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Čtení z místních kronik 

 

 

Obecní kronika 1962 

 

Kronikářské zápisy pro rok 1962 

 
 Tyto záznamy, co do počasí dosti abnormálního roku, chceme si rozdělit dle hlavních 

norem psaní kroniky, ale budeme tyto odstavce naplňovat životem obce, aby události roku byly 

poučením pro budoucí generace. 

 Plán rozvrhu kronikářských zápisů máme takto: 

 počasí a zemědělství 

 výstavba obce 

 kulturní věci – škola, film, přednášky, oslava státních svátků, podíl 

obce na rozhlasu a televizi, sportovní události, akce Z a jiné 

 věci místního  hospodářství  - obchody, samoobsluha, zásobování obce 

 demografie obce – úmrtnost, nemocnost ,svatby, vítání do života, 

narození, epidemie, úrazy, neštěstí 

 věci správy obce, činnost MNV a komisí 

 

Celkový ráz počasí 

 Letos byla velmi pozdní vegetační doba a jednotlivá údobí nástupu  vegetačních fází. 

 

  Počasí dle jednotlivých měsíců (měření  meteorologické stanice Mikulov)  

 leden – byl příliš teplý a bylo málo vláhy 

 únor – zimní měsíc,, 13 x padal sníh 

 březen  -měsíc absolutně studený ,žádné polní práce, vegetace spí 

 duben – poměrně suchý, pozdní jaro a pozdní vegetace 

 květen – deštivý a chladný, souhrn srážek přes 100 mm (přesně 107,5mm) 

 červen -  měsíc suchý a poměrně teplý (dokonce přes 30 C) 

 červenec – suchý ,pozdní žně, mnohokrát velmi čistý vzduch 

 srpen -  suchý a horký ,nejvyšší teplota 32 C 

 září -   měsíc suchý, brzký začátek padání listí 

 říjen – suchý, brzký příchod zimy, časný odlet čápů a vlaštovek 

 listopad – mokrý, od 16. listopadu už mrazy 

 prosinec – mrazivý, suchý,  hodně mlh a málo sněhu, o  vánocích  mrazy –14 C 

 

Zemědělství 

 Letošní zima byla velmi krutá  a velmi dlouhá ,byla první z dlouhých zim, které se často 

opakují. Sněhu bylo velmi málo a ještě v březnu  byl ranní teploty vesměs pod 0 C.  V březnu 



1962 byl ocelkem 21 dnů s ranním mrazem Sedmkrát byl v tomto měsíci celodenní mráz. Proto 

se vegetace probudila k životu až v dubnu a teprve od poloviny měsíce byly ranní teploty nad 10 

C. Měsíční průměr teplot v březnu byl jen 1,3 C.. Jarní práce začaly letos velmi pozdě až kolem 

12. dubna 

 Co předcházelo jarním pracím?  Celý  únor a březen se na pole vozil hnůj a močůvka, 

byla provedena generální oprava strojů, hlavně traktorů. Letos byl také  proveden půdoznalecký 

průzkum obce. Z obšírné zprávy o tomto průzkumu vyjímáme tyto údaje: 

 Bylo pořízeno 233 půdních sond (212 základních a 21 výběrových, dále bylo pořízeno 

512 půdních vzorků. 

 Geologický obraz městyse Drnholce a jeho okolí je tento: Jsou  zde tři základní půdní 

trasy: 

 substráty sprašové 

 kvalitní černozem 

 černá země karbonatová 

Poznámky: 

 V některých polohách je velmi kvalitní půda, kde sprašový pokryv je  hluboký. Kde 

sprašový pokryv je hluboký ,tam nejsou ani štěrkové , ani písčité terasy. Jsou však   štěrko 

pískovité v trati k Litobratřicím po obou stranách silnice na ploše přes 200 ha. Zde jde štěrkový 

podklad až k povrchu, proto bývá  v této oblasti směrem na Litobratřice citelný  nedostatek vláhy 

(sklizeň kukuřice a brambor je zde nepatrná. Lépe se zde daří žitu a ječmenu. 

 V katastru Drnholce jsou také ostré svahy, především na přechodech terénu. Zde se jeví  

velmi značně účinky  půdní eroze., kde nacházíme: 

  humus – často smytý a odplavený 

 zde jsou též zrušené vinice 

 také sady, hlavně s broskvemi, meruňka, také i vlašské  ořechy 

 

V katastru obce je též Dyjská niva, kde jsou lužní půdy, Levá strana z těchto niv má pole, role a 

louky . Zde pozorujeme mírné zasolení půdy a akumulaci rozpustných solí. 

