1981
Mezinárodní rok invalidů
Úvod
Rok 1981 – vyhlášený jako „ROK INVALIDŮ“ byl 1. rokem sedmé pětiletky. Byl
rokem významných událostí v životě naší země. Konal se v něm XVI.sjezd KSČ, která již
šedesát let stojí v čele revolučních zápasů našeho lidu. Sjezd zhodnotil výsledky minulých
pěti let a přijal reálný program dalšího rozvoje naší soc. společnosti. V tomto roce se
uskutečnily rovněž všeobecné volby do zastupitelských sborů, obnovily se orgány státní moci
a dále se upevnil náš socialistický stát. Volby se staly dalším projevem jednotné vůle našich
občanů jít dále cestou socialistického rozvoje tvořivé práce a míru.
V tomto roce jsme byli nuceni v našem hospodářství řešit nejeden problém a překonat
nemálo překážek. O to více je třeba ocenit, že se podařilo dosáhnout řady pozitivních
výsledků. I když právem poukazujeme na slabá místa i nedostatky, kterým musíme čelit,
rozhodující je, že dále vzrostla hospodářská a politická síla naší země, že výsledky společné
práce umožnily udržet vysokou hmotnou a kulturní úroveň života lidu. I do budoucnosti má
naše politika základní cíl: zabezpečit dobrou základnu pro další rozvoj naší vlasti, pro šťastný,
mírový život lidu.
Současná mezinárodní situace zůstává i nadále složitá. Vyvolaná oprávnění
znepokojení i obavy poctivých lidí na celém světě. Agresivní imperialistické kruhy, zejména
ve Spojených státech amerických se pokoušejí horečným zbrojením změnit existující poměr
sil ve svůj prospěch. Chtěly by získat vojenskou převahu k vystupňování úsilí o oslabení soc.
společenství a potlačení osvobozen. zápasu národů mnoha zemí Asie, Afriky a Latinské
Ameriky. Je to politika, jež ohrožuje životní zájmy lidstva. Proto naráží na stále rozhodnější
odpor pokrokových a mírových sil v celém světě.

VO KSČ
Výbor VO konal v tomto roce 34 výborových schůzí, 13 členských schůzí, z toho 2
veřejné. V současné době má 35 členů, z toho je 21 mužů a 14 žen. Věkový průměr člena je
64,5 roku. Nově zvolený 9ti členný výbor se řídil zpracovaným plánem práce a
rozpracovanými závěry XVI.sjezdu na podmínky organizace. Práce výboru a celé organizace
byla zaměřena na uplatňování vedoucí úlohy strany v naší obci. V úzké spolupráci s MNV,
MV NF, JZD a HAD byly zajišťovány všechny politické, hospodářské a společenské úkoly.
Značná pozornost a pracovní úsilí bylo věnováno přípravě a zjištění voleb do zastupitelských
sborů v rámci integrovaných obcí. Stejně odpovědně byly zajišťovány úkoly, vyplývající
z jednání XVI.sjezdu, krajských a okresních konferencí KSČ. Za účinné pomoci složek NF a
ve spolupráci se ZO KSČ JZD a HAD, stranickými skupinami a MNV byly organizovány
oslavy 33.výročí Vítězného února, 1. a 9.května, 37.výročí SNP, 63.výročí vzniku ČSSR,
60.výročí založení KSČ a 64.výročí VŘSR. Kromě těchto politických akcí věnovala
organizace pozornost kulturním a tělovýchovným akcím, činnosti SSM a PO, nebylo
opomenuto ani na spolupráci se sborem pro občanské záležitosti. Funkcionáři výboru se
zúčastňovali všech výročních členských schůzí složek NF a na těchto jednáních svým
vystoupením podpořili politiku KSČ. Naše obec žila vnitropolitickými, stranickými i
významnými mezinárodně politickými událostmi, pro které komunisté naší organizace i
registrovaní členové KSČ agitací a přípravou zajišťovali jejich důstojný ráz i účast občanů.
Všechny pořádané oslavy měly dobrou ideovou a obsahovou náplň a také účast občanů na
nich byla dobrá.

MNV
Rok 1981 se vyznačoval významnými politickými událostmi jako bylo konání
okresních a krajských konferencí, konání XVI.sjezdu KSČ a volby do zastupitelských sborů
všech stupňů. V tomto duchu se proto také odrážela veškerá práce MNV, která byla zakotvena
do volebního programu Národní fronty na léta 1976 – 1981, který byl rozpracován na
jednotlivá roční období a v některých případech podle potřeby doplňován. XVI.sjezd KSČ
vysoce ocenil výsledky dosažení v 6.pětiletce a vytyčil nové úkoly pro 7.pětiletku. Tyto úkoly
se týkají především volebních programů NF, které zaujímají významné místo ve všech
oblastech našeho života. Jde především o oblast školství a zdravotnictví, kulturu a místní
hospodářství, dále o služby obyvatelstva, o sociální péči a v neposlední řadě o oblast
ekonomické části ve zlepšování životního a pracovního prostředí v naší obci.
Pro splnění úkolů v oblasti ekonomicko sociální uzavřel náš MNV socialistický
závazek, který byl vyhlášen na počest konání XVI.sjezdu KSČ a 60.výročí jejího založení.
Hodnotíme-li konkrétní úkoly, musíme říci, že poněvadž většina se nám jich podařilo zajistit.
Šlo především o rozšíření základní školy o sociální zařízení, jídelnu a 1 třídu, jejíž přístavba si
vyžádala v letošním roce nákladů za 305 000 Kčs. Dále byla provedena instalace ústředního
topení v budově sociálního zařízení u koupaliště a drobné opravy, které se provedly nákladem
50 000 Kčs a dále se prováděly běžné údržbářské práce na veřejných budovách i na veřejném
prostranství. Oproti plánu se nepodařilo zabezpečit alespoň hrubou stavbu sociálního zařízení
u budovy kina a to z toho důvodu, že přístavba u základní školy si vyžádala více práce a
většího úsilí než se předpokládalo.

Soc.závazek
Plnění soc. závazku:
Neinvestiční část akce „Z“
údržba a úklid veř. prostr. a zařízení
údržba zeleně
údržba bytového fondu
celkem

závazek v brig. hod.
23 520
7 300
8 440
39 260

plnění
24 480
7 480
9 150
41 110

Investiční část akce „Z“ MNV neprováděl, neboť žádná akce „Z“ nebyla ONV
zařazena do plánu.
Přesto, že socialistický závazek byl v odpracovaných hodinách překročen, ne všechny
společenské organizace nebo i občané se do budování obce zapojili, aby tak naplnili svoje
závazky, které uzavřeli. Z organizací si nejlépe vedlo myslivecké sdružení, které se podílelo
na instalaci ústředního topení u budovy soc. zařízení.
Kulturně výchovná činnost v naší obci byla řízena jednotným plánem kulturně
výchovné činnosti, ve kterém jsou rozděleny veškeré oblasti pro jednotlivé společenské
organizace po stránce vzdělávání, zájmové činnosti, taneční zábavy, zájezdy, sport apod.
Nejlépe je tento plán naplňován v pořádání tanečních zábav, sportovních pořadů, oslav,
opomíjena je přednášková činnost při politicko výchovné činnosti členů jednotlivých
společenských organizací.
V oblasti školství lze konstatovat, že jsme na dobré úrovni, že naše škola se snaží naše
děti vychovávat tak, aby i ony se podílely na plnění volebního programu NF, zajišťovaly
kulturní pořady při oslavách, kulturní vložky při akcích sboru a vypomáhaly všude tam ,kde je
toho právě zapotřebí.
Patřičná péče je věnována i oblasti sociální. Snažili jsme se o to, aby naši starší občané
měli veškerou péči ze strany zdravotní, ale i ze strany finanční podpory, byly jim vyřizovány
jednorázové příspěvky z doplňkové péče ONV, opakované příspěvky při onemocnění

cukrovkou nebo TBC, při bezmocnosti a napomáháno při vyřizování žádostí o umístění
v domově důchodců.

