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Čtení z místních kronik 

 

Obecní kronika 1972 
 
   Národní výbory 

 Do Místního národního výboru v Drnholci bylo v listopadu 1971 zvoleno 29 poslanců, 

kteří všichni setrvali ve svých funkcích i po celý rok 1972 . Předsedou národního výboru je 

Viktor Šedivý, tajemníkem Jan  Stanislav ml. , předsedkyní kulturně školské komise Františka 

Hondlová, předsedou finanční komise Karel Fiala, předsedou  komise ochrany veřejného pořádku 

Klement Piták. MNV pracuje  v budově zámku, úřední hodiny pro veřejnost byly stanoveny na 

pondělí ax středu. Všechny komise se scházejí pravidelně na svých schůzích a vedou zápisy o 

jednáních. Při MNV pracuje dobře Sbor pro  občanské záležitosti, předsedkyní je Milada 

Doležalová, v Osvětové besedě je předsedou Emil Palík., vedoucí místní  lidové knihovny je 

Blanka Škápíková,  kronikářkou obce Jana Palíková, Poslední tři jmenovaní pracují  jako učitelé  

místní ZDŠ. 

 Zásobování  obce bylo po celý rok vcelku dobré .Zásobování elektrickou enerrgií bylo 

rovněž dobré, plánované  přerušení dodávek elektrického proudu  byly občanům  včas 

oznamovány. 

 

   Průběh  roku – počasí, úroda 

 Vánoční počasí  roku 1971 bylo teplé, až +5 C, kolem 10. ledna 1972 se náhle ochladilo 

až na –17 C a několik dní foukal  velmi silný severák. Sníh se udržel až do poloviny února. Únor 

a březen byly nad normál teplé, až +20 C  

 Státní statek začal zasévat  obilí a tuto práci skončil 24. března. V dubnu bylo počasí 

slunečné, ale v noci byly mrazy, které poškodily květy meruněk a broskví. Stejné počasí – 

s deštěm -  se udrželo po celý květen a začátek června. V červenci bylo hezky, zvláště v poslední 

dekádě přišla tropická vedra – až 33 C  

 Pro zemědělství byly nepříznivé srážky v podobě větrných bouří a velkých lijáků  Voda 

vytopila byty, zatopila dvorky a do bytů teklo okny, kolem komínů ,  skulinkami ve střešních 

krytinách  etc. Téměř všechny plochy  obilí byly polehlé. Žně byly velmi ztíženy počasím, přesto 

se je podařilo zemědělcům dokončit včas, už kolem  15. srpna.  

 V září a v říjnu bylo ve dne jasno , v noci chladno  a celkově sucho . první sníh začal 

poletovat už 21. října ,avšak  vánoce  1972 byly opět bez sněhu a poměrně teplé.  

 Zvláštní jev:  Dne 16. dubna 1972 v 11,15 hod. bylo zaznamenáno  zemětřesení 

s epicentrem u Semmeringu, jižně od Vídně, v síle 5,5 stupně (Richterovy  stupnice ?). Projevilo 

se otřesem domů, nábytku v bytech, popraskáním zdí. Se střechy drnholeckého kostela spadlo asi  

300 tašek a na budově mateřské školy byly porušeny dva komíny 

 

 

 

 



   Výstavba socialismu na vesnici 

 V listopadu 1972 byla zahájena  generální oprava budovy mateřské školy na Hrušovanské 

ulici. Do celé budovy bude zavedeno  ústřední topení, bude provedena výměna oken, instaloáno 

nové  elektrické vedení  a vylepšeno sociální zařízení .provoz mateřské školy se přestěhoval  do 

části  budovy  Veřejné bezpečnosti na Havlíčkově ulici  (bývalé ředitelství statku) 

 Provoz v jeslích je nepřetržitý (denně od 6,30 do 17 hodin). v jeslích  jsou umístěny děti 

matek převážně zaměstnaných na státním statku. Vedoucí jeslí je  Marie Kocmanová. 

 V tomto roce byly  v obci  vystavěna nová silnice – spojnice ve směru Brno – Hrušovany 

nad Jevišovkou. Celá stavba byla  dokončena před příchodem zimy. Přes zimu práce ustaly a 

zbývá jen  dokončit povrchové  úpravy.  

