1980
35. výročí osvobození naší vlasti
Sovětskou armádou
MNV
Rokem 1980 jsme vstoupili do posledního roku 6. pětiletky, který je ve znamení
zvyšování kvality a efektivnosti na všech úsecích života naší společnosti. Hlavní práce a
činnost MNV vycházela z plnění volebního programu NF, který je rozpracován dle zásad a
závěrů XV. sjezdu KSČ pro zabezpečení všech úkolů celého posledního roku 6.pětiletky.
Na základě usnesení vyšších orgánů došlo k 1.1. letošního roku k integraci národních
výborů v rámci celého našeho okresu. Ze stávajících národních výborů na okrese je jich pro
integraci 52. Nebylo tomu jinak ani u nás, kdy Rokytnice se sloučila s obcemi Markvartice a
Chlístov a sídlo MNV je v Rokytnici. Všichni nově zvolení funkcionáři v nově ustaveném
národním výboru započali pracovat ve zcela nových podmínkách, než na které byli řadu roků
zvyklí. Po integraci pracuje orgán národního výboru ve složení 33 poslanců ze všech tří obcí,
v řadě MNV pracuje 15 poslanců. Dále je při MNV 9ti členná komise veřejného pořádku, 9ti
členná komise výstavby, 9ti členná komise finanční a sociální, 10ti členná komise školská a
kulturní, 8 členný sbor pro občanské záležitosti, 3 členný aktiv sboru v Chlístově, komise
branné výchovy a komise pro mládež a tělesnou výchovu. Celý orgán národního výboru
vyvíjel svoji činnost dle zpracovaných plánů práce a pravidelně se zúčastňoval veřejného
života v obcích. Nejvýznamnějším aktivem po integraci NV jsou dva občanské výbory při
MNV a to v obci Chlístov a Markvartice. V těchto občanských výborech jsou zastoupeni
členové rady a poslanci, kteří přenáší veškeré úkoly do těchto orgánů a naopak upozorňují na
připomínky občanů integrovaných obcí. Činnost občanských výborů je zaměřena především
na plnění volebního programu NF a na masově politickou práci. V občanském výboru
v Markvarticích pracuje 7 členů, v Chlístově 15 členů.
Plenární zasedání NV bylo v r. 1980 svoláno celkem 8x. Z toho 2 jako mimořádné a to
ustavující plenární zasedání a dále pak veřejné slavnostní plenární zasedání, uskutečněné na
počest 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, na kterém byli oceněni a
vyznamenáni nejlepší funkcionáři a občané za dobrou práci v národních výborech a při plnění
volebních programů NF a při rozvoji našich obcí. Průměrná účast na plenárních zasedáních
byla 79%. Rada MNV se sešla celkem 12x o průměrné účasti 81%. Komise pro výstavbu se
sešla 12x, školská a kulturní 10x, ochrany veřejného pořádku 9x, finanční a sociální 7x, SPOZ
12x. Nejlépe si vede komise stavební, nejen ve schůzové činnosti, ale i v účasti svých členů
na těchto schůzích.

Výstavba
V letošním roce národní výbor neprováděl žádné větší akce v rámci akcí „Z“. Veškerá
činnost byla zaměřena na politickou výchovnou část a dále pak v ekonomické části na akce
prováděné v rámci údržby. Byla zahájena přístavba jedné třídy základní školy a školní jídelny
u této školy a dále pak přístavba sociálního zařízení u budovy kina.

Soc. soutěž
MNV tak jako jiná léta i letos se zapojil do socialistické soutěže národních výborů
okresu Třebíč a uzavřel na počest 35.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
závazek:
V neinvestiční části:
závazek
skutečnost
26 160 brig. hod.
27 600 brig. hod.
6 000 brig. hod.
8 630 brig. hod.
8 850
9 200
41 010
45 430
636 495 Kč

údržba a úklid veřejného prostranství
údržba zeleně
údržba bytového fondu
celkový závazek
vytvořená hodnota díla

Rozpočet MNV
Příjmy:
Rozpočet
Daň z příjmů obyvatel
4 000,Daň zemědělská
5 000,Daň domovní
41 000,Správní poplatky
4 000,Poplatky ze psů
6 000,Stočné
2 000,Stavebnictví
Stravné ŠJ
128 000,Kino
15 000,Příjmy z vnitřní správy
20 000,Příjmy z místního hospodářství 52 000,Doplňkové příjmy
8 000,Ostatní příjmy z kultury
2 000,Globální dotace
437 000,Ostatní příjmy ze školství
Ostatní příjmy z vnitřní správy Hřbitovní poplatky
Převod z FRR
Pokuty
Úroky
Sdružené prostředky
Účel. subvence na výkup domu Účel. prostředky ostatní
Celkové příjmy
724 000,% plnění 147,3
Výdaje:
Údržba místních komunikací
Mateřská škola
Základní školy
Školní potřeby
Školní jídelna
Kulturní dům, OB

Plnění
1 973,10 089,43 664,3 540,5 665,1 905,20
196,141 524,30
15 018,2 770,70
14 396,3 895,5 250,467 000,560,3 500,96,66 271,43
100,463,66
10,27
16 613,242 000,1 066 500,56

10 000,49 000,95 000,7 000,162 000,5 000,-

9 616,27
55 806,90
337 116,74
7 737,40
168 451,45
11 631,05

MLK
SPOZ, MR
Kino
Požární ochrana
Agitační středisko, obřadní síň
Poslanci
Vnitřní správa
Koupaliště
Odvoz odpadků
Veřejná zeleň
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Bytovka
Výkup domu č.29 v Markvarticích
Celkové výdaje
% plnění 147,1

4 000,5 000,86 000,15 000,25 000,56 500,87 500,9 000,9 000,17 000,71 000,6 000,44 000,724 000,-

1 295,7 674,05
78 501,41
15 080,36
25 29,80
88 279,88 032,8 499,32
2 537,18 100,40
74 810,12
6 236,50
44 051,28
16 613,1 065 399,05

Rozdíl příjmů a výdajů + 1 101,51

Evidence obyvatel
Přistěhováni:
Špačková Marie č. 35
Vejmelková Alena č.1
Dalecký Michal č.187
Nedvědová Marta č.113
Nedvěd Antonín č.113
Šiška Milan č.247
Bazala Josef č.173
Hanzal Ladislav č.169
Lysáková Milada č.59
Musil Rostislav č.47
Vala Zdeněk č.24
Zemřelí:
Hrůzová Marie č.222
Blažek Antonín č.10
Klusák František č.49
Votka Václav č.68
Narozeni:
Hurdová Veronika č.240
Bartíková Soňa č.135
Bazalová Klára č.173
Havlová Ilona č.72
Svoboda Roman č.218
Dolák Miroslav č.197
Křípalová Darina č.179
Nosek Jiří č.49
Vejmelková Alena č.1