 Shrneme-li geologický průzkum, můžeme půdn íobraz rozdělit na tři geologické profily:: 

 kvalitní černá zemina a štěrkopísečné trtě 

 ostré svahy s velkou erozí 

 lužní půdy s mírným  zasolením 

V tomto roce (1962) byl též  učiněn geologický  průzkum  k hledání nafty s tímto 

výsledkem:V hloubce asi 300 m byla nalezena malá stopa po naftě. Potom byl vykonán zához děr 

a vyplacena odměna občanům ,kteří pomáhali 

Jak bylo  letos oseto? (zpracováno podle osevních výkazů) 

 kukuřice – zrno   175 ha 

 kukuřice -  siláž   201 ha 

 cukrovka    188 ha 

 řepa krmná   26 ha 

 vojtěška    348 ha 

 brambory      35 ha 

 pšenice jarní     60  ha 

 brambory rané     10 ha 

 ječmen        22 ha 

  kukuřice        22 ha 

 ječmen         22 ha 



 kukuřice (navíc)    22 ha 

 slunečnice     5 ha 

 

Pozorujeme proti dřívějším letům pokles u brambor, pšenice a ječmene. 

  Poznámky: 

 K 5. březnu byly nakličované rané brambory, přihnojování  obsahovalo hojně umělých 

hnojiv, často bylo konáno letecky.  

 Řepka byla letos do 3.  května zaorána a místo ní zaseto 15 ha hořčice a 5 ha  slunečnice 

 Kvůli úplnosti  budiž zde zapsán výsledek hospodaření v roce 1961 

 

  Rok 1961 

 V rostlinné výrobě bylo sklizeno: 

 34 vagónů obilovin a to: 21 vagónů podle smluvních závazků, 3 vagóny naturálií členům, 10 

vagónů pro skrmení 

 Plán výroby brambor byl ovlivněn nepříznivým  počasím, brambor bylo letos méně 

 Bylo vyrobeno  12 vagónů kukuřice podle smluvních závazků, 15 vagónů vojtěškového 

semene bylo celé dodáno státu 

 Nízké výnosy  byly zapříčiněny suchem  , hlavně v letních měsících a skoro katastrofickým 

výskytem polních myší 

 Špatný byl vývoj řepky na podzim 1961, z plochy 22 ha bylo 12 ha zaoráno 

 Z vinic bylo dodáno 233 q hroznů, plán ale byl 600 q, byla salbá násada hroznů a  celkem 

slabá úroda 

 Hospodářství  Jevišovka  bylo letos zasaženo velkým krupobitím, které  je úplně popsáno 

v obecní kronice jevišovské (zásluhou učitelky Jedličkové, která pořídila i  kresby toho 

krupobití   

 

 

plánek v obecní kronice Drnholce  str 284 

 

  Výsledek pozorování (vysvětlivky) 

a) meteorologická značka pro krupobití 

b)  číslice 2,3 nad značkou znamenají intenzitu krupobití (2=silné, 3=velmi silné) 

Pole byl po krupobtí  jako rozdupaná 

Kroupy ležely ještě  ipříští den 

Učitelka M. Jedličková pořídila též fotografie krupobití 

 

  Slovo ke krupobitím v katastru Drnholce 

Krupobití  je v oblasti mikulovské dvojího druhu , a to tažná a místní. 

Tažná krupobití zasáhnou obyčejně velká území, a to s užším  nebo i širším  prostorem. 

převládající  směr   krupobití v mikulovské oblasti je západní – jihozápadní a jhovýchodní 

Obyčejně rozeznáváme dva tahy )směry: 

I. Mikulov-Brod-Drnholec-Pasohlávky – Mušov 

II. Rakousko – Mikulov – Klentnice – Pavlov – Milovice – Bulhary – Zaječí… 

Jiné krupobití  je místní a má  úzký okruh .kroupy se na určitém místě takřka vysypou, aniž 

by poškodily  sousední tratě a místa 

Drnholec  byl krupobitím zasažen proti ostatním obcí poměrně málo :Míníme krupobití ničivé  

