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1988
40.výročí Února
Úvod
V tomto roce jsme vzpomenuli významné etapy našeho národního státního a společenského
života: 70 let od vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků, 50. výročí mnichovské
dohody, 40. výročí vítězství dělnické třídy a pracujícího lidu v únoru 1948, 20. výročí
federace. S těmito výročími je spojeno i výročí krizového vývoje v naší vlasti před 20. lety.
Celý uplynulý vývoj ukazuje těsnou spjatost našeho vnitřního života s děním ve světě.
Na prosincovém 12. zasedání ÚV KSČ byla kriticky a náročně posouzena cesta, kterou jsme
v letošním roce procházeli v přestavbě hospodářství a společnosti, v demokratizaci a
zdokonalování politického systému. Složitost přestavby jak v ekonomice, tak ve
společenském životě je dlouhodobý proces a tento si žádá nové metody práce a formy řízení.
Uskutečnění hospodářské a společenské přestavby je základním předpokladem k dosažení
kvalitativně vyšší úrovně rozvoje socialistické společnosti, intenzifikace našeho národního
hospodářství, celkového zdokonalení společenských vztahů a zabezpečení rostoucích
materiálních a duchovních potřeb našeho lidu.

MNV
Rok 1988 byl 3. rokem 8. pětiletky. Byl to rok, který se vepsal do dějin naší historie
významnými politickými i společenskými událostmi a ve znamení těchto výročí byla řízen za
spolupráce Národní fronty práce národního výboru. V tomto roce bylo svoláno 6krát plenární
zasedání, uskutečnilo se 21 schůzí rad MNV, komise ochrany veřejného pořádku se sešla
12krát, komise výstavby 12krát, komise finanční 6krát, komise sociální a zdravotní 11krát,
komise školská a kulturní 11krát, sbor pro obč.záležitosti 11krát. Vedle ideové a
organizátorské činnosti byla zaměřena pozornost na rozvoj obcí při zvelebování životního a
pracovního prostředí. V Rokytnici bylo pokračováno na výstavbě zdravotního střediska a
domu služeb, dokončení inženýrských sítí u rodinných domků nad Novou ulicí v hodnotě
107.540,-. V obci Chlístov byla prováděna oprava koupaliště, výstavba chodníku a opěrné zdi
u silnice. V Markvarticích bylo pokračováno na úpravě návsi a rekonstrukci ústředního topení
v kulturním domě. Ve všech třech obcích se prováděla údržba místních komunikací,
veřejného osvětlení, místního rozhlasu.
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Výstavba investiční části akce „Z“:
Zdravotní středisko
Plán 400.000,- v průběhu roku zvýšen na 500.000,-. Skutečně prostavěno 495.656,-,
vytvořená hodnota 625.000,-. Odpracováno 8 300 brig.hodin. Provádělo se betonování
základů, dovoz panelů a zdícího materiálu,výstavba zdí 1.podlaží.
Dům služeb
Plán 50.000,-, skutečnost 49.072,-, vytvořená hodnota 70.000,- ,odpracováno 1 300
brig.hodin. Provedeno vybetonování základů a započato se zděním z cihel.
Neinvestiční část
Závěr
19.250
4.400
5.300
28.950

Skutečnost
Údržba a úklid veřejného zařízení
24.900 hod.
Výsadba zeleně
5.100 hod.
Údržba bytového fondu
7.100 hod.
Celkem
37.100 hod.
Vytvořená hodnota díla
333.800,- Kč
V průměru na 1 obyvatele všech tří obcí bylo odpracováno 33,2 brig.hodin a vytvořena
hodnota díla 729,-.
Těmito dosaženými výsledky jsme umístili v kategorii NV podle počtu obyvatel na jednom
z předních míst v socialistické soutěži NV na okrese Z organizací NF se na výstavbě
zdravo.střediska a domu služeb nejvíce podíleli:
TJ Sokol, který odpracoval
2.800 brig.hodin
Myslivecké sdružení
950 brig.hodin
ZO SSM
540 brig.hodin
Z jednotlivců se nejvíce podíleli svojí prací tito občané:
Odpracováno-hod.
Ježek Jaroslav, čp.147
Novák Antonín čp.149
Carda Jan
Papula Jaromír
Špaček Štěpán st.
Piálek Milan ml.
Špaček Mirko čp.242
Klusáček Pavel
Špaček Vlastimil čp.221

880 hod.
375 hod.
239 hod.
228 hod.
226 hod.
209 hod.
194 hod.
149 hod.
124 hod.

