Takoví jsme byli…….
aneb
Čtení z místních kronik
Obecní kronika 1960
Píšeme dále rok 1960 – rok významný pro náš kraj, rok reorganizace a budování. Chceme
si události, dosti bohaté tohoto roku, rozdělit na tyto části: Počasí, polní hospodářství ,výstavba
městyse, kulturní věci a jiné události – chceme též připojit malou úvahu o zásobování pitnou
vodou.
Počasí
Celkový ráz: 1960 byl rokem vlhkým a studenějším než rok 1959, mlhy byly po celý
rok téměř každý den. Průměr roční teploty jen 9,5 C
Počasí podle měsíců:
leden – měsíc suchý, druhá dekáda velmi studená, 27 dnů s mlhou, teplota klesla často pod –15 C
únor – začínal mrazy až –18 C, ke konci měsíce bylo jako na jaře(16 C), 14 x byl silný mráz
březen – byl měsíc pestrý , mrazy, vichřice, bouře, 2 x zase pěkně, hodně vláhy, první dekáda
mrazivá
duben byl suchý, jen 20mm srážek, 3 x byl mráz, hodně mlh 20 x teplota až k 20 C
květen byl měsícem vlhčím až 80 mm srážek, též hodně mlh, ale byl i 2 x mráz, teplota až k 30 C
červen byl chladný a mokrý, souhrn srážek byl přes 100 mm, zase hodně mlh, rosa byla 17 x
červenec byl také mokrý, srážky též skoro 100 mm, 20 x byla mlha, 4 x bouře, bylo hodně rosy
srpen byl měsícem bohatým na srážky, souhrn srážek byl přes 160 mm, též hodně mlh a častá
rosa
září bylo nevlídné, dva lijáky, pět vichřic, opět častá mlha a rosa
říjen - měsíc mokrý po první dekádě chladný, po devět dnů byla daleká a pěkná viditelnost,
teploty počátkem měsíce až 22 C
listopad – měsíc suchý, mnoho mlh, hodně rosy, měsíční průměr teploty 6,6 C
poslední měsíc byl mokrý, polní práce trvaly celý měsíc, 18 dnů byl mráz 25 x byla silná mlha
Polní hospodářství
Jarní práce letos trvaly vlastně už od ledna. Celý leden trval vývoz chlévské mrvy a
příprava na jarní práce. jak už staré přísloví praví: Co činíš – čiň moudře pamatuj na konec. byla
předem konána příprava:
 polí – Pole byla letos už prostá sněhu a sněhu bylo letos poskrovnu .Byla brzy začata orba
jarní a dokončena podzimní hluboká orba .Též brzy začalo smykování polí a od ledna se vozil
hnůj a močůvka na pole.
 strojů – Prohlídka strojů byla nutná, aby stroje v hlavních pracích dobře pracovaly. Byly
prohlédnuty všechny stroje a kritizovány případy, kdy stroje zůstaly přes zimu na polích
 osiv a sadeb – Sadba brambor a osiva byla prohlédnuta, stav teploty v krechtech brambor
byl změřen a osiva přichystána.

