Takoví jsme byli…..
aneb
Čtení z místních kronik
Obecní kronika 1957
Rok 1957 znamenal značný obrat v životě naší obce. Byla ukončena socializace vesnice.
Dosavadní soukromí zemědělci zvolili práci v kolektivu, vstoupili do JZD nebo na státní statek.
Do JZD vstoupilo 21 zemědělských rodin. Koncem roku byla provedena arondace,
scelování půdy. Současně byla stanovena hranice mezi pozemky JZD a státního statku. Členové
JZD, zaměstnanci státního statku a ostatní zájemci obdrželi záhumenky až do výše 0,5 ha.
JZD
na výroční členské schůzi JZD, konané v únoru 1957, bylo zvoleno nové představenstvo
s Františkem Petrů jako předsedou v čele. Vedoucím rostlinné výroby byl Josef Otáhal,
vedoucím živočišné výroby byl Antonín Kuchyňka. Do JZD byl získán odborný účetní Zdeněk
Beran z Brna. Hodnota PJ (pracovní jednotky) v penězích byla naplánována na 18 Kč. Zálohově
bylo vypláceno 9 Kč. Vlivem špatné organizace práce, překročení plánu spotřeby PJ, byla PJ ke
konci roku jen 15,18 Kč, na výroční schůzi v březnu 1958 dobírali družstevníci na jednu PJ jen
6,18 Kč.
ČSSS
Větší část soukromých zemědělců přestoupila na státní statek. Výměrou asi 2200 ha
rovná se zdejší oddělení ČSSS celému statku ve Velkých Pavlovicích. Na státním statku byla
postupně zaváděna mechanizace do prací v rostlinné i v živočišné výrobě. Oddělení splnilo
všechny předepsané úkoly se ctí. Řada pracovníků zdejšího oddělení byla na statkové
konferenci v Hrušovanech odměněna.
Výrobní farma na Výsluní se novostavbami stále rozšiřuje. Mimo hospodářské objekty
tam bylo postaveno deset bytových jednotek a ubytovna pro sezónní dělníky.
Vedoucím oddělení byl i v tomto Klement Špaček, jeho zástupcem byl Bedřich Hoňka,
který se do Drnholce přistěhoval.
STS
Práci na polích usnadňovali pracovníci STS. Orbu, podmítku, sklizeň obilí, sázení
brambor i odvoz chlévské mrvy usnadňovali zaměstnanci STS hlavně družstevníkům. V boji
proti škůdcům polních kultur byli velmi vítáni pracovníci rostlino lékařského střediska STS
v Hrušovanech, středisko Drnholec. Za svoji prácí byli vyhodnoceni jako nejlepší v obvodu STS
Hrušovany a získali odměnu 1000 Kč.
Včelaři
Rok 1957 byl pro včelaření velmi nepříznivý. Mnoho včelařů muselo svá včelstva
v plném létě krmit, aby nezhynula. Dne 21. července byla v Drnholci ustavena nová zájmová
včelařská organizace – Československý svaz včelařů. Předsedou byl zvolen přítel Josef
procházka, vedoucí polesí, a jednatelem učitel Bohumil Ott. Organizace měla ke konci roku
1957 šedesát členů s 553 včelstvy. Chovatelem včel je i JZD Drnholec (54 včelstev) a JZD
Novosedly (10 včelstev) . Výkupní cena medu byla 22,50 Kč za 1 kg. Výkupní ceny ostatních
produktů jsou stejné jako v roce 1956.

Myslivci
Lidová myslivecká společnost ztratila socializací vesnice honitbu. Honitbu na pozemcích
státního statku užívá myslivecký kroužek při ZV ROH na státním statku. LMS užívala honitbu
na pozemcích JZD a soukromých zemědělců. Koncem roku probíhalo jednání o užívání části
honitby státního statku. Předsedou LMS byl Stanislav Rusňák , člen JZD. tato společnost
uspořádala sedm honů Byl proveden odchyt živých koroptví, bylo jich odchyceno 173. Svou
činností obohatila LMS stůl pracujících, pomohla získat valuty a poskytla svým členům
hodnotnou zábavu. Členové LMS se pečlivě starají o zvěř ve svém revíru a jsou za to bohatě
odměněni
Průmysl a řemesla
V červenci 1957 byly založeny Komunální služby městyse Drnholec. První provozovnou
byla radioopravna u Františka Tesaříka. Do konce roku přibyl František Hadaš, sklenář. V plánu
je zřízení provozovny stolařské, krejčovské, zámečnické a hodinářské. Plánuje se zřízení
kadeřnictví, povoznictví a malířství.