-které ničí obilí, vinohrady , ovocné stromy a polní kultury 



Stará kronika  města z roku 1690 

 Vypravuje nám  jen o jednom  velkém krupobití ze dne 2. července 1731, které zničilo 

vinohrady a pole tak, že „nebylo poznat ,kde je pole  oseté a neoseté“. To je jediný případ 

ničivého krupobití z období let 1690 – 1835. Jistě byla v Drnholci menší  krupobití, která 

však kronikář nezaznamenal 

   Jiné  zemědělské aktuality obce 

I. Tabulka agrotechnických termínů a jejich plnění: 

a) Jarní práce. velmi pozdě až 12. dubna pro četné mrazy 

b) 1. etapa:  

 setí jařin 

 setí krmné řepy 

 setí cukrovky 

 setí kukuřice 

 setí směsek 

2. etapa: 

 plečkování řepy 

 okopávky 

II.     Žně začaly letos  až kolem 1. srpna .Byl nedostatek náhradních dílů a traktoristů. 

Plán provést zně  za 18 dní nebyl splněn pro velkou poruchovost strojů. Poruchovost strojů 

byla jakousi metlou našeho kraje. Nejvíc scházely malé drobné součástky (kolečka aj.) Lidé 

jezdili až  do Brna a do Ostravy, vraceli se však často s nepořízenou: 

III:  Zprávy ze schůzí  nám vypravují : „Dodávka ječmene byla překročena, výkup 

pšenice splněn v termínu, kontigent mléka nebyl  splněn. 

V Drnholci  zaseli mnoho ozimé pšenice, ale tato pšenice nemá v katastru obce vhodné  

podmínky, poněvadž podnebí je už zde  trochu drsnější než kolem Pálavy. Ozimá pšenice 

dala malý výnos, místo ní zasela se jarní. V Drnholci jsou jarní mrazy četné. 

Přišly brzo podzimní práce…. 

Podzim byl celkem pěkný, práce se udělala včas. v září a v říjnu byla zaseta ozimá 

pšenice a ječmen. Už dříve byla zaseta řepka, která letos pěkně vzešla. Letos se sela  jiná  

ozimá pšenice, a to Valtická, která má větší odolnost proti mrazům 

V říjnu začala  sklizeň cukrovky, výnos byl dost velký (600 – 700q/ha). I cukernatost byla 

větší díky  větším srážkám 

Zima přišla letos brzo……. 

Už začátkem listopadu byly mrazy a mnoho práce zůstalo nedodělané. i četné stroje 

zůstaly – ne bez viny družstevníků – na polích. 

  Jak vypadaly jiné obory zemědělství? 

Členové ČSSS a též četné domácnosti si dali závazek dodat 10000 kusů vajec navíc a 

tento závazek čestně splnili už k   15. červnu  1962. Celkem záhumenkáři dodali 64000 kusů 

vajec. 

Vojenská posádka pomáhala při podmítce , na polích střídavě pracovalo 16 vojáků, i když 

často pršelo. 

Zelenina nedávala letos očekávaný výnos, na jaře bylo noho mrazů 

Letos bylo likvidováno zdejší jednotné  zemědělské družstvo. 

 

 

 

 



  Jak probíhala likvidace? 

Půdní držba vypadala takto:   

 Katastrální  území celé obce       2028 74 32 ha  

( Zřejmý nesmysl, pravděpodobně  poslední dvě čísla  jsou m2,další dvě znamenají ary a 

první dvě,tři ,resp. čtyři čísla  označují hektary.) 

 z toho má státní statek      1338 47 64 ha 

 JZD         490 12 68 ha 

 záhumenkáři JZD           34 78  00  ha 

 MNV a ostatn í soc. sektor         24 08  00  ha 

 drobní držitelé půdy        141  28  33 ha 

Pozemky byly zahrnuty do půdní držby státního statku 

Jiné poznámky: 

 Při arondaci dostalo JZD pozemky blízko Drnholce 

 Dobytek a stroje družstva byly v pořádku 

 Družstvo se nezabývalo ani pěstováním vinné révy, ani tabáku, ani jiných speciálních 

rostlin 

 JZD však pěstovalo pěknou zeleninu s pěknými výsledky 

 Hospodářství JZD nebylo narušené nepříznivými výsledky jiných družstev 

Ale situace v JZD Drnholec byla  přesto velmi špatná z těchto důvodů: 

 Všude byla pozorována špatná pracovní organizace 

 byla špatná účetní evidence, mnohé knihy nebyly vůbec vedeny 

 Byla pozorována masová nespokojenost mezi členy 

 Ohledně stavu pracovníků byla značná fluktuace a špatná pracovní morálka 

 V družstvu byl též značný nedostatek pracovních sil, jedna dojička měla na starosti až 24 

krav 

 Žně v roce 1962 byly provedeny pozdě, nekvalitně a  neúplně 

Postup  převzetí 

 Už v roce 1961 bylo převzato 100 ha půdy 

 byla však určena objektivní škoda: Záplavy řeky Dyje vymočily silážní plodiny a 

odplavily mnoho sena 

 Dále bylo letos (v roce 1962) velké  a katastrofální  sucho, proto byl též nedostatek krmiv 

