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1987
70.výročí VŘSR
Rokem 1987 jsme vstoupili do druhého roku 8. pětiletky. Tento rok je rokem nástupu
k celkové přestavbě hospodářského mechanismu. Před širokou veřejnost bylo předloženo
několik závažných dokumentů jako návrh zákona o státním podniku, návrh zákona o
zemědělském družstevnictví, návrh zákona o nezemědělském družstevnictví, zásady
přestavby hospodářského mechanismu. Ke všem těmto materiálům byla rozvinuta široká
diskuse. Některé podniky začaly v praxi uvádět nové zásady hospodaření v život.
Účelem všech opatření je pod vedením KSČ zvýšit podíl pracujících na řízení společnosti,
zvýšit výkonnost naší ekonomiky, zlepšit naši celkovou životní úroveň. Je jasné, že
uskutečnění těchto záměrů nepůjde bez poctivé práce všech občanů, bez možnosti pracovat
v klidu a míru. Proto všichni naši občané, tak pozorně sledovali vývoj mezinárodních vztahů,
boj za zachování míru ve světě. Poslední prosincová schůzka čelních představitelů SSSR a
USA, s.Gorbačova a prezidenta Reagana přinesla první výsledky. Byla podepsána dohoda o
likvidaci raket středního doletu a krátkého doletu, ujasněny další možnosti a směry jednání o
odzbrojení. Mírové síly však ještě nemají zcela vyhráno. Věříme proto plně prohlášení
s.Gorbačova, že v jednáních se nesmí ani na chvíli ustrnout.

ZO KSČ
Práce stranické organizace se řídila usnesením,jež bylo přijato výroční členskou schůzí dne
11.1. a usneseními přijatými na členských schůzích. Obsahem přijímaných usnesení je
prohlubování práce ZO, politická agitace, rozvoj obchodu a služeb a v neposlední řadě pak
konání oslav vybraných politických výročí. Velmi málo je využíváno ukládání konkrétních
stranických úkolů členů ZO, dalším nedostatkem je to, že řada členů ZO má 50% i nižší účast
na členských schůzích. Toto je určitou rezervou pro zlepšování práce jak výboru, tak i celé
organizace.
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Hlavním úkolem organizace je prosazování vedoucí úlohy KSČ v práci MNV, ve
společenských organizací Národní fronty, spolupráce je dále uplatňována se stranickými
organizacemi i vedením Horáckého autodružstva a JZD. Práce těchto závodů i organizací,
plnění jejich výrobních, politických a společenských úkolů, značně ovlivňuje celkové klima
obce, pracovní i životní prostředí. Pro prvořadá pozornost bude zaměřena na zabezpečení
závěrů 7. zasedání ÚV KSČ, rozpracovaných na podmínky obce, přijímání účinnějších
opatření k odstranění nedostatků a pravidelné hodnocení podílu jednotlivých organizací
Národní fronty při naplňování volného času dětí a mládeže, zvláště pak dlouhodobého
programu rozvoje tělesné výchovy a sportu.

Stálé agitační středisko
Agitační práce v obci je řízena radou stálého agitačního střediska, jehož vedoucím je Miroslav
Šafránek. Řídí zvláště oblast velké a malé názorné agitace,práci rozhlasového kroužku a
agitačního kolektivu. Agitační práce je posilována poslanci a pracovnicemi MNV, aktivisty ze
společenských organizací, HAD a JZD. Oblast agitační práce má přes dílčí nedostatky vcelku
dobrou úroveň. Jejímu zlepšení by prospěla vyšší aktivita společenských organizací
v propagačních skříňkách a návrat k vydávání Rokytnického zpravodaje.
SSM
V tomto roce se svazácká skupina rozdělila na dvě svazové skupiny, v 1.skupině je 14 členů a
30 registrovaných členů, ve 2.skupině 15 členů a 2 členové registrovaní. Funkci předsedy
vykonává Zdeněk Kašpárek, který se zúčastnil za okresní delegaci na 4.sjezdu SSM
v Praze.Tento pak formou besed a přednášek seznamoval ostatní členy s průběhem tohoto
jednání. Členové SSM se zúčastňovali všech oslav v obci. V květnu a říjnu navštívila naši
obec 3členná komsomolská delegace družební oblasti Pavlovsk, se kterými bylo uděláno
„Posezení u samovaru“. S.Mašterová se zúčastnila prvních mezinárodních dnů mládeže ČSSR
a Mongolska při týdenním pobytu v Nitře. S.Novák a Nováková se zúčastnili družebního
zájezdu do SSSR.
Členové SSM uspořádali průvod masek obcí, zimní country bál, letní přehlídku country
skupin, vánoční nadělování dárků a promítání diapozitivů, vánoční taneční maraton. 4členové
se zúčastnili srazu mládeže na Šumavě, 4 na Myjavě, 5členů setkání v Brodcích a 2 výstupu
mládeže na Rysy. V ńoru se vítězové Vánočního turnaje ve stolním tenise zúčastnili
okresního kola v Třebíči, kde Ivan Piálek vyhrál.18členů hraje pravidelně kopanou, 8 členek
chodí pravidelně cvičit do sokolovny. Tři členky jsou cvičitelkami mladších žáků a žákyň.
Členové SSM se zúčastňovali brigád při demolici staré radnice a přípravných prací na
zahájení stavby zdravotního střediska. Dosud se nepodařila dostavba kurtů na koupališti.

