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Obecní kronika 1974
Národní výbory
V národním výboru pracovalo 28 poslanců ve čtyřech komisích. MNV řešil v průběhu
roku řadu otázek a úkolů: od hospodaření s byty, výstavby rodinných domků, zabezpečování
školských a zdravotních potřeb lidu, přes obchodní síť a služby, otázky životního prostředí (voda,
půda, zeleň), až po vyřizování stovek tzv. maličkostí, které však pro život občana mají důležitý
význam.
Předsedou MNV byl opět Viktor Šedivý, Husova 68, tajemníkem Jan Stanislav, Tyršova
ul., matrikářkou Anna Kaňkovská, Tyršova ul. Úřední hodiny pro občany byly každý den od 7
do 15 hodin.
Komise pracovaly podle plánu práce. Zlepšila se proti minulým rokům i práce kulturně
školské komise.
MNV uskutečnil u příležitosti významných politických výročí několik veřejných schůzí,
na kterých měli všichni občané možnost slyšet, do jaké míry se daří plnění volebního programu,
jakými problémy se národní výbor zabývá, jaké má konkrétní požadavky na občany a podobně.
Škoda, že aktivita a diskuse občanů na těchto schůzích je malá.
Významnou měrou se národní výbor podílí na zvelbování obce ve významném roce
příprav 30. výročí osvobození Československa Rudou armádou a 30. výročí Slovenského
národního povstání. Hlavní pozornost byla věnována dokončení sokolovny, zvelebování ulic
budováním chodníků (Hornická, Tyršova, Husova) a vytváření veřejné zeleně (prostor před
hasičskou zbrojnicí, kolem zámku)
Zkušenosti ukázaly, že MNV získal na svou stranu převážnoub část občanů, kteří nejen
správně rozhodují, ale i přijaté požadavky rady MNV uvádějí do života..
Počasí, průběh roku, úroda
Zimní měsíce – leden, únor – byly poměrně velmi teplé. Teploměr v únoru ukazoval
dokonce až +15 C. Počasí bylo mlhavé, bez sněhu. březen byl rovněž teplý. V Drnholci byly ve
dnech 24. – 26. března teploty až 22 C. V některých místech republiky byly naměřené teploty až
o tři stupně vyšší než absolutní teploty od roku 1780. V dubnu došlo k prudkému ochlazení. na
horách napadlo až 15 cm nového sněhu. Mrazy v údolích nadělaly mnoho škod, u nás zejména
na mladé vinné révě… Po 20. dubnu přišly dlouho o čekávané deště, které jemně zavlažovaly
vyprahlou zemi. V červnu a v červenci bylo chladno. teploty se pohybovaly až o pět stupňů pod
dlouhodobým celostátním normálem. vládlo převážně deštivé a větrné počasí. Koncem července

nastala tropická vedra, která trvala i v srpnu… Celé září bylo velmi hezké až letní počasí. Od
října klesly noční teploty až k nule, byly časté ranní mlhy, denní teploty až +12 C. první sníh
napadl prvního prosince, ovšem už za dva dny bylo opět teplo (9,3 C nad normálem) První
dekáda prosince byla velmi deštivá, mnoho řek se vylilo z koryt.. Dne 13. prosince opět napadl
ssníh, který však opět po pěti dnech roztál, protože přišla teplá vlna. Tály sněhy i ve vysoko
položených místech, takže některé řeky měly dvojnásobný stav vody, než je staletý průměr. na
konci prosince byly teploty až +12 C. tyto teploty lze srovnat se stavem teplot v letošním
chladném červenci (až +10 C nad dlouhodobým normálem.
Vodní
za celý rok:
průměr na měsíc:
nejméně:
nejvíce:

