Kronika Drnholce
1980
Rok 1980 byl rokem mnoha významných výročí. nejvýznamnější událostí roku bylo 35.
výročí osvobození Československa slavnou Rudou armádou.
Léto roku 1980 bylo ve znamení sportu. Celá republika žila přípravou spartakiády , která
vyvrcholila obrovskými společnými vystoupeními na největším stadioně světa – Strahově.
Potom se pozornost všech mírumilovných lidí světa obrátila k Moskvě, kde byly 19.
července 1980 zahájeny XXI. letní olympijské hry.
Závěr roku 1980 proběhl uprostřed bilancování posledního roku šesté pětiletky a
přípravou prvního roku sedmé pětiletky.
Život drnholeckých občanů ovlivňovaly nejen tyto události, ale i mnoho dalších
důležitých akcí a mezníků.
Počasí
Leden se jako obyčejně přihlásil již v začátku silnými mrazy a přívalem sněhu.
Únor byl nadměrně teplý. Březen zahájil jarní ofenzívu již velmi brzy. První jarní den však „paní
zima“ zavalila Drnholec sněhovou přikrývkou. Chladné dny trvaly až do závěru měsíce. Duben
začal vysokými denními teplotami v průměru 22 C. Od 19. dubna se však prudce ochladilo –
včetně sněhu, větru a jarních mrazů. První květen byl slunný a teplý, ale celkově byl měsíc
květen studený s jarními mrazíky.Červen byl teplotně i srážkově normální
Léto bylo ve znamení deště a chladnějších dnů. Jen pár srpnových dnů mělo tropické teploty Září
bylo krásné a slunné. První mrazy uhodily v týdnu od 20. října. První celodenní ochlazení se
dostavilo v Drnholci až v závěru října. První sníh padal v neděli 2. listopadu kolem poledne.
Druhá listopadová dekáda však překvapila počasím teplým, téměř jarními teplotami až +14 C.
Místní národní výbor
Jednání orgánů a komisí MNV se řídilo plánem práce. Za rok 1980 proběhlo šest
plenárních zasedání s účastí poslanců kolem 82%. Průměrná účast občanů se pohybovala kolem
47 %(chyba správně má být osob. Pokud by to mělo být procento z celkového počtu lidí žijících
v obci , tak by to bylo několik set obyvatel obce!!!!!!) Tento stav je o 5 % lepší než byl v roce
1979. Nastalo zlepšení v účasti občanů, členů komisí a hostů, případně delegátů ONV. jako zápor
možno hodnotit ještě malou účast občanů na plenárních zasedáních MNV. Slabinou těchto
jednání byla také skutečnost, že za rok 1980 se nezúčastnil zasedání ani jeden poslanec vyšších
orgánů mimo ONV. za celé volební období se ani jednou v naší obci neobjevila soudružka ing.
Kancířová a další poslanci, i když jsou na schůzi zváni.
Činnost rady MNV se rovněž řídila plánem práce. za rok 1980 se uskutečnilo celkem 25
schůzí rady MNV, na kterých se účast poslanců pohybovala okolo 88%. Poslance, kteří jsou
v radě druhé a více volebních období, možno kladně hodnotit za odpovědnost, dochvilnost a
pružnost při jednání.
V oblasti ekonomické bylo hlavní náplní práce MNV výstavba bytová a zajištění akcí Z.
Celkem bylo v akcích Z odpracováno 33 tisíc brigádnických hodin, tj. v průměru 19 hodin na
jednoho občana v investiční části. V neinvestiční části bylo za pětiletku odpracováno 103565
hodin.

Volební program se v plném rozsahu nepodařilo splnit a jsou ještě rezervy jak
v organizaci brigád, tak i v zajišťování materiálu, ve vedení písemné agendy a v časném
dokončování staveb a v předávání do užívání. Stále více se naráží na nedostatek pracovních sil a
také na ten fakt, že na státním statku jsou časté pracovní soboty, a tím se pak těžko organizují
akce Z. Přesto se na podzim podařilo během tří dnů formou brigády (130 lidí) připravit staveniště
pro přístavbu školy.
