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Národní výbor
Ani v letošním roce nedošlo ke změnám ve složení MNV. Funkci předsedy MNV až do
voleb vykonával Viktor Šedivý st., tajemníka Jan Stanislav, v administrativě pracovaly Anna
Kaňkovská a Alžběta Šebestová.
V lednu byly místnosti MNV na zámku uvolněny pro provoz zdravotního střediska a
místní lidové knihovny. Zařízení pracoven MNV se přemístilo na Náměstí č. 8, do prvního
poschodí do bývalého bytu. Úřední hodiny pro veřejnost byly stanoveny na pondělí a středu,
vždy až do 18 hodin.
Všechny komise národního výboru se scházely pravidelně, vždy jednou za měsíc. Komise
ochrany veřejného pořádku řešila hlavně problémy dopravní bezpečnosti, protipožární opatření,
boj proti alkoholismu. bezpečnost při polních pracích, boj proti kriminalitě a další. Komise
školství a zdravotnictví se zabývala průběžně prací sboru pro občanské záležitosti,
střediskového kulturního zařízení, řešila situaci v jeslích a v mateřské škole, v narušených
rodinách, celkovou zdravotní situací v obci a zabývala se též výchovnou a vzdělávací prací
školy. pravidelně se zabývala přípravou a hodnocením důležitých politických výročí a sledovala
plnění jednotného kulturně výchovného plánu. Jejím předsedou byl až do voleb soudruh Karel
Juráň. Finanční komise projednávala hlavně otázky finančního hospodaření za uplynulý rok
1975, finanční hospodaření za jednotlivá čtvrtletí roku 1976, řešila zásobování obce, stav služeb
pro obyvatelstvo, prováděla kontrolu daní a poplatků. předsedou byl do voleb Karel Fiala..
Z hodnocení rady vyplynulo, že špatně pracovala komise výstavby
Rada MNV pracovala v tomto složení:
 předseda: Viktor Šedivý st.
 místopředsedkyně: Olga procházková
 členové:

Jan Stanislav

František Janiček

Jan Kachlík
 Karel Fiala
 Karel Juráň
 Klement Piták

Zdeněk Chmelina
Náplň práce rady MNV byla stejná jako v minulých letech. V letošním roce navíc
vyhodnocoval volební program obce za uplynulé volební období, zabývala se přípravou
nových voleb do zastupitelských orgánů a sestavením nového volebního programu. Dne
17. září uskutečnil MNV besedu s mladými voliči, aby tito mladí lidé, kteří poprvé

přistoupí k volebním urnám, byli seznámeni s demokratickým systémem našich voleb.
beseda byla úspěšná.
V letošním roce se také podstatně zlepšila spolupráce s vedením státního statku.
Průběh roku, počasí
Začátek roku byl ve znamení velkých mrazů a silného větru. napadl také sníh,
který se k radosti dětí udržel až do února. V druhé polovině února nastalo prudké
oteplení.jako nejteplejší únorový den za posledních sto let podle dlouhodobých
meteorologických tabulek byl zaznamenán 26. únor 1976Denní teplota v Drnholci
přesáhla +10 C. Avšak do prvního jarního dne se občané probudili s teplotou –5 C, obec
ležela pod sněhovým popraškem ,který se udržel celý den.
V prvních dvou dekádách dubna bylo krásné téměř letní počasí, poslední
dubnová dekáda byla opět mrazivá. Květen byl celkem chladný a srážkově pod normálem,
až ke konci května dostala pole trochu vláhy.
Červen, červenec, srpen - velmi teplé měsíce, avšak příliš suché. Úroda na polích
byla proto mnohem menší než vloni
Podzim se ohlásil již v průběhu září ranními mlhami. Vlhké a teplé počasí
způsobilo hnití hroznů ve vinohradech, jejichž úroda byla proti loňské úrodě poloviční.
