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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané,
 prosinec bývá vždy krás-
ným, ale zároveň uspěcha-
ným obdobím. Uspěchaným 
proto, že ve velmi krátkém 
čase končícího roku toho 
musíme stihnout tolik 
najednou a krásným proto, 

že doba vánoční v nás téměř vždy vyvolává tu 
nádhernou atmosféru, kterou zažívají všechna 
pokolení. Atmosféru, kterou tvoří rozsvícené 
vánoční stromečky, vůně vánočního cukroví i 
smaženého kapra. Ale především v nás dlouho 
zůstává vzpomínka na rozzářené oči těch, které 
jsme obdarovali a zejména oči našich nejmen-
ších při vybalování svých dárků. Přeji dětem 
bohatou nadílku, nám všem krásné Vánoce a do 
nového roku 2016 samozřejmě zdraví, štěstí, 
porozumění a lásku blízkých, i radost z úspě-
chů.
 V rámci výstavby inženýrských sítí Pod 
Sýpkou bylo zkolaudováno veřejné osvětlení, 
rozhlas a rozvody plynu. V běhu je kolaudace 
vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace a 
taktéž vozovky, která byla dokončena začátkem 
prosince a kterou je možno v tuto dobu již uží-
vat. Bohužel  stále chybí, v minulém Občasníku 
zmiňované, položení rozvodů el. energie včetně 
přeložky trafostanice ze strany E-ON. 
 Společností VHS Břeclav bylo dokončeno 
položení kanalizace na náměstí včetně vybudo-
vání nového chodníku v uličce mezi prodejnou 
Jednota a Tyršovou ulicí. Připomínám obča-
nům, kteří se na novou kanalizaci budou připo-
jovat, že musí mít povolení městyse a následně 
podepsanou smlouvu o odvádění odpadních 
vod.
 Byli jsme úspěšní se žádostí o dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury na 
akci „Stavební úpravy stávajících chodníků 
s bezbariérovým řešením a nasvětlením přecho-
dů na náměstí“. Z celkových nákladů nám bude 
z fondu poskytnuto 85%. Na základě toho bylo 
vypsáno výběrové řízení na dodavatele prací, 
do kterého nabídku podalo 9 fi rem. Vítězem se 

stala společnost Stavika Břeclav s nabídkovou 
cenou 2.045.552 Kč. Nejvyšší nabídka činila 
2.726.016 Kč. Práce započnou na jaře příštího 
roku a dokončeny by měly být do 30. června. 
 Zásadní změna nastala v problemati-
ce neutěšeného stavu kulturního domu. Od 
původního rozhodnutí, tedy že proběhne 
rekonstrukce stávajícího objektu a v další eta-
pě taktéž vybudování venkovního amfi teátru, 
bylo odstoupeno a bylo rozhodnuto, že bude 
postaven nový kulturní dům na Lidické ulici na 
místě bývalých stájí. Důvodů je několik, hlavní 
je ten, že pozemek na Lidické ulici je poměrně 
rozsáhlý a skýtá mnoho možností včetně např. 
vybudování parkoviště. Městys si taktéž nechal 
zpracovat fi nanční náročnost obou variant a ta 
ukázala, že náklady by byly stejně vysoké. V 
příštím roce by mělo být vydáno stavební povo-
lení, bude dopracována prováděcí projektová 
dokumentace, na základě té proběhne výběrové 
řízení na dodavatelskou fi rmu a práce by moh-
ly být zahájeny počátkem roku 2017. Stávající 
kulturní dům zůstane v provozu do doby vybu-
dování nového. Bohužel na tento projekt nelze 
získat dotace, vše bude fi nancováno bankovním 
úvěrem. 
 Na posledním zasedáním zastupitelstva 
byla odsouhlasena cena, 650.000 Kč, za kte-
rou budou nabízeny k odkoupení obecní byty 
na Hrušovanské ulici stávajícím nájemníkům. 
Dále bylo rozhodnuto, že od 1.1. 2016 bude 
zvýšena cena stočného z 15 Kč na 17 Kč. Pro 
porovnání – v obcích, kde vlastní a provozuje 
kanalizaci VaK Břeclav, bude od příštího roku 
stočné ve výši 46,80 Kč. 
 Opět po roce proběhlo v Brně slavnostní 
vyhlášení výsledků soutěže měst a obcí Jihomo-
ravského kraje ve třídění odpadů. Drnholec se 
tentokrát v kategorii obcí od 500 do 2000 oby-
vatel umístil na pátém místě. Oproti loňskému 
třetímu místu jsme si sice trošku pohoršili, ale i 
tak je to v široké konkurenci obcí krásné umís-
tění. Děkuji všem občanům, kteří třídí a snižují 
tak náklady obce na likvidaci odpadů. 
               Jan Ivičič, starosta 
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 Vstupujeme do slavení Vánoc, a to je 
příležitost a výzva znovu uvažovat o udá-
lostech Božího narození, které představují 
jedinečný mezník v dějinách spásy a celého 
světa, a přitom jsou tak prosté. Vtělený Boží 
Syn přichází pro každého jednotlivého člově-
ka, a přece v okamžiku jeho narození ho vítá 
pouze hlouček pastýřů. Bůh by si mohl zavá-
zat člověka nesmírnými projevy své moci, a 
přesto k nám přistupuje naprosto bezbranný, 
protože tak si podmaňuje naše srdce mno-
hem bezprostředněji a opravdověji. 
 Maria a Josef se vydávají do Betléma. 
Maria ví, že se blíží doba porodu, těší se, jako 
každá matka na své první dítě. Má připra-
veno pár plenek a malou výbavu. Josef cho-
dí po Betlémě plném 
lidí od domu k domu, 
stále znovu slyší odmí-
tavá slova, snad ho 
dokonce Maria těší, 
že to zvládnou. Snad 
navrhne uchýlit se do 
jeskyně, která sloužila 
jako stáj. A tam upro-

střed noci přichází do světa Boží Syn. S jakým 
rozechvěním ho asi oba berou do náručí s 
vědomím, že je to nejen jejich Syn, kterého 
jim Bůh svěřil na tomto světě, aby byli jeho 
ochránci a vychovateli, jak se to stalo jejich 
životním posláním, ale i Pán a pravý Bůh. 
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj 
lidem, ve kterých má Bůh zalíbení - je posel-
ství andělů pastýřům, kteří nemeškají, pobe-
rou, co se naskytne - mléko, tvaroh, kožešiny, 
aby tím uctili Spasitele a poklonili se mu. 
 Pastýři vyprávěli, co jim bylo pověděno 
o tom dítěti. Maria to všechno uchovávala ve 
svém srdci a rozvažovala. Tak jedná s námi 
Bůh. Přichází cestami, které nečekáme, dává 
se poznat těm, kdo stojí na okraji společnosti, 
volí chudobu, a tím ukazuje, že štěstí lidí není 
v moci a bohatství. Dává se poznat těm, kteří 
se nenechali ohlušit světem, ale v tichu jako 
Maria naslouchají, co k nim mluví Bůh.
 „Bože, tys obdivuhodně stvořil člově-
ka a s ještě větší láskou jsi ho obnovil, vždyť 
tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na 
našem lidském životě; dej, ať my máme účast 
na jeho božství.“
 Radostné a požehnané Vánoce a hojnost 
Božích milostí v novém roce
  přeje P.Jiří Komárek, farář