MNV
Práce celého orgánu národního výboru vycházela ze schváleného volebního programu
Národní fronty, zpracovaných plánů práce a jednotného plánu kulturní,tělesné a branné
činnosti. Hlavní důraz byl kladen na politicko-výchovnou činnost, politicko-organizátorskou
práci a úsek ekonomicko sociální. Významná pozornost byla věnována socialistické soutěži
nár. výborů vyhlášené politickými i státními orgány na počest 70.výročí VŘSR a konání
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XI.všeodborového sjezdu. Poslanci národního výboru se pravidelně podíleli na pořádání
agitačních dnů a směn NF a to jak jarních, tak i podzimních.
Výsledky socialist.soutěží
Hodnota díla
Výstavba zdrav.střediska
Údržba a úklid veř.prostr.
Údržba zeleně
Údržba bytového fondu

250.000,176.850,51.650,136.900,-

Náklady
200.000,4.800,1.250,1.900,-

Brig.hodiny
2.450
22.940
5.040
10.800

Akce „Z“
Z důvodů výstavby zdravotního střediska a domu služeb na návsi, prováděla se demolice staré
radnice, bourání zdiva, čištění starých cihel a úprava terénu. 21.9. byla zahájena výstavba
zdravotního střediska bagrováním základů a septiku. Septik byl vybetonován a bylo do něho
vyhašeno vápno. Byla provedena přípojka vody ze studny ze sokolské zahrady. Byla
navožena drť do základů, železo do betonu a cement. Byl zakoupen starý jeřáb, provedena
jeho montáž a postavení.
Místní národní výbor zajišťoval opravu střechy u budovy mateřské školy, vzhledem k tomu,že
při deštích do budovy zatékalo. Výměnu oplechování střechy prováděli pracovníci Horáckého
autodružstva v hodnotě 30.000,-.Pracovníci JZD dále prováděli opravu střechy u kulturního
domu v Markvarticích nákladem 30.000,-. V tomto kulturním domě se prováděla výměna
kotle na naftu za kotel na tuhá paliva-uhlí. Výměna si vyžádala dalších 30.000,-. V nové
zástavbě řadových domků nad novou ulicí zajišťoval MNV výstavbu inženýrských sítí.
Rozpočet MNV

Příjmy
Stočné
Stravné
Ost.příjmy ze školství
Příjmy z kina
Ostatní příjmy z kultury
Příjmy v veř.telef.stanice
Nájem od podniků
Nájem z bytů
Daň domovní
Daň zemědělská
Daň z příjmu obyvatel
Správní poplatek
Poplatek ze psů
Plán.globální dotace
Místní poplatky

Rozpočet
2.000,120.000,23.000,24.000,14.000,46.000,2.000,3.000,4.000,7.000,468.000,10.000,-

Skutečnost
1.799,80
113.114,45
1.504,25.506,1.500,3.174,50
28.562,20
12.099,48.135,800,1.665,2.460,7.260,.480.000,4.941,50
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Pokuty
Úroky
Ost.nab.příjmy od organizací
Příjmy z fondu rezerv a rozvoj
Pohřebnictví
Příjem za prodej pozemku pro RD
CELKEM
723.000,-

Výdaje
Vodní hospodářství
Údržba míst.komunikací
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Kino
Kult.dům, osvětová beseda
SPOZ, místní rozhlas
Obřadní síň
Poslanci
Vnitřní správa
Bytovka
Drobná provozovna
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Veřejná zeleň
Čištění míst.komunikací
Odvoz odpadků
Místní lidová knihovna
Investice ( pozemek )
Odměny pro obč.výbor
Akce „Z“, zdrav.středisko
Celkem

Rozpočet
57.000,10.000,-+35.000,70.000,82.000,180.000,50.000,19.000,-+60.000,17.000,6.000,3.000,71.000,7.000,2.000,65.000,5.000,15.000,50.000,10.000,2.000,723.000,-+95.000,-

Rozdíl příjmů a výdajů

600,113,39
14.371,05
269.818,07
240,8.285,53
1 025.949,40

Skutečnost
53.442,63
45.347,93.340,02
58.356,90
180.078,03
42.551,07
85.774,20
22.836,60
5.074,50
2.988,30
73.978,49
2.724,2.440,50
80.917,55
1.639,50
16.463,40
35.746,16.463,40
681,60
84,1.050,199.611,07
1 023.926,29

+2.023,20.
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Evidence obyvatel

Přistěhováni
Kuba Jiří
Kratochvílová Hana s dcerou Hanou
Bazala Ladislav
Böhm Petr a Alena s dětmi Petrem a Anetou
Mulingerová Marie
Zerzánková Sylva
Vejmelková Anna
Blažková Milena
Hovorka Ladislav
Cejpek Miloslav
Jeleček Miroslav a Miloslava s dcerou Zdeňkou
Václavková Zdeňka
Vrzal Karel a Anna s dětmi Hanou, Radimem a Karlem
Kasáček Lubomír a Jiřina s dětmi Lukášem a Ditou
Carda Stanislav a Zdeňka
Vejmelka Miroslav
Benešová Drahomíra
Svoboda František a Jana s dcerami Janou a Lenkou

Odstěhováni
Peša Otakar a Eva s dcerou Veronikou
Vrbková Naděžda se synem Jiřím
Sonbergová Marie se synem Tomášem
Skřivánková Marie
Novák Karel
Samek Milan a Marie s dětmi Dušanem, Lukášem a Nikolou
Tindl Miroslav
Hobzová Ivana
Němec Karel a Božena s dětmi Radkem a Olgou
Hobzová Ludmila
Kunstová Marie
Pátková Iveta
Trojanová Jindra
Dočekal Miloš a Ilona s dcerou Petrou
Hobzová Jana
Všetečka Vladimír a Lydie s dětmi Petrou a Martinem

Č.domu
95
19
228
244
48
191
1
93
113
104
265
96
264
255
71
36
36
261

Č.domu
181
64
102
89
17
170
170
44
50
116
8
104
57
64
71
225
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Narozeni
Krulová Pavla
Vrbka Jiří
Tůna Pavel a Martina
Sonberg Tomáš
Kuba Jakub
Špaček Jiří
Pátková Lenka
Bazala Lukáš
Dlouhý Tomáš
Vejmelka František
Jelečková Miroslava
Böhm Antonín
Cejpek Martin
Sochna Petr

Č.domu

Datum
17.1.
13.2.
17.2.
20.2.
24.2.
27.3.
18.7.
28.7.
4.9.
4.9.
6.10.
9.11.
17.11.
24.11.

