Takoví jsme byli…
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Počasí se v tomto roce vyznačovalo převážně suchem. Zima začala řádit v lednu a
dlouhou dobu neomezeně vládla. Po krátkém jaru přišlo horké a suché léto. Počasí přálo
zemědělcům při žních i školní mládeži užívající prázdnin.. Podzim byl slunný a teplý, ještě
v říjnu byly teploty poměrně vysoko nad nulou. Mrazy uhodily v polovině listopadu, kolem 15.
listopadu napadla první sníh, ale během týdne roztál. Až do konce roku byla mírná zima, ranní
mlhy, takže začala chřipková epidemie. Vánoce postrádaly kouzlo bílé sněhové záplavy.
V zemědělství byly jarní práce hodně zpožděny. jarní mrazy poškodily výhonky na
hlavách vinné révy, pomrzly pupeny broskví, meruněk a ořechů. To se projevilo slabou úrodou
tohoto ovoce.
Žně v Drnholci začaly 12. července. obilí se sklízelo z 572 ha a celkem bylo sklizeno
24849 q. 45 vagónů 87 q bylo dodáno nad plán. průměrný výnos na hektar činil 45,48 q u farmy
Výsluní 41 q. Hospodářství dolní dvůr bylo vyhodnoceno v pěstování cukrovky na prvním místě
v oblasti hrušovanského cukrovaru. Soudruzi Jurkas a Bahula se umístili na prvním místě v
okrese ve vyorávání cukrovky a třetí místo získali v krajské soutěži. farma Výsluní splnila
dodávku mléka 1156000 litrů a navíc závazek k 50. výročí založení KSČ 75000 litrů mléka.
Škola
Na místní základní devítileté škole bylo ve školním roce 1970/71 zapsáno celkem 329
žáků. Ředitelem byl Alois Válka z Dolních Dunajovic. Učitelský sbor měl 17 učitelů a jednu
družinovou vychovatelku. Na konci školního roku neprospělo celkem 31 žáků, s pěkným
prospěchem bylo 72 žáků. Výborní žáci obdrželi na shromáždění školy diplomy a knihy. Největší
výchovné problémy byly s dětmi cikánské národnosti.
Na začátku školního roku 1971/72 bylo na škole 17 učitelů a jedna vychovatelka školní
družiny. Správcem školy byl pověřen Miloslav Kapusta. Bylo ustanoveno celkem deset
zájmových kroužků a čtyři pionýrské oddíly. Počátkem roku 1971 onemocněla většina učitelů
chřipkou, takže se muselo přikročit k redukci tříd.
Veřejně prospěšná práce
Rámcově byla vypracována Humpolecká výzva, ve kter ése občané svými
zainteresovali hlavně na tři body:
 úprava okolí jednotlivých domů
 práce při generální opravě sokolovny
 dokončení výstavby stadionu Dynama

závazky

Závazky zpracoval místní národní výbor.
Dne 25. února se uskutečnilo slavnostní zasedání pléna vesnické organizace KSDČ a
Národní fronty. Referáty k výročí únorového vítězství pracujícího lidu přednesli soudruzi
Procházka a Mádl..

V únoru byla založena organizace Socialistického svazu mládeže s počátečním stavem
dvaceti členů. SSM pořádal „čaje“ s hudební diskotékou v pohostinství na Hrušovanské ulici,
uspořádal zájezd na lední revui do Brna, zorganizoval sběr železného šrotu – celkem 8840 kg. od
října bylo organizaci umožněno vybudovat si klubovnu na hospodářství Dolní dvůr státního
statku. Koncem roku 1971 měl SSM celkem 29 členů, předsedou od založení je Karel Juráň ml.
Oslavy 1. máje se uskutečnily v Mikulově. Naše obec byla v prvomájovém průvodu
početně zastoupena. Přes velmi chladné a deštivé počasí se zúčastnila i školní mládež od 5. do 9.
třídy
Oslava výročí osvobození proběhla již 7. května. v devatenáct hodin se uskutečnil
lampiónový průvod od ZDŠ k pomníku Rudé armády ve dvacet hodin bylo zahájeno slavnostní
zasedání pléna MNV s kulturním programem školní mládeže. na závěr květnových oslav
navštívili ZDŠ sovětští vojáci. beseda s nimi proběhla v přátelském ovzduší a vyznačovala se
velmi dobrou organizací.
Od 1. září zahájilo činnost oddělení Veřejné bezpečnosti. Počáteční stav 6 mužů a
náčelník, jemuž byl přidělen jeden z nově adaptovaných bytů na náměstí č.7.Adaptace bytů byla
dokončena koncem dubna. Kanceláře VB byly umístěny do budovy bývalého ředitelství státního
statku.
Práce na generální opravě sokolovny se započaly až v listopadu z toho důvodu, že nebyl
včas dokončen projekt. Od listopadu se ujal opravy místní podnik Komunálních služeb, který –
mimo jiné – nově otevřel provozovnu elektroinstalační a vodoinstalační.
Památková péče Brno provedla opravu morového sloupu na náměstí Svobody. Socha byla
restaurována a koruny na hlavách sousoší polepeny zlatou fólií.
V listopadu bylo zhotoveno osvětlení na nové cestě k zámku, byl zaveden vodovod na
hřbitov a zahájeny práce na přeložce komunikace Brno – Hrušovany nad Jevišovkou.
Sbor pro občanské záležitosti uspořádal v tomto roce řadu hodnotných akcí. v obřadní
síni MNV bylo oddáno celkem 31 novomanželských párů, stříbrných svateb bylo devět. Členky
sboru navštívili patnáct důchodců u příležitosti jejich životních jubileí. Do života bylo uvítáno
36 novorozenců. Dne 8. března uspořádal SOZ ve spolupráci s Českým svazem žen, dílenskými
výbory ROH důstojnou oslavu MDZ s kulturním programem, který připravila mateřská škola a
ZDŠ. Zvláštní oslava byla uspořádána pro ženy nad šedesát let, kterým byla předána bonboniéra
a kytička ,kterou připravily děti ve školní družině. Sedmého května byly slavnostně předány
občanské průkazy vycházejícím žákům v místnosti MNV na zámku. Šestého srpna byla
uspořádána beseda s branci, kteří nastoupili v říjnu základní vojenskou službu. besedy se
zúčastnili zástupci VO KSČ, MNV, OVS a OV Svazarmu. kulturní program připravil vojenský
útvar z Mikulova. V prosinci, před vánocemi proběhla pro osamělé důchodce předvánoční
besídka, pro kterou kulturní program připravila školní mládež a děti z mateřské školy.
Volby
Ve dnech 26. a 27 listopadu proběhly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů, tj. d
obou sněmoven Národního shromáždění, do České národní rady, do Krajského národního
výboru, Okresního národního výboru a do místního národního výboru.
Jednou z důležitých předvolebních akcí byla „Národní směna“, která proběhla v sobotu
16. října 1971. Této směny se zúčastnilo více než 200 občanů naší obce. Velmi početně byli
zastoupen i zaměstnanci dílen na Výsluní, členové SSM a příslušníci složek Národní fronty
.pracovalo se na třech pracovištích:
 přemístění letní tělocvičny od ZDŠ na místní stadión (letní tělocvična musela ustoupit
přeložce silnice Brno – Hrušovany nad Jev.