 

Schůze z 31. srpna 1961 rozhodla, že majetek družstva má být převeden na ČSSS (státní 

statek) Toto rozhodnutí bylo potvrzeno přípisem ONV Břeclav dne 18. prosince 1961 

 

Bylo převzato: 

1. pracovníci v počtu 101 osob,  z toho 45 mužů, 40 žen, ostatní administrativní pracovníci 

2. základní stádo v počtu 127 krav, 50 prasnic a 17 koní 

3. budovy, stavby, stroje, nářadí, dopravní prostředky,  porosty, sady, vinice 

4. provozní zásoby 

5. polní inventář 

6. mladá zvířata 

 

Hospodářství družstva bylo začleněno k hospodařství ČSSS n.p. Drnholec. Převzetí 

probíhalo hladce, předání řídila osmičlenná  komise. byly také utvořeny komise pro inventarizaci 

(základních prostředků, strojů ,polního inventáře, inventáře zvířat, ostatních zásob a finančního 

majetku) 



Dodatky k zápisům ohledně zemědělské výroby pro rok 1962 

 

 Uvádíme zde zajímavou statistiku stavu ovocnářství v Drnholci 

Drnholec měl už v minulých letech, hlavně 1800 – 1930 pěkné vinohrady, sady a též 

pěkné ovocné zahrady. Známé bylo pěstování  jedlých kaštanů a rajčat, 

 

Statistika stromů a keřů  k 30. dubnu 1962-1963 

 

  1962 1963 

1. jabloně 415 385 

2. hrušně 199 219 

3. třešně 224 234 

4. višně 187 127 

5. broskvoně 178 118 

6. meruňky 302 352 

7. švestky 723 573 

8. slivy, mirabelky 152 152 

9. ořešáky 449 389 

10. angrešt 87 177 

11. rybíz 590 500 

12. maliny 63 63 

 

Z tabulky jasně vyplývá, u kterých druhů byl přírůstek a kde se počet  kusů  stromů , resp.  keřů 

naopak snížil 

 

Statistika osob trvale činných v zemědělství 

 

1 JZD =88 osob byli převedeni do ČSSS  

2 jednotlivě pracující zemědělci 352 osob 179 mužů, 173 žen 

3 jinde zaměstnáni 186 146+40 

4 nemající jiné zaměstnání 166 33+133 

5    

 

 

 Psů bylo v Drnholci 179. 

 

   Výstavba obce roku 1962 

 Letos si občané velmi často a poměrně lacino opravovali rodinné domky. Některé z nich 

byly už  hodně zchátralé, jiné už velmi staré (z let 1830-1840).  Opravy si občané prováděli sami 

nebo  pracovníci Komunálních služeb městyse Drnholce. 

 Byly též opravované zaostalé sklepy, mnohdy nebezpečné pro děti. Sklepy pocházejí z let 

od roku 1700. 

 Bylo dáno v několika případech povolení zrušení starých pomníků  na zdejším hřbitově, a 

to zas účelem zhotovení nových pomníků. Hřbitov byl letos pietně opraven. 



 K svátku památky mrtvých  1. listopadu (citováno přesně podle zápisu kroniky) přišlo už 

v tomto roce mnoho cizinců a bývalých německých občanů, aby navštívili hroby svých 

příbuzných. 

 

   Turistika kolem Pálavy 

 Brzo po otevření přechodu do Rakouska u  Mikulova,  poblíž rakouské obce Drasenhofen, 

byl turistický ruch čím dál čilejší. Mnohá  auta nesla různé značky, hlavně z Rakouska a 

z Německa, bylo však  i vidět jiné značky, francouzské, belgické a též americké.  

 Turistický ruch se stupňoval od roku 1960, nejvíc čilý byl na jaře, v létě, na Všech 

Svatých a na Vánoce. Chování turistů z ciziny bylo ve  většině případů korektní, byly však i 

případy, že někteří cizinci, hlavně z Německé spolkové republiky, ukázali vyhrocený 

revanšismus. Byli však rázně odmítnuti, někteří i vyhoštěni z republiky. 

