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ročník 14

Vážení spoluobčané,
 každoroční druhé číslo Občasníku již 
tradičně vychází v době hodů, na konci školní-
ho roku a naopak na počátku léta a prázdnin, 
na které se jistě těšili všichni školou povinní.
 Toto číslo ale také vychází těsně po slav-
nostním otevření rozhledny U Křížku, které 
proběhlo v sobotu 16. 6. za účasti našich sou-
sedů z Rakouska. Jelikož uzávěrka Občasníku 
je před tímto datem, přál bych si, aby otevře-

ní provázela hojná účast nejen drnholeckých 
občanů a náš Městys tak udělal další krůček 
ke svému zviditelnění a dostal se tak do vět-
šího povědomí turistů, cyklistů a návštěvníků 
Drnholce.
Co můžete z rozhledny vidět?
 Když se podíváte směrem do Drnholce 
na kostel Nejsvětější Trojice, tak se díváte 
směrem na východ. Za ním na horizontu uvidí-
te masiv Pálavy se zříceninami hradů Děvičky 
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a Sirotčí hrádek. Vlevo od Drnholce leží obce 
Brod nad Dyjí a Pasohlávky, mezi nimi teče 
řeka Dyje, která se vlévá do horní nádrže vod-
ního díla Nové Mlýny. 
  Na jihu se pod Vámi rozprostírá lužní les 
- Drnholecký luh, který je součástí sousta-
vy chráněných oblastí Natura 2000, evrop-
sky významných lokalit. Na moravské straně 
můžete vidět obce Novosedly, Nový Přerov 
s kopcem Přerovský vrch a Jevišovku, u které 
se nachází soutok řek Jevišovka a Dyje. Na 
rakouské straně dohlédnete nejen k Laa an 
der Thaya, ale spatříte i hrady Falkenstein 
a Staatz, uvidíte kopec Lange wart, obce Alt-
Prerau a Wildendürnbach s areálem vinař-
ských sklepů na kopci Galgenberg.
Na jihozápadě leží město Hrušovany nad Jevi-
šovkou, směrem západním dohlédnete až ke 

Znojmu a také uvidíte sousední obec Litobra-
třice.
 Směrem severním leží Střelický les, 
moravská metropole Brno, na horizontu se 
rýsuje Přírodní park Bobrava, kde u obce Hlí-
na stojí rozhledna Vladimíra Menšíka. Další 
rozhledna, Akátová věž, leží na severovýchodě 
na kopci Výhon u Židlochovic.
 Na projektu rozhledny spolupracovali 
Ing. Antonín Olšina z Vysokého Mýta s Ing. 
Martinem Novákem z Proseče u Skutče. Na 
základě jejich projektů již byly postaveny např. 
rozhledny Borůvka stojící u obce Hluboká v 
mikroregionu Toulovcovy Maštale, Terezka na 
Pasekách u Proseče, rozhledna Járy Cimrma-
na u Březové nad Svitavou, rozhledna v obci 
Vrbice v podhůří Orlických hor, Nedánov u 
Boleradic a také Slunečná u Velkých Pavlovic.
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Zahraničním partnerem výstavby je rakouský region 
Land um Laa, který se k našemu projektu připojil a jehož 
zástupcům patří velké poděkování, protože bez vzájemné 
spolupráce by rozhledna nevyrostla.
Regionalentwicklungsverein Land um Laa, Stadtplatz 
43, 2136 Laa an der Thaya
Tel.: +43 2522 2501 29 tourismus@landumlaa.at www.
landumlaa.at

Celková v ka rozhledny 11 m

Vyhlídková plo ina 9,9 m

Vyhlídková plo ina nad rostl m

terénem
11 m

Vyh bací plo ina 5,3 m

Nadmo ská v ka 217 m.n.m.

Nadmo ská v ka vyhlídkové plo iny 228 m.n.m.

Po et schod 52

GPS sou adnice 48°51'23.819"N,  16°28'18.430"E

Zahájení stavby 16. 4. 2012

Slavnostní otev ení 16. 6. 2012

Lokalita vini ní tra   U K í ku; 1,3 km západn  od centra Drnholce

Dodavatel stavby MIKULICA s.r.o. Velké Pavlovice

Otevírací doba voln  p ístupná
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 Na opravě historické radnice jsou těs-
ně před dokončením fasádní omítky a fasád-
ní nátěr, byla provedena výmalba vnitřních 
prostor a v patře byla položena parketová 
podlaha. Ve sklepních prostorách proběhla 
pokládka cihelné dlažby a začínají zde práce 
na vybudování dalšího sociálního zařízení. 
Taktéž byly osazeny venkovní a vnitřní dve-
ře. V měsíci srpnu se započne s restaurová-
ním dřevěného malovaného stropu. Výběrové 
řízení na tyto práce vyhrála restaurátorka 
MGA. Petra Navrátilová s nabídkovou cenou 
246.000,- Kč. Druhá a třetí nabídka byly ve 
výši 485 tis. Kč a 585 tis. Kč. V současné době 
se vypracovává projekt na úpravu okolí his-
torické radnice, čili na vybudování přístupo-
vých chodníků a schodišť. Na tyto práce bude 
vypsáno výběrové řízení.
 Stavební práce probíhají taktéž v 1. pat-
ře budovy úřadu městyse, v části, kde sídlil 
stavební úřad. Zde proběhla kompletní výmě-
na elektroinstalace, byly zhotoveny nové omít-