Vlastní jarní práce začaly dne…… března. Jarní práce postupovaly dobře a bez rušení.
Vizme tabulku:
- ozimy byly ošetřené do ….
- jařiny byla zaseté do………
- cukrovka byla zaseta do………
- kukuřice byla zaseta do ……
- cukrovka byla vyjednocena do……..
- střih vinohradů byl hotový ………
- jiné práce byly hotovy do……….
(Pan kronikář opět zapomněl poznamenat data, která chtěl původně zapsat.)
Seno se začalo kosit v červnu a jakost sena byla velmi dobrá, hektarový výnos byl
průměrný a ještě 8. července byl svoz sena. Okopávky řepy trvaly skoro do začátku žní.
.Po osmém červenci začaly žně, letos slavnostně. Bylo pěkné vystoupení SLUKu
v sokolovně. Žně byly přerušeny jen jedenkrát, od 15. července nastaly trvalé deště a žňové
práce byly přerušeny skoro na jeden týden.
Zajímavá byla novinka, 16. července byl celodružstevní den sena. Tento den byly
likvidovány všechny pozůstatky v sklizni sena a všechno seno bylo svezeno.
Při žních pracovalo z JZD 45 lidí, z obce deset a brigádnicky dvacet osob. Žně byly
propagačně podepřené:
a) relacemi v místním rozhlase
b) vyhodnocením dobrých vzorných pracovníků
c) obrazy ve skříňkách ,které byly pěkně upravené
Též bylo ,což se stalo v dějinách zemědělství poprvé, natočeno filmové pásmo o žních, které se
obecně líbilo. Výnosy letošních žní byly: ( Bez údajů)
Dožínky byly slaveny 20. srpna v kinosále. byl o pěkné vystoupení souboru SLUK.
Výtěžek vystoupení byl věnován na zakoupení nutných věcí pro jeviště.
Paběrky z prací zemědělských 1960
Ačkoliv všeobecně začaly žně už po 8. červenci, nebylo možno séci všechny
obiloviny v jednom týdnu. JZD začalo séct k 20. červenci, kdežto ČSSS už o týden dříve
.Příčinou byla nestejná doba zralosti druhů obilovin a též různá bonita půdy.
Letos mělo JZD patronátní smlouvu s Jednotou v Mikulově a asi 20 členů Jednoty
denně pomáhalo na polích
Zajímavý, ale málo potěšující je stav větrolamů .Zakladatelem praxe sázení
větrolamů je sovětský učenec Lysenko. Na katastru Drnholce byl vysázen větrolam na severní
straně při silnici do Litobratřic. Větrolamy však rostly, jak chtěly, bez řádného ošetření, proto
měly vedle dobrých stránek též vlivy negativní
 větrolamy zmírní, ačkoliv ne vždy, nápor bouřlivých větrů a vichřic, hlavně když větrolamy
jsou dost vysoké.
 větrolamy jsou útočištěm polní zvěře, hlavně koroptví, které jsou policií polní, neboť vymýtí
všechen škodlivý hmyz z polí
 větrolamy jsou též semeništěm plevelů, které se zde velmi rychle zachytí.
Proto je nutno větrolamy ošetřit, sklidit trávu, která tam roste, ošetřit
stromy, vytrhat plevelné rostliny.
Zajímavé bylo pozorování větrolamů, že některé druhy ptáků hnízdí ve stromech
větrolamů. Hnízdí více v lese, asi pro velký průvan a tah větrů ve větrolamech