Práce se však vcelku národnímu výboru daří. Při pohovorech s poslanci zdrcující většina
hodnotí činnost MNV za celé volební období velmi kladně.
Vesnická organizace KSČ
Dne 10. ledna 1980 se konala slavnostní schůze KSČ s předáním nových členských
legitimací. Byla tak ukončena výměna průkazů – významná událost strany.. Členové KSČ
zároveň s novým průkazem přijali i nové úkoly, které je nutno zabezpečit, aby se Drnholec dále
rozvíjel, aby byli naši občané spokojeni.
V průběhu roku proběhly dvě veřejné schůze strany – 20. března a 18. září1980.
Zářijová schůze zhodnotila plnění volebního programu za uplynulé období z pohledu 15.
pléna KSČ a vytyčila úkoly na další období. Přestože účast občanů nebyla největší, široce se
diskutovalo jak k přednesené zprávě, tak i k některým dalším problémům obce. Některé diskusní
příspěvky, hlavně ty, které se týkaly budování obce, byly zodpovězeny přímo, neboť za OV KSČ
v Břeclavi se zúčastnil schůze s. Pochylý, vedoucí plánovacího odboru ONV.
Zemědělství
Rostlinná výroba
V rostlinné výrobě byl rok 1980 rokem vysokých výnosů obilovin. V rámci státního
statku Mikulov byl dosažen výnos 58,65 q/ha. je to nejvyšší výnos obilovin v historii závodu. Na
závodu 01 Drnholec byly sklizeny obiloviny z těchto ploch:
 ječmen ozimý
614 ha, výnos 51,4q/ha
 pšenice ozimá
1192 ha, výnos 62,6 q/ha
 ječmen jarní
523 ha, výnos 54,5 q/ha
Výroba obilí byla splněna na 138,1 %.
Žně byly zahájeny 11. července sklizní ozimého ječmene a ukončeny sklizní ozimé pšenice
10. srpna 1980. Celou sklizeň zajišťovalo 16 kombajnů vlastních a 10 kombajnů
kooperačních z JZD Stašov a STS Cheb.
Bylo dosaženo těchto špičkových výnosů:
 ječmen ozimý
- 133 ha
63q/ha
 ječmen jarní
-62 ha
68q/ha
 pšenice ozimá
-29 ha
75q/ha
 pšenice ozimá
-201 ha
66,6q/ha
Letošní úroda nebyla nikdy v minulosti dosažena. Na mimořádně dobrých výsledcích se
podílí hlavně optimální závlaha porostů, správné hnojení, klimatické podmínky a dobrá
práce lidí.
Živočišná výroba
Plán výroby mléka byl splněn na 109,8%. celková výroba byla překročena o 574000 litrů.
největší dojivost dosáhla farma Výsluní – 10,97 litrů na kus a den.
Plánovanou výrobu hovězího masa splnil závod 01 na 108,9 % V rámci statku mikulov
bylo dosaženo nejvyšší užitkovosti u hovězího žíru s průměrným denním přírůstkem 0,87 kg

Úsek živočišné výroby závodu dosáhl za rok 1980 v rámci podniku nejlepších
ekonomických a výrobních výsledků. Produkce 108,9 % - výsledek zlepšen o 1685000 Kčs.
Když projíždíte Drnholcem směrem na Litobratřice, určitě nepřehlédnete
nově
zbudovaný velkokapacitní kravín pro 1200 kusů dojnic, který se rozkládá na ploše 5,5 ha. Stavba
byla postavena v letech 1975-80 a hodnota díla činí 42,5 milionů Kčs. Jádro celé farmy tvoří dva
pavilony pro 2x 480 kusů dojnic, propojené naháněcími chodbami do čekáren dvou kruhových
dojíren. V každé dojírně je 15 stání spojených do kruhu. Doba dojení je 7sedm minut, během
dojení je prováděno přikrmování.
