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LEDEN 

Na schůzi všech společenských organizací byla projednána Kroměřížská výzva, která se 

týkala zvelebování obce. Jednotlivé organizace, občané i rada MNV se zavázali, že se v prvé řadě 

odstraní drobná smetiště a bude proveden úklid na jednotlivých ulicích. 

ÚNOR 

V pololetní  zprávě ředitelství ZDŠ se uvádí: 

 chování žáků se zlepšilo 

 docházka  do školy se rovněž zlepšila, ovšem procento  absence zvyšují děti 

cikánské národnosti 

 rozmáhá se kouření mimo školu, toulání po večerech, návštěva restaurací 

BŘEZEN 

MUDr. Vyhnalík konstatuje, že nemocnost zásluhou chřipky stoupla o 8%. Pracovních 

úrazů se vyskytlo  velmi málo. V ambulanci  je denně 50 –60 pacientů. hrubých  hygienických 

závad v obci není , neobjevila se žádná infekční nemoc. 

DUBEN 

Oslav  1. máje se Drnholec  zúčastní v Mikulově. Dále byl projednán program oslav 25. 

výročí osvobození Československa. 

KVĚTEN 

Byla zahájena generální oprava bytů na Náměstí č. 7. 

Účast na oslavách 1. máje byla menší v důsledku špatného počasí (déšť a velmi 

chladno)Program v amfiteátru v Mikulově neměl patřičnou úroveň. 

Při oslavách 25. výročí osvobození  se prokázalo zaktivizování školy a učitelů, účast 

občanů byla dobrá 

ČERVEN 

Dr. Chlup informoval radu MNV, že bude vytvořen  Svaz socialistické mládeže (SSM) a 

že se k tomu účelu musí sejít kruh lidí, který přitáhne ostatní  mládež. 

ČERVENEC 

Z 343 žáků ZDŠ prospělo : 

 31 žáků s vyznamenáním 

 29 žáků neprospělo 

 20 žáků bylo klasifikováno druhým stupněm z chování 

  jedna žákyně dostala třetí stupeň z chování 

Zemědělské noviny ze dne 25.7.1970 přinesly zprávu, že na  okrese Břeclav začaly žně 

zemědělci v Drnholci a ve Valticích pokosili za jeden den více než  90  hektarů ječmene 



Všechny provozovny Komunálních služeb, až na holičské a kadeřnické, dosáhly 

příznivých hospodářských výsledků za  první pololetí 1970. Plán byl splněn na 100,9%. 

nejlepších výsledků dosáhly provozovny stavební, stolařská a zámečnická. 

SRPEN 

Návrh pětiletého  plánu: 

 zahájení přístavby školy 

 křížení  přeložky komunikací Hrušovanská – Brno s výstavbou bytů 

 dokončení výstavby stadionu 

 přemístění letní tělocvičny ZDŠ 

 vnitřní vybavení mateřské školy a jeslí 

ZÁŘÍ 

Není žádný záznam 

ŘÍJEN 

Do funkce  revizora při sčítání lidu v Drnholci byl ONV jmenován s. Škápík a komisařem 

s. Hondlová 

 

LISTOPAD 

Oslava VŘSR byla uspořádána 6.11.1970 s tímto programem: štafeta přátelství, 

lampiónový průvod, položení věnců u hrobů padlých rudoarmějců s kulturním programem ZDŠ. 

V 18 hodin se konalo slavnostní zasedání VO KSČ, pléna MNV a složek NF. 

Obec má v evidenci 25 dárců krve. 

PROSINEC 

Při sčítání lidu k 1.12. 1970 má Drnholec 1777 obyvatel. V roce 1970 se narodilo  v obci 

46 dětí a bylo uzavřeno 28 manželství. 