Bohoslužby  o Vánocích
 24.12.2015  25.12.2015 26.12.2015 31.12.2015 1.1.2016     
   Jevišovka     7.30 7.30          7.30
   Novosedly 20.30    9.00    9.00    16.30     9.00
   Drnholec  22.00    10.30     10.30      18.00   10.30

Boží vtělení

                   Poděkování
 Děkujeme dětem, účinkujícím a všem, kteří se podíleli na rozsvě-
cování vánočního stromečku. Pracovníkům městyse a jejich kamarádům 
za jeho dovoz a usazení, za zajištění čaje paním kuchařkám ze školní 
kuchyně, za svařené víno panu Lukáši Minaříkovi a Václavu Štaubertovi. 
Sboru pro občanské záležitosti za výběr nové výzdoby, fi rmě Konečný 
za její instalaci a manželům Petře a Stanislavu Konečným za starosti 
a ochotu.
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Vážené čtenářky, Vážení 
čtenáři, dnes se společně 
podíváme na otázku, zda 
nový občanský zákoník 

(„NOZ“) chrání občany a zlepšuje postavení při 
uzavírání smluv.
 Při průřezovém pohledu na nový občanský 
zákoník vidíme, že zákon se cestou ochrany vydá-
vá. Ihned v úvodu stanoví, že „Každý má povin-
nost jednat v právním styku poctivě. Nikdo nes-
mí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního 
činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního sta-
vu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.“ 
Tato pravidla spolu s dalšími v zákoně obsažený-
mi směřují k důležité zásadě, a to „ochraně 
slabší strany.“
 Slabší stranou může být jak spotřebitel, 
tak i v některých případech podnikatel. Zákon 
defi nuje slabší stranu jednak jako „osobu, která 
vůči podnikateli v hospodářském styku vystu-
puje mimo souvislost s vlastním podnikáním.“ 
Dále zákon uvádí: „Kdo jako podnikatel vystu-
puje vůči dalším osobám v hospodářském styku, 
nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodář-
ské postavení zneužít k vytváření nebo k využi-
tí závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a 
nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech 
a povinnostech stran.“
 Tato podrobná defi nice zákona nám 
říká, že pod pojem slabší strana můžeme 
zahrnout za určitých okolností kohokoliv, 
kdo jedná s podnikatelem.Mezi rozhodují-
cí okolnosti řadíme například souměřitelnost 
fi nanční síly, informační převaha, přístup k tech-
nologiím a další.
 A nyní k praktickým dopadům.
 Hodný tatínek Karel půjde koupit počítač 
svým dětem. Nakoupí v elektro obchodě jako 
fyzická osoba a počítač bude pro domácnost. Je 
tedy v postavení spotřebitele a také slabší stra-
ny vůči prodejci. Pracovitý živnostník zahrad-
ník Tomáš půjde do místního obchodu zakou-
pit novou sekačku, aby s ní mohl v rámci svého 
podnikání na zakázku chodit sekat trávníky. 
V postavení spotřebitele není a zřejmě nebude 
ani slabší stranou.
 Náš zahradník Tomáš však nebude mít 
dostatek peněz, a proto nejprve půjde do Banky 
pro zápůjčku či úvěr. Jelikož u této Banky má 
Tomáš běžný účet i podnikatelský účet, pak má 
banka informační výhodu. Banka o Tomášovi 
ví z pohledu fi nancí vše, má tedy nad ním infor-

mační převahu. Banka má také mnohem větší 
sílu než živnostník Tomáš. Banka používá tzv. 
„formulářové smlouvy“, které Tomášovi k úvěru 
poskytne. Živnostník Tomáš většinou nemůže 
ovlivnit text smlouvy, pouze ji přijmout.
Je evidentní, že ač není Tomáš spotřebitel, tak 
vůči bance je zřejmě slabší stranou. Zákon pak 
živnostníka Tomáše vůči bance i tatínka Karla 
při nákupu počítače chrání.
 Jak je slabší strana chráněna? Slabší stra-
na může požadovat vysvětlení všech podmínek 
formulářové smlouvy i přiložených obchodních 
podmínek. Nechejte si tedy v bance nebo 
obchodě vše tzv. „polopatě“ vysvětlit. 
 Pokud ve smlouvě budete mít nesrozumi-
telné podmínky a smlouva bude tzv. „formulářo-
vá“, tedy natištěná a Vás bude čekat jen podpis, 
tak se lze i zpětně takovým ujednáním postavit a 
rozporovat je.
 Zajímavostí je tzv. „neúměrné zkrácení“. 
Například odborník či znalec „napálí“ neznalé-
ho laika a koupí si od něj cennou starožitnost za 
kupní cenu několika korun. Je zde zřejmý nepo-
měr informací, kdy znalec zná skutečnou hodno-
tu a prodávající ji nezná.
 Právě takový nedostatek informací způso-
buje hrubý nepoměr. Takový obchod však platí, 
dokud poškozená strana nezačne požadovat 
zrušení smlouvy. Na takové zrušení zákon při-
znává lhůtu 1 roku od uzavření smlouvy.
 Zákon však neléčí a nehlídá všechna rizika! 
Při sjednávání smlouvy tedy dobře zvažujeme, 
zda smlouvu budeme konzultovat s odborníkem. 
Právě v případech neúměrného krácení se totiž 
můžete již ve smlouvě téměř nevědomky ochrany 
vzdát a prohlásit, že o skutečné ceně plnění jste 
byli informováni. V takovém případě se již ochra-
ny zákona dovolávat nelze.
 Míst, kde zákon chrání slabší stranu, je 
mnohem více. Lze zmínit omezení nároku věři-
tele na úroky či lhůta k uplatnění vad u stavby. 
O těchto důsledcích si povíme v dalších číslech 
tohoto seriálu.