Letos nevěnovali na státním statku dostatečnou péči o dobytek, hlavně aby dobytek
nedělal škodu. Byla způsobena škoda na jednom kukuřičném poli, a to dobytkem. Také na
jednom vinohradu, kde vepři velmi poškodili vinohrad a poškodili též plot.
Letos bylo též hodně jednáno o záhumenkách. Někteří občané žádali výměnu
záhumenek, jiní žádali o příděl záhumenky, někteří záhumenky vůbec neobdělávali. Každý
případ byl MNV pečlivě uvážen. MNV též doporučoval, aby staré stromy v záhumenkách byly
vykáceny.
Výbor žen v roce 1960
Je to kapitola pěkná a potěšující a také přináší čest práci našich žen a matek
Výbor žen se tento rok staral v první řadě o důstojný průběh MDŽ a MDD.
K Mezinárodnímu dni žen byla dětmi zhotovena malá srdíčka a pěkné diplomy mateřství.
pro odznaky mateřství byly navrženy s. Špačková a Hudcová. Byly též utvořeny dvojice, které
zvaly obyvatele na MDŽ, celkem šest dvojic. Bylo odměněno 31 žen s více dětmi a šest žen jako
dobré pracovnice.Vyznamenané ženy obdržely spolu s čestnými uznáními za dobrou práci
peněžité odměny (po 100 Kč), na které přispěly závodní výbor při ČSSS a JZD Drnholec. Na
okresní konferenci bylo zvoleno sedm žen jako delegátky.
Oslavy MDŽ se uskutečnily dne 13. března s následujícím programem:
- zahájení a projev k MDŽ
- kulturní vložka mateřské školy
- předání odznaků a diplomů
- kulturní pořad
Druhá práce VŽ v Drnholci byla brigáda na úpravu parku v obci a důstojný průběh Dne
učitelů. Brigáda na úpravu parku se konala 24. a 26. března a zúčastnilo se jí asi 50 % žen. Ke
Dni učitelů byly zakoupeny květiny.
Další starost Výboru žen se vztahovala na zlepšení poměrů v mateřské škole.. Byly i
důkladné kontroly v obchodech. Pěkně provedena byla též v Drnholci akce :Koruna pro růžový
sad v Kounicových kolejích. Přispěli členové všech organizací ve vědomí co utrpěli čeští občané
právě v těchto tak smutně známých budovách
Co přinesla prověrka činnosti dne 9. června 1959 (1960 )
 ve volbách 1957 bylo do VŽ voleno 23 členek, bylo ustaveno předsednictvo VŽ, ale
od jeho samostatné činnosti bylo brzy opuštěno a pracovalo jen plénum
 předsedkyní VŽ byla v roce 1959 s. Špačková
Výbor žen se schází dvakrát měsíčně, členky jsou rozděleny do stálých komisí národního
výboru, a to:
 sociálně zdravotní – 3
 zemědělská – 2
 kulturně školská – 2
 komise MH – 2
 finanční – 2
 místní bezpečnosti – 1
 trestní – 11
Celkem pracuje v komisích 13 členek výboru žen
Práce se vztahuje na mládež, zásobování, zdravotnictví, školy, jesle obchody … Členky
VŽ pomáhaly zde nejen brigádnicky, ale též finančně, nakupovaly hračky a různé potřeby pro
školu a jesle. Členky jsou též zastoupeny též v ČČK, místním dozorčím výboru a v rodičovském
sdružení, konají zdravotnický výcvik, průzkumy zásobování a hygieny v obci. Členky VŽ velmi
dobře spolupracovaly s MNV a s místním družstvem. Též občané se často obracejí na VŽ

v otázkách týkajících se dětí, zásobování a zdravotnictví. Ve výboru žen jsou též zastoupeny
členky JZD a ČSSS ( po třech ženách, celkem šest)
Z výboru žen vyšly též první iniciativní kroky pro zvýšení dojivosti děláním zákvasu – a
to hlavně od členek : Cigánkové, Otáhalové, Šabatkové a Cibulkové Dvě členky výboru žen
(Fanová a Škrdlová) vzaly do socialistické péče 3 ha cukrovky. Též pracovaly jako členky ve
Sboru pro občanské záležitosti. Účast rodičů na „Vítání do života“ je v Drnholci 100%, na první
stříbrnou svatbu v Drnholci věnoval výbor žen pěkný obraz. Práce pěkná, výbor žen se stává
takto prvním rádcem a pomocníkem národního výboru.
Volby 1960
Volby tohoto roku byly v pořadí už sedmé od vzniku ČSR po roce 1945, budiž předem
zde podán přehled předsedů a tajemníků městyse Drnholce od roku 1945:
Předsedové MNV:
 1945 – 47
 1947 – 50
 1950 – 53
 1953 – 57
 1957 – 60
 1960 – 63
Brychta Stanislav
 1963 – 65
Tajemníci MNV:
1960 – 63
Pospíchal Alois
(Jak je u zápisů kronikáře A. Macka, zůstávají údaje naznačeny, ale ve valné míře
nedoplněny)
Volby tohoto roku – sedmé od počátku 1945 – byly však první v Československé
socialistické republice. Byly utvořeny volební obvody počtem 26. Počet členů volebních komisí,
které spravovaly obvody byl 104 (85 mužů a 19 žen). Podle povolání bylo 91 dělníků, 17 členů
JZD, 3 z inteligence a 13 ostatní (Prostým součet zjistíte, že čísla nesouhlasí,)
Drnholec má letos 5400 obyvatel (!!!!!! – v dobách svého největšího rozvoje žilo
v Drnholci 3000 lidí, další údaj, kterému nemůže objektivní čtenář věřit) Počet právoplatných
voličů byl 962, z toho 481 mužů a stejný počet žen. Poslanců bylo zvoleno pro každý volební
obvod jeden, celkem 26. Dle politické příslušnosti bylo dělení takto :14 přísl. KSČ a 12
bezpartijních, v počtu poslanců není jinostraníků
Rozdělení dle věku:
 do 30 let
4
 do 50 let
18
 nad 50 let
4
Rozdělení podle povolání:
 10 dělníků
 7 členů JZD
 6 příslušníků inteligence
 3 ostatní
Volební seznamy byly pro občany vyloženy na MNV. Nejstarším občanem – voličem je
Martin Čeman, rozený 1873, dnes je mu 87 let (tj. v roce 1960)
Výsledky voleb
Volby byly konány 12. června 1960, slavnostní zasedání MNV bylo 24. června 1960. Zde
byli zvoleni Stanislav Brychta předsedou MNV a tajemníkem MNV Alois Pospíchal. Současně