srážky:
412,4 mm
34,36 mm
březen – 23 mm
červen – 80,3 mm

Zvláštní jevy
Dne 29. listopadu 1974 mohli občané Drnholce pozorovat zatmění Měsíce v doběod
16,50 do 18,15 hod.Obloha byla zcela jasná.
Pátého prasince ve 20 hodin padal hustě sníh, zablýsklo se a silně zahřmělo. O týden
později, 11. prosince ve 23 hodin se blýskalo a několikrát silně zahřmělo
Úroda
Letošní úroda obilí byla velmi bohatá. Na podporu rychlé a hospodárné sklizně vypsal
Státní statek Drnholec soutěž pro kombajnéry a traktoristy. Na prémie a odměny bylo plánováno
celkem 40000Kč. Plán sklizně počítal pouze se skupinovým nasazením kombajnů a to tak, že na
jednom honu bude vždy sklízet až sedm kombajnů společně. ve skupinovém nasazením byly
také sovětské kombajny KOLOS a NIVA. I přes potíže s počasím sklidili kombajnéři úrodu za
necelých deset dnů a poprvé v historii statku byl průměrný výnos obilí z jednoho hektaru. přes
43 q. ječmeny sypaly v průměru přes 50 q / ha a jarní pšenice na menší výměře dokonce přes 60
q/ ha. O těchto úspěších drnholeckých zemědělců se prostřednictvím rozhlasu, tisku a televize
dovídali lidé na celém území republiky
Státní plán nákupu určil Státnímu statku Drnholec prodat 400 vagonů obilí, což činí asi 40
% předpokládaného objemu sklizně.
Dokončení výstavby socialismu na vesnici
Ředitelem státního statku byl Vilém Muller a jeho náměstkem Alexandr Eremiáš.
V průběhu roku byla provedena úprava řízení statku. byla vytvořena specializovaná
střediska, např .dopravní, mechanizační, stavební, speciální …….
Do stájí sklizňové techniky přibyly další stroje: druhý traktor KIROVEC a výkonné
kombajny KOLOS. v roce 1974 měl státní statek celkem
 82 kolových traktorů
 12 pásových traktorů
 13 obilných kombajnů
 11 řepných kombajnů
 2 kirovce


Obilí bylo pěstováno na ploše 2424 ha a bylo dosaženo průměrných výnosů 43,67 q/ha.
Cukrovka se pěstovala na 475 ha a výnos byl 385 q/ha
Celkově vyrobené množství obilí: 10582 tun
Dodávky obilí splněny na 108 %
Letošní plán předpokládal dojivost na jednu krávu 3167 litrů mléka při celkovém počtu
1300 kusů dojnic. Plán dodávek mléka byl splněn jen na 98%.Plán dodávek hovězího masa
byl splněn na 114 % (639 tun) a vepřového masa na 100,á % (1411 tun)
Na slavnostní schůzi KSČ státního statku, která se konala 14. května 1974 u příležitosti
25. výročí založení JZD přednesl krátký projev zástupce OV KSČ a zároveň předaal Čestné
uznání federální vlády ČSSR Státnímu statku Drnholec. Poté byly zakládajícím členům JZD
předány diplomy a pamětní medaile. vyznamenáni byli rovněž nejlepší pracovníci rostlinné a
živočišné výroby.
Počet brigád, které soutěží o titul Brigáda socialistické práce se v letošním roce zvýšil na
deset.. Je v nich zapojeno 78 zaměstnanců statku z celkového počtu 880 zaměstnanců
Brigáda ing. Loziášové, která nese titul Brigáda SČSP se v průběhu roku 1974 přihlásila
za členy SČSP v Drnholci
Průmysl, státní a družstevní obchod
K 31. prosinci1974 skončil Státní statek v Drnholci svoji činnost jako samostatný národní
podnik. byl vybudován velký zemědělský podnik se sídlem v Mikulově.
Zaměstnanci státního statku byli v průběhu roku zabezpečováni nejen po stránce
materiální. (zejména finanční - prémie, odměny), ale také po stránce ideové a morální (např. po
úspěšném skončení letošních žní poděkoval ředitel statku s. Muller všem, kteří se této práce
zúčastnili a nejlepším kombajnovým osádkám předal zlatý, stříbrný a zelený věnec.
Po celý rok byla v provozu závodní jídelna statního staku. zaměstnanci byl ise stravou
spokojeni. Počet strávník ůve školní jídelně se pohyboval kolem 200.
V letošním roce se v obchodech s potravinami rozšířil sortiment mražených výrobků –
zejména hotových jídel a polotovarů. Škoda jen, že polotovary jsou přiváženy z Brna jen
dvakrát týdně. denní objednávka rohlíků v Drnholci činí 2800 kusů, mléka asi 800 litrů a chleba
kolem 800 kg. Týdenní objednávka masa činí asi:
 800 kg vepřového
 450 kg hovězího
 250 kg drůbeže
 550 kg uzenin
Úpravy obce, doprava a spoje
V únoru 1974 byla opravena a nově pokryta střecha kravína na dolním dvoře, který
vyhořel v květnu 1973
V lednu byla dokončena novostavba oddělení Veřejné bezpečnosti na náměstí Svobody
17.Sbor osmi příslušníků začal pracovat v nových lepších podmínkách. Náčelník s. ppor.
Králíček se přestěhoval z Náměstí 7 do bytu v prvním poschodí nového oddělení. Na OO VB
v Drnholci pracují tito příslušníci SNB:
 Ladislav Králíček
 Václav Bedřich
 Petr Karola
 Milan Barcuch
 Emil Kaňkovský