Nováková Marie č.149
Všetečka Vladimír č.225
Všetečková Lydie č.225
Hobza Václav č.44
Špačková Ludmila č.221
MUDr. Šmejkal Vratislav č.250
Šmejkalová Marcela č.250
Klusáček Pavel č.59
Kotrbová Dagmar č.240
Kotrba Miroslav č.240
Kotrba Miroslav č.240
Vejmelka Antonín č.85
Benáček František č.52
Kovář Jan č.177

Bulová Iva č.25
Machovcová Miroslava č.199
Kostelník Jan č.28
Špaček Martin č.35
Klobasová Veronika č.146

Odstěhováni:
Carda Libor č.216
Nováková Miluše č.135
Fučíková Marie č.175
Souček Josef č.102
Vavřinová Drah. č.226
Novák Antonín č.244
Nováková Jaruška č.244
Nováková Petra č.244
Nováková Šárka č.244
Ouroda Antonín č.244
Svoboda Karel č.26
Ourodová Hana č.244
Ouroda Antonín č.244
Ourodová Kateřina č.244

Manželství uzavřeli:
Vlastimil Vavřina
–
Libor Carda č.216
–
Luboš Vejmelka č.1 –
Vladimír Fučík
–
Rostislav Musil
–
Zdeněk Vala
–
Novák Alois č.149 –
Karel Svoboda č.26 –
Pavel Klusáček
–
Vladimír Špaček č.221 –
Miroslav Burda č.11 –

Drahomíra Trnková č.226
Božena Prachařová
Alena Trnková
Marie Vláčilová č.175
Jaroslava Václavková č.47
Marie Špačková č.24
Marie Novotná
Jaroslava Eliášová
Milada Lysáková č.59
Ludmila Cahová
Jaroslava Holíková č.95

1.3.
1.3.
29.3.
19.4.
14.6.
12.7.
28.6.
30.8.
4.10.
25.10.
15.11

VO KSČ
Organizace měla počátkem roku 1980 45 členů, kteří po provedených pohovorech
obdrželi v lednu nové členské legitimace. V období leden – březen pracovala v původním
složení jako v předcházejících letech. Na základě usnesení OV KSČ z března byla s platností
od 1.4.1980 rozdělena na ZO KSČ JZD Rokytnice a VO KSČ Rokytnice. V souvislosti
s touto změnou odešlo z VO do samostatné organizace JZD 16 členů a 2 kandidáti. Z výboru
byl uvolněn předseda VO s. Novotný, který přišel vykonávat tuto funkci do ZO KSČ JZD. Při
této příležitosti došlo také ke změně instruktora VO. Dosavadní s. Kazda přišel do ZO KSČ
JZD a VO KSČ, byl určen pracovník ONV Třebíč, s. Cejpek. Funkcí předsedy VO byl
pověřen Bohuslav Ježek. Po této reorganizaci má VO 31 členů, z toho 15 žen.
Věkové složení je následující:
40 - 50
3
50 – 55
4
55 – 60
8
nad 60
16
Průměrný věk člena této organizace je 62,8 let. Registrováno je u naší VO 78 členů
strany.
Trvalým problémem zůstává účast členů KSČ, přestože jsou na členské schůze zváni,
není dobrá.

Za účinné pomoci složek NF byly organizovány oslavy 32.výročí Vítězného února, 1.
a 9.května u příležitosti 35.výročí osvobození ČSSR slavnou RA. Mimo jiné bylo též
vzpomenuto 36.výročí SNP a 62.výročí vzniku ČSR a 63.výročí VŘSR. Kromě těchto
politických akcí věnovala VO pozornost kulturním a tělovýchovným akcím, např. oslavám
MDŽ, Čs. Spartakiádě, okrskovým cvičením ČSPO, účasti našich sportovců na turnaji
Rokytnic v Rokytnici v Orlických horách a dalším významným akcím. Nebylo opomenuto ani
na spolupráci se sborem pro občanské záležitosti, který se podílí významnou měrou na
výchově soc. člověka od těch nejmladších až po nejstarší občany.
Výbor VO na svých schůzích hodnotil i práci SSM, zástupci byli několikrát zváni na
schůze výboru, kde s nimi byla dojednána další činnost a zaměření jejich práce. S určitými
obtížemi byla zajišťována i práce pionýrské organizace, která nemá skupinového vedoucího,
což se odráží na úrovni a organizace schůzek. Výbor VO přislíbil SSM pomoc při získávání
vhodné osoby, zatím však nebylo dosaženo úspěchu.
Výbor VO pravidelně hodnotil práci rady a pléna i jednotlivých komisí a konstatoval,
že rok 1980 byl ve všech oblastech velmi bohatý jak na politické tak i budovatelské úsilí.
Svým významem navazoval na předcházející období. Úkoly, stanovené ve volebním
programu NF byly zajištěny 1x za čtvrtletí projednával výbor VO hospodaření našeho JZD a
bylo konstatováno, že hospodářské úkoly našeho JZD byly plněny dobře a dodávky byly
splněny.
Bylo pokračováno ve stranickém vzdělávání ve 2leté „Večerní škole“ a na členských
schůzích prováděny přednášky z cyklu základy politických znalostí a aktuální otázky politiky
KSČ.
Hodnotíme-li výsledky této organizace za uplynulé období, můžeme říci, že i přes
určité problémy, těžkosti a nedostatky, byla úspěšná. Bude třeba, aby všichni komunisté svým
spoluobčanům správně vysvětlovali politiku strany a mobilizovali je k plnění úkolů na
pracovištích, v obci i společenských organizacích, jichž jsou členy.

SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti v tomto roce provedl 5 akcí vítání dětí do života, při
kterých bylo uvítáno celkem 15 dětí. Dále zajistil 7 sňatků, z nich 3 byly pak s následným
církevním obřadem. V tomto roce byl počet uzavřených sňatků velice nízký, oproti jiným
rokům V naší obci zemřelo 7 občanů, z toho bylo 1 občanské rozloučení při kremaci a při 6
církevních pohřbech byla zajištěna účast řečníka sboru. Při každém úmrtí našeho občana je
dále prováděna rozhlasová relace v místním rozhlase.
Dále sbor provedl 1 besedu s rodiči prvňáčků, 1 besedu s důchodci, 2 s branci před
vojenskou službou, 1 s vojáky po vojenské službě, 2 akce rozloučení s mateřskou školou, 2x
slavnostní předávání povolávacích rozkazů a 1 setkání 35letých. 46 občanům bylo zasláno
nebo osobně předáno blahopřání k životnímu jubileu a 46 občanům byla provedena
rozhlasová relace při výročí narození a výročí sňatků. V obřadní síni byla provedena zlatá
svatba manželů Adolfa a Alžběty Hrůzových č.178.
Od integrace národních výborů do 1.1.1980 provádí náš sbor akce i pro občany z obce
Markvartice, kde není ustaven sbor ani aktiv sboru. Pouze obce Chlístov si provádí akce
samostatně, neboť v této obci byl ustaven aktiv sboru.
Na žádost dosavadní předsedkyně sboru, s. Růženy Hrůzové, uvolnila rada MNV
z této funkce a do voleb, které budou konány v měsíci červnu 1981 tuto funkci bude
vykonávat dosavadní místopředseda sboru, s. Štěpán Špaček. Do sboru byli schváleni radou
MNV občané Jan Nosek a Jaromír Papula, kteří mají o práci ve sboru zájem a u nichž jsou
předpoklady, že by některý z nich mohl funkci předsedy sboru vykonávat.
Práce sboru byla v průběhu roku projednávána a hodnocena 4x v radě MNV a 2x na
plenárním zasedání a bylo konstatováno, že sbor zajistil všechny akce, jejichž výročí či

jubileum připadlo k oslavě. Kladně byla hodnocena náročná a obětavá práce sboru, která
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů a je výrazem zájmu naší společnosti o
každého občana.
Činnost sboru byla kladně ohodnocena i okresním sborem pro občanské záležitosti
v Třebíči, který udělil našemu sboru Čestné uznání za přední umístění v okresní soutěži SPOZ
za rok 1979 na konferenci sborů, která se konala 10.4.1980 z ZR ZGK v Třebíči při
příležitosti 30.výročí trvání matrik. Čestné uznání obdržela i předsedkyně sboru, s. Růžena
Hrůzová, a matrikářka s. Věra Ježková. Také ČSŽ obdržel čestné uznání za dobrou spolupráci
se sborem.

Beseda s důchodci
Letos poprvé byla provedena beseda s důchodci i pro důchodce z přilehlých obcí
Markvartic a Chlístova. Beseda se konala 15.11. ve 14 hodin v sále místní sokolovny. Pro
důchodce z obcí Markvartic a Chlístova byl objednán autobus.
Beseda se řídila tímto programem:
1) zahájení – provedl zástupce sboru s. Papula
2) kulturní program – provedl pěvecký kroužek ČSŽ a ZŠ
3) projev předsedy MNV s. Špačka
4) přípitek – beseda s funkcionáři obce
5) občerstvení
6) estrádní pásmo ZV ROH Královoplockých strojíren z Moravských Budějovic
7) zakončení zástupcem sboru, s Papulou
Besedu připravil sbor ve spolupráci s Českých svazem žen. Na besedě bylo přítomno
přes 200 důchodců. Při občerstvení byl podán párek, zákusek a na přípitek víno. Aby mohlo
být podáno hodnotnější občerstvení, byla uspořádána členy sboru a ČSŽ dne 5.9.1980 taneční
zábava a jejího výtěžku bylo použito na tuto akci. Estrádu zaplatilo JZD, autobus uhradil
MNV.
Beseda s důchodci byla hodnocena jako velmi zdařilá akce, důchodci byli spokojeni a
hlavně přespolní nešetřili chválou.

Oslavy MDŽ
V předvečer oslav MDŽ se uskutečnilo setkání funkcionářek, poslankyň MNV, členek
VO KSČ, ZO KSČ HAD, učitelek a pracovnic MNV, MŠ a ZŠ z obcí Rokytnice, Markvartice
a Chlístova. Setkání se konalo v sále místního pohostinství. Hlavní proslov přednesl předseda
NF s. Antonín Dokulil, který závěrem proslovu poděkoval všem přítomným ženám za jejich
práci pro naši společnost. Poté byla živá beseda a zábava. K tanci a poslechu hrála místní
hudba OB.
V neděli 9. řezna v sále místní sokolovny se konaly oslavy pro všechny naše občany.
Hlavní projev na těchto oslavách přednesl předseda MNV s. Špaček. V dalším programu bylo
sehráno Horáckým divadlem z Jihlavy divadelní představení „Sůl nad zlato“. Oslavy MDŽ
pořádala OB a na těchto oslavách bylo přítomno asi 350 občanů.

Oslavy 1. máje
Ráno v 6 hodin vyhrával budíček v místním rozhlase na cestu účastníkům
prvomájových oslav v okresním městě v Třebíči.
Ve 14 hodin vyšel od kabin TJ Sokol velký manifestační průvod našich občanů i
občanů ze širokého okolí. V průvodu nechyběla žádná složka NF naší obce ani obcí
Markvartic a Chlístova, pochodovali v něm pionýři, svazáci, žáci ZDŠ, požárníci, členové TJ
Sokol, cvičenci spartakiády, pracovníci provozovny HAD, JZD, SZP a ostatní občané. Stejně

jako v jiných letech nechyběly ani tentokrát alegorické vozy našich závodů, Svazarmu a
požárníků. Průvod prošel hlavními trasami obce a do kroku účastníkům prvomájových oslav
vyhrávala hudba místní OB.
Prvomájovou manifestaci zahájil předseda MV NF Antonín Dokulil. Poté k 1450
účastníkům promluvil předseda OKRK s Josef Pokorný. Připomněl, že letošní První máj je
neobyčejný a vskutku historicky významný, neboť v této době si celý pokrokový svět
připomíná 35. výročí dějinného vítězství svobodymilovných národů nad fašismem.
V 16 hodin bylo uspořádáno na hřišti kopané setkání starších pánů TJ Sokol proti CSK
Třebíč.