E-box na drobné elektrozařízení
 Před nedávnem se objevil vedle vchodu do knihovny zelený koš, který slouží pro 
sběr drobných elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést nepotřebné drobné 
elektrozařízení z domácnosti i kanceláře (s výjimkou zářivek) např. nefunkční kalku-
lačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače, rekordéry, 
ovladače, nabíječky, fototechnika, elektrohračky na obecní úřad a zdarma se jej zbavit 
vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Do boxu umístěného nad vhazovacím 
otvorem můžete odkládat také použité baterie a akumulátory. 
 Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení 
množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. 
Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným 
odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela 
zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud 
je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého 
spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.
      Broněk Kocman

ky, výmalba, bylo nově obloženo schodiště a 
podesta. Byl instalován snížený kazetový strop 
s novým osvětlením. 
 Výběrové řízení na akce „oprava vozov-
ky Výsluní  - Husova ulice“, „oprava chod-
níku na náměstí včetně vybudování nového 
chodníku na Hrušovanské ulici“ a „kanali-
zační přípojka na Mlýnskou ulici“ vyhrála 
fi rma COLAS s celkovou nabídkovou cenou 
1.150 tis. Kč. 
 V současné době jsou grafi cky zpraco-
vány a do konce června by již měly být nain-
stalovány čtyři panely s informacemi o Drn-
holci. Jeden panel bude umístěn u hřbitova a 
bude obsahovat informace o hřbitovní kapli, 
staré hasičské zbrojnici, která zde stávala a o 
památníku obětem 1. světové války, který stá-
val před hřbitovem i se jmény padlých. Další 
tři panely, které budou na náměstí, pojednáva-
jí o historii Drnholce, o památkách a o zámku. 
Tyto panely zde citelně chyběly a věřím, že je 
ocení zejména turisté a návštěvníci Drnholce. 
                 Jan Ivičič

Na její vybudování se nám podařilo získat dotaci z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní 
Rakousko  v rámci programu

Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013
Spolufi nancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
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Celý pátek byl 
v základní škole 
věnován enviro-
mentální výcho-

vě, třídění odpadů a péči o životní prostředí. 
 Den začal ve třídách, kde si děti nejprve 
připomněly, proč je tento den takto nazván, kdy 
a z jaké příčiny vznikl. Vyplňovaly dotazníky, vysvětlovaly význam třídění odpadů, ty nejstar-

ší tvořily reklamu. Pak jsme se (nejprve první stupeň) 
vydali do přírody za Lidickou ulici, kde už na nás čeka-
li zástupci mysliveckého sdružení Rozvoj. Paní Pavla 
Suchyňová nám pověděla i názorně předvedla zvyklosti 
a zákonitosti lovu, tzv. leče. Viděli jsme výcvik lovecké-
ho psa s odborným výkladem pana Tomaštíka, vyslechli 
přednášku a shlédli ukázku loveckých zbraní od pánů 
Škrabala a Komínka. V lesíku jsme dokonce potkali divo-
čáka, lišku, kunu, husu, sviště, i když pravda jen vycpa-
né, ale opět se zajímavým výkladem dětí z mysliveckého 
kroužku. Všem jmenovaným patří velké poděkování za 
skvěle připravený program, který byl poučný a zajímavý 
zároveň.                 Jana Juřenová

OTA 
ZE

 ŽIVOTA ŠKOLY

       Na sobotu 12. května jste byli všichni zváni do ško-
ly na Zahradní slavnost. Bohužel počasí nám nepřá-
lo, proto musel být plánovaný program uskutečněn 
v tělocvičně školy. Jinak 
ale vše proběhlo tak jak 
mělo. Ve dvě hodiny odpo-
ledne všichni zúčastnění 
zhlédli program věno-
vaný maminkám, kterým 
tanci, písněmi, básněmi a 
hudebními vystoupeními 
přály děti z mateřské a 
základní školy. Po tomto 

programu přišlo mnohým vhod občerstvení ve školní jídel-
ně, které nachystaly paní kuchařky. Pak už každý mohl pod-
le svého zájmu nahlédnout do odborných učeben, vyzkoušet 

Den 
Země

20. dubna 2012

Den otevřených dveří ve škole
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************* Den dětí ve škole *************
 V pátek 1. června bylo vyučování odleh-
čeno u příležitosti Mezinárodního dne dětí. 
Na prvním stupni byl den zahájen divadel-
ním představením Ježibaby z Babína, které 
nastudovala paní učitelka Jitka Radkovičo-
vá se svým divadelním souborem žáků z 
Jevišovky. Pohádka děti velmi nadchla, o 
čemž svědčí i to, že  hned po zhlédnutí se 
mnoho dětí chtělo přihlásit do divadelního 
kroužku. Následovaly soutěže všestranného 
zaměření, takže si každý mohl vybrat podle 
svého gusta.  Sportovně zdatní skákali přes 

švihadlo, házeli na cíl, soutěžili ve skoku z místa, stříleli na koš, házeli šipky, přes-
nou mušku potřebovali při střelbě ze vzduchovky a na koš. Komu se nechtělo spor-
tovat, skládal puzzle, tangramy, soutěžil v češtině nebo angličtině, namáhal mozkové 
závity při úkolech zaměřených na soustředění a pozornost. Za úspěšně splněný úkol 
obdržel soutěžící sladkou odměnu, takže ti nejpilnější odcházeli domů s docela pěknou 
„výslužkou“.      Jana Juřenová

si didaktické hry nebo interaktivní tabule, 
navštívit mini muzeum. Ve vestibulu prv-
ního patra probíhala současně přehlídka 
nejúspěšnějších soutěžících pěvecké sou-
těže Drnholecký slavík. Na stejném místě 
se konal jarmark, kde si mohli návštěvníci 
zakoupit výrobky našich žáků. Doufáme, že 
jste s námi prožili pěkné odpoledne a těší-
me se na vás i v příštím roce.   
            Jana Juřenová
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V tomto školním roce jsme pokračovali v napl-
ňování projektu s názvem „Metodika výuky a 
její materiální zajištění“. Vytvářením výuko-
vých hodin se zařazením netradičních metod 
a forem práce se učitelé snažili o zkvalitnění 
učení v oblasti čtenářské a matematické gra-
motnosti, v oblasti přírodních věd a ICT. Kro-
mě toho v rámci udržitelnosti proběhl jarní 
projektový týden „Já na to mám,“ který se týká 
5. – 9. ročníku.
Cílem týdenního projektu pátého ročníku „ 

Sousední státy ČR“ bylo seznámit žáky blíže se životem lidí našich sousedních států, s jejich kul-
turou, řečí, historií, památkami, zvyky atd. Žáci byli vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným 
lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Při zjišťování nových a neznámých skutečností byli 
žáci podněcováni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 
 V šestých třídách byl zaměřený na starověké Řecko a Řím. Cílem projektu je poznávat kořeny 
a zdroje evropské civilizace, historii. Vyzkoušet si některé řemeslné práce, svoji zručnost, používat 
bezpečně a účinně materiály a nástroje. Vnímat starověké Řecko a Řím jako kolébku civilizace. 
Pracovat s dějinami jiným způsobem než v klasické hodině dějepisu.