První sníh napadl 23. listopadu.Oba poslední měsíce roku byla ve znamení mlh,
dešťů a bláta. Od 25. prosince nastala pravá zima s nočními teplotami až –15 C, foukal
silný severák, ale už od prvního ledna 1977 nastalo výrazné oteplení. Celkové srážky za
rok 1976 dosáhly pouze 320 mm, tj. o 80 mm méně než je normál.
jarní práce začaly tak jako každým rokem Rozkvetlé stromy a probuzenou vinnou
révu však překvapil poměrně silný dubnový mráz a zmenšil tak naděje na dobrou
úrodu. Ovoce bylo málo, úroda ořechů byla tento rok výjimkou.
Brzy na jaře slibovalo obilí pěknou úrodu. březen se však vyznačoval
minimálními srážkami. Na státním statku, závod 01 Drnholec, zaorali 360 ha pšenice a
pole oseli ječmenem, dále zaorali 460 ha cukrové řepy a znovu oseli pole.
I přes nepřízeň počasí zaznamenaly se na státním statku tyto výnosy:
 pšenice ozimá
41,7q/ha
 pšenice jarní
37 q/ha
 ječmen
40 q/ha
 cukrová řepa
230q/ha
 boby
17,9 q/ha
 silážní kukuřice
142 q/ha
 vojtěška na seno
72,1 q/ha
 vojtěška na semeno
0,6 q/ha
Dodávky obilí byly splněny na 102 %. Žňové i podzimní práce probíhaly beze
ztrát. byla nasazena veškerá dostupná technika, aby se plodiny dostaly co nejdříve pod
střechu. Při žňových pracích pomáhali občané z továren, škol a z ostatních i institucí
Dokončení výstavby socialismu na vesnici
Největším podnikem v obci je stále závod 01 Státního statku Mikulov se sídlem
v Drnholci.Závod 011 pracoval letos progresivními metodami. ve značné míře využívá
možnosti setí, hnojení i ochrany rostlin letadlem. Zkušebně pracovala i helikoptéra
SLOVAIRu v chemickém o šetření rostlin. Ve žních na našich polích kombajn E 516,
který řídil hrdina socialistické práce soudruh Hoenig z STS Hustopeče.

V tomto roce obdržel závod 01 Drnholec čestné uznání od Okresní zemědělské
správy za zvýšení výroby obilovin v tříletém období v průměru o 10 %.
V Ústředních dílnách dosáhly dvě brigády socialistické práce bronzových
odznaků.
V živočišné výrobě přistoupil statek k budování nového kravína na Výsluní. tento
kravín má být postaven do roku 1980, jeho kapacita bude 1200 dojnic. Bude to největší
stavba tohoto typu v Jihomoravském kraji.
Několik výsledků z živočišné výroby
Plán dodávky mléka (5340000 litrů) byl splněn na 92,4 %, takže bylo dodáno
4933000 litrů mléka.
Plán dodávek masa (9200q) byl splněn na 111 %, takže bylo dodáno 10209 q
masa, z toho:
 921 q masa vepřového
 9208q masa hovězího
 88 q masa telecího
Denní dojivost byla plánována na kus a den na 8,01 litru, ve skutečnosti
odpovídala je a množství 7 ,71 litru (tj. 96,3%). Přírůstky skotu byly plánovány na
hmotnost 0,75 kg a byla překročena na 0,79 (105,3%). Celkově prospěla živočišná výroba
dobře. je to vidět na „plánu ztrát v živočišné výrobě“:Plán ztrát4, 7 milionů korun,
skutečnost činila 3,48 milionů korun. Živočišná výroba jako celek vylepšila ztráty o 1,3
milionu korun a tuto částku prakticky ušetřila.
Úpravy obce
V tomto roce se pokračovalo ve výstavbě chodníků. Své životní prostředí si tak
zlepšili zejména občané žijící na Hornické ulici.