Slabší nebo silnější strana?
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ZE

 ŽIVOTA ŠKOLY

 Milé čtenářky a čtenáři, 
nahlédněte do života naší školy. Jedná se pochopitelně jen o 
stručný přehled naší činnosti. Více podrobností i fotek můžete 
najít na našich webových stránkách – drbnik.cz. 
 Dovolte mi, abych se v závěru roku 2015 připojila k 
ostatním autorům příspěvků a popřála všem dětem, žákyním, 
žákům, zaměstnancům, rodičům, prarodičům, sponzorům 
a přátelům školy příjemné prožití vánočních svátků a v roce 
2016 hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů a pohody.  
              Jana Kalandrová

Ze života našich nejmenších 

 S novým rokem celá společnost 
rekapituluje rok minulý, co přinesl či 
odnesl, úspěchy či neúspěchy… Přes-
tože škola žije svým vlastním školním 
rokem - od září do srpna, i nás nutí 
rozhraní kalendářních roků ohléd-
nout se zpět, shrnout co se zdařilo či 
nezdařilo, a tento mezník také ukon-
čuje jedno z nejvýznamnějších obdo-
bí v roce - období příprav na Váno-
ce, v mateřské škole prožívané velice 
intenzivně.
 Advent v mateřské škole je přímo nabitý 
činnostmi, které mají děti seznamovat s tra-
dicemi a zvyky Vánoc a směřují ke společ-
ným oslavám - k vánoční nadílce v mateřské 
škole a slavnostní besídce. Při tom všem se 
snažíme nezapomínat na příjemnou vánoční 
atmosféru a vést děti k tomu, že tyto svátky 
jsou především o vzájemném obdarovávání, 
a to nejen materiálním. 
 Celý advent děti tvoří výrobky k výzdo-
bě školy, dárečky a přáníčka pro rodiče, 
seznamují se s vůněmi Vánoc, s některými 
zvyky, ochutnávají tradiční vánoční cukro-
ví nejen od rodičů, ale také si cukroví samy 
pečou. Při dopoledních vycházkách pozoru-
jeme vánoční výzdobu a před odpočinkem si 
čteme vánoční příběhy a posloucháme kole-
dy.
  Z dalších aktivit a akcí z uplynulého 
období stojí jistě za zmínku tradiční Vítání 
podzimu, které letos proběhlo u rozhledny. 
Během společné procházky holek a kluků ze 
školy a školky jsme nasbírali různé přírodniny 
a u rozhledny jsme si z nich vytvořili krásné 
obrazce. Další tradiční akcí, na kterou se děti 
každoročně velice těší, byl výlet do zábavního 
centra Wikyland, který si bez výjimky všichni 

užili. Během podzimních týdnů jsme s dět-
mi využívali krásné počasí a trávili co nej-
více času venku. Ve třídách jsme si povídali 
o zajímavých tématech, tvořili z tradičních 
i netradičních materiálů, učili se básničky a 
písničky, vytvářeli vlastní portfolia,…
 Mimo tyto činnosti se nadále v mateř-
ské škole věnujeme skupinové i individuální 
logopedické prevenci, která je již nezbytnou 
součástí denních činností v MŠ, jelikož řeč 
předškolních dětí je na velmi špatné úrovni.
 V posledním listopadovém a prvním 
prosincovém týdnu proběhli v MŠ individu-
ální schůzky s rodiči. Letos poprvé s přítom-
ností dětí a jejich portfolii. Myslím, že tato 
novinka přispěla nejen ke zvýšení sebevědo-
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mí dětí, ale také pomohla rodičům nahléd-
nout na práci dětí, kterou si samy děti během 
schůzky prezentovaly.
 Závěrem bych ráda poděkovala všem, 
kteří v uplynulém období nějakým způso-
bem přispěli ke kvalitnímu chodu mateřské 
školy: rodičům za spolupráci na vánočních 
přípravách v MŠ a za fi nanční příspěvky na 

dárky pro děti, zaměstnancům za kvalitně 
odvedenou práci a aktivní účast na akcích 
školy, vedení školy a zřizovateli za trvalou a 
dobrou spolupráci.
 Dovolte, abych Vám všem popřála 
šťastný nový rok, spoustu nádherných chvil 
a prožitků s Vašimi blízkými a hlavně pevné 
zdraví              Sandra Heinischová

 

Šachový turnaj
Ve středu 25. 11. 2015 se v Břec-
lavi konal šachový turnaj. Za naši 

školu se turnaje zúčastnilo družstvo ve 
složení František Zugárek, Michal Foltán, 
Tomáš Foltán a René Kocourek. 
 František i Michal měli soutěžit v ka-
tegorii žáků do pátých tříd. Posílili však 
družstvo starších žáků a všichni společně 
získali pohár za třetí místo. František byl 
navíc vyhlášen nejlepším hráčem na čtvrté 
pozici. Hráči si určitě zaslouží uznání a pan 
Zugárek velké díky za odvoz a doprovod na 
toto šachové klání.          Hedvika Škrabalová

 Zdařilou tradicí se na prvním stupni školy stal 15. říjen, který je zaměřen na pomoc nevi-
domým lidem - Bílá pastelka. Tomu je přizpůsobena výuka a děti si povídají, jak se žije s tímto 
handicapem, zkouší dělat běžné činnosti se zavázanýma očima a alespoň na chvíli se vžít do 
situace, kdy člověku chybí jeden ze základních smyslů. 
 Již několik let spolupracujeme se sdružením Tyfl oservis o. p. s., Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, která se zaměřuje na výcvik vodicích psů a ve svých rehabili-
tačních střediscích pomáhají slabozrakým a nevidomým. Letos přijal naše pozvání pan Dvo-
řák z Brna a přivezl s sebou fenku 
německého ovčáka Jessicu, která 
právě prochází jeho výcvikem a 
připravuje se na život s nevido-
mou paní.
 Patrony této akce jsou kaž-
dý rok žáci třetí třídy. Ti také 
mezi sebou vybrali šest zástup-
ců, jež se chopili pokladniček, a 
prodávali bílé pastelky nejprve 
ve škole a pak také vyšli do ulic 
Drnholce. Letos jsme přispěli na 
dobrou věc 5 072 korunami. 
Děkujeme všem, kteří se zúčast-
nili a pomohli dobré akci.            Jana Juřenová  

