1979
Mezinárodní rok dítěte
35.výročí SNP
MNV
Hlavním cílem veškeré práce NV bylo a je naplňování závěrů XV. sjezdu KSČ a
zabezpečení plnění volebního programu NF rozpracovaného na jednotlivé volební roky. Proto
i letošní rok přinesl další hodnoty pro rozvoj celé naší obce. Splněním úkolů tohoto volebního
programu bylo započato 7. března a to na přístavbě sociálního zařízení budovy sokolovny,
kdy za spolupráce TJ Sokol, se podařilo tento objekt upravit tak, že veškeré akce pořádané
v sokolovně mají dobrou úroveň a není zapotřebí se hanbit za špatné sociální zařízení. Celá
sokolovna byla vymalována a prostředí vylepšeno. Další významnou akcí bylo dokončení
zaklenutí potoka Rokytné, která svým významem a hodnotou díla byla největší akcí
v posledních letech. V tomto roce byla akce dokončena a pro letošní rok vytvořena hodnota
díla 241 000 Kčs při skutečných nákladech 82 000 Kčs. Peníze na tuto akci poskytl Státní
fond vodního hospodářství v Praze. Na této akci bylo odpracováno našimi občany 8 230 brig.
hodin. V měsíci červnu se prováděla úprava vypouštění vody u koupaliště. Bylo položeno
dvojí potrubí a tím řešeno rychlejší napouštění vody, aby koupaliště bylo vždy včas
připraveno ke svému provozu. V měsíci červenci a srpnu se prováděla vnitřní úprava sálu
kina. Byly zhotoveny nové podlahy, výměna oken a dveří. V měsíci září se provedla venkovní
fasáda této budovy. V říjnu bylo provedeno zateplení druhé třídy mateřské školy, kdy tato
budova byla z venkovní strany a od shora pobita 3,5 cm silným lignoporem. V měsíci
listopadu a prosinci prováděli pracovníci Komunálních služeb města Brna generální opravu
místního rozhlasu. Byla provedena výměna sloupů, celého vedení a rozhlasových
reproduktorů a místní rozhlas se zavedl až do osady Veverka. Byla dána i nová rozhlasová
ústředna v hodnotě 100 000 Kčs a práce provedeny v hodnotě díla 200 000 Kčs.
Musíme přiznat, že letošní rok již nebyl takový, jako tomu bylo v minulosti, neboť
budovat v rámci údržby je daleko tíživější než budovat novou akci.
Velký význam pro celkové dění v obci měla socialistická soutěž, kdy MNV uzavřel
soc. závazek na počest 35. výročí SNP.
Na dokončení akce „Z“ – zaklenutí potoka byl závazek 8 100 brig. hodin, skutečně
bylo odpracováno 8 230 hodin.
V neinvestiční části
závazek
skutečnost
údržba a úklid veř. zařízení
18 800 brig. hod.
18 870 brig. hod.
údržba bytového fondu
5 850
7 290
údržba zeleně a pomoc JZD
2 800
4 425
Rada MNV se sešla v průběhu roku 21x, plenární zasedání bylo svoláno 7x a byly
konány 2 veřejné schůze. Komise výstavby se sešla 15x, komise finanční a soc. 8x, komise
školská a kulturní 6x, komise veřejného pořádku 8x. Od 15.3 došlo k výměně tajemníka. S.
Viktor Smejkal na vlastní žádost byl uvolněn a na jeho místo byl zvolen s. Miroslav Novotný,
bezpečnostní technik JZD Rokytnice.
V politicko-organizační činnosti se práce dařila, schůze MNV, komisí, sboru i
společenských organizací byly svolávány dle plánu práce a konkrétní úkoly rozdělovány na

jednotlivé členy. Velkým pomocníkem ke splnění všech úkolů byly jarní a podzimní směny
NF, kterých bylo využíváno nejen pro výstavbu obce, ale i na pomoc našemu JZD, TJ Sokolu
a všude tam, kde bylo zapotřebí. Svoji velkou úlohu sehrály i uskutečněné agitační dny
v průběhu roku, kdy poslanci MNV a členové NF navštívili občany a zajišťovali účast na
všech akce v obci, získávali od občanů závazky na brigádnickou pomoc, seznamovali
veřejnost s děním v obci, plněním volebního programu NF a se všemi aktuálními otázkami
současného období.
Na schůzi plenárního zasedání MNV konaného dne 28. 2. byl schválen tento rozpočet:
Příjmy:
Rozpočet Dosažená skutečnost
Daň z příjmů obyvatel
2 700,1 454,Daň zemědělská
3 500,4 107,Daň domovní
25 000,- 25 990,Správní poplatky
3 300,2 650,Poplatky ze psů
3 800,3 950,Příjmy ze stavebnictví
30 000,- 100,Příjmy za stravné
60 000,- 74 912,55
Příjmy z kina
18 000,- 8 617,Příjmy z vnitřní správy
14 000,- 19 673,20
Příjem z bytů
48 000,- 14 976,50
Globální dotace od ONV
436 000,- 506 000,Místní poplatky
2 700,3 645,Příjem ze SFVH
82 000,- 81 498,90
Ostatní nahodilé příjmy
100,Převod z FRR na odměny
13 200,Příjem ze sdružených prostředků 30 341,44
Příjem ze školství
326,60
Úroky
31,06
Pokuty
200,Hřbitovní poplatky
96,Účel. prostředky na sporák ŠJ
8 500,Účel. prostředky ostatní
72 000,Celkové příjmy
729 000,- 872 369,25
Výdaje:
Požární ochrana
Agitační středisko, obřadní síň
Koupaliště
Odvoz odpadků
Veřejná zeleň
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Bytové hospodářství
Mateřská škola
Základní škola
Školní potřeby
Školní jídelna
Místní lidová knihovna, OB
Místní rozhlas, SPOZ

8 000,5 000,9 000,10 000,3 000,35 000,6 000,5 000,32 000,71 000,3 000,85 000,4 000,203 000,-

7 693,77
6 722,30
12 635,92
3 587,40
37 224,27
6 107,4 657,90
65 192,99
75 209,86
2 144,100 819,75
3 000,286 276,65

Kino
Poslanci
Vnitřní správa
Akce Z
Doprava
Vodní hospodářství
Nákup investic pro ŠJ
Celkové výdaje

68 000,46 000,54 000,82 000,729 000,-

46 554,18
56 219,80
49 346,78
81 498,90
10 000,2 000,8 500,865 391,47

Rozdíl příjmů a výdajů + 6 977,78

SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti v tomto roce provedl 6x vítání dětí do života. Celkem
bylo uvítáno 16 dětí. V obřadní síni bylo uzavřeno 12 sňatků, z toho 9 bylo s následným
církevním obřadem. 14 občanů zemřelo, z toho 12 bylo církevních pohřbů a 2 občanské
rozloučení při kremaci. Sbor zajistil účast občanského řečníka při 6 církevních rozloučení
s občany. Dále sbor provedl 1 besedu s důchodci, 1 s rodiči prvňáčků, 1 s branci před
vojenskou základní službou, 3 zlaté svatby a to manželů Dokulilových č.159, Kovářových
č.177 a manželů Přemylových č.154. Sbor se podílel na vítání prvňáčků, zahájení nového
školního roku, zakončení školního roku, provedl 16 osobních návštěv při výročí narození,
zaslal 29 občanům písemná blahopřání a provedl 35 rozhlasových relací při různých výročích
narození, úmrtí i konání akcí sboru.
Práce sboru byla v průběhu roku projednávána a hodnocena 4x v radě MNV, 2x na
plenárním zasedání MNV a 1x na veřejné schůzi VO KSČ. 4innosti sboru nejvíce napomáhá
ČSŽ a SSM, dále ředitelství mateřské školy, kteří zajišťují kulturní program při akcích.