Stejně jako v předcházejících letech proběhlo i letos několik národních směn.
především jarní směny zaměřené k úklidu obce před májovými oslavami byly záležitostí
všech občanů, Na podzim to byly směny před volbami do zastupitelských
orgánů.Nejzdařilejší byla národní směna z 2. října 1976, které se zúčastnilo 270 lidí a
bylo odpracováno 850 brigádnických hodin. pracovalo se zejména na dokončení
kanalizace na Hrušovanské ulici a na dobudování chodníků a vozovky kolem nových
domů na Gagarinově ulici. Žáci ZDŠ pracovali pod vedením třídních učitelů v okolí
pomníku Rudé armády, okolí školy a v sadu pionýrů na Lidické ulici
Aby se zvýšila informovanost občanů, byly na několika místech obce instalovány
v průběhu podzimu velmi hezké vývěsní skříňky. Byly umístěny v místech, kde denně
projde nejvíc lidí. plakáty a pozvánky se tak nemusí objevovat na plotech. Na náměstí
před domem č.7 byla instalována velká názorná agitace.
Po celý rok se pracovalo na stavbě přehrady Nové Mlýny, která se dotýká i
Drnholce. Občanům ztěžovalo životní prostředí neustálé navážení štěrku a písku na
rostoucí hráze a často si lidé stěžovali, zejména na Lidické ulici, na rozježděné bláto na
ulici.
Na podzim roku 1976 byla provedena po celé obci oprava a instalace nového
místního rozhlasu. Zařízení bylo opraveno až na Výsluní. Instalace byla provedena
kvalitně pracovníky Krajské správy spojů Brno. Na konci ulice Hrušovanské byla
v závěru roku dokončena a připravena k nastěhování řada šesti nových domů. Pro
vzniklou ulici se připravoval název Gagarinova. Během celého roku 1975 bylo

zkolaudováno celkem 16 bytů (domů), což je nejvyšší počet postavených bytových
jednotek v obci od konce války (1945).
Na podzim 1976 byla dokončena výměna střešní krytiny na budově škoy na
Kostelní ulici. V průběhu roku 1976 se přisoupilo ke generální opravě domu č. 6 nax
náměstí (zdravotní středisko)Stavba je však značně poškozená a na opravu by bylo nutné
vynaložit velké množství peněz. proto bylo jednáno s Památkovou péčí Brno a
rozhodnuto, že se budova opravovat nebude a bude demolována.
Veřejný život
Dne 24. února se konal vzpomínkový večer k výročí Února 1948. Hlavní referát
přednesla předsedkyně vesnické organizace KSČ Eva Milošová. Po referátu, v němž bylo
zmíněno mnoho regionálních prvků z let 1946 – 1948, následoval kulturní program žáků
a film Vstanou noví bojovníci. Této důstojné oslavy se zúčastnilo asi 160 občanů..
Dne 9. března proběhly v sále kulturního domu celoobecní oslavy MDŽ. pro toto
odpoledne si připravily program děti z mateřské školy a žáci ZDŠ také vystoupili se svým
pásmem. Na závadu celé oslavy byla neúnosná délka kulturních programů. Pro příští rok
bude nutné jednotlivá vystoupení časově omezit.
Dětský den v Drnholci proběhl 6. června odpoledne. počasí přálo dětem i
obecenstvu a tak dětské radovánky byly vydařené. Rodiče museli s uznáním hodnotit
výkony svých dětí. Ať už to byli ti nejmenší s gymnastickou skladbou Elce – pelce, nebo
větší žákyně , které zatančily moderní tance. Současně je třeba ocenit obětavost členů
učitelského sboru, kteří s dětmi trpělivě a vynalézavě nacvičovali.
Oslavy 1. máje se konaly již tradičně v Mikulově. V ranních hodinách odvážely
autobusy z Drnholce účastníky na prvomájové oslavy,.
Dne 7. května 1945 byl osvobozen Drnholec. V rámci těchto oslav uspořádala
místní odbočka SČSP první ročník Běhu vítězství.. Zúčastnilo se ho 62 žáků z naší školy
a z Jevišovky. Akce byla velmi zdařilá a bude mít v příštích letech jistě pokračování.