byla zvolena devítičlenná rada MNV, do níž byli zvoleni: dr. Svoboda Miloš, Petrů František,
Fiala Karel, Krysl Milan, Procházka Josef, Bokora Rudolf, Urbánek Emil. V radě bylo sedm
členů KSČ a dva bezpartijní, podle povolání 5 dělníků , 1 člen JZD a 3 příslušníci inteligence.
Byly ustaveny tyto komise: plánovací, finanční – rozpočtová, místního hospodářství a výstavby.
Ráz voleb – Volby tyto, první v republice socialistické byly radostným nástupem do třetí
pětiletky, výrazem vůle lidu, který je zdrojem veškeré státní moci. Organizace voleb byla dobrá,
ráno vyhrával budíček před zahájením voleb o osmé hodině promluvil předseda Národní fronty
k voličům. s výzvou k splnění státní povinnosti. Během voleb vyhrávala rozhlasová hudba a
každou hodinu byla podána zpráva o průběhu voleb a organizační pokyny: Pěkné bylo též
vystoupení pionýrů a pěveckého sboru. Volby byly ukončeny kolem 16 hodiny a výsledky
hlášeny na ONV. Pro kandidáty Národní fronty hlasovalo 98% voličů , proti 2% voličů
Různé paběrky ze života obce
Někteří občané dostávali od MNV sociální výpomoc pro slabé sociální postavení (malý
důchod, nemoc, stáří). Některým osobám bylo vypláceno 150 Kč měsíčně
Též byla přiznána stipendia pro vyšší školení , a to pro: Antonína Hondla a Františka Petrů
Zvýšení důchodu bylo přiznáno Františku Garajovi, neboť byl dvakrát trýzněn gestapem za
okupace
Značně pokročily práce na úpravě obce, bylo odpracováno 6000 brigádnických hodin.Mnozí
si dali říci a upravovali zahrádky před domy
Dosti četné byly žádosti o přidělení volných a zborů , celkem deset
Pro Drnholec byl zřízen nový podnik Komunální služby, které mají osm provozoven
Při MDD byla dobře kvitována účast Svazarmu z Břeclavi útvaru Pohraniční stráže
z Novosedel
Školní děti pomohly při sklizni brambor, celkem 80 dětí
V Drnholci je 23 důchodců, jsou zabezpečeni státním příspěvkem , který stát poskytuje
přestárlým. Dříve mnozí z nich museli žebrat a fabrikanti žili v přepychu.
Před kanceláří MNV byla vyvěšena tabulka s údaji úředních hodin
V obci bydlí jedna rodina cikánská. Některé rodiny se dobře přizpůsobily, někteří žijí svým
„divokým „ životem
V akci Z dostal MNV od ONV 10000 Kč. Obnos byl rozdělen takto: polovina sumy na
materiál pro jesle a druhá část na úpravu komunikací
Porážkové dny byly stanoveny na čtvrtek a sobotu
Vozovky – silnice v obci jsou dobré , asfaltované, ale obecné – polní cesty jsou velmi špatné
Kulturní věci 1960
Kultura tohoto roku se vyvíjela souměrným tempem a byla obsahově dosti bohatá.
Kulturu rozpoznáváme dováženou a vlastní. Letos byly uskutečněny návštěvy občanů do
divadla v Brně, kde zhlédlo asi osmdesát občanů operetu „Polská krev“. V Drnholci bylo pěkně
navštíveno vystoupení divadla bratří Mrštíků v prosinci. Vystoupení varieté Rozmarýn a SLUK
(v listopadu) – MNV poslal vedení SLUK děkovný dopis.
Na náměstí u zatáčky blízko kostela byly instalovány skříňky s fotografiemi, výstřižky a
diagramy jsou pěkně a vkusně upraveny, materiály pěkně zvoleny. Skříněk je devět, pečují o ně
masové organizace pod dohledem MNV a pod patronátem ROH.
Nově byl letos utvořen divadelní kroužek a pěvecký sbor. Divadelní kroužek měl 14 členů,
z toho osm učitelů. V pěveckém sboru bylo 15 členů, z toho bylo 11 učitelů.
Lidová knihovna - V zimě byly půjčovány knihy, stálých čtenářů bylo 40 dětí a 20
dospělých. Dobře působily besedy o knihách, a to s dětmi, kde účast byla kolem dvaceti dětí,
účast dospělých byla však malá.