Vladimír Kuchyňka
Jiří Šula
V dubnu byla pobita plechem střecha sokolovny a začaly se nahazovat vnější omítky pod
brizolit, které byly dokončeny v květnu. Celkové omítnut brizolitem bylo dokončeno
v září. Koncem roku byly položeny na omítku dlaždice v průčelí sokolovny a vybudováno
přístupové schodiště.
V květnu provedli příslušníci VB úpravu křižovatky Svatoplukova – Dělnická –
Husova, opatřili ji zábradlím s řetězy, aby provoz na křižovatce byl co nejbezpečnější.
Nová silnice Brno – Hrušovany nad Jevišovkou byla slavnostně otevřena 19. listopadu
1974.
Od vydání nového jízdního řádu (od 26.5.1974) jezdí přes Drnholec dálkový spoj
Žilina – Znojmo a zpět. Výhodou je pohodlné cestování, jelikož spoj nebere cestující na
týdenní a měsíční jízdenky dělnické ani žákovské.
Autobusový spoj Mikulov – Drnholec – Brno jezdí od nového jízdního řádu i
v sobotu (6, 40 hod do Brna a 13, 20 hod odjezd z Brna).
Dne 14. září 1974 byly znovu natřeny obě věže kostela červenohnědou barvou.
Rovněž okapové roury a všechno oplechování na kostele bylo znovu natřeno. Místní
farář má velmi pěkně provedenou úpravu podél celé kostelní zdi. na záhonech roste a
kvete od jara do podzimu velké množství rozmanitých květin. Tímto je zároveň zkrášlena
i přístupová cesta k budově MNV v Drnholci (tento úřad tehdy sídlil na zámku v přízemí)
Na Hornické ulici byly vybudovány chodníky po celé délce ulice. Občané si tak
připravili čisté prostředí před svými domy. na Husově ulici se s výstavbou chodníků
rovněž započalo, byla také v průběhu roku dokončena. Vozovka však stále není v
pořádku



Veřejný život, ohlas mezinárodních událostí, boj za mír
Dne 22. února 1974 konal Sbor pro občanské záležitosti setkání důchodců obce,
které zahájili žáci místní školy svým programem. Slavnostní projev přednesl předseda
MNV Viktor Šedivý. Důchodci byli pohoštěni a k tanci jim hráli Menšíkovci.
prvního května proběhly oslavy 1. máje v Mikulově. Z Drnholce se májových
oslav zúčastnilo asi 400 občanů. přestože školy nešly hromadně, zúčastnilo se asi 60%
žáků naší školy v doprovodu rodičů. Oslavy se konaly v duchu 25. výročí založení
Pionýrské organizace, stejný počet let uplynul od založení prvních jednotných
zemědělských družstev. průvod zdobilo velké množství pionýrů a alegorických vozů
zaměřených na zemědělskou velkovýrobu.
Dne 8. května se konala v Drnholci slavnostní schůze MNV, KSC a Národní
fronty k 29. výročí osvobození obce. Projev přednesl předseda MNV s. Viktor Šedivý,
pak vystoupili žáci ZDŠ se svým programem.. V předsálí byla vystavena místní kronika,
o kterou občané projevili velký zájem.
Dne 14. května se konala slavnostní schůze KSČ státního statku, MNV a NFF k
25. výročí založení JZD. Na závěr schůze předala poslankyně ONV s. inž. Peřinová
pamětní medaile k 25. výročí budování okresu Břeclav několika občanům Drnholce, kteří
se zdárně zasloužili o budování našeho okresu.
Dne 13. září se konaly na Hrušovanské ulici statkové dožínky. O den později
proběhly celostátní dožínky v Praze, kde zástupci místního statku převzali vyznamenání
„Za zásluhy o výstavbu“.

