Takoví jsme byli…
aneb
Čtení z místních kronik
Obecní kronika
1979 - rok 35. výročí SNP
Rok 1979
proběhl i u nás v Drnholci ve znamení Mezinárodního roku dítěte Celý svět obrátil
svou pozornost na budoucí květy lidstva – na děti Pro naši republiku to byl zároveň rok 30.
výročí založení pionýrské organizace a rokem 35. výročí Slovenského národního povstání.
Místní národní výbor
Ve složení vedení MNV nedošlo v roce 1979 k personálním změnám.
Došlo ke změně ve složení rady MNV. Dosavadní předseda komise kulturně školské
Miloslav Kapusta se přestěhoval a jeho místo v radě zaujal nový předseda komise Miroslav
Jakubec.
Rada se sešla v tomto roce 24 krát . Plenární zasedání se konala pravidelně, jednou za dva
měsíce.a řešila důležité a stálé body jednání.MNV společně s MV NF a VO KSČ. Plnily se
průběžně všechny úkoly zakotvené ve volebním programu.Dále se pracovalo na stavbě nové
požární zbrojnice, začalo se s kanalizací od Dyje k základní škole – předpoklad přístavby nové
budovy základní školy. Pokračovalo se v pokládání kanalizace na Hrušovanské ulici
Do konce roku byla dokončena nová šestibytovka na Dělnické ulici 21, kde proběhla 27.
prosince první kolaudace. Do konce ledna1980 má být odstraněno celkem 62 závad, poté bude
novostavba předána do užívání.
Za pomoci Památkové péče Brno a za finanční podpory státu byly v důsledku úprav a
výstavby silnice Novosedly - Drnholec přemístěny historické sochy do blízkosti kostela a
zámku.
Vesnická organizace KSČ
VO KSČ má 42 členů a kandidátů. Věkový průměr členů se pohybuje kolem 58 let.
Složení výboru KSČ se neměnilo. V průběhu roku se uskutečnily dvě veřejné členské schůze.
 15.března s programem hodnocení plnění volebního programu na úseku organizací
Národní fronty
 15. listopadu – s programem hodnocení volebního
programu na úseku politicko
organizátorské práce
V druhé polovině roku 1978 byla práce výboru organizace KSČ směřována k realizaci
závěrů 12. pléna ústředního výboru KSČ z prosince 1978 – o výměně stranických legitimací,
neboť platnost starých končila prosincem 1979 V květnu byly provedeny pohovory s členy
výboru, v září a v říjnu s ostatními členy organizace.Hlavním cílem pohovorů bylo zvýšit aktivitu
členstva.