Sport se omezoval na kopanou a na hokej, krásný sport tenis se vůbec neujal.
Velmi byly letos koupeny a hledány televizory. V Drnholci je přes sto televizorů
Masové organizace
V obci jsou tato masové organizace:
 Svazarm si vzal letos na starost úklid ulic – odstranění špíny a haraburdí u ulic.
 Velmi čile se měla k práci pobočka Československého Červeného kříže, která letos
uskutečnila tyto akce::
 provedla školení 20 členů, které vedl dr. Korecký
 na ZDŠ vyškolila 20 žáků, a to v první pomoci a utvořili samostatný kroužek ČČK
 udělala pět přednášek z oboru zdravotnictví (infekční nemoce, nemoce srdeční), které
byly četně navštíveny
 pobočka ČČK pomáhala též při zemědělských pracích:
 odpracovala 600 hodin na úpravě prostranství
 odpracovala 32 hodin na brigádě sena
 ve žních postavila odbočka osm zdravotních hlídek
ČSM – jeho činnost byla slabá, členové provedli jen některé práce při úklidu ulic
TJ Sokol – provedla úpravu kabin na hřišti
Požární sbor provedl úpravu požární zbrojnice
Pěkná byla oslava Měsíce přátelství (v listopadu)
 byla provedena štafeta do Břeclavi
 byl konán lampiónový průvod pomníku RA
 hlavní oslava byla v sokolovně
 oslava byla zpestřena recitacemi, písněmi, proslov měl zástupce ONV
Zdravotnictví v obci 1960
Tuto kapitolu můžeme letos radostně psát, neboť mnoho se zlepšilo co do zdravotnických
poměrů a mnoho bylo uděláno.
 V městě Drnholci je od roku 1958 zdravotnické středisko řízené OÚNZ (Okresní
ústav národního zdraví
 Středisko má tři ordinace: praktického lékaře, zubního lékaře a lékaře dětského
 Středisko má dobře vybavenou čekárnu, ozdobenou obrazy, též časopisy jsou tu
vyložené.
 Ordinace je od 7,30 hod do 15 hodin
 Odpolední informace dává zdravotní sestra nebo uklízečka
 Od 1. srpna 1960 byla zavedena noční pohotovostní služby, pro Drnholec je tato
služba spojena přímým telefonním stykem s Mikulovem.
 Na lékaře v Drnholci připadá 5400 (!!!!!!!) obyvatel
 Tento rok (1960) byly co do ohledu zdravotnického význačná tři fakta. Drnholec má:
 nejnižší kojeneckou úmrtnost na okrese
 velký počet sebevražd
 poměrně vysokou úrazovost
V Drnholci byla nejnižší kojenecká úmrtnost na okrese,, počet zemřelých dětí byl
letos….(neuvedeno). tento fakt je nutno připsat velké péči lékařů, sester v jeslích a v mateřské
škole, která je tu věnována dětem.
V Drnholci byl od roku 1945 též vysoký sebevražd (15). Příčinou sebevražd byl
rozháraný život, omrzelost stáří, překvapenost v jednání
Byla také v Drnholci vysoká úrazovost. Případů bylo…….(neuvedeno)Příčinou byla
hlavně neopatrnost , ale i špatné materielní podmínky, mnoho úrazů zavinil též alkohol

