
 

 

 

Kronika Drnholce 1981 

 
 Rok 1981 

byl významným mezníkem  v životě našich občanů. Měl tři významné dominanty: 

 XVI. sjezd KSČ 

 60. výročí založení KSČ 

 volby do zastupitelských orgánů 

 

V celé obci byly tyto události, jak náleží,  zveřejněny a  oslaveny. Rok 1981 byl také rokem 

dalšího budování obce, které přineslo zlepšení životního prostředí pro všechny obyvatele. 

 

 

  Místní národní výbor 

 Rada MNV, plénum MNV i aktivisté v komisích se v první polovině roku zaměřili na 

plnění úkolů, které si odstupující  národní výbor ve volebním období 1976 – 80 vytýčili. 

Intenzívně se zvláště na jaře pracovalo na akcích volebního programu – dokončení požární 

zbrojnice a kanalizace k přístavbě školy. Byl  vypracován rozpočet MNV na rok 1981, stanoven 

počet poslanců a volebních obvodů na další volební období. Byl vypracován nový volební 

program na léta 1981 – 1985, který byl písemně zpracován a doručen do všech domácností 

v obci. Byl projednán též na předvolebních schůzích.  Volební program byl konkretizován podle 

závěrů  16. sjezdu KSČ v souladu s plánem rozvoje národního hospodářství na léta 1981-85. 

Odstupující MNV vyhodnotil starý volební program následovně:  

 v oblasti  politickoorganizátorské: 

 zvýšila se úroveň plenárních zasedání 

 zlepšil se styk poslanců s voliči 

 zlepšila se účast poslanců na zasedáních orgánů MNV 

v oblasti kulturně výchovné: 

 byly ustaveny  čtyři kroužky zájmové umělecké činnosti 

  nastalo výrazné zlepšení práce SOZ 

 zlepšila se práce s mládeží v orgánech NF 

 myšlení lidí výrazně ovlivňovalo agitační středisko 

v oblasti sociálně ekonomické: 

 kanalizace na Hrušovanské ulici  - hodnota díla 732000Kč 

 výstavba požární zbrojnice – HD 1770000  Kč 

 kanalizační sběrač A - HD 1000000 Kč 

 

 

Ve dnech 5. a 6. června 1981 proběhly v celé vlasti volby do zastupitelských orgánů Bylo 

v nich zvoleno 35 poslanců MNV. 

 Na ustavujícím plenárním zasedání byla zvolena 29. června rada MNV a občané byli 

seznámeni se složením komisí. 

Komise výstavby: Kachlík Jan, Václavík Pavel, Miloš Jan, Tomaštík Vlastimil ml., Čeman M. 



Komise finanční: Trojan Jiří, Hrozek Vl., Huťková Jiřina, Kučerová Kamila,  Chmelina Zd. st. 

Komise  OVP: Texl Jaroslav, Kuchyňka Vlad., Vozdecký Alois, Tomaštík Vlastimil st. 

Komise kulturně školská: Jakubec Miroslav, Trnovec Zdeněk, Třetina Josef, Hlaváč Jiří, 

Komise sociálně zdravotní: MUDr. Nečasová Rosálie, Polčíková D.,Liptáková M. Novosad Ant. 

Komise mládeže: Mádl jaromír, Zemanová Irena, Hák Vladimír, Třetina Jan 

Sbor pro občanské záležitosti: MUDr. Vanýsek Jan, Kaňkovská Anna, Škrdlová L. Sikorová M. 

Komise životního prostředí . Čápek Josef, Lange Jan 

Komise JSBVO: Procházková Olga + zástupci organizací NF v obci 

 Do konce roku 1981 se sešla nová rada MNV ke svému jednání celkem 12 x s celokvou 

účastí členů 87,6% Rada MNV vyhodnotila práci komisí za 2 . pololetí roku a pravidelně 

připravovala plenární zasedání. 