Vyvrcholením celé důležité akce bude slavnostní lednová schůze v roce 1980, kde budou
předány členům KSČ nové členské legitimace.
Počasí
Prvním lednem nastalo zimní počasí s krutými mrazy. Meteorologové uváděli pro
Moravu pokles teploty z 31.12.1978 na 1.1.1978 o –15,9 C
Mrazy, vánice, náledí zachvátily celou Evropu i Severní Ameriku. Teploty klesaly
hluboko pod – 20 C. I v Drnholci se teploty pohybovaly kolem – 20 C. Mírná obleva se
dostavila po dvacátém lednu. hrozivé předpovědi, že únor bude ještě mrazivější, se naštěstí
nesplnily. Teplotně byl únor už normální. první jarní den byl tentokrát ve znamení ne sněhu, ale
jarního sluníčka a denní teploty +15 C.
Avšak zahrádkáře i ostatní občany zaskočila studená vlna, která se objevila v posledním
březnovém týdnu.. Ranní teploty kolem 0 C, denní 8 – 10 C, vítr, déšť – chladno. Toto počasí se
udrželo až do desátého dubna.Pak přišla řada teplých dní, takže i Velikonoce proběhly za
krásného jarního slunné ho počasí. K velkému ochlazení došlo opět 17. dubna. Chladné noci a
větrné dny však provázely další řadu dní. Definitivní oteplení nastalo až 12. května.Pak trvala
řada dní s tropickými teplotami, t.j .teploty přes 30 C. Od 22. května se poněkud „ochladilo“ na
24 C, vzápětí následovala opět tropická vedra s teplotami kolem 35 C ve stínu )na slunci až 44
C). Déšť se Drnholci vyhýbal až do šestého června, kdy nad obcí spustila prává letní bouřka
s pořádným lijákem . Do 13. června trvala vedra, pak se přes noc
ochladilo na 15 C
s nárazovým severním větrem.
Poslední červnový týden se na školáky, kteří očekávali prázdniny usmálo sluníčko a
teploty stouply. na 27 C. začátek prázdnin však přinesl rozčarování. Noční tepoty klesly na 5 C,
přes den nepřekročily 20 C. vál severozápadní vítr. . Zlepšení nastalo až v posledních
červencových dnech. Žním počasí nepřálo, srpen už byl suchý a teplý.
Koncem září už bylo nutno topit v domácnostech, ochladilo se, nepříjemné byly ranní
mlhy.Říjen byl pěkný a slunný- přinesl zemědělcům pohodu při sklizni podzimních plodin
Listopad se ohlásil mrholením a mlhami. prosinec naopak nastoupil s vysokými denními
teplotami netypickými pro toto roční období (přes den kolem 15 C,v noci teploty do 5 C. “Paní
Zima“ vystrčila drápky až 12. prosince,kdy v noci teploty na pět stupňů pod nulou, závěr roku
byl mírný, nápor zimy se očekával až začátkem roku 1980
Zemědělství
Hrozivé sucho a tropická květnová vedra v období vegetačního vzrůstu způsobil, že
zemědělství zaznamenalo opět jeden nepříjemný rok – -nízké výnosy, zejména u obilovin byly
očekávány.
Sklizeň obilnin začala v roce 1979 18.července a pokos byl ukončen 16. srpna. Délka
sklizně byla velmi dlouhá, pokos byl ukončen 16. srpna… hlavní příčinou bylo špatné počasí
Závod 01 Drnholec pěstoval obiloviny na ploše 2806 ha. Následkem katastrofálního sucha bylo o
bilí z plochy765 ha usušeno v horkovzdušných sušárnách na obilnou moučku.
Hektarové výnosy:
 ječmen ozimý