Oslavy 9. května
Oslavy 35. výročí národně osvobozenského boje československého lidu a osvobození
naší vlasti Sovětskou armádou se v naší obci konaly v pátek 9. května. Odpoledne v 16 hodin
zajistil sbor v rámci těchto oslav „Setkání 35letých“. Setkání se uskutečnilo v obřadní síni a
na toto setkání byli pozváni i občané integrovaných obcí Markvartic a Chlístova. Celkem bylo
přítomno 15 občanů narozených v tento významný rok před 35 lety.
V 17 hodin se konalo slavnostní plenární zasedání. Po tónech naší a sovětské hymny
zahájil zasedání předseda MNV s. Špaček. S projevem vystoupil zástupce OV KSČ s. Rygl.
V kulturním programu vystoupili žáci ZDŠ Chlístov a Rokytnice a členky ČSŽ v Rokytnici.
Na tomto slavnostním zasedání složilo 12 pionýrů slavnostní pionýrský slib. Poté byli
vyhodnoceni nejlepší brigádníci, kteří vypomáhali při plnění volebního programu NF
v obcích Rokytnice, Markvartice a Chlístov. Celkem 7 občanům z obce Rokytnice, 4 z obce
Chlístova a 4 z obce Markvartice bylo předáno čestné znání rady MNV a MV NF za aktivní
brigádnickou pomoc.
Hold našim osvoboditelům vzdali účastníci plenárního zasedání a ostatní občané na
manifestaci, která se uskutečnila ve 20 hodin u památníku padlých. Za zvuků hudby OB byl
položen k památníku padlých věnec rudých květů a bylo poděkováno všem, kteří v boji proti
fašismu položili svůj život.
Oslavy 35. výročí osvobození naší vlasti byly zakončeny lampiónovým průvodem
obcí.

Oslavy MDD
V rámci oslav Mezinárodního dne dětí uspořádalo SRPŠ dne 15.6. u koupaliště dětský
den. Děti zde předvedly části skladeb na spartakiádu a připravily si odpoledne plné zábavy a
soutěžení. Oslavy doprovázela hudba OB. Přítomno bylo asi 130 občanů.

Oslavy VŘSR
Oslavy VŘSR se uskutečnily 7.11. v 17 hodin u pomníku padlých. Slavnostní projev
přednesl zástupce OV KSČ. Po kulturní vložce žáků ZDŠ následovalo slavnostní položení
věnce a poté lampiónový průvod obcí. Oslav se zúčastnilo 420 občanů.

JZD
Nástup jarních prací se proti předcházejícím letům opět opozdil. První jařiny byly
zasety až 14.dubna – 23.dubna bylo setí jařin skončeno. Po přerušení prací deštěm,
pokračovaly jarní práce od 29.dubna výsadbou brambor, sázení bylo ukončeno 19.května.
Chladno v tomto období se projevilo v pomalém růstu pícnin, jařin a opožděném a
nestejnoměrném vzcházení brambor. Silážní kukuřice byla seta od 10.května do 20.května a
po ozimní směsce až 8.června. I tato byla vlivem chladna slabá, nevyrovnaná. Senoseč

započala 2.června, seno sklizeno po 20.červnu, částečně vymoklé. Sklizeň jetelotráv na seno
byla ukončena až 11.července. Časté srážky a chladno byly příčinou pozdního nástupu do žní
a slabého nárůstu kukuřice. Znesnadňovaly postřik proti plísni v bramborách a jejich
kvalitnější nahrnutí. Kladně se projevily na růstu druhých sečí pícnin.
Žně byly zahájeny 21.srpna sklizní pšenice na Širokých a ukončeny byly až 6.září.
Obilí jen postupně dozrávalo. O žních pracovalo celkem 8 kombajnů – 4 vlastní a 4
kooperační.
Sklizeň brambor probíhala od 8.září do 24.října. Ozimy byly sety od 20.září do
29.října. Na brambory byly nasazeny 2 sklízeče, které sklidily 110 ha, tj.94%. Zbytek 7 ha
sklidily školní brigády.
Struktura pěstovaných plodin:
Z plochy 569,30 ha bylo sklizeno celkem 2 789,6 t zrna, což představuje 4,9 t/ha.
prům. ha výnos
celkem sklizeno
pšenice ozimá
325 ha
48,7 q
15 827 q
ječmen jarní
219 ha
49,3 q
10 082 q
oves
22 ha
51,2 q
1 126 q
žito
3,30 ha
42,7 q
141 q
brambory
117 ha
172 q
20 124 q
kukuřice
70 ha
328 q
jetel červený
85 ha
85,5 q suchý
louky
123 ha
60 q
mák
33 ha
8,6 q
Všechny pěstované plodiny mimo trav a jetelů byly chemicky odpleveleny. Tento
zásah byl proveden kvalitně, s dobrým výsledkem.
Plnění dodávkových úkolů:
plán
skutečnost
obilí
780 t
780 t
mléko
1 080 000 l
1 109 675 l
maso hovězí
750 q
791 q
maso vepřové
1 400 q
1 366 q
Chov skotu:
plánovaný stav skotu
677 ks
z toho dojnic
350 ks
výroba mléka
9,18 l na kus a den
průměrný přírůstek u jalovic 0,649 kg na kus a den
Chov prasat:
plánovaný stav prasat
z toho prasnice
odchov selat na 1 prasnici
průměrný přírůstek u prasat
výroba selat
masa q
Spotřeba jádra

1 250
85
17,80
0,59
1 403
1 315

na 1l mléka
na 1 odchované sele
na 1 kg vepřového masa

678 ks
357 ks

1 316
85
18,10
0,592
1 245
1 433
0,26 kg
84,86 kg
3,79 kg

na 1 den u jalovic
na 1 krmný den u prasat

1,78 kg
2,31 kg

Výživa skotu je zajišťována v letním období převážně zelenou pící s přídavkem slámy
a jadrných krmiv tak, aby krmná dávka odpovídala stanovené normě na jednotku produkce.
V zimním období je krmná dávka složena ze senáže víceletých a jednoletých pícnin z kuřičné
siláže, sena, slámy, jádra a v menší míře okopanin. U prasat je zkrmována kompletní krmná
směs, jen u prasnic je krmná dávka doplněna statkovými krmivy.
V tomto roce byly nakoupeny tyto stroje: sazeč brambor, starší řezačka, univerzální
nakladač, sklizeč píce, dojící zařízení, bělorus, drtič hnojiv, samosběrací vůz, krmný automat
pro prasata, vysokotlaký lis, návěs, transformátor, válce.
Pro fond kulturních a sociálních potřeb byl příděl 324 tisíc Kčs, čerpáno bylo 292 tisíc
Kčs, z toho 42 tisíc Kčs na politicko výchovnou, kulturní a vzdělávací činnost, 20 tisíc Kčs
závodní stravování, 11 tisíc Kčs na podnikovou rekreaci, 22 tisíc Kčs na zahraniční zájezdy, 2
tisíce na pionýrské tábory, 33 tisíc sociální výpomoc, 8 tisíc na nepeněžní dary, 154 tisíc
ztráta závodního stravování.
Ke konci roku má družstvo 277 členů. Průměrná hodinová odměna byla zvýšena
z 10,66 Kčs na 10,86 Kčs, průměrná odměna měsíční na 1 pracovníka činila 2 141 Kčs.
Stavy hospodářských zvířat u drobných chovatelů k 31.12.1980:
drůbež
1 074 ks
kozy
16 ks
ovce
27 ks
prasata
77 ks
skot
12 ks
koně
3 ks

