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   JZD 

 V socialistické obci Drnholec hospodařilo JZD na 592 ha zemědělské půdy.. Z této 

výměry bylo 432 ha  půdy orné JZD konalo 5. března 1958 svoji výroční schůzi. Nově zvolené 

představenstvo zvolilo předsedou  Josefa Hájka, který dosud jezdil s autem.   V družstvu se 

vystřídali i účetní.  Zdeněk beran odešel  z družstva a na jeho místo nastoupila Zdeňka 

Hubáčková, rovněž z Brna.  Vedoucím rostlinné výroby byl zvolen Josef Otáhal, živočišnou  

výrobu spravoval Pavel Polášek.  

 Hodnota pracovní  jednotky byla plánována  na 18 Kč a byla plně dodržena. Naturální 

dávky na  jednu PJ (pracovní jednotku)  byly v hodnotě 6,62 Kč a byly sestaveny takto : 0,4 kg 

žita, 0,71 kg pšenice, 0,5 kg kukuřice a 0,5 litru mléka.  na každé dítě dostali družstevníci 300 Kč 

(měsíčně, ročně ???) a čtvrt litru mléka denně.  

 Dokončením socializace vesnice vznikla JZD starost  o nové stájové prostory. Družstvo 

adaptovalo za významné pomoci vojáků  z patronátního útvaru stájové prostory ze stodol  na 

Dyjské ulici, kde s i zřídilo i samovýkrmnu vepřů.  Rovněž pilně se pracovalo na svépomocné 

výstavbě nového kravína, který byl ke konci roku téměř hotov. 

 Do práce v rostlinné výrobě se zapojilo  hodně žen z domácností.  práce na obdělání 

okopanin byla takto docela dobře zajištěna. Výnosy cukrové řepy dosáhly u jednotlivců až přes 

400q z jednoho hektaru, průměrný výnos z hektaru bylo 370  metrických  centů. 

 JZD prodalo státu:  540 q pšenice, 191 q žita, 1700 q sladovnického  ječmene, 73 q 

čekanky, 138 vagónů cukrové řepy, 5  vagónů brambor,  100q  řepky olejné , 6 vagónů kukuřice, 

157000 litrů mléka, 351 q hovězího masa,  371 q vepřového masa, 45600 kusů vajec a 639 kg 

včelího  medu. 

 JZD mělo tento stav hospodářského zvířectva:   274 kusů krav, z toho bylo 115 dojnic, 57 

prasnic, 180 vepřů na výkrm, 83 kusů chovných kachen a 70 včelstev. 

 Chov slepic byl postižen chorobou, a proto byl likvidován 

 JZD má 127 členů, průměrný věk družstevníků je 45 let. V roce 1958 odpracovali členové 

družstva celkem 47358 PJ. Peněžní hodnota všech PJ za rokj 1958 činila852435 Kč. 

 JZD patřičně dotovalo savé fondy a svým členům zaplatilo z kulturního fondu časopis 

Pálava. Na týdenní zájezd svých členů do Prahy přispělo družstvo rovněž z tohoto fondu. 

 Členové družstva byli na návštěvě ve slovenské družební obci Brodské, v patronátním 

vojenském útvaru.Členové družstva se  aktivně účastnili všech kulturních zájezdů. Rádi jezdili na 

divadelní představení do Mikulova. Zúčastnili se se i zájezdu na  představení cirkusu Dunaj 

v Hrušovanech i zájezdu na  krajskou  slavnost SČSP v Brně-Líšni spojeného se zájezdem na 

Pernštejn. 

 Knihovna JZD  je dosti  rozsáhlá, ale velmi málo využívaná. V příštích letech počítá JZD 

s vybudováním vlastního kulturního střediska 

. 



  Státní statek 

 Po dokončené socializaci vesnice jsou téměř  dvě třetiny občanů zaměstnány na zdejším 

oddělení  ČSSS. Vedoucím oddělení je Klement Špaček, který má široký štáb spolupracovníků. 