Speciální oddělení
V obci pracuje také provoz speciálního oddělení státního statku, závodu 04 Dolní
Dunajovice. Na ploše 270 ha vinic byl za rok 1980 výnos 1293 tuny vinných hroznů, tj. 62,5 %
/předchozího roku, průměrné sklizně????/. Rok 1980 byl vinohradnicky nejhorší od roku 1928
v oblasti Drnholce. Celkově bylo dosaženo 48q/ha (v roce 1979 84q/ha)
Další výsledky speciálního provozu :
 broskve – plocha 20 ha – plán 1185q, skutečnost 960q, plnění 81%
 meruňky – 4 ha –235q, splněno 344 q
=
146,7 %
 švestky - 2 ha – 50 q, splněno 71 q
=
143%
Přehled půdního fondu střediska Drnholec:
 orná půda
2,57 ha
 vinice plodné
328 ha
 vinice mladé
125 ha
 sady celkem
33,6 ha
Počet pracovníků: 151, z toho 82% žen
Věkový průměr. 41,7 roku
Obchod
Dohlížecí výbor Jednoty zajistil prodej dětské konfekce do deseti let v místní prodejně
textilu. Zboží je přiváženo jedenkrát za dva týdny. vedoucí prodejny si však proto, že není
specializována pouze na oděvy, nemůže sortiment sám vybrat, ale dostává pouze příděl. Proto se
stává, že si maminky těžko vybírají pro své děti oblečení a musí i nadále jezdit nakupovat do
specializovaných prodejen v okolí.
Úprava obce
Od 1. září byla otevřena nová silnice Novosedly – Drnholec a začala závěrečná
dokončovací fáze úpravy náměstí.
Pracovníci n.p. Silnice Znojmo zkrácením termínu a zrušením objížďky, která činila
celkem 16 km ušetřili dopravě i občanům značné finanční částky a hlavně pohonné hmoty a čas
Celkový náklad na výstavbu průtahu v délce 2 km v náročných terénních podmínkách
činil 15 600000 Kč.
Při úpravách náměstí byla nalezena studna. je velmi stará, rok vybudování se nedá
přesně určit. Zatím je hluboká asi 15 metrů.
V závěru roku 1980 byla zahájena přístavba nové školy.
V Drnholci bylo v tomto roce vyčištěno a upraveno staré hřiště u Výsluní. na této
záslužné práci mají největší podíl brigády socialistické práce z ústředních dílen Výsluní,
autodopravy těžké mechanizace státního statku. Úpravy hřiště a jeho okolí byly včas dokončeny,
aby zde mohla důstojně proběhnout místní spartakiáda (8.6.1980)

Celkem bylo na této akci odpracováno 1150 hodin. Hřiště bylo zhotoveno nákladem 4500
Kč., které uhradil MNV. Všechny hodiny byly odpracovány po zaměstnání, ve volném čase
zaměstnanců. Hodnota celé akce činí odhadem 120 tisíc Kč. Celou akci řídili soudruzi
z ústředních dílen s. Passler Rudolf a Šebesta Karel.
Veřejný život
Oslava Února 1948 proběhla v kulturním domě. Občané se sešli 22. února v 19 hodin
v kinosále. Po kulturním programu žáků ZŠ následoval slavnostní projev s. Stanislava. oslava
byla doplněna filmem.
Oslava MDŽ proběhla 9. března v kulturním domě. Oslava byla narušena pobíháním
maličkých dětí, které si matky vzaly s sebou. V sále byl šum a některá vystoupení tímto utrpěla.
Bude nutné tyto oslavy jinak koncipovat.