Beseda s důchodci
Za spolupráce ČSŽ a OB připravil sbor na 17.11. besedu s důchodci. Beseda se
uskutečnila v sále sokolovny. Zahájení provedla předsedkyně sboru s. Hrůzová. Poté přednesl
slavnostní projev předseda MNV s. Špaček. V kulturním programu vystoupili žáci mateřské
školy s pásmem scének, písní a tanečků. Žáci ZDŠ přednesli pásmo básní a písní. Poté
vystoupil pěvecký kroužek ČSŽ, který zazpíval několik písní z dřívější doby. Po kulturním
programu bylo podáno občerstvení (párek, zákusek, limonáda). Na přípitek bylo podáno víno.
K poslechu vyhrávala hudba místní dechové skupiny. Následovala diskuze a beseda
s funkcionáři obce, na závěr k tanci vyhrávala hudba OB. Na besedě bylo přítomno asi 150
důchodců. Na občerstvení přispělo myslivecké sdružení 2 ks srnčího a JZD finanční
výpomocí 2 000 Kčs.

JZD
Naše družstvo obhospodařuje 1 238 ha, z toho výměru 620 ha v oblasti P16 a zbytek
v oblasti V2 a V1. Výrobní zaměření rostlinné výroby je výroba obilovin a brambor.
Vzhledem k přírodním podmínkám naše družstvo dosahuje v RV nadprůměrných výnosů. Je
skutečností, že RV má hlavní vliv na hospodaření družstva a ovlivňuje celý ekonomický efekt
družstva. Vzhledem k tomu, že družstvo musí zajistit objemná krmiva pro výkrm 1000 ks
býků v kooperaci, muselo snížit pěstování obilovin a nahradit výrobou zelené hmoty cca na
100 ha zem. půdy. Výkrmna býků na Sádku vyrábí za naše družstvo v kooperaci 130 tun
masa. Tato výroba je však nerentabilní, neboť je ovlivněna vysokou cenou nakupovaných

telat ve Spol. zemědělském podniku a vyšší cenou granulovaných krmiv. V živočišné výrobě
se projevují nedostatky v odchovu selat a v plnění dodávkových úkolů a mléka.
Struktura pěstovaných plodin:
pšenice
ječmen
oves
brambory
kukuřice
jetel červený
vojtěška
víceleté trávy
louky
víceleté pícniny
mák
len
jetel semeno

162 ha
375 ha
50 ha
115 ha
83,5 ha
80 ha
15 ha
39,5 ha
123 ha
142 ha
27 ha
20 ha
45 ha

prům ha výnos
celkem sklizeno
34,3 q
5 050 g
39,8 q
14 960 q
35,0 q
40 ha zasenážováno
272 q
31 280 q
44,2 q
54,8 q
73,3 q
64,1 q
55 vagónů suché hmoty
56,4 q
4,4 q
23,2 q
2,4 q

JZD mělo pro rok 1979 tyto dodávkové úkoly:
plán
skutečnost
obilí
770 t
770 t
brambory
1 700 t
1 700 t
mléko
1 080 000 l
1 031 540 l
hovězí maso
650 q
688 q
vepřové maso
1 500 q
1 465 q
Kooperační výkrmna býků na Sádku dodala za naše JZD 1 400 q hovězího masa a
SZP Třebíč 300 q vepřového masa a 280 000 vajec.
Jarní práce byly vlivem nepříznivých klimatických podmínek oproti minulému roku
opožděny. První jařiny byly zasety 4. dubna. Plán. plocha osevu jařin byla zaseta k 19. dubnu.
Špatné přezimování ozimých pšenic bylo příčinou jejich zaorání a provedení náhradního
osevu na ploše 188 ha. Tato plocha byla oseta jarním ječmenem. Sázení brambor bylo
zahájeno 24. dubna a ukončeno 18. května. Setí kukuřice započalo 8. května. Začátek
senoseče 29. května, převážná část sklizena do 9. června v dobré kvalitě. Senážování jetele
započalo až 12. června. Sucho a velké teploty v druhé polovině května a začátkem června
negativně ovlivnily odnožování obilovin jejich růst a růst pícnin. Proto také výnos pícnin byl
v průměru o 40 až 50% nižší než v minulém roce. Větší množství srážek v druhé polovině
června i v červenci bylo příčinou podrůstání obilovin, hlavně jařin a zapříčinilo
nestejnoměrné dozrávání a tím i obtížnou sklizeň. Naopak kladně se tyto srážky projevily
vyšším výnosem druhých sečí pícnin. Se sklizní brambor bylo započato 11.9. Po celou dobu
sklizně byly využívány 2 bramborové kombajny a třetí kombajn byl jako rezerva. Brambory
se podařilo sklidit v měsíci říjnu.
Chov skotu:
Plánovaný stav skotu
z toho dojnice
výroba mléka
průměrný přírůstek u jalovic

660 ks
skutečný stav
347 ks
8,78 l na kus a den
0,67 kg

677 ks
348 ks
8,55 l
0,659 kg

Během roku se narodilo 316 telat, z toho 8 uhynulo a 27 telat bylo prodáno na nutnou
porážku. Do stavu krav bylo převedeno 122 otelených vysoko-březích jalovic, z toho bylo 26
nutných porážek. Plánovaná výroba mléka a masa hovězího nebyla splněna a toto bylo
zapříčiněno hlavně nedostatkem objemných krmiv. Zdravotní stav u dojnic je vcelku dobrý,
horší situace je u telat, která trpí po narození velkými průjmy a v některých případech
chřipkou.

Chov prasat
Plánované stavy prasnic a prasat nebyly splněny, protože během roku došlo k likvidaci
chovu prasnic v porodně v Rokytnici v důsledku výskytu Aujeszkyho choroby. Na plán 85
prasnic bylo ke konci roku chováno 40 prasnic a na plán 1250 prasat bylo chováno 1103 ks.
Během roku se narodilo 1432 selat, z toho jich 114 uhynulo. V tomto roce byla provedena
celková obměna stáda prasnic v porodně v Rokytnici – bylo nakoupeno 81 prasniček.
Užitkovost – odchod selat na prasnici
plán 18 ks
skutečnost 18,3 ks
průměrný přírůstek u prasat
0,59 kg
0,59 kg
výroba – selat
1630 ks
1318 ks
vepřového masa
1508 q
1380 q
Plánovaná výroba nebyla splněna z důvodu likvidace chovu prasnic v důsledku
výskytu Aujezskyho choroby.
Spotřeba jádra
na 1 l mléka
0,32 kg
na 1 odchov. sele
99,47 kg
na 1 kg vepř. masa
3,89 kg
na 1 krmný den u jalovic
1,86 kg
na 1 krmný den u prasat
2,76 kg
Investiční výstavba:
Výstavba 4bytové jednotky
Studna OMS Chlístov
Sociální zařízení Markvartice
Vepřín Rokytnice
Vepřín Markvartice

243 360,56 443,126 847,45 000,61 295,-

V tomto roce byly nakoupeny stroje za 1 057 224,- - nejdůležitější: 2ks traktor 6911,
Avia 30, Škoda 1203, Kombajn E-512, traktor 8011, sklízeč brambor, pařící kolona, třídič
brambor, postřikovač.
Sklízecí mlátička Kolos SK-6 s osádkou Krátký Bohumil a Veselý Zdeněk obsadila
v okresní soutěži čestné 7. místo.
K 31. 12. má družstvo 276 členů, 174 přepočtených pracovníků a 2 zaměstnance.
Průměrná hodinová odměna byla zvýšena z 10,43 na 10,66 Kčs a podstatného zlepšení bylo
dosaženo ve vyplacených podílech za rok 1979 a to celkem 71 000,Od 1. 1. 1979 došlo ke změně funkce předsedy JZD. Dosavadní předseda s. Bohumil
Týma, odešel do důchodu a na návrh VO KSČ a OZS byl navržen a předsedou JZD schválen
s. ing. Vlastimil Klusák, dosavadní agronom.