 Setí obilovin zvládli zaměstnanci státního statku velmi brzy a kvalitně. K zajištění 

okopávek si obstaralo vedení statku dostatek  sezónních dělníků, kteří byli ubytováni v nových 

ubytovnách na Výsluní. Žně byly na  státním statku zahájeny 15. července. 

 Farma na Výsluní se stále rozšiřuje o další stájové prostory.  V roce 1958 byly postaveny 

velké silážní jámy – věže. Ve stavbě jsou garáže a administrativní budova.  Státní statek opravil a 

v červnu předal do užívání byty v domě číslo 9 na Hrušovanské ulici.  Z dřívějších  devíti bytů 

bylo upraveno jen šest, ale ty jsou  prostornější a mají koupelny. 

 Nejlepší pracovníci: 

JZD 

Bartoloměj Schabatka z rostlinné výroby 

Marie Cibulková z živočišné výroby 

Státní statek 

Christo Vutov z rostlinné výroby 

Ludmila Kuníková z živočišné  výroby 

Ladislav Ryzí z pomocných provozů 

 Oddělení ČSSS v Drnholci obhospodařovalo 2186 ha zemědělské půdy, z toho bylo 1968 

ha půdy orné. 

 Stav hospodářského zvířectva: 1150 kusů hovězího dobytka, z toho 400 dojnic, 54 koní, 

330 ovcí, 380 vepřů na výkrm a 66 prasnic. Státu bylo prodáno: 689 q hovězího masa, 780 q  

vepřového masa, 658 686 litrů mléka, 19 q  ovčí vlny, 4453 q pšenice, 2570 q sladovnického 

ječmene, 1358 q brambor, 35960 q cukrové řepy, 2654 q žita, 493 q řepky olejné.  Průměrný 

výnos cukrové řepy z jednoho hektaru bylo 392 q. Státní statek si provádí orbu vlastními traktory, 

má 7 traktorů kolových a 3 pásové. 

 Dílenský výbor  organizoval pro zaměstnance odborné školení a různé rekreační zájezdy. 

Zvláštní pozornosti se těšil  zájezd na dostihy do  státního  hřebčince v Tlumačově.  Někteří 

zaměstnanci nebo členové jejich rodin se  zúčastnili zájezdů, které pořádala Osvětová beseda   ve 

spolupráci se střední školou do  brněnských divadel.  

  STS 

 Vedoucím  střediska rostlino lékařské služby STS byl v roce 1958 ustanoven Josef 

Konečný z Novosedel. Na středisku výrobním byl  vedoucím Josef Žárský, rovněž z Novosedel.  

Obě střediska mají k dispozici 15 kolových a  tři pásové traktory.  Na obou střediscích bylo 

zaměstnáno 18 traktoristů, jeden  hlídač a sedm kancelářských sil (vedoucí, hospodáři,  

agronomové  aj.) Úkoly  obou středisek  byly velké, ale byly splněny na 110 %. Za dobrou práci  

v STS byl mimo jiné odměněn  traktorista Otto Trpišovský. 

  Myslivost a rybářství 

 Při oddělení ČSSS byl organizován myslivecký kroužek, který pořádál hony na lovnou 

zvěř na pozemcích statku. Celkem byly uspořádány tři hony. Při JZD vznikl rovněž myslivecký 

kroužek, který lovil na pozemcích JZD a uspořádal  čtyři hony. Byly chytány živé koroptve a 

bažanti. Celkem bylo chyceno 288 koroptví a 66  bažantů.  

 Lidová myslivecká společnost existovala v roce 1958 pouze teoreticky. Neměla vlastní 

honitbu a také žádné hony nepořádala. Někteří  členové  LMS byli pozváni  na hon na  ČSSS i do 

JZD, účastnili se odchytu koroptví. 

 Začátkem roku 1958 byla zřízena v lesích  směrem  k Jevišovce státní honitba, do které 

bylo vypuštěno  sto bažantích slepic.  Dne 22. prosince byl  v této honitbě uspořádán 



reprezentační hon  ministerstva zahraničních  věcí.  Zúčastnil ose ho  16 diplomatických zástupců 

cizích  států z Prahy. Hosty vedl náš ministr zahraničních věcí Josef David. Střeleno bylo přes 

400 kusů  různé zvěře. 