Zemřelí
Foit Zdeněk – 77 roků
Janoušková Bohumila – 91 roků
Kopečná Františka – 85 roků
Pokorná Vlasta – 65 roků
Zvěřina Metoděj
Skoumalová Marie
Muška Oldřich
Klobas Antonín
Blažek Josef
Hobza Václav

37
64
111
102
95
24
104
228
223
1
265
26
104
110

Č.domu

Datum
25.1.
25.3.
31.3.
8.4.
5.8.
16.9.
27.9.
23.10.
14.11.
25.11.

Manželství uzavřeli
Zerzánek Vladimír-Rokytnice a Volavková Sylva Třebíč
Bazala Ladislav - Piálková Zuzana
Pátek Jiří - Svobodová Iveta
Vejmelka František - Herynková Anna
Dlouhý Ivoš - Vejmelková Milada
Blažek Jan-Sigmundová Milena
Cejpek Miloslav-Irena Svobodová
Václavek Antonín-Cejpková Zdeňka
Svoboda Josef-Míšenská Miroslava
Kunst Jaroslav-Blažková Marie
Trojan Antonín-Dokulilová Jindra
Dokulil Karel-Jindřiška Šestáková

152
168
183
208
124
163
197
146
8
44

Datum
14.2.
24.1. Rokytnice n. R.
28.3. Třebíč
28.3. Želetava
4.4. Rokytnice n. R.
25.4. Třebíč
27.6. Rokytnice n. R.
8.8. Rokytnice n. R.
13.8. Jaroměřice
5.9. Rokytnice n. R.
19.9. Třebíč
26.9. Jemnice
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Matyáš Petr-Ivana Janíková
Hovorka Ladislav-Nedvědová Marta
Hobza Libor-Jana Cardová
Mejzlík Radovan-Hana Krčálová
Havlín Josef-Doláková Romana

Počet obyvatel k 31.12.

3.10. Telč
17.10. Třebíč
31.10. Třebíč
31.10. Gottwaldov
5.12. Moravské Budějovice

870.

Výstavba rodinných domků
V tomto roce zahájil výstavbu rod. Domku Souček Jan čp.102,Chromý Jan a Hana nadst. RD
čp.181. Dokončena byla výstavba RD čp.56 manž. Sochnovými, příst. RD manž. Noskovými,
nadstavba RD čp. 149 manž.Novákovými,novost. RD čp.22 manž. Hanzalovými,novost. RD
čp.263 manž.Pospíšilovými, novost.řad.domku čp.55 manž. Kasáčkovými, novost.řad.domku
čp.256 manž. Novotnovými, novost. řadového domku čp.257 manž.Škrdlovými, novost.řad.
domku čp.258 manž. Machoňovými.
Provozovna - nákladní doprava
Nákladní dopravu při MNV zajišťoval Ladislav Stodola novým nákladním vozidlem Škoda
706 s tonáží 8,2 t. Bylo ujeto 10.946 km a přepraveno 4.136 t zboží. Výkon v tunokm činil
47.338. Příjmy od obyvatelstva činily 8.864,-,od podniků 57.766,-, celkové výdaje 34.724,-.
Osvětová beseda
Osvětová beseda uskutečnila v době od 11.-18.1. v agitačním středisku výstavu fotografií.
Výstavy se zúčastnili fotografové-amatéři z Rokytnic a celkem bylo vystaveno 57 ks
fotografií. Ve dnech 3.-4.10. byla provedena výstava květin. Vystavovalo celkem 12 pěstitelů
různé květiny. Výstavu shlédlo 180 občanů. V měsíci říjnu byl dále uspořádán kurz
zpracování masa v závodní jídelně JZD, kterého se zúčastnilo 25 žen. Byl uspořádán zájezd
do Prahy na prohlídku Paláce kultury a shlédnutí galaprogramu v Paláci kultury. V měsíci
říjnu u příležitosti 70. výročí VŘSR byl uspořádán zájezd do Prahy spojený s výstavou
v Leninově muzeu za účasti 45 osob. Osvětová beseda se dále podílela na přípravě oslav
MDŽ, Dětského dne a spolupracovala s ostatními složkami NF v obci.

Sbor pro občanské záležitosti
SPOZ provedl 6 akcí vítání dětí do života, při kterých bylo slavnostně uvítáno 14 dětí z
Rokytnice n. R. a 2 děti z Markvartic. V obřadní síni bylo uzavřeno 5 sňatků, z toho 4
s následným církevním obřadem. Sbor dále zajišťoval 10 posledních rozloučení se zemřelými
našimi občany, 57 občanům bylo písemně blahopřáno k životnímu jubileu. Manželé Josef a
Ludmila Štveráčkovi oslavili v tomto roce zlatou svatbu. 25.9. se uskutečnilo v sále JZD
slavnostní přijetí předsedů SPOZ z okresu Třebíč. Byla provedena v obř.síni ukázka vítání
dětí do života. Po té se uskutečnila beseda. V květnu převzal předs. sboru Jan Nosek od
okresního sboru Čestné uznání za přední umístění v socialistické soutěži SPOR v roce 1986,
s odměnou 1.200,-. Činnost sboru je hodnocena radou MNV jako dobrá.
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Mateřská škola
Pro tento rok bylo zapsáno 44 dětí, z toho 23 dětí ve třídě mladších, 21 ve třídě starších dětí.
Během roku přibrány ještě 2 děti. Celková výchovná práce byla zaměřena na výchovu dětí
k míru, péči o životní prostředí, zlepšení mezilidských vztahů, citlivější přístup dětí mezi
sebou i ostatními lidmi, pěstování vztahu ke společnému majetku a ochraně přírody. Mateřská
škola pravidelně spolupracuje se sborem pro obč.záležitosti, zajišťuje kulturní programy pro
vítání dětí. Děti vystupují i při oslavách MDŽ,výročních schůzích apod. Pěvecký soubor
Rokytánek se zúčastnil přehlídky souborů SPOZ a přehlídky souborů předškolních dětí
v Třebíči.
Při prohlídce dětí dětskou lékařkou nebyly shledány žádné vážnější závady na zdraví. I při
prohlídce zubů bylo shledáno velké zlepšení v kazivosti zubů. Děti pravidelně užívají prášky
s fluorem. Na škole se nevyskytly závažnější nemoci či nákazy.
V letních měsících byla provedena výměna plechové střechy u zděné budovy MŠ v hodnotě
30.000,-, bylo provedeno vymalování této budovy, zabudovány oabrubníky kolem záhonů
růží, natřeno zahradní nářadí, provedeno těsnění oken v obou budovách a namontovány mříže
do oken provozních místností.
Ředitelkou je nadále Miluše Mrvková, další učitelky: Zdena Kadrnožková, Jiřina Vávrová a
Irena Podsedníková. Školnice Zdena Grymmová, uklizečka Olga Hrůzová, topič František
Wehrenberg.
Školní jídelna
Školní jídelna vyvářela průměrně 140 obědů denně. Vedoucí kuchařka Marie Fejtová, další
kuchařky Marie Kašpárková a Věra Nováčková. Vedoucí jídelny Věra Ježková.
V měsíci prosinci bylo zapsáno celkem 144 strávníků, z toho 65 dětí mateřských škol
Rokytnice a Markvartic, 62 žáků základní školy a 17 dospělých. Od 1.9. došlo ke sloučení
škol Rokytnice a Chlístov, proto se jídlo dováží vozidlem JZD z jídelny, jen do mateřské
školy v Markvarticích. Dále se jídlo převáží na káře z MŠ do ZŠ Rokytnice. Dovoz a výdej
jídla provádí Miluše Špačková.
Počet obědů: norma na 1str.celková
Děti MŠ
Žáci ZŠ
Dospělé osoby
Celkem

