Takoví jsme byli…….
aneb
Čtení z místních kronik
Obecní kronika 1959
Kroniku Drnholce vede od roku 1959 dr Alfréd Macek , kanovník mikulovský. Z jeho
zápisů se dovídáme mnohé z dávné historie z obce, méně již o době, v níž byly tyto texty
sepisovány.
Kronikářské zápisy pro rok 1959
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Úkoly místních kronik
Začínáme psát události tohoto roku a zapisujeme tyt o události s trojím účelem:
aby tato kronika poskytla pokud možno ucelený obraz života obce, českého Drnholce, kdy
správa věcí přešla, jak původně byla, do českých rukou.
aby tato kronika byla knihou poučení – jakousi instruktáží z dějin pro budoucí naše pokolení
,pro které my dnes pracujeme, aby naše děti žily v pokoji a v míru bez válek a rozbrojů.
aby tato kronika byla pramenem pro různé badatele, aby zde našli vše nutné pr opráce z dějin
hospodářství ,techniky a kulturního života.
Směrnice pro místní kroniky
Připojíme zde směrnice ministerstva vnitra pro uchování kroniky:
Originál kroniky a všechny přílohy, tj. prvopisy záznamů, diagramy, alba, fotodokumentace a
ostatní dokumentační materiál jsou úředními knihami MNV, a proto musí býti uchovány
v úřední místnosti národního výboru
Proto je zakázáno tyto knihy, jakož i přílohy brát nebo půjčit domů, neboť zde je nebezpečí
pošpinění, vytrhání listů, zničení ohněm, nebo zneužití pro špionážní účely.
Kronika v originále musí proto býti psána zásadně v úřední místnosti národního výboru. i
badatelé jsou povinni vypsat si nutné věci v úřední místnosti.
Kronika musí býti chráněna proti zneužití, proti odcizení, proti ohni, proto nejlépe ji
uchovati v malém žeelzném trezoru.
Zápisy pro rok 1959 si rozdělíme na tyto části:
Meteorologické, fytofenologické, zoofenologické záznamy
Zemědělství, polní práce
Správa městyse
Výstavba obce
Obraz kulturní činnosti v obci
Zajímavosti ze školní kroniky
Různé zápisy
Hodnocení roku 1959

Meteorologické a jiné jevy
Pro sepsání těchto událostí máme po ruce dva dobré prameny:
a) pozorování fenologického pozorovatele v Drnholci Josefa Zoubka. J. Zoubek je fenologickým
pozorovatelem Státního úřadu meteorologického v Praze
b) dlouholeté pozorování státní meteorologické stanice v Mikulově (správce dr. A.Macek,
pisatel této kroniky od roku 1959)
Pozorování je rozděleno na dva druhy:
a) meteorologické - pozorování přírodních jevů (déšť,, vítr, slunosvit, sníh, mráz aj.)
b) fenologické – pozorování růstu vegetace, průběhu polních prací, pozorování škůdců polních,
odletu ptáků aj.
Počasí v roce 1959
leden mrazivý, suchý, 25 dní s mlhou, celý měsíc sníh
únor suchý měsíc, jen 50 mm srážek, 24 dní mlhy, 1 blýskavice
březen dost vlhký měsíc, teplo až 20 C, 8 x mráz
duben studeno, mokro, 3 x mráz, 14 x mlha, 1 bouře, 7 x vichřice
květen měsíc chladný, vlhký, teplo až 25 C ,í x bouře
červen měsíc mokrý, lijáky, srážky přes 130 mm, 7 bouří
červenec - velké teploty a srážky, souhrn 205 mm, hodně rosy 18 bouří
srpen do 15. srpna mokro, potom sluno, mnoho rosy a mlh
září měsíc suchý, ráno chladno, srážky 80 mm, hodně rosy a mlh
říjen měsíc suchý, 70 mm srážek, chladno, 13 x mráz, 26 x mlha
listopad mlhavý a suchý, 26 x mlhy, 10 x mráz, 2 vichřice
prosinec měsíc mokrý a mírný, jen jednou mráz, každý den mlha, 7 x vichřice, kvetly růže
Celkový charakter roku: Rok 1959 byl velmi mokrý a bylo velmi mnoho mlh
Zemědělství a polní práce
Následkem četných holomrazů v lednu a v únoru byl stav ozimů velmi špatný. bylo lze
vidět celé plochy vymrzlého obilí – bylo nutno ozimy ošetřit a přihnojit. Zemědělské práce
začaly tento rok poměrně brzo, už kolem 4. března, pokračovaly skoro nerušeně. Do 17. dubna
byly zasety a zasazeny brambory a obiloviny. Do 22. dubna mělo JZD provedeny všechny polní
práce. Bylo zasazeno 22 ha brambor.
JZD obhospodařuje 592 ha, z toho 435 ha orné půdy. Ostatní půda jsou: louky, pastviny a
zahrady.ČSSS obhospodařuje letos ??? (údaj není uveden , jak se opakuje v kronikářských
zápisech z těchto let velmi často). O výstavbě statku viz zvláštní stať.
Jak vypadaly letos žně. Přede žněmi probíhala sklizeň sena na loukách. Seno bylo letos
suché a pěkné, neboť hlavní deště, které tak letos poškodily žně, tak že i kosy a srpy musely býti
vytaženy ven, přišly až v červenci. Seno se sklidilo dvojí: jetelové a luční. Výnosy letošní sklizně
byly následující:
jetelové seno 49,5 q/ha
luční
30 q/ha
Velké množství se též spotřebovalo a sklidilo jetele na zeleno, výnosy obnášely 135 q na hektar.
Vlastní žňové práce začaly letos velmi opožděně – tento jev nebyl pozorován za
posledních deset let ani jednou. Příčinou opoždění byly časté, mnohdy přívalové deště, které
následovaly skoro každý den po sobě. pěkný přehled těchto pro žňové práce tak nebezpečných
dešťů dává nám tabulka srážek pozorovaných na státní meteorologické stanici v Mikulově.
(Tabulka naznačena, avšak údaje v ní nejsou uvedeny)