Výskyt infekčních nemocí v obci byl pramalý. Infekce byly dle zpráv MNV brzy
likvidovány. Objevily se jen malé případy banálních infekcí (např. osýpky)
Hlavní nemoci v Drnholci během století
Nejvíc bylo v Drnholci před rokem 1945 rozšířeny tuberkuloza a rakovina. Matriky nám
vyprávějí o velkém výskytu tuberkulozy plic, ale i jiných typů tuberkulozy např. kostí neb zánětu
mozku
Vedle TBC byla v Drnholci během staletí rozšířena též rakovina. Tím se lišila obec od
jiných, kde rakovina byla před rokem 1945 vzácností.
Z infekčních nemocí panoval v Drnholci před rokem 1945 tyfus, po roce 1945 byl výskyt
infekčních chorob pramalý.
Nutno poznamenat, že konzervační vliv vína nebyl v obci co do tuberkulozy pozorován,
případy úmrtí na TBC se týkají hlavně mladých lidí
Za to však nutno poznamenat, že úroveň hygieny byla v obci velmi nízká. Byly
pozorovány:
 neuspořádané domácnosti
 vytékající močůvka na ulici
 nehygieničnost v pohostinství (špinavá voda při umývání sklenic)
 ještě velký výskyt alkoholismu
Dentista Josef Valenta byl dlouhou dobu nemocný a zemřel v srpnu 1960, MNV zaslal
rodině zesnulého soustrastný dopis
V obci je od roku 1959 lékárna vedená Mgr. J. Nemeškalem z Brna. na něj nebyly
stížnosti , všem vyhověl
Školní věci
V obci jsou: národní škola, osmiletá škola a mateřská škola
Drnholec měl tento rok 525 žáků , z tohoto počtu bylo 405 žáků v pionýrské organizaci.
Náboženskou výuku navštěvovalo skoro 100 žáků (19%). Ve školním roce 1960/61 měla škola
515 žáků. Bylo vyučováno v 18 třídách, učitelský sbor měl 22 členů, náboženskou výuku
navštěvovalo 87 žáků . Do mateřské školy bylo přihlášeno 61 dětí, jednalo se též o otevření
druhého oddělení v mateřské škole.
Školní budova je stará a špatná, kde scházely mnohdy všechny předpoklady správné
hygieny. Opravné práce na školní budově v tomto školním roce stály 130000 Kč
Školu opustilo letos 30 žáků. Povolání si vybrali takto: jeden do hornictví, šest do
zemědělství, čtyři na rozličná studia, a 19 do učebního poměru.
Škola se aktivně zúčastnila kulturního života a bylo dbáno též nových forem vyučování.
Práce žáků byly tyto:
 úprava tzv. biologického pole. Toto pole zkušebné políčko pro žáky, aby se zde
naučili správnému hospodářství. Toto pole a školní zahrada tvoří celek. Školní
zahrada poskytla tento rok letos první salát. V této školní zahradě byla nalezena dosti
hluboká studně, která byla na příkaz MNV zakryta.
 dalším úsekem činnosti žáků byla polytechnická výchova, dnes tak důležitá pro
povolání dětí. Tato výchova, manuální práce, učí děti míti v úctě dělnickou práci, vážit
si ruční práce a sami si tuto práci přístupnou formou osvojit a zdokonalit se v ní.
 dílny polytechnické výchovy byly rozděleny na dílny
s pracemi se dřevem a
s pracemi s kovem. Práce vedli a měli nasd nimi dozor učitelé a to zodpovědně a
obětavě.