-jarní
 pšenice ozimá

průměrný výnos

27,5q/ha
32,4 q/ha
26,5q/ha
30,6 q/ha

Dodávka zrna byla splněna na 100%. Sklizeň provádělo patnáct kombajnů
vlastních a dalších sedmnáct sklízecích strojů bylo z kooperačních zvodů.
Kombajnéři soutěžili o bezztrátovou sklizeň
ANI ZRNO NAZMAR,. Tuto
celostatkovou soutěž vyhrála posádka kombajnu KOLOS za závodu 01Drnholec
Ligas – Šedivý Zdeněk, která sklidila 898 tun ze 169 hektarů. Sklizeň slámy byla
ukončena19. srpna 1979, podmítka byla zahájena 22. července a byla prováděna
do 21. srpna.
V živočišné výrobě nastalo
v roce 1979 proti předchozímu roku
zlepšení.Výroba mléka byla splněna na 103,5 % a byla překročena o 188000litrů.
Dodávka masa byla splněna na 100,3 %
Obchod
O otázce služeb poskytovaných obyvatelstvu obchodem bylo jednáno i na
plenárním zasedání, které se uskutečnilo 27. dubna 1979. Byl kritizován interiér
prodejen mimo obchod PRAMEN. Předmětem kritiky se stalo také zásobování
především chlebem ,rohlíky a mlékem. tyto potraviny jsou ráno dováženy pozdě a
často i nepravidelně
Plenární zasedání hodnotilo také kvalitu služeb v naší obci.Po sloučení
podniků , rušení jednotlivých provozoven a převedení většiny provozů do
Mikulova dochází k poklesu spokojenosti občanů.. připomínky se týkají termínů
dodání a stížnosti jsou i na kvalitu. nejhůře je na tom uspokojování potřeb
drobných oprav bytového fondu. Dobrá situace je rozvozu plynu, i když i zde
bylo nutno dohodnout upřesnění rozvozového plánu. Nedostatky se projevují
v odvozu pevného domovního odpadu.Tento odvoz je nepravidelný, zejména
v topném období.
Úprava obce
od počátku roku pokračovala přeložka silnice Novosedly – Drnholec.
Národní podnik SILNICE Brno, závod Znojmo, pokračoval v rekonstrukci
vozovky celého náměstí. Stavba začala v roce 1978 a má být dokončena
v listopadu 1980. Celkové náklady na stavební úpravy náměstí činí asi 16
milionů korun.. Do násypů je třeba uložit přes 70000 m3 zeminy. Doposud je
uloženo 48000m3 tohoto materiálu. V trase je nutno vybudovat dva propusty typu
BENEŠ a jeden most přes meliorační kanál. Zatím byly zhotoveny dva propusty a
na mostě bylo započato s výkopovými pracemi.
Na náměstí v Drnholci byl proveden již hlavní průtah. Dále budou
vybudovány kolem vozovky zelené pásy a chodníky, do každého domu budou
zbudovány vjezdy.Na náměstí budeme mít nové elektrické osvětlení a bude
přeložena telefonní st. Velmi dlouho trvalo, než byla provedena rekonstrukce
vysokého napětí přes vozovku na násypech.
(omlouvám se, ale v tomto odstavečku jsem text mírně upravil . kronikářka
totiž v tomto krátkém textu užila pětkrát sloveso byl proveden. Pro srovnání
uvádím text ještě jednou:
Na náměstí v Drnholci byl proveden již hlavní průtah. Dále budou
provedeny kolem vozovky zelené pásy a chodníky.Do každého domu bude
proveden vjezd. Na náměstí bude provedeno nové elektrické osvětlení a přeložka

telefonní sítě.Velmi dlouho však trvalo,než byla provedena rekonstrukce vysokého
napětí přes vozovku na násypech)
Stavba silnice a rekonstrukce náměstí jistě přispěje k pěknému vzhledu
obce a k bezpečnému provozu na silnici.
Veřejný život
Oslava 31. výročí Února 1948 se konala v rámci plenárního zasedání
v místním kinosále. Slavnostní projev byl doplněn filmem o životě Klementa
Gottwalda Bylo to v únoru.
Oslava MDŽ proběhla v sále kulturního domu. Měla tradiční ráz:
slavnostní projev přednesl předseda MV NF Emil Kaňkovský, kulturní program
připravili žáci základní školy.
Do tohoto roku významné výročí- třicet let od založení pionýrské
organizace. První akcí v komplexu oslav byla hvězdicová štafeta míru a přátelství
dne 20. dubna ve 14 hodin. V neděli 22. dubna se v sále střediskového kulturního
zařízení uskutečnilo slavnostní pionýrské shromáždění se slibem nových
pionýrů.V den 30. výročí (24. dubna) se konalo místní kolo soutěže O partyzánský
samopal. Odpoledne navštívila delegace třiceti pionýrů okresní pionýrskou
manifestaci v Břeclavi
Májových oslav se již tradičně naši občané zúčastnili v Mikulově. I přes
velmi chladné počasí se zapojilo do průvodu asi 350 našich občanů (z toho 228
školních dětí). Stejně jako v minulých letech se opět opakovaly nedostatky
v organizaci oslav zejména na amfiteátru, což bylo předmětem kritiky našich
účastníků.
Šestého května proběhla v naší obci oslava 34.. výročí osvobození
Drnholce slavnou Rudou armádou.Po průvodu od budovy školy k pomníku Rudé
armády byly položeny věnce a slavnostní projev přednesl ing. Alexandr Eremiáš,
Oslava byla ukončena Internacionálou.
Týž den odpoledne proběhlo již tradiční předání občanských průkazů do
rukou patnáctiletých. obřad měl velmi dobrou úroveň a oslavenci si odnesli nejen
pěkné vzpomínky, ale i knižní dar od SOZ.
Dne 29. srpna se konal pod záštitou VO KSČ, MNV a MV NF celoobecní
oslava 35. výročí Slovenského národního povstání. Slavnostní projev přednesla
předsedkyně VO KSČ Eva Milošová. Krátký program předvedli žáci základní
školy
62. výročí VŘSR vzpomněli naši občané pietním aktem u pomníku Rudé
armády v předvečer výročí – 6. listopadu. V 18 hodin vyšel lampiónový průvod od
budovy školy k pomníku, kde účastníci vyslechli slavnostní projev a
Internacionále zhlédli malý „ohňostroj“.
Agitační středisko
O práci agitačního střediska se podrobně dočtete ve zprávě Zdenka
Kocmana v Drnholeckém zpravodaji, č. 5 (květen), ročník 5.
Politický a kulturní život
Dne 28. března vzpomněla celá naše veřejnost veliké osobnosti českého
národa – Jana Amose Komenského – učitele národů. v místním rozhlase vyslechli