  

 

  Počasí, průběh roku 

 Leden a únor byly ve znamení paní Zimy. Noční teploty klesaly hodně pod bod  mrazu až  

na –16 C, denní se pohybovaly kolem  -5 C až  - 8 C. Březen byl zahájen oteplením, které  

meteorologové ohodnotili až o + 9 C nad dlouholetým normálem. Noční teploty kolem +3 C, 

denní 10 až 16 C, vál teplý vítr, avšak nárazový. 

 První  jarní zablýsknutí a zahřmění zaznělo 13. března v 16,30 hod.  První jarní den vítali 

lidé s nemalým údivem , protože jarní mráz pokryl zemi bílou vrstvou. Ale již „devátá ranní“ 

rozhodla , a celý den bylo slunné a teplé počasí až 17 C. Závěr měsíce března a první polovina 

dubna  bylo velmi teplé a suché počasí. Stromy a květy rozkvetly. Velikonoce – 19. a 20. dubna – 

však byly ve znamení rpudkého ochlazení a přes den poletoval sníh.   ranní mrazy byly až –6 C. 

Květen byl teplotně nadnormální, objevily se první tropické dny s teplotami kolem 30 C. Také 

červen  byl vcelku teplý deštivější než loni. teplé dny se však často střídaly s teplotami kolem 15 

C a vál nárazový vítr.  Třetího července krátce po  19. hodině se strhla nad Drnholcem prudká 

bouře, vichr lámal stromy a kroupy zničily vinice a na mnohých místech obce okurky, ovoce a 

jiné zemědělské plodiny. Déšť byl sice zapotřebí, avšak vichřice a kroupy byly nevítanými 

hosty.. Déšť  také zapříčinil hnití a plísně zemědělských kultur. 

 Srpen byl teplý a celá řada tropických dní umožnila dětem i dospělým trávit  čas 

koupáním u vody. Dne 1. září ráno v 7 hodin se rozpoutala opravdová bouře, liják-blesky- hromy. 

Pak následovalo přechodné ochlazení, ale celkově bylo září a začátek října velm iteplé a suché. 

první mráz se ohlásil 24. října, ale o několik dní  se opět oteplilo. Vzpomínka zesnulých začátkem 

listopadu byla ve znamení jarního počasí s teplotami kolem  15 C.  První sníh napadl 4. prosince. 

prostřední prosincová dekáda se ohlásila vysokými mrazy a kolem 20. prosince klesly teploty až  

na –20 C. Drnholec byl pod  20 cm pokrývkou sněhu. Poprvé po mnoha letech (ani staří lidé 

v obci nepamatují) bylo na Vánoce hodně sněhu a pravá zimní idyla.  konec roku byl ve znamení 

oteplení a v noci   na  Nový rok 1982 pršelo a bylo velmi teplo. 

 

Vodní srážky: 

  leden 15 mm   únor 16,5mm  březen 23,2mm 

  duben 7,4mm   květen  40,8mm  červen 60,8 mm 

  červenec 99mm  srpen  13,8 mm  září 118,6mm 

  říjen   49,3 mm  listopad15,6mm  prosinec 53,3 mm 

   

 

 



 

 

  Zemědělství 

  Rostlinná výroba 

 Podmínky pro přezimování a přeháňky v předjaří vytvořily pro zemědělství dobré 

předpoklady pro slibnou úrodu. Další vývoj počasí však podstatně zkorigoval  výhled na splnění 

plánu výnosů. nejtvrdší dopad nerovnoměrného rozložení srážek se projevil u víceletých pícnin .-  

hlavně u vojtěšky.  Citelně byly postiženy i lokality cukrovky, takže v srpnu  došlo k odumírání  

listů (průměr cukernatosti 12,9%). Srpnové a zářijové sucho způsobilo téměř úplné zaschnutí 

silážních  i zrnových kukuřic.  navíc některé porosty zničilo 3. července krupobití. Agrotermíny  

v setí jařin byly dodrženy, sklizeň sena probíhala  v příznivých podmínkách.  Žně započaly 26. 