884
917
264
2.065

5,60
4,80
6,60

4.950,40
4.401,60
1.742,40
11.094,40

Počet provozních dnů školní jídelny byl v tomto měsíci 18, prům. denní počet strávníků 114.
Skutečné náklady na stravu podle výdejek činily 11.079,04, hodnota nakoupeného zboží
8.778,07. Hodnota zásob ke konci roku činila 13.242,35.
V jídelně byla provedena výměna el. Sporáku za nový typ 0220, výrobek NDR, v hodnotě
19.215,-. Dále byla provedena výměna elektrického bojleru za nový.
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Základní škola
Školní rok 1986/87 byl slavnostně zahájen 1.záři. Škola je opět trojtřídní a navštěvovalo ji 64
žáků. 1.ročník 9 žáků, 2.ročník 20 žáků, 3.ročník 12 žáků a 4.ročník 23 žáků. Spojen byl 1. A
3. ročník. Ředitelkou školy je Marie Kovářová, která vyučuje 2.ročník. 1. a 3. ročník vyučuje
Milena Pospíšilová a 4.ročník Milena Suchá ze Želetavy. Tato koncem prosince odešla na
mateřskou dovolenou a místo ní nastoupila Hana Obůrková, absolventka gymnázia, která
převzala 2.ročník a Marie Kovářová 4.ročník.
Chování všech žáků bylo na konci šk.roku hodnoceno velmi dobře. Po celý rok se učitelky
věnovaly individuální péči prospěchově slabým žákům. Kromě 1 žákyně, která bude opakovat
2.ročník a jednoho žáka, který odešel do zvláštní školy, postoupili všichni žáci do vyššího
ročníku.
Ve spolupráci s MNV,SRPŠ a patronátními závody bylo pokračováno ve zlepšování prostředí
školy a okolí. Byla provedena oprava školních pomůcek a židliček, oprava plotu a nová
úprava předzahrádky. Dále byla provedena oprava kotle ústředního topení. Spolupráce s mat.
školou je nadále velmi dobrá. Mimo vzájemných hospitací se žáci obou škol zúčastnili
zájezdu do Horáckého divadla v Jihlavě a literárního pásma. Společně byly připraveny
besídky, oslava MDŽ, dětský karneval, MDD. Škola také připravila kulturní program
k oslavám a výročním schůzím. V průběhu roku bylo uskutečněno několik exkursí.
Na škole pracoval kroužek dovedných rukou, ve kterém bylo zapojeno 21 žák- vedoucí Marie
Kovářová, kroužek pěvecký, zapojeno 18 žáků-vedoucí Milena Pospíšilová, přírodovědný ,
zapojeno 14 žáků-vedoucí Zdeněk Vodička, člen mysliveckého sdružení. V Sokole cvičí 23
žákyň-vedoucí Ivona Dočekalová, turistický kroužek 18 žáků-vedoucí Miluše Mrvková. Do
lidové školy umění v Třebíči dojíždí 5 žáků.
Přestože mimořádná pozornost na schůzkách SRPŠ je zaměřena na ateistickou výchovu a
zdůrazňována nutnost jednotného působení školy a rodiny, náboženství navštěvovalo 19%
žáků.

