 

půjčovala pravidelně knihy každé úterý od  16 do 18 hodin. V důsleku oprav na zámku se 

knihovna třikrát stěhovala z místnosti do  místnosti. v současné době nemá knihovna čítárnu, 

přesto se počet výpůjček stále zvětšuje. Úhrnem je v knihovně 3346 svazků, které tvoří 

marxististická literatura (96 svazků), přírodovědecké (89), zemědělská (83), technická (71), krásná 

literatura čítá 1678 svazků. pro mládež je dostatečný výběr knih, jak v oblasti naučné, tak i  

v oblasti krásné literatury. Během roku byl fond doplněn o 322 nových  knih.Během roku 1975 se 

uskutečnilo 4014 výpůjček, a to je číslo jistě  uspokojivé. 

Chvályhodnou činností MLK je pravidelné provádění výstavek (sovětské literatury, 

nových knih, k významným výročím) a provádění besed s malými čtenáři přímo v knihovně. 

 

 Zábavy, sport 

S otevřením nového kulturního domu se změnila situace v pořádání tanečních zábav. Tato 

změna v životě obce přinesla snad nejvíce radostí dětem, které začaly hojně navštěvovat 

širokoúhlé kino. Vedoucí kina učitel Josef  Plass řídí objednávku  filmů velmi pečlivě a  při tom 

pamatuje na všechny vrstvy obyvatelstva. Pro malé je stále v zásobě řada pohádek a veselých  

kreslených filmů, pro dospělé byl hned v prosinci uspořádán festival sovětských filmů. Ve 

spolupráci s místní odbočkou SČSP byl  ustaven Klub přátel sovětského filmu, který měl do konce 

roku 1975 téměř sto členů. Filmová představení mají  slušnou návštěvnost.  mezi  diváky  jsou 

nejen občané Drnholce,ale i okolních vesnic. Hlavn í příčinou tohoto  úspěchu je  jistě širokoúhlé 

promítací plátno a taky fakt, že místní  kino  bylo zařazeno  mezi kina  první kategorie.. 

V budově kulturního domu je také tanečnísál. V něm  proběhla na Silvestra 75 první 

taneční zábava. byla pořádána Českým  svazem ovocnářů a zahrádkářů. Po tak dlouhé době byla 

návštěvnost pouze průměrná. 

 

 Pohyb obyvatelstva 

Dne 12. února 1975 zemřel  po dlouhé těžké nemoci  soudruh Josef Hrubý, předseda VO 

KSČ. Rozloučení 14. února se zúčastnilo velké množství spoluobčanů, kteří ho doprovodili přes 

celou obec až k budově školy, odkud byl po  posledním rozloučení převezen do Brna. Kremace se 

konal o  další tři dny poději. Čest jeho památce! 

 



Začátek roku 1975 byl nemilosrdný zvláště k mužům. Zemřelo sedm  mužů , převážně na  

infarkt. Celkem  v roce 1975 zemřelo 18 lidí, z toho bylo 14 mužů 

Počet narozených dětí:  41, z toho děvčat 20 

Celkový počet sňatků uzavřených na MNV v Drnholci  byl 25. Zlatou svatbu oslavili 

manželé Musilovi, Lidická 42. Stříbrnou svatbu oslavili manželé Kaňkovští a Jurkasovi. 

 

 Zvláštní události 

Sebevraždu oběšením v letošním roce spáchali dva muži – pan Horvath z Lidické a pan 

Huserek z Hrušovanské. Příčinnou jejich činu byly neurovnané rodinné poměry. 

 
Zapsala Jana Palíková, přepsal  na počítači  o  třicet let později Jiří Janeček  

 

 

 