Horácké autodružstvo
Přes materiálové potíže, které se projevovaly v průběhu roku, pochopením celého
pracovního kolektivu a hlavně pak za podpory Brigád soc. práce podařilo se dosáhnout vcelku
úspěšného plnění všech rozhodujících ukazatelů státního plánu. Pozornost byla věnována
inovaci výroby a technickému rozvoji směřujícímu k vytvoření lepších pracovních podmínek

a zproduktivnění práce. Úspěšně se na úseku inovace rozběhla sériová výroba moučných sít
z PVC, který z části nahrazuje tradiční materiál dřevo. Zahájeny byly vývojové práce na
přípravě sériové výroby hliníkových dveří vchodových o šířce 80 cm, které budou dodávány
do maloobchodní sítě v r. 1980. V přípravě je také vývoj na výrobu auto-zahrádek a nosičů
lyží pro motoristy.
V průběhu roku byly zařazeny do výroby další svářecí poloautomaty WMP 200, které
nahradily zastaralé typy svářecích traf a agregátů s vysokou spotřebou el. energie. Těmito
novými typy je již středisko plně vybaveno.
V rámci dalšího zlepšení pracovního prostředí, za brigádnické pomoci členů střediska,
podařilo se realizovat výstavbu dvou laminátových hal, které budou sloužit pro skladování
materiálu pro výrobu rozměr 10,20 x 10 m a dále halu o rozměrech 10,20 x 14 m pro přípravu
výroby, která byla dosud prováděna na volném prostranství a za nepříznivého počasí
nesplňovala podmínky pro pracovní prostředí.
Plnění hospodářského plánu:
Výkony ve velk. ceně
plán
Redukované výkony (bez mat.)
Tržby od obyvatelstva
Dodávky do maloobchodní sítě ve VC
Dodávky do maloobchodní sítě v MC
Práce pro výr. družstva
Čistý zisk
Počet pracovníků

7 880 000,3 127 000,330 000,5 613 000,8 570 000,737 000,490 000,64

skutečnost

8 136 000,3 511 000,370 000,5 827 000,8 742 000,784 000,532 000,65

Oslavy MDŽ
V předvečer oslav MDŽ se uskutečnilo v místním pohostinství přijetí funkcionářek,
poslankyň MNV, členek VO KSČ a ZO HAD, učitelek a pracovnic MNV funkcionáři obce.
Po projevu předsedy VO KSČ, s. Novotného, byla uskutečněna živá beseda a zábava. K tanci
hrála hudba OB. Bylo podáno menší občerstvení. Bylo přítomno 56 žen.
Vlastní oslavy MDŽ se konaly 8. března ve 14 hodin v sále sokolovny. Hlavní projev
přednesl předseda MNV s. Špaček. Po projevu vystoupili v kulturním programu žáci MŠ a
pěvecký kroužek ČSŽ s bohatým programem. Poté předvedli pásmo scének žáci ZDŠ. Na
oslavách bylo přítomno asi 250 občanů.

Oslavy 1. máje
Ráno v 6 hodin vyhrával místní rozhlas na cestu účastníkům na oslavy v Třebíči.
Ve 14 hodin vyšel od kabin TJ Sokol velký manifestační průvod většiny našich
občanů a občanů ze širokého okolí. V průběhu průvodu vyhrávala hudba OB. Průvod prošel
hlavními trasami obce a seřadil se na návsi. K přítomným 1 400 občanům přednesla projev s.
Vítámvásová. Oslavy byly zakončeny Písní práce. V 15.30 bylo uspořádáno na hřišti kopané
sportovní odpoledne. Večer k tanci a poslechu v místním pohostinství.

Oslavy 9. května
Oslavy 34. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se uskutečnily v naší
obci dne 7.5 v 19 hodin Po slavnostním projevu následovala krátká kulturní vložka žáků ZDŠ,
poté byl zástupci VO KSČ položen věnec k pomníku padlých. Závěrem oslav prošel obcí
lampiónový průvod. Na oslavách bylo přítomno asi 560 občanů.

Oslavy MDD
Oslavy Mezinárodního dne dětí se konaly 24. června ve 14 hodin u koupaliště. Za
spolupráce ČČK, SRPŠ a škol si děti připravily odpoledne plné zábavy, her a soutěžení.
Nechyběla ani odměny ve formě pamlsků, které věnoval DV Jednoty. Oslavy doprovázela
hudba OB. Přítomno bylo asi 280 občanů.

Oslavy VŘSR
Oslavy VŘSR se konaly dne 2.11. Slavnostní projev přednesl s. Antonín Dokulil. Po
kulturní vložce žáků ZDŠ bylo slavnostní kladení věnce k pomníku padlých a poté
lampiónový průvod obcí. Večer vyhrávala v místním pohostinství dechová hudba OB.

Evidence obyvatel
Přistěhováni:
Koudelka Jaroslav č.198
Chaloupka Lubomír č.77
Chaloupková Zdenka č.77
Chaloupka Vít č.77
Chaloupka Aleš č.77
Odstěhováni:
Mušková Alena č.17
Muška Aleš č.17
Strnad Jaromír č.145
Strnadová Růžena č.145
Strnadová Markéta č.145
Blažková Věra č.8
Dotková Diana č.8
Ryglová Marie č.240
Bartejs Jiří č.117
Příhodová Josefa č.74
Narozeni:
Klobasová Monika č.146
Dokulilová Lenka č.159
Kovář Pavel č.177
Jabůrek Petr č.246
Machovcová Radka č.199
Kostelník Martin č.28
Haklová Hana č.94
Kružík Kamil č.238
Zemřelí:
Holá Marie č.128 79r.
Fanta Josef č.125 80r.
Vláčil Bohumil č.73 66r.
Nováček Cyril č.7 79r.
Veselý Ludvík č.106 69r.
Kuthan Jiljí č.173 88r.
Němec Metoděj č.125 79r.

Havel Jiří č. 72
Hurda Zdeněk č.240
Hurdová Marie č.240
Křípal Karel č.240

Vejmelková Gabriela č.143
Jonášová Marie č.47
Blažek Zdeněk č.10
Mušková Marie č.146
Špaček Stanislav č.4
Píšová Dana č.231
Píšová Dana č.231
Všetečka Vladimír č.225
Drbalová Jana č.98
Weigner Jan č.113
Plhal František č.244
Zvonar Ivan č.244
Šulc Radek č.45
Štorková Kamila č.84
Hobzová Stanislava č.79
Votková Simona č.223
Ourodová Kateřina č.244

Martenek Stanislav č.215 55r.
Pecka Jan č.147 75r.
Černíková Marie č.56 74r.
Čaloud Antonín č.40 71r.
Vláčil Jan č.195 74r.
Mušková Marie č.146 90r.
Štveráčková Marie č.76 88r.