Poněvadž žně letošního roku byly rušené stálými dešti, byly žně značně prodlouženy,
trvaly celkem 32 dnů, a to od 18. července do 1. září. Teprve 14. srpna byl skončen pokos obilí
na celých 188 ha. Některé hektary byly deštěm tak zdeptané, že musely býti koseny ručně. A
zase se objevily na polích kosy a srpy v rukách četných ženců. Výmlat skončil až kolem 10. září.
Žně byly též opožděné pro poruchovost kombajnů. Celkem pracovaly na polích tyto
kombajny: ČSSS nasadil pět vlastních kombajnů a měl též dostatek pracovních sil. JZD mělo
dva kombajny. Družstevníci museli však pro nedostatek pracovních sil zavolat kombajnéry a
osmičlennou četu pracovníků ze Slovenska. Kombajny pracovaly na 173 ha, poruchovost byla
značná a nebylo možno dlouho sjednat nutné součástky. Hodně při letošních žních pomohly
brigády, celkem bylo odpracováno 72 dnů. Brigády byly sestaveny hlavně z místních zdrojů.
Výnosy konečné co do obilovin byly:
 pšenice ozimá
27,5 q/ha
 žito
23 q/ha
 ječmen jarní
23,8 q/ha
 směska
177 q/ha
Řepka byla brzy zaseta, do 4. září. Dodávky byly splněné na 100%. Z celého areálu 188
ha obilovin muselo býti pokoseno ručně asi 14 ha. Po žních probíhala sklizeń brammmborů a
bylo dodáno 338 q brambor. Potom nastala sklizeň cukrovky a odvoz řepy začal už 9. října. Zde
pomáhasly četné brigády, též brigády vojáků.
Žně probíhaly za velkého chladna ,mokra a dešťů. Sklizeň cukrovky probíhala za dosti
velkého sucha, bylo velmi sucho-jeden vyorávač cukrovky thly až dva traktory. Celkový výnos
cukrovky byl 340q / ha. denně se vyorávalo 5 ha řepy.
Jiné zemědělské zajímavosti
Výroba siláže – „……siláž je hned druhé krmivo po zeleném krmivu a v mnohém ohledu
vydatnější a hodnotnější…..“, praví sovětský agronom T.D.Lysenko ve své Agrobiologii. Dle
plánu měli vyrobit v Drnholci 21 vagónů, skutečně vyrobili o dva více
V březnu 1959 bylo provedeno přeměření všech záhumenků. Ke každému domu byl
přidělen jen jeden záhumenek (i když tam bydlí dvě rodiny). Druhý záhumenek byl předán do
JZD.
V době žní byly uspořádány každý den žňové hlídky. Hlídky byly dvojí: požární a
zdravotní. Též v obci samotné byly konány požární hlídky, hlavně u skladišť a sýpek. Hlídky
byly rozděleny dle ulic na osm úseků.
Zajímavý byl též obraz kolektivní prověrky JZD, konané koncem listopadu 1959.:
 JZD obhospodařuje 592 ha půdy, z toho 435 orné
 závlaha byla provedena jen na pěti hektarech, ale kanál přes pozemky JZD je zanesen
 stav dobytka: 328 kusů dobytka, na pastvě bylo sto kusů. Drůbež: 480 mladých nosnic bylo
umístěno v pojízdných kurnících
 poznámka: Moderní zemědělská technologie zavádí, a to s dobrým výsledkem tzv. pojízdně
farmy. Jsou to: pojízdné včelíny a kurníky. V Drnholci byly umístěny pojízdné včelíny na
stráních na Výsluní, blízko lesních a akátových porostů. Též pojízdné kurníky byly
rozmístěny, hlavně po žních na strništích.
 JZD si pospíšilo, a to právem, s výrobou dobré siláže, silážní hmota obnáší 35060 q
 V JZD pracuje deset mladých lidí, ale většina členů JZD má záměr, aby umístili své děti
v průmyslu