Ke konci roku jsou v obci ještě tyto soukromé živnosti: Kovářství pana Františka Ondry
na Wolkerově ulici, zámečnictví pana Františka Škeříka na náměstí a autodoprava pana Františka
Ondry na Lidické ulici.
Obchod a zásobování obyvatelstva
O zásobování obyvatel obce potravinami pečovaly dvě potravinářské prodejny Jednoty.
V průběhu roku 1957 byla v domě pana Emila Kaňkovského zřízeno občerstvení – buffet .
Plánované pohostinství na Brněnské ulici nebylo uvedeno do provozu
Vedoucí prodejny potravin na Vrchlického ulici byla M. Ondrová, na náměstí M.
Procházková, vedoucí občerstvení L. Kaňkovská.Ostatní prodejny a jejich vedoucí : řeznictví
(ved. Pavel Vašíček), prodejna průmyslového zboží (ved. Jiřina Závodská), papírnictví ( ved.
Kristýna Hrubá), prodejna obuvi (ved. Jiřina Kozumplíková), textil (ved. J. Janoušková)
Doprava
Autobus ČSAD umožňuje spojení obce s okresním městem Mikulovem a Znojmem.
Plánované spojení autobusem ČSAD do Hrušovan nebylo uskutečněno.. V obci stoupá počet
majitelů automobilů (MUDr. Korecký), motocyklů i motokol zn. Pionýr. Stále více se projevuje
potřeba prodeje benzinu v obci.
Spoje
Poštovní úřad má celkem šest zaměstnanců. V roce 1957 se na poště prováděla oprava
ústředního topení a přípravné práce pro zavedení automatického telefonního zařízení. Na
ústřednu je zapojeno 36 telefonních účastníků. Je zapsáno asi 460 radiokoncesí a ke konci roku
asi deset televizorů.první televizní poslech v Drnholci byl u učitele Miroslava Plasse dne 13.
února 1957.
Volby do národních výborů
Dne 19. května 1957 proběhly volby do NV. V naší obci proběhly v radostné a
slavnostní náladě. mezi prvními voliči byl zdejší pan farář Metoděj Kuběna a dentista Josef
Valenta.. hromadně se dostavili k volbám voliči z náměstí, zaměstnanci státního statku, členové
JZD Sto procent odevzdaných hlasů bylo pro kandidáty Národní fronty. Voleb se nezúčastnila
jen jedna starší paní. Do MNV bylo zvoleno 22 mužů a jedna žena. Z toho je 7 zaměstnanců
statku, čtyři členové JZD a 12 ostatních.
Zvoleni byli: František Šebek – stolař, Václav Vavřina – sedlář, Stanislav Seďa – člen
JZD, Karel Novák – technický úředník, Kristýna hrubá – vedoucí prodejny, Hynek Dubš –
zaměstnanec státního statku, Cyril Huťka – soukromý rolník, Josef Kratochvíl – soukromý
rolník, Stanislav Brychta – poštmistr, Blahoslav Procházka – zaměstnanec MNV, Alois

Pospíchal – vedoucí střediska STS, Josef Zůbek – zaměstnanec státního statku, Stanislav Rusňák
– člen JZD, František Vašíček – zaměstnanec státního statku, Josef Jurčík – soukromý rolník,
Miloš Divácký – dělník, Josef Otáhal - člen JZD, Miroslav Pochylý – dělník, Ljuben Nikolov –
zaměstnanec státního statku, Karel Vorel – učitel a zástupce ředitele OSŠ, Josef Procházka –
vedoucí polesí, Viktor Šedivý- zaměstnanec státního statku, Jan Horák – soukromý rolník.
Předsedou MNV byl zvolen Stanislav Seďa…. byly ustanoveny tyto komise: zemědělská,
finanční, komise pro místní hospodářství, kulturně školská a zdravotní.
Do KNV byl zvolen zaměstnanec ČSSS v Hrušovanech Rudolf Kafka a do ONV byli
zvoleni obvodní lékař MUDr. Stanislav Korecký a podporučík František Švajda, okrskový
zmocněnec VB.
Ze života společenských organizací
Závodní výbor ROH ČSSS pořádal pro zaměstnance různé turisticko zábavné zájezdy.:
na Velkou cenu ČSR, na III. výstavu československého strojírenství.