pokračování na str. 8
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Quickly – slowly – windy
Co? Kdo? Kdy? Kde? Proč?  
 Rychle (quickly) jsme chodili, pomalu 
(slowly) jsme mluvili, větrno (windy), ale i 
slunečno a deštivo (sunny a rainy) bylo všude 
kolem nás v Anglii, kde jsme strávili ve dnech 
15. – 21. listopadu 2015 šest dní na zahra-
ničním jazykově vzdělávacím pobytu v rámci 
projektu Brány jazyku otevřeny, který je hra-
zen z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 
 Celkem 40 žáků z naší školy (+4 učitel-
ky jako pedagogický dohled) spolu s dalšími 
10 žáky (+1 učitelkou) ze ZŠ Měnín vycesto-
valo jednak za poznáním cizí země, jednak za 
zdokonalením anglického jazyka. 
 Všichni absolvovali celkem 9 vyučova-
cích hodin s anglickými lektory a procestovali 
spoustu hodin po zajímavých místech Velké 
Británie: 
Londýn - Greenwich, London Eye, Parla-
ment, Big Ben, Westminster Abbey, Bucking-
hamský palác, Trafalgarské náměstí, Picca-
dilly Circus, Museum Madame Tussaud´s, 
katedrála sv. Pavla, Millenium Bridge, Tate 
galerie, Shakespeare´s Globe, křižník Bel-
fast, Tower Bridge, Tower - korunovační kle-
noty, 
Blenheim - rodiště Winstona Churchilla, 
Oxford – Christ Church College - prohlídka 
univerzitního města - High street, Carfax 
Tower, Radcliff  Camera, 

Strafod upon Avon – 
rodiště Shakespeara, 
Cotswolds – maleb-
né vesničky, 
Windsor – letní krá-
lovské sídlo. 
Určitě bylo pro mnohé 
příjemným zjištěním, 
že se dokážou domlu-
vit v hostitelské rodině 
i v obchodech, že rozu-
mí výkladu průvodky-
ně na zámku Blenhe-
im, že ty památky, 
které znají z učebnic, 
jsou opravdu tak pěk-
né a zajímavé. Vše 
bylo umocněno před-
vánoční výzdobou a 
časným stmíváním, 

protože osvětlené památky vypadaly úžasně, 
ale i nákupy suvenýrů a oděvů. Plán pobytu 
byl beze zbytku splněn a zájezd je určitě vel-
kým přínosem pro studium angličtiny.  
                Jitka Radkovičová 

Poznávací zájezd do Anglie 
15. - 21. 11. 2015
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Já na to mám
 Ve dnech 12. – 16. října proběhl posled-
ní projektový týden operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který 
se ve škole realizoval od 1. 4. 2009 do 31. 3. 
2011. V rámci udržitelnosti projektu pak až 
do letošního roku žáci pátého až devátého 
ročníku absolvovali dvakrát za školní rok 
projektové týdny. O nich jsme vás v jarním a 
podzimním čísle Občasníku vždy informova-
li. Dnes si tedy můžete přečíst poslední hod-
nocení garantů jednotlivých tříd.

 Žáci pátého ročníku se na podzim 
zaměřili na poznávání historie, která se váže 
k Drnholci, historii školy, stará řemesla a tra-
dice, které se uchovaly dodnes. Seznamovali 
jsme se s místními památkami, původními 
obyvateli, besedovali jsme nad kronikami, 
které nám vždy ochotně předvedla paní 

Palíková, vyzkoušeli jsme si vytvořit vlastní 
školní časopis, vymyslet pověst. 
 Zjišťovali jsme, jaké se dodržují vánoč-
ní tradice, ověřili jsme si zručnost a trpěli-
vost při výrobě vánoční dekorace. Zajímavá 
práce na nás čekala i ve školním minimuzeu, 
kde jsme se seznámili se zaniklými řemesly 
a prohlédli si sbírku exponátů. Čas vyšel i na 
nácvik lidových písní a tradičního tance. 

 V šestém ročníku se zčásti navazova-
lo na 5. ročník a poznávání vlastní obce bylo 
rozšířeno i na obce okolní, ze kterých k nám 
žáci dojíždějí. Žáci byli rozděleni podle mís-
ta bydliště do skupin Drnholec, Novosedly 
+ Nový Přerov a Jevišovka. Každá skupina 
si připravila ntrasu po své obci s hledáním 
indicií, které jimpo správném vyhodnocení 
udaly dominantu dané obce. 
 Během hledání skupiny monitorovaly 
služby v obci. Bohužel letos nepřálo počasí 
a do Jevišovky jsme se nedostali, proto jsme 
museli tento úkol zvládnout ve škole.

pokračování na str. 10
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 V podzimním termínu projektu Já na 
to mám se žáci a žákyně sedmého roční-
ku zabývali zámořskými plavbami. 
 Odkrývali příběhy objevitelů, jejich 
cesty, důvody, přínosy i negativa plaveb. 
Navštívili jsme Městskou knihovnu Břec-
lav - oddělení pro děti, pracovali jsme na 
modelech objevitelských lodí a především 
žáci pracovali v týmech, které si ovšem sami 
nezvolili (rozhodl los), zjistili, jak jsou jejich 
spolužáci ochotní, pracovití, poctiví, tvo-
řiví, soutěživí, sdílní, vnímaví, navigačně 
správně orientovaní :-), smyslově zdatní a 
zruční. V závěru týdne si žáci vyzkoušeli své 
řečnické dovednosti, kdy měli za úkol sdě-
lit spolužákům informace o objevitelích a o 
celotýdenní práci ve skupině. 

 Ač tato třída dokáže svého učitele, 
reps. učitelku pořádně vyšťavit, nakonec 
jsme prožili pěkný projektový týden plný 
seberealizace a sebepoznání.

 Žáci osmého ročníku se v deštivém 
podzimním týdnu vypravili na několik 
exkurzí v Drnholci a okolí, aby pak v tep-
le a suchu zpracovali ve skupinách z každé 
exkurze reportážní článek.
 Nebylo pokaždé jednoduché rozdělit si 
ve skupině práci, nezapomenout psát repor-
táže v přítomném čase a hlavně dokázat 
sami od sebe pracovat i v době, kdy člověku 
nestojí za zády učitel.
 Nakonec vše dospělo k dramatickému 
závěru, kdy bylo nutno pohovořit na mikro-
fon a dokázat prezentovat živě sebe i svou 
skupinu. I to se šťastně zvládlo a ze zdán-
livého chaosu projektového týdne se žáci 
mohli opět těšit na poklidnou atmosféru 
všedních dní a hodin.  
 