Volby 1976
Nejdůležitější politickou událostí roku byly bezesporu volby do všech
zastupitelských orgánů. Celá obec dlouho před volbami žila přípravami na tuto slavnostní
událost. Velký kus práce byl odevzdán na úpravě obce. Dokončovaly se práce v okolí
kulturního domu, intenzívně se pracovalo na kanalizaci na Hrušovanské ulici, pionýři a
žáci pečovali o zelené plochy, ošetřili park v okolí pomníku Rudé armády, ostatní občané
provedli úklid před svými domy.
Velký krok vpřed byl vykonán v názorné agitaci a propagaci. Učitelé už v době
prázdnin vyhotovili názornou agitaci ve skříňkách na náměstí, prostřednictvím státního
statku byly instalovány v obci velké tabule pro názornou agitaci. O jejich náplň se
postarali zaměstnanci kulturního domu. Kus poctivé práce odvedly také agitační dvojice,
které zvaly občany na předvolební schůze a besedy s voliči.. Velký význam a zároveň i
dobrý ohlas měla předvolební beseda s mladými voliči.
V předvečer voleb byla obec připravena na provedení vlastních voleb.
předsednictvo volebních komisí bylo navrženo v tomto složení:
 Okrsková volební komise:
 předseda: Hála Karel
 místopředseda: ing. Rucki Jan
 tajemník: Passlerová Libuše



Místní volební komise:
 předseda. Milošová Eva
 místopředseda: Loprais Antonín
 tajemník: Palík Emil

Volební komise zahájily svoji činnost už v deset hodin dopoledne a intenzívně se
připravovaly na otevření volebních místností a na vlastní průběh voleb. z nově vybudovaného
místního rozhlasu hrála hudba, vysílaly se relace,
Slavnostní chvíle nadešla v pátek 22. října 1976 ve 14 hodin, kdy byla otevřena volební
místnost v sále místního kulturního domu. prvním voličem se stal Jan Horák, jeden z nejstarších
členů KSČ v obci. První voliči dostali z rukou pionýrů kytičku růží, což bylo velmi dojemné.
K volební urně se hned dostavily celé kolektivy a jednoznačně, manifestačním způsobem
demonstrovaly podporu kandidátům Národní fronty . Krátce po šestnácté hodině už odvolila
jedna třetina všech voličů . Nálada ve volební místnosti byla skutečně slavnostní. Před
kulturním domem hrála dechová hudba Lidové školy umění z Mikulova. Navečer přicházely další
kolektivy přímo ze zaměstnání (jesle, mechanizační středisko, myslivecké sdružení ROZVOJ –
celkem osm kolektivů), takže v prvním volebním dnu odvolilo 922 občanů, z celkového počtu
1075 zapsaných voličů, tj. 85,7 %. Pro zbylé voliče byla volební místnost otevřena v sobotu 23.
října od 7 do 14 hodin. Po obci se opět rozešly agitační dvojice – členové okrskové volební
komise, kteří navštívili s přenosnou urnou nemocné a staré občany, aby i oni mohli uplatnit své
volební právo.
V deset hodin byl kytičkou přivítán ve volební místnosti nejstarší občan naší obce Tomáš
Hrůza (89 let) a byl jako většina občanů vyfotografován J. Plassem přímo u volební urny.
Tisícím voličem byla shodou okolností Marie Horáková, manželka prvního voliče. i ona byla
přivítána stejným způsobem jako její manžel.
Členové volebních komisí se ani nenadáli a přišla čtrnáctá hodina. Uzavřely se brány
volební místnosti a nastalo počítání hlasů odevzdaných pro kandidáty Národní fronty.
Z celkového počtu 1075 zapsaných voličů volilo 1063, což činí 96,66%. pro kandidáty NF do
MNV bylo odevzdáno 99,94% hlasů z celkového počtu platných hlasů.