 Lesní správa vysadila do rybníčku  u Novákových kapří násadu, celkem 10000 kusů 

rybího plůdku. rybolov na Dyji provádějí rekreačně různí občané . Tito nemají v obci vlastní 

organizaci.  

 V lednu 1956 bylo v Drnholci zřízeno  Lesní středisko. Vedoucím střediska je od založení  

Josef Procházka, který přišel z Valtic. Středisko obhospodařuje lesy mezi obcemi Hevlín – Březí, 

Pasohlávky – Brod nad Dyjí, celkem 1148 ha  lužních lesů.  Lesní středisko  Drnholec bylo za  

čtvrté čtvrtletí 1958 vyhodnoceno jako  nejlepší v lesním závodě  Pálava v Židlochovicích.  

  Včelařství 

 Rok 1958 byl pro včelařství dosti příznivý, nečekané vyšší zimní ztráty byly odstraněny. 

Léčením byla téměř zlikvidována roztočová choroba včel. Organizace včelařů obstarala léčivo i 

potřebné zařízení a prodávala  je členům.  Žel, našli se neukáznění jednotlivci , kteří  léčivo, ani 

lahvičky  neodebrali. Organizace obstarala i knihy pro včelaře začátečníky, ani tyto nebyly 

rozprodány.  

 Chov  včel  byl natolik úspěšný, že včelaři dodali z  350 včelstev téměř 16 q medu. JZD 

rozšířilo chov včel  o  dvacet včelstev. 

  Průmysl a řemesla 

 Do místních komunálních služeb se dnem 1. ledna 1958 zařadil František Ondra, 

autodopravce, František Škeřík, zámečník. V roce 1958 bylo uvedeno do provozu dámské 

krejčovství, kadeřnictví, malířství a zednická opravářská skupina. František Tesařík provádí  i 

fotografování. Od 1. února 1958 bylo  do místních služeb městyse Drnholce přibráno i holičství. 

Jediným  soukromým živnostníkem  v obci  byl v roce 1958 František Ondra na Wolkerově ulici.  

 Služby městyse Drnholec vybudovaly v roce 1958 ještě stolařskou dílnu. V sokolovně 

bylo opraveno topení a i zde bylo toto počítáno jako podnik místního hospodářství, žel ku škodě 

akcí v sokolovně pořádaných. 

 Mlýn v Drnholci dostal počátkem roku  nového vedoucího  Tomáše Kuglera. 

 V tomto roce  přebralo ministerstvo vnitra budovu zámku ke zřízení  skladů pro požární  

ochranu. Budovu částečně opravovali  zaměstnanci místních služeb. Ve skladu je zaměstnáno  

osm mužů . Velké roztrpčení mezi  místními občany způsobilo, že jsou  to  všichni čelní  

funkcionáři  MNV a KSČ (čtyři členové rady MNV, člen MNV, předseda VO KSČ) ač se o 

zaměstnání  ucházeli i jiní občané  

  Obchod, zásobování obyvatelstva 

 V srpnu 1958 byl obnoven  prodej benzinu u čerpadla na náměstí. Čerpadlo obsluhují 

manželé Kocmanovi, kteří mají naproti trafiku. U čerpadla bude postaveno i zařízení  na  huštění 

pneumatik.  

 Ostatní prodejny a provozovny Jednoty nebyly rozšířeny. Na opravě pohostinství na 

Brněnské ulici se pilně pracovalo, ale toto nebylo do konce roku  hotovo.  

  Doprava a spoje 

 Obec s ostatním světem spojuje autobus ČSAD, dopravní linkou Znojmo – Mikulov.  

Dopravní  situace několika jednotlivců se zlepšila zakoupením vlastního automobilu. V obci 

přibývá  motocyklů  různého obsahu a značek. Občanům velmi chybí nedělní spojení k vlakům. 

 Na poštovním úřadě bylo ve  čtvrtém čtvrtletí započato s instalací  automatické telefonní 

ústředny, která má spojovat nejen telefonní účastníky v Drnholci, ale i v okolních obcích. 