Pionýrská organizace
V pionýrské skupině při ZŠ jsou zapojeni všichni žáci, kteří jsou rozděleni do 4 oddílů-2
oddíly jisker a 2 oddíly pionýrů. Funkci skupinové vedoucí vykonávala Romana Doláková,
studentka 4.ročníku gymnázia, oddílová vedoucí: Naďa Machovcová a Vítězslav Nováček,
studující Milena Pospíšilová a Hana Obůrková, učitelé, Marcela Šmejkalová a Ivana Janíková
zdravotní sestry. Činnost byla rozdělena do tří oddílů se všeobecným zaměřením a jeden oddíl
mladých zdravotníků. Všechny oddíly plní výchovný systém, koncem roku byly předány
odznaky plamenů. Pionýři se zúčastnili pionýrské hry „ Vždy připraven“. V září se uskutečni
Den mladých obránců vlasti, který zajistil Svazarm. V zimě se uskutečnil Sokolovský závod
na lyžích, turnaj ve vybíjené a atletická soutěž. Pionýrská skupina se také zúčastnila
Svobodovy směny. V soutěži „ O prapor voroněžských pionýrů“ v 1.etapě se výsledky značně
zlepšily a zvýšil se sběr odpadových surovin.Slib nových jisker složilo 9 žáků, slib pionýrů se
uskutečnil v Památníku B.Václavka v Čáslavicích a složilo ho 20 pionýrů.
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Místní lidová knihovna
V tomto roce došlo ke změně knihovnice.Dosavadní knihovnice Marie Foitová, která vedla
knihovnu po dobu desíti roků a za jejího působení doznala knihovna velkého vzestupu, ze
zdravotních důvodů požádala o uvolnění. Na její místo byla jmenována Eva Böhmová,
pracovnice JZD. V zimním období se z důvodu nemoci nepůjčovalo až do května. To se
odrazilo na poklesu výpůjček i čtenářů. Výpůjčky v tomto roce činily 3 047 ks, počet čtenářů
113.
Dětský karneval
1.března ve 14 hod. v sále sokolovny se konal dětský karneval. Uspořádal ho Čs.červený kříž
ve spolupráci s DV Jednoty. Hudbu zajistil Dominik. Karneval se těšil velké účasti dětí.
Oslavy MDŽ
Tradiční oslavy 1.máje se letos v naší obci nekonaly. V 6. Hodin ráno se uskutečnil budíček.
Průvod vyšel od HAD a zúčastnili se ho pracující HAD, JZD, SZP, funkcionáři, složky NF.
Mnoho občanů se zúčastnilo manifestace v okresním městě.
Oslavy osvobození
Oslavy osvobození naší vlasti Rudou armádou se v naší obci konaly 8.května ve 20.00 hod.
Byly zahájeny položením věnce k pomníku padlých, v kulturním programu vystoupili pionýři
ZŠ, hlavní projev přednesl s. Antonín Dokulil. Po té následoval lampiónový průvod obcí.
Dětský den
Dne 31.5. se uskutečnil Dětský den. Na jeho organizaci se podílela většina organizací naší
obce. Dětské odpoledne se uskutečnilo v prostorách koupaliště a v průběhu odpoledne se
soutěžilo v různých soutěžích a hrách. Nejlepším byly předány ceny, které financovaly
patronátní závody.
Oslavy VŘSR
Dne 6.11. v 17. Hodin se uskutečnila oslava 70. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce.
Oslava se uskutečnila v sále kina. V kulturním programu vystoupili žáci Základní školy.
Slavnostní projev přednesl s. Antonín Dokulil. Po té následovalo slavnostní položení věnce
k památníku padlých a lampiónový průvod obcí. Již 5. Listopadu ve 14.50 proběhla naší obcí
okresní štafeta u příležitosti tohoto významného výročí, kdy zástupci obce předali čestné
hlášení o plnění socialistického závazku k 70. Výročí VŘSR.
Beseda o zdravotnictví
Dne 20.11 v 18. hodin se uskutečnila v kulturní místnosti JZD beseda na téma „ Hovory o
zdravotnictví“. Tuto besedu připravilo oddělení zdravotní výchovy ve spolupráci s obvodním
lékařem MUDr. Vratislavem Šmejkalem a ZO ČSČK. Na besedě byli přítomni ředitel
nemocnice s poliklinikou MUDr. Štěpánek, ředitel lékárenské služby MUDr. Pokorný,
přednosta gynekologicko-porodnického oddělení prim. MUDr. Chmelíček, přednosta
chirurgického oddělení prim. MUDr. Fiedler CSc , přednosta dětského oddělení prim MUDr.
Nováček, okresní odbornice pro obor vnitřního lékařství MUDr. Růžičková a obvodní lékař
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MUDr. Šmejkal. Na besedě bylo přítomno více než 80 občanů. Přítomní lékaři odpovídali na
četné dotazy přítomných občanů. Tato významná akce byla přivítána s velkým ohlasem a jistě
bude i do budoucna velkým přínosem.
Ocenění pracovníků s mládeží
Dne 19.12. v 11. Hodin v obřadní síni MNV se uskutečnilo slavnostní přijetí dobrovolných
pracovníků s mládeží funkcionáři MNV. Akce se uskutečnila za tím účelem, aby byla oceněna
práce těchto občanů, kteří věnují značnou část svého volného času mládeži a využívání jejich
volného času. Knižní odměnu převzali: Mrvková Miluše, Chaloupková Zdeňka, Machovec
Miloš, Bartíková Libuše, Dokulil Ladislav, Vejmelka František, Bambulová Pavla. Čestné
uznání: Šmejkalová Marcela, Doláková Romana, Štveráčková Marie, Pospíšilová Milena
Wehrenberg František.

JZD
Pro nižší úroveň dosahovaných výsledků je družstvo zařazeno pro období 8. pětiletky do
intenzifikačniho programu v družstvu byl zpracován obsáhlý program na úseku řízení a
ekonomiky, kádrové práce a stabilizace pracovních sil, materiálně technického zásobování a
investic a po zhodnocení ze strany Okresní zemědělské správy v Třebíči bylo konstatováno,
že hlavní úkoly tohoto programu byly splněny.
Rostlinná výroba
Celkový osev obilovin na zrno činil 568 ha. Ozimy byly nasety na výměře 350 ha v období od
16. září do 16. října 1986. Jařiny byly zasety na 218 ha v době od 17. dubna do 22. dubna.
Osetí v ha
Pšenice ozimá
Ječmen Ozimý
Ječmen jarní
Oves
Celkem