Rozpočet MNV
Příjmy:
Daň z příjmů obyvatel
Daň zemědělská
Daň domovní
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Stočné
Stravné
Kino
Ostatní příjmy z kultury
Nájmy z bytů
Ostatní příjmy z vnitřní správy
Místní poplatky
Globální dotace od ONV
Úroky z bankovních účtů
Ostatní příjmy ze školství
Příjem ze SFVH
Pokuty
Doplňkové příjmy
Příjmy ze stavebnictví
Prodej rodinného domku
Převod z FRR
Účel. prostředky ostatní
Účel. prostředky k vyúčtování
Hřbitovní poplatky
Účelové subvence na investice
Celkové příjmy
Výdaje:
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Kulturní dům
Místní lidová knihovna
Sbor pro občanské záležitosti
Kino
Požární ochrana
Agitační středisko
Obřadní síň
Poslanci
Vnitřní správa
Koupaliště
Odvoz odpadků

Rozpočet
4 000,8 000,43 000,4 000,6 000,2 000,130 000,17 000,1 000,35 000,30 000,4 000,586 000,870 000,-

Skutečnost
2 729,14 070,43 556,2 730,5 710,1 954,80
136 203,45
15 763,4 000,15 710,24 965,20
4 700,366 000,1 164,55
471,56 000,200,7 644,2 800,156 361,29 340,294 500,1 376,432,15 393,1 203 773,-

61 000,187 000,- + 200 000,180 000,150 000,- + 10 000,3 000,6 000,- + 4 500,86 000,30 000,8 000,18 000,61 000,- + 19 500,97 000,- + 61 211,20 000,9 000,-

50 020,42
389 923,179 498,78
21 787,52
2 817,05
9 940,15
90 099,14
31 766,19
4 983,40
17 355,78 542,35
165 086,62
15 467,99
9 008,-

Veřejná zeleň
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Bytovka
Doprava
Investice
Celkové výdaje

20 000,43 000,6 000,- + 20 000,10 000,- + 10 000,10 000,870 000,- + 325 211,-

15 461,49 937,35
23 787,90
21 043,82
10 139,50
15 393,1 202 058,18

Rozdíl příjmů a výdajů (výsledek hospodaření) + 1 714,82

Volby
Příprava voleb v naší obci probíhala v těšné souvislosti stranických organizací zajistily
přípravu veřejné předvolební členské schůze, která se konala 12.května. Byly organizovány
agitační dny k účasti na volbách. Dále proběhla beseda s mladými voliči. Zajištění voleb byla
věnována maximální péče.
Volby byly zahájeny 5.6. ve 12 hodin manifestační volbou zaměstnanců provozovny
HAD v Rokytnici a současně odvolily kolektivy BSP živočišné a rostlinné výroby,
mechanizace a vedení JZD Rokytnice. V budově školy, kde volby probíhaly, byla instalována
výstavka prací dětí MŠ, ZŠ a rukodělných prací našich občanů. Voleb se zúčastnilo již prvý
den do 21:30 hodin 100% voličů, kteří odevzdali všechny platné hlasy pro kandidáty NF.
V celém předvolebním období a v průběhu samotných voleb panovala mezi občany dobrá
nálada, volební místnost byla vhodně vyzdobena, rovněž velká a malá názorná agitace v celé
obci byla zaměřena k průběhu voleb a podpoře kandidátů NF. 100% účast ve volbách
odpovídala současné politické situaci v obvodu MNV včetně důvěry ve správnost politiky
KSČ a závěrů XVI.sjezdu KSČ. Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky činil 989,
počet odevzdaných platných hlasovacích lístků 989.

Poslanci
Do MNV byli zvoleni tito poslanci:
1. Bambulová Pavla, Markvartice 79
2. Böhmová Eva, Rokytnice 232
3. Dalecký Oldřich, Markvartice 65
4. Dlouhý Josef, Rokytnice 218
5. Dokulil Bohuslav, Rokytnice 159
6. Doležalová Marie, Rokytnice 111
7. Fučíková Marie, Rokytnice 249
8. Herbrychová Anna, Markvartice 12
9. Holíková Růžena, Rokytnice 95
10. Hrůza Karel, Rokytnice 12
11. Chromá Dagmar, Chlístov 16
12. Jabůrek Ladislav, Rokytnice 240
13. Janíková Anna, Rokytnice 187
14. Jičínský Jaroslav, Markvartice 80
15. Kalenda Josef, Rokytnice 239
16. ing. Klusák Vlastimil, Markvartice 12
17. Kopečná Alena, Rokytnice 240
18. Krátký Vladislav, Chlístov 34
19. Majzlík Ludvík, Markvartice 54
20. Morkus Rostislav, Rokytnice 32

21. Musil Jiří, Markvartice 71
22. Němcová Věra, Chlístov 28
23. Nosek Jan, Rokytnice 49
24. Nováček Jaroslav, Rokytnice 239
25. Novák Antonín, Rokytnice 149
26. Novák Antonín, Rokytnice 206
27. Novotný Miroslav, Rokytnice 212
28. Papula Jaromír, Rokytnice 239
29. Piálek Antonín, Rokytnice 238
30. ing. Piálek Milan, Rokytnice 237
31. Pokorná Jaroslava, Rokytnice 208
32. Přemyl Antonín, Rokytnice 154
33. Růžička Karel, Chlístov 79
34. Rygl Jaromír, Chlístov 22
35. Ryglová Anna, Rokytnice 178
36. Řídký Ivan, Markvartice 51
37. Smejkal Viktor, Rokytnice 66
38. Svoboda Ladislav, Chlístov 42
39. Svoboda Miroslav, Chlístov 40
40. Špaček Antonín, Rokytnice 229
41. Špaček František, Chlístov 76
42. Špaček Ivan, Chlístov 27
43. Špaček Štěpán, Rokytnice 221
44. Štveráčková Marie, Chlístov 64
45. Veselá Jaroslava, Markvartice 12
46. Veselý Miloš, Markvartice 78
47. Všetečka Josef, Rokytnice 225
Z celkového počtu zvolených poslanců je 33 mužů a 14 žen. Průměrný věk všech
poslanců je 38,7 roků, z toho u mužů 39,9, u žen 38,2 roků. Sociální složení poslanců:
dělníků
19
tj. 40,4%
do 35 roků
21
44,6%
členů JZD
14
29,8%
členů KSČ
30
63,8%
ostatní THP 14
29,8%
členů ČSL
1
2,1%
ženy
14
29,8%
bezpartijní
16
34,1%
Z nově zvolených poslanců pro nové volební období jich v minulém volebním období
pracovalo 22. 25 poslanců je nových, z toho převážná většina mladých.
Na ustavujícím plenárním zasedání, které se konalo 25.června v kulturním domě
v Markvarticích, byl schválen nový orgán MNV v tomto složení:

Rada MNV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Špaček Štěpán, Rokytnice 221 – předseda MNV
Novák Antonín, Rokytnice 149 – místopředseda MNV
Novotný Miroslav, Rokytnice 212 – tajemník MNV
Dlouhý Josef, Rokytnice 218
ing. Klusák Vlastimil, Markvartice 12
Papula Jaromír, Rokytnice 239
Přemyl Antonín, Rokytnice 154
Rygl Jaromír, Chlístov 22

9. Řídký Ivan, Markvartice 51
10. Špaček František, Chlístov 76
11. Všetečka Josef, Rokytnice 225

Komise ochrany veřejného pořádku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Novák Antonín, Rokytnice 149 – předseda
Novotný Miroslav, Rokytnice 212 – místopředseda
Fučíková Marie, Rokytnice 249 – zapisovatel
Piálek Antonín, Rokytnice 228
Kalenda Josef, Rokytnice 239
Dalecký Oldřich, Markvartice 65
Špaček František, Markvartice 31
Špaček Ivan, Chlístov 27
Svoboda Miroslav, Chlístov 40

Komise výstavby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ing. Piálek Milan, Rokytnice 237 – předseda
Dlouhý Josef, Rokytnice 218 – místopředseda
Ježek Bohuslav, Rokytnice 55 – zapisovatel
Nahodil Bohumil, Rokytnice 97
Dokulil Bohuslav, Rokytnice 159
Hrůza Josef, Markvartice 16
Mejzlík Ludvík, Markvartice 54
Žampa Jaroslav, Chlístov 23
Pokorný Karel, Chlístov 20

Komise finanční a sociální:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Špaček Antonín, Rokytnice 229 – předseda
Mudr. Šmejkal Vratislav, Rokytnice 250 – místopředseda
Böhmová Eva, Rokytnice 232 – zapisovatel
Holíková Růžena, Rokytnice 95
Matyášová Věra, Rokytnice 120
Herbrychová Anna, Markvartice 12
Veselá Jaroslava, Markvartice 12
Krátký Vladislav, Chlístov 34
Růžička Karel, Chlístov 79

Komise školství a kultury:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Štveráčková Marie, Chlístov 64 – předsedkyně
Chaloupka Lubomír, Rokytnice 77 – místopředseda
Dvořák Zdeněk, Rokytnice 64 – zapisovatel
Nováček Jaroslav, Rokytnice 239
Hrůza Karel, Rokytnice 12
Kopečná Alena, Rokytnice 240
Hobza Jiří, Markvartice 27
Jičínský Jaroslav, Markvartice 80
Muška Oldřich, Chlístov 57

Komise pro mládež, tělesnou a brannou výchovu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Morkus Rostislav, Rokytnice 32 – předseda
Novák Alois, Rokytnice 149 – místopředseda
Štveráček František, Chlístov 64 – zapisovatel
Novák Antonín, Rokytnice 206
Dokulil František, Rokytnice 57
ing. Machovec Stanislav, Rokytnice 121
Musil Jiří, Markvartice 71
Veselý Miloš, Markvartice 76
Trnka Miroslav, Chlístov 65

Komise obchodu, služeb a zemědělství:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Smejkal Viktor, Rokytnice 66 – předseda
ing. Klusák Vlastimil, Markvartice 12 – místopředseda
Janíková Anna, Rokytnice 187 – zapisovatel
Jabůrek Ladislav, Rokytnice 246
Hakl Josef, Rokytnice 94
Bambulová Pavla, Markvartice 79
Němcová Věra, Chlístov 28
Ryglová Anna, Rokytnice 176
Svoboda Ladislav, Chlístov 42

Sbor pro občanské záležitosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Papula Jaromír, Rokytnice 239 – předseda
Nosek Jan, Rokytnice 49 – místopředseda
Hrůzová Božena, Rokytnice 12 – zapisovatel
Doležalová Marie, Rokytnice 111
Pokorná Jaroslava, Rokytnice 208
Špaček Štěpán, Rokytnice 221

Aktiv SPOZ v Chlístově:
1.
2.
3.
4.
5.

Chromá Dagmar, Chlístov 16 – předseda
Veleba Vlastimil, Chlístov 86 – místopředseda
Štveráčková Marie, Chlístov 64 – zapisovatel
Nováková Milena, Chlístov 2
Rygl Jaromír, Chlístov 22

Dodatečně byl zvolen na plenárním zasedání v únoru 1982 aktiv SPOZ
v Markvarticích.

Aktiv SPOZ v Markvarticích:
1.
2.
3.
4.

Fučíková Marie, Markvartice 43 – předseda
Veselý Miloš, Markvartice 78 – místopředseda
Svobodová Marie, Markvartice 56 – zapisovatel
Musil Jiří, Markvartice 71

Volební program Národní fronty
Na předvolebních veřejných schůzích a na ustavujícím plenárním zasedání byli
poslanci a občané seznámeni s volebním programem NF na léta 1981 – 1985. Tento volební

program obsahuje dlouhodobé a základní úkoly, jimiž bude řízena další činnost ve všech
oblastech národního výboru.
Na úseku investiční výstavby je plánována výstavba prodejny potravin v obci Chlístov
v hodnotě díla 750 000 Kčs, výstavba Domu služeb v Rokytnici v hodnotě díla 2 000 000
Kčs, dokončení kanalizace v obci Chlístov.
Na úseku neinvestiční výstavby jde především o provádění údržby veřejných budov,
místních komunikací, udržování stávající zeleně a veřejných prostranství, rozšíření veřejného
rozhlasu do obcí Chlístov a Markvartice, vybudování sportovního hříště pro mládež a
dokončení výstavby kanalizace v Markvarticích, oplocení zahrady u základní školy
v Chlístově, dokončit vybudování sportovního areálu u sokolovny a další drobné úpravy.
Důraz je kladen na socialistickou soutěž NV, občanských výborů a dále pak celé NF,
která se stává významným nástrojem pro jeho úspěšné plnění. Aktivizuje pracovní úsilí všech
poslanců, aktivistů, členů společenských organizací, pracujících našich družstev a všech
občanů.

SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti provedl v tomto roce 6x vítání dětí do života a
slavnostně uvítal 15 dětí narozených v naší obci a 2 děti z obce Markvartic. V obřadní síni
bylo uzavřeno 9 sňatků, z toho 5 bylo s následným církevním obřadem. V obci zemřelo 9
občanů, z tohoto počtu byl organizován 1 občanský pohřeb do země, 1 kremace a 7
církevních pohřbů. Poprvé v historii sboru provedl sbor občanský pohřeb do země a to paní
Julii Dokulilové. Občanský řečník byl účasten na všech rozloučeních se zemřelým. Sbor dále
provedl 2 zlaté svatby, 3 oslavy životních výročí, 2x rozloučení s mateřskou školou, 2x vítání
prvňáčků, 2x ukončení ZŠ, 2 besedy s branci, 2 besedy s rodiči prvňáčků, 1 besedu
s důchodci. Dále provedl 11 osobních návštěv při výročích narození, zaslal 47 občanům
písemné blahopřání a provedl relace v místním rozhlase 50 občanům při různých životních
výročích. Sbor dobře spolupracoval s ČSŽ, jehož pěvecký kroužek žen zajišťoval téměř ke
všem akcím sboru kulturní vložky, dále pak s ČSČK, mateřskou školou a základní školou.
Práce sboru byla kladně hodnocena v radě MNV a dále pak i ONV Třebíč, který udělil
našemu sboru Čestné uznání za přední umístění v okresní soutěži sborů za rok 1980.
Dne 26.5. v kulturním domě JZD byl předán našemu sboru Diplom a udělen titul
„Vzorný sbor pro občanské záležitosti Jihomoravského kraje 6.pětiletky“, kterým byla
oceněna práce sboru za celé období 6.pětiletky. Tento diplom předala zástupkyně krajského
SPOZ, místopředseda ONV s. Horvánek a tajemník okresního SPZ s. Štěpnička. Všem
členům sboru a některým pracovníkům, kteří se podíleli na dobré práci sboru, byly předány
knižní odměny.
Při volbách byl zvolen do funkce předsedy sboru Jaromír Papula.