Nedostatky v práci JZD
Byly však též nedostatky:
nebylo pravidelných schůzí
na schůzích JZD schází účetní
nástup do práce je prováděn špatně a hodně pozdě

V JZD byly tři tábory: přívrženci dřívějších funkcionářů, stoupenci nynějšího vedení a
neutrální. Organizace KSČ měla 58 členů a pět kandidátů, v družstvu je 23 členů KSĆ
Dožínkovou slavnost slavili družstevnici už v socialistické obci .Předsedovi JZD Josefu
Hájkovi byl předán velký věnec z kalsů a byly též provedeny staré zvyky ženců
Hospodářský rok 1959 byl letos těžký, práce namáhavá, ale výsledek pěkný – díky
svědomitým občanům, kteří chápali novou dobu. Všichni však tak nejednali
Správa obce
Rada MNV je osmičlenná, předsedou MNV byl…….(jméno bohužel není v kronice
uvedeno) Komise jsou tyto:
 zemědělská
7 členů
 finančně rozpočtová
4
 místního hospodářství
5
 výstavby a bytová
4
 školní a kulturní
4
 pro místní bezpečnost
7
 pro obecné záležitosti
3
 zdravotní a sociální
4
 místního plánování
3
 trestní komise
3
Z členů MNV jsou zároveň členy ONV dr. Stanislav Korecký a poručík František Švajda.
Komise místního hospodaření byla pro velkou a různorodou agendu rozdělena na dvě komise,
hospodářsko obchodní a pro výstavbu a byty. Dva členové rady MNV jsou účastníky
střediskových rad. Občanským kontrolorem pro sběr surovin byl Stanislav Franta. Byl zvolen
nový místní dohlížecí výbor. Tajemník MNV Blahoslav Procházka odchází.
Činnost a práce Výboru žen za rok 1959
Probíráme mimořádně tuto pilnou a obětavou práci našich žen a matek dle kalendáře.
5.2. Přípravy na MDŽ – agitační neděle pro účast 22.2.
9.4. Slaveny byly dny svatebních jubileí (25 let Vtípilových a 50 let Hanákových)
22.4. Prodány odznaky 1. máje, ozdobení tribuny pro 1. máje girlandami, úprava náměstí, čisto
před domy
Na MDD byl v Drnholci dětský soubor zpěvu z Charvatské Nové Vsi. Děti dostali
svačiny.
6.5. Byla slavena stříbrná svatba manželů Hladíkových
Pořízena propagační skříňka
Stav dětí: jesle
26 dětí
mateřská škola
55 dětí
družina mládeže
30 dětí
19.5. Na Pálavu věnováno 50 Kč