Manželství uzavřeli:
Bohuslav Franz, Hrušov
–
Alena Mušková č.17
Zdeněk Hurda, Stařeč
–
Marie Ryglová č.240
Karel Votka č.68
–
Jarmila Vejmelková č.223
Jaroslav Vejmělek
–
Alena Prokopová č.16
Zdeněk Blažek č.10
–
Hana Novotná, Jihlava
Antonín Nedvěd, Markvartice u Jihlavy – Marta Weignerová č.113
Bohumil Jonáš
–
Marie Václavková č.47
Karel Křípal, Stařeč
–
Irena Ryglová č.240
Stanislav Špaček č.4
–
Helena Hobzová, Koněšín
Jiří Havel, Horní Újezd
–
Bohumíra Školařová č.72
Jan Weigner č.113
–
Hana Psotová, Humpolec
Ladislav Novák, Vratimov –
Miluše Ourodová č.135
Pavel Drbal, Čáslavice
–
Jana Špačková č.98
Vladimír Všetečka č.225
–
Lydie Hobzová
Josef Bazala, Chlístov
–
Eliška Kuthanová č.173
Alois Špaček č.35
–
Marie Jordánová, Brtnice

Počasí
Na Silvestra zvečera přeprchalo, bylo teplo, k ránu se však počasí obrátilo, začalo
mrznout a mrazy dosáhly -15°C. Leden se vyznačoval neustálými vysokými mrazy -15°C až 20°C. Nastala špatná situace s elektřinou. Únor byl již mírnější, byla menší sněhová
přikrývka. Začátek března teplý, sníh slehl, ráno menší mrazíky. První jarní den teplý,
slunečný. Prvních 14 dnů v dubnu chladno, na velikonoce 15. a 16. 4. velice teplo, slunečno,
denní teploty +22°C, později opět ochlazení. Na 1. máje 11°C, ráno přeháňky, vítr. Od 11.
května bylo teplé počasí, na „zmrzlé“ 12., 13. a 14. 5. denní teploty nad 25°C, na Žofii teplo,
nepršelo. Celý týden byly vysoké teploty 25-28°C. Od 18. 5. se již děti začaly koupat. Nastalo
velké sucho, tráva i obilí žloutlo a podesychalo. 28.5 přišla konečně bouřka, ale moc
nenapršelo. Stále byly vysoké teploty nad 32°C, dalo se každý den koupat. 14. 6. přišla
bouřka s deštěm, kterého bylo velice třeba. Po 17. 6. začalo pršet a přišlo mírné ochlazení.
Denní teploty 20°C, noční 10°C. Od 3. 7. klesly denní i noční teploty a celý červenec i srpen
byl chladný. Koupat se nedalo. V září bylo již tepleji, první noční mráz -3°C byl 3. října.
Podzim byl pěkný, teplý, nepršelo. Vánoce byly bez sněhu, poměrně velmi teplé.

Stavy hospodářského zvířectva
Ke konci roku byly u našich občanů tyto stavy hospodářského zvířectva:
slepice
1093 ks
kohouti
63 ks
husy
6 ks
kačeny
51 ks
krůty
4 ks
kozy
14 ks
ovce
20 ks
koně
1 ks
prasata
90 ks
skot
12 ks

Zásobování obyvatelstva
V prodejně potravin byla plánována pro rok 1979 tržba 3 891 000 Kčs a tato byla
splněna a skutečnost činila 3 895 000 Kčs.

V prodejně průmyslového zboží byla plánována tržba 646 000 Kčs, skutečnost činila
638 000 Kčs.
V pohostinství na návsi činila skutečná tržba 638 000 Kčs, v pohostinství u koupaliště
255 000 Kčs.
Nedostatkovým zbožím se jevilo: čočka, kakao, vnitřnosti, flanelové košile a teplá
pyžama, porcelánové zboží, nádobí.

Základní škola
Školní rok 1978/79 zahájen 4.9.
1. třída – 1.ročník 13 žáků (5 chlapců a 8 dívek), vyučoval ředitel Mirko Špaček,
Rokytnice
2. třída – 2.ročník 15 žáků (10 chlapců a 5 dívek)
3.ročník 15 žáků (6 chlapců a 9 dívek)
vyučovala Marie Kovářová, Čechočovice
3. třída – 4.ročník 13 žáků (4 chlapci a 9 dívek)
5.ročník 12 žáků (4 chlapci a 8 dívek)
vyučovala důchodkyně Marie Foitová, Rokytnice
Mimořádné zimní prázdniny od 8.1. do 29.1.

Mateřská škola
V mladším oddělení je zapsáno 28 dětí (14 chlapců a 14 dívek). Koncem školního
roku se stav zvýšil na 32 dětí (16 chlapců a 16 dívek).
Ve starším oddělení bylo zapsáno 29 dětí (16 chlapců a 13 dívek).
Do funkce ředitelky nastoupila místo dosavadní Jany Neumannové s. Miluše Preisová,
která přešla z okresu Jihlava. Vrátila se s. uč. Zdena Kadrnožková z Rokytnice, ostatní
prováděly zástupy.
Na škole zásluhou ředitelky založen pěvecký soubor „Rokytánek“. Děti svým
vystoupením zpestřovaly akce sboru a oslavy MDŽ. Celý soubor je krojovaný, vystupoval i
na okresním semináři ředitelek. Na závěr roku uspořádán táborák u lesa v Horách, zájezd do
ZOO Brno a na Knínickou přehradu.

MLK
Poněvadž pohyb knihovního fondu je nově organizován, základní počet svazků naší
knihovny se nemění. Během roku dostává naše knihovna od Okresní knihovny v Třebíči
několik souborů knih, které se v určeném termínu vrací. V tomto roce to byly 3 soubory
v počtu 23 knih. Počet čtenářů byl 127, výpůjček 5023 knih a 884 periodik. Plán byl
překročen o 1 357 svazků.
Kulturně výchovná činnost byla zaměřena hlavně k Mezinárodnímu roku dítěte, k 35.
výročí SNP a Březen – měsíc knihy. K těmto výročím byly zaměřeny i besedy s mládeží,
soutěže a výstavky knih, dále pak nástěnky a relace do místního rozhlasu.

ŠJ při MŠ
Ve školní jídelně se stravovalo k 31.12.1979 111 strávníků, z toho 62 dětí MŠ, 39
žáků ZDŠ a 10 dospělých. Norma na 1 strávníka děti MŠ 4,80 Kčs, žáci ZDŠ 3,40 Kčs.

Kulturní akce
V roce 1979 se v naší obci konaly tyto kulturní akce:
13.1.
Sokolský ples
TJ Sokol
21.1.
Požárnický ples
SPO

300 návštěvníků
280 návštěvníků

10.2.
24.2.
24.2.
5.3.
20.6.
2. a 3.6.
8.6.
7.7.
10.8.
18.8.
6.10.
13.10.
1.12.
9.12.
15.12.
23.12.
31.12.

Všedělnický ples
VO KSČ, ZO
Maškarní ples
TJ Sokol
Maškarní průvod obcí
TJ Sokol
Dětský karneval
ČČR, SRPŠ
Taneční zábava
TJ Sokol
Tradiční poutní zábava
TJ Sokol
Taneční zábava
SSM
Taneční zábava
SSM
Taneční zábava
SSM
Taneční zábava
ČSPO
Vinobraní
TJ Sokol
Taneční zábava
ČSPO
Kateřinská zábava
TJ Sokol
Mikulášská besídka
DV, ČČK
Poslední leč
ČMS
Odpolední čaje
SSM
Silvestrovská taneční zábava TJ Sokol

300 návštěvníků
350 návštěvníků
1200 návštěvníků
200
300
700
420
400
450
200
350
450
450
340
200
400
350

Bylo uskutečněno 9 zájezdů do divadla v Jihlavě a Brně, 5 zájezdů po památkách naší
vlasti a 1 zájezd do Polské lidové republiky (JZD).