Dne 16. prosince přivítali žáci místní školy mezi sebou dva příslušníky Sovětské
armády z olomoucké posádky. Důstojníky Sovětské armády pozvala do obce místní
odbočka SČSP ve spolupráci s OV SŠP v Břeclavi. Vojáci besedovali s žáky a učiteli
ZDŠ, potom si prohlédli některé provozy státního statku, ředitelství statku i místnosti
MNV. V 17 hodin se uskutečnila živá beseda občanů Drnholce s vzácnou návštěvou. Po
besedě následovala slavnostní večeře a přátelské posezení s funkcionáři obce. Celou akci
finančně zajišťoval státní statek ve spolupráci s MNV o soudruhy důstojníky se starali
zejména ředitel ZDŠ Kapusta. který je doprovázel na cestě do Drnholce i zpět do
Olomouce a s učitel K. Fiala, který zastával funkci tlumočníka.
Poltika, kultura, školství
Místní organizace KSČ, MNV, místní výbor NF se společně podílely na
uskutečňování oslav důležitých výročí,
Dne 25. února proběhlo několik akcí:
Odpoledne se konal slavnostní slib jisker za přítomnosti hostů a místních členů
Lidové milice, kteří jiskrám připínali jejich symboly. Na státním statku se konala
slavnostní přísaha jednotky Lidových milicí.. V 19 hodin se konal vzpomínkový večer na
události Února 1948. Hlavní referát přednesl předseda vesnické organizace KSČ s. Hrubý.
Po referátu následoval film o událostech v únoru 1948.
Odbočka SČSP se v tomto roce rozšířila o další členy, do SČSP byla přijata
brigáda čs. – sovětského přátelství z Výsluní v čele se svou vedoucí ing. Loziášovou.
Svaz ČSP vedl výbor ve složení:
 předseda: Miloslav Kapusta
 jednatelka: Jana Palíková
 pokladník : dr. Rosalie Nečasová
 členové výboru:Láníková a Vutov
Odbočka se podílela na přípravě všech oslav výročí.. Společně s dohlížecím výborem
Jednoty hodlala uspořádat zájezd na krajskou mírovou slavnost v Líšni. Zájezd ztroskotal na
nezájmů občanů obce, včetně členů SČSP.
Společenské organizace v Drnholci se věnují hlavně schůzovní činnosti, která je
pravidelná.. Udržují v pořádku své vývěsní, uskutečňují akce, které se týkají pouze jejich oborů,
např. ochutnávání vín, zdravotnický kurz, módní přehlídka etc………..
V místní lidové knihovně se zvýšil počet výpůjček, hlavně z řad mladých čtenářů.
Knihovna půjčuje pravidelně v úterý od 16 do 18 hodin. Knižní fond se neustále doplňuje o nové
a nové svazky, zejména moderní prózy pro děti i pro dospělé. Knihovna pořádá výstavky knih,
prodejní výstavky a besedy o knihách, zejména pro děti.
Škola, jako každoročně, se zúčastnila řady akcí. Pravidelně vystupoval na veřejnosti
recitační a pěvecký kroužek.
V únoru proběhlo okrskové kolo recitační soutěže Zlatá růže. První místo ve své kategorii
získala Lenka Škápíková a reprezentovala naši školu v okresním kole v Břeclavi.
Dne 9. června se konal oslava Mezinárodního dne dětí.Průvod dětí šel od mateřské školy
na stadion TJ Dynama. V důsledku špatného počasí (déšť a silný vítr) byla účast dětí a rodičů
špatná. Žáci však cvičili s nadšením a dokonce i děti z mateřské školy předvedly v plné šíři
naučené tanečky.SRPŠ zajistilo pohoštění dětem. na závěr odpoledne proběhlo fotbalové utkání
žáků ZDŠ Drnholec proti ZDŠ Jevišovka.Drnholec vyhrál.