V pátek 25.5.2012 se v Mikulově konaly atletic-
ké závody pro žáky I. stupně ZŠ. Děti od první 
do páté třídy soutěžily v běhu na 50 metrů, ve 
skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem. 
Velice dobře se vedlo našim soutěžícím v hodu, 
kde Klaudie Kučerová získala 2.místo, Patrik 
Sláma 2.místo, Adéla Dědíková 2.místo, Domi-

Atletické závody

nik Sulz 2.místo a Natalia Tomolová 1.místo. 
Natalia Tomolová se navíc umístila ještě ve 
skoku dalekém na 2.místě. Všem umístěným 
blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme 
za pěknou reprezentaci školy ve sportu.
                      Hedvika Škrabalová

Projekty..............
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Cílem jarního projektu v sedmé třídě je sezná-
mit se s fungováním Evropské unie a běžným 
životem ve vybraných zemích. Žáci a žákyně 
7. ročníku i letos zjišťovali prostřednictvím 
svých příbuzných či známých, kteří pracují 
nebo žijí v zemích Evropské unie, zajímavos-
ti a postřehy z běžného života 
v těchto zemích. Poprvé za 
trvání projektových týdnů si 
všechny skupiny připravily své 
prezentace v PowerPointu. To 
bylo pokoukání! Všem se pre-
zentace moc povedly (pravda, 
drobné nedostatky se vyskytly 
při slovním komentáři) a byly 
zodpovězeny i všetečné dota-
zy spolužáků a garanta. No a 
po práci sedmáky čekal už jen 
„odpočinkový“ pétanque. Ale 
za celý týden si jej zasloužili, 
protože odvedli kus práce a zís-
kali mnoho nových informací a 
dovedností pro svůj budoucí život. 
Druhý projektový týden v osmém ročníku je 
věnován volbě povolání. Kromě exkurzí praco-
vali žáci s výchovnou poradkyní, učili se psát 
strukturované životopisy a na závěr navštívi-
li Úřad práce v Břeclavi. V průběhu tří dnů 
žáci navštívili tyto podniky: Nové vinařství 
v Drnholci, Hotel v Drnholci, Masérské služby 
paní Kaňokové v Drnholci, Pletařství Láska a 
Vinařství Kern v Březí. Na základě dotazníků, 
které na exkurzích vyplňovali, psali reportáže, 
doplněné fotodokumentací. 
Cílem absolventského týdne v 9. ročníku bylo 
připravit žáky do života na zátěžové situace 
u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnos-
ti čekají jednak před komisemi zkoušejících 
pedagogů na různých typech škol, jednak při 

pohovorech při konkurzním řízení při přijímání 
do zaměstnání. V pondělí byli žáci seznámeni 
s průběhem projektového týdne, byli informová-
ni o průběhu absolventské zkoušky z povinných 
předmětů: matematika, český jazyk, cizí (ang-
lický, německý) jazyk, dále si každý/á žák/yně 

zvolil/a jeden nepovinný před-
mět z okruhu všech naukových 
předmětů, z výchov a z praktic-
kých oborů, s jejichž základy se 
během školní docházky rovněž 
seznámili. Během týdne žáci 
pracovali převážně samostat-
ně na základě zadaných témat 
a otázek, učitelé jim poskyto-
vali pouze konzultace. Na kon-
ci každého dne bylo provedeno 
sebehodnocení. 
Ve čtvrtek 17. 5. se konala prv-
ní část zkoušek, začalo se cizí-
mi jazyky a následovaly všech-
ny volitelné předměty, z nichž 

některé se skládaly ze dvou částí – teoretické a 
praktické. V pátek 18. 5. bylo veškeré snažení a 
učení se završeno zkouškami z českého jazyka 
a matematiky. Většina žáků se potýkala s ner-
vozitou, ale pouze 3 žáci byli hodnoceni nedo-
statečně, ostatní zkoušky zvládli. 
 Dnes asi většina z „absolventů“ prohlásí, 
že to nic nebylo a že to byla legrace, ale větši-
na si ten pocit odpovědnosti, obavy i strach ze 
zkoušky prožila, ať už si to přiznají nebo ne. Na 
závěr tohoto týdne můžeme všem jenom popřát, 
aby se jim u všech zkoušek, které na ně v životě 
čekají, dařilo vždy dobře. Myslím, že většina 
už dobře ví, že to hodně záleží na nich samot-
ných. 
Takže, milí absolventi, hodně štěstí! 
                                                                  Jana Juřenová
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 Již od února se každý pátek scházíme 
ve škole, abychom si na toto nové doposud 
neznámé prostředí zvykli a hlavně pro-
to, aby ten očekávaný start do školy byl co 
nejsnazší. Kdekomu by se mohlo zdát, že si 
jen tak hrajeme, ale zdání klame. Prostřed-
nictvím písně, pohybu a grafi ckého vzoru 
si zdokonalujeme správné uchopení tužky, 
koordinaci těla, hláskosloví, matematickou 
představivost, uvolnění ruky a jiné pro školu 
tolik potřebné vědomosti a dovednosti.¨
 Na lekce se přihlásilo celkem 17 dětí, 
z nichž většina nastoupí v září do školy. Tato 
metoda je přínosem nejen pro děti, ale i pro 

JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
 Již třetím rokem probíhají v základní škole jazykové kurzy pro dospělé. Musíme říci, 
že třetí rok byl rokem zlomovým, protože se trošku projevila krize – fi nanční, časová, pra-
covní i vůle. Z uvedených důvodů postupně někteří studenti byli nuceni naše kurzy opus-
tit. Skupina německého jazyka „vydržela“ první pololetí. Potom byl kurz, pro malý počet 
účastníků, ukončen. Nicméně paní Soňa Zabloudilová je připravena, pokud bude zájem, od 
září začít znovu.
 Anglický jazyk pokračoval ve dvou skupinách, jejichž řady také postupně řídly. Ale 
obě vydržely až do konce školního roku. Smekáme před všemi dospělými, kteří to s lektor-
kami Jitkou Radkovičovou a Janou Kalandrovou „vydrželi“ až do června. Myslíme si, že 
jste udělali kus práce, a snad jste se, milí studenti, s námi nenudili! Budeme rádi, když vás 
v září zase uvidíme! Pokud bude mezi veřejností zájem, uvažujeme o nabídce dvou kurzů: 
jeden pro začátečníky, druhý pro pokročilé. 
Tak si to nechte, milí zájemci o studium cizích jazyků, přes léto projít hlavou a věřte, že se 
na všechny zájemce už moc těšíme!                      Za lektorky Jana Kalandrová