Patřičná dokumentace byla odevzdána vyšším volebním orgánům, definitivní ukončení
voleb nastalo pro členy volební komise až o půl druhé v noci ze soboty na neděli na pokyn
okresní volební komise.
Hodnocením voleb se potom zabývaly jednotlivé orgány a organizace. Oficiální
hodnocení provedl výbor VO KSČ. Volby proběhly ve slavnostní náladě, hladce, žádné rušivé
momenty nebyly zaznamenány. Kladně byla hodnocena aktivita kolektivů i jednotlivých občanů,
sváteční chvíle zpestřovala hudba z místního rozhlasu. Velmi kladně občané hodnotili vydávání
„bleskovek“ s nejčerstvějšími zprávami a aktualitami, Vyšlo jich celkem pět- výtisky byly
rozmnoženy cyklostylem.
Volby v naší obci zaznamenaly opět velký krok vpřed a staly se pevným krokem d o
nového pětiletého období. Předsedou MNV byl zvolen Viktor Šedivý ml. , tajemníkem MNV
v Drnholci se stal Jaromír Mádl
Z činnosti stranické organizace v Drnholci
Vesnická organizace KSČ měla v roce 1976 37 členů, 5 kandidátů a 66 registrovaných
členů.Předsedkyní výboru vesnické organizace byla soudružka Eva Milošová. Ve výboru dále
pracovali tito soudruzi: Jan Stanislav, Petr Karola, Jaromír Mádl, Věra Michalciová, Viktor
Šedivý ml. a Zdeněk Kocman.

Celkově dosahovala organizace dobrých výsledků. Schůze se konaly pravidelně a zvlášť
členské schůze měly zvyšující se tendenci.Také činnost stranických skupin uvnitř stranické
organizace byla dobrá. Na úseku masově politické práce se pravidelně provádělo stranické
vzdělávání, které navštěvovalo 22 členů, stranického vzdělávání pro kandidáty se zúčastňovalo
pět kandidátů, čtyři členové KSČ studují Večerní univerzitu marxismu-leninismu.. Školení byla
vždy ze strany propagandistů velmi dobře připravena.
Vedoucím agitačního střediska byl ustanoven Zdeněk Kocman. radu agitačního střediska
tvořili:
 M. Kapusta – redaktor Drnholeckého zpravodaje
 E. Kaňkovský ml. – vedoucí osobní agitace
 J. Texl – vedoucí názorné agitace
 E. Palík – vedoucí rozhlasových relací
Zlepšila se činnost na úseku osobní agitace, zlepšuje se činnost místního zpravodaje.
Slabší úroveň má stále názorná agitace, přestože i zde lepší dílčí výsledky jsou. Byly
instalovány nové skříňky a velká názorná agitace v obci.
Na úseku ateistické výchovy byly rovněž zaznamenány dobré výsledky. Z 37 svateb bylo
jen sedm opakováno v kostele, ze 43 narozených dětí bylo pokřtěno šestnáct., čtyřem zesnulým
byly vypraveny občanské pohřby.
V tomto roce se zlepšila spolupráce vesnické organizace KSČ se stranickou organizací na
státním statku. Účast registrovaných členů na členských schůzích vesnické organizace byl dobrý,
rovněž dobré bylo i zapojení členů strany v obci – zhruba 60 % registrovaných se v obci
angažuje ve funkcích. Během roku 1976 se uskutečnily dvě veřejné schůze KSČ. Na jaře se
projednávaly závěry XV. sjezdu KSČ, které se zúčastnilo asi 120 občanů, měla velmi dobrou
úroveň. V tomto smyslu se vyjádřil i soudruh Ondryáš, ideologický tajemník OV KSČ Břeclav.
Na podzim se konala předvolební veřejná schůze KSČ, která byla spojena s představováním
kandidátů na poslance MNV Drnholec. Na této schůzi se občané seznámili s volebním
programem. Účast i úroveň schůze byla velmi dobrá.