 Dne 22. dubna se uskutečnila národní směna Národní fronty a to na pracovištích: stadión 

dynama ,kde se dokončovalo oplocení a doskočiště, kolem budovy školy na Kostelní ulici  se 

opravovalo  drátěné  oplocení, na kostele se opravovala střecha a upravoval se hřbitov. Několik 

občanů pracovalo  na požární zbrojnici a v mateřské škole. celkově se zúčastnilo asi 270 občanů a 

odpracovalo se 1080  brigádnických hodin.  

 V srpnu se znovu rozjela generální oprava sokolovny. Vedením opravy  byl pověřen 

soudruh Trčálek. Začalo se zednickými pracemi uvnitř, byly  přistavěny  promítací kabiny na 

severní straně  budovy, schodiště a klubovny na jižní  straně klubovny. Od poloviny září začaly 

brigádnické akce složek NF na sokolovně .Brigády zahájilo sdružení myslivců, následoval SSM, 

ROH ZDŠ, členové VB a ostatní složky Národní fronty podle rozpisu. Účast ostatních občanů 

byla  velmi nízká.  

 Do výstavby vesnice patří  i přehled  dodávek  státního statku a přehled hospodářských 

ukazatelů  

 

Plánovaný nákup obilí 35000q 

Splnění plánu 100,5 % 

Překročení dodávek 175 q 

Dodávky mléka 3351331 litrů 

Dodávky masa 15153 q 

Dodávky vajec 395160 kusů 

Hektarové  výnosy  

 obilí 39,1 q 

 cukrovky 340 q 

 brambor 142 q 

 

 

   Průmysl, státní a družstevní obchod 

 V průběhu roku byla opravena sběrna prádla. Vedoucí sběrny se stala Aloisie Vrzalová. 

V prodejnách byl  dostatečný výběr  zboží, zvláště v prodejně s domácími potřebami a v prodejně 

textilu, která rozšířila své služby o prodej nábytku. Masa byl po celý rok dostatek, občas na trhu 

chybělo maso hovězí. Drůbež byla k dostání po celý rok.  

Na státním statku pracovaly tři brigády socialistické práce. 

 

 

 

 



  Úprava obce, doprava, spoje 

V září t.r. bylo dokončeno deset  nových obytných domků  na Tyršově ulici. Tyto bytovky 

postavil  Komunální podnik Drnholec a stavební bytové družstvo občanů  při MNV odpracovalo 

a jejich dokončení velký počet hodin (chodníky v délce 115 metrů) 

Přísun elektrické energie byl dostačující, osvětlení sodíkovými lampami  bylo rozšířeno 

na celou obec. Na Stavební ulici byla vybudována vozovka  a chodníky. také chodníky kolem 

stadiónu byly dokončeny 

Od  srpna pokračovala oprava morového sloupu na náměstí Svobody. ke konci roku 

odborníci z Brna přivezli zatím tři ze čtyř rohových soch a připevnili je 

Od květnové úpravy jízdního řádu začal jezdit přes Drnholec nový spoj : Mikulov- 

Drnholec – Brno a zpět 

Dne 14. října 1972 vzrušila Drnholec neobvyklá událost. Malé děti kouřily pod dřevěným 

mostem.  přes rameno  Dyje a odhozený nedopalek  zapálil  most .Než přijeli požárníci , most byl 

v plamenech Shořelo hlavní podpěrné sloupoví uprostřed mostu .Vedle shořelého  mostu byl do   

čtrnácti dnů  postaven provizorní ocelový most, který  uvedla do provozu správa silnic. 

 

  Veřejný život 

Vesnická organizace KSČ a ostatní složky veřejného života  uspořádaly oslavu k 24. 

Února 1948. Kulturní program  připravila ZDŠ. Slavnostní referát přednesl soudruh Hála, 

předseda  VO KSČ  v Drnholci .Oslavy se zúčastnilo  105 občanů a poslankyně KNV  s. 

Martincová. 

V předvečer oslav 55. výročí VŘSR (velká říjnová socialistická revoluce)   proběhla obcí 

štafeta  míru a přátelství, jejíž účastníky  přivítal s. Hála. kulturní program předvedli žáci ZDŠ. 