Metoda dobrého  startu

rodiče. Díky ní měli možnost sledovat své dítě 
při práci v kolektivu, porovnávat jeho výkony 
s výkony ostatních dětí, zjišťovat a popřípa-
dě doma procvičovat věci, které dítěti ne-
jdou. Pevně věřím, že se tato metoda setkala 
s úspěchem a že bude i v následujících letech 
dětmi i rodiči vyhledávána. 
    Martina Bejdáková
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vištích u vodních disciplín. Nejeden dospě-
lák si vyzkoušel, zda ještě umí chodit i na 
chůdách. Členové modelářského klubu 
předvedli našim nejmenším, jaké zajíma-
vé modely si postavili a jak je umí ovlá-
dat. Počasí nám přálo, nálada byla skvělá 
a o občerstvení se postarala teta Lada a 
Lenka. Oslavu obohatily stánky se sýrem a 
cukrovou vatou, trampolína a stánek s dře-
věnými hračkami. Ještě jedna rarita byla 
letos k vidění. Na stanovištích v letošním 
roce stáli rodiče „dobrovolníci“, kteří tak 
přispěli ke zdárnému průběhu dětského 
dne. Poděkování patří hlavně drnholeckým 
zahrádkářům, kteří fi nančně zajistili prů-
běh dětského odpoledne. Dále myslivcům, 
modelářům a rodičům, kteří se přímo osla-
vy účastnili. Děkujeme. Bronislava Šimčíková

 Den dětí se v Drnholci slavil již v neděli 27. 5. 2012 
ve 14.00  na hřišti TJ Dynama. Tentokráte jej nezahajova-
li Soptíci, protože již vyrostli a na hasičský potěr si ještě 
pár sezón musíme počkat. Stanoviště zde opět měli mys-
livci, kteří obohatili své vodní soutěže o balanční překáž-
kovou dráhu s kbelíkem. Hod šipkami našel svou oblibu 
i mezi dospěláky. Nejvíce obsazené stanoviště bylo opět 
u malování na tělo, ale nezahálelo se ani na střelbě na 
cíl, do krtečka nebo při skoku v pytlích nebo na stano-

Den dětí v Drnholci
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 V neděli 22. 4. 2012 se v kulturním sále 
v Drnholci přesně ve 14.00 rozezněly tóny 
Moravské besedy na prvním krojovém plese 
našich nejmenších. Již v pátek se sešli rodiče, 

kteří si ples vzali na svá bedra, k 

výzdobě sálu a k doladění posled-
ních organizačních věcí, aby se první 
dětský ples vydařil. V neděli po poledni 
jsme v Drnholci přivítali Pomněnku z 
Tvrdonic, Dunajek z Dolních Duna-
jovic, Hanýsek ze Šakvic, Palavánek z 
Mikulova a náš Jarabáček. Po ukonče-
ní úvodní besedy a projevu paní ředi-

telky ZŠ a MŠ Drnholec RNDr. Jany Kaland-
rové, si zaslouženě zatančili sólo právě rodiče 
se všemi přítomnými dětmi. V průběhu plesu 
se hodnotili nejzdatnější tanečníci vrtěné, 
párového tance a verbuňku. Porota se skláda-
la se samých odborníků. Přijel Stanislav Pope-
la z Perné, který nám předvedl své verbířské 
umění. Nechyběl ani Jakub a Petr Ševčíkovi, 
kteří vyhodnotili nejlepší tanečníky. 
 V průběhu plesu si děti připravily 
lízátkové sólečko. O občerstvení se postara-
li manželé Zajícovi. Stoly v tanečním sále se 
prohýbaly pod sladkostmi, které pro soubory, 
ale i pro návštěvníky připravily maminky, 
babičky, kamarádi a známí z Drnholce i nej-
bližšího okolí. Děkujeme. O ceny se postaral 
pan Pavel Božek, kterému taktéž patří podě-
kování. Poděkování si zaslouží rodiče, kteří 
se podíleli na organizaci a zdárném průběhu 

celého dětského plesu. Samozřejmě ples by 
se nemohl konat za podpory sponzorů, 

kterými byli SRPŠ při ZŠ a MŠ Drn-
holec, Městys Drnholec a ČZS Drn-

holec, kteří poskytli fi nanční podporu 
na uhrazení nákladů dechové hudbě 

Kateřinka, která hrála po celé odpoledne 
k tanci i poslechu. Pevně věřím, že příští 
rok se 2. dětský krojový ples opět uskuteč-
ní. Děkuji.            Bronislava Šimčíková 

1. dětský krojový ples
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pozvánka na 1. babské hody v Drnholci

TJ Dynamo Drnholec Vás všechny zve 25. 8. 2012 na první babské hody v Drn-
holci. Zahájení bude Moravskou besedou v 16.00 na hřišti TJ Dynama, kde 

bude zároveň probíhat odpolední zábava. 
 Ve  20.00  zahájí ženy večerní zábavu opět Moravskou besedou za dopro-
vodu DH Hornobojani. Čeká na vás překvapení v podobě babských sól a skvělá 

zábava. Bližší informace budou upřesněny na plakátech a v hlášení obecního 
rozhlasu. Zároveň vyzýváme všechny ženy a dívky, které mají zájem se účastnit 

vystoupení Moravské besedy, nechť se dostaví na první zkoušku 
v neděli 8. 7. 2012 v 18.00 do sálu KD.
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Červen - měsíc myslivosti

měsíci slyšet náš hlas. Chceme říci, že v ochraně 
přírody s námi musí spolupracovat všichni. Ne 
pro nás, ale pro potěšení, zdraví a užitek všech. 
Průmysl a intenzivní hospodaření v lese sice 
mění zvěři prostředí a bere jí leccos z toho, na 
čem byla až doposud závislá, nicméně neděje se 
to takovým způsobem, abychom nemohli tako-
vý úbytek nahradit. Musíme mít ovšem dosta-
tek dobré vůle to učinit a také trochu potřebných 
znalostí. Většina zvěře je přizpůsobivá, jen se jí 
musí trochu pomoci“.
               Za MS „Rozvoj“ Pavla Suchyňová