Osvětová beseda
Vedoucím OB v tomto roce byl Zdeněk Dvořák. Rada OB se sešla 16x a na svých
schůzích zabezpečovala plánované kulturní akce v obci.
V měsíci lednu bylo zahájeno nacvičování „České besedy“ pro předtančení před
Všedělnickým plesem v Rokytnici. Do této akce byly získány mladé manželské páry
z Rokytnice, které úspěšně besedu předtančily. Dále byla vyhlášena „literární soutěž“ pro
žáky ZDŠ na téma „Kniha, která mě nejvíce zaujala“. Do této soutěže se přihlásilo celkem 35
dětí. Soutěž byla zhodnocena radou a v měsíci dubnu vyhodnocené práce byly odměněny
knižní odměnou.
V únoru společně s ČSČK bylo uspořádáno představení maňáskové scény z Třebíče
„Guliver v maňáskově“, které bylo v hojném počtu navštíveno dětmi z naší obce i z obcí
okolních.
V měsíci březnu byla zahájena „škola šachu“. Z původně přepokládaného rekordního
počtu zájemců se školy zúčastnilo 15 žáků ZDŠ. Přihlášení zájemci ze SSM se nezúčastnili.
Akci vedl František Hobza z Třebíče a účastníci byli velice spokojeni.
OB zajistila pro děti a mládež divadelní představení „Sůl nad zlato“ a „Chytrá
princezna“, které sehrálo 8. března a 25. října Horácké divadlo z Jihlavy. Obě představení
byla dobře navštívena.
Velmi vydařenou akcí OB byl jednodenní zájezd pro občany do města Bratislavy.
Vhodný termín v srpnu a příznivé počasí kladně ovlivnily celou akci a všichni účastníci byli
spokojeni nejen s organizací zájezdu, ale i s vhodnou trasou.

Činnost nově založeného pěveckého kroužku při OB se ohraničila pouze na jediné
vystoupení v tomto roce.
Po celé období roku působila při OB dechová hudba pod vedením kapelníka Antonína
Kruly. Vystupovala na kulturních akcích, politických akcích i při jiných událostech v obci a
okolí. Soubor se zúčastnil povinné přehrávky při OKS Třebíč a za úspěšné absolvování
zkoušky mu bylo vydáno oprávnění ke hře.
Činnost OB je rozmanitá, v určitých směrech navazuje na tradice v obci a v letošním
roce byla radou MNV kladně hodnocena.

Český svaz žen
Funkci předsedkyně vykonávala i v letošním roce Marie Doležalová.
Členky této organizace spolu se členkami ČSČR navštívily v měsíci březnu u
příležitosti MDŽ starší občanky 80 let, kterým poblahopřály a předaly menší pozornost.
V dubnu uspořádali kurz na úpravu masa, kterého se zúčastnilo 24 členek. V prosinci byl
uspořádán další kurz pečení cukroví a tohoto kurzu se zúčastnilo 25 členek. Oba kurzy vedla
lektorka OKS Třebíč. Dále se členky zapojily do sběru odpadových surovin, zúčastnily se
sklizně máku v místním JZD, provedly jarní úklid prostranství u autobusové čekárny,
vypomáhaly při výsadbě okrasných keřů v mateřské škole.
Pěvecký kroužek ČSŽ, vedený s. Novákovou z Brna, i v letošním roce zajišťoval
kulturní vložky při akcích sboru, vystupoval při slavnostním zasedání OV ČSŽ v Třebíči, na
slavnostní schůzi MNV, zúčastnil se ukázkové přehlídky slavnostních obřadů v Předíně. Dále
vystupovaly na „přehlídce písní přátelství“ k nedožitým 85. narozeninám L. Svobody.
Za dlouholetou obětavou práci na úseku sboru pro občanské záležitosti bylo uděleno
organizaci ČSŽ na okresní konferenci sborů, konané dne 10.4. v ZK ZGK v Třebíči čestné
uznání.

ČSČK
Organizace má 123 členů. Funkci předsedkyně vykonávala s. Věra Dlouhá. Výborové
schůze se konaly průměrně 1x za měsíc.
Místo již tradičního dětského karnevalu zajistila organizace ve spolupráci s OB
představení maňáskové scénky Zdravíčka z Třebíče „Guliver v maňáskově“.
Členky provedly školení první pomoci v mateřské škole a školení zdravotních hlídek
ZO ČSČK. Ve spolupráci se základní školou připravili pro žáky I.-V.ročníku „Odpoledne
první pomoci“ s nácvikem umělého dýchání na modelu. S obvodním lékařem Mudr.
Šmejkalem byla uspořádána přednáška s besedou na téma „Rychlá zdravotní pomoc“.
Ve spolupráci se složkami NF získali 48 bezplatných dárců krve. Odběr byl proveden
u 33 občanů.
Členky se zúčastnily Směn NF při sběru kamene na pozemcích JZD a pomáhaly při
sklizni brambor a máku.

Český zahrádkářský svaz
Organizace má 40 členů, funkci předsedy vykonává Václav Prokop.
V tomto roce bylo dokončeno oplocení společných zahrádek za novou ulicí, takže
veškeré zahrádkářské osady (tři) jsou oploceny.
Členové organizace brigádnicky sklidily 1300 kg sena, dodali do sběrny ovoce
v Římově 700 kg třešní a byli nápomocni JZD při sklizni máku a brambor. Během roku
uspořádali 2 přednášky o pěstování ovoce. Zájemcům z naší obce a okolí dodali 350 ks
ovocných stromků, 200 ks angreštů, rybízů a růží.
V měsíci srpnu uspořádali zájezd do Českých Budějovic na výstavu „Země živitelka“.