ZV ROH OSŠ (škola) pořádal pro občany zájezdy do brněnských divadel. Dne 17. února
1957 zájezd na operu Dvě vdovy a současně Večer tříkrálový, dne 20. října opereta Paganini, 15.
prosince činohra Jiříkovo vidění. Těchto tří zájezdů se zúčastnilo 175 občanů. , zájezdy do
divadel se těší velké oblibě občanů.
ČSM (Československý svaz mládeže) málo veřejně vystupoval. Pavel Srnka nastoupil
v listopadu základní vojenskou službu. Novým předsedou byl zvolen učitel OSŠ Milan Jordán.
Začal pevně organizovat schůze i zábavu a organizaci a mnoho „členů“ přestalo schůze
navštěvovat.
SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství) s předsedou Christo Vutovem nebyl
také nijak zvlášť aktivní. Ve spolupráci s Výborem žen uspořádal sbírku na Prapor přátelství,
který odesílaly okresní složky do SSSR u příležitosti 40. výročí VŘSR. Ve spolupráci se školou
byly provedeny důstojné oslavy 40. výročí VŘSR. V předvečer svátku byl lampiónový průvod a
položení věnce u pomníku Rudé armády. Ve slavnostním programu byl zařazen rozhovor
s Jaroslavem Malíkem z Dolní ulice o jeho návštěvě v SSSR.
Význačným pomocníkem MNV je Výbor žen, který byl dne 30. června reorganizován. Do
nového VŽ byly zvoleny nové ženy: Božena Matalová, Hana Lopraisová, Marie Kulová,
Františka Hájková, Františka Procházková,
Julie Garayová, Anna Cigánková, Marie
Ondráčková, Františka Hudecová, Marie Tlusťáková, Aurelie Hanáková, Vlasta Špačková,
Marie Lekešová, Marie Ledecká, Žofie Fanová, Jiřina Kozumplíková, Jarmila Pospíchalová, ,
Bedřiška Garciová, Františka Procházková, Ludmila Kaňkovská, Marie Procházková, Věra
Škrdlová, Jiřina Chmelinová, Marie Ovečková .
Předsedkyní byla zvolena Vlasta Špačková. VŽ pomohl v dětských jeslích dát do pořádku
prádlo. Ve spolupráci s SČSP uspořádal sbírku na Prapor přátelství, která vynesla přes 600 Kč.
Na závěr roku uspořádal VŽ velmi zdařilou silvestrovskou zábavu. Značný čistý zisk věnoval
VŽ dětským jeslím a mateřské škole. Při oslavě MDŽ bylo několik žen odměněno věcnými
cenami.
Na výroční členské schůzi KSČ byl v lednu zvolen nový výbor v čele s obětavým
Stanislavem Frantou. Celý výbor vesnické organizace KSČ a někteří další členové, hlavně
členové MNV, mají velkou zásluhu na socializaci vesnice. Tato věc, hlavní úkol i nového MNV,
vzala funkcionářům mnoho volného času i klidného spánku.
Požárníci nemuseli v uplynulém roce zasahovat u požáru. Začátkem listopadu večer přece
volala siréna požárníky k akci. V jednom domě na Lidické ulici se chytily od svíčky staré hadry.
bylo to však včas zpozorováno a uhašeno. Požárníci přijeli na místo velmi brzy, ale zasahovat již

nemuseli. Za tuto pohotovost patří nejen našim požárníkům srdečný dík. Při zdejším požárním
sboru byla ustavena četa, devítka mladých, kteří si velmi dobře vedou.
Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) prováděl hlavně předvojenskou výchovu
budoucích vojáků. Členové mysliveckého sdružení, kteří jsou též členy Svazarmu, prováděli
výcvik ve střelbě z malorážky.
ČČK (Československý Červený kříž) pořádal a pomáhal organizovat různé zdravotnické
přednášky.
V březnu bylo splněno přání učitelů OSŠ i členů SRPŠ. Byly pohromadě dostatečné
prostředky, aby mohl být zakoupen přenosný zvukový projektor na 16 mm film. Na tento přístroj
darovali požárníci 1200 Kč a tím se velmi zasloužili o koupi přístroje. Promítáním filmů na
schůzích SRPŠ i na jiných, byla přitažlivost těchto schůzí zvýšena. Osmiletá střední škola měla
15 tříd. Třetí třídy se z nedostatku učeben střídaly v jedné učebně. V učitelském kolektivu bylo
devět žen a deset mužů.
