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   Národní výbory 

 Složení poslanců národního výboru zůstalo od voleb v roce 1971 stejné . 

 Komise MNV pracují  podle celoročních plánů : komise finanční, komise ochrany 

veřejného pořádku, komise školství, kultury, zdravotnictví  a sociálních věcí a nově vytvořená 

komise pro  výstavbu. Do práce MNV je zapojeno 29 poslanců. MNV spolu s organizací KSČ a  

Národní frontou pořádá veřejné schůze k významným politickým výročím .Velká pozornost byla 

věnována v tomto roce otázkám mládeže, což vyplývá z usnesení ÚV KSČ  z 3. a 4. července 

1973 

 Národní výbor, zejména komise finanční, řešil otázku zásobování obce. Občané se 

dožadují většího množství polotovarů, zeleniny a čerstvého pečiva – hlavně v ranních hodinách. 

Akce byla řešena formou dotazníkové ankety 

 

   Průběh roku, počasí, úroda 

 Zima na začátku roku byla poměrně  mírná,  sníh, který napadl, už v lednu roztál. Únor 

byl deštivý, teploty mírně nad nulou.  

 Zvláštní jev: Dne 23. února  asi ve 14 hodin se silně zablýsklo a zahřmělo z temného 

mraku, hned poté svítilo opět slunce. Dne 28. března bylo ve 14 hodin na slunci 27  C 

 V dubnu se silně ochladilo. devátého dubna, kdy už  kvetly jarní květy, padal celé 

dopoledne sníh, 18. dubna byla opět bouřka .Zbytek jara, léto a podzim byly nadměrně suché (asi 

120mnm srážek pod normál za rok). Léto bylo teplé, kolem 20. července se však silně  ochladilo. 

Už v říjnu se objevily noční mrazíky .největší zima byla v listopadu, až – 14 C. prosinec naopak 

byl  velmi mírný a mlhavý. 

 V důsledku pěkného počasí byly žně  skončeny za  16 dní – 31. července 1973.  z celkové  

výměry orné půdy státního statku 4571 ha bylo obilím oseto 2712 ha. 

 

   Dosažené  hektarové výnosy zemědělských plodin 

  obilí – 36,2 % 

  ječmen      37,4    q/ha 

 žito            34,6 q/ha 

 pšenice   30,2 q/ha 

 brambory   180,8 q/ha 

 cukrová řepa  310,3 qha 

 vinná réva   60,5 qha 

 



Dokončení výstavby socialismu  na vesnici 

 

Státní statek Drnholec    je největším podnikem v obci. Při své práci plně využívá 

mechanizace, nakupuje nové stroje (např ..devítiradlicový pluh zn Kirovec) 

 O dobré práci   státního statku svědčí splněné dodávky  obilí na 100%, maso 112,5 %, 

maso drůbeží 168 = a mléko na 115, 6% 

 Na státním statku jsou tyto  stavy hospodářského zvířectva: skot  3528 kusů, prasata 8245 

kusů a drůbež 14504 kusů.  

 Svoji práci chtějí zaměstnanci státního statku neustále zlepšovat .Soutěží proto o titul  

„Brigáda socialistické práce“ Takových kolektivů pracuje na našem státním statku cekem osm. 

 

    Průmysl, státní a družstevní obchod 

 V obci  nebyl v tomto roce ani vybudován ,ani zrušen žádný závod.Většina mládeže, která  

vychází ze základní školy se hlásí do učebních poměrů, sedm žáků se hlásí na studia. 

 V únoru byl učiněn nábor u vycházejících žáků na prémiové spoření mladých. pro toto 

výhodné spoření bylo získáno  15 žáků. Drnholec tímto obsadil třetí místo na okrese – poměrná 

část na počet vycházejících žáků- 

  Závodní  jídelna státního statku byla i letos po celou dobu v provozu. Zdravotnickou péči 

zaměstnancům státního statku poskytuje lékař na místním zdravotním středisku. 

 Místní komunální služby byly připojeny k Službám města Mikulova .provozovny však  

zůstaly a pracují v Drnholci. Účelem  bylo soustředit služby do větších podniků 

 V červenci přijeli do Drnholce pracovníci  břeclavské spořitelny. V místnostech MNV 

proběhla akce vyřizování půjček na místě. Akce se osvědčila a mnozí občané nakupovali ještě 

téhož dne v místní prodejně  průmyslového zboží  na půjčku. 