SRPŠ při Základní škole a mateřské škole Drnholec Vás srdečně zve na

18. ŠKOLNÍ PLES aneb „…TO JE TA MLÁDEŽ“
s předtančením žákyň a žáků 8. a 9. tříd

v sobotu 20. 2. 2016 ve 20.00 hodin v sále kulturního domu v Drnholci.
Hraje skupina Šarže 54.Tombola. Občerstvení.

Vstupné 100 Kč.Těší se na Vás pořadatelé.
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 Cílem podzimního projektového týdne 
devátého ročníku bylo seznámit žáky teo-
reticky i prakticky s problematikou handi-
capovaných lidí. Žáci vyhledali a zpracovali 
informace o druzích, stupních i příčinách 
handicapů, přečetli zákon o sociálních služ-
bách, poznali organizace a nadace, které 
pomáhají handicapovaným.

 Na exkurzích navštívili denní staci-
onář Biliculum v Mikulově, nízkoprahové 
zařízené K-centrum v Břeclavě, pobesedo-
vali s velitelem MP v Mikulově. Všechny 
tyto činnosti přispěly výraznou měrou k 
pochopení tématiky a uvědomění si vlast-
ních schopností a možností, ale i potřeby 
pomáhat handicapovaným lidem.  
 Garanti projektů Jana Juřenová, Zdenek 
Slavík, Hana Vlková, Tomáš Procházka, Jitka 
Radkovičová

Zápis do 1. třídy
Základní škola a mateřská škola Drnholec oznamuje, že zápis do 1. třídy se uskuteční 

ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 13.30 v budově základní školy. 
Formulář žádosti bude možné si stáhnout na webových stránkách školy a přinést jej 

s sebou již vyplněný.
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 V poslední listopadové sobotě jsme v našem „kulturáku“ sehráli divadelní před-
stavení Jany Pacnerové „Rocker a dvě staré dámy“. Byli jsme velmi potěšeni náv-
štěvností našeho představení a věříme, že tomu bylo i u těch z Vás, jež vydrželi až do 
konce. Tentokrát se jednalo o krimikomedii, která sice nebyla náročná na počet herců, 
zato textově tomu bylo právě naopak. Děvčata (herečky) však nezklamala a svých 
rolí se zhostila zodpovědně. 
 K výsledku jste ovšem přispěli především vy, diváci, neboť jste pro ně byli hna-
cím motorem. V roli Rockera Roberta jste měli možnost vidět Soňu Koňaříkovou, 
která je v civilním životě na mateřské dovolené a role pro ni byla sice „odvaz“, ale 
zároveň musela na zkoušky brát i děti. Do role „staré“ dámy, bývalé herečky Ágnes se 
plně vcítila naše dvorní herečka Miruš Štyksová, která neustále řešila to, že to nedá a 
na zkoušky chodila neustále hladová, aby nám tak ilustrovala, jak to nestíhá… Další 
„starou“ dámu, bývalou advokátku Zitu si střihla Lucka Zabloudilová, které se role 
líbila především proto, že ji prosedí na kanape a může jíst na jevišti, že to pak nebude 
tak docela pravda zjistila právě na premiéře. Sílou svého hlasu i charakteru nás pře-
svědčila Zuzka Šedivá, která toto výše jmenované trio doplnila, jako zdravotní sestra 
Kamila, která pečuje v penzionu „Ráj seniorů“ právě o tyto dámy. 
 Zvukař a fotograf Jirka Heinisch, který to s námi již chvilku táhne, se zachoval 
jako profesionál a zvuky a průvodní melodii nám kompletně přehrál až v den premi-
éry, přece ví, co dělá! Nápověda běžela z obou stran od režisérek tohoto představe-
ní Jany Kalandrové a Pavly Suchyňové, která zároveň obsluhovala oponu, mobil a 
omdlévala děsem, když zjistila, že zvukař nestojí za svým noťasem a běhá s foťákem 
v hledišti. 
 Zda se nám to povedlo, musíte posoudit sami a i kritika a vaše postřehy jsou 
pro nás důležité, neboť nám pomáhají vyvarovat se chyb a posouvají nás dál. Rádi 
bychom zahráli toto představení ještě jednou v Drnholci, s největší pravděpodobností 
v dubnu. O konání budete informováni tradičně plakáty a hlášením. 
                    Za DS „Vlasta“

Divadlo
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 V sobotu 31. října, v sále kulturního 
domu, opět po roce zavoněly guláše. Letos 
bylo gulášů pouze 12, ale o to lepší byla jejich 
kvalita. Návštěvníci mohli ochutnat guláše 
z hovězího, krůtího a vepřového masa. 
 Odborná porota, ve složení Matěj 
Kovasc a Ivan Kahánek, nakonec zvolili, 
jako nejlepší, guláš nováčků Pavla Szabó a 
Peti Vargy. Ti vyhráli se svým Vinařským 
gulášem. Na druhém místě skončila Míša 
Vargová a Zdeňka Sirbu se svým Pohodovým 
gulášem. A na třetím místě skončila Maruš-
ka Marková se svým Heboučkým kožíškem.  
 Odborná porota a návštěvníci se ve 
svých chutích dost podobali, protože i od 
návštěvníků dostal nejvyšší 
počet hlasů Vinařský guláš 
Peti a Pavla. A jak už je zvy-
kem v přísálí probíhala oblí-
bená degustace pálenek, kde 
nejvíce chutnala pálenka od 
Honzy Mrenici. 
 Co říct na závěr. Moc 
děkujeme všem, kteří nám 
letos pomohli a těm, kteří 
přišli ochutnat a podpořit 
tuto akci. A samozřejmě také 
Vám všem, kteří jste do toho 
s námi opět šli a „šli se svým 
gulášem na trh“. Doufáme, že 
se příští rok opět sejdeme ve 
stejném, ne-li větším počtu. 
Budeme se na Vás těšit. 

Vaše Dáda a Evča
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 V křesťanské tradici Advent sice 
připomíná příchod Ježíše Krista, v sou-
časné době je ale jeho součástí spíš očeká-
vání Vánoc a nakupování dárků. Členové 
dětského folklorního spolku Jarabáček 
toto období rozzářil úsměv a potěšil srdíč-
ka nejen v Drnholci na Jarmarku. Slyšet 
nás bylo již první adventní sobotu v Dol-
ních Dunajovicích a Jevišovce.  