Nový školní rok začal druhého září. Na druhý stupeň nastoupili dva noví učitelé –
maturantka Marie Horáková z Mikulova a Jiří Janeček z Brna, učitel s aprobací čeština – dějepis.
Hned na začátku školního roku se žáci shromáždili na stadionu TJ Dynama, aby vzpomněli 30.
výročí Slovenského národního povstání. Oslavy se zúčastnil též okresní školní inspektor
František Svoboda.
Druhé slavnostní shromáždění žáků na stadionu bylo zaměřeno na oslavy Dne
československé armády. Oslavy se zúčastnil též předseda SRPŠ praporčík Bohumil Domin. Se
slavnostním projevem vystoupil ředitel školy M. Kapusta.
K 57. výročí VŘSR se shromáždili žáci školy v místnosti MNV. projev k nim měl
předseda SČSP a ředitel školy Miloslav Kapusta. Večer se konala oslava 57. výročí VŘSR pro
dospělé, která byla spojena s výstavkou sovětských knih v místní lidové knihovně. Oslavy se
zúčastnilo asi 120 občanů.
Dne 13. listopadu se konala ve škole soutěž „Co víš o SSSR?“ ve třech kategoriích.
Znalosti žáků posuzovali soudruzi učitelé a soutěži přihlížela za odbočku SČSP s. Láníková.
Vítězové obdrželi 16. listopadu ceny z rukou sovětských vojáků, kteří tento den byli hosty v naší
obci.
Zábavy, sport, zdravotnictví
V lednu 19744 byl utvořen oddíl gymnastiky žen TJ Dynamo, který vedla učitelka Jarmila
Chládková. Práce oddílu však ztroskotala na nedostatku základního nářadí.
V rámci květnových oslav pořádal státní statek přebor v kopané a večer 4. května se na
stadionu Dynama konala májová veselice, která byla zdařilá a hojně navštívená místními občany.
Dne 31. května proběhlo sportovní dopoledne žáků v přeboru lehké atletiky (škola, běhy,
vrh koulí,, hod míčkem). Vítězové byli odměněni diplomy v rámci oslav MDD
Oddíl kopané TJ Dynama oddíl mužů hrál IV. třídu, dorostenci hráli okresní přebor.
Dne 9. června se v pohostinství na Hrušovanské konala zábava, kterou pořádalo SRPŠ
K tanci i poslechu hráli Menšíkovci, účast občanů však byla malá
Dne 23. června byl slavnostně otevřen Dům pionýrů a mládeže. Pionýři a svazáci si
vybudovali tento stánek téměř vlastnoručně i s areálem, ve kterém je hřiště na odbíjenou,
houpačky a kolotoč pro děti. O tomto jejich chvályhodném činu bylo psáno i v okresních
novinách „Nový život“.
Dne 6. července se na stadionu konala „Červencová noc“, kterou pořádalo myslivecké
sdružení Ve dnech 13. a 14. července pořádala místní organizace SSM krojované hody, které se
uskutečnily na stadionu TJ Dynama. Stárky a stárci šli průvodem k předsedovi MNV Viktoru
Šedivému a potom na stadion, kde k tanci i k poslechu hrála Dopravanka, dechovka
z Břeclavi..Účast místních i přespolních občanů byla veliká i přes nepřízeň počasí.

Pohyb obyvatelstva, život lidí
V listopadu 1974 měl Drnholec 1774 občanů. V obci je celkem:




390 domů
459 bytů
470 rodin

Počet narozených dětí:







1969 ……………..37 dětí
1970………………47 dětí
1971……………….31dětí
1972……………….33dětí
1973………………..47 dětí
1974
……………533 dětí

Počet sňatků
 1973…………………………………………33
 1974………………………………………….37
Počet rozvodů
1973
1974

1
0

V průběhu roku 1974 nedošlo k podstatným změnám ani v počtu obyvatel, ani
v možnostech zaměstnání obyvatel, ani ve společném stravování, ani v samotném stylu života
obyvatel. bytová situace se zlepšuje výstavbou rodinných domků a podnikových bytů.
Úmrtí významných osobností Drnholce
Dne 21. března 1974 zemřel soudruh Kocáb Cyril, dlouholetý člen KSČ a zakládající člen
JZDD. Byl jeden z hlavních organizátorů oslavanské hornické stávky (v roce 1920)
Dne 15. června 1974 zemřel s. Huťka Cyril. dlouholetý člen KSČ a zakládající člen JZD,
bývalý předseda vesnické organizace KSČ a do roku 1971 poslanec MNV
Dne 15. července 1974 zesnul. Josef Hájek, dlouholetý člen KSČ, zakládající člen JZD,
bývalý předseda MNV v Drnholci, uvolněný tajemník MNV do roku 1969.
Z černé kroniky
;;;Dne 16. listopadu 1974 se Miroslav Stopka opil. Se svým známým Pavlem Hanákem
(22 let)se po chvíli dohodl na intimním styku. Když se však kamarád začal bránit a vyhrožoval
prozrazením, rozhodl se Stopka, že se jej zbaví a Pavla Hanáka na místě uškrtil. Senát Krajského
soudu v Brně odsoudil Miroslava Stopku na 20 let odnětí svobody v II. nápravné skupině.
(Převzato ze záznamu v Rudém právu)