Změna matrikářky
Dosavadní matrikářka Věra Ježková, požádala radu MNV o uvolnění z této funkce. Na
její místo byla jmenována pracovnice MNV Rokytnice, Božena Hrůzová, která se této funkce
ujala od voleb do zastupitelských sborů.

Evidence obyvatel
Přistěhováni:
Dočekal Milan č. 99
Hanzalová Květoslava č.169
Hromádko Luboš č.224
Bula Pavel č.196
Kovářová Božena č.177

Carda Libor č.216
Krejčí Josef č.108
Krejčová Božena č.108
Krejčí Lukáš č.108
Ladič Tibor č.111

Samek Milan č.170
Sochnová Libuše č.110

Pelán
Josef
Bastl Vladimír č.247

Odstěhováni:
Jordán Jiří č.215
Jordánová Milada č.215
Jordánová Renata č.215
Jordán Jiří č.215
Weignerová Klára č.113
Hanzal Zdeněk 169
Hrůza Miroslav č.21
Hrůzová Růžena č.21
Hrůzová Miroslava č.21
Koudelka Jaroslav č.198
Kasáček Jan č.54
Kasáčková Marie č.54
Hanzalová Květoslava č.169

Vejmelka Luboš č.1
Vejmelková Alena č.1
Vejmelková Alena č.1
Všetečka Vladimír č.225
Všetečková Lydie č.225
Všetečková Petra č.225
Kasáčková Jana č.54
Kasáčková Jitka č.54
Novák Jaromír č.231
Vrzal Lubomír č.132
Vrzalová Jiřina č.132
Vrzal Lubomír č.132
Vrzalová Monika č.132

Narozeni:
Marténková Klára č.211
Kotrbová Renata č.240
Špaček Michal č. 221
Nováčková Vendula č.233
Chromý Lukáš č.29
Němcová Olga č.50
Němec Radek č.50
Votka Petr č.250
Ladič Petr č.111
Zemřeli:
Tůmová Františka č.132
Dokulilová Julie č.159
Skřivánek Silvestr č.89
Tindl Alois č.170
Pecková Julie č.147
Prokop Jan č.16
Špačková Julie č.133
Skoumalová Milada č.150
Hrůzová Bohumila č.148

Valová Kateřina č.24
Bazala Libor č.173
Novotná Romana č.212
Novotný Michal č.176
Hromádko Luboš č.224
Špaček Alois č.35
Špačková Lucie č.23
Bastl Vladimír č.247

č.227

Manželství uzavřeli:
16.1. Hanzal Zdeněk, Rokytnice č.169
25.4. Novotný Miroslav, Rokytnice č.212
6.6. Hromádko Luboš, Třebíč
–
27.6. Novotný František, Markvartice
29.8. Mareš Josef, Rokytnice č.3
–
5.9. Novák Jan, Rokytnice č.231
–
26.9. Pospíšil Pavel, Krahulov
–
17.10. Samek Milan, Předín
–
17.10. Novák Jaromír, Rokytnice č.231
31.10. Sochna Jan, Rokytnice č.42 –
20.11. Pelán Josef, Litovany č.53
–
5.12. Piálková Věra, Rokytnice č.171

–
Kubová Květ., Kojetice
–
Toufarová Dana, Markvartice
Koudelková Vlasta, Rokytnice č.224
–
Sabová Alena, Rokytnice č.176
Kalendová Marie, Brodce
Prokopová Jana, Rokytnice č.16
Mejzlíková Milena, Rokytnice č.162
Tindlová Marie, Rokytnice č.170
–
Bulová Marta, Dolní Vilémovice
Dokulilová Libuše, Římov
Novotná Marie, Rokytnice č.227
–
Provalil Josef, Radslavice

JZD
JZD Rokytnice obhospodařovalo v tomto roce celkem 1 288 ha zemědělské půdy
Z toho:
orná půda
zahrady
ovocné sady
louky
pastviny
lesní půda
rybníky
ostatní půda

1 065 ha
2,07 ha
5,26 ha
122,34 ha
16,54 ha
37,45 ha
2,06 ha
37,58 ha

Z plochy 545,50 ha bylo sklizeno 2 218,8 t zrna, což představuje 4,07 q z 1 ha.
Bylo sklizeno:
pšenice
oves
ječmen
brambory
víceleté pícniny
mák
hrách

ha
291
6
248
121
168,4
30
25

prům. ha výnos
4,17
3,60
3,96
19,20
6,94
0,39
2,68

sklizeň celkem v t
1 216,2
21,6
981,0
2 323,2
996,0
11,7
67,0

Plnění dodávkových úkolů:
obilí
brambory
mléko
maso hovězí
maso vepřové

plán
790 t
1 800 t
1 080 tis. l
700 q
1 450 q

Všechny dodávkové úkoly byly splněny.

skutečnost
790 t
1 800 t
1 086 tis. l
783 q
1 492 q

% plnění
100
100
100,6
112
103

Chov skotu:
plánovaný stav skotu
704
z toho dojnic
355
výroba mléka
průměrný přírůstek u jalovic 0,620
výroba mléka
1 126 tis. l
hovězí maso
741 q
narozeno 402 telat, z toho 4 uhynula

skutečnost

704
356
8,81 l na kus a den
0,524 kg na kus a den
1 127 tis. l
694 q

Chov prasat:
plánovaný stav prasat
1 219
911
z toho prasnice
85
46
Plánované stavy nebyly splněny, což ovlivnil výskyt Aujeszkyho choroby na farmě
Markvartice.
užitkovost odchovaných selat na 1 prasnici
18
18,19
průměrný přírůstek u prasat
0,570
0,571
výroba selat
1 615
1 165
masa q
1 360
1 231
narozeno 1 270 selat, z toho 105 uhynulo
Spotřeba jádra

na 1 l mléka
na 1 odchov. sele
na 1 kg vepřového masa
na 1 krmný den u jalovic
na 1 krmný den u prasat