června sklizní ozimého ječmene a skončily 31. července sklizní ozimé pšenice  

 

  Úkoly ve sklizni   plán z 1 ha  skutečnost 

ječmen ozimý  502 ha    40q   26,7 q 

pšenice ozimá  1035 ha   43,4 q   32 q 

ječmen jarní  784 ha    41,5 q   29,8 q 

 

 V průběhu žní byly  nasazeny tyto mechanizační prostředky: 

 2 obilní kombajny E 516 

 7 obilních kombajnů E 512 

 6 obilních kombajnů SK 6 

 15 samosběracích vozů na slámu 

 4 stohaře 

 3 tahače K 700 

 2 tahače Š 180 

Z kooperační výpomoci zasáhlo do druhé poloviny žní 5  kombajnů z STS Cheb a 4 

samosběrací vozy a  stohař z JZD Dešov. 

Z dobrých pracovníků  možno jmenovat tyto osádky: 

 Šebesta Vojtěch – Grmolec Antonín  179 ha       SK6 

 Jakubec Miroslav -  Křivánek Václav  160 ha       SK 6 

 Vavřina Jan – Zábrodský Karel           E516 

 Herel František 

 

Podmínky na provádění podmítek byly velmi příznivé, tomu odpovídaly dobré výkony  všech  

strojů. Zaseto bylo také 232 ha následných plodin na krmení a 212 ha na zelené hnojení. 

 Sklizeň cukrovky byla započata 29. září a skončila až 12. listopadu. V důsledku nízké 

cukernatosti se snížila výkupní cena a to na 24,60 Kč  za  metrák. 

 

  Živočišná výroba 

 dosáhla letos mimořádně dobrých ekonomických výsledků, takže byl překročen plán. 

V chovu dojnic došlo ke zvýšení užitkovosti výroby i dodávky mléka Bylo dosaženo nejvyšší 

produkce mléka za poslední léta – 9,28l  na Výsluní a na nové farmě dokonce 11,5 l na kus a den. 

Plán byl tedy splněn na 109 % a na 121%. Přírůstek telat dosáhl hodnoty 073 kg na kus a den 

(celkem 2142 kusů), přírůstek žíru  0,87 kg  na kus a den – 101%. Dodávky mléka byly splněny 

na 116 %, plán výroby masa na 105% a plán dodávek masa na 95% 

 



 

  KSČ  v obci 

 Základní organizace KSČ měla v roce 1981 38 členů a 2 kandidáty… Registrovaných 

členů bylo  osmdesát. Celkově je v obci 120 členů KSČ. Zemřeli dva dlouholetí členové strany 

soudruzi Antonín Boudný a Richard Zajíc. 

Stranická organizace byla řízena devítičlenným výborem. Předsedkyní  byla Eva Milošová. 

všichni členové výboru přistupovali k práci odpovědně a stanovené úkoly dle svých schopností 

zabezpečovali. práce výboru byla kolektivní a vžila se forma ukládání  konkrétních stranických 

úkolů. 

 Ve stranické organizaci bylo pět stranických skupin. Mimo stranu pak tři stranické 

skupiny v orgánech a  devět stranických skupin v organizacích Národní fronty. nejlepší  a 

pravidelnou činnost vyvíjela stranická skupina při MNV, která se scházela před každým 

plenárním zasedáním MNV. 

 Mezníkem v práci stranické organizace byl XVI. sjezd KSČ, jehož závěry byly 

rozpracovány na podmínky v působnosti stranické organizace a postupně realizovány. 

S rozpracovanými závěry XVI. sjezdu byli seznámeni občané na jarní veřejné schůzi KSČ, která 

měla  velmi dobrou úroveň. Druhá veřejná schůze KSČ pak proběhla na podzim za velmi dobré 

účasti občanů. 