 

   Pár statistických údajů 

 K 31. prosinci 1962 čteme v soupisu bytů k předání 39 bytů a 28 domů (?) 

 Počet obyvatel v obci v roce  1962 bylo 1950 osob. 

 Kupní cena domku a zahrady byla v roce 1962 13914 Kč 

 Pro okrasu městyse bylo letos zakoupeno 50  kusů okrasných javorů a 50 okrasných akátů 

 Letos byla provedena oprava tělocvičny a úprava hřiště 

 Komunikační spoje mají  letos tyto rozměry: 

  dlážděné komunikace   1 km 12 m 

 štěrkové komunikace        63 m 

  nezpevněné komunikace  2 km 45 m 

V letech 1947-8 bylo na jižní Moravě vysazeno hodně větrolamů. Letos byly na 

drnholeckém  katastru větrolamy zrušené, a to v rozloze 3 ha 48 arů. Povolení bylo dáno ONV a 

půda byla přeměněna na ornou půdu. 

   

  Jak byly letos studně? 

Situace s pitnou vodou a svodou ve studních byla v drnholci často svízelná.  Z celkového 

počtu 58 studní byly jen dvě studně nezávadné. Lékař dal však rodičům upozornění, že  ani voda 

z těchto dvou studní nesmí býti užívána  pro  kojence do šest iměsíců. 

ostatní studně byly všechny závadné. Stav studní v obci  je velmi špatný a soukromých 

bytech a domech přímo dezolátní. Splašky a odpadky zatékají přímo do studní. Kašna na náměstí  

měla  však až d oroku 1945 vždy čistou dobrou vodu. zde byla voda zachycena z praenů, které 

prýští na trati dnes  zvané Na výsluní. 

  

  Jak byla hasičská zbrojnice? 

Zbrojnice byla opravena  v roce 1959. je stavěna z tvrdého  materiálu a má nákaldní auto 

a motorovou stříkačku. 

 

Zámek, který má pestrou historii, nesloužil  letos kulturním účelům, v zámku byly 

umístěny sklady. 

V obci jsou četné kulturní  památky: 

 Zámek s parkem – majitel KNV Brno 

 starobylá radnice z roku 1400 (?) – majitel MNV Drnholec 

 farní kostel  sv. Trojice z roku 1750 – majitel  církev římskokatolická 

 fara a farní úřad z roku 1500 – majitel  církev  římskokatolická 



 mariánský sloup na náměstí  z let kolem roku 1680 majitel MNV Drnholec 

 rožní dům č.4 – majitel MNV Drnholec 

 socha sv. Jana Nepomuckého z let kolem roku 1700 

 socha směrů světových, tzv.  „socha poštovní“ u mostu  - majitel MNV Drnholec 

 

Drnholec byl v roce 1960 prohlášen za částečnou městskou rezervaci 

 

   Kulturní události v obci roku 1962 

 Kulturní činnost městyse byla v roce 1962 bohatá. Též školní děti se hodně  podílely, aby 

život byl krásný a bohatý. Chceme zde vylíčit kulturní život obce, jak nám vypravují prameny a 

písemnosti MNV a občané – svědci událostí.  

 Již na počátku roku byla změna ve funkci tajemníka, dosavadní tajemník s. A. Pospíchal 

byl zproštěn funkce na vlastní žádost. Novým tajemníkem byl zvolen s. Berka, aktivista ONV. 

 V lednu bylo také školení poslanců  národních výborů, kterého  se zúčastnili všichni 

poslanci MNV. Zajímavá byla témata školení: Situace na státním statku (stav pracovníků a učňů, 

komplexní mechanizace, BSP (brigády socialistické práce), mzdové fondy, pravomoc a 

odpovědnost MNV. 

 Dne 26. března  bylo slavnostní zasedání  pléna MNV. Všemi byla podepsána rezoluce 

pro Výbor obránců míru ohledně svobody Kuby. Účast byla slušná, 180 osob, po zasedání byl 

promítnut film „Vstanou noví bojovníci“ 

 Desáté výročí PS VB (Pomocné stráže Veřejné  bezpečnosti) bylo slaveno velmi pěkně 

dne 27. července za účasti  více  než 200 osob. Nadp. (praporčík nebo poručík ?)  Žůrek pronesl  

referát o práci jednotky VB v Drnholci 

 Jaký byl stav  pracovníků MNV?  (pisatel kroniky měl zřejmě na mysli poslance MNV) 

Počet členů : 26, z toho 6 žen, dělníků  je 20, 2 úředníci,  4 ostatní inteligence. Odvoláni  byli 

letos dva poslanci, nově zvoleni také dva,  člen ů rady MNV je devět. 