žáci vytvořili též dva kroužky, hudební a pěvecký. Oba kroužky se zúčastnily
soutěžení LUT. Žáci měli také pěkný hudební orchestr, který se zúčastnil hudební
akademie, která byla na závěr školního roku provedena v Mikulově
Něco o zásobování vodou v Drnholci
Drnholec má dvě prameniště vody:
 první v okolí sousoší na náměstí
 druhé v okolí farmy na Výsluní
V roce 1961 bylo zachyceno velmi dobré prameniště ve vinohradech za mostem směrem
k Brodu.
Prameniště v okolí sousoší na náměstí sahá až ke spodní vodě řeky Dyje. Voda tohoto
prameniště je velmi špatná, prosycená spodní vodou z řeky. Je zajímavo, že tato voda, která už
byla kolem roku 1500 zachycena na náměstí ve velké kašně, byla vždy k dispozici. Tekla silným
proudem a zásobovala celou obec. Občané Drnholce tuto vodu však skoro nepili, pili přes celý
rok víno. Sem přicházeli s kbelíky, putnami a s hrnci pro vodu a především na tzv. Plausch, tj. na
kus řeči. zde panoval hlavně večer družný hovor. Zde si němečtí obyvatelé vyřizovali osobní
věci, někdy i , jak nám vypráví nejstarší německá kronika z roku 1696, ….fackami a bitím. Tato
studna, kašna byla znovu opravena a rozšířena v roce 1615, zároveň bylo obyvatelům zakázáno
brát vodu z Dyje, neboť do řeky byly odváděny odpadové vody..
Druhé prameniště vody bylo v tzv. vysokých polích (Hohes Feld), v místech, kde se dnes
nachází farma na Výsluní. zde byly prameny , které dávaly dobrou pitnou vodu. Již v roce 1550
byl odtud vystaven vodovod, který měl dobrou pitnou vodu. Tento vodovod měl hliněné roury a
některé se při orání v těchto místech našly. Tento vodovod vedl až do obce a byl kolem roku
1850 v napojen na velkou kašnu na náměstí v Drnholci. Tento vodovod byl však válečnými
událostmi roku 1945 poškozen a zasypán.
Vedle těchto pramenů bylo v Drnholci hodně studní, dle starého sčítání jejich celkový počet
byl přes stovku. tyto studně měly však špatnou, mikroby infikovanou vodu, která obsahovala též
bakterie tyfu, a v letech 1831 – 1866 i bacily cholery.
Místní národní výbor si vytyčil již v roce 1958 úkol zjednat pro Drnholec řádný, dobrý a
bezvadný vodovod. Ve spolupráci členů MNV a pracovníků geologického průzkumu velmi
dobré a poměrně vydatné prameniště ve vinohradech za mostem směrem k Brodu, jak ukazuje
mapka (v kronice na str. 246)
Místní hospodářství a výstavba
Místní hospodaření se ukazuje nejvíc ve výstavbě obce samé. Heslo naší vlády: Pro obec
krásnější není prázdnou formulí, ale je nejlepším programem pro komise místního hospodaření
při každém národním výboru. Čisté, krásné pracovní prostředí působí nejen na kvalitu práce ,ale
i na jakost materiálu, práce a na duši pracovníka.
I v tomto roce byly udělány další kroky, aby český Drnholec byl výstavnější a pěknější. Práci
komise pro MH můžeme shrnout do těchto skupin:

zřízení provozoven MNV

zvelebení služeb obyvatelstvu

prodej rodinných domků

činnost MDV (místní dohlížecí výbor) a občanských kontrolorů

zvelebení obce (komunikace, objekty)