 Práce celé stranické organizace je dobrá. Zvlášť je možno vyzvednout úsek ideologické, 

politickovýchovné a masově politické práce, který je zabezpečován velmi dobře. Řídící práce  

stranické organizace byla ve všech směrech na úrovni a byla ostatními orgány v obci plně 

respektována. 

 

  Volby 1981 

 Volby do zastupitelských orgánů se konají každých pět let. 

 „Dáme svůj hlas pro šťastný život našeho lidu“ – takové bylo heslo občanů nejen 

v Drnholci, ale v celé naší vlasti. 

 Dne 5.června 1981 ve 14 hodin se po celé republice otevřely voelbní místnosti a občané 

Československa do nich vstupovali se svátečními pocity. Naprostá většina obyvatelstva  řekla  

své ANO pro mír, pro socialismus. 

 V Drnholci se první voliči začali scházet před kulturním domem již před  čtrnáctou 

hodinou. prvními voliči  Anna Tolgová Karel Juráň, z kolektivů byli první členové ROH při  

Základní škole v Drnholci, BSP Výsluní – živočišná výroba závodu 01 pod vedením  Marie 

Kusiové, BSP – ekonomický úsek závodu  01 pod vedením Jiřiny Vrzalové a kolektiv pracovníků 

MNV v Drnholci. 

 Volební místnosti v sále kulturního domu byly velmi pěkně vyzdobeny a občany vítaly 

úsměvy členů obou volebních komisí. cvakaly spouště fotoaparátů a celková nálada byla velmi 

dobrá. 

 V předsálí volební místnosti byla instalována výstava prací členů místního výtvarného 

kroužku Střediskového kulturního zařízení. Výstava vzbudila obrovskou pozornost všech voličů 

K slavnostní atmosféře a k dobré náladě přispěla i Charvatčanka, která v odpoledních hodinách 

hrála před kulturním domem 

 Za prvních 45 minut odevzdalo svůj hlas již 128 voličů. v průběhu prvního volebního 

odpoledne odvolili i nejstarší volič Drnholce Tomáš hrůza a nejmladší voliči Jiřina Hanzlová a 

Josef Šůstek. 

 V podvečerních hodinách mělo odvoleno již 50% voličů a krátce před uzavřením volební 

místnosti stoupl tento počet na 898 voličů , tj. 88% z celkového počtu. Svými hlasy vyjádřili 



voliči svou vůli žít v socialismu a v míru . Dali hlas kandidátům NF a zároveň dali i své slovo, že 

jim budou nápomocni při zajišťování úkolů nového volebního programu. 

 

  Vyhodnocení voleb v Drnholci 

 byly vytvořeny dva volební obvody 

 celkový počet voličů : 1048 

 odvolilo:         1045, tj.99,7% 

 všichni poslanci byli zvoleni 

     

Příprava voleb začala dlouho  před tím, než byla celá veřejnost seznámena s kandidáty na  

poslance.. byla náročná , ale všechno se podařilo zajistit. Zejména nutno vyzvednout velkou 

aktivitu občanů před volbami, např. jejich účast na předvolebních schůzích. 

 Volby předčily očekávání členů  volebních komisí. Počet kolektivů, které přišly volit 

společně, byl vysoký. Slova jedné důchodkyně: „……nemůžu odjet, vždyť volit se přece musí ..“ 

mluví za všechno a vyjadřují uvědomění občanů.. 

 Dne 29. června  se konalo plenární zasedání MNV Zúčastnili se ho poslanci Národní 

fronty:: 

Čápek Josef, Čeman Martin, Hanák Miroslav, Hák Vladimír, Hlaváč Jiří, Hrozek Vladimír,, 

Huťková Jiřina, Jakubec Miroslav, Kachlík Jan, Kaňkovská Anna, Kronovit Lubomír, Kučerová 

Kamila, Kuchyňka Vladimír, Lange Jan, Liptáková Marie, Mádl Jaromír, Miloš Jan, MUDr. 