SSM a PO
Činnost této organizace byla zaměřena především na plnění soc. závazku, který
organizace uzavřela na počest 30. výročí založení Jednotné mládežnické organizace ČSM a
PO. Pracovní aktivita byla zaměřena na plnění programu NF při žních a sběru máku a celkem
odpracovali 1300 brigádnických hodin. Členové této organizace v tomto roce provedli nátěr
veškerého zařízení u koupaliště, pomáhali při přestavbě sokolovny a úklidu po malování. Dále
činnost této organizace byla zaměřena na kulturní a sportovní vyžití členů. Uspořádali 4
taneční zábavy a 1 odpolední čaje, navštívili 2x vystoupení předních pražských umělců
v Třebíči a na závěr roku uspořádali večírek družby, kde se sešlo celkem 80 svazáků, kteří při
různých společenských hrách a soutěžích měli možnost pobavit se a zkontrolovat svůj um.
Velice dobře se v této organizaci rozvíjela sportovní činnost. V dubnu se 6 členů SSM
zúčastnilo soutěže ve střelbě z malorážky v Třebíči, kde obsadili pěkné 6. a 11. místo. Dále
byl uspořádán turnaj v tenise, ve kterém se stali vítězi Všetečka Vladimír a Chromý Jan, kteří
se též zúčastnili okrskového kola v Náměšti. Největší úspěch získali vítězové místního turnaje
ve stolním tenise, Piálek Ivan a Vrzal Vlastimil, kteří se stali vítězi i v okresním kole a
postoupili do krajského kola, které se hrálo v Brně.
Nejnáročnější činnosti této organizace je starost o pionýrskou organizaci. V tomto roce
bylo dáno dohromady nové vedení PO, které se skládá jenom ze členů SSM. Funkci
skupinového vedoucího vykonává Novák Antonín, napomáhá mu pět oddílových vedoucích a
deset instruktorů. Pět oddílů pionýrů se schází v nevyhovující klubovně, která nutně potřebuje
opravit.
Organizace ke konci roku má 23 základních a 12 registrovaných členů. Funkci
předsedy v tomto roce vykonával Novák Antonín. Nejaktivnější byli tito členové: Novák
Antonín, Martenková Jiřina, Ježková Hana, Kovář Rostislav a Moudrá Jiřina, kteří byli také
za svoji iniciativu odměněni.

Český svaz žen
Tato organizace má 78 členek, funkci předsedkyně vykonává s.Marie Doležalová.

Členky této organizace se v tomto roce zúčastňovaly v hojném počtu všech
slavnostních akcí, pořádaných Národní frontou. Zapojily se do práce všude tam, kde jejich
práce bylo zapotřebí, nebo kde byly o pomoc požádány. Provedly úklid autobusové čekárny,
prostranství kolem ní, pomáhaly při úklidu sokolovny, při sklizni máku a brambor u JZD. Ve
spolupráci s MNV uspořádaly oslavy MDŽ a při této příležitosti společně s členkami ČSČR
navštívily občanky starší 80ti let, předaly jim malé dárky a blahopřály k tomuto svátku.
Kladně lze hodnotit spolupráci se sborem pro občanské záležitosti, neboť nebylo akce sboru,
které by se členky ČSŽ nezúčastnily. Jedna členka výboru je přítomna při vítání dětí a
předává novým občánkům jménem organizace malé dárky a blahopřeje pěvecký kroužek ČSŽ
zpívá ukolébavku. Také při svatebních obřadech vystupují s kulturní vložkou. Ve spolupráci
se Sborem byla uspořádána beseda s důchodci a i zde vystoupil pěvecký kroužek se svým
kulturním programem.

ČSČR
V tomto roce oslavila tato organizace 60. výročí vzniku ČSČR a na počet založení
uzavřela několik závazků. Ss. Dlouhá a Haklová provedly školení 105 osob, z toho 56 dětí
z místní základní školy. Předvedly ukázky první pomoci při úrazech elektrickým proudem,
utonutí a ostatních úrazech spojené s nácvikem umělého dýchání. V základní škole byl zřízen
zdravotní kroužek, který vede s. učitelka Kovářová.
Organizace se zapojila do soutěže „O nejlepší vývěsní skříňku“ na našem okrese,
kterou vyhlásil ČÚV ČSČR a jejich vývěsní skříňka patřila mezi 5 nejlepších. V únoru
uspořádala pro děti „Dětský karneval“, který se vydařil a navštívily ho i děti z okolních obcí.
V měsíci březnu zajistila zdravotní přednášku, kterou přednesl obvodní lékař MUDr.
Vratislav Šmejkal. V dubnu bylo provedeno školení zdravotních hlídek, doplněná filmem
„První pomoc“. Členky ČSČR se podílely též na získávání bezpříspěvkových dárců krve ve
spolupráci se složkami NF. V tomto roce darovalo bezplatně krev 33 našich občanů.
Organizace má 123 členů, z toho 111 žen. Předsedkyní je s. Dlouhá Věra. V obci je 6
zdravotních hlídek.

Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení v tomto roce hospodařilo na výměře asi 1750 ha, z toho je asi
polovina lesa a polovina polní honitby. Organizace má 22 členů, funkci předsedy vykonává
Špaček František z Markvartic.
Členové organizace v jarních měsících vysázeli 4500 svazků na „Dražkách“ a za
„Rybníkem“. Svůj závazek, uzavřený na tento rok, čestně splnili. Odpracovali 550 hodin
v zemědělství při sběhu kamene, sečení, žních a sběru brambor, 450 hodin v lesnictví při
výsadbě smrčků, stavbě oplocenek, 500 hodin při akcích Z, 803 hodin při práci v honitbě.
Sebrali 458 ks kožek, 7600 kg kovového šrotu. V honitbě byly vybudovány nové seníky a
zásypy, takže MS vlastní ke konci roku 1 sklad krmiv, 19 seníků, 32 krmelců a 13 zásypů.
V tomto roce bylo odloveno 43 ks srnčího, 20 ks zajíců, 8 bažantů, 6 lišek, 3 pytl. psi,
18 pytl. koček, 4 vrány, 8 sojek a 1 ks srnčího. Odlov zajíců a bažantů byl zastaven, neboť
stavy této zvěře byly celostátně nižší. Čistý výtěžek hospodaření činil 3 756 Kčs.

Svazarm
V organizace došlo v tomto roce ke změně funkci předsedy. Dosavadní předseda, s.
Rudolf Kudrna, se z obce odstěhoval a funkci převzal s.Alois Dokulil. V organizaci je 38
členů. Organizace nemá vlastní střelnici ani svépomocnou dílnu, a proto se stále snaží vyřešit
možnost střelby, což se jí však doposud nepodařilo.
V měsíci květnu se zúčastnily 2 posádky mototuristické soutěže v Třebíči, v měsíci
červnu pomáhali při zajišťování Dne dětí a v měsíci srpnu se zúčastnilo 5 členů střelby

z malorážky na střelnici v Čáslavicích. Při žňových a podzimních pracích v JZD odpracovali
členové 80 brigádnických hodin, čímž daný závazek 60 hodin překročili. Organizace
spolupracovala s organizací SSM a PO, uskutečnila přednášku pro veřejnost o bezpečnosti
silničního provozu a byl uskutečněn zájezd soukromými vozidly po památkách naší vlasti.