Politika, kultura, školství
Otevřením kulturního domu se zlepšila možnost více organizovat veřejný život v obci.
Dne 19. února pořádala místní odbočka SČSP Leninské večery, spojené se slavnostní výměnou
členských průkazů. .Na večeru vystoupili s kulturním programem žáci ZDŠ a potom následoval
fundovaná přednáška plukovníka Skřivánka, lektora z krajského výboru SČSP. Večer měl
slavnostní ráz.
V práci s mládeží přinesla svůj díl také únorová beseda představitelů obce s mladými
lidmi, které se zúčastnili soudruzi Stanislav, Šedivý, Procházka, Fiala , Milošová. Besedovali asi
s dvěma desítkami mladých občanů o otázkách dotýkajících se politiky KSČC v obci a vedení
MNV
U příležitosti zahájení výcvikového roku branců proběhlo 6. březnav kulturním domě
setkání branců celého okrsku.Shromážděné chlapce přivítal V. Šedivý, za předsednický stůl
zasedli soudruzi Mandák, Stanislav a Popelář. S kulturním programem vystoupily žákyně
ZDŠ.
Třináctého března proběhla v sále kulturního domu velmi zdařilá první místní výstavas
vín, kterou pořádala místní organizace Českého svazu ovocnářů a zahrádkářů v Drnholci.
Výstava byla spojena s ochutnáváním vín a prsdejní výstavou odborné zemědělské, zahrádkářské,
ovocnářské a vinařské literatury. Akce měla mimořádný ohlas mezi občany.

Další zdařilá akce byla pořádána Sborem pro občanské záležitosti. Sedmého května
odpoledne se v sále kulturního domu sešli patnáctiletí žáci ZDŠ, jejich rodiče a učitelé. Mladým
občanům byly předány jejich první občanské průkazy. Akce měla velmi slavnostní ráz. Předání
bylo vhodně doplněno kulturním programem a každý z patnáctiletých obdržel jako upomínku
na tento den knihu s věnováním SOZ.
Dne 12. června pořádal Český svaz žen, Sbor pro občanské záležitosti a MNV Den
zletilosti pro osmnáctileté. večer vyl zahájen kulturním programem a předáním knižních
upomínek .poté následovala zábava, k tanci hrála skupina METRONOM z Mikulova
Z činnosti některých organizací v naší obci
Český svaz žen
Pracoval po celý rok aktivně. Dlouholetým členkám byly předány knihy jako odměna
za vykonanou práci. V průběhu roku uspořádaly členky zdařilou Josefskou zábavu. Členky ČSŽ
se aktivně zapojily do příprav voleb v agitačních dvojicích. Organizace získala deset nových
členek, pět dárkyň krve, odpracovala 250 brigádnických hodin v akci Z a přispěla částkou 300
Kč na Fond solidarity.. Byly získány dvě cvičitelky základní tělesné výchovy. V závěru roku
uspořádal Svaz žen a částečně podpořil spolu s SOZ vánoční setkání důchodců.
Tělovýchovná jednota Dynamo Drnholec
Má celkem 93 členů. v této organizaci pracují tři oddíly: stolní tenis, kopaná a ZTV.
nejvýše je možno hodnotit činnost ZTV, jehož předsedkyní je J. Huťková. Dvě ženy byly
vyslány do kurzu cvičitelek a získaly tak kvalifikaci. U mužů je situace horší – vzniká nezájem
o práci. Členové TJ Dynama se jako celek zúčastnili několika brigád v akci Z, avšak účast členů
na brigádách se očekávala větší.
Český svaz požární ochrany
Předsedou místní organizace je Václav Vavřina. V poslední době organizace vykazuje
zlepšenou činnost. v jejich řadách je dvacet mladých lidí. na okrskové soutěži v Novém Přerově
se umístili na prvním místě. Družstva žáků se v minulém roce zúčastnila i celostátní soutěže
PLAMEN. V této soutěži získaly žákyně druhé místo v okrese. Požárníci tak ukazují příkladnou
cestu i ostatním organizacím NF v práci s mládeží.