 Bylo ustanoveno osm komisí: finanční, pro veřejný pořádek, pro výstavbu, pro  místní 

hospodářství, plánovací, kulturně školská, zdravotní a zemědělská. Počet  členů v jednotlivých  

komisích mezi  pěti až osmi. Členek  Výbor žen je 18. MNV odebírá  letos  devět časopisů, 

během roku byl  však jejich počet snížen na pět 

 

   Jak vypadala letos péče  ozdraví? 

  v roce 1962 bylo ošetřeno v OÚNZ (okresní  ústav národního zdraví) 4294 pacientů, 

z toho bylo 25 případů těžkých.Letos bylo 100 případů chřipky, práce  neschopných, dva případy 

byly  těžké.  

 U nás v Drnholci byly tyto zdravotnické akce: 

 byli prohlédnuti všichni zaměstnanci NHKG 

 Pro  zaměstnance ČSSS (státního statkuu)byla 24. března přednáška o brucelioze a jejím 

škodlivém vlivu na člověka. 

 V agitačním středisku byly přednášky o infekčních chorobách  a o první pomoci při úrazech 

 Pracovní neschopnost klesla letos na 30 –35 případů. 

 Převládající nemoci: angína a katary horních cest dýchacích 

 Ohledně opilosti alkoholem, která je i Drnholci zjevem běžným, avšak nežádoucím, bylo 

letos v obci případů mnohem více. Opilost chronická byla zaznamenána u tří osob 

 Kalmetizace byla  letos provedena u 94  osob. Uskutečnila se kontrola očkování proti TBC u 

dospělých. Dále bylo zajištěno maso pro osoby trpící cukrovkou.  v obci  to jsou dvěc osoby 

narozené v letech 1902 a1907 



   Jak to vypadalo  v jeslích? 

 V jeslích byla letos velká absence dětí, částo jich scházelo 18 – 25 .Příčiny byly dvojí: 

a) epidemiologické  -nemoci horních cest dýchacích, chřipka, záněty středního ucha, nemoci 

z nachlazení 

b) vnější – chladné jesle, studená chodba a studená umývárna, děti se nachladily v samých 

jeslích 

Morbidita (nemocnost) v jeslích v letech 1960-62 byla rýma, kašel, kopřivka. průjem, 

zánět ušní, opar na obličeji, bolák na ruce, vyrážka v obličeji, zduření žláz, rozbitý ret, 

vřed na oku, ekzém na ruce, bolavý nos……. 

 

  Slovo o hygieně v Drnholci 

 Hygiena bydlení se jen zčásti zlepšila, občany bylo pořízeno hodně nového nábytku, 

nových oken, praček, nového náčiní pro domácnost. Přece však mnoho domů je ve špatném  

stavu, stavěné z kotovic. I čistota v domácnostech samých je mnohdy nízká (špinavá kuchyně, 

špinavé prádlo). Jakousi kuriozitou v Drnholci bylo, že některé rodiny praly prádlo v Dyji u 

mostu. Voda v Dyji je někdy velmi závadná a znečištěná 

 Hygiena ulic a veřejných místností není též dostatečná. Na ulicích je mnoho prachu, bláta 

a nečistoty. Stalo se často, že močůvka tekla na ulici proudem. Pro hygienické poměry v obci  je 

význačné, že pohostinství na Hrušovanské ulici bylo úředně zavřeno „pro špatné provozní 

místnosti“. 

 Hygiena domů také není valná. Jen několik rodin pochopilo  výzvu národního výboru, aby 

občané opravili a zkrášlili svá obydlí. Některé domky jsou v ubohém stavu, přesto ke konci roku 

byl počet opravených domků větší než se předpokládalo. 

 Osobní hygiena je sice lepší, lidé dávají více pozornosti na infekční nemoci, hygiena dětí 

je však nedostatečná , a proto nemocnost dětí je značná. 

 Směrnice pro čistou a zdravou  obec by byly: 

1. Provádět důsledně čistotu ulic a prostranství 

2. Výsadba  dřevin, parčíků, remízků. ovocnýcch stromů 

3. Vzorná čistota v jeslích a v mateřské škole, postavit nové moderní jesle 

 

Pěkná, zdravá a čistá obec  je pýchou naší vlasti a pramenem dobré práce, jak již Lenin  

často podotýkal 

 

  Příloha ke kulturní stati kroniky pro rok 1962 

    (autoelaborát Dr. Macek) 

 

Obraz  morbidity (nemocnosti) a mortality(úmrtnosti) pro městys Drnholec pro  léta 1950-63 

 

 Obraz úmrtnosti je dán obrazem nemocnosti, která byla příčinou úmrtí. Kausistika 

nemocí obsahuje tyto nemoci: TBC, rakovina, nemoci mozkové, srdeční nemoci, sešlost věkem, 

slabost (dětská), nemoci střevní a úrazy. 