občané relaci, učitelský sbor konal slavnostní aktiv za účasti zástupců veřejného a
politického života obce.
Prvního června se u příležitosti Mezinárodního dne dětí v rámci oslav
Roku dítěte uskutečnil v naší obci „mírový oheň.“ Akce byla organizována
okresním výborem SSM a NF. přestože byla akce tohoto typu uskutečněna
poprvé, měla zdařilý průběh i ohlas veřejnosti byl kladný. v rámci roku dítěte
byla uskutečněna řada významných akcí pro děti
V Týdnu dětských radostí (4. – 10. června) proběhly tyto akce:
 aranžování květin pro dívky
 střelba ze vzduchovky pro chlapce
 soutěž Miss panenka pro dívky1.-5.třídy
 přebory školy ve skoku vysokém
 dopravní soutěž
 malování na silnici
 lehkoatletické přebory školy
Desátého června se konala pro rodiče velmi zdařilá akademie žáků. Školní
rok 1978/79 skončil pro 322 žáků naší školy 29. června.Z tohoto počtu ylo 154
dívek, s vyznamenáním prospělo 40 žáků (tj. 22,3% z počtu žáků 6.-9.třídy), pět
žáků neprospělo.
Celková úroveň prospěchu je stejná jako v předcházejícím roce. Vzrostl
počet pochval podle upřesněných kritérií pedagogické rady u žactva se projevila
velká omluvená absence - v průměru 72 vyučovacích hodin
Naši žáci dosáhli výrazných výsledků v těchto soutěžích:
 Vlastimil Pospíchal obsadil 5. místo v krajském kole fyzikální olympiády,
v okresním kole se umístil na prvním místě a v chemické olympiádě byl čtvrtý
na okrese.
 V okresním kole zeměpisné olympiády žáci naší školy obsadili 3., 4. a 5.
místo
Ve veřejně prospěšné činnosti dosáhla škola těchto výsledků:Bylo sebráno
8170 kg odpadových surovin, na brigádách odpracovali žáci asi1100 hodin.
Školu opustilo 37 patnáctiletých a 16 čtrnáctiletých žáků. Na studia odešlo
sedm žáků na gymnázium a čtyři žáci na střední odborné školy. Do učebního
oboru s maturitou odešlo 13 žáků, do dalších učebních oborů 38 žáků. S naší
školou se rozloučil Miloslav Kapusta, který přešel do Velkých Pavlovic.
Ředitelkou školy byla jmenována Eva Milošová.
Kino
Místní kino pracovalo pravidelně pod vedením učitele J. Plasse. Soudruh
Plass v závěru roku v důsledku nemoci přešel do invalidního důchodu, takže
místní kino bylo od 1. prosince z personálních důvodů uzavřeno. Činnost kina
byal hodnocena kladně, nedostatkem byla malá návštěvnost a tím také nesplněný
plán tržeb
Akce SOZ
Čtvrtého května pořádal SOZ tradiční setkání důchodců v kulturním domě.
Hrála místní hudba, slavnostní projev přednesl předseda MNV, vystoupila i
soudružka Cigánková. Hrály se společenské ry, veselá a bohatá tombola.Konec
byl kolem druhé hodiny po půlnoci.