298
52
168
58
568

Sklizeno v t
1.459,8
239,2
742,2
236,9
2.499,2

Výnos t/ha
4.16
5,40
4,40
4,70
4,40

Na plán 2.655,4 t bylo sklizeno pouze 2.499,2 t obilovin, což činí plnění výroby obilovin
pouze na 94,1%.
Celková osázená plocha brambor činila 115 ha, z toho 90 ha bylo ploch množitelských a 25
ha ostatních. Výsadba brambor započala vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám
24. Dubna a ukončena byla 9. Května. Prům.ha výnos činil 18,48 t. Na plán výroby 2.530 t
bylo sklizeno 2.124,9 t, což činí plnění 83,98 %. Výroba sadby činila 1.039,5 t, prům. výnos
11,55 t z 1 ha.
Objemná krmiva byla pěstována na celkové ploše 487,55 ha a z této plochy bylo sklizeno
16.391,2 t na plán 17.890 t, plnění 91,6 %. Největší neplnění bylo u kukuřice na siláž.
Řepka Ozimá zaseta na celkové výměře 36 ha , na plán 98 t bylo sklizeno 103,9 t, plnění
výroby na 105,9 %.
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Řepa krmná zaseta na výměře 10 ha, na plán 600 t bylo sklizeno 461,3 t, plnění 76,9 %.
Mák zaset na výměře 10 ha, pro velké zaplevelení byl zaorán.
Živočišná výroba
Plán v t
Maso celkem
Hovězí
Vepřové
Mléko
Odchov selat
Odchov telat

t
t
t
tis. l
ks
ks

237,9
75,8
162,1
1 300
1 600
380

Skut.
215,4
68,9
146,6
1 402
1 396
387

% plnění
90,58
90,89
90,43
107,84
87,25
101,80

Užitkovost
Plán
Mléko na dojnici
Selata na 1 prasnici
Přírůstek telat
Přírůstek jalovic
Přírůstek předvýkrm.prasat
Přírůstek výkrm prasat

l
ks
kg
kg
kg
kg

3 823
18,6
0,760
0,650
0,400
0,580

Skut.
4 007
16,76
1,07
0,648
0,429
0,563

% plnění
104,8
90,1
140,8
99,7
107,3
97,1

Přehled stavů skotu a prasat k 31.12.
Dojnice
Telata
Jalovice 1/2 r.
Jalovice vysokobřezí
Prasnice

356
10
284
79
78

Prasničky chovné
Selata
Předvýkrm prasat
Výkrm prasat
Plemenní kanci

48
371
146
557
4

Nákup strojů
V tomto roce byly nakoupeny stroje a zařízení v celkové hodnotě 1 541.680,-. Stroje pro
jednotlivé etapy prací byly připravovány včas, takže mohla býti zajišťována plynulost sklizně
jednotlivých druhů plodin. Potíže nastaly při sklizni silážní kukuřice, kdy obě dvě řezačky pro
poruchy musely býti vyřazeny a sklizeň pomohlo dokončit JZD Čáslavice.
Spotřeba motorové nafty činila 190.136 l , což je o 16.118 l více , než v minulém roce. Nárůst
spotřeby způsobil nákup a provoz nového nákladního automobilu MTSP 27 a trvalý provoz
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samochodné řezačky ve středisku živočišné výroby. Roční limitní plán spotřeby benzínu ve
výši 10.000 l byl vyčerpán.
Spotřeba el. energie činila 537.628 Kwh, stále nárůst.
Spotřeba paliv 83,9 t černého uhlí, 156,1 t hnědého uhlí, 15,4 t koksu, nárůst spotřeby uhlí o
3,3%.
V investiční výstavbě byla prováděna výstavba třídírny brambor, která je řešena jako
přístavba k již stojící bramborárně. Do konce roku byla provedena hrubá stavba třídírny. Dále
bylo pokračováno na pracích při výstavbě seníku a prováděna běžná údržba budov
v objektech JZD.
Průměrný evidenční počet pracovníků k 31.12. činil 190, prům. odměna na 1 pracovníka
činila 2.462,-. K 31.12. má JZD celkem 286 členů, z toho 129 důchodců a 157
v nedůchodovém věku. Průměrný věk pracovníků v nedůchodovém věku je 38,5 r,u mužů 35
r, u žen 42 r. V tomto roce bylo přijato celkem 10 členů ( 2 učni ), členství ukončilo také 10
členů ( 5 úmrtí ). Funkci předsedy vykonává ing.Karel Bednář z Kojetic.
Rozdělení pracovníků
Traktoristé
Ošetřovatelé dojnic
Ošetřovatelé prasnic
Přidružená výroba- pracovníci
Technicko-hospod. pracovníci
Ostatní

počet
23
34
5
17
25
2

Rozdělení pracovníků
Prac. rostlinné výroby
Ošetřovatelé skotu
Ošetřovatelé prasat
Prac. stavební skupiny
Provozní a obsluh. pracovníci
Pomáhající a brigádníci

počet
16
3
4
11
10
13

V JZD se rozvíjí hnutí brigád socialistické práce, jehož počet se oproti r.1986 zvýšil ze 6
kolektivů na 7. Pracuje v nich 112 družstevníků, z toho 62 mužů a 50 žen. Jedná se o tyto
kolektivy: 3 ošetřovatelé dojnic na středisku Rokytnice, Chlístov, Markvartice. 1 traktoristé, 1
ekonomický úsek,1 závodní stravování a 1 dílny. Ze 112 pracovníků je 87 členů držiteli
bronzových medailí.
Celý podnikový závazek schválený na výroční členské schůzi v únoru v hodnotě 262.000,byl splněn. Ve vyhlášené vnitropodnikové soutěži si nejlépe vedl kolektiv ošetřovatelů
prvotelkové stáje v Chlístově a po zásluze byl odměněn na prosincovém celopodnikovém
aktivu živ. výroby 1. místem. Všichni pracovníci ze všech pracovních kolektivů ošetřovatelů
dojnic dosáhli dobrých výsledků, svědčí o tom čestné uznání za 1.místo v okresní socialistické
soutěži o nejlepší výsledky v produkci mléka za r.1987, které udělila Okresní zem. správa
v Třebíči.V rámci soutěže „ Za vyšší kvalitu mléka“ organizované Mlékárenským průmyslem
Lacrum Brno bylo družstvo v tomto roce vyhodnoceno na 1.místě na úrovni okresu.
Kolektivu závodního stravování byl propůjčen v dubnu čestný titul vlády ČSSR a ÚSDR za
r.1986 „Vynikající kolektiv“ za ocenění pracovní iniciativy a vzorné plnění pracovních úkolů
a soc. závazků.
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Klimatické podmínky
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Max.
-24
-20
-18
-2
0
10
15
3
2
-4
-3
-12

Teploty
-6
6
7
7
20
20
30
25
27
19
11
7

Min.