Dne 7. listopadu se konalo  slavnostní zasedání KSČ, MNV a NF k výročí  VŘSR. Hlavní 

referát přednesl  poslanec Sněmovny lidu s. Jankovič. Schůze se zúčastnila také s. Kunstová, 

poslankyně ČNR  (Česká národní rada) .Kulturní program předvedli žáci místní školy, členové 

recitačního a pěveckého kroužku pod  vedením J. Palíkové a K.Fialy. Oslava byla skutečně 

důstojná 

Aktivně začala opět  pracovat  místní organizace SČSP  (Svaz československo-sovětského 

přátelství) . Předsedkyní byla zvolena MUDr. R. Nečasová, do výboru dále byli zvoleni soudruzi 

Palíková, Dubšíková, Plass a Vutov. Dne 13. listopadu 1972 uspořádala  místní  organizace SČSP 

besedu na téma „50 let SSSR“. S občany besedoval Rudolf Šimáček, předseda  SPB (svaz 

protifašistických  bojovníků) . Kulturní program opět předvedli žáci recitačního  a pšveckého 

kroužku. 

Dne 21. listopadu provedla nově ustanovená recitační  skupina OB (osvětová beseda)  

krátkou relaci  k 50. výročí vzniku SSSR. Účelem bylo pozdravit a vzpomenout slavné výročí, 

pozdravit sovětské představitele a sovětský lid, který stojí v čele  mírového úsilí celého světa. 

 

  Politika, kultura,  školství 

Národní fronta v obci, jejímž předsedou   je soudruh učitel  J. Mádl, pracuje dobře. Výbor 

NF se pravidelně schází na schůzích  a projednává závažné politické a organiuzační záležitosti. 

Rovněž všechny organizac sdružené v NF se scházejí pravidelně.  

Osvětová beseda vypracovala svůj organizační řád, schválený radou MNV. Předsedou 

rady Osvětové besedy byl nadále  Emil Palík.  

Místní lidová knihovna byla po celý rok v provozu. Nedostatkem je, že si knihy málo 

vypůjčují dospělí, ačkoliv výběr knih je bohatý 



Sbor pro  občanské záležitosti  uspořádal několik  velmi zdařilých akcí. Patří k nim na 

prvém místě oslava MDŽ pro důchodce v sále  pohostinství na Hrušovanské ulici. Velmi pěkný 

program  předvedli žáci ZDŠ. Po oficiální  části a programu následovala volná zábava. Druhou 

velmi zdařilou akcí bylo vánoční  posezení s důchodci z celé obce. V kulturním programu 

vystpoupily děti z mateřské školy, recitační  a hudební kroužky ZDŠ. Důchodci byli dojati 

pěkným programem, po němž následovalo malé pohoštění a volná zábava.Podobným způsobem a 

stejně úspěšně proběhlo setkání padesátiletých a osmnáctiletých.  

 

  Škola 

Místní základní devítiletá škola se často zapojuje svým vystoupením do veřejně 

politických akcí obce.  Ředitelem školy je  Miloslav Kapusta, zástupkyní ředitele školy  je Eva 

Milošová.  

Dne 18. ledna 1972 složila většina učitelů slavnostní  SLIB v Mikulově  na zámku. 

Śestého května došlo v rámci oslav osvobození obce Rudou armádou ke slibu  a šátkování 

malých pionýrů . V Pionýrské organizaci  je  102 pionýrů ,  skupinovou vedoucí  je s. učitelka 

Květa Lukáčová. Z řad zástupců organizací  v obci byla vytvořena pionýrská rada. 

Dne 15. května navštívil místní ZDŠ poručík Sovětské armády V.F.Kujkin. Ve velmi 

srdečné besedě se žáky  odpovídal dětem na otázky a sám jim mnoho zajímavého pověděl  o své 

vlasti.  

Druhého června vzpomněla škola slavnostním shromážděním výročí  vyhlazení  Lidic. Po 

této  důstojné vzpomínce došlo ke sportovnímu zápolení žáků v lehké atletice. Vítězové  byli 

odměněni diplomy. 

Škola se zúčastnila brigády ve sběru cukrovky, ve sklizni černého rybízu a sběru 

odpadových hmot. Výtěžek , asi  8000Kč, byl předán do pokladny SRPŠ.Na škole učí  18 

pedagogických pracovníků. Svou pedagogickou dráhu  definitivně ukončila Irma Vorlová a d o 

důchodu přešel  k 31.12.1972 s.uč. Kostečka, který však ve výuce žáků  pokračuje. 

V tomto  roce opustilo   drnholeckou školu 44 žáků. 

Na škole pracují tyto zájmové kroužky : 

 recitační, pěvecký, literárně dramatický 

 šachový ,tělovýchovný, modelářský 

 výtvarný,  hudební 

 zdravotní a turistický 

 

Zábavy, sport, zdravotnictví 

 Na začátku a na konci roku pořádal Socialistický svaz mládeže  odpolední čaje v sále 

pohostinství na  Hrušovanské ulici. 