0,23 kg
85,75 kg
3,56 kg
1,56 kg
2,25 kg

Následkem horšího přezimování jetele červeného došlo k zaorání asi 30 ha, což se
nepříznivě projevilo ve výrobě jetelové senáže, které bylo oproti roku minulému jen 2/3.
Dlouho trvající sucha během vegetačního období u pícnin zapříčinila snížení výnosu zelené
píce a tím i snížení výroby kukuřičné siláže. Po celý rok se JZD potýkala s nedostatkem
objemné píce.
Hrubá zemědělská produkce celkem nebyla splněna. Nesplnění je u produkce rostlinné
výroby, kde nepojistitelné škody činily 1 700 000 Kčs. To se promítlo i do prodeje
rostlinných výrobků a tržeb z rostlinné výroby. Celkové výnosy byly splněny na 102,8%.
Spotřeba materiálu byla vyšší než stanovil plán u spotřeby nakoupených osiv a sadby
v důsledku nového osevu a nákupu sadby brambor v důsledku špatného přezimování. Rovněž
spotřeba stavebního materiálu byla větší, neboť bylo více prostavěno a aktivováno investic.
V tomto roce bylo pokračováno na stavbě odchovny mladého dobytka v Chlístově, kde bylo
prostavěno 1 715 000 Kčs.
Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb:
na kulturní činnost
52 000,na rekreaci doma
45 000,na rekreaci v zahraničí
15 000,na sociální výpomoc
37 000,na nepeněžní dary
9 000,ztráta závodního stravování 181 000,-

Ke konci roku má družstvo 278 členů, 3 zaměstnance a 5 učňů. Během roku bylo
přijato 7 nových pracovníků, uvolněni ze členství 4 pracovníci. Průměrný počet pracovníků je
179. Průměrná hodinová odměna činila 10,72 Kčs, průměrná měsíční odměna 2 176 Kčs.
V JZD pracuje 23 traktoristů a kombajnérů, 1 kočí, 34 ostatních pracovníků v rostlinné
výrobě, 28 ošetřovatelů dojnic, 8 ošetřovatelů skotu, 4 ošetřovatelé prasnic, 4 ošetřovatelé
prasat, 16 pracovníků v dílnách, 10 pracovníků stavební čety, 7 řidičů aut, 3 pracovnice
v kuchyni, 20 pracovníků THP a 10 ostatních pracovníků.
Pro tento rok byl stanoven limit spotřeby nafty 190 000 l, benzinu 10 460 l a mazacích
olejů 8 000 l. Limit byl vyčerpán.
Spotřeba uhlí a elektrické energie v porovnání s minulým rokem:
1981
1982
uhlí celkem
127,8 t
97,5 t
středoodběr
393 573 kWh
427 080 kWh
maloodběr
10 559 kWh
11 629 kWh
Rok 1981 byl pro zemědělskou výrobu nepříznivý v důsledku počasí. Přes veškeré
úsilí pracovníků JZD došlo v tomto roce k poklesu výsledné zemědělské produkce na 1 ha
z 1 234 Kčs v roce 1980 na 844 Kčs v roce 1981.

SČSP
VO SČSP měla k 31.12. 42 členů. Práci organizace řídí 7členný výbor. Během roku se
konaly 3 členské schůze. Funkci předsedy vykonává s. Karel Kadrnožka.
V květnu připravil výbor přednášku na téma „Závěry XXVI.sjezdu KSSS, program
míru a šťastné budoucnosti“. V prosinci to byla přednáška „Úkoly SČSP po XVI.sjezdu“.
16.dubna zavítala do naší obce skupina sovětských turistů, kteří byli hosty místního
JZD. Po prohlídce JZD, HAD, MŠ a koupaliště se večer uskutečnila beseda s představiteli
obce. Této akce se zúčastnilo 8 členů SČSP.
V měsíci červnu byl ve spolupráci se SSM uspořádán zájezd na Krajskou mírovou
slavnost, která se každoročně koná v Brně – Líšni. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 30 občanů
z Rokytnice.
Členové organizace se dále podíleli na přípravě a průběhu voleb, zúčastňovali se
brigád na zvelebování životního prostředí v obci a na plnění volebního programu NF a
pomáhali zajišťovat oslavy v obci.

SPO
Základní organizace Svazu požární ochrany měla k 31.12. 45 členů. Funkci předsedy
vykonával František Pokorný. Práce této organizace se řídila plánem práce, usneseními a
plněním soc. závazku. Výbor se skládá z 11 členů. Během roku se konaly 3 členské schůze.
V měsíci požární bezpečnosti byly za spolupráce komise veřejného pořádku provedeny v obci
preventivní protipožární prohlídky v obytných budovách. V některých případech byly zjištěny
drobné nedostatky, které byly odstraněny. Bylo provedeno 4x. odborné školení členů
družstva, 6 praktických cvičení, 2 námětová cvičení a 1 družstvo se zapojilo do soutěže.
Taktéž soc. závazek byl splněn. Brigádnické hodiny byly odpracovány při pomoci plnění
volebního programu NF, při údržbě vodních zdrojů, udržování požární techniky, požární
zbrojnice, výstroje a výzbroje a dalších pomocných procesů. Na kulturním úseku byl
uspořádán tradiční požárnický ples a tradiční letní karneval. Na úseku výchovy mladé
generace se daří působit na ty nejmenší členy organizace, aby se zúčastňovali všech schůzek a
kulturních akcí, které jsou s nimi pořádány. Činnost je neustále zkvalitňována, aby mládeži
vyhovovalo a by si organizace vychovala svoje dobré nástupce.

ČSŽ
ZO Českého svazu žen měla ke konci roku 86 členek. Na výroční členské schůzi došlo
ke změně ve výboru a ke změně předsedkyně. Novou předsedkyní se stala Zdena
Kadrnožková.
Členky organizace ve spolupráci s ČSČK navštívily u příležitosti MDŽ ženy starší 80
let, pobesedovaly s nimi a předaly jim malou pozornost. Provedly úpravu prostranství u
autobusové čekárny a památníku padlých. Na podporu volebního programu NF odpracovaly
360 brigádnických hodin, při pomoci JZD při sklizni máku a třídění brambor a dále při úpravě
zákonů v mateřské škole. Organizace dobře spolupracuje s SPOZ, zúčastňuje se akcí vítání
dětí, při svatebních obřadech přispívá pěvecký kroužek kulturním pásmem písní. Pěvecký
kroužek se zúčastnil festivalu zájmové umělecké činnosti v Blansku, kde se dobře umístil a
obdržel „Diplom za muzikální a kultivovaný projev“. Výbor zorganizoval akci na podporu
Světového kongresu žen v Praze. Všechny členky přispěly formou mimořádných známek
v celkové částce 840 Kčs. Tato akce byla velmi kladně hodnocena.