ČSZO
Organizace má 38 členů, funkci předsedy vykonává Václav Prokop č.81.
Činnost této organizace spočívala hlavně v úpravě zahrádkářské osady za Novou ulicí
a dále na Dražkách. Tyto osady byly oploceny a rozděleny mezi členy organizace, kteří
nevlastní u svých domů žádný pozemek pro pěstování zeleniny či ovoce. Ve stromkách bylo
otrháno 42 kg třešní, které byly dodány do sběrny ovoce v Římově, dále zde bylo sklizeno 5q
sena, které bylo dodáno výkrmně telat v Rokytnici. Při sklizni brambor odpracovali členové
240 brigádnických hodin v místním JZD. V dubnu uspořádali přednášku „Roubování
ovocných stromů“.
Pro členy organizace i ostatní zájemce obstarali 1000 ks jahodových sazenic v ceně
700 Kčs a 720 ks ovocných stromků, rybízů a angreštů v ceně 11 500 Kčs.

TJ Sokol
Oddíl kopané je nejsilnějším oddílem naší TJ. Aktivně v něm sportuje 65 členů
v družstvech žáků, dorostu a v mužstvu dospělých. V současné době družstvo žáků hraje
okresní přebor a družstvo dorostu hraje krajskou třídu v rámci JmK. Mužstvo dospělých hraje
I. B třídu v rámci JmK. V průběhu roku bylo kromě mistrovských utkání sehráno mnoho
utkání přípravných. Celkem sehrála tato tři mužstva 106 utkání. Tento údaj o počtu sehraných
utkání svědčí o tom, že jde o činnost velmi náročnou a rozsáhlou, ať je to práce organizační,
příprava hřiště nebo zajištění finančních prostředků. A tento problém – zajištění finančních
prostředků je rok od roku tíživější.
Družstvo žáků skončilo v okresním přeboru ročníku 1978 – 1979 na 4. místě ziskem
15 bodů ze 14 utkání. Dosáhlo aktivní skóre 21:20. Po podzimní části v okresním přeboru
jsou na 3. místě ze sedmi utkání, získali 10 bodů a mají aktivní skóre 15:6. Družstvo žáků
bylo vedeno trenéry Pavlem Vláčilem a Ludvíkem Kotrbou. Členská základna u žáků čítá 24
registrovaných hráčů.
Družstvo dorostu skončilo v ročníku 1978 – 1979 v okresním přeboru na 1. místě se
ziskem 36 bodů ze 22 setkání a aktivním skórem 83:29 a tím si vybojovali účast v krajské
třídě v rámci JmK. Po podzimní části krajské třídy dorostu jsou dorostenci na 10. místě se
ziskem 12 bodů a skórem 26:32. Tento kolektiv může být vzorem ostatním ve vystupování,
neboť za poslední 2 roky obdrželi pouze 1x žlutou kartu. Družstvo dorostu vede Kopečný
Pavel a ing. Piálek Milan.
Mužstvo dospělých navázalo v jarní části na dobré podzimní výkony roku 1978 a do
posledních zápasů bojovalo o vítězství v tabulce. Jen zaváhání mužstva v Polné a prohra
mužstva v Mohelně stála kolektiv postup do I. A třídy. Mužstvo se umístilo v tabulce na 2.
místě se ziskem 36 bodů a skórem 50:25. Po skončení jarní části soutěže se s mužstvem
rozloučil trenér s. Černý a mužstvo převzal trenér s. Kotrba Ludvík. Po podzimní části je
mužstvo na 14. místě ze 16 mužstev se ziskem 11 bodů a pasivním skórem 26:33. V podzimní
části viděli hráči I. mužstva 5x žlutou kartu a 1x červenou. Počáteční neúspěchy poznamenala
i nešťastná porážka se Spartakem Třebíč, nedostatečná morálka hráčů a nezkušenosti trenéra,
které po 5. kole požádala o zproštění funkce. Mužstvo poté převzal Chromý Antonín.
Oddíl kopané je nucen vyvíjet kromě sportovní činnosti v daleko těžším rozsahu
činnost kulturní pro získání finančních prostředků. Kromě brigádnických hodin na akcích
MNV, JZD a spolupráci s jinými složkami NF v obci, bylo členy oddílu při zajišťování
kulturních podniků, tanečních zábav, úpravy hřiště a na opravě stávajícího zařízení,

odpracováno téměř 3500 brigádnických hodin. Jedním z dalších bodů soc. závazku bylo
získat 10 čestných dárců krve, darovalo čestně 14 členů oddílu.

Turnaj Rokytnic
V letní přestávce byl uspořádán naším oddílem 7. ročník mezinárodního turnaje
Rokytnic 1979. Tento náročný turnaj byl pro všechny členy oddílu kopané prověrkou
organizace a aktivity. Vzhledem k tomu, že první ročník turnaje u nás měl vysokou sportovní
a společenskou úroveň, chtěli jsme opět se ukázat v tom nejlepším světle. A myslím si, že se
to podařilo. Podle názoru ostatních účastníků i naší sportovní veřejnosti byl zatím vrcholem
turnajů Rokytnic. Tento úspěch podtrhli i naši hráči, kteří svým vystupováním a výsledky na
hřišti získali po třetí za sebou prvenství v tomto turnaji a tím i zlatou „Niké“ do trvalého
vlastnictví s 8 body ze 4 zápasů a skórem 14:1.
Špatný začátek roku
Celou severní polokouli zasáhly začátkem roku silné mrazy, sněhová bouře, metelice.
Stále vysoké mrazy -15°C až -20°C byly příčinou značených hospodářských problémů a
napáchaly velké škody. Zamrzlé vagony a malá těžba uhlí nestačila krýt požadavky
elektráren. Nastala velmi špatná situace s elektřinou. V této době bylo i omezeno vysílání
v televizi. Od 8. 1. do 27. 1. byly na školách mimořádné prázdniny. Od 29. 1. byla upravena
pracovní doba u jednosměnných závodů od 7:30 někde 8:00 hodin a u správních orgánů
dokonce od 8:30 hodin.

Letní čas
Od 1. dubna do 30.září byl upraven letní čas, kdy se hodiny posunuly o 1 hodinu
dopředu.

Úprava cen
Od 20. 7. byla provedena úprava cen některých výrobků. Byla zvýšena cena u benzinu
všech druhů (např. Normal ze 4 Kčs na 6 Kčs), bylo odstraněno cenové zvýhodnění
maloobchodních cen dětského odívání a dále byly upraveny poštovní poplatky, poplatky za
televizor a telegraf. U těchto poplatků bylo zvýšení o 50%.

Zvýšení důchodů a rodičovských přídavků
Od 1. 8. došlo ke zvýšení nízkých důchodů z 600 Kčs na 780 Kčs měsíčně pro
jednotlivce a z 1100 Kčs na 1350 Kčs měsíčně pro manželskou dvojici, byly zvýšeny o 30
Kčs všechny ostatní starobní, invalidní, vdovské a sirotčí důchody, zvýšení přídavky na děti o
50 Kčs měsíčně na každé dítě.

Úmrtí Ludvíka Svobody
20. září zemřel bývalý prezident naší republiky, armádní generál Ludvík Svoboda,
hrdina ČSSR a SSSR. Byl to prostý a upřímný člověk, rodák našeho okresu, který se zúčastnil
bojů o osvobození naší vlasti a hrdinných bojů v Sovětském svazu. V den jeho státního
pohřbu dne 26. 9. jsme všichni litovali jeho ztrát.

Malá úroda ovoce
V letošním roce byla velmi malá úroda ovoce všeho druhu.