Významnou událostí roku bylo 110. výročí narození V.I.Lenina. v obci byly k tomuto
výročí – 22. dubna – vyzdobeny skříňky organizací Národní fronty, pracovnice místní knihovny
uspořádala besedu o životě a díle VIL. Místní pobočka SČSP oslavila výročí s. Lenina
„leninským večerem“ O životě v současném SSSR hovořila MUDr. nečasová, s knižními
novinkami sovětských spisovatelů seznámila členy s. Palíková.. Večer byl doplněn kulturním
programem žáků školy.
První máj proběhl za krásného slunného počasí v Mikulově. Drnholec pochodoval
v rámci Státního statku Mikulov. Podstatnou část drnholecké účasti tvořili žáci ZDŠ se svými
učiteli
Oslavy 35. výročí osvobození obce Rudou armádou byly velmi dobře zajišťovány
vesnickou organizací KSČ, MNV a ostatními organizacemi. NF.
Dne 7. května ve 14 hodin byl odstartován pátý ročník Běhu vítězství. Zúčastnili se ho běžci
z Drnholce, Jevišovky, Novosedel, Březí a Valtic. Rekordní počet mladých atletů svědčí o tom,
že drnholecký závod si získává popularitu na okrese Břeclav.
Následujícího dne , 8. května, v 18 hodin vyšel průvod od budovy školy k popmníku
Rudé armády, kde byla uctěna památka 35. výročí osvobození obce RA.. V rámci oslav složili
slib malí pionýři z třetích tříd. Pak následoval kulturní program v sále kulturního domu.
Další květnovou akcí bylo setkání důchodců. Mělo již tradičně vysokou úroveň.
V Kulturním domě se sešlo celkem 53 důchodců, kde k poslechu a k tanci hrála místní
„GALAXIE“ bylo připraveno pohoštění a bohatá tombola. Akci zajistil a řídil SOZ.
V závěru měsíce června proběhly krojované hody. Hody začínají mít dobrou tradici
v Drnholci. je to hlavně zásluhou svazáků, kteří celé dva dny drží hodové veselí pevně ve svých
rukou a svým důstojným vystupováním zaručují hladký průběh hodového veselí. V tomto roce
se zúčastnilo14 krojovaných párů a potěšitelná byla zejména obrovská účast občanů.
V červnu 1980 na konci školního roku bylo dosaženo u 50 žáků vyznamenání , což
činilo29,9% všech žáků pátého až devátého ročníku. Dostateční žáci tvořili asi 20% všech žáků
školy. neprospěli 3 žáci, což činilo 0,98%. výsledky ukazují na dobrou práci kolektivu
pedagogických pracovníků, signalizují však také zvýšený zájem rodičů o práci dětí ve škole.
Nový školní rok 1980/81 zahájili žáci v budovách školy, které byly přes prázdniny
vymalovány. K 1.září měla drnholecká škola 375 žáků v 15 třídách 1.-9.ročníku. Poprvé začali
docházet do Drnholce žáci 1.-4. ročníku z Jevišovky, stejně jako do 9. třídy. Na mateřskou
dovolenou odešla z učitelského kolektivu s. Zdena Šedivá, nově nastoupila s. Hana Mádlová a
Růžena Mrenicová z Jevišovky, Anna Svobodová a Jiří Šťastný, maturanti mikulovského
gymnázia

Tak jako všechny organizace, zpracovává škola také svůj plán práce. Pro letošní školní
rok jsou v něm zakotveny tři hlavní úkoly:
 zkvalitnění estetické výchovy (vzhled, oděvy, účesy)
 udržení dosaženého stavu v prospěchu žáků a zlepšení grafického projevu
 zkvalitnění práce PO SSM a zvýšení zapojení žáků do zájmové činnosti
Politický a kulturní život
Po generální opravě obřadní síně se předávají v tomto krásném historickém prostředí
občanské průkazy mladým občanům naší vlasti- žákům ZDŠ, kteří dovršili 15 let. Celou akci řídí
Sbor pro občanské záležitosti, k žákům promlouvají zástupci SRPŠ, veřejné bezpečnosti, státního
statku a samozřejmě ředitelka školy s. Eva Milošová.. Snahou všech je, aby na tento den mladí
lidé nikdy nezapomněli a aby si svého občanského průkazu celý život vážili.