 Dále se rozšířil počet majitelů radiopřijímačů, rovněž  počet majitelů televizorů velmi 

stoupl. Ke konci roku 1958 je v  obci asi 30 majitelů televizorů. 



  Místní národní výbor 

 MNV a jeho komise pracují podle předem vypracovaných plánů. Přes veškerou snahu 

tajemníka Blahoslava Procházky bývá MNV Drnholec špatně hodnocen v soutěži národních 

výborů  našeho okresu.  Práci ztěžují někteří členové MNV, kteří odmítají vykonávat jím svěřené 

úkoly, nenavštěvují schůze komisí ani MNV. 

 V červenci a v srpnu zjistila  kontrolní komise ONV různé nepořádky ve finančním 

hospodaření. Pracovník MNV František Kula byl ze služeb  MNV propuštěn a trestně stíhán  pro 

nedbalé vedení účetnictví. 

  Společenské organizace 

 Výbor žen pracuje velmi agilně. K oslavě MDŽ vyšily ženy 80 šátečků. Padesát bylo  

odesláno okresnímu výboru žen, zbývající byly rozprodány mezi obecenstvo na oslavě MDŽ. Při 

oslavě byly odměněny čtyři vzorné pracovnice ( Kateřina Kadlečíková, N. Filipová, Marie 

Zajícová, Zuzana Dimitrovová). Výbor žen aktivně pomáhal při oslavách Mezinárodního dne 

dětí. 

 Vesnická organizace KSČ měla výroční schůzi koncem ledna. předsedou byl zvolen Alois 

Pospíchal. Celá organizace zaměřila svou pozornost na upevňování JZD, dále na získávání 

nových kandidátů na členství v KSČ. Rovněž dalšímu politickému vzdělávání členstva byla 

věnována  značná pozornost. 

 Závodní výbor ROH při střední škole uspořádal ve spolupráci s Osvětovou besedou devět 

zájezdů do brněnských divadel.  Každého zájezdu se zúčastnilo 45 až50 občanů. Dále byly 

zorganizovány dva zájezdy do Mikulova na představení krajského  oblastního divadla, v srpnu 

byl organizován zájezd na představení cirkusu Dunaj v Hrušovanech. 

 SČSP s předsedou Ch. Vutovem obstaral a zájemcům rozprodal  stolní kalendáře. 

V březnu byla uspořádána přednáška o  sovětské Ukrajině, která byla velmi pěkná, ale málo 

navštívená. Spolu s Osvětovou  besedou SČSP zorganizoval zájezd do Líšně na krajskou mírovou 

slavnost . Tento zájezd byl doplněn návštěvou hradu Pernštejna, brněnské ZOO a Kníničské 

přehrady. Na výroční schůzi v listopadu byl zvolen výbor téměř ve stejném složení jako výbor 

minulý.  Schůze byla doplněna vhodným filmem. 

 Československý svaz mládeže se svým předsedou Milanem Jordánem nebyl na veřejnosti 

nijak  zvlášť činný. Pravidelně se scházel na výborových a členských schůzích. Na podzim byl 

založen i pěvecký kroužek, který se velmi těžce probíjel. 

 Požárníci velmi agilně pracovali na vybudování vlastní klubovní místnosti v požární 

zbrojnici, Klubovna byla do konce roku hotova. Požárníci, hlavně dorost, pracovali  velmi pilně a 

obětavě.  Úpravě místnosti věnovali více jak 2000 hodin brigádnické práce a 2500 Kč, které 

získali pořádáním lidových veselic a plesů. v pátek 25. dubna byli voláni k požáru, který vypukl 

v zámku v bytě paní Julie Novákové. Od špatného komína se chytila dřevěná stěna. Požár byl 

brzy uhašen, škoda nebyla  velká.  

 SRPŠ doplňovalo své členské schůze promítáním krátkých filmů. Schůze SRPŠ byly 

hojně navštěvovány.. Rodiče aktivně pomáhali škole při přípravě oslav MDD. SRPŠ 

shromažďovalo prostředky, aby mohlo škole koupit magnetofon. Předsedou i v tomto roce byl 

obětavý Oldřich Jelínek. 