Škola
V tomto školním roce1975/76 navštěvovalo školu 311 žáků, z toho 150 dívek. Žáci byli
umístěni do třinácti tříd, bylo otevřeno jedno oddělení družiny a o práci žáků se staral
osmnáctičlenný učitelský sbor. Nově nastoupily na školu učitelky Bohuslava Janečková a Zdena
Kubíčková. S učitelským působením na naší škole se rozloučily Marie Kapustová, která přešla
pracovat do jiného resortu, a Irma Vorlová, důchodkyně bydlící už v současné době v Mikulově.
Na škole pracovala stranická skupina, jejímž vedoucím byl soudruh J. Mádl. práce
stranické skupiny byla dobrá. V ROH při ZDŠ je registrováno 44 členů. Předsedou ROH se stal
opět Václav Škápík. Organizace je rozdělena na tři úseky:
1. ZDŠ – vedl E. Palík
2. MŠ – vedla E. Kolková
3. Brod nad Dyjí -vedla L. Passlerová
Předsedou SRPŠ byl zvolen Bohumil Domin. Během školního roku se uskutečnily tři
třídní schůzky, dvě plenární zasedání SRPŠ, z toho jedna – na závěr roku – opakovaná v Brodě
nad Dyjí. Účast rodičů se zlepšila a dosáhla 50 %.

Práci SRPŠ se nepodařilo i přes úsilí podstatně zkvalitnit. Názory a požadavky školy
však výbor SRPŠ plně respektoval.
Do práce v zájmových kroužcích bylo zapojeno 179 žáků, tj. 57,7%. Žáci měli možnost
vybrat si některý z jedenácti kroužků, které vedli výhradně učitelé. Lidovou školu umění
v Mikulově navštěvovalo dvacet dva žáků a jejich znalostí bylo využito dvakrát při veřejných
vystoupeních.
V pionýrské organizaci pracovalo 157 pionýrů a jisker v osmi oddílech. Skupinovým
vedoucím byl Jiří Janeček. Pionýrská skupina při ZDŠ organizovala politicko výchovné akce,
prováděla sportovní, kulturní i veřejně prospěšnou činnost.
Celková úroveň práce školy se opět zlepšila. Ve výchovné složce bylo uděleno 59
pochval třídního učitele a osm pochval ředitele školy. Žáci byli potrestáni 18 důtkami třídního
učitele jednou důtkou ředitele školy a třemi druhými stupni z chování. Počet vyznamenaných
žáků byl 52, tj. 25,5%, neprospívající byli pouze tři .Snížil se i počet dostatečných žáků i
celkový počet dostatečných známek
Do studia ideově politického vzdělávání učitelů bylo zapojeno dvanáct pedagogických
pracovníků, VUML studovali úspěšně dva členové učitelského sboru.
Náboženskou výuku navštěvovalo čtrnáct žáků, tj. 6,5%. Byli vyučováni v jednom
oddělení místním farářem.
V rámci mimoškolní výchovy byly uskutečněny tři výchovné koncerty a dvě družební
setkání učitelů a žáků ZDŠ Trnava – Hrnčiarovce a Drnholce. Druhého dubna se uskutečnilo
družební setkání na celoškolní úrovni Přijelo 31 žáků a 12 učitelů z Hrnčiarovec. Setkání mělo
vysokou ideovou, pracovní i společenskou úroveň .Přátelství dětí i učitelů se tak ještě více
upevnilo.
V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 44 žáků – z toho 31
z deváté třídy. Na školy druhého cyklu odešlo sedm žáků,do učebních poměrů s maturitou čtyři
žáci, do přímého pracovního poměru pět žáků, zbytek odešel do učebních poměrů. Na
hornické povolání se dali dva žáci.
Nový školní rok 1976/77 byl slavnostně zahájen 1. září 1976 v sále kulturního domu.