 Následující sobotu 5. 12. jsme byli 
pozváni do Tvrdonic, kde jsme strávili den 
s čertem a Mikulášem. 
 Ve čtvrtek 10. 12. jsme reprezento-
vali Drnholec v našem krajském městě na 
pódiu na Moravském náměstí. 
 Nemocným a osamělým v Jevišovce 
jsme zakoledovali a zatancovali v úterý 
15. 12. a posledním vystoupením pro nás 
bylo v Lednici a to v sobotu 19. 12. 2015. 
Nezapomněli jsme se sejít pod vánočním 
stromečkem ve čtvrtek 17. 12. Tentokráte 
nám Ježíšek přinesl spolková trička a kšil-
tovky. Jsou nádherná. Děkujeme rodičům, 
kteří trička zasponzorovali. Teď už nás 
bude vidět na zájezdech i v civilu. Děkuje-
me také všem sponzorům a Městysi Drn-

se v předvánočním čase
nezastavil

pokračování na protější straně
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holec, zvláště pak panu starostovi Janu 
Ivičičovi, za velkou podporu. Bez Vás všech 
by to tak dobře nešlapalo. Do dalšího roku 
přejeme všem Jarabáčkům hodně nových 
a krásných písniček, rodičům vytrvalost, 
divákům hodně společně strávených chvil 
s lidovou slovesností a vedoucím pevné 
nervy.  Z celého srdce přejeme všem pří-
jemné prožití svátků vánočních a úspěšné 
vkročení do nadcházejícího roku 2016.
                Bronislava Šimčíková

Zájezdový podzim
     Na podzim se uskutečnily celkem tři zájezdy. Dva se 
konaly do Prahy do divadla Broadway na muzikál Mýdlový 
princ. Třetí zájezd se konal na Slovensko do termálních lázní 
Velký Medér. Všechny zájezdy byly vydařené a účastníci 
spokojeni.  
     V jarních měsících chceme zájezdy opakovat a to na 
muzikál Evita a opět v období jarních prázdnin navštívíme  
i lázně. Tentokráte budou lázně rozšířeny o komplex krytého 
50m bazénu, což některé účastníky velmi potěší, protože tento 
druh bazénu v areálu chyběl. Bližší informace v hlášení míst-

ního rozhlasu nebo na plakátcích a stránkách městyse Drnholec.       Bronislava Šimčíková

Fašaňkové veselí s Jarabáčkem
V neděli 14.2. 2016 se vydají do ulic členové folklorního spolku 

Jarabáček, aby tak uchovali tradici fašanků v Drnholci. Kluci se těší 
na šavle, se kterými si zkusí Pod šable a děvčata se těší na koblížky a boží 

milosti. Kdo bude mít zájem a chuť nám pomoci, budete vítáni. 
Bližší informace na stránkách Jarabáčku jarabacek.webnode.cz.

V neděli 28.2.2016 se uskuteční v sále kulturního domu v Drnholci již 
5. dětský krojový ples. Zahájen bude v 14.00 Moravskou besedou. K tanci 
a poslechu hraje DH Horenka. Přijďte podpořit mladé folkloristy. Nebudou 
chybět soutěže ve verbuňku, vrtěné a párovém tanci. Těší se na Vás Jarabáčci. 

TJ Dynama Drnholec Vás zve na tradiční 

ŠIBŘINKY, 
které se budou konat dne 5. 3. 2016 
v sále kulturního domu v Drnholci. 
Hrát bude kapela PHOENIX. Začátek ve 20,00 hodin. 
Vstupné 100,-Kč. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
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 V Drnholci je pořádáno velmi mnoho akcí, 
které svou neuvěřitelnou aktivitou, fantazií a 
snahou zaštiťují pořád jen ty stejné osůbky se 
srdíčkem. Vzhledem k několika skutečnostem 
bylo třeba původní srpnový termín vyhrazený 
pro BABSKÉ HODY přesunout na podzim. Poda-
řilo se najít vhodný sobotní večer 24.10. mezi 
Vinobraním, Guláši, Rozsvěcováním stromečku, 
Vánočním jarmarkem.
 Letošní čtvrté babské hody byly kvůli 
novému říjnovému pojaty spíše jako první bab-
ská zábava. Tomu odpovídala i vlastní taneční 
příprava na zkouškách, kterých jsme se začaly 
zúčastňovat právě až po skončení veškerých 
příprav na Vinobraní a samozřejmě až po jeho 
úspěšném zvládnutí.
 Nenacvičovaly jsme 
žádnou „besedu“, protože 
zábava měla proběhnout 
pouze ve večerních hodi-
nách – neměla žádný 
odpolední „předvoj“. Zkou-
šely jsme si slavnostnější 
nástup, který nám zpočát-
ku motal hlavy. Na zkouš-
kách jsme se totiž nikdy 
nesešly v plném počtu, a 
tak jsme při nástupu stály 
občas na jiných výchozích 
místech. Pak se nám plet-
lo, jestli máme jít doleva 
nebo doprava, jestli máme 
procházet nebo obcházet 
…… 

Nakonec jsme tento „pochod“ 
zdárně daly dohromady. Ne 
moc jiné to bylo i s připravova-
ným půlnočním překvapením, 
které bylo naplněné písničkami 
o létě, ženách, lásce …… 
 Letos jsme si ani nestihly 
vyzkoušet, jak nám to ladí při 
„vrtěných“ či při jiných písnič-
kách. To jsme si nechaly přímo 
naostro na zábavu.
 V pátek před sobotním 
večerním řáděním jsme si 
vyzdobily sál a nachystaly 
jsme si pomůcky pro později 
pojmenované „postelové sólo“ 
(moc jsme se u toho nasmály). 

Pořadatelé (Dynamo Drnholec) nám nachystaly 
stoly, které zahalily do bílých papírových ubrusů, 
aby vypadaly trochu slavnostněji. 
 V sobotu večer už nic nebránilo zahájení 
babského rojení v krásných krojích. Zpočátku 
jsme jen tak tancovaly a kolem deváté hodiny 
jsme perfektně „vystřihly“ slavnostní nástup. 
Připojily se k nám i děvčice v krojích, které 
nechodily na zkoušky. Zařadily se na konec dvou 
zástupů a prostě kopírovaly své pohyby, resp. 
kroky od jiných před nimi. Vyšlo to velmi dobře. 
Po tomto nástupu jsme si zazpívaly a zatancova-
ly vrtěnou a zábava byla ofi ciálně zahájena.
 Tancovalo se, zpívalo se, ale netýkalo se to 
jen nás krojovaných bab. Zapojili se i přihlížejí-