 Červený kříž organizoval zdravotní službu při různých  hromadných akcích. Členky 

pomáhaly také při  rentgenovém snímkování  plic všech občanů prováděném v srpnu 1958. 

 

 

 

 



  Výstavba obce 

 Dům u hřbitova má od konce ledna  své obyvatele. Byt dostal  vedoucí opravny obuvi 

Josef Tomanec s rodinou a traktorista Jan Lipták.  

 Oprava zadní části radnice pokračovala celé první čtvrtletí, poté byly práce zastaveny a 

teprve ke konci roku 1958 byla stavba dodělána.  Místnosti jsou velmi malé, nevhodné za byt pro  

rodinu.  V červnu byly předány byty  na domě č. 9 na Hrušovanské ulici novým obyvatelům. Jsou 

to převážně  pracovníci  státního statku z živočišné  výroby.  

 Konečně byla postavena propagační zeď na rohu u fary. Ve zdi je  jedenáct vývěsních 

skříněk, které budou mít i elektrické osvětlení. Veřejné osvětlení obce bylo důkladně opraveno. 

Všechna osvětlovací ramínka byla opravena a znovu umístěna na svá místa, počet světel byl ještě 

zvýšen. 

 V polovině dubna byla uzavřena silnice okolo kostela pro veškerá motorová  vozidla. 

Dopravní situace na zatáčce u Vašíčkových se velmi zhoršila. Přesto došlo v této zatáčce jen 

k jedné autonehodě. 

 Záchodová jímka na dvoře OSŠ zahálí. Do konce roku nebyly na ni napojeny záchody, 

takže vlhkost působí i nadále na stěny budovy. 

 Ke konci roku byla opravena silnice na Novou Ves. Silnice byla v délce  sedmi kilometrů 

asfaltována. Rovněž úsek silnice mezi statkem a spodní prodejnou Jednoty byl asfaltován 

(Vrchlického ????) 

 Od začátku roku byl navážen kámen na úpravu Lidické ulice. Někteří občané, obyvatelé 

této ulice, sami kámen rozvezli a rozhrabali po délce i šířce ulice, hlavně před svými domy. Jiní 

si toho nevšimli a nezúčastnili se ani  vyhlášené brigády I členové MNV pracovali dne 22. června 

na úpravě této ulice. 

 Během roku byly zpevňovány a  upravovány oba  břehy řeky Dyje od splavu až k mostu. 

Kámen potřebný na zpevnění byl dovážen až z okresu Moravský Krumlov. Písek na výrobu 

cementových dlaždic na úpravu cesty byl získáván přímo z Dyje. 

 Hmotná úroveň obyvatelstva je dobrá. projevilo se to hlavně v nákupu televizorů, praček, 

radiopřijímačů, motorových vozidel i  v oblečení občanů. Mimo to mnoho občanů si opravuje 

svoje domy, vyměňují okna, opravují střechy a obnovují zařízení bytů.  Rovněž velký zájem  o 

různé zájezdy toto potvrzuje. Mnoho občanů si také pravidelně spoří. Je i dost těch, kteří místo na 

sebe a svoji práci spoléhají na štěstí a sázejí  do  sportky velké částky. Ve velké většině jsou 

zklamáni. byl o několik větších výher, dokonce i 40000 Kč, ale částky vsazené  za uplynulý rok 

jsou jistě v souhrnu  větší 

  Zdravotní poměry 

 Očkování proti dětské obrně pokračovalo v lednu i  v dalších měsících. Zdravotní stav 

občanstva se zlepšil. Náchylnost k pití alkoholických nápojů neklesla ani  po zdražení těchto 

nápojů k 1. dubnu. Částka, která byla směněna za  alkohol se  nedá zjistit, ale je to jistě  

úctyhodné  číslo.  V obci se vyskytly jen ojedinělá onemocnění infekčními chorobami.  