SSM
Činnost ZO SSM byla zaměřena na plnění volebního programu NF na jehož plnění
odpracovali 1050 brigádnických hodin na dostavbě základní školy, při zvelebování životního
prostředí a výsadbě zeleně odpracovali 380 brigádnických hodin. Dále převzali pod svůj
patronát areál koupaliště, který připravili na letní provoz. Další brigádnické hodiny
odpracovali při bourání starého rodinného domku, ze kterého získali stavební materiál pro
výstavbu kluboven pro PO a ZO SSM. Při sběru kamene, žňových pracích, sběru máku a
brambor a třídění brambor odpracovali dalších 420 brigádnických hodin.
V oblasti sportovně tělovýchovné činnosti zajistili 3 branné závody, při kterých
členové ZO prokázali svoji tělesnou a brannou zdolnost, uspořádali daviscupové utkání
v tenise se ZO SSM Římov, ve kterém zvítězili 2:1 a vítězové místních kol ve stolním tenise
se zúčastnili okresního kola, kde se umístili mezi nejlepšími pěti hráči a postoupili do
krajského kola, kterého se však z osobních důvodů nemohli zúčastnit.
V oblasti kulturně výchovné činnosti uspořádala organizace dva zájezdy do bazénu ve
Znojmě s navštívením kulturního programu ve znojemských mládežnických klubech, dále
uspořádali 4 taneční zábavy a 2x odpolední čaje, řada členů navštívila 4 koncerty našich
populárních zpěváků v Třebíči, zúčastnila se zájezdu na Mírovou slavnost do Brna – Líšně.
Dále výbor zabezpečil pro členy konání různých společenských večerů v přírodě u táboráků,
což se osvědčilo jako dobré stmelování kolektivu.
V patronátní pomoci pionýrské organizaci, se kterou uzavřela organizace smlouvu,
zabezpečil výbor všechny oddílové vedoucí a instruktory, kteří tuto funkci zastávají
zodpovědně. Funkci odd. vedoucí vykonává David Kuthan, Drah. Vavřinová, A. Novák,
Renata Hedbávná a Milena Trnková.
Práce SSM byla kladně hodnocena jak našimi orgány tak i KV SSM v Brně, které
udělilo organizaci Čestné uznání za dobře konanou práci a překročení soc. závazku.

TJ Sokol
V této organizaci vyvíjel činnost oddíl kopané, oddíl odbíjené a oddíl základní tělesné
a rekreační výchovy. V oddílu kopané aktivně sportuje 65 členů v družstvu žáků, dorostu a
v mužstvu dospělých. Mužstvo žáků a dorostu hraje v okresním přeboru a mužstvo dospělých
v I.B třídě. Družstvo žáků bylo vedeno trenérem Františkem Vejmelkou a v podzimní části i
Antonínem Chromým.

Oddíl kopané

V okresním přeboru ročníků 1980-1981 skončilo na 6.místě se ziskem 10 bodů ze
14.utkání. Dosáhlo skóre 20:36. Členská základna u žáků čítá 21 registrovaných hráčů.
Vzhledem k většímu zájmu žáků vytvořil výbor oddílu kopané podmínky pro ustanovení
základny žáků. Tréninky pravidelně navštěvovalo 16 žáků. Družstvo dorostu vedené Pavlem
Kopečným skončilo v okresním přeboru na 10.místě ze 14 mužstev se ziskem 21 bodů ze 26
utkání a skórem 36:56. Mužstvo je příkladem ve vystupování a chování, neboť získali
v soutěži slušnosti 1.místo se ziskem 297 bodů ze 300 možných. Mužstvo dorostu dobře
reprezentuje v čs. poháru a postoupilo do semifinále této soutěže.
Mužstvo dospělých po úspěšné podzimní části roku 1980 navázalo na dobré výsledky
podzimu a získalo titul okresního přeborníka, když v 26 utkáních získalo 40 bodů a skóre
71:32. Tím si zajistilo postup do I.B třídy. Mužstvo vystupovalo na hřišti ukázněně a zvítězili
i v soutěži slušnosti. V jarní části byl trenérem Antonín Chromý, od podzimní části je
trenérem Milan Fučík a vedoucím mužstva ing. Milan Piálek. Mužstvo po roce opět
vybojovalo krajskou třídu a svým přístupem vzorně reprezentovali TJ i naši obec.

Turnaj
V letní přestávce byl uspořádán 9.ročník turnaje Rokytnic v Rokytnici nad Jizerou,
kterého se zúčastnilo i naše mužstvo. Na tomto turnaji i přes neúčast některých stabilních
hráčů se mužstvo umístilo na 4.místě ze 6.účastníků. Tento výsledek byl pro naše příznivce
jistě zklamáním, ale omluvou zůstává, že zde nastoupilo mnoho dorostenců. V průběhu roku
bylo sehráno všemi mužstvy 112 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. Finanční prostředky jsou zajišťovány formou pořádání tanečních zábav a průvodu
masek s maškarní merendou.

Oddíl odbíjené
Oddíl odbíjené se v jarní části soutěže probojoval do finálové skupiny o titul
„okresního přeborníka“ a umístil se na druhém místě za favorizovaným mužstvem TJ BOPO
Třebíč z 12 týmů .

ZTRV
V zimním období se prováděla pravidelná cvičení základní tělesné a rekreační
výchovy a gymnastická cvičení žen.
Členové organizace odpracovali mnoho brigádnických hodin při organizování utkání,
úpravě hřiště, pořádání tanečních zábav, pomoci JZD a při zvelebování obce. Závazek získal
10 čestných dárců krve byl překročen, neboť čestně darovalo krev 12 členů organizace.

ZO ČSČK
Základní organizace Československého červeného kříže měla ke konci roku 113 členů,
z toho 6 zdravotních hlídek. Funkci předsedkyně vykonává zdravotní sestra Věra Dlouhá.
Výbor organizace připravil ve spolupráci se složkami NF pro děti Dětský den, spojený
s branným cvičením. Prověřili praktické a teoretické znalosti dětí v poskytování první
pomoci. Dále pro děti uspořádali maškarní karneval s bohatým programem. Pod vedením
členky výboru ZO s. Kovářové pracuje na základní škole dobře kroužek mladých zdravotníků.
V akcích nezapomínají ani na staré občany. U příležitosti oslav MDŽ navštívily občanky
starší 80, pobesedovali s nimi a předali jim malou pozornost. Některé starší občanky
navštěvují i během roku. Pod vedením Mudr. Vratislava Šmejkala a zdravotních sester
Dlouhé a Haklové byl pořádán cyklus školení základní zdravotní přípravy, který byl určen pro
zdravotní hlídky a ostatní občany. Za přispění této organizace darovalo 46 našich občanů

bezplatně krev. Mezi dárci jsou také dva nositelé Jánského plakety. V rámci plnění volebního
programu NF odpracovali členové ZO 520 brigádnických hodin, nejvíce v zemědělství.
V roce konání XVI.sjezdu KSČ bylo největším oceněním práce této organizace
obdržení čestného titulu „Vzorná ZO ČSČK“.

ČSZ
Český svaz zahrádkářů sdružuje 38 členů, z toho 7 členů z obce Chlístova. Členům
z Chlístova byl přidělen pozemek do výměry 500 m2, který nemůže být JZD mechanizačně
obděláván. Členové organizace sklízeli seno z nepřístupných ploch a dodali ho v množství
3 750 kg do výkrmny telat v Rokytnici, dále sklidili všechny třešně ve Stromkách. Byli
nápomocni JZD při sklizni brambor a máku, kde odpracovali 740 hodin. Jako každoročně
zajistili zájemcům ovocné stromky, angrešt a rybíz za 13 300 Kčs. Během roku uspořádali pro
členy 2 přednášky s odbornou tématikou a v srpnu navštívili výstavu Sempry Praha ve
Věžkách u Kroměříže.

Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení obhospodařuje honitbu, jejíž celková výměra činí 1 753 ha,
z čehož je 836 ha lesa, 915 ha zemědělské půdy a 2 ha vodních ploch. Roční nájem z honitby
je po provedené úpravě 1 298 Kč. Myslivecké sdružení má 23 členů, kteří jsou převážně
z obcí Rokytnice, Štěměchy a Římov. Vztahy mezi členy jsou dobré. Většina členů je
zapojena ve společenských a stranických organizacích. V tomto roce bylo konáno 12
výborových schůzí a 11 členských schůzí. Soc. závazek byl průběžně plněn všemi členy a
jeho plnění je následující:
1 beseda se žáky, 1 zájezd na Konopiště a okolí, 525 hodin odpracováno
v zemědělství, 250 hodin v lesnictví, 320 hodin na neinvestičních akcích „Z“, sebráno 620 ks
kožek, 6 800 kg kovového šrotu a dodáno 221 kg zvěřiny.
Spolupráce jak s JZD tak i s MNV je velmi dobrá. MNV myslivcům propůjčilo
v budově na koupališti 1 místnost, kterou si myslivci zařídili jako klubovnu a ve které teď
provádí schůzovou činnost.
Naše myslivecké sdružení má stanoveny tyto kmenové stavy zvěře:
62 ks srnčí, 204 ks zajíců, 157 ks koroptví a 143 ks bažantů.
Lov zvěře užitkové byl splněn následovně:
plán
skutečnost
39 ks srnčí zvěře
39 ks srnčí zvěře
210 ks zaječí zvěře
174 ks zajíců
70 ks bažantí zvěře
25 ks bažantů
Dále byly odloveny 2 ks zvěře černé, ze zvěře škodné 12 lišek, 4 pytlačící psi, 23
pytlačících koček, 6 vran a 26 sojek.
Organizace obdržela v červnu na plenárním zasedání OV ČMS v Třebíči Čestné
uznání za rozvoj a zvelebování myslivosti.

Osvětová beseda
Nejdůležitějšími akcemi, které rada OB uskutečnila je divadelní představení pro
mládež „Popelka“, sehrané Horáckým divadlem Jihlava a dále „Jak čertům bylo v pekle
zima“, sehrané OB Želetava, pro sportovce „Turnaj v nohejbale“ II.ročník, na kterém se
zúčastnilo 8 družstev a vítězem se stala podruhé Stařeč. Byly uskutečněny přednášky:
- k 30.výročí Babické tragedie, pro žáky ZŠ Rokytnice
- přednáška pro fotoamatéry zaměřená na správné zacházení
s fotografickým přístrojem a na novinky v amatérském
fotografování.

V září byl vydán ve spolupráci s MNV „Rokytnický zpravodaj“ v počtu 300 výtisků.
Činnost OB byla hodnocena jako dobrá a přispívá k dobré kulturní a osvětové práci
v obci.

Oslavy MDŽ
Dne 6.3. v místním pohostinství se uskutečnilo slavnostní přijetí žen – předsedkyň
organizací, učitelek, poslankyň, členek VO KSČ, zaměstnankyň MNV a žen z HAD u
funkcionářů obce. Po slavnostním projevu, který přednesl předseda MNV, s. Špaček, a malém
občerstvení bylo pokračováno v družné besedě žen s funkcionáři obce. K dobré náladě
vyhrávala dechová hudba OB.
V neděli dne 8.3. v sále sokolovny bylo sehráno při příležitosti oslav MDŽ divadelní
představení „Popelka“ členy Horáckého divadla z Jihlavy. Pořadatelem bylo OB. Na tomto
divadle bylo přítomno 300 diváků.

Oslavy 1.května
Ráno v 5 hodin prošel obcí budíček za doprovodu dechové hudby OB. Průvodu se
zúčastnili členové všech složek Národní fronty, zaměstnanci HAD, JZD, sdružení i ostatní
občané a mládež.
Oslavy pokračovaly odpoledne ve 14 hodin průvodem, který vyšel od kabin TJ,
pokračoval obcí na dražka, silnicí na Třebíč, novou ulicí na náves. V průvodu nechyběla
žádná organizace z naší obce, ale zúčastnili se ho i členové organizací integrovaných obcí
Markvartic a Chlístova. Průvod byl bohatě vyzdoben vlajkami, transparenty, mávátky a
balónkami. Oslavy na návsi zahájil předseda VO KSČ, s. Ježek. Hlavní projev přednesl
zástupce OV KSČ z Třebíče. Oslavy byly zakončeny Písní práce. Při oslavách bylo chladno a
dešťové přeháňky.

Oslavy osvobození
V předvečer dne osvobození se konala v 18 hodin v sokolovně veřejná schůze. Potom
v 19 hodin se odebrali účastníci této schůze k památníku padlých, kde za přítomnosti školní
mládeže a dalších občanů bylo provedeno slavnostní kladení věnce, malá kulturní vložka a
projev zástupce VO KSČ. Poté následoval lampiónový průvod obcí.

Oslavy VŘSR
Tyto oslavy se v naší obci konaly 6.11. v 17 hodin, kdy předseda VO KSČ s. Ježek ve
svém projevu připomněl význam těchto oslav. Krátké kulturní pásmo přednesli žáci základní
školy, pak následovalo slavnostní kladení věnce k památníku padlých a lampiónový průvod
obcí.

Mateřská škola
Provoz v mateřské školy zahájen 1.září. V mladším oddělení zapsáno 28 dětí, ve
starším oddělení 28 dětí. V pololetí přišlo ještě 8 dětí.
Ve škole vyučovaly učitelky: ředitelka Miluše Mrvková, Marie Hrušková, Zdena
Kadrnožková a Drahomíra Vavřinová.
Mateřská škola spolupracuje se sborem pro občanské záležitosti, kdy zajišťuje kulturní
program při vítání dětí. Dále děti vystupovaly s kulturním programem na vánoční besídce,
dětském karnevale, na MDD soutěžní program. Na závěr školního roku byl připraven táborák.

V březnu děti MŠ navštívily Horácké divadlo v Jihlavě. Účast 100 dětí z MŠ a ZŠ.
V květnu zájezd i s rodiči do ZOO Safari ve Dvoře Králové a do Babiččina údolí. Účast 108
účastníků.
V měsíci listopadu a prosinci se v MŠ vyskytly neštovice, které postihly téměř
všechny děti. V únoru vypuklo onemocnění chřipkou a poklesla docházka dětí.

Základní škola
Školní rok 1980 – 1981 byl zahájen 1.září v 8 hodin. Zahájení se zúčastnil za MNV a
SPOZ předseda a tajemník MNV. Učitelský sbor zůstal beze změn. Ředitel školy s. Lubomír
Chaloupka vyučoval v I.třídě 1.ročník – 18 žáků, s. Marie Kovářová vyučovala ve II.třídě
4.ročník – 16 žáků a s. Zdena Chaloupková vyučovala ve III.třídě 2. a 3.ročník 15 a 13 žáků.
Žáci školy zajišťovali různé kulturní programy a pásma na zpestření akcí MNV a
SPOZ. K volbám byla připravena výstavka žákovských prací a rukodělných prací občanů.
V měsíci únoru byl pořádán pro děti maškarní ples a v rámci oslav MDD byl připraven
náročný branný závod.
V tomto školním roce se poprvé podařilo zajistit pro žáky IV.ročníku kurz plavání.
Jezdily na něj do ZŠ Třebíč – Borovina.
V Rokytnici byla ustanovena pionýrská skupina a od ledna začal pracovat jako
skupinový vedoucí náš občan, učitel Alois Novák.
Na škole pracoval pod vedením uč. Zdeny Novákové kroužek pěvecký, ve kterém
bylo zapojeno 24 žáků. Do kytarového kroužku, který vedl ředitel školy Lub. Chaloupka
chodilo 15 žáků, do zdravotního kroužku, který vedla uč. Marie Kovářová, chodilo 18 žáků.
Uč. Zdena Chaloupková vedla pohybové hry skupině dívek v počtu 26. Náboženství
navštěvovalo 10 žáků, tj. 22%.
V tomto roce se ve škole prováděla přístavba jídelny, IV. třídy a sociálního zařízení
vedle školní budovy směrem do školní zahrady. Dále byla obložena I.třída, obložení provedl
OSP Třebíč.