S projevem vystoupil M. Kapusta, ředitel školy. Prvňáčci byli netradičně přivítáni - pionýři jim
předali kytičky květin.
ZDŠ Drnholec měla od 1.září 1976 360 žáků. Nárůst byl způsoben úplným připojením
všech školou povinných žáků z Brodu nad Dyjí. v rámci úprav sítě škol okresu Břeclav.. na
škole bylo otevřeno 14 tříd a dvě oddělení školní družiny. Hlavní pozornost byla upřena na výuku
prvních tříd podle nového modelu československého školství. V těchto třídách vyučovaly M.
Fialová a B. Škápíková.
V říjnu navštívil naši školu okresní školní inspektor František Svoboda. Při celkové
inspekci neshledal závažných nedostatků. Obsáhlá zpráva hodnotila práci školy kladně.
V rámci Měsíce československo sovětského přátelství se 13. prosince zúčastnil pěvecký
sbor ZDŠ okresní soutěže Písně přátelství a obsadil velmi pěkné druhé místo.
Zábavy, zdravotnictví
Otevřením kulturního domu se rozběhala naplno plesová sezóna. 1976. od počátku roku
se střídaly plesy a taneční zábavy pořádané jednotlivými organizacemi Národní fronty.
První reprezentační ples SRPŠ se konal sedmého února . Přípravě této události věnovala
škola a SRPŠ velkou péči .Účast občanů byla velmi dobrá, atmosféra večera přátelská a
důstojná.

První reprezentační plesy pořádaly organizace ČČK a SSM, v průběhu roku se
uskutečnilo několik tanečních zábav.
Po celý rok 1976 hrálo kino, repertoár byl velmi různorodý. střídaly se veselohry i
dramata, , filmy z produkce kapitalistických i socialistických států, pozornost si zaslouží i filmy
pro mladé diváky. Festivaly dětských filmů i jednotlivá představení pro děti byly hojně
navštěvovány.
Při odbočce SČSP byl zřízen Klub přátel sovětského filmu, v němž bylo organizováno
sto členů z řad SČSP a žáků místní ZDŠ. Členové klubu vlastní legitimace, které opravňují ke
vstupu a sovětské filmy za zlevněné vstupné. Návštěvnost kina byly v průběhu roku kolísavá.
maximální počet diváků zhlédl český film z prostředí vinařů na jižní Moravě Bouřlivé víno.
Prvním vedoucím nově ustanoveného střediskového kulturního zařízení byl od 1. dubna
1976 jmenován Alois Burger z Mikulova
Závěrem roku 1976 bylo definitivně rozhodnuto o stavbě nového zdravotního střediska –
polikliniky, kde budou ordinace praktického, dětského, ženského a zubního lékaře. v tomto
objektu nebude však lékárna. Budova má stát na rohu Havlíčkovy a Dělnické ulice, vybudovaná
celkovým nákladem dvou milionů korun. Prozatím jsou ordinace těchto lékařů umístěny na
zámku, zubní lékařka ordinuje na Husově ulici .i v těchto provizorních prostorách plní
zdravotníci svědomitě svoje povinnosti. Za to jim patří náš upřímný dík.
Pohyb obyvatelstva
K 1. lednu 1976 žilo v naší obci 1771 občanů, z toho 896 mužů a 875 žen
V průběhu roku se přihlásilo k trvalému pobytu 42 občanů (19 mužů a 23 žen)
Odstěhovalo se celkem 77 občanů (37 mužů a 40 žen)
V průběhu roku zemřelo 16 našich spoluobčanů (8 mužů a 8 žen)
Počet obyvatelstva však zůstal téměř stejný – i přes velký počet trvale odhlášených –
protože se narodilo celkem 43 dětí (25 chlapců a 18 dívek)
K 1 . lednu 1977žilo v naší obci celkem 1769 občanů (902 mužů a 867 žen)
Kronikářský záznam pořídila Jana Palíková, v roce 2006 přepsal na počítači Jiří Janeček