 Hydrant na Hornické ulici byl  v období mrazů uzavřen a polámaná pumpa na Palackého 

ulici znovu ohrozila zásobování dobrou pitnou vodou.  

  Pohyb obyvatelstva 

 V roce 1958 se narodilo v obci Drnholec  sedm dětí (4 chlapci a 3 děvčátka). V porodnici 

ve Valticích se  narodilo zdejším maminkám ?? dětí (nezjištěno, nezaznamenáno) 

 V uplynulém roce zemřelo v obci  pět osob (4 ženy a 1 muž) Byl to pan František Šmíd, 

zaměstnanec ČSSS, velmi oblíbený  občan Pohřbu se zúčastnilo velké množství lidí.  

 V tomto roce bylo  uzavřeno na MNV deset sňatků. Počet obyvatel  se ko konci roku 1958 

pohybuje kolem 1860. 



  Kulturní poměry v obci 

 Osmiletá střední škola měla ke konci tohoto roku 16 tříd  se 460 žáky. Střídavé vyučování 

měly obě třetí a čtvrté třídy. V učitelském kolektivu  je 11 mužů a 9 žen i s vychovatelkou 

družiny mládeže. 

 V mateřské škole  jsou tři zaměstnankyně. Žáci OSŠ připravovali vždy vhodné kulturní 

programy k různým slavnostním příležitostem.Velmi zdařily byl Mezinárodní den dětí. Žáci, 

hlavně nižších ročníků, připravili se svými učiteli různé scénky a výstupy, které předvedli 

v různých maskách.Pěkné prostředí, krásný letní den přilákalo  spoustu návštěvníků . Děti  

dostaly jako občerstvení limonádu, zákusek, mražený smetanový krém Ledňáček. 

 Po několikaleté přestávce bylo v Drnholci nacvičeno a sehráno ochotnické divadlo. Na 

programu bylo dílo polského autora Pan radní si neví rady.. ve hře, kterou režijně řídil Bohumil 

Ott účinkovali: Marie Lekešová, Marie Ondráčková, Hana Oplatková, Milan Jordán, Miloš 

Valoušek, Bohumil Ott a Jiří Jelínek. Ve hře účinkovali také žáci, kteří se  učí hře na různé 

hudební nástroje v hudební škole při zdejší Osvětové besedě.  

 Vedoucím Osvětové besedy byl Karel Vorel, zástupce ředitele OSŠ .Měl okruh 

spolupracovníků, kteří mu pomáhali zajišťovat různé politické i kulturní akce. 

  Různé události ze života obce 

 Velkou pozornost v obci vzbudilo vypuštění třetího  sovětského sputniku. naši občané 

často pozorovali přelety této umělé hvězdy. 

 Dne 14. května havarovalo v zatáčce u Vašíčkových vojenské nákladní auto. naštěstí 

nebyl nikdo zraněn, ale auto nebylo schopno další jízdy. Podezdívka a plůtek zahrádky byly  

poškozeny. 

 Dne 14. červan byli zástupci MNV a JZD ve slovenské obci Brodské k navázání  

přátelských styků. Čtvrtého července navštívili naši obec zase  Slováci .po  uvítání na MNV a po 

o bčerstvení se vydali hosté i domácí na prohlídku objektů  státního statku na Výsluní.  potom si 

prohlédli objekty JZD. Před obědem se zastavili ještě v jeslích, které se jim  velmi líbily. Po 

obědě, který byl  připraven v kuchyni mateřské školy se rozvinula debata ve skupinách.  

Odpoledne si hosté prohlédli také včelín JZD. Den  končil v družné zábavě teprve pozdě v noci. 

Hosté i domácí  se velmi těžko rozcházeli. 

 Večer druhého srpna se přehnala přes naši obec větrná bouře, která strhávala křidlice ze 

střech, lámala a vyvracela stromy.  

 Poslední listopadový den havaroval  na silnici  u domu Karla Nováka občan Karel Kočiš. 

Zkoušel vlastnosti a sílu nové motorky, nesprávně předjížděl a s těžkými zraněními skončil 

v nemocnici ve Valticích.  