 SRPŠ (sdružení  rodičů a přátel školy)  a ředitelství školy uspořádalo v červnu pro děti  

karneval. Počasí této akci velmi přálo. Průvod masek vedla dechovka z Hrušovanské na stadión 

Dynama. Tam  k žákům promluvil ředitel školy M. Kapusta, byly vyhodnoceny tři nejlepší 

masky, dětem bylo podáváno občerstvení, byly připraveny různé atrakce. Večer se na stadionu 

konala  zábava pro dospělé.  

 Jediným sportovním oddílem  v Drnholci je oddíl  kopané Dynamo Drnholec, který  

hrajec třetí třídu, ale v tabulce je zatím na posledním místě. 

 Dorost pod vedením J. Stanislava a J. Kachlíka naopak postoupil do okresního  přeboru.  

 O zdraví  občanů se stará místní zdravotní středisko. Lékařem  je MUDr. Karel Vyhnalík, 

zubní lékařkou MUDr. Rosalie Nečasová a dětskou lékařkou MUDr. Alma Ulothová. Vážné  

hromadné onemocnění se v průběhu roku nevyskytlo, za celý rok zemřelo v obci deset občanů 



   Pohyb obyvatelstva, život lidí 

 Pohyb  obyvatelstva stěhováním je nepatrný. Jen do nových bytů  se přistěhovalo  několik 

rodin zaměstnanců státního statku.  

 Bylo uzavřeno  26 manželství ,narodilo se 31 dětí. .Na MNV oslavili zlatou svatbu  

manželé Hrabcovi a manželé Slabých. Stříbrnou svatbu oslavili manželé Vavřinovi a Dobiášovi.  

 V tomto roce došlo k jediné tragické nehodě. Řidič Čuta vezl v podnapilém stavu 

zaměstnance státních lesů  a s automobilem havaroval  na silnici směrem na Hrušovany nad 

Jevišovkou. při neštěstí přišel o život  lesní technik, ostatní ženy byly lehce a těžce zraněny. 

 Rodinný život velké většiny rodin je spořádaný. Stinnou stránkou rodinné pohody je i 

nadále alkoholismus v některých rodinách. 

Tento zápis byl předem schválen radou MNV v Drnholci 

Zapsala Jana Palíková,  kronikářka obce 

  

Kronikáři 
 

 Obecní kroniku vedou od roku 1971 manžel Jana a Emil Palíkovi 

 

Jana Palíková 

Narozena 31.  května 1944 v Brně. 

 Otec Oberreiter Jan, narozen 1901, pracoval  jako elektromontér v Jihomoravských 

elektrárnách Brno. Matka Hedvika, narozena 1901, pracovala v domácnosti. Mám dvě starší 

sestry 

Po  absolvování  dvanáctileté  střední školy jsem začala studovat na filosofické  fakultě 

University Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor ruština – čeština. Po skončení  fakulty jsem 

nastoupial učitelské místo  na ZDŠ v Drnholci 

Jsem členkou ROH na pracovišti, členkou Sboru pro občanské záležitosti, členkou okresní 

komise ruského jazyka v Břeclavi a členkou poradního sboru pro  kronikářství ONV Břeclav 

Zdravotní stav je dobrý.  

Nikdo z příbuzných nežila nežije v zahraničí 

  V Drnholci  dne 4. dubna 1973 

        Jana Palíková 

 

Emil Palík 
 Narozen 10.července 1944, Slavice 31, okres Třebíč 

 Otec Emil Palík, narozen 1913 je zaměstnaný jako dělník u šlechtitelského a 

semenářského podniku Brno,  provoz Slavice. Matka Marie, narozena 1912, v důchodě. 

Jmenovaný je nejstarším synem  rodičů. Má tři  mladší dsourozence 

 Emil Palík je absolventem Pedagogického institutu v Jihlavě, obor chemie – pracovní 

vyučování. Po skončení  vysoké školy nastoupil v roce 1965 jako učitel ZDŠ v Drnholci. 

 Je jednatelem  výboru ROH na pracovišti, předsedou Osvětové besedy v obci  a 

zapisovatelem kulturně školské komise MNV v Drnholci Zdravotní stav je dobrý. 

Nikdo z příbuzných nežil a nežije v zahraničí. 

 

V Drnholci 4. dubna 1973. 

Emil Palík  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