Nečasová Rosalie, Novosad Antonín, Polčíková Dagmar, Procházková Olga, Sikorová marie, 

Šebesta karel, Škrdlová Ludmila, Texl Jaroslav, Tomaštík Vlastimil, Tomaštík Vlastimil II., 

Trnovec Zdeněk, Trojan Jiří, Třetina Jan, Třetina Josef, MUDr. Vanýsek Jan, Václavík Pavel, 

Vozdecký Alois, Zemanová Irena. 

 Předsedou MNV byl zvolen Karel Šebesta, místopředsedkyní Olga Procházková, 

tajemníkem Lubomír Kronovit.  

 Radu MNV  vytvořili tito poslanci:  

Šebesta, Kronovit, Procházková, Nečasová, Vanýsek, Mádl, Kachlík, Jakubec, Čápek, Trojan a 

Texl 

 

  Škola 

Ve školním roce 1980/81 docházelo do školy přes 300 žáků, poprvé i žáci z Jevišovky, 

Novosedel i   Nového Přerova do deváté třídy- V Jevišovce již 9. třída nebyla. Pedagogický sbor 

tvořilo 21 pracovníků, včetně dvou vychovatelek školní družiny. Ředitelkou školy byla  Eva 

Milošová,, zástupcem ředitelky  Emil Palík. U příležitosti 30. výročí  založení školních družin 

obdržela vychovatelka s. Moškvanová čestné uznání odboru školství KNV v Brně Na škole 

pracovala stranická skupina, , jejímž  vedoucím byl soudruh učitel František Hodr Skupina řešila 

většinou aktuální otázky školy. V kádrovém obsazení SRPŠ nedošlo ke změnám. Předsedou 

SRPŠ byl i nadále s. Bohumír Domin. Na škole pracovalo celkem 16 zájmových kroužků, z nich 

12 vedli učitelé a 3 vedli zástupci zájmových organizací. zapsány byly kroužky požárnický, 

modelářský, ochránců přírody. V rámci pionýrské organizace pracoval interklub, který vedla s. 

Palíková. 

Počet pionýrů dosáhl 320. V partyzánském samopalu dosáhla dívčí hlídka sedmých tříd 

vítězství v okresním kole a v krajském kole obsadila  3. místo.?. Na okresním srazu  pionýrů  

oddílů Mladých strážců hranic dosáhla naše děvčata 2. místo. 



V oblasti  tělesné a branné výchovy dosáhla škola také výrazného  úspěchu, a to  účast 

jedné žákyně v krajském kole běhu Mladé fronty..V zeměpisné olympiádě dosáhli dva žáci 5. 

místo ve dvou kategoriích. 

…………..výsledky v souěžích – nečitelné- špatně okopírováno                  

      

Na konci školního  1980-81 bylo uděleno 

 76 pochval třídního učitele 

 26 pochval ředitele školy 

 13 důtek třídního učitele 

 4 důtky ředitele školy 

 1 druhý stupeň z chování 

 

Školu ukončilo celkem56 žáků (30 z deváté třídy) a 26 z 8.  tříd. počet vyznamenaných  

žáků činil 25,8%. 

 Školní rok 1981/82 byl slavnostně zahájen 1. září 1981 shromážděním všech žáků 

v sále kulturního domu. Slavnosti se zúčastnili představitelé místních orgánů KSČ, NF, 

MNV a zástupci patronátního závodu01 Drnholec. Školu navštěvovalo v tomto školním 

roce387 žáků v 15 třídách. Byla zřízena dvě oddělení školní družiny pro 1 a2. třídu 

Z pedagogického sboru odešel na studia Jiří Šťastný a nově nastoupil  s. Jiří Staša  (F-Pv) 

z okresu Šumperk. Jako uvolněná  skupinová vedoucí  začala pracovat s. Alena Průšová. 

V POSSM jsou žáci rozděleni  do 14 oddílů pionýrů a jisker. Nejlépe si vedli oddíl 

Mladých strážců hranic, který vedl vojín Ružička z posádky Pohraniční strže. 

 

Veřejně politický život 

 