 Červen je časem 
přelomu jara a léta, 
časem nejdelšího slu-
nečního svitu a nej-
kratších nocí. Příroda 
je v tomto čase plná 
života, vše bují, kvete 
a rodí se mláďata a 
my myslivci se stará-

me o klid v honitbě. Snažíme se bojovat proti 
ztrátám na mladé zvěři, ke kterým dochází při 
sečení pícnin, ošetřování kukuřice a obilovin, 
procházíme lány s loveckými psy, ba naopak se 
vyhýbáme lesíkům remízkům, abychom zvěř 
nerušili. Současně s těmito aktivitami probí-
há lov srnčí – samčí zvěře, ale i ten je omezen 
počtem kusů. Loví se srnci,  kteří nejsou žádoucí 
k chovu. Snižujeme také stavy „škodné“, která 
má negativní vliv na početní stavy drobné zvěře. 
Cvičíme mladé lovecké psy a připravujeme je na 
zkoušky a výstavy. Probíhají střelecké akce na 
střelnicích (19. 5. Jarní cena J. Čapka). Již tře-
tím rokem jsme spolupořadateli Dětského dne a 
pro myslivecký kroužek chystáme soutěže. Závě-
rem mi dovolte citaci z červnového čísla časo-
pisu „Myslivost“ z roku 1959: „a tu jsme u toho 
nedůležitějšího, proč chceme, aby byl v tomto 

 Přišlo jaro a naše vycházky po honitbě 
jsou už veselejší. Vše kolem se zelená a kve-
te. Ptáci hnízdí a tak už nejsou les ani remíz-
ky tiché. A co teď děláme my? Provedli jsme 
asanaci našeho krmného zařízení a vozíme 
vodu do napajedel. Stále se učíme o zvěři a 
jejím životním prostředí. Navštívili jsme opět 
oboru v Bulharech, kde právě jeleni shazova-
li paroží a tak jsme se věnovali učení o této 
zvěři. V dubnu jsme jako kroužek s Pavlou 
a Radkem Suchyňovými připravili pro ško-
lu akci nazvanou „Den země s myslivci“. 

V témže měsíci jsme jeli do Hlohovce na 
okresní výstavu trofejí, kde současně probíhal 
svod mladých loveckých psů. Učili jsme se 
tak poznávat jednotlivá lovecká plemena, což 
není vždycky tak jednoduché, neboť jsou si 
některá velmi podobná. Současně s výstavou 
trofejí probíhala i výtvarná soutěž „Mé toulky 
přírodou“ a své práce tam měly vystaveny i 
děti z Drnholce. Těšíme se na prázdniny, pro-
tože to odjíždíme do Beskyd, ale o tom, co 
tam prožijeme, vám napíšeme příště.
  Sára Tomečková, Nikola Mandíková, P. + R. Suchyňovi
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 Košt
 Dne 8. 4. 2012 uspořádalo sdružení 
ČZS v Drnholci tradiční výstavu vín. Na 
koštu se sešlo 650 vzorků vín, což svědčí 
o zájmu pěstitelů prezentovat své výrob-
ky a nechat je porovnat s ostatními vina-
ři. Někteří vystavovatelé byli více, někteří 
méně úspěšní, ale to k výstavě patří. Je tře-
ba se vždy zamyslet, kde ten nebo onen vinař 
udělal chybu a z této chyby se poučit, aby to 
příště dopadlo lépe.
 Na výstavu vín dorazilo kolem 380 
návštěvníků, což svědčí o tom, že lidé víno 
pijí rádi a také rádi porovnávají jednotlivá 
vína mezi sebou. Na akci hrála k poslechu a 
později i ke zpěvu cimbálová muzika z Vel-
kých Bílovic. Dále na výstavě vystoupil dět-
ský folklorní soubor Jarabáček z Drnholce. 
Vystoupení mělo velký úspěch a je třeba 
poděkovat dětem i vedoucí souboru paní 
Bronislavě Šimčíkové a též Miroslavu Štyk-
sovi za pěkný zážitek.
 Závěrem bych chtěl konstatovat 
z pohledu předsedy ZO ČZS, že letošní 
výstava vín dopadla dobře a že většina náv-
štěvníků odcházela spokojena. 
 Děkuji tímto také všem vinařům, kteří 
dali své vzorky na výstavu, a přeji jim, aby 
ten letošní rok byl nejméně tak úspěšný, tak 
jako byl ten loňský.

Sousedé 2012
16. ročním festivalu
Mikulov - 10. a 11. srpna 2012 
Mikulov, náměstí. Program: 
Zarážení hory, lidové zvyky spojené 
se zavíráním vinic. NS Pálava a hos-
té, vystoupení folklórních souborů, 
degustace vín. 
Pokus o rekord v počtu krojovaných 
tanečků Moravské besedy.

Zájezd
 Dne 19. 5. 2012 uspořádali zahrádká-
ři zájezd s vinařskou tématikou: „Putování 
po Blatnických bůdách.“  Odjezd byl v 9.00 
hod. od hasičské zbrojnice. U autobusu se 
sešlo asi 25 účastníků. Ranní setkání účast-
níků zájezdu nebylo moc veselé, neboť v noci 
ze čtvrtka na pátek postihly vinice nebývale 
nízké teploty, kdy mráz místy dosáhl 5 stup-
ňů celsia pod nulou. Také po cestě bylo již 
patrné, že poškození mrazy je poměrně veli-
ké a mnohým pěstitelům zbudou jenom oči 
pro pláč. Ale během cesty se nálada zvedla 
a všichni jsme se těšili na nové zážitky.
 Naše očekávání bylo zcela naplněno, 
neboť nás čekalo 35 otevřených sklepů. Ve 
všech sklepech vládla příjemná a přátel-
ská atmosféra. Celou akci v Blatnici pro-
vázela bohatá kulturní činnost, kdy během 
putování hrálo několik cimbálových kapel, 
které se staraly také o výbornou náladu. 
Někteří z nás navštívili také výstavu muzej-
ních exponátů, kde byly k vidění staré kro-
je, kamna, vinařské potřeby, knihy, různé 
bytové doplňky a mnoho dalších věcí, které 
v minulosti sloužily našim předkům. Během 
celého putování bylo také mnoho možností 
se najíst a občerstvit v několika stanicích a 
hostincích. Takže i po této stránce mohl být 
každý spokojený.
 Mohu-li celkově tento zájezd zhodno-
tit, myslím si, že můžu pochválit pořadate-
lé v Blatnici za velmi hodnotně prožitý den 
plný nových zážitků a dobré nálady.
               Předseda ZO ČZS v Drnholci Alois Černík