 V letech 1950 – 63 bylo v Drnholci 11 případů plicních chorob:. TBC 3 případy, 

bronchopneumonie 4 případy,  zápal plic 1, záducha 3. Na TBC zemřeli 2 dospělí a jedno dítě, 

věk u dospělých byl vesměs mladistvý mezi 40 a 50 lety ??? 

 Rakovina (cancer) a diabetes. Druhy rakoviny byly: rakovina jater a žaludku,  pankreas a 

plic. Jiná lékařská označení jsou: vyhubnutí na podkladě rakoviny – zhoubný nádor žaludku, 

zhoubný nádor průdušek a infekční zánět svalů.Na karcinomatické choroby z raskoviny zemřely 



osoby vesměs v pokročilém věku od 50 do 85 let Celkem zemřelo na tyto  nemoci 14 osob, 13 

české a jedna německé národnosti  (!!!!!!!!!!!) 

 Na cukrovku zemřela jen jedna osoba – 73 letá, která byla však z Vídně 

 Nemoci mozkové  - Objevily se tyto druhy nemocí: Encefalomalatia (otok na mozku))), 

meningitis (zápal mozku), krvácení do mozku, sclerosis (skleróza), hypertonia (vysoký krevní 

tlak). Věk zemřelých na tyto nemoci  byl vesměs pokročilý (pohyboval se od 60 do 90 let). nejvíc 

bylo případů krvácení do mozku mozkovou mrtvici zemřely tři osoby. 

 Nemoci srdce  -Druhy těchto nemocí:. Myodegeneratio cordis (zánět srdečního svalu) 

……. a vmete kdo srdečního svalu. Na tyto  nemoci zemřelo 12 starších osob a  jeden mladistvý 

(?) , 28 let .Věk těchto zemřelých se pohyboval vesměs od 50 do 80 let 

 Sešlost věkem  -Na  tuto nemoc zemřelo v Drnholci ve sledovaném období 13 osob 

v pokročilém věku od 60 do 95 let. K této  příčině úmrtí se přidávaly další  nemoci, zpravidla  

artioskleroza a  vysoký krevní tlak 

 Nemoci dětské a střevní: Atrofia debilitas , slabost byla v Drnholci nemocí vesměs 

dětskou:Na tuto nemoc zemřelo v tomto období pět dětí. jedno dítě zemřelo na akutní zánět 

žaludku a střev. 

 Úrazy byly v letech 1950 – 63 četné, celkem 18. Příčiny úrazů byly: Elektrický proud,  

udušení oběšením, udušení zvratky, rozdrcení hrudníku, vykrvácení, utopení, zasypání zdivem, 

přejetí vlakem, otrava alkoholem, přejetí traktorem… 

 Nejvíce úrazů  bylo utopení, dva občané z Drnholce a  pět vojáků (při neštěstí tanku, který 

spadl do hluboké tůně) 

 Závěr: 

 TBC hodně ustoupilo .Před rokem 1945 byla mezi německým obyvatelstvem velmi rozšířená 

 zatím se hodně šíří rakovina a nutno poznamenat, že Drnholec byl již v době  před rokem 

1945 hodně zamořen touto nemocí 

 úmrtí dětí byla minimální díky léčebné péči státní zdravotnické služby 

 

Další zdravotnické akce: 

 Hodně péče bylo věnováno důchodcům. Touto  akcí bylo zachyceno 14 důchodců, s nimiž 

byla konána beseda a byly jim zvýšeny důchody. Je to jedna z mnohých akcí socialistické péče o 

člověka. 

 Též byla věnována péče studním. Mnohé studně, jak jsme už dříve uvedli, byly vadné. 

Letos byly vyčištěny  čtyři studně, a to na palackého ulici a Na rozvalinách. 

 Dětí v jeslích letos přibylo, průměr přítomných byl 19 – 25 dětí (denní prevence) 

 Obyvatelé na Hrušovanské ulici byli upozorněni na znečištění ulice jímkou. Je to starý 

zlozvyk v naší obci. 