Srážky mm
40
25
35
27
120,5
97,5
89
77,5
57,5
23,5
32,5
15,5
640,5

Tento rok byl rostlinnou výrobou klimaticky nepříznivý. Vzhledem k dlouhotrvající zimě
byly veškeré jarní práce posunuty zhruba o 10-14 dnů oproti roku 1986. Velké problémy
nastaly v měsíci květnu a červnu, kdy časté srážky a vysoké denní teploty nedovolily vstup
porostů brambor ke kultivaci a postřikování proti plísním. Také pro obiloviny byla tato
vysoká denní teplota nepříznivá. Dlouho trvající zima zamezila provedení vegetačního
hnojení, podzimní hnojení bylo provedeno v dobré kvalitě. Došlo k posunutí metání ozimů
z konce května na začátek června a tím vytvoření méně klasů na 1m2. Podzim byl pro práci
velice příznivý. První větší mrazy přišly až v měsíci prosinci, kdy se teploty několik dnů
pohybovaly okolo –10 stupňů.

Horácké autodružstvo
V Horáckém autodružstvu úspěšně splnili všechny rozepsané úkoly státního plánu. Objem
výkonů dosáhl 11 688.000,-, což je plnění na 116%. Stejné plnění bylo dosaženo také u
redukovaných výkonů. Zisk byl splněn na 177%, v Kč činí 1 400.000,-. Dodávky
v maloobchodních cenách do tržních fondů dosáhly 12 736.000,-, což je 102%.
Na investičním úseku a údržbě byla dokončena výstavba nákladního výtahu, provedena
rekonstrukce a zastřešení skladu hořlavin, provedena oprava střech a okapních žlabů. Do
provozních objektů byla svépomocí zabudována okna s dvojitým zasklením, vybudována byla
výdejna teplých jídel a svačina. Byl zakoupen nový lis 63 t, vysokozdvižný vozík a před
dokončením je i druhá vypalovací pec na práškovou barvu.
Pamatováno je i na inovaci výroby, je zaváděna výroba sít plechových a to průmyslových a
hospodářských, probíhají práce na vývoji základního nosiče na nový typ automobilu Škoda
Rapid. Pro trvale dobré dosahované výsledky v hospodářské i politické činnosti se řadí mezi
provozovny na předním místě.
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Záplava obce
Dne 19. května kolem 13. hodiny se přehnala nad naší obcí bouřka s kroupami a prudkým
lijákem. Zasáhla pozemky Strážnice, Padělky, Žlabina. Tyto velké plochy pozemků, které
jsou svahovité na střed naší obce, způsobily, že voda se slila v jedno koryto a tekla korytem
přes zahrady, kolem MNV a zaplavila mnoho zahrad, studní a sklepů a napáchala tak mnoho
škod. Obdobná situace nastala večer dne 7. června a 1. července, kdy rovněž došlo
k zaplavení zahrad a nemovitostí, stejně jako 19. května. Na stížnost občanů byla tato situace
řešena ONV a byly přijaty opatření v tom směru, že JZD bude na dotčených pozemcích
pěstovat plodiny zabraňující rychlému odtoku vody, dále bude proveden návrh protierozních
opatření a odvedení povrchových vod přes intravilán obce.
Úprava silnice Třebíč - Želetava
V měsíci červenci bylo započato se stavebními úpravami silnice 4/410-rekonstrukce vozovky,
spočívající v narovnání serpentin a snížení vozovky místy až o 2,5m, vyrovnání. Z toho
důvodu byla úplná uzávěrka v době od 20.7.-30.11.. Délka objížďky byla 6km přes
Čechočovice na sil. 1/23 a po ní přes Veverku. Práce prováděly Silnice Třebíč a Zemědělské
stavební sdružení Třebíč. Jednalo se o úpravu silnice nad Dolákovými dům čp. 197 až k domu
čp.152 Zd.Foita. Práce byly v termínu provedeny a silnice otevřena. Zbývá dokončit
kanalizaci, terénní úpravy.
TJ Sokol - kopaná
Družstvo žáků bylo v jarní části vedeno trenéry Františkem Vejmelkou a Bohuslavem
Machovcem. Skončilo v okresním přeboru roč.1986/87 na 1. místě se ziskem 26 bodů ze 14
utkání. Dosáhlo skóre 58:7. Po podzimní části v okresním přeboru jsou žáci na 2. místě, ze 7
utkání získali 12 bodů a mají skóre 20:5. Členská základna čítá 25 registrovaných žáků.
Kromě přípravných mistrovských utkání se mužstvo žáků zúčastnilo velikonočního turnaje ve
Starči, kde skončilo na 3. místě.
Družstvo dorostu vedené trenérem Aloisem Novákem a vedoucím mužstva Antonínem
Novákem skončilo v roč.1986/87 v okresním přeboru na 11. místě se ziskem 15 bodů z 24
utkání a skórem 29:67. Z mužstva dorostu odešli z věkového důvodu tři hráči a tento
omlazený celek skončil po podzimní části na 9. místě se ziskem 11 bodů ze 13 utkání a
skórem 21:27.
Mužstvo dospělých v jarní části okresního přeboru vedené trenérem Milanem Fučíkem
dosahovalo dobrých výsledků a skončilo na 4. místě s 30 body z 26 utkání a skórem 46:42.
V letní přestávce uspořádal oddíl kopané 2. ročník memoriálu Ladislava Špačka a Miroslava
Novotného. Vítězem se stalo mužstvo TJ BOPO Třebíč, naše mužstvo skončilo na 2. místě.
V dalším ročníku tradičního turnaje Rokytnic, který se uskutečnil v Rokytnici nad Jizerou,
obsadilo naše mužstvo 2. místo. Taktéž 2. místo obsadili naši fotbalisté na poutním turnaji ve
Starči. V podzimní části okresního přeboru dospělých mělo naše mužstvo špatný začátek,
hlavně při poklesu výkonnosti v domácím prostředí. Celkově je mužstvo po podzimu na
9.místě s 11 body ze 13 utkání a skórem 25:25. Mužstvo bylo v podzimní části vedeno
Ladislavem Talpou a Josefem Mejzlíkem. Důvody současných neúspěchů jsou v tom, že