Z historie začátků JZD
Historie založení JZD v Rokytnici nad Rokytnou
(sepsáno ze vzpomínek Antonína Přemyla st.)
Po ukončení druhé světové války počala se naší obci situace měnit ku prospěchu
dělnické třídy. Vláda v obci byla předána do rukou dělníků, vedených komunistickou stranou,
v jejímž čele stál předválečný člen strany, Antonín Přemyl. Práce bylo dost a úkoly nebyly
lehké. Velká úloha byla kladena na zásobování a to vlivem klesajícího zemědělství nebylo
lehké. Se vzrůstajícím průmyslem a osídlováním pohraničí ubylo v zemědělství pracovních
sil, zvláště u těch zemědělců, kteří byli na síly odkázáni. Pojem „pacholek, děvečka,
deputátník“ přestal existovat a zemědělská výroba počala rapidně klesat. V té době byli ještě
zemědělcům jako pracovní síly přidělováni pracovním úřadem mladiství a němečtí zajatci.
Později bylo od tohoto postupu upuštěno. Hledaly se cesty jak se z tíživé situace dostat a
jediná výchozí cesta bylo družstevnictví.
První, kdo ze zemědělců pochopil tuto dobu, byl rolník Antonín Blažek č.10, tč.
předseda Jednotného svazu českých zemědělců, který později přes odpor ostatních rolníků i
svých blízkých přátel stál u zrodu JZD. Pod vedením komunistické strany se podařilo v r.
1947 založit „strojní družstvo“ na nákup zemědělských strojů a poněvadž družstvo nemělo
finanční prostředky, objednané stroje zaplatili jednotlivci, kteří je také používali. Byly to
vesměs secí a žací stroje pro potahy. Když v r. 1947 vyšel Hradecký program, propagovaný
Min. zemědělství, v němž mimo jiné bylo „půda patří těm, kdo na ní pracují“ a mnoho dalších
návrhů jak ulehčit práci v zemědělství, včetně uzákonění zemědělského pojištění. Strana
společně s JSČZ burcovala zemědělce k podpoře uzákonění těchto návrhů. Při bouřlivých
schůzích byly tyto návrhy i ve schůzi NV zamítnuty, poněvadž po volbách 1946 dostali se
k moci lidovci a jim sekundovaly ostatní politické strany – sociálně demokratická a národně
sociální.
Definitivní konec všem těm nechutným scénám udělal Únor 1948. Z národního výboru
byli odstraněni všichni reakčníci a na počest únorového vítězství byla místní organizací KSČ
zorganizována dobrovolná brigáda na úpravu cesty k obecnímu domu, kdy do té doby za
deštivého počasí se nenechalo pro bláto přejít. Této brigády se účastnila snad celá obce a tak
se počala situace v obci měnit. Strana v té době sváděla tuhý boj s odpůrci socialismu a vše
nasvědčovalo tomu, že bez združstevnění vesnice se věci nepohnou kupředu. Tak již před
IX.sjezdem KSČ byla v ZO KSČ zahájena vysvětlovací kampaň pro založení JZD a dne
10.dubna 1949 na veřejné stranické schůzi byl navržen přípravný výrob pro založení JZD
v tomto složení:
Antonín Blažek, rolník, výměra 10 ha
Antonín Přemyl, předseda NV a KSČ, výměra 2 ha
Ludvík Veselý, tovární mistr, výměra 2 ha
Václav Janík, zedník, výměra 2 ha
Antonín Skoumal, sítař, výměra 1 ha
Jan Kovář, dělník, bezzemek
Jan Příhoda, domkař, výměra 3 ha
Alois Šoustal, dělník, bezzemek
Alžběta Hrůzová, v domácnosti, bezzemek
Marie Hobzová, v domácnosti, bezzemek
Všichni navržení byli příslušníky KSČ a funkci přijali. Na další schůzi přípravného
výboru, konané dne 13. dubna 1949 v hostinci u Hudečků, po úvodním slově předsedy (přípr.
výboru, vesnické organizace KSČ bylo přikročeno k volbě předsedy přípravného výboru pro

založení JZD a byl jednomyslně zvolen Antonín Blažek, rolník, č.10. Po schválení
přípravného výboru Okresní družstevní radou v Třebíči, bylo přikročeno k náboru členů.
První přihlášky za členy JZD byly podány 4. června 1949, mezi přihlášenými byli i tři
výkonní zemědělci, členi strojního družstva. Ostatní členové strojního družstva se písemně
odhlásili a tím družstvo zaniklo. Vesnice byla ve varu a za napjaté atmosféry se konaly
přípravy k ustanovující valné hromadě JZD. Ta se konala 29. června 1949 v hostinci u
Václava Hudečka, na které byli přítomni členové v počtu 26. Schůzi zahájil předseda VO
KSČ s. Přemyl krátkým proslovem a smyslu založení JZD a přednesením návrhu na zvolení
budoucích hospodářů byli zvoleni jednomyslně:
Antonín Blažek, rolník, výměra 10 ha, předseda
Jan Novák, rolník, výměra 8 ha, místopředseda
Ludvík Veselý, tovární mistr, výměra 2 ha, pokladník
Antonín Přemyl, domkař, výměra 2 ha, jednatel
Jan Příhoda, domkař, výměra 3 ha, člen výboru a dělnické rady
Alžběta Hrůzová, v domácnosti, členka výboru a dělnické rady
Josef Hobza, dělník, výměra 1 ha, člen výboru a dělnické rady
Richard Trnavský, vedoucí prodejny, výměra 3 ha, člen výboru a dělnické rady
Nově zvoleni funkcionáři volbu přijali:
Na této valné hromadě byl stanoven podíl 200 Kčs. Rovněž bylo usneseno vypsat
vnitřní půjčku na počáteční výdaje, ta vynesla 25 400 Kč (ve staré měně).
Zapsáním do společenstevního rejstříku u krajského soudu v Jihlavě dne 6. července
1949 vzniklo v naší obci JZD I. typu. Ku konci roku 1949 mělo JZD cca 45 ha zemské půdy.
Předběžně byly do JZD vneseny 2 stodoly v ceně 32 000 Kčs a stroje ku společnému
obdělávání v ceně asi 11 900 Kčs, dobytek – 4 páry koní, 14 krav, 36 ks drobného hovězího
dobytka, 5 ks prasnic a 32 ks vepřového žíru zůstalo vlastnictvím držitelů. Členové rodin
pomáhali členům JZD sklízet úrodu bez nároku na odměnu, tím se chtělo dokázat ostatním
rolníkům, že práce společná má své výhody. Naši rolníci – členové JZD, byli se všemi
pracemi v předstihu a protože natrvalo to bylo neúnosné, po různých debatách a poradách
s funkcionáři OV KSČ a Okr. družstevní radou byl do nového JZD vyslán instruktorem
z Ministerstva zemědělství, s. Oploštil, který ve stálém styk s rolníky – členy JZD –
přesvědčoval o společném obdělávání pozemků. Jemu se také podařilo, že 24. března 1950
poprvé vyjely 4 páry potahů a 6 lidí ku společnému setí jařin. Byl také učiněn krok k nákupu
zemědělské techniky. Obdrželi jsme traktor Z25, mlátičku 50, tříradličný pluh za traktor,
samovazací lis k mlátičce a elektrický motor, jeden vlečný vůz za traktor. Přestože pozemky
byly od r.1925 zcelené, práce v pěstování plodin bylo obtížné, na členské schůzi JZD 4.srpna
1950 bylo usneseno pořádat nadřízený orgán o povolení technickohospodářské úpravy půdy.
Žádosti bylo vyhověno a JZD vzrostlo o půdu obecní a farskou na 97 ha. Při vyhlašování
honů na veřejné schůzi byla veliká bouře z řad nespokojenců a dík uvědomění členů KSČ a
JZD, jejich jednotnému postupu, byla technickohospodářská úprava schválena a vešla
v platnost. A zase se naši jedinci – nepřátelé socialismu – již k díky ohraničující hranice dílů
vyházeli a tak způsobili veliké nepříjemnosti vedení JZD i samostatným rolníkům. Zemědělci
přestávali mít zájem o péči o pole, tyto nehnojili a zemědělská výroba počala rapidně klesat.
Dne 4.8.1950 byl schválen návrh na JZD II.typu. V roce 1951 se počala členská základna
zvětšovat zvlášť o zemědělce úpadkovým hospodářstvím. Půdní základní se zvětšovala a tak
v roce 1951 byla provedena druhá úprava pozemků. Tím družstvo přešlo na II.typ
hospodaření. Pole se obdělávaly společně, ale dobytek nebylo kam hromadně ustájit.
V adaptované cihelně byly umístěny slepice a část vepřového žíru, ale hovězí dobytek nebylo
kam ustájit. Ten byl ponechán u jednotlivých držitelů a krmiva bylo přidělováno z honů a
zásob JZD. Bylo to neekonomické, družstvo to zatěžovalo a stávalo se, že ošetřovatelé dávali
přednost dobytku vlastnímu, záhumenkovému, před dobytkem společným. Bylo naléhavé