pokračování na protější straně
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cí diváci. Přestávky, které kapela potřebovala 
k oddechu, jsme vyplňovaly zpíváním písniček 
v kruhu či půlkruhu, který se tanečně „pohupo-
val“ zleva doprava a zprava doleva. Úžasné, až 
mrazivé bylo, když obecenstvo rozšířilo naše 
řady a vytvořilo s námi na tanečním parketu vel-
ký kruh. Bylo pěkné vidět, že si lidičky umějí a 
hlavně chtějí bavit.
 Věříme, že naše „postelové sólo“ niko-
ho nijak výrazně nepohoršilo a že obličejíčky 
nakreslené na prstech z gumových rukavic spíše 
vnesly úsměv do tváře. Všechny kousky našly 
svého majitele. Děkujeme.
 Domníváme se, že letošní půlnoční pře-
kvapení bylo velmi úspěšné, minimálně proto, 
že jsme při jeho průběhu zaznamenaly výraznou 
hlasovou podporu zvědavých diváků a také pro-
to, že jsme ho ještě v jednu hodinu ráno jeden-

krát opakovaly. I toto druhé „vystoupení“ se těši-
lo ohromujícím hlasovým projevům těch, kteří 
to s námi vydrželi. Videozáznam z půlnočního 
řádění je k dispozici na sociální síti.
 Muzikanti nám poté zahráli pár „moder-
ních“ písniček. Některé krojované ženské a pár 
diváků zůstalo ještě i po odjezdu kapely na sále 
a zazpívalo si několik lidovek. Pak jsme se rozešli 
do svých domovů. Sál na chvíli utichl (následující 
sobotu probíhaly na sále Guláše). 
 Děkujeme pořadatelům, organizátorům, 
kapele, krojovaným babám, návštěvníkům, foto-
grafům, kameramanům a též i sponzorům za 
velmi příjemně strávený večer a příští rok, třetí 
říjnovou sobotu se na vás opět těšíme.
 Za správňácké baby v lidových krojích
              Andrea Španielová

V sobotu 9.1.2016 v dopoledních hodinách 
se v ulicích našeho městyse 
uskuteční již tradiční charitativní akce – 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2016
Můžete-li a chcete-li, přispějte.
Drnholec je na pochůzku veliký a dobrovolných
koledníků je málo. 
Prosíme DOSPĚLÉ  a  DĚTSKÉ  zájemce o výpomoc při blížícím se 
dobročinném konání. Zájemci-koledníci se mohou hlásit v místní 
knihovně.
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 Milí přátelé, 
 vážení občané,
 náš hotel v Drnholci 
oslavil letos v létě 20 let. 
Přijde vám to také tak 
neskutečné jako nám?
 Kde jsou všechna ta 
léta? Nedalo mi to a rozhod-
la jsem se k takovému výročí 
napsat pár vět do našeho 
Občasníku.
 Určitě je co oslavovat, 
protože v naší branži to není 
jednoduché. Ačkoliv znám 
mnoho podnikatelů, kteří 
mají restauraci nebo hotel či penzion, ne každý 
vydrží. Kdo zkusil podnikat, ví, o čem mluvím.
V naší krásné zemi není podnikání lehké, stát 
nám to neulehčuje, spíše naopak. Má to samo-
zřejmě svoje kouzlo, že je člověk svým vlastním 
pánem ale jen do určité míry! Nikoho nezajímá, 
zda a jak podnikatel prosperuje, stát pouze 
natahuje ruku. Při tom malí a střední podnika-
telé zaměstnávají v naší republice min. 60% z 
celého objemu zaměstnanců.
 Nemohu jinak než vzpomenout některá 
složitá ale i velmi úspěšná období.
 Díky rychlému ekonomickému vývoji v 
tehdejším ještě Československu se práce i mate-
riál natolik zdražily, že jsme byli nuceni vzít si 
půjčku, která v tehdejší době byla velmi drahá.  
Kdybychom toto neudělali, zůstala by zde nedo-
stavěná nemovitost. Již jsme do nemovitosti 
investovali veškeré svoje úspory.
 V červnu roku 1995 jsme začínali plni 
optimismu a nadšení s mojí partnerkou, která 
zde měla připravené zázemí pro rehabilitač-
ní centrum, dnes bychom to nazvali wellness. 
Toto se bohužel nenaplnilo, protože záhy po 
otevření zemřel její manžel na rakovinu a ona 
nenašla dostatek sil psychických ani fyzických, 
aby pokračovala v načatém záměru. Co teď?
 Já osobně jsem chtěla skončit. Neuměla 
jsem si představit, jak utáhnu fi nančně hotel 
a restauraci bez hostů? Vždyť jsme spoléhali 
hlavně na kursy, masáže a s tím spojené služby. 

Věřte, nebylo to lehké. To můj muž ale trval na 
tom, abychom pokračovali v načatém boji. Řekl 
doslova – první problém a ty to vzdáváš. Kdyby 
nebylo jeho, jistě bych to vzdala. 
 Nyní po dvaceti letech ale nelituji. Úspěš-
ná léta byla po roce 2000, až ekonomická krize 
v Česku zbrzdila náš vývoj. Tak pro nás léta 
2009-2011 byla velmi hubená. A opět to byl 
manžel John, který mne podporoval morálně i 
fi nančně.
 Také Drnholec se velmi změnil, i když se 
na pozitivní změny rychle zvyká a my chceme 
stále lepší a krásnější obec. Vzpomeňme jen 
opravenou Starou radnici s turistickým cen-
trem, morový sloup, nové domy Pod sýpkou, 
nové silnice, opravená škola... I hosté přijíždějí-
cí několik let toto vidí a Drnholec se jim líbí stá-
le více. Pouze cyklostezek, které by navazovaly 
na ty stávající, stále není dost.
 Nyní, když je hotel soběstačný, máme již 
takový věk, ve kterém už nechceme podnikat. 
Chceme odpočívat a žít tzv. normální život. To 
ale závisí na tom, zda a hlavně kdy hotel prodá-
me. Několik zájemců zde bylo během posledních 
let, ale zdá se, že nemají dostatek elánu pokra-
čovat v načatém díle. Vzhledem k tomu, že se 
v Pasohlávkách budou stavět největší léčebné 
lázně v ČR, mohlo by to našemu přání prodat 
hotel pomoci. Pokud se nám to v příštím roce 
podaří, doufejme, že budoucí nový majitel bude 
pokračovat zdárně v provozu hotelu.

pokračování na protější straně
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 Též ale doufám, že se v Drnholci najde 
dostatek aktivních lidí, kteří se budou chtít 
věnovat vinařské turistice. Věřte, že se vždy 
stydím, když se naši hosté vracejí z procházky 
po Drnholci a tvrdí, že byli v několika sklepech, 
kde jim lidé nechtěli nalít víno. Troufnu si říct, 
že je to naše ostuda. Nevím, kde je zakopaný 
pes. Není možné, aby to takto pokračovalo. 
Vždyť naši vinaři umí zorganizovat krásné 

Vinobraní, které zviditelnilo Drnholec v celé 
republice. Také akce Noční sklepy je úžasná, 
nemluvě o již tradičním Velikonočním koštu, na 
který jezdí mnoho vinařů pravidelně po mnoho 
let.
 Přeji vám, milí a vážení občané, pohodové 
Vánoce v kruhu svých blízkých a opravdu dobrý 
rok 2016.   S úctou
   Daniela a John Wornellovi

.