Z činnosti ČZS 
v Drnholci



 Sice našim starším členkám skončila vítězná éra mezi 
mládeží, ale děvčata nezahálela a stále pokračují v  tréno-
vání pod vedením profesionálního dohledu, trenéra Radka 
Krýsla. Zúčastnila se zatím celkem čtyř soutěží, okresního 
kola za dorost, kde postoupila do krajského kola, které se 
koná dne 10. 6. 2012 v Hustopečích. V kategorii žen doká-
zala vybojovat jedno třetí místo v Drnholci v soutěži o 
Pohár starosty Městyse Drnholec. Za jeden víkend se jim 
podařilo získat dokonce 3 poháry za první místa! 
 Dne 26.5.2012 se konala okrsková soutěž v Ivani, kde 
postoupila zároveň do okresního kola, 27. 5. 2012 získa-
la první místo v požárním útoku v Pohořelicích. Přejeme 
našim mladým ženám, aby jim nadšení vydrželo a nadále 
reprezentovaly Drnholec, tak úspěšně jak doposud.            Blanka Marková
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 Od posledního vydání občasníku na 
jaře jsme zažili několik proher i vítězství a 
obojího si ceníme, i když vítězství potěší více. 
Já bych chtěl ovšem zmínit to nejdůležitější, 
kterým bylo to drnholecké, kde nám k postu-
pu do krajského kola chybělo jen pár bodů. 
Ovšem i druhé místo stojí za uznání a zvláště 
proto, že jsme jej dosáhli díky Vaší podpoře. 
Dobrých výsledků jsme se dočkali také v sou-
těži „Požární ochrana očima dětí“.
 Nutno podotknout, že mnozí mladí 
hasiči se s hasiččinou rozloučí po ukončení 
základní školní docházky, ale tento „trend“ 
se nám úspěšně daří měnit. Děvčata, která 
loni skončila u kategorie starší, nyní soutěží 
za kategorii dorost. Mají za sebou již něko-

Z deníku hasičské mládeže lik soutěží a před sebou krajské kolo. Také 
je třeba zmínit i úspěch Vojty Vengláře, který 
se dostal na hasičskou střední školu, a pro-
to mu patří naše gratulace. Další možnost 
jak pokračovat v činnosti je vrátit se zpět ke 
svým kořenům a věnovat se menším dětem. 
Proto zmiňuji Hanku a Lenku Tomolovy, kte-
ré jsou věrnými pomocníky nás, vedoucích. 
Hance držíme pěsti na Letní škole v Jánských 
Koupelích, které se zúčastní v létě. 
 Nyní nás čeká ukončení sezóny, na které 
již máme své plány, ale aby byly děti překva-
pené, tak jej neprozradím. Teď nám nezbývá 
nic jiného, než využívat slunného letního 
počasí a nabírat síly na nadcházející pod-
zimní sezónu. 
        Za celý kolektiv mladých hasičů Kryštof Lambot

Pokračování v úspěšné cestě našich žen
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TJ Dynamo informuje

 V březnovém čísle Občasníku jsem psal, 
jak se těšíme, že za několik týdnu začíná soutěž 
a budeme sledovat drnholecký fotbal. Je to za 
námi, do konce jarní části jsou dvě kola,  můžeme 
pomalu hodnotit a dívat se zpět, ale důležitější je 
dívat se dopředu, co bude lepší, co nám přinese ten 
nastávající čas.
 Žáci mají před sebou poslední dvě kola jarní 
soutěže a jsou na šestém místě tabulky. Vzhledem 
k obsazení ostatních klubů soutěže v jarní soutěži 
uspěli se ctí. S mužstvy na předních místech hráli 
důstojnou roli na domácím hřišti. Mužstva z prv-
ních míst si nebyli jisti, co je čeká v Drnholci. Je 
velký problém, jak mužstvo bude pokračovat. Z 
mužstva odchází značná část kádru do dorostu a 
nám nezbývá, než žákovské mužstvo přihlásit do 
mladších žáků. Dovolte mi poděkovat vedení žáků 
a trenérovi za úspěšný rok a především za poskyt-
nutou pomoc při vedení mužstva. Slávo Konečný a 
Pepo Štyksi, díky, pomohli jste a to je dobře. Ptám 
se, kde jsou ostatní, mnohem mladší?
 Dorost se celé jaro potýkal s problémem tre-
néra, který nebyl. Mužstvo trénovalo s mužstvem 
mužů. Celé jaro bylo vedeno jen vedoucím mužstva 
na všech utkáních, to znamená v některých pří-
padech vedením, trenérem, máváním na čáře, 
včetně organizace. Není třeba většího komentáře. 
Mužstvo skončilo v soutěži poslední v tabulce.
 Muži ve své skupině předvádí jeden z nej-
lepších výkonů v rámci soutěže. Tento názor není 
jen z hlediska fandovství k mužstvu Drnholce, ale 
je to názor i soupeřů a ostatních na úrovni okre-

Poděkování
TJ Dynamo Drnholec děkuje touto cestou Českému zahrádkářskému svazu Drnholec za spon-

zorství a projevenou vstřícnost při přenechání vína po koštu v letošním roce. 
Víno bude použito na zajištění Krojovaných hodů, které se budou konat v posledním 

červnovém víkendu. Je to nejenom milé gesto, ale obrovská pomoc při zajišťování všech 
nutných věcí pro provoz fotbalového mužstva.