15.6. Ze slavnosti MDD zisk …….(neuvedeno) věnován na mateřskou školu a jesle, na dárky
pro svatby
15.9. Členky VŽ odpracovali v JZD 50 hodin
2.12. Prodebatováno zřízení útulku na Výsluní, zatím negativně
Žádáno a provedeno: zlepšení jakosti chleba (byl spálen)
Ze zisku Dědy Mráze věnováno mateřské škole 200 Kč a jeslím stejná částka.
Výstavba obce
Výstavbu městyse můžeme letos rozdělit na velké práce a na drobné (rázu více údržby)
Začneme s pracemi menšími. Zde jsou zahrnuty úpravy silnic a cest. z ulic Drnholce byla Lidická
ulice ve velmi špatném stavu (kronikář napsal název ulice s y Lydická!!!!) Zde byly jámy a
díry přímo ve vozovce. Zde byl navezen štěrkový materiál v ceně 55000 Kč a bylo odpracováno
na úpravě této ulice 260 brigádnických hodin.
Byly dále vykonané tyto práce údržbářské:
 oprava chodníku před pohostinstvím
 oprava polních cest, hlavně na jihozápadním straně obce. tato oprava byla velmi nutná, neboť
polní cesty měly četné zmole a díry a při jízdě traktorů hrozilo často převrácení vozidla
 opraveny byly též některé můstky při cestách na loukách






Práce většího rázu byly:
oprava veřejného osvětlení
oprava budovy kina
stavba kravína JZD, ve které bylo pokračováno
adaptace vepřínu

Velké stavební práce toho roku byly:
oprava farního kostela.
Stavební oprava se týkala zevnější i vnitřní úpravy. zevně byl kostel maltován a olíčen,
uvnitř se jevily už dříve četné trhliny, hlavně v presbytáři, kde šířka trhlin byla 6 až 10 cm. Původ
těchto trhlin je různý.:
a) válečné události roku 1945, kdy těsně vedle kostela spadly dvě větší bomby
b) tektonický pohyb spodní půdy působený vodou
c) seismické jevy – zemětřesení, které bylo pocítěno v Drnholci v posledních letech třikrát
d) otřesy vrchní půdy působené těžkými vozidly
Tyto trhliny, kterých bylo pět velkých a šest malých byly stáhnuté a maltou smíšenou betonem
vyplněné.
 stará radnice
Daleko větší úprava se týkala staré, prastaré radnice, která je historickou památkou a chráněná
státním památkovým úřadem. Tato radnice sahá svým stářím do 15. století. byla dříve hospodou
a radnicí zároveň, měla též malou věž se zvonem. Roku 1823 byla „štokována“, tj. vybudováno
jedno patro.
Radnice měla na zdích zvenku ornamenty a fresky s letopočtem 1591. Radnice měla též
vlastní archív s cennými starými listinami, který byl v roce 1945 nalezen porušený a byl později
převezen do okresního archívu v Mikulově. budova sama velmi trpěla a MNV tam ještě v roce
1958 úřadoval.
Stavební úpravy se týkaly tří věcí. Úpravy krásného podloubí na straně u silnice, které
pochází z 15. století, úprava budovy samé a letopočtu, kolem něhož byly dříve ornamenty a