SRPŠ pri ZŠ a MŠ Drnholec zve všechna dítka a jejich doprovod na

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Kdy? . . . . . . v NEDĚLI  13. 3. 2016 

V kolik? . . . . . . ve 14 hodin
Kam? . . . . . . do sálu kulturního domu v Drnholci

Dobrá nálada a občerstvení je zajištěno.
Těší se na Vás pořadatelé.

SBĚRNÝ DVŮR
Počínaje lednem 2016 bude 

sběrný dvůr otevřen vždy ve čtvrtek 
od 13.00 hod do 17.00 hod a v sobo-

tu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Myslivecký spolek Drnholec si Vás dovoluje pozvat na 

TRADIČNÍ

MYSLIVECKÝ PLES,
který pořádá v sobotu 9. 1. 2016 v KD v Drnholci. 
Začátek ve 20 hodin. Vstupné 100,- Kč . 
Hrát bude skupina Merlin. Zvěřinová tombola zajištěna, 
zvěřinové menu samozřejmostí.
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9.1.2016 Myslivecký ples
30.1.2016 Krojový ples
6.2.2016 Noční otevřené sklepy
14.2.2016 Fašaňk s Jarabáčkem 
20.2.2016 Školní ples
28.2.2016 5. dětský krojový ples
5.3.2016 Šibřinky
13.3.2016 Maškarní karneval 
 pro děti
27.3.2016 Místní výstava vín
9.4.2016 20. ročník závodů 
 ve sportovní gymnastice 
16.4.2016 Divadelní představení
26.4.2016 Školní akademie
30.4.2016 Filipojakubská noc
29.5.2016 Den dětí

                     Plán kulturních akcí na rok 2016
1.6.2016 Drnholecký slavík
2.7.2016 Krojované hody
3.7.2016 Krojované hody
18.7.2016 Červencová noc
13.8.2016 Soptík cup 2015
24.9.2016 6. drnholecké vinobraní
24.9.2016 Hotařova zábava
15.10.2016 Drakiáda
22.10.2016 Babská krojová zábava
29.10.2016 8. dušičkový guláš 
 a degustace slivovice
27.11.2016 Rozsvícení stromečku
6.12.2016 Vánoční akademie
10.12.2016 10. drnholecký jarmark
27.12.2016 Košt mladých vín

Sbor dobrovolných hasičů a spolek vinařů 
Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ ŠTĚPÁNSKÝ 

KOŠT MLADÝCH VÍN
Košt se uskuteční v neděli 

27. 12. 2015 
ve sklepě staré radnice v 17.00 hod.

Jedinou podmínkou účasti je donést vzorek dobrého 
vína, něco k zakousnutí a pár veselých historek.

Těšíme se na příjemné 
setkání.
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ŘÍJEN 

Auerová Albína
Čížková Františka
Hons Miroslav
Hrabicová Jana
Huťka Dalibor
Karbulová Ludmila
Krýslová Marie
Ludínová Emília
Ing Nečas Václav
Pauli František
Piták Petr
Pospíšek František
Pospíšilová Marie
Pospíšková Marie
Šebestová Věra

Švejda Alois
Závody Alexandr

LISTOPAD

Děneš Bohumír
Hanáková Margita
Hrůzová Gena
Lukačovič Jan
Malíková Drahomíra
Mančíková Božena
Němcová Květoslava
Němec Josef
Plassová Věra
Středa Ervin
Šebesta Karel
Šimčík Lubomír
Švec Zdeněk

Vargová Vlasta
Vyhnálek Miroslav
Wornell John Maurice
Zemanová Irena

PROSINEC

Broclawik Jiří
Domin Bohumil
Fano Štefan
Hadašová Věra
Hlavenková Anežka
Juřenová Marie
Kubišová Jiřina
Lehocká Milena
Liptáková Marie
Marišler Eduard
Šilhavá Alena
Wiedermanová Pavlína

Blahopř ejeme

Tichá vzpomínkaTichá vzpomínka
Od minulé Památky zesnulých do začátku prosinceOd minulé Památky zesnulých do začátku prosince

z našich řad odešli tito spoluobčané:z našich řad odešli tito spoluobčané:

Ladislav Ryzí, Barbora Čížková, Josef Křivánek, Marek Mondek, 
Anna Mucalová, Teodor Kraváček, Michal Medovarský, Terezie Němcová, 

Marie Grulichová, Pavel Foltán, Karel Mucala, Bohumil Dubš, 
František Štyks, Jaroslav Hadaš, Jaroslava Trčková, Milada Pitáková.

Čest jejich památce
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který se bude konat 30.1.2016 v sále kulturního domu v Drnholci.
Začátek je ve 20.00 a zahájen bude Moravskou besedou.
K tanci a poslechu hrají Bojané z Dolních Bojanovic.

Bohatá tombola a občerstvení je zajištěno. Vstupné: krojovaní 50,-, ostatní 100,- Kč.

8. krojový ples8. krojový ples

Zveme př íznivce lidové zábavy na



Lahůdka v podání divadelního 
spolku z Drnholce „Rocker a dvě
staré dámy“ v bloku fotografi í
Jiřího Heinische

OKNA – DVEŘE
SPECIÁLNÍ AKČNÍ SLEVY

Právě teď

tel.: 724 059 111 www.v-group.cz
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Obrazová reportáž z poznávacíhoObrazová reportáž z poznávacího
zájezdu žáků naší školyzájezdu žáků naší školy
do Anglie ve dnechdo Anglie ve dnech
15. - 21. 11. 201515. - 21. 11. 2015

Obrazová reportáž z poznávacího
zájezdu žáků naší školy
do Anglie ve dnech
15. - 21. 11. 2015