su. Veliká škoda, že jsme nezachytili určitý roz-
kol v mužstvu před velice důležitým utkáním ve 
Valticích, jinak by mohlo umístění na konci sou-
těže dopadnout lépe. I přes to můžeme hodnotit 
mužstvo jako kompaktní celek s jasnou vizí trené-
ra a hráčů. Michal Schmidt ví, co chce, jen k tomu 
potřebuje ochotné hráče, aby splnili jeho představy 
a odvedli dobrou práci při zápase. Těšíme se na 
další ročník.
 Z další činnosti TJ Dynama Drnholec sto-
jí za zmínku turnaj, který v květnu pořádalo 
mužstvo Gladiators. Zúčastnilo se ho několik 
mužstev, kteřá se setkala s výborným zázemím a 
organizací. Turnaj se opravdu vydařil.
 Poslední květnovou neděli se již tradičně na 
hřišti TJ Dynama uskutečnila místní oslava Dne 
dětí, které se v hojném počtu zúčastnili nejen děti, 
ale rodiče a další spoluobčané. Protože nám ten-
tokrát počasí přálo, všichni si nedělní odpoledne 
krásně užili. Za organizaci a průvodní slovo patří 
poděkování paní Bronislavě Šimčíkové, místním 
zájmovým organizacím (myslivci, modeláři) a 
rodičům děkujeme za připravené atrakce pro děti.
 Před námi je jedna z nejdůležitějších akcí 
nejen naší tělovýchovné jednoty, ale celého Drn-
holce. Poslední červnový víkend se uskuteční tra-
diční krojované hody. Naším jediným přáním je, 
aby nám tentokrát vyšlo počasí, abychom si spo-
lečně užili sluníčka i tepla a hlavně skvělé zábavy. 
Vážení spoluobčané, jste všichni srdečně zváni!
Jarní období je za námi, otevřeme dveře létu, které 
je dobou dovolených a prázdnin. Tak si je ve zdra-
ví užijte a po prázdninách na shledanou opět na 
hřišti TJ při podzimních fotbalových soutěžích.
              Za výbor TJ Dynamo Drnholec Ferdinand Křivánek
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 V sobotu 28. 4. 2012 v 15.00 hodin se slétly 
na desítky čarodějnic různých věkových kate-
gorií na našem malebném náměstíčku, aby 
se vydaly průvodem ulicemi Havlíčkova a 
Husova na „Starátko“, kde pro všechny 
návštěvníky čekaly čarodějnické stánky 
s různými zapeklitými úkoly a výborný-
mi lektvary. Jakmile se děti, ale i dospělí, 
poprali s úkoly, celý rej čarodějnic předvedl 
divákům rituální tanec. Sic s menšími tech-
nickými závadami hudby, i tak nám naskakova-
la husí kůže. Poté se účastníci sletu mohli vydová-
dět za disco hudby. Velkým zážitkem bylo vypouštění thajských 
lampionků štěstí, na které si měli možnost návštěvníci namalovat 
či napsat svá přání nebo poselství. Vypuštění ovšem 
nebylo lehké, protože nám foukal vcelku velký vítr, 
ale i přes to se podařilo pár přání poslat. Nechybě-
lo ani pečení brambor v popelu, které dnešní děti 
mnohdy neznají. Po celou dobu se o občerstvení sta-
rali kluci hasiči. Pro návštěvníky si připravili mak-
rely na roštu a nechyběla tradičně dobrá klobása a 
chlazené pivo. Po nepodařeném loňském ročníku se 
na nás usmálo štěstí a počasí nám přálo uskutečnit 
další vydařený ročník reje čarodějnic. Poděkování 
patří všem.           Blanka Marková

TJ DYNAMO DRNHOLEC A DRNHOLECKÁ CHASA
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY,
které se uskuteční na hřišti TJ Dynama Drnholec.

V sobotu 30. června 2012, hraje BORŠIČANKA, průvod začíná v 11.00, večer hodová 
zábava od 20.00 do 2.00, vstupné 100,- Kč.

V neděli 1. července 2012 hraje NIVNIČANKA od 20.00 do 1.00, vstupné 70,- Kč.
V neděli odpoledne hraje k poslechu i tanci Nivničanka už od 14.00 hodin na hřišti 

TJ Dynama, v odpoledním programu vystoupí i Jarabáček, vstupné 30,-Kč.

Carodejnice 2012
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 V životě lidském se střídají události 
veselé i smutné, všední i sváteční. K těm 
svátečním jistě řadíme i oslavy významných 
životních jubileí. Proto byly členky Sboru 
pro občanské záležitosti velmi potěšeny, když 
byly osloveny paní Ivetou Kovacsovou, aby 
společně s ní a celou rodinou připravily „pře-
kvapení“ pro manžele Helgu a Pavla Srnkovi, kteří 
v sobotu 21. dubna slavili padesát let společného života. A povedlo se.
 Pro nic netušící manžele v sobotním podvečeru v příjemném prostředí jejich sklípku 
a za přítomnosti celé rodiny zazněl opět svatební pochod, byla nachystána svatební kytice, 
nechyběl slavností projev ani báseň podbarvené oblíbenými lidovými písněmi, zápis do 
Pamětní knihy a předání drobných upomínkových předmětů s přáním zdraví a pohody do 
dalších společných let…a pak přípitek a focení. Tak, jak to na svatbě patří. 
 Myslíme si, že tato „malá slavnost“ manžele Srnkovy potěšila a budeme rády, když 
podobné akce budeme moci připravit i pro další naše spoluobčany. Neváhejte se na členky 
SOZ obrátit.
 Závěrem děkujeme za laskavé svolení rodiny k otištění fotografi í.

Za SOZ Drnholec Jana Kalandrová 

Zlatá svatba manželů Srnkových

Myslivecké sdružení Rozvoj si Vás dovoluje pozvat na 

ČERVENCOVOU NOC
která se uskuteční 21.7.2012 ve 20:00 hodin 

na hřišti TJ Dynama Drnholec.
Hraje skupina STOUNI.