ZO SSM
Předsedou této organizace je Antonín Novák č.206. Schůzová činnost této organizace
je dobrá a rovněž tak i účast na schůzích.
Organizace uspořádala pro své členy 4 přednášky na téma politicko výchovné práce a
cyklus přednášek, které zajistilo OKS Třebíč. Téma přednášek:
1) stolování a společenské chování
2) manželství a výchova k rodičovství
3) prevence vzniku škodlivých návyků
4) jak správně žít
Organizace dále uskutečnila zájezd na Krajskou mírovou slavnost do Brna – Líšně,
zájezd pro PO SSM a členy SSM do bazénu do Jihlavy a do Znojma a zúčastnila se zájezdu
na turnaje Rokytnic.
Uspořádala místní kolo ve stolním tenise, ve kterém vyhráli Ivan Piálek a Vlastimil
Vrzal, kteří se stali vítězi i ve čtyřhře v okrskovém kole v Jaroměřicích i v okresním kole
v Třebíči a probojovali se až do krajského kola. 7 členů SSM nacvičovalo spartakiádu, dále se
členové SSM zúčastnili nohejbalového turnaje v Rokytnici, kde obsadili 2. místo.
Členové SSM se podíleli brigádnickou pomocí na zabezpečování volebního programu
NF, pomáhali JZD při špičkových pracích a sesbírali 2 t kovového šrotu.
ZO SSM pomáhala při zajišťování veškerých oslav a výročí v obci, prováděla besedy
s pionýry a spolupracovala s VO KSČ a výborem NF. Plně se angažovala veřejnému a
politickému životu v naší obci.

VO SČSP
Naše odbočka Svazu Čs. Sovětského přátelství se řídila plánem práce. Výborových
schůzí se uskutečnilo 7, členských schůzí 2. Členové organizace byli nápomocni při oslavách
konaných v naší obci a těchto oslav se také v hojném počtu zúčastňovali. Jednou ze zdařilých
akcí, kterou organizace pořádala, byla beseda na téma „Přátelství na věčné časy“. Přednášku
provedla s. Skálová, lektorka OV SČSP. Další plánovanou akcí byla přednáška
k Olympijským hrám v Moskvě, která se však pro malou účast nekonala.
Stanovený závazek, odpracovat 250 brigádnických hodin byl vysoce překročen a členy
této organizace bylo odpracováno 1 250 brigádnických hodin při plnění volebního programu
NF. 4 členové organizace darovali bezplatně krev.
Ve vedení této organizace došlo ke změně a funkci předsedy od voleb vykonává s.
Karel Kadrnožka, který má s novým výborem odbočky zájem na tom, aby práce organizace se
zlepšila a byly splněny všechny body plánu práce.

TJ Sokol
Oddíl kopané
V současné době hrají družstvo žáků, dorostu a mužstvo dospělých v okresním
přeboru. Bylo sehráno celkem 102 utkání a tento údaj svědčí o tom, že jde o činnost velmi
náročnou a rozsáhlou, ať je to práce organizační, příprava hřiště nebo zajištění finančních
prostředků. Veškeré finanční prostředky jsou zajišťovány formou pořádání tanečních zábav a
průvodu masek.
Žáci
Družstvo žáků bylo vedeno v jarní části trenéry Pavlem Vláčilem a Františkem
Vejmelkou. Družstvo skončilo v okresním přeboru ročníku 1979-1980 na 4. místě se ziskem
15 bodů ze 14 utkání. Dosáhlo skóre 24:14. Po podzimní části v okresním přeboru jsou na 7.
místě, ze sedmi utkání získali 4 body a mají skóre 11:22. Vzhledem k většímu zájmu žáků
vytvořil výbor oddílu kopané podmínky pro ustavení základny žáků a tréninky pravidelně

navštěvovalo 16 žáků. Trenérem této základny je ing. Milan Piálek. V žákovském kolektivu je
několik schopných hráčů, kteří v současné době jsou v širším okresním výboru. V tomto roce
úspěšně reprezentoval náš oddíl žák Milan Piálek v soutěži 8x z abecedy fotbalu, kde v kraji
získal druhé místo a tím se kvalifikoval do národního finále do Prahy. Ve své kategorii 10 –
12 let obsadil celkově 3. místo. Je to pěkný úspěch nejen samotného hráče, ale i trenérů a
ostatních funkcionářů, kteří se o tyto žáky starají.
Dorost
Družstvo dorostu vedené soudruhy Pavlem Kopečným a ing. Milanem Piálkem
skončilo v ročníku 1979 – 1980 v krajské soutěži I.A třídy na 13.místě ze 16 mužstev se
ziskem 21 bodů ze 30 utkání a skórem 46:79. Vzhledem k tomu, že byli do I. mužstva
přeřazeni někteří hráči a byla slabá základna, rozhodl výbor, že mužstvo dorostu přihlásí do
okresního přeboru. Umístění dorostu po podzimní části je na 9. místě se ziskem 9 bodů a
pasivním skóre 15:29. Za celý rok mužstvo obdrželo pouze 1x žlutou kartu a tímto jsou
příkladem ve vystupování a chování i ostatním mužstvům.
Dospělí
Družstvo dospělých se po neúspěších v podzimní části roku 1979 nepodařilo i přes
dobrou jarní přípravu a odhodlání hráčů v prvních 5 kolech udržet příslušnost v I.B třídě a
mužstvo se umístilo na posledním místě s 18 body a pasivním skóre 46:76. Mužstvo se
nedokázalo ve všech zbývajících zápasech natolik zkonsolidovat, abychom mohli hrát nadále
krajskou soutěž I.B. Mužstvo přešlo do okresního kola a po podzimní části je na 1.místě ze 14
družstev se ziskem 20 bodů a aktivním skóre 39:18. V podzimní části viděli hráči I.mužstva
celkem 3x žlutou kartu. Trenérem tohoto mužstva byl Antonín Chromý a vedoucím mužstva
Jan Prokop.