  Přehled počasí 

 Začátkem ledna bylo mrazivé  počasí bez sněhu. V polovině měsíce mrazy polevují, 

nastává teplé počasí, dá se orat. Kolem 24. ledna zamrzlo  a následující den začalo sněžit. malá 

sněhová pokrývka se udržela do začátku února. V druhé třetině února je teplé jarní počasí 

s denními teplotami až 18 C. devatenáctého února přimrzlo a  následující den leží poprašek  

sněhu, který přes den roztaje. Nastává  chladnější počasí s mrazíky a trvá do konce měsíce. 

Podobné počasí se udrželo i v březnu. Jedenáctého března začal hustě padat sníh.  Velký vítr 

sfukuje množství sněhu  do zátiší a vznikají závěje místy až  40 cm hluboké ,které ohrožují 

dopravu. Koncem  měsíce března silně prší. V dubnu se střídá deštivé počasí se suchými dny, kter 

éumožnily setí jařin na státním statku.  Květen začíná suchým počasím. Kolem  5.  května se 

otepluje a 11.  května byla naměřena teplota 31 C ve stínu. květen  je  velmi  chudý na dešťové 

srážky. Neblaze ovlivnil odnožování jařin,  zpomalil  růst  cukrové řepy  i ostatních plodin a 

snížil jejich výnosy. 



 Teplé počasí s občasným deštěm nastává  v červnu. Kolem dvacátého se ochladilo a 

nastalo deštivé počasí, které se protáhlo až do července .Toto ohrozilo úspěšný průběh a ukončení 

senoseče. Od  šestého července nastává horké letní počasí s denními teplotami 25 – 30 C. Teplým 

počasím začíná i srpen. Druhého srpna ve večerních hodinách se přehnala přes obec prudká 

vichřice, která strhávala křidlice ze střech, lámala a vyvracela stromy. Na křižovatce silnice  

Drnholec – Brod nad Dyjí – Mikulov vyvrátila statný topol  o průměru 60 cm.V lužním lese bylo 

vichřicí způsobeno velmi mnoho  škody. Celkem bylo z vyvrácených stromů získáno 1500 

kubických metrů dřeva vrbového a topolového. Při vichřici bylo  v sadech otlučeno tolik jablek, 

že je sběrna vykupovala celý týden. Platila  šedesát haléřů za jeden kilogram. 

 Září bylo  celkem  teplé a slunečné.  ke konci měsíce nastává deštivé a mlhavé počasí, 

které pokračuje i v říjnu.  Těmito dešti je ohrožena bohatá úroda vinné révy. Hrozny hnijí na 

keřích a nebylo  řídkým zjevem, že  se hrozny sbíraly v nepromokavých  pláštích a vysokých  

gumových  botách.  Teprve ke konci měsíce se počasí lepší, Listopad začíná mlhami a deštěm. 

Deštivé počasí velmi ztěžuje dobývání a odvoz cukrovky. Naložená auta a traktory musela být 

často vytahována z bláta polí pásovými traktory. Teprve v prosinci začíná  trochu mrznout. 

Mrazy jsou jen slabé a netrvají dlouho. Vánoce jsou na blátě. Do konce roku nemrzlo, ani 

nepadal sníh. 

 V roce 1958 spadlo méně dešťových srážek než v suchém roce 1947. Úrodu zachránily 

deště koncem května. Hektarové výnosy ovšem citelně poklesy. Teplé a suché počasí mělo vliv 

na úrodu vína, která byla velmi bohatá. velká byla i  úroda jablek, švestky nebyly skoro žádné. 

jablka k uskladnění byla k dostání již za  jednu korunu  za 1 kg, švestky se prodávaly  za 2 – 2,50  

Kč za 1 kg  

 

 Rok 1958 zaznamenal nové úspěchy v práci a budování naší obce. Můžeme být na 

vykonané dílo hrdí. Nebuďme ale pyšní a přiložme ruku k další práci pro  zvelebení a zkrášlení 

našeho Drnholce! 

   

 

  

         Bohumil Ott, kronikář  