fresky., které při úpravě budovy roku 1925 zmizely. Úpravy vnitřních místností, které jsou na
četných místech klenuté.
Tohoto roku byly opraveny jen hlavní pilíře podloubí. Celé opravní práce si vyžadovaly
obnos….. (neuvedeno)
Jiné stavební podniky nebyly tyto roky podniknuty
Muselo se však něco stát s troskami budov a četných zřícenin, které pocházely z roku
1945. Byla ustanovena pětičlenná demoliční komise s předsedou Cyrilem Huťkou. Tato
demoliční akce odstranila četná nebezpečí, hlavně pro děti, hrozící z trosek domů.
Cihle získané z demoliční akce byly žadatelům prodané po 20 halířích za kus.
Zdravotní středisko bylo letos opraveno nákladem OÚNZ, a t ov budově pošty, kde je též
lékárna, která zůstala vlastně tam, kde byla.
Zásobování Drnholce vodou v minulosti
Nutno se též zde zmínit o hydrologických a vodohospodářských otázkách městyse
Drnholce. Drnholec měl v dřívějších letech vodovod a kašnu na náměstí, vedle toho byly v obci
četné studně. Vodovod pocházel ještě z let pře rokem 1600 a byl veden hliněnými rourkami.
Kašna na náměstí se jmenovala výrazně „der Roehrenkasten“, tj. skříň s rourami pro vodu.
Těmito rourami tekla ustavičně voda. tato kašna byla hlavně večer dostaveníčkem drnholeckých
žen, které nosívaly od kašnu vodu. Tato kašna byla v roce 1880 odstraněna. Studny byly
v každém domě,, byly však velmi vadné. tato „vadnost“ a nedostatky zdejších studní pochází od
poměrně vysokého stavu spodní vody Dyje, která teče v blízkosti Drnholce a často znečistí
studnovou vodu. Jiné jsou však poměry na severní a severozápadní straně obce, kde se nacházejí
prameny velmi dobré vody. V obci jsou jen tři studně dobré pitné vody. Proto je nebezpečí
tyfové nákazy v Drnholci velké a kronika před rokem 1945, jakož i akta drnholeckého archívu
nám vypravují o četných epidemiích úplavice a tyfu
„……děti pily a pijí z nedostatku dobré vody víno a pivo …..“
V roce 1958 byl nalezen na katastru obce pramen dobré vody (blízko vinohradů)
s kapacitou 7,5 litrů za vteřinu
Kulturní život obce
Kulturní život obce byl tohoto roku dosti pestrý. Zde chceme též zařadit úvahy o
trestnosti a bezpečnosti ve městě. zde je hodně dobrých, ale též špatných stránek kulturního
života. Přidáme něco o životě školním, o práci a učení našich dětí.
Předem proběhly tento rok oslavy státních svátků. Oslava 1. máje se konala na náměstí.
zde stála tribuna, kterou pilné ruce našich žen ozdobili barevnými girlandami. Proslov k 1.
máji, svátku všech pracujících měl letos soudruh....(neuvedeno). Účastníků bylo 2500, včetně dětí
Též 9. máj – svátek osvobození naší vlasti od jha fašismu byl slaven v Drnholci ( kronikář
Macek často užívá starší český název obce Drnholec) proslovem předsedy MNV a byly
položeny věnce k pomníku padlých, k pomníku Rudé armády na náměstí Svobody.
Pěkná byla i oslava Velké říjnové socialistické revoluce 6. listopadu s lampiónovým
průvodem a filmem

Jak pracovaly letos masové složky?
Masové složky a organizace jsou vlastně prodlouženou rukou lidové správy, v nichž se
teprv rozvinuje a naplňuje život obce (V.I.Lenin Spisy ,sv. XII.)
V Drnoholci jsou t.r. tyto masové složky:
SČSP ČSČK RSPŠ (správněji SRPŠ)
Svazarm
Poučná a uvědomovací práce SČSP je základem rozvinutí naší družby s SSSR. Svaz
přátel měl letos v Drnholci ……, předsedou byl…….…(neuvedeno) byly konány nejvíc
přednášky o kultuře a výstavbě SSSR, které však byly málo navštívené.
Členové Červeného kříže vyslechli letos dobře propracované zdravotnické přednášky,
které byly četně navštívené. Bylo provedeno školení dobrovolných sester ČK, kterých bylo
vyškoleno celkem……. Členové ČSČK se zúčastnili letos těchto akcí:
 srazu oddílů Červeného kříže na Pálavě v srpnu
 školení členů co se týče hygieny a zdravovědy
Rodičovské sdružení se staralo letos hlavně o vybavení škol. Pro rodiče byly konány
pedagogické přednášky zaměřené na život ve škole a mimo školu.
O ohni, o jeho šatných a dobrých účincích poučovali občany členové požárního sboru
(filmy a přednášky). Včelaři s iobstarali odbornou literaturu ,měli přednášky s filmem. Svazarm
měl čtyři odbory: střelecký, sebeobrany, šermířský a hokej. Sokol nacvičoval skladby pro
spartakiádu.
V prvním pololetí 1959 bylo vykonáno na poli kulturní osvěty toto:
 13 přednášek různého obsahu
 15 besed s bčany
 4 zájezdy do brněnských divadel