Turnaj Rokytnic
V letní přestávce byl uspořádán 8. ročník turnaje Rokytnic v Rokytnici v Orlických
horách, kterého se zúčastnilo i naše mužstvo. Na tomto turnaji i přes neúčast některých
stabilních hráčů se mužstvo umístilo na 3. místě se ziskem 7 bodů z 5 zápasů. Pro toto
mužstvo, které bylo značně omlazeno to bylo úspěchem, neboť skončilo bod za vítězem.
Kromě vlastní činnosti se oddíl zabýval i pomocí místnímu JZD při zajišťování
špičkových prací a pomoci při plnění volebního programu NF v obci. Největší zásluhu na této
pomoci má družstvo dorostu a funkcionáři výboru, kteří odpracovali více jak 3 000
brigádnických hodin. 14 členů sokola darovalo čestně krev. Organizace se nepodařilo
zbudovat náhradní tréninkovou plochu pod hřištěm.

Horácké autodružstvo
Stejně jako v předchozích letech i v roce 1980 byly úspěšně splněny úkoly státního
plánu a to ve všech ukazatelích. Dále vzrostly výkony ve velkoobchodních cenách a za r.
1980 dosáhly výše 8 892 000,-. Za období čtyř let vzrostly výkony o 13,5%.
U ostatních ukazatelů bylo dosaženo v plnění plánu těchto výsledků:
Čistý zisk
733 000,Dodávky výrobků do maloobchodní sítě
9 564 000,Tržby od obyvatelstva za práce
349 000,Rok 1980 byl pro středisko úspěšný i tím, že se podařilo uskutečnit již několik roků
zajišťovaný dovoz moderního, výkonného pletacího automatu na strojové pletivo 150 x 5 x 5
cm a tím nahradit původní manuelní výrobu tohoto pletiva, která od založení družstva
probíhala na původních pletačkách stejným způsobem jako za soukromého hospodaření.

Pletací automat byl dovezen z NDR a vyžádal si nákladu 380 000,-. Práce automatu nahradila
dvě pracovnice a výkon je podstatně vyšší.
V rámci inovace výrobního programu podařilo se v r. 1980 zajistit již vyšší sériovost
nově zavedené výroby vchodových dveří obkládaných hliníkovými profily. Výroba těchto
dveří dosáhla 800 ks. Zájem o tento nový výrobek je veliký, rozšíření výroby však brání
kapacitní možnosti střediska a zásobovací problémy s hliníkovými profily. Konce roku 1980
jako poslední rok 6. pětiletky umožnil bilancovat pětiletku jako celek, Zodpovědným
přístupem všech pracovníků střediska, kdy převážná část je zapojena do soc. soutěže v rámci
BSP byly úkoly 6.pětiletky překročeny u všech rozhodujících ukazatelů:
skutečnost 1976-1980
index 80/75
výkony ve VC
40 430 000,116,54
čistý zisk
2 643 000,105,80
dodávky do TF v MC
44 401 000,112,30
tržby od obyvatelstva
1 680 000,108,40
Nemalá pozornost byla v 6.pětiletce věnována zlepšování strojního vybavení,
zlepšování pracovního prostředí, údržbě a opravám strojů i staveb. Svědčí o tom vynaložené
prostředky za uplynulou pětiletku:
skutečnost 1976 – 1980
náklady na údržbu strojů a staveb 960 0000,náklady na pořízení strojů a staveb 1 050 000,Vynaložené prostředky na tomto úseku se kladně projevily v dosahování stále vyšších
výkonů za menší fyzické námahy pracovníků.

Počasí
Začátkem ledna napadlo menší množství sněhu, mrazy -10-15°C. Zima mírnější.
Velikonoce na sněhu, březen i duben chladný, s přeháňkami a ranními mrazíky. Od 21. do
24.4 neustále padal mokrý sníh, do polí se kvůli mokru nedá vyjet. Velký studený vítr. Na
1.máje hezké počasí, teplo. Potom opět ochlazení s přeháňkami. Na zmrzlé 12. – 14.5. ráno
2°C odpoledne 18°C. Na Žofii ani na Medarda nepršelo. Ale potom přeháňky, zamračeno,
posečená sena se špatně suší. Počasí nestálé. Celý květen i červen chladno, skoro každý den
přeháňky. Červenec i srpne chladnější než jiná léta. Podzim teplý, suchý. Koncem října již
velké mrazy, na Vše svaté velká zima a studený vítr. 1.11. napadl první sníh, který slezl a ve
větším množství napadl 30.11. Tvořily se závěje. Vánoce bez sněhu, mírná zima.

Mateřská škola
Provoz v mateřské škole byl zahájen 3.9.1979. V mladším oddělení zapsáno 31 dětí,
ve starším 30 dětí. V pololetí bylo přijato dalších 5 dětí.
V tomto školním roce došlo opět k personálním změnám. Na školu přišly dvě mladé
absolventky a sice Marie Štveráčková, nar. 1960, která do MŠ dojíždí z obce Chlístov a
Drahomíra Trnková, nar. 1958, která pochází z Rokytnice a zde také bydlí.
V měsíci dubnu 1980 postupně všechny děti onemocněly zarděnkami. Žloutenka, která
postihla mnoho škol v celém okrese se na naší MŠ nevyskytla.
V listopadu vystoupily děti s kulturním programem na besedě s důchodci a na
slavnostní schůzi v ZDŠ Sádek, v prosinci na vánoční besídce. Pro rodiče byla připravena
besídka přímo v mateřské škole. Mimo uvedená vystoupení děti připravily kulturní
vystoupení při akcích sborů a to k vítání dětí do života a ke zlaté svatbě. Zúčastnily se s tímto
programem též přehlídky sborů v Předíně, kde byly mezi všemi soubory kladně hodnoceny.
V listopadu navštívila mateřskou školu delegace ze SSSR. Děti jim zatančily, zazpívaly a

zahrály na nástroje. Členové delegace byli mile překvapeni a tlumočili poděkování. Provedli
velmi pěkný zápis do knihy návštěv.