Žáci OSŠ sehráli v roce 1957 tři divadelní hry pro mládež. K MDŽ nacvičil učitel
Bohumil Ott divadelní hru Popelka., ke Dni dětí připravila učitelka Marie Mikulková pohádku
Šípková Růženka a v prosinci hru Pohádka o sněhu. Na všech těchto představeních byla jen
střední návštěva.
Mužský pěvecký sbor se začal scházet v lednu a vystoupil při oslavách Dne žen, na
učitelském odpoledni 28. března v Mikulově, kde zazpíval s úspěchem Smetanův sbor Věno.
Sbor vystoupil při oslavách Prvního máje a 9. května zpíval při odhalení pomníku Rudé armády
v Milovicích.
Dobrovolná sportovní organizace Sokol organizovala hlavně oddíl kopané. Úspěšně se
rozběhlo cvičení žactva, které bylo přerušeno prázdninami a nebylo obnoveno. Pravidelně se
scházely ke cvičení ženy, které svým vystoupením zpestřily i oslavy Dne žen. Oddíl kopané si
vedl velmi dobře a pilně upravoval hřiště u Dyje. Špatnou střechou nad tělocvičnou zatékalo a
voda velmi narušila strop tělocvičny. O opravu tělocvičny se usilovalo již několik roků. Teprve
ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku bylo spojenými silami Osvětové besedy a MNV dosaženo toho,
že byla střecha opravena.
Dne 16. června 1957 byla v obci náboženská oslava 200. výročí posvěcení farního
kostela. Jí předcházela oprava schodů před kostelem, oprava spodní části sousoší na náměstí a
některé menší úpravy v kostele. Při této příležitosti uspořádal Sokol taneční zábavu. Na této
zábavě byl velmi vážně zraněn jeden zdejší občan, který musel být odvezen do nemocnice.
Výstavba obce
Dům u hřbitova nebyl hotov ještě ani posledního prosince, ač podle plánu měl být
předán k obývání už v létě. Státní statek začal v létě s opravou domu č. 9 na Hrušovanské ulici,
kde bude šest dvou a třípokojových bytů s koupelnami a s ostatním příslušenstvím moderního
bytu. Oprava nebyla v prosinci ještě hotova.
V říjnu se začalo s bouráním zadního traktu u radnice. Původně měla být stavba v roce
1957 hotova, ale nebyla, protože se s akcí začalo až v prosinci.
Koncem prosince 1957 se začalo s opravou střechy na sokolovně, nad tělocvičnou. Práce ,
která si vyžádala asi 12000 Kč nákladů, byla dokončena v prvních dnech ledna 1958. Oprava
topení je rovněž naplánována, ale chybí některé součástky.
U bodovy střední školy se začala stavět jímka. Její výkop byl zahájen 10. října. Jáma o
rozměrech 4 x 4 m, hluboká též čtyři metry byla vykopána do konce října října svépomocí.
Značnou částtéto práce provedli učitelé OSŠ. Vyzdění bylo provedeno v listopadu, vlastní
napojení bude na jaře 1958. Celkový náklad činil asi 14000 Kč.

Občané z ulic Hornická a Hrušovanská postavili na Hrušovanské ulici svépomocí šachtu
pro vodovodní hydrant. Už v prosinci tekla dobrá pitná voda, kterou Drnholec velmi potřebuje.
Tím se v obci značně zlepšila situace v zásobování vodou.
Zdraví občanů
V září 1957 byl o započato s očkováním dětí proti dětské obrně. Následující měsíc
zaplavila obec silná vlna chřipky. Počet nemocných byl značný. v důsledku této epidemie byla
škola na týden uzavřena. Díky obětavosti místního lékaře MUDr. Koreckého, nedošlo
k vážnějším poruchám na zdraví
Za rok 1957 se narodilo 58 dětí, z toho v nemocnici ve Valticích padesát. Svědčí to o péči
našeho státu o matky a malé děti. V obci zemřelo šest osob, z toho jedna žena. Jeden muž se
oběsil. V matrice sňatků je zaznamenáno jedenáct sňatků zdejších občanů.
Životní úroveň
Hmotná úroveň obyvatelstva velmi stoupá. V mnoha rodinách je několik dospělých osob
zaměstnáno. Vedle mnoha drobných i větších oprav domků nakoupili občané ve zdejší prodejně
průmyslového zboží asi 50 elektrických praček, 5 elektrických sporáků, 20 elektrických
pečících troub, 30 radiopřijímačů a šest televizorů. Nábytku bylo prodáno za 120000 Kč.