výstavba veřejných objektů., příp. jejich adaptace

opravy rodinných domů


Provozovny MH byly v obci dvě, kadeřnictví a elektroopravna. V první provozovně
byly letos zavedeny zúčtovatelné účtenky. Elektroopravna byla pasivní a byl o ni u občanů malý
zájem, proto byla brzy zrušená další provozovny sloužily místnímu obyvatelstvu dobře Byly to
 masna – prodej a výsek masa a masných tovarů
 Jednota – prodej životních potřeb
 Textil - prodej textilního zboží
 Pohostinství – název pro dřívější hospodu
 NARPA – prodej papírového zboží
 občerstvení – dřívější buffet
Tyto provozovny mají z let 1948 – 50 nové a dnes již ustálené názvy
Nové formy služeb. V tomto roce ,ač jen sporadicky se objevily nové formy prodeje:
 pojízdné prodejny
 samoobsluhy
 tržní prodeje JZD
Pojízdné prodejny se objevily koncem roku 1959. Byla to pojízdná prodejna s textilem, která
zajížděla nejen do Mikulova, ale i do větších obcí. Vedle těchto prodejen byla též vidět pojízdná
auta Masny s prodejem masných pokrmů. Tyto prodejny se uplatnily více po roce 1961. Tyto
prodejny mají tyto výhody: jezdí i do odlehlých obcí a přivážejí zboží vždy čerstvé.
Název samoobsluha je nový, ustálený od roku 1960. Je to nová forma prodeje, zavedená už
skoro ve všech zemích. Občané si sami vybírají zboží, které platí u pokladny. Zboží je pěkně
vystavené a uspořádané a tak každá dobrá samoobsluha působí pěkným dojmem, hlavně tam,
kde vedoucí dbá o čistotu. samoobsluhy se brzy vžily mezi obyvatelstvem a tyto pěkné a čisté
provozovny jsou okrasou každé obce. V Drnholci jsou tyto provozovny:
 pohostinství 2
 občerstvení 1
 Jednota (smíšené zboží) 2
 textil 1
 narpa 1
Tržní prodej byl ponejvíce praktikován v Mikulově a tam byl družstevní trh nejvíc
navštíven při Pálavském vinobraní, lidé dostali koupit skoro vše.
Letos bylo nutno zvláště dobře hospodařit s domky. Občané byli místním rozhlasem
vybídnuti, aby upravili prostranství před svými domky. Hlavně se jednalo o vyčištění rigolů a
odstranění plevele a nepořádku kolem domů
Dále bylo nutno upozornit majitele sklepů, aby označili své sklepy číslem domu a
jménem majitele
Též studně byly ve velmi špatném stavu, mnohé byly nepokryté a znečištěné. Proto byla
každá studna dezinfikována a řádně vyčištěna
Lépe byly upraveny dětské jesle a tím udržovány v dobrém stavu.
Též důchodci se pilně zapojili do úpravy obce, do úpravy plochy a prostoru za mlékárnou,
kde vybírali cihly, kameny, vysázeli stromky, hlavně ořešáky. Občané byli vybídnuti, aby s i
upravili své zahrádky před domy
V tomto roce byly zřízeny Komunální služby městyse Drnholce, a to čistírna a prádelna a
provozovna komunálního podniku
Co do obchodního sektoru nutno podotknout nedostatek papíru a školních potřeb.
Pohostinství bylo pro dlouhou nemoc pana Zaorala uzavřeno. bylo také doporučeno
zřídit prodejnu mléka a mléčných výrobků

Byla otevřena vlastní pískovna na pozemcích MNV
Hodnocení roku 1960
Tento rok byl rokem voleb, rokem nových forem zásobování, velmi pěkné práce výboru
žen, začátek úpravy obce a staré historické radnice. byl to rok pilného budování ,stupeň první
pro nastolení lepšího věku, kde člověk člověku není vlkem ,ale bratrem.
významné události v Drnholci v roce 1960
6.2. 11.3.- 23.4. 16.5.. 20.5. 24.5. 12.6. 3.8. 16.-24.8.
25.9. 15.10.
25.12. 1.7. -

Ples SRPŠ v nově opravené sokolovně.Nová střecha i strop!
Pohřeb ?,,,, nečitelné, zemřel v opuštěnosti sám. MNV jej nechal pochovat.
Snížeí cen v obchodech
Začáek konference na nejvyšší úrovni.
Pásák oral zbořeniště na Lidické a Na rozvalinách pozemek na hřiště
Zasypáno 24 horníků na dole Hlubina v Ostravě.
Volby do zastupitelských sborů (MNV,ONV, Národní shromáždění))
Tomolová popálena od lihu, zemřela ve valtické nemocnici
Velká voda na Dyji (Vranovská přehrada si odlehčuje.)
Začátek Valného shromáždění OSN v New Yorku 14.10.-24.10.-26.10.
Srážka vlaků u stanice Stéblová u Pardubic v Čechách
Očkování všech zaměstnanců ČSSS proti tyfu
zřízeno ředitelství ČSSS v Drnholci