  

    Úprava obce, spoje, doprava 
 

 I v letošním roce se rozrůstá v Drnholci výstavba rodinných domků. Je to státem  

podporovaná tzv. řadová zástavba i individuální bytová výstavba. Šest řadových domků se začalo 

stavět na Hrušovanské ulici a čtyři řadové  domky v proluce mezi Dyjskou a palackého ulicí.. 

Jedna individuální výstavba rodinného domku byla provedena na Kamnářské ulici. 

 V tomto roce se začala  na jaře stavět  šestibytovka na Dělnické ulici. Stavba byla předána 

do užívání (během půl roku vyla vystavěna) 29.prosince 1973. 

 Dne 22. května v 21,30 hod začal hořet kravín státního statku na Dolním dvoře. Požár 

trval až do ranních hodin .Ještě v půl osmé ráno následujícího dne šel dým z doutnajících trámů 

na střeše kravína… na zvířatech nevznikla žádná škoda protože všech  160 býků bylo  za obětavé 

pomoci občanů ze stáje vyvedeno. 

 V srpnu a v září   byla opravena zeď na náměstí (u fary), v níž jsou zasazeny vývěsní 

zasklené skříňky jednotlivých  organizací  NF.Před skříňkami byl  vytvořen chodník a skříňky 

jsou organizacemi udržovány v pořádku. 

 V září zhotovila správa silnic nový asfaltový povrchový koberec na nové silnici mezi 

Brněnskou a Hrušovanskou ulicí. Celá silnice nebyla však dosud zkolaudována. 

 Od 1. září zahájila provoz mateřská škola po generální  právě. Do MŠ přijali plný počet 

dětí-celkem 55. některé děti přešly do školky z domácností a více jak tříleté děti přešly do MŠ 

z jeslí. Ředitelkou mateřské školy je  Milada Doležalová z Jevišovky. 

 Místní pošta je otevřena denně, noviny jsou   doručovány i v sobotu, poštovní schránky 

rozmístěné po obci jsou pravidelně vybírány. 



Veřejný život, ohlas mezinárodních událostí, boj o mír 

                                                          

 Dne 22. února 1973 přijel do ČSSR s. Leonid Iljič Brežněv, aby se zúčastnil  oslav 25 

výročí Vítězného  února 1948. president republiky Ludvík Svoboda mu  udělil  nejvyšší 

československé vyznamenání  Řád Bílého lva I. stupně. 

 V naší obci  se 23. února konalo v místnostech MNV na zámku  slavnostní zasedání 

MNV.KSČ a Národní fronty k 25. výročí Února V kulturním programu vystoupili žáci 

recitačního  a obou pěveckých  kroužků při ZDŠ. Oslavy se zúčastnilo asi 80 občanů 

 Oslavy 1. máje  proběhly na mohutné manifestaci v Mikulově. poprvé v historii šly 

hromadně školy z Mikulova a okolí.  zvlášť dobře byla zajištěna účast žáků naší ZDŠ. Vlastní 

oslavy se konaly na amfiteátru v Mikulově v rámci oslav výročí 800 let  města Mikulova.  

 Dne 8. května se konalo slavnostní zasedání KSČ MNV a Národní fronty k výročí 

osvobození obce Rudou armádou. Kulturní program předvedli žáci místní  ZDŠ. 

 Následující den  9.  května se konal slavnostní slib Lidových milicí na náměstí v Drnholci 

.Slibu se zúčastnila nově založená jednotka LM při Státním statku Drnholec a jednotky LM 

z Mikulova a z Břeclavi. Slavnostní pochod   těchto jednotek uzavírala jednotka vojenské 

posádky Znojmo. Při celé slavnostní akci vyhrávala vojenská dechová hudba. Po slavnostním 

slibu a  přehlídce se  konala  na stadionu TJ Dynama májová veselice. 

 V rámci oslav Měsíce československo-sovětského přátelství přivítali všichni obščané 

shromážděni u zámku štafetu přátelství. 

 Dne 7. listopadu se konala v místnostech MNV slavnostní veřejná schůze SČSP. Výročí 

VŘSR bylo připomenuto referátem, který přednesl předseda MNV Viktor Šedivý.  