7 mimořádných filmů
 1 estráda
 2 divadla a 1 besídka
 4 oslavy
 5tanečních zábav
 1 vystoupení souboru
Celkem 53 kulturních akcí
Dobře organizované byly též filmy a přednášky členů SNB Na besedě 14. října o
nehodách v dopravě bylo přítomno 140 občanů.
Hodně občanů, celkem 210 se zúčastnilo mírové slavnosti SČSP v Mikulově. V Drnholci
pobyli též jeden den hosté ze Sovětského svazu, a to přímí účastníci bojů na jižní Moravě.Tito
milí hosté byli srdečně přivítáni a ještě srdečněji pohoštěni. Hosté navštívili též objekty JZD a
ČSSS
Co do trestnosti v městě (pravděpodobně je míněn Drnholec) nutno toto poznamenat:
tendence trestnosti byla letos klesající, trestných případů bylo v roce 1958 47, v letošním roce
(1959) jen 20. Na pokutách bylo vybráno 1540 Kč
Dodatky
Spolupráce učitelů s kulrturně školskou komisí – Učitelé vypracovali materiálie pro
rozhlasové relace, a t orůzných oborů (hlavně zemědělských – učitelky Fialová a Škápíková
Učitelé si brali též na starost opravu a úpravu vývěsních skříněk a též úpravu nástěnných
novin. Skříněk je celkem devět, rozvržení je následující: film, MNV, ČSČK, Sokol, ČSSS, DV

Jednoty, komise pro veřejný pořádek, SČSP, ČSM. Byly též vypracované plány pro ustanovení
divadelního a pěveckého kroužku. O práci těchto kroužků viz Dodatky II.
velmi pěkný byl též průběh měsíce SČSP. program obsahoval: lampiónový průvod,
štafetu okresní a celostátní, veřejnou schůzi KSČ, besedu s účastníky zájezdu do SSSR,
výstavku sovětské knihy, slavnostní zasedání MNV,KSČ a NF
Divadelní představení 1959:
29. října - sehrálo Divadlo bratří Mrštíků veselohru Kašpar, Melichar, Baltazar.
16.
prosince – sehrál divadelní kroužek OB v Drnholci divadelní hru Jedenácté přikázání
Přicházela též nabídka brněnského divadla ohledně autobusových zájezdů do divadel v Brně.
Zájem občanů byl však malý, proto od těchto zájezdů bylo upuštěno.
Něco ze života školy
V roce 1959 byly v Drnholci tyto školy: mateřská škola ,jesle, devítiletá škola a
družstevní škola práce.
Počet žáků , kteří tento rok vychodili, byl 55. Vyvolili si tato povolání: na studia šlo 9
žáků, na hornictví 1 žák ,do stavebnictví 7 žáků, do zemědělství šlo 20 žáků, do ostatních
povolání 18 žáků.
PO (pionýrská organizace) měla 11 oddělení a vedoucí byli vesměs učitelé
Stav žáků: do škol šlo 473 žáků a vyučovalo se ve dvou budovách v 18 třídách.
Neprospělo 26 žáků. Na škole bylo osm žáků duševně zatížených, a příčiny tohoto jevu byly:

nemají rodinného prostředí
 mají minimální nadání

velmi zhoubně působí u některých žáků alkohol, hlavně u žáků z Brodu nad Dyjí
Do náboženského vyučování je přihlášeno 48% žáků. Schůzí rodičovského sdružení se
zúčastnilo asi 70% členů. Toto sdružení zakoupilo pro školu: promítací přístroj (za 5800 Kč),
gramofon (za 1300 Kč) a magnetofon (za 2800 Kč)
Nový školní rok 1959/60 byl slavnostně zahájen v budově sokolovny. Zúčastnili se
za okresní výbor A. Mrňous a školní inspektor K. Geyer. Škola má vlastní pole pro pokusné
vyučování praktického zemědělství. Po prázdninách 1959 byla již devítiletá školní docházka a
bylo začato s vybudováním polytechnické výchovy. tato výchova zabývající se praktickou
manuální prací je pro žáky nutná, hlavně pro technické obory.
Na škole v Drnholci byla též konána beseda se členy VB (Veřejné bezpečnosti). Na této
besedě byly projednány tyto náměty: dopravní předpisy, nálezy munice a chování při nálezu,
ochrana budov a úrody před požáry. Tyto besedy byly též konány na škole v Jevišovce.
Škola a Sbor pro občanské záležitosti koaly též zájezdy do divadel, do Divadla bratří
Mrštíků a do Mikulova. Rozbor klasifikace žáků viz ve školní kronice.
Různé zápisy pro rok 1959
Letos bylo hodně domácích porážek (do 16. ledna 50, v březnu bylo 40 porážek)
Z Drnholce byly letos vystěhované dvě rodiny pro špatné a nemravné chování, dvě osoby
šli do zaměstnání mimo obec
Ulice městyse byly rozděleny na 8 úseků a to za účelem požárních prohlídek. Za zmínku
stojí malá statistika: Škody působené požáry na okresu činí 1220000 Kč a požárů bylo 300
Třem občanům byla poskytnuta jednorázová sociální výpomoc.
V obci bylo 10 provozoven obchodního a řemeslnického sektoru.

Různé zajímavosti
Někteří z občanů požívají nad mírou alkoholu a při tom má Drnholec poměrně málo
vinohradů
Byl vydán zákaz vypalování trav a dřevin. Trávy a dřeviny nejsou jen ozdobou, ale i
hnízdištěm a útočištěm různých brouků a ptáků.
V tomto roce byly zrušeny úřední dny lidového soudu v Mikulově a v Drnholci. Stalo se
to důsledkem reorganizace okresů.
byly umístěny dopravní značky u budovy MNV a při vjezdu do Drnholce
Na vysokou školu bývalý žák místní školy Josef Matal.
Několik občanů pracovalo při cukrovarnické kampani v Hrušovanech nad Jev.
Kronika města vedl svědomitě učitel Bohumil Ott. vedl kroniku do roku 1958, kdy odešel
jako ředitel školy do Dobrého Pole.







Prameny k historii obce
Městys Drnholec má tyto archivální fondy , dnes uložené v okresním archívu v Mikulově
Starobylá německá kronika – zároveň kniha soudních pří a rozsudků. Tato kronika začíná
rokem 1692a končí rokem 1730. kronika je zdobena pěknými iniciálkami. Výtah z této
kroniky viz ke konci roku 1959
Obecní archív městyse Drnholce za roky zhruba 1682-1945. Archív je dost obsáhlý a byl
dříve uskladněn na zámku v Mikulově a teď umístěn v okresním archívu. nejvzácnější částí
archívu jsou vinařské knihy městyse Drnholec, celkem čítají 20 svazků
Malá sbírka obecních spisů z let 1938-1945. Zde jsou též uloženy některé spisy drnholeckého
gestapa

Sport se omezoval na lední hokej v zimě a hrálo se velmi horlivě. v obci je tělocvičná
jednota Sokol a zakoupena byla tento rok výzbroj pro brankáře hokeje
Ohledně nedostatků v obci nutno připomenout:

vytékání močůvky do ulic
 zakopávání uhynulých telat
 často velmi sprosté chování mládeže
 špatný stav několika domů - časté ještě zbory

nezodpovědná jízda traktoristů
 rozházený štěrk a kameny na ulicích
Ukončení roku 1959
Rok 1959 byl rokem důležitých oprav a výstavby městyse. mezi nimi vynikají oprava
kostela, oprava radnice a stavby JZD a ČSSS. byl to rok bohatého kulturního života. byl to rok
úplné socializace městyse
Do dalšího roku 1960 vkročíme s nadějí a ve svědomité práci mírové výstavby naší vlasti
a našeho českého pohraničí