ZDŠ
Školní rok 1979-1980 byl slavnostně zahájen 3.září 1979:
I.třída – 1.ročník: 15 žáků (10 chlapců a 5 dívek), vyučoval ředitel školy s. Lub.
Chaloupka
II.třída – 2. a 5.ročník: 2.ročník: 13 žáků (5 chlapců, 8 dívek)
5.ročník: 13 žáků (4 chlapci, 9 dívek)
vyučovala s. uč. Marie Kovářová
III.třída – 3. a 4.ročník: 3.ročník: 15 žáků (10 chlapců a 5 dívek)
4.ročník: 15 žáků (10 chlapců a 5 dívek)
vyučovala s. uč. Zdeňka Chaloupková
Na škole pracoval kroužek ČSČK, vedla s. Kovářová, kytarový – vedl ředitel s.
Chaloupka, pohybové hry – vedla s. Chaloupková, požárnický – vedl Antonín Piálek,
dopravní výchovy – příslušníci VB a kroužek šachový.
ZDŠ spolupracovala s mateřskou školou v kroužku pěveckém. Na závěr školního roku
byl společný táborák pro děti MŠ a ZDŠ.
V letošním roce byla zahájen přístavba a přestavba školní budovy – rozšíření o jídelnu,
IV.třídu a sociální zařízení.
Předsedou SRPŠ byl zvolen František Dokulil.
Žákyně za vedení s. uč. Chaloupkové nacvičovaly spartakiádu a zúčastnily se
spartakiádního vystoupení mladších žákyň ve Starči, v Moravských Budějovicích, v Třebíči,
Čáslavicích a v Rokytnici.
Žáci ZDŠ byli nápomocni při zajišťování kulturního programu na veškerých oslavách
v obci, zúčastňovali se akcí a oslav pořádaných v obci.

Kulturní akce
V tomto roce se konaly v naší obci tyto kulturní akce:
5.1.
Sokolský ples
TJ Sokol
26.1.
Požárnický ples
SPO
20.1.
Odpolední čaje
SSM
7.2.
Estráda Budvarka
JZD
9.2.
Všedělnický ples
KSČ
16.2.
Maškarní ples
TJ Sokol
16.2.
Maškarní průvod obcí
TJ Sokol
6.4.
Velikonoční veselice
TJ Sokol
19.4.
Taneční zábava
ČSŽ, ČSČK
24. a 25.5.
Poutní taneční zábava
TJ Sokol
19.7.
Letní karneval
SPO
9.8.
Taneční zábava
SSM
23.8.
Taneční zábava
SPO
5.9.
Taneční zábava
ČSŽ
4.10.
Taneční zábava
TJ Sokol
11.10.
Taneční zábava
SSM
31.10.
Taneční zábava
TJ Sokol
20.12.
Taneční zábava
SSM
26.12.
Poslední leč
MS
30.12.
Taneční zábava
TJ Sokol

150 návštěvníků
250 návštěvníků
300
350
330
390
1260
500
280
430+210
300
350
300
350
300
300
350
350
240
340

MLK
MLK měla na začátku roku ve svém fondu 2 309 svazků. Během roku dodali od
okresní knihovny 1 soubor v počtu 43 svazků, který trvale zůstal v naší knihovně. Dále byly
zapůjčeny 3 soubory v počtu 92 svazků. Počet čtenářů byl 128, výpůjček bylo dosáhnuto
5 126 knih a 676 periodik – celkem 5 802 svazků.
Kulturně výchovná činnost byla zaměřena hlavně k 35.výročí osvobození, 80.výročí
V.Nezvala, 100.výročí Boh. Šmerola a Březnu – měsíci knihy. 25.1. byla uskutečněna beseda
s pionýry spojená se soutěží – „Bojovali za naši vlast“. V březnu výstava knih a beseda, 16.5.
beseda o vyhodnocení soutěže. Knižní odměnu obdržela žákyně Miroslava Hrůzová a Naďa
Machovcová.

ŠJ při MŠ
Ve školní jídelně se stravovalo k 31.12.1980 102 strávníků, z toho 57 dětí MŠ, 34
žáků ZDŠ a 11 dospělých osob. Norma na 1 žáka MŠ činila 4,80, 1 žáka ZDŠ 3,40 Kčs.

Zásobování obyvatelstva
V prodejně průmyslového zboží byla plánována pro rok 1980 tržba 2 345 000 Kčs,
skutečnost činila 2 458 496 Kčs.
V prodejně potravin byl plán 3 922 000 Kčs a dosaženo bylo tržby 3 977 674 Kčs.
V prodejně pohostinství u koupaliště činil plán 255 000,- a skutečně bylo dosaženo
tržby 259 793,-.
Nedostatkovým zbožím nadále zůstalo: čočka, kakao, vnitřnosti, z průmyslového
zboží teplé prádlo, povlaky, ručníky, froté, porcelánové zboží, nádobí, jízdní kola.

Velká úroda ovoce
V letošním roce byla nadprůměrná úroda ovoce všeho druhu, jahody pro častý déšť
značně chytily plíseň, takže byla menší sklizeň. Výkupny ovoce nestačily ani ovoce od
drobných spotřebitelů vykupovat.
V tomto roce se konala Československá spartakiáda 1980, která byla vyjádřením
úspěchů dosažených pod vedením KSČ a dokumentovala ideově politickou jednotu našeho
lidu.
Dále se konaly v Moskvě olympijské hry, které byly přehlídkou sportovního mládí
celého světa. Poprvé v dějinách novodobého olympijského hnutí byla olympiáda uspořádána
v socialistické zemi, v hlavním městě prvního soc. státu, Moskvě.
K 1.11.1980 bylo v celé naší republice provedeno sčítání lidu, domů a bytů. Dle
předběžného šetření má Rokytnice 914 obyvatel, z toho 480 žen.
5.5.1980 zemřel Josef Bros Tito, prezident jugoslávské soc. republiky.
Letošním rokem jsme oslavili 35.výročí osvobození naší vlasti slavnou Rudou
armádou. Žít 35 roků v míru, tím se nemůže pochlubit žádné jiné zřízení než socialistické,
pod vedením KSČ a věrného přítel Sovětského Svazu. Každému z nás velmi záleží jak svojí
každodenní poctivou prací přispějeme k upevnění trvalého míru na celém světě pro zajištění
lepší budoucnosti nejen pro nás, ale především pro naši mladou generaci. Toto si mnohdy
neuvědomujeme, zvláště v současné době, kdy Spojené státy americké se svými
pomlouvačskými tendencemi snaží nabourat socialistické zřízení a když nemohou ani
vojensky nebo politicky, jdou na to ideologicky na myšlení lidí, nebo i sportem, kdy prezident

USA Kártr zakázal americkým sportovcům účast na letních olympijských hrách v Moskvě.
Na tomto vidíme jak Spojené státy nemohou potřebovat, aby se mladí sportovci na vlastní oči
přesvědčily, jakým tempem se ubírá socialistické zřízení, aby oni sami posoudili, že jedině
cesta socialismu je správná, která každému člověku na celé zeměkouli zaručuje šťastnou
budoucnost.
Schváleno v komisi školské a kulturní dne 24.4.1981.
Schváleno v radě MNV dne 7.5.1981.