Stejně tak působivé je i předávání závěrečných vysvědčení žákům, kteří vycházejí školu.
Před zraky rodičů a zástupců veřejného života v Drnholci dostávají žáci vysvědčení z rukou
svých třídních učitelů. nejinak tomu bylo i 26. června 1980. při závěrečných děkovných slovech ,
která na adresu rodičů a školy přednesl žák Vladimír Kulhavý, se v mnohém oku maminek
zaleskla slza radosti i smutku nad tím, že to nejkrásnější a bezstarostné dětství mají jejich děti
tak rychle za sebou.
Za krajně nepříznivého počasí 6. listopadu 1980 v dešti a v blátě se sešli žáci s lampiony u
budovy školy na Svatoplukově ulici. Pod vedením třídních učitelů a za doprovodu občanů obce
prošli vesnicí a průvod ukončili u pomníku rudoarmejců. Zde si vyslechli slavnostní projev s.
Jana Stanislava k 63. výročí VŘSR.
V letošním roce oslavil Český svaz žen 30. výročí založení V Drnholci pracuje tato
organizace NF velmi dobře. Ženy se podílejí na celé řadě akcí (oslava MDŽ, oslava Dne dětí,
zájezd prvňáčků do ZOO, patronát nad sovětským filmem, kateřinská zábava a jiné). Často
spolupracují se sborem pro občanské záležitosti nebo s dohlížecím výborem Jednoty..
Ženy si berou do své péče úpravu okolí pomníku Rudé armády. organizace ČSŽ má
koncem roku 1980 89 členek, ve výboru pracuje 11 žen.
V září si občané Drnholce připomněli ve svých vývěsních skříňkách 60. výročí založení
Rudého práva. V obci se odebírá denně 179 kusů RP. Tohoto tisku využívají především ti
občané, kteří mají zájem o další politické vzdělávání.
Zábavy a sport
Toalety, úsměvy, účesy……. tak začíná každoročně v lednu plesová sezóna i v Drnholci.
Tradičně ji zahajují svým společenským plesem myslivci. I v letošním roce byl jejich večer
úspěšný a líbil se. Český červený kříž pozval letos již po páté občany Drnholce na svůj
společenský ples. Organizace plesu byla dobrá, na závadu byl malý počet návštěvníků.
Vyvrcholením sezóny byl ples SRPŠ. byl poprvé zahájen předtančením, které se svazáky
nacvičily s. Milošová a Fialová. K dobré úrovni přispěla jistě i hudba Melodie Hrušovany..
Návštěva plesu byla veliká a jasně se ukázalo, že lidé na vesnici umí nejen dobře pracovat, ale
také odpočívat a bavit se. Plesovou sezónu pak doplňovaly po celý rok různé taneční zábavy.:
maškarní, Josefská, pomlázková, Kateřinská aj.
Sport v obci nezajišťuje jenom TJ Dynamo. každoročně v únoru pořádá obvodní oddělení
VB v Drnholci „Běh Vítězného února“. Akce je vždy vzorně připravena a závodí tříčlenné hlídky
na předem stanovené trati.

Dne 12. července se konal již III. ročník Grand Prix Drnholec – soutěž místního
automotoklubu. Dvoučlenné hlídky prokazovaly svoji zručnost nejen při jízdě po vesnici, ale
také při průjezdu branek na hřišti.
Místní spartakiáda se konala v rámci oslav MDD 8. června 1980 na „starém hřišti“. Ve
13,30 hod. vyšel průvod cvičenců od mateřské školy. Úbory zářily pestrými barvami, náladu
povzbuzovalo jarní sluníčko, které naší spartakiádě přálo. V průběhu cvičení bylo předvedeno
šest spartakiádních skladeb. Cvičení zahájili naši nejmenší s maminkami a jedním tatínkem . po
nich nastoupili na plochu nejmladší žáci a žákyně, pak následovalo cvičení mladších žáků. Po
jejich skladbě předvedly své vystoupení mladší žákyně v zelených bíle puntíkovaných
sukýnkách, po nich zacvičili starší žáci svoji skladbu v obdivuhodném tempu, na závěr předvedly
své vystoupení starší žákyně. Spartakiádní odpoledne mělo bez nadsázky vysokou úroveň.