Státní spořitelna úřaduje jen dopoledne. Vklady občanů dosáhly částky téměř dva miliony
korun. Úměrně stoupl i počet střadatelů. Na výherní vkladní knížky získali občané několik
větších výher. Na losy státní loterie vyhrála v prosinci jedna paní 5000 Kč. Mnoho občanů sází
ve sportce, během roku nebylo dosaženo větších výher.
Počasí
Rok 1957 začínal nevlídným sychravým počasím, které střídaly menší mrazíky. Kolem
dvacátého ledna napadlo asi 5 centimetrů sněhu., který během týdne roztál. Kolísavá teplota,
noční mrazíky, denní teplota nad nulou trvá i v únoru a v březnu. Duben začíná deštěm. třetího
dubna se vyjasnilo a bylo několik dnů pěkné jarní počasí s teplotami až 20 C. Postupně se
ochladilo, první máj byl oblačný, chladný. Teprve v polovině května se oteplilo. Toto nepříznivé
počasí způsobilo, že květy stromů buď pomrzly, neb o odkvetly neopylené. Peckovité ovoce
)třešně, meruňky, švestky) se neurodily. Jablka a hrušky téměř žádné.
V červnu je teplé letní počasí. Letní bouře 21 a 22. června, které natropily v Brně a
v některých místech našeho okresu mnoho škod, v Drnholci škodu nezpůsobily. Denní teplota,
naměřená dne 7. července, je ve stínu 37 C. Kolem desátého července začalo pršet a déšť hrozil
poškodit úrodu. Srpen a září jsou deštivé, úroda se velmi těžce sklízí. Deštivé počasí brání zrání
hroznů První mrazík se dostavil 2. října. V říjnu jsou ranní mrazíky a přes den pěkné podzimní
počasí. Listopad je velmi nevlídný, sychravý, mlhavý. Počasí stvořené pro nachlazení je i
v prosinci. Do konce roku nenapadl vůbec sníh.
Zvláštní přírodní úkazy: 28. ledna bylo vidět blýskání a slyšet hřmění. 29. března byla
jarní bouře. 13. května večer bylo pozorováno zatmění Měsíce. 4. října byla vypuštěna první
sovětská družice (Sputnik) naší Země. Byla prý viděna pracovníky státního statku, kteří šli brzy
ráno do stájí. O měsíc později (3. listopadu) vypustili v SSSR druhou umělou družici.
Významné události v obci
Oslavy 1. máje v Drnholci probíhaly za poměrně velké účasti občanů. Vkusně upravená
tribuna byla postavena před domem Cyrila Kocába. Oslav v Drnholci se zúčastnili občané
z Jevišovky, Novosedel a Nového Přerova. Hlavním řečníkem byl okresní školní inspektor
Zdeněk Eibel. V kulturním pořadu se střídali žáci a žákyně z Jevišovky a z Drnholce. také
mužský pěvecký sbor zazpíval ně+kolik písní.
Dne 14. listopadu se shromáždilo značné množství občanů v národní škole, aby uctilo
památku zemřelého prezidenta Antonína Zápotockého. U vkusně upraveného katafalku se

střídali v čestné stráži pionýři , svazáci, členové MNV, požárníci a ostatní občané.
K symbolickému katafalku byly položeny věnce MNV, KSČ, JZD a státního statku. Ze
shromážděn í byly odeslány soustrastné telegramy ÚV KSČ a naší vládě. V den pohřbu, 18.
listopadu byl organizován společný poslech smutečních obřadů.
Průběh volby nového prezidenta byl vysílán o den později místním rozhlasem
Přehlížíme-li vykonanou práci za rok 1957, můžeme bt hrdi. Celá naše země pokročila
dále k socialismu. není hladu, není bídy. Pracující si vydělají dost peněz, aby si mohli koupit to,
co se jim líbí. Radia, pračky, televizory, nábytek, motocykly, dokonce i auta se stěhují do domů a
garáží našich občanů
Žije se lépe, žije se radostněji…. tak , jak to řekl náš nezapomenutelný soudruh prezident
Antonín Zápotocký, se kterým jsme se těžce loučili v tom sychravém listopadu. „Dělník je
smrtelný, práce je živa…“ říká básník. A proto hlavy vzhůru a s chutí do nové radostné práce
pro blaho nás všech.
Bohumil Ott, kronikář