dáváme málo branek a kromě Miroslava Šafránka nemá mužstvo střelce.
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Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení obhospodařovalo honitbu o výměře 1.753 ha, počet členů 24. Schůze
jsou konány pravidelně 1krát v měsíci, výborové vždy před schůzí členskou. Uzavřený soc.
závazek byl splněn. Členové odpracovali pro zemědělství 401 hodin, v lesnictví 188 hodin, na
plnění vol.programu NF 280 hodin, v honitbě 1.457 hod. a vysázeli 1.580 stromků. Na státní
nákup dodali 1.125 kg zvěřiny a odevzdali 480 ks kožek a kůží.
Při organizaci dobře pracuje kroužek mladých přátel myslivosti při ZŠ pod vedením
s.Vodičky. Byla uspořádána beseda pro žáky ZŠ spojená s promítáním filmů, členové se
zapojili do organizace branného závodu. V letních měsících členové vybudovali pěknou
voliéru pro odchov bažantí zvěře, postavili nový seník a vybudovali tři krmeliště pro černou
zvěř. Pro zlepšení střelecké dovednosti se zúčastnili kulové střelby na malorážkové střelnici
v Čáslavicích. V měsíci prosinci pořádali tradiční poslední leč, která se těší velkému zájmu.
Péči o zvěř započala již na samém počátku roku, kdy byly pořádány naháňky na škodnou
zvěř, hlavně lišky, v rámci tlumení vztekliny. Velká pozornost byla věnována krmení zvěře,
neboť zima byla tuhá a pro přezimování zvěře nepříznivá.
Zvláštní pozornost byla věnována bažantům a jejich vypouštění. Pro odchov byla vybudována
nová prostorná voliéra a zakoupeno 300 ks bažantích kuřat, která byla v dobrém zdravotním
stavu. Do poloviny září se odchov ve voliéře dařil, ale po té se do voliéry dostala kuna a
začala bažanty po desítkách dávit. Bylo nutno bažanty předčasně vypustit do volné přírody.
Zde však lánem kukuřice na Strážnici postupovali směrem na les a v naší honitbě zůstala jen
velmi malá část. Vynaložená částka 7.500,- za nákup bažantích kuřat nevynesla žádný výnos.
V tomto roce členové odlovili 40 ks srnčí, 19 ks zajíců, 20 bažantů, 4 ks černé, 14 lišek, 1
kunu. Celková produkce byla asi o polovinu nižší.
Svaz požární ochrany
Je nejstarší organizací v obci. Podařilo se omladit členskou základnu a těchto mladých je
využíváno pro zaktivizování práce celé organizace. Nepodařilo se založit družstvo mladých
požárníků, neboť chybí pravý zápal současných starších občanů pracovat tak, jak tomu bylo
v době dřívější.
Organizace má v současné době 59 členů a 7 členek. Funkci předsedy vykonává nadále
František Pokorný. Činnost komise byla zaměřena prevenci-předcházení požárů. V měsíci
březnu a dubnu byly provedeny preventivní prohlídky budov. Jako velmi dobrá se ukázala
spolupráce s komisí ochrany veř. pořádku MNV. V obci nebyl zaznamenán žádný požár.
Hlavním úkolem bylo důkladně se připravovat na zdolání možného požáru. Velmi dobrou
příležitostí ke zdokonalování odborné činnosti členů zásahových družstev je účast na
soutěžích v požárním sportu. Okrskové soutěže v Chlístově se zúčastnilo družstvo starších a
obsadilo 1. místo. Soutěže se nezúčastnilo družstvo mladých požárníků. Členové se starají o
to, aby byla udržována v provozu-schopném stavu požární technika, byla provedena generální
oprava čerpadla motorové stříkačky.
SČSP
Svaz Československo-sovětského přátelství se po zvolení nového výboru, v čele s Ladislavem
Nedvědickým, vydal na namáhavou cestu k obnovení pravidelné činnosti. Jeho činnost
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vycházela ze zpracovaného plánu práce
uzavřeného soc.závazku. Spolupracuje
s organizacemi SČSP při Horáckém autodružstvu a JZD.
ČSŽ
Český svaz žen uspořádal v zimním období kurz šití, který vedla Libuše Burdová. Kurzu se
zúčastnilo 12 členek. V březnu ženy zajistily přednášku „Estetika všedního dne“, provedly
burzu jarního a letního oblečení. V měsíci září provedly burzu zimního oblečení. Pěvecký
soubor spolupracuje se sborem pro občanské záležitosti a pravidelně vystupuje při všech jeho
obřadech. S kulturním programem vystoupily také při besedě s důchodci ve Starči a Mastníku.
V listopadu členky pěveckého souboru uspořádaly taneční zábavu a z výtěžku této zábavy
hradily náklady na nové ošacení členek.

Kino
Naše kino promítalo v tomto roce 120 filmů, které zhlédlo 5.995 návštěvníků. Vstupné na
dětská představení 1,- a 2,-. Na večerní 2,- - 7,- podle kategorií filmů. Tržba z filmových
představení za tento rok činila 25.184,-.Nejnavštěvovanějšími filmy byly: Fantomas kontra
Scotlandyard, Vesničko má středisková, Angelika, markýza andělů, Báječná Angelika,
Angelika a král, Nezkrotná Angelika.
Tržby v prodejnách
Tržby
Prodejna potravin
Prodejna průmyslového zboží
Pohostinství na návsi
Pohostinství na koupališti

Plán
4 257.000,2 834.000,724.000,310.000,-

Skutečnost
4 120.000,2 580.000,730.000,310.565,-

V důsledku jarních mrazíků při květenství stromů byla velmi malá úroda ovoce všeho druhu.
Rovněž úroda okurek byla nízká. Dobrá úroda byla u košťálovin.
Zápis projednán a schválen v radě MNV dne 24.3.1988