Spartakiádní skladby byly předvedeny bezvadně, a proto patří veliký dík cvičencům i jejich
cvičitelům.
Nespornou dominantou sportovních akcí v roce 1980 byla celostátní spartakiáda.
v Drnholci nacvičovali spartakiádní skladby žáci školy a maminky s dětmi z mateřské školy.
Nejmladší žáky vedl s. Hodr, mladší žákyně s. učitelky Fialová a Šedivá, mladší žáky s Zajícová
a s Švejda, starší žákyně s .Trojanová a starší žáky vedl s. Škápík. Všichni svůj úkol splnili dobře
a svoji obratnost a šikovnost předvedli také na okrskové spartakiádě v Mikulově, která se konala
vs slavných květnových dnech.
Moskevskou olympiádu sledovali se zájmem i občané Drnholce na svých televizních
obrazovkách.O dojmy a zážitky, na které se nezapomíná,se přišel s členy SČSP a žáky vyšších
ročníků rozdělit MUDr. Vanýsek. navštívil olympijskou Moskvu jako turista a pro naše občany
provedl besedu „Olympiáda očima přímého účastníka“.Svoje poutavé vyprávění doplnil i
diapozitivy z dějiště LOH a odpověděl na četné dotazy.
Zdravotnictví
Zdravotní středisko Drnholec i v roce 1980 pracovalo v ordinacích umístěných na zámku.
Obvodní lékař MUDR. Karel Vyhnalík, dětský lékař MUDr. Vladimír Kania, zubní lékařka
MUDr. Rosalie Nečasová a každý čtvrtek ordinoval ženský lékař MUDr. Alexander Meixner.
Obyvatelstvo
Statistika stavu obyvatelstva k 31.12.1980:
Celkem : 1809 obyvatel
mužů :921
žen: 887
Za rok 1980 zemřelo celkem 20 občanů, z toho 14 mužů a 6 žen.
Narodilo 27 dětí, z toho 12 chlapců a 12 děvčat
Bylo uzavřeno celkem 18 sňatků, z toho 7 opakovaných v kostele
Bylo uvítáno 26 dětí, 3 křtěny v kostele
Během roku se přistěhovalo 28 mužů a 27 žen, odhlásilo se 16 mužů a 19 žen.
V listopadu 1980 proběhlo celostátní sčítání obyvatelstva v Československu.
Drnholec
počet obyvatel: 1707, 860 mužů a 847 žen
Ženy výrazně převažují ve věkových kategoriích do 3 let a od 30 let. 48% z celkového
počtu jsou obyvatelé ekonomicky aktivní
Národnostní složení:

česká
88,05%
slovenská
10,9%
 polská
0,12%
 ukrajinská
0,18%
 maďarská
0,23%
 německá
0,23%
 ostatní
0,29%
439 občanů s byty
1,37% obydleno občas
6,61% neobydleno (přestavba, demolice..)
464 trvale obydlených bytů
83,41% v rodinných domcích
7,76% v družstevních bytovkách
8,19% ve státních bytech
0,64 % ostatní (služební aj.)



Zástavba:
z toho :

Z hodnocení celého roku 1980, z výsledků sčítání obyvatel a z mnohých dalších ukazatelů je
zřejmé, že životní úroveň občanů v naší obci je na vysoké úrovni.
k tomu, aby byla ještě vyšší, musíme všichni přispět vlastní prací nejen ve svůj prospěch,
ale především ve prospěch celé naší socialistické společnosti.