Ze soudní a pamětní knihy městyse Drnholce 1693 – 1730
Chceme zde připojit krátký výtah ze soudní a pamětní knihy městyse Drnholec 1693 –
1730. Kniha je uložena v okresním archívu v Mikulově. Má jen měkké desky a přední strana je
zdobena krásnými iniciálami a má nápis:
Consignation oder Denkbuch in welchem unterschiedliche gerichtliche..gleiche, Abhandlungen
und andere denkwurdige Notata verzeichnet zu finden, so aufgerichtet wordem in dem Anno 1690
Jahr
Kniha obsahuje nejvíc výsledky soudních jednání, smírných ujednání, hypotekární
zápisy, zápisy do sirotčích knih, zápisy o půjčených penězích – nejvíce půjčených z farní
pokladny. Najdeme zde zapsané peněžité tresty. peněžité tresty se platily nejvíc k věži kostelní,
ke kostelu, k oltáři v kostele
Předmětem soudních jednání byly nejvíc urážlivé řeči, hádky, spory, ublížení na těle,
krádeže. V období 1693 – 1730 bylo projednáno ……soudních sporů (údaj neuveden)
Kniha obsahuje i mnoho údajů historických, církevních a meteorologických. Všimněme si
několika údajů meteorologických.
Následující historická fakta jsou převzata z jiných historických pramenů, neboť se jedná
v převážné míře o události po roce 1730.
 2.7. 1731 byla velká bouře a krupobití nad Drnholcem. Bouře zničila veškeré setby, kroupy
vážily jeden a půl pfund (????). Vinné révy byly na tři kusy rozštěpené, nebylo lze poznat,
kde je oseté pole a kde neoseté. Též blesk uhodil a 4 domy shořely
 1811 uhodil blesk v Drnholci a 8 domů shořelo
 Rok 1812 bnyl velmi úrodným rokem , hlavně víno se velmi dobře vydařilo. Dle Weinfassion
sklidili občané Drnholce 24678 věder vína
 V roce 1830 zuřil mor dobytka a za tři týdny padlo 52 kusů dobytka. byl dán zákaz dovozu a
vývozu dobytka a na silnici byli dva hlídači
 V roce 1834 bylo velmi dobré víno, nejlepší, které si lidé pamatovali. Na staré vinné váze
ukazoval přístroj 16 – 18 velkých stupňů )dnes 20 – 28) . Úroda co do kvality byla cvšak
průměrná. Ceny vína:
 po lisování
1 sud
10 (???) fe w/w
 po 3 měsících
16 – 18
 po vinobraní
13 – 15
Tato cena zůstala až do vinobraní 1835. Kronika má k tomuto roku tuto noticku:
„…všichni byli špekulanti v penězích ..“ - „kapitalisté -a každý snažila se rychle sehnat
peníze a nacpat sklepy vínem“
 8. – 9. května 1836 byl velký mráz, vinice byly úplně zničené, nebylo vidět zeleného listu,
též žito hodně trpělo. Březen a duben byl velmi teplý a pěkný, vše kvetlo jak v máji. Nejen
vinice zmrzly, ale i kukuřice, fazole a všechno ovoce. Ve světnicích se topilo
 27.2. 1742 bylo vidět nad zámkem velkou hvězdu (kometu). byla nemnoho jasná, ohon
ukazoval na Rakousko. kometu bylo možno spatřit celou poslední čtvrtinu měsíce
 1744 – V lednu byla též na nebi velká hvězda s dlouhým ohonem. ohon ukázal na Uhersko
 1693- 9. června byla velká zima a mráz, vinice velmi trpěly. Byl to mráz po celé Moravě

Dodatek
Přehled počasí v roce 1959 – zapsal Josef Zůbek

Vliv počasí na vegetaci v přírodě v roce 1960
V prvním čtvrtletí roku 1960 je nepříznivá zima pro zimní obilniny které suchými mrazy, velmi
studenými větry zeslábly tak, že je obava, že se budou muset zaorávat.. Vymrznutím kultura
ozimé řepky přezimoval nejhůře, vymrzla na 90%, místy je úplně holá země. Ku konci prvního
čtvrtletí 1960 prší, sněží, je zima a studený severák.

Zde také rukou psané poznámky Významné události









máj – oslav na náměstí, tribuna proti poště, večer taneční zábava
4. června – rozvážení štěrku a kamene po silnici, která se dokončuje na Lidické ulici,
Hornická už je vyštěrkována svépomocí občanů
29. srpna – statkové dožínky
13. září – vystřelena raketa na Měsíc
2. října - částečné zatmění Slunce, u nás vditelné v poedních hodinách
28. října – Huserek měl pohřeb, upil se a našli ho lidé narohu Dolní ulici a Palackého
24.11. – 2.12 lidová akademie
7. listopad – oslava VŘSR