 Dne 14. prosince 1973 se konala  členská schůze SČSP v Drnholci. V rámci této schůze  

proběhla beseda s občany Chile Elvírou Eristazabés a Hectorem Pontigo.  jedenáctého září  byla 

v Chile svržena vojenskou juntou vláda lidu vedeného  Salvatorem Allendem  a demokratická 

práva byla krvavě potlačena. proto  mělo setkání  hluboký ohlas u našich občanů, kteří tak 

vyjádřili svou solidaritu s bojem chilského lisdu za svobodu.  

 

 

Politický, kulturní a školský vývoj 

 Dne  20. února uspořádala Osvětová beseda slavnostní akademii k 25. výročí Února 

194888. Na akademii vystoupili žáci ZDŠ, žáci Lidové školy umění Mikulov, členové recitační 

skupiny Osvětové  besedy a členové SSM. Tuto velmi zdařilou akci navštívilo asi 70 občanů 

 Současně proběhla v Místní lidové knihovně výstavka spisů Klementa Gottwalda 

doplněná panelem fotografií a popisem událostí Února 1948 v Drnholci. Žáci ZDŠ vystavili 

několik výtvarných prací zaměřených  k tomuto výročí.  

 Dne 8. května proběhla v místnosti MNV beseda na téma Osvobození naší obce a jižní 

Moravy. Přednášel dr.  Václav Peša z Brna. beseda byla doplněna  autentickými záběry  

z osvobozování Brna a jižní Moravy. Film byl pořízen sovětskými válečnými korespondenty. 

S kulturním programem vystoupili a besedě žáci ZDŠ. 

 V červnu 1973 skončila soutěž aktivity Osvětových besed vyhlášená Okresním kulturním 

střediskem Břeclav. OB Drnholec se umístila  na velmi pěkném 3. místě v příslušné kategorii. 

 Místní organizace Červeného kříže uspořádala kurzy zdravotnické osvěty, po nichž se 

konaly taneční zábavy. 

 Dohlížecí výbor Jednoty uspořádal pro své členy dva kurzy studené kuchyně. 

 Socialistický svaz mládeže připravil několik zdařilých akcí. Především promítal od září 

jedenkrát za  dva týdny filmy pro malé diváky v sále pohostinství na Hrušovanské ulici. Před 



koncem roku uspořádal „hrátky pro děti“. Členové SSM si svépomocí budují vlastní klubovnu 

v budově na Tyršově ulici. 

 Místní lidová knihovna půjčovala  knihy pravidelně  každé úterý od 16 do 18 hodin..I 

když se množství výpůjček zvýšilo, knihovnu navštěvuje velmi malý počet dospělých  čtenářů.. 

knihovna pořádala výstavky knih, spojené s  prodejem, exkurze školní mládeže a besedy o 

knihách. 

 Sbor pro občanské záležitosti uskutečnil slavnostní předání občanských průkazů 

patnáctiletým v obřadní síni MNV. 

 Dne 18. května se uskutečnilo setkání padesátiletých občanů Drnholce, které pořádal SOZ 

spolu s Českým svazem žen a Dohlížecím výborem Jednoty. Akce byla velmi úspěšná. Přestože 

se padesátiletých sešlo jen  patnáct, dobře se pobavili. V úvodu večera vystoupili žáci  ZDŠ 

s kulturním programem a pak  k poslechu i  k tanci hráli Menšíkovci. 

 Dvacátého prosince uspořádal SOZ  vánoční posezení s důchodci a přestárlými občany 

Drnholce. Na milé a pěkné besedě u vánočního stromku pobavili důchodce žáci ZDŠ vánočním 

programem. 

 

 

    Škola 

 Nový školní rok 1973/74 začal 3. září. Do školy chodí 318 žáků do  čtrnácti tříd., které učí  

osmnáctičlenný učitelský sbor.. z nových učitelů nastoupili: Jarmila Chládková  z Brna,, Zdena 

Prchalová z Třebíče a Aleš Zeman z Brna. Po  odchodu  s. Zemana do základní vojenské služby, 

nastoupila na   jeho místo s. uč. Doležalová  -důchodkyně z Mikulova 

 V únoru proběhla na škole soutěž v recitaci „Zlatá růže“. v březnu školní kola Puškinova 

památníku a Olympiády  ruštiny.Všechny tři akce byly důkladně s žáky připraveny a vítězové 

školního kola postoupili  do kola okresního. 

 Na výtvarném oboru Zlaté růže obsadila žákyně naší školy v okresním kole 3. místo. byla 

to Jarmila Brablecová z 9. třídy. 