postavit kravín a jeho stavba se počala v půli léta 1951. Na stavbě kravína i na adaptaci
cihelny odpracovali zdarma členové JZD i ČSM stovky brigádnických hodin ve svém volném
čase o sobotách a nedělích. Práce v JZD byla znormována a stanovena pracovní jednotka,
která obnášela 132 Kčs včetně naturálií a to: 1kg žita, 1kg pšenice, 0,50kg krmného obilí, 4kg
brambor. Seno a sláma stanovena nebyla. Ve III. typu JZD mohl družstevník chovat 1 ks
hovězího dobytka, 2 prasata a neomezený počet domácího zvířectva jako slepic atd. K tomu
měl každý člen záhumenek ve výměře 0,50 ha. V případě, že nebylo možné práci určit
v normě, byla stanovena za 10 pracovních hodin jedna pracovní jednotka při práci lehčí a při
práci těžší příplatek 20%. Odměna velká nebyla, ale přesto každým rokem JZD oslavovalo
dožínky a při nich se agitovalo pro vstup soukromníků do JZD.
Práce a starostí bylo dost. Bylo potřeba zvětšovat strojový park, ku stávajícím strojům
přibývaly nové. Stroje měly velkou poruchovost. Tak ráno nebylo možné traktor nastartovat.
Startér se brzy opotřeboval a tak se muselo použít k nastartování koní. Když se traktor rozjel a
zařadila se rychlost s koňmi to škublo a postraňky byly fuč. JZD bylo odkázáno nejvíce na
práci rukou a nebýt pracovitých rukou žen, moc věcí v JZD by se neuskutečnilo. Hnůj se
nakládal a rozhazoval ručně, umělá hnojiva rozhazovala ručně. JZD mělo rozmetadlo na hnůj,
ale to se po několika obrátkách nedalo používat, rovněž tak rozmetadlo na umělá hnojiva se
ucpávalo a práce s ním byla špatná. Obilí se panákovalo, v JZD byly samovazy z výkupu, ale
snopy z nich byly svázané u sebe nebo zase rozvázané. Ach ty ženské co se natahaly. Na
loukách bahna, seklo se ručně, dělníci o sobotách a nedělích ochotně pomáhali. Koňských
potahů při sečení nebylo možné použít, bořily se do bahna. Seno se vynášelo z mokřin a to
všechno zase ženy. Práce na úmor a k tomu ke všemu cizí propaganda, každou chvíli
nacházeli družstevníci v poli štvavé letáky posílané k nám v balonech. I na naší faře měl v r.
1951 doupě diverzant malý, vrah babických funkcionářů národního výboru. Nebylo se divit,
že pracovní morálka v družstvu klesala a k tomu ještě v r. 1951 vyšel přepis s nařízením
nevydávat příděl potravinových lístků členům JZD III.typu. Ti byli považováni za
samozásobitele, neboť v té době byl ještě přídělový systém. Tak odešla z JZD část dělníků, či
jejich žen a práce v družstvu byla ztížena narušením pracovních skupin v rostlinné výrobě.
Přes všechny těžkosti byl dostavěn kravin a 23.listopadu 1952 byl sveden všechen družstevní
dobytek. Mechanizace v kravíně nebyla žádná. Hnůj se vyvážel na kolečkách, dojilo se ručně,
ženy se při dojení střídaly. Dobytek ošetřovali 2 členové JZD. Práce těžká, odměna malá.
Obětavostí lidí šlo vše pomalu, ale ještě kupředu. Aby bylo vše navrchovato 26.10.1953 po
druhé hodině noční vypukl v přilehlé kolně u kravína požár, který zničil všechnu uskladněnou
píci na zimu. Kravín byl uhájen, dobytek se podařilo zachránit. Zas práce navíc a do dnešního
dne se neví jak se to stalo. Dobytek se jen stěží udržel při životě a když přišlo jaro vzaly ženy
srpy a šly do lesa žnout suchý palach, aby dobytek nepošel hlady. Byly to těžké chvíle i pro
vedoucí funkcionáře, poněvadž se jinak hospodaří v malém a jinak ve velkém a zkušenosti
chyběly. Předsedové se střídali jeden za druhým. A nebylo divu. Vždyť JZD bylo
doporučováno sít žito a pěstovat z něj námel, set kmín a heřmánek, to všechno bylo v JZD
vyzkoušeno ale efekt nebyl žádný. JZD byl přidělen secí stroj s řídkými řádky, aby se selo
křížově nadvakrát, brambory sázely hnízdově, křížově oorávat, trávopolní systém a různé
metody Šurikova, Malinovského atd.
V r.1953 po výměně měny byl vypracován finanční plán na r. 1954 a byla stanovena
pracovní jednotka na 13 Kčs plus naturálie. Zálohově byla proplacena odměna 7 Kčs.
V důsledku špatného řízení JZD a také vlivem sloučení různých parcel po technické úpravě,
kdy přišla v mnoha případech plodina po plodině, byly výnosy nízké. Tak se u ovsa po 1 ha
byl výnos 19q, u žita 24q, ječmen a pšenice 28q, brambor 120q. K tomu ještě malá užitkovost
dobytka, finance JZD byly na dně a když v r. 1954 bylo vyúčtování, nedobírali členové JZD
ani korunu. Aby byla zmíněna svízelná situace členů dotovala Min. zemědělství každou
pracovní jednotku dvěma korunami.

Přes veškeré potíže, kdy JZD prodělalo všechny dětské nemoci díky uvědomělosti
komunistů, houževnatosti žen a za pomoci všech nadřízených orgánů, nevyplnila se proroctví
nepřátel socialismu, že družstva se rozpadnou. Ani v době krize v roce 1968 naše JZD
nezaznamenalo změn v členské základně. Odešli 2 zemědělci, ale ti se za odstup času zase do
JZD vrátili.
Od 1.1.1969 je naše družstvo s vyšší úrovní hospodaření.
Od 1.1.1974 došlo ke sloučení našeho JZD s JZD Markvartice (pozemky obcí
Markvartice a Chlístova) – výměra 1244 ha půdy.
Od tohoto roku je v našem družstvu již bezzáhumenkové hospodářství.
Zápis byl pořízen k 30tému výročí založení JZD v naší obci. Ku zpracování zápisu
byly použity záznamy z protokolů z tehdejší doby, které jsou uloženy na MNV v Rokytnici a
z pamětí s. Antonína Přemyla, jak je jako zakládající člen JZD prožíval s ostatními
spolupracovníky.
Zápis projednán a schválen dne 23.4.1980 v komisi školské a kulturní a dne 22. května
1980 v radě MNV.