Vstupné 80,- Kč. Pro návštěvníky bude připraveno zvěřinové
menu a studené pivo. 
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 Senioři nelení
 Možná ani netušíte, že je to více než 
rok, co v Drnholci vznikl klub seniorů. 
Pravidelně se scházíme, abychom se věno-
vali různým činnostem, ale mnohdy jen tak 
posedíme a čekáme nové tváře z řad seni-
orů, kteří nechtějí být osamoceni. Uvítáme 
nové a nové členy, jejich nápady a inspirace 
pro další práci. K nejzdařilejší akci patří 
bezesporu dílny na velikonoční neděli. Díl-
ny navštívily nejenom děti, ale i dospělí, kte-
ří s velkým zaujetím zdobili perníčky, dělali 
kraslice a pletli žíly.  Abychom alespoň tro-
chu kráčeli s dobou, pustili jsme se s chu-
tí ke zdolávání prvních kroků na počítači. 
Kurz je za námi, spoustu věcí jsme se nau-
čili a nyní můžeme využívat oba počítače 
v klubu. 
 Ne vždy se nám vše podařilo. Bleší 
trh, který pro nepochopení občanů – mož-
ná špatnou propagací z naší strany, nevy-
zněl tak, jak bychom si představovali. Také 
nás zasáhla smutná událost, protože jeden 
z nejaktivnějších členů nás náhle opustil. 
Pan Jan Zemčík nám stále chybí, přicházel 
s radostí, s veselou myslí a písničkami. Při 
každé příležitosti vzpomínáme. 
 I na veřejnosti se naši členové více 
zapojují do aktivit a akcí obce (oslava Dne 
matek, dětský krojový ples, veřejná zasedání 

Zastupitelstva Městyse Drnholec). 
 Zajímavé bylo setkání se spisovatelkou 
Věrou Fojtovou v MLK. Mnozí z nás ani 
netušili, že v nedalekých Novosedlích žije 
spisovatelka, která čerpá inspiraci pro své 
knihy z našeho regionu.
 Odebíráme také časopis Doba seniorů, 
kde nalézáme  řadu zajímavých informací 
z celostátní organizace Rada seniorů a také  
stránky věnované zábavě.  Tak jako všichni 
občané i my se těšíme na krojované hody, 
babské hody, vinobraní a další akce v obci. 
Naší snahou bude se těchto akcí aktiv-
ně zúčastnit.  Důchodci, přijďte mezi nás, 
neseďte sami doma a svými nápady zpestře-
te naši činnost.
                          Za aktivní důchod Milena Langeová

 Sešli jsme se v polovině dubna, abychom se domluvili na hře, kterou budeme hrát. A 
jak to dopadlo? Budou to HRÁTKY S ČERTEM od Jana Drdy. No, nutno podotknout, že 
se nás mnoho nesešlo, a tak se rolí  zhostili i takové kapacity souboru jakým jsou režisér 
a nápověda. Přijali jsme mezi sebe prozatím tři nové herečky a to Lucku Zabloudilovou, 
Ivu Štyksovou a Soňku Koňaříkovou. Doufáme, že přibudou další herci a to i mužského 
rodu. Máme za sebou již čtyři zkoušky, na kterých jsem si rozdělili role a texty. Dal-
ší zkoušky byly čtecí a příště už budeme hrát jednotlivá dějství a tak nás čeká trénink 
paměti. 
 Stále hledáme nové ochotníky, kteří budou ochotni vyměnit televizi za „prkna jež 
znamenají Drnholec“, ukázat, že i v nich dřímá herecký talent. Nebojte se divadla, je to 
legrace a dostanete se do „vyšší“ společnosti. Pro naši novou hru hledáme čerty a to všech 
věkových kategorií. A že máte problém s textem? Nevadí, trochu toho skučení a blemco-
vání zastane každý. Kontaktovat můžete všechny herce, naši činnost můžete také sledovat 
na stránkách obce, kde najdete i fotky ze zkoušek.        Za drnholeckým herecký spolek: VLASTA

DIVADLO V DRNHOLCI ŽIJE!
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Společenská kronika
Životní jubi lea:

ČERVENEC
50 let  Komárek Jiří  
55 let  Ing Dřevojánek Josef
           Zemčíková Věra
           Holík Milan
           Průša Václav
60 let  Štěpaníková Ludmila
           Tureček Miroslav         
65 let  Štyks Jaroslav           
81 let  Hůserková Mária
87 let  Kalianková Maria
84 let  Tölgová Anežka

SRPEN
50 let  Molnárová Darja
55 let  Juríček Milan
           Čemanová Jana          
60 let  Kupčík Pavel

65 let  Texl Jaroslav
           Hanáková Marta
           Mačuga Jozef
           Mančík František
           Oberreiter Vítězslav
           Vutovová Hana 
70 let  Ing Půlpytel Miloš
           Hondl Pavel 
75 let  Tichá Ilona
80 let  Juřena František
           Chmelinová Jiřina
84 let  Burešová Olga
89 let  Danihelíková Rozalia
                     
ZÁŘÍ
50 let  Schmidtová Mária
           Juřena Petr
           Smékal František
           Tomaštíková Vladimíra
55 let  Macháčková Eva
           Macháček Pavel

           Kotrč František
           Jakubec Vladimír
60 let  Krýslová Ludmila
           Zvonková Jiřina
           Procházková Helena
70 let  Šedivý Štefan
           Rykr Václav
80 let  Štětkařová Růžena
81 let  Kulhavý Stanislav
83 let  Šipická Maria

II. drnholecké vinobraní – výzva
Kdo ze spoluobčanů by se chtěl jakkoliv podílet či pomoci s organizací druhého drnholec-
kého vinobraní, které se bude konat 22. 9. 2012, prosím, hlaste se buď u pana Bohumila 
Kalouse (víno, burčák, sklepy, ubytování), Petra Ševčíka (průvod, tombola, ubytování)  
nebo u paní Šimčíkové (stánkový prodej, soutěže, program) nejpozději do 31. 8. 2012. 

Děkujeme za jakoukoliv pomoc. Upřesnění programu sledujte na stránkách obce
či plakátcích a v hlášení.

ŘÍJEN
55 let Kadlečíková Helena
60 let  Kutlák Jan
65 let  Hrůza Josef
           Herelová Jarmila
80 let  Pospíšková Marie
82 let  Pospíšek František
           Krýslová Marie
83 let  Karbulová Ludmila
91 let  Auerová Albína

Blahopř ejeme
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