Tradiční setkání třicátníků proběhlo v sobotu 29. září. Bývalí žáci si dali sraz
u budovy školy a po její prohlídce odešli do obřadní síně MNV.Veselice nad
setkáním probíhala dlouho do noci.
Zábavy a sport
Plesová sezóna byla zahájena šestého ledna mysliveckým plesem…Po něm 27.
ledna proběhl ples ČČK. Oba plesy měly vysokou společenskou úroveň, na
druhém byla menší návštěvnost. z ostatních tanečních zábav možno jmenovat,
např. ples SNB,Josefská zábava, pomlázková zábava.
Sedmého května v 9,00 hodin byl na Tyršově ulici odstartován již čtvrtý
ročník Běhu vítězství.Letos se ho zúčastnili běžci reprezentující Vlasatice, Březí,
Jevišovku a Drnholec. Většinu prvních míst si odnesli žáci z Vlasatic, drnholečtí
obsazovali většinou drhá místa. počasí bylo pěkné. Pořadatelé si mohli stěžovat
jen na malý počet závodníků., asi šedesát.
Devátého května proběhl na stadionu vzpomínkový turnaj kopané k uctění
památky zesnulých hráčů – Tomečka a Drápala. Putovní pohár získal Sokol Dolní
Dunajovice.
Dne 19. května proběhl turnaj o zemědělský pohár.Přijela družstva JZD
z Gottwaldova, Chocně a Moravské Třebové. odpoledne k taneční pohodě hrála
místní hudební skupina GALAXIE na stadióně místního TJ Dynama.
Na stejném místě se uskutečnila Červnová noc, kterou opět pořádalo místní
myslivecké sdružení. Návštěva byla hojná. Pečeně, táborák, tanec při galaxii
.náladu nepokazila ani prudká letní bouře, která se nad Drnholcem přehnala
kolem desáté hodiny večer.
Třicátého června se uskutečnily další zdařilé hody. I tentokrát dvojice členů
SSM, které tvořily krojovanou družinu, prokázaly, že jsou schopny bavit se na
vysoké kulturní úrovni. Hody se vydařily a občané jistě přijmou pozvání na
hody příští.
Dne 17. července se v Drnholci konal druhý ročník GRAND PRIX
DRNHOLEC, který uspořádal místní automotoklub.o průběhu soutěže se občané
mohou dočíst v podrobné zprávě MUDr Vanýska v Drnholeckém zpravodaji ze
září 1979 (č.7)
Zdravotnictví
Protože rok 1979je rokem dítěte, podíváme na práci a život v drnholeckých
jeslích. Pracuje zde devět zaměstnanců, z toho dvě zdravotní sestry, pět
pěstounek, pradlena a pomocnice,
Při kapacitě 30 dětí je zapsaných32. Provoz v jedlích začíná ráno o půl
sedmé.dětský lékař pravidelně dochází do zařízení kontrolovat zdravotní stav
dětí
Budova
jeslí
je
ve
špatném
stavu,
v současné době se má zavádět ústřední topení, zároveň se budou uvádět do
provozu dosud nevyužité prostory v budově.



Obyvatelstvo
K 31. prosinci 1979 byl o hlášeno k trvalému pobytu1732 občenů,
 872 žen
910 mužů






V roce 1979 zemřelo celkem 14 občanů
 6 žen
8 mužů
Narodilo se celkem
24 dětí
Bylo uzavřeno 28 sňatků, z toho 10 opakovaných v kostele
Z toho 6 sňatků bylo z Jevišovky

Zápis do kroniky schválila rada MNV na svém zasedání 14. dubna 1980

Tato kronika končí stranou 590, zaznamenává
život Drnholce od roku 1945 do roku 1979.