 K VŘSR vyhlásil Okresní výbor v Břeclavě soutěž „Mládež dneška-budoucnost zítřka“. 

Naše žákyně Lenka Škápíková získala pěkné třetí místo v okrese svojí úvahou na toto  téma. 

 I v letošním roce proběhla na naší škole soutěž Co víš o SSSR? Vítězové byli odměněni 

knihami a diplomy. 

 V říjnu uspořádal závodní výbor ZDŠ družební setkání učitelů a žáků ZDŠ s přáteli 

v Trnavě – Hrnčiarovcach. tato internacionální akce přispěla  k rozvoji správného smýšlení všech 

našich žáků a pionýrů, upevnilo vlastní družbu a písemný kontakt žáků. 

 Pionýrská organizace SSM měla v roce 11973 sedm oddílů a 120 členů.. Skupinovou 

vedoucí byla  Květa Lukáčová, oddíly plnily podmínky výchovných systémů PLAMÍNKY, 

PLAMENY A CESTY. Mimo jiné věnovali pionýři  část výtěžku sběru lahví – 500Kč- na konto 

pomoci  vietnamskému  lidu. Za dobrou práci byla skupina odměněna           diplomem k 25. 

výročí  založení Pionýrské organizace 

 Na škole pracuje INTERKLUB, který se věnuje v převážné míře dopisováni 

s významnými osobnostmi v Sovětském svazu (Maresjev, Klimenko aj.) s cílem nashromáždit co 

nejvíce materiálů, pojících se s druhou světovou válkou a osvobozením Drnholce. 

 V listopadu navštívil zdejší ZDŠ krajský inspektor s, Sýkora, který provedl hloubkovou 

inspekci.závěry z inspekce jsou uloženy ve spisech ZDŠ. 

 

 

 



    Zábavy, sport, zdravotnictví 

 V zimních měsících pořádal Socialistický svaz mládeže taneční čaje v sále na 

Hrušovanské ulici. Tyto akce navštěvovala  převážně mládež a pořadatelé je hodnotí velmi 

kladně. 

 Třicátého června uskutečnilo myslivecké sdružení v Drnholci „Červnovou noc“ na 

místním stadioně Dynama. Zábavy se zúčastnilo asi 250 občanů .Chloubou místních myslivců je 

unikátní úlovek -  deset kusů černé zvěře, která byla ulovena v našem katastru. 

 Sportovní činnost v obci je velmi slabá. jediným činným  oddílem je oddíl kopané, muži a 

dorost.ZDŠ uspořádala v červnu sportovní dopoledne v disciplínách lehké atletiky. Nejlepší žáci 

v jednotlivých kategoriích byli odměněni diplomy. 

 Letošní mírná zima nedopřála mládeži zimního sportovního vyžití ani v době zimních 

prázdnin koncem prosince. 

 na okrese Břeclav se vyskytla slintavka u dobytka hlavně v obcích Boleradice a 

Němčičky. občané Drnholce byli vyzýváni místním rozhlasem, vyhláškou a letáky k dodržování 

ochranných opatření. 

 

    Pohyb obyvatelstva, život lidí 

 Většina občanů Drnholce je zaměstnána na státním statku, u státních lesů, ale hodně jich 

ještě dojíždí (380) do Mikulova, Brna, Břeclavi a do závodu Praga Novosedly. 

 Bytová situace v obci se stále zlepšuje, hlavně družstevní řadovou  zástavbou. 

 Prodejna textilu a nábytku je neustále zásobena moderním sortimentem nábytku, čímž se 

modernizuje i  bytové zařízení našich občanů. 

 Sbor pro  občanské záležitosti se každoročně snaží  zpříjemnit vánoční chvíle starým 

občanům Drnholce. .Pořádá rovněž oslavy Mezinárodního dne žen pro  ženy – důchodkyně. 

Osamělým důchodcům věnuje patřičnou péči komise školství, kultury, sociálních věcí a 

zdravotnictví. Těmto důchodcům jsou udělovány jednorázové finanční podpory. Členové sboru 

navštívili  čtyři důchodce umístěné v domovech důchodců. 

 

 Počet narozených dětí:  46 

 Počet sňatků:   33 

 Počet úmrtí:   17 

 Počet obyvatel  1803 (904 mužů a 899 žen) 

 k 31.12.1973 

 

 

       Zapsala Jana Palíková 

Text z kroniky přepsal  Jiří Janeček 