Počasí
Leden – do poloviny měsíce málo sněhu, teplo, od poloviny pravé zimní počasí, 10 cm sněhu,
teploty až – 18°C, přes den – 4°C.
Únor – asi do poloviny měsíce pokračovalo zimní počasí, po té nastalo velké oteplení, sníh
slezl. Ke konci měsíce opět více sněhu.
Březen – celkově teplý, slunečný, teploty až 12°C, první jarní den velice teplý
Duben – do poloviny měsíce poměrně teplo, sucho, od velikonoc 18. značné ochlazení, noční
mrazy až – 5°C. 24.večer napadl sníh
Květen – v důsledku sucha špatný vzrůst obilí a travin. Na 1.máje chladno, přeháňky. Od 8.
již pěkné počasí. Na zmrzlé teplo i přes noc. Na Žofii pršelo, na Medarda také.
Červen – v prvé polovině teplo, sucho, teploty 30°C, ojediněle bouřky. Ve druhé polovině
částečné ochlazení. O pouti 7. pěkně.
Červenec – asi do poloviny pěkné počasí, potom ochlazení, dovolená velice chladná.
Srpen – první polovina teploty do 30°C, ve druhé polovině teploty menší a pokles nočních
teplot až na 5°C, sucho. Dobré podmínky pro žně.
Září – začátek pěkné počasí, sucho, až od 18. déšť a mlhavo, špatná sklizeň brambor. Konec
měsíce teplý, teploty až 26°C, bohatá úroda hub.
Říjen – celkově průměrný bez zvláštních výkyvů.
Listopad – chladnější, ojediněle první noční mrazíky až -5°C, v druhé polovině první
poletování sněhu

Prosinec – první sníh napadl 1. a zůstal skoro celý měsíc. Noční mrazy -10°C, ve druhé
polovině další srážky, tvoření závějí, vítr, 30. obleva. Dobré podmínky pro zimní
sporty.

Úroda ovoce
Tento rok byl pro zahrádkáře značně nepříznivý v důsledku počasí. Ovoce se
v důsledku sucha urodilo málo a ještě bylo ve velké míře napadeno škůdci, kteří v suchém
počasí měli dobré podmínky k rozmnožení. Jablka, ale i mrkev, byla tak škůdci prolezlá, že se
nedala konzumovat.

Nejdůležitější události ve světě
Leden – Ronald Reagan složil prezidentský slib a stal se 40. prezidentem
Únor – Polský Sejm zvolil do funkce předsedy rady ministrů W. Jaruzelského
- XXVI.sjezd KSSS vyhlásil 8 bodů mírového programu
- L. Brežněv znovu zvolen generálním tajemníkem ÚV KSSS
Duben – 6.4. zahájen XVI.sjezd KSČ, který opět zvolil generálním tajemníkem ÚV strany
G.Husáka
- X.sjezd Jednotné soc. strany Německa opět zvolil generálním tajemníkem ÚV SED
E. Honeckera.
Červenec – XXXV.zasedání RVMP v Sofii za účasti př. vlád
Srpen – R. Reagan vydal příkaz k výrobě neutronových hlavic
Září – na sjezdu „Solidarity“ v Gdaňsku vysloveny požadavky na převzetí moci.
Říjen – Světový kongres žen v Praze a VIII.kongres Mezinárodní demokratické federace žen
Listopad – v Ženevě zahájeno jednání mezi SSSR a USA o omezení jaderných zbraní
v Evropě
Prosinec – v Polsku vyhlášen výjimečný stav a vytvořena rada národní záchrany
- USA vyhlásily ekonomické sankce vůči Polsku a SSSR

Soupis ovocných stromů
K 1.9.1980 prováděl MNV soupis ovocných stromů a keřů. Soupis prováděli poslanci
MNV osobní návštěvou zahrad. V naší obci byly tyto stavy:
čl. JZD
ost. pěstit.
soc. podn.
jabloně zimní odrůdy
541
1 094
19
jabloně ostatní odrůdy
385
377
5
hrušky zimní odrůdy
58
168
2
hrušně ostatní odrůdy
64
66
2
ořešáky vlašské
58
115
2
třešně
73
320
višně
20
28
meruňky
9
6
slívy, ryngle
37
144
švestky
1 123
1 198
7
angrešt
239
433
5
rybíz
299
576
10
celkem
2 906
4 525
52
Celkem 7 483 stromů a keřů.

Sčítání lidu, domů a bytů
K 1.listopadu 1980 bylo provedeno na celém území naší republiky sčítání lidu, domů a
bytů. Toto sčítání představuje nejširší statistické zjišťování, které poskytují mnoho podkladů
pro získání informací o dlouhodobém vývoji sociálních, ekonomických a společenských
procesů a o podmínkách, za kterých probíhají.
Sčítání za naši obec prováděli sčítací komisaři: Hrůzová Božena, Bartáková Marie a
Fučíková Marie, funkci sčítacího revizora prováděla Ježková Věra.
Výsledky sčítání:
Údaje o osobách:
bydlící obyvatelstvo celkem
- z toho muži
- z toho ženy
věkové skupiny
0 – 14
239
15 – 59
muži 262
ženy 228
60 + muži 60
55 + ženy 127

916
434
482

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
z toho muži
z toho ženy
pracující mimo naši obce
61,5 % tj.

473
250
223
291

Složení ekonomicky aktivního obyvatelstva:
- dělníci
195
- zaměstnanci
118
- členové JZD
85
- ostatní
104
Ekonomicky aktivní podle odvětví:
- zemědělství a lesnictví
- průmysl
- služby
- ostatní odvětví
Ekonomicky neaktivní
Údaje o bytech
Trvale obydlené byty celkem
z toho:
- 1 obyvatelná místnost
- 2 pokoje
- 3 pokoje
- 4 a více pokojů
Trvale obydlené byly podle stáří:
do r. 1900
24
1900 – 1945
82
1946 – 1980
156
Trvale obydlené byty vybavené:

104
237
60
72
443

262
39
60
101
62

- vodovodem
- koupelnou nebo sprchovým koutem
- ústředním nebo etážovým topením
- obytné místnosti nad 8 m2
- obytná plocha m2
- občas obydlené byty
Údaje o domech
Trvale obydlené domy celkem
z toho:
- rodinné domky
- bytové domy družstevní
- bytové domy ostatní
- ostatní budovy
Domy trvale obydlené
Domy obydlené občas
Domy neobydlené
Domy celkem
Počet domácností
z toho společně hospodařící
vybavené:
- chladničkou
- automatickou pračkou
- jinou elektrickou pračkou
- barevným televizorem
- černobílým televizorem
- osobním automobilem

228
201
137
729
13 174
5

219
208
4
3
4
219
2
32
253
302
285

227
51
179
18
215
104

Projednáno a schváleno v komisi školské a kulturní dne 28.dubna 1982.
Projednáno a schváleno v radě MNV dne 13.května 1982.