provedení úpravy okolí zámku a kostela
úprava hřbitova

Před volbami se konaly tři předvolební chůze s voliči. Besedu o volbách pro mladé voliče
provedl dr. Chlup, vedoucí odboru pro vnitřní věci ONV Břeclav ,který se zúčastnil i dalších
dvou schůzí. Všechny tyto schůze navštívilo asi 400 voličů. hlavním bodem bylo přednesení
volebního programu pro celé volební období a představování kandidátů. Za Českou národní radu
se představila kandidátka s. Ludmila Kunstová z Mikulova, za ONV kandiduje ing. Peřinová. na
první schůzi vystoupila se svým programem ZDŠ a po schůzi zahráli vojáci Pohraniční stráže.
Po skončení druhé schůze zahrála místní skupina vedená Pavlem Srnkou.
Osvětová beseda zřídila v místnosti čítárny místní knihovny agitační středisko.
Volební místnost byla připravena v kancelářích MNV na zámku. většina voličů, asi 70%
odvolila již první den voleb v pátek 26. listopadu a ostatní voliči volili v sobotu 27. listopadu.
v tento den do naší obce přijela hudba zajištěná Okresním kulturním střediskem Břeclav, která
vyhrávala voličům před zámkem a na náměstí.
Z celkového počtu voličů 1048, hlasovalo 1032, tj. 98,48 %. kandidátům MNV bylo
odevzdáno 1025 platných hlasovacích lístků, tj. 99,3 =. celé volby proběhly ve slavnostním a
klidném ovzduší, všech 29 kandidátů byl o zvoleno za poslance MNV v Drnholci.
Na ustavující schůzi nově zvolených poslanců MNV byl do funkce předsedy MNV zvolen
s. Viktor Šedivý. místopředsedkyní byla zvolena s. Olga Procházková, vedoucím odboru Jan
Stanislav. Předsedkyní kulturně školské komise a sociálně zdravotní se stala s. františka
Hondlová, předsedou finančně plánovací komise je Karel fiala a předsedou komise veřejného
pořádku Klement Piták
Různé zprávy o životě ve vesnici
Kriminalita mládeže má vzestupnou tendenci. Naše obec je na druhém místě v celé
republice v požívání alkoholu a na třetím místě v okrese, co se týká trestné činnosti.
V tomto roce onemocnělo 78 dětí na jaře spalničkami. jedno dítě, poškozené vývojovou
chorobou, zemřelo. Na podzim onemocnělo velké množství dětí planými neštovicemi. Postiženy
byly hlavně děti navštěvující mateřskou školu a jesle. Během roku se také vyskytlo několik
případů úplavice
V srpnu rezignoval s. Stanislav Brychta na funkci předsedy Národní fronty. tohoto úkolu
se ujal učitel ZDŠ s. Jaromír Mádl. Pod jeho vedením se znatelně zlepšila činnost NF a
přistoupilo se aktivně k přípravě voleb do zastupitelských orgánů.
v červenci rezignoval na funkci v MNV MVDr. Miloš Svoboda. Do voleb jej zastupoval
Karel Juráň.
Do kroniky zapsala Jana Palíková , do počítače přepsal v roce 2006 Jiří Janeček