 Byly udíleny podpory (peněžní dávky 300 – 500 Kč) 

 na opravu domu 

 na léčení TBC 

 na  ošacení 

 na uhlí 

 na lázeňské léčení 

Veřejné stravování je ve školní jídelně pro děti a zaměstnance (školy?,), v pohostinství na 

Brněnské ulici pro důchodce (14 osob). Toto stravování si staří lidé velmi chválí, vař se tam 

dobře. 

Alkoholismus v Drnholci je  značný. Denně jsou případy opilství. Pro  nehygienické a 

zdravotně závadné  poměry bylo pohostinství na Hrušovanské ulici zrušeno 



   Náměstí a stará radnice 

 Před rokem 1750 byly hlavní objekty v Drnholci hodně pospolu. Na náměstí  stojí 

radnice, naproti ní byl kostel (malý, v místě dnešní fary). Proti kostelu stojí morový sloup 

z roku 1740, v blízkosti sloupu stála kašna s dobrou  pitnou vodou. Potom zde stála i 

hospoda, kde se prodávalo víno, pivo a kořalka, jak nám vypravují vinné knihy městyse 

Drnholce. 

 Kašna stála až do roku 1914, nový kostel byl budován do roku 1757. Velmi cenným 

objektem je stará radnice, vybudovaná asi kolem roku 1300. Letopočet 1591 je snad jen 

rokem přestavby nebo opravy  radnice. Radnice zde stála už dříve. Pod radnicí  je sloupořadí 

a vinné sklepy se prý táhnou hluboko pod zemí. V roce 1945 byla radnice poškozená, byla 

však též velmi zchátralá. Péčí MNV byla v letech1961 – 63 celá radnice opravena a pěkně 

vymalována. Jsou zde kanceláře, dvě zasedací síně, chodby a obřadní síň. Podlahy v objektu 

byly parketovány. 

   Různé zajímavosti 

 Zdravotnická komise se též starala o  hygienu a zdravotní poměry v zemědělství. Na 

státním statku a jeho  farmách Horní dvůr, Dolní dvůr, Blata, Výsluní byly zavedeny pro 

zaměstnance pracovní obleky -  ochranné obleky a gumové boty. 

 bylo dáno nařízení pro hospody a pohostinství, a taky pro  prodejny odmítnout  

zaměstnance statku, kteří přicházejí  nakupovat v pracovních šatech přímo ze stájí 

 V obci je značný nedostatek  bytů. Hodně bylo  taky vadných stodol a bouraček sklepů 

Jaké byly ceny bytů? Menší byty od 2280 do 4920 Kč, větší ood 7910 do 11650 Kč. 

(Ročně!!!!) letos byl značný  přesun bytů a časté stěhování, na radnici byla provedena nová 

elektroinstalace 

 Hodně se sbíraly odpadové suroviny, o jejichž sběr se hodně zasloužila školní mládež. 

Často bylo vidět děti s vozíčky, na kterých vozily do školy železo, kosti, papír a textil. Bylo 

nasbíráno: 675 kg papíru, 252 kg textilu a 32600 kg  železa 

 Počátkem roku 1962 žilo v obci 1900 obyvatel osmi národností (Češi, Němci, Slováci, 

Chorvati, Bulhaři, Rumuni, Maďaři a reemigranti z Jugoslávie.  

 V obci bylo  letos neustálé stěhování, stálá fluktuace, stále se střídali zaměstnanci na 

státním statku. 

 Jak už bylo uvedeno, bylo opilství v obci značné. Na stanici SNB byly oznámeny: rvačky, 

ublížení na těle, opíjení ponejvíce ve sklepech a v pohostinstvích. bylo pozorováno i rušení  

nočního klidu, dále  krádeže, rozkrádání  a poškozování národního majetku. Byl pozorován 

polní pych, kradeny byly hrozny, ořechy a různé ovoce. byly též zaznamenány přestupky 

v rybaření, v dopravě, ztráty  občanských  průkazů. 

 Pokud se týká bezpečnosti v obci, jsou pro občany nebezpečné  zbory starých domů, 

polorozbořené vinné sklepy, domy hrozící sesutím, nebezpečné zatáčky. 

 Požární  pohotovost v Drnholci je dobrá, je  také vypracován požární řád. 

 

 Končíme rok 1962 – rok  pestrých dějin obce, rok budování a pokroku v socialistické 

výstavbě, ale také rok mnohých nedostatků Rok 1962 – krok další ve výstavbě lepší vlasti 

bez válek a pří. 

 

 