Ostatní občané odpracovali na této výstavbě méně jak 100 hodin.
Rozpočet obce
Příjmy
Stočné do kanalizace
Stravné

Rozpočet
4.000,115.000,-

Čerpání
3.564,104.224,75
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Ostatní příjmy ze školství
Příjmy z kina
Ostatní příjmy z kultury
Příjmy z veřejné telefon.stanice
Nájmy od podniků
Nájmy z bytů
Daň zemědělská
Daň z příjmu obyvat.
Daň domovní
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Ostatní nah.příjmy
Místní poplatky
Drobná provozovna
Pokuty
Úroky
Stavebnictví
Příjmy z FRR
Příjmy ze sdruž.prostředků
Doplň.příjmy od ONV na inž.sítě
Globální dotace od ONV
Celkem

Výdaje
Vodní hospodářství
Údržba místních komunikací
Mateřská škola Rokytnice n. R.
Mateřská škola Markvartice
Základní škola Rokytnice n. R.
Školní jídelna
MLK
Kino
Kult.dům, osvětová beseda
SPOZ, místní rozhlas
Obřadní síň
Poslanci
Vnitřní správa
Bytovka
Drobná provozovna
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Veřejná zeleň
Čištění místních komunikací
Odvoz odpadků
Zdravotní středisko

26.000,28.000,13.000,1.000,1.000,50.000,2.000,7.000,6.000,4.000,10.000,500.000,50.000,422.000,1 239.000,-

Rozpočet
43.000,10.000,44.000,20.000,53.000,177.000,2.000,39.000,9.000,12.000,6.000,3.000,59.000,14.000,5.000,93.000,5.000,30.000,50.000,15.000,500.000,-

1.962,50
20.434,1.000,2.128,28.562,20
12.366,875,2.244,49.252,2.370,7.260,5.160,50
1.300,2.719,10
96,520.556,12
49.071,60
107.540,429.000,1 351.685,77 Kčs

Čerpání
42.609,34
10.005,59.254,43
16.885,81
58.737,70
146.164,75
770,50
41.342,54
8.218,19
11.784,90
4.293,40
5.268,30
57.786,76
17.212,60
2.904,88.145,26
1.111,27.778,50
49.294,26.721,495.656,12
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Dům služeb
Inženýrské sítě
Všeobecná pokl.správa (odměny)
Celkem

50.000,1 239.000,-

Rozdíl příjmů a výdajů

49.071,60
107.509,21.000,1 349.549,70 Kčs
+ 2.136,07 Kč

Evidence a pohyb obyvatel
Přistěhováni

Na číslo domu

Štveráčková Helena z Chlístova
Maloušek Jiří z Boroviny
Vaverka Petr z Brna
Kratochvíl Bedřich ze Starče
Moudrý Pavel ze Znojma
Dokulil Pavel z Boroviny
Hejl Milan s manž.Olgou a synem Ondřejem
Suchna Jiří s manž.Renatou a synem Jiřím
Špaček Stanislav z Třebíče
Václavková Svatava z Přibyslavic
Koudelková Jana z Hostimi
Herbrych Josef s manž.Věrou z Markvartic

61
16
28
236
164
57
239
260
235
138
198
239

Odstěhováni

Z čísla domu

Mejzlík Radovan do Gottwaldova
Piálek Ivan s manž.Marií a Tomášem do Římova
Němcová Anežka do domova důchodců Třebíč
Moudrý Pavel do Znojma
Havlínová Romana se synem Ondřejem do Syrovic
Janoušek Zdeněk do Vizovic
Bartejsová Jiřina do Čáslavic
Kolář Miroslav do Ostravy
Berková Irena do Heraltic
Bořivoj Hrůza do Kojetic
Štveráček Libor do Hradce Králové
Carda Stanislav do Třebíče

Narozeni
Matyáš Petr
Šmejkalová Lenka
Václavková Zdeňka

162
171
50
164
197
168
163
192
247
155
203
182

Č.domu

Dataum
2.3.
15.3.
20.4.

120
250
96
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Havlín Ondřej
Hovorková Hana
Bazala Marek
Blažek Jiří
Václavková Lenka
Křípalová Denisa
Novotná Marcela
Špačková Veronika
Vaverka Vít
Pospíšilová Pavla
Vejmelková Hana
Herbrych Josef
Kratochvílová Kateřina

Zemřelí
Sochna Petr
Tindlová Anna
Kopečný Ladislav
Nováková Marie
Hořínková Karolína
Zvěřina Karel
Novák Alois
Hlouchová Emilie
Zerzánková Božena

28.4.
9.5.
6.6
15.6.
9.7.
23.7.
25.7.
1.9.
7.10.
19.10.
22.11.
16.12.
30.12.

Datum
14.2.
26.2.
22.4.
23.4.
5.5.
18.9.
4.11.
16.11.
24.12.

Manželství uzavřeli
Moudrý Pavel čp.164-Mikulková Ivona
Vaverka Petr-Marie Bartejsová čp.28
Příhoda Josef čp.217-Milada Mikulenková
Herbrych Josef-Němcová Věra
Janoušek Zdeněk čp.168-Zrníková Ivana
Maloušek Jiří-Prokopová Marie čp.16
Kolář Miroslav čp.192-Cabišová Jana
Bartes Luděk-Klobasová Jiřina čp.163
Kratochvíl Bedřich-Paculová Jana čp.236
Kubiš Josef čp.165-Svobodová Jarmila
Fejta Antonín čp.239-Miholová Jitka
Štveráček Libor čp.203-Landová Jaroslava
Koudelka Karel čp.198-Matulová Jana
Berka Lubomír-Běhalová Irena čp.247
Hrůza Bořivoj čp.155-Ivana Švandová
Štveráček Milan čp.203-Jahodová Jitka
Václavek Jaroslav čp.138-Zimolová Svat.

197
113
123
8
254
179
212
23
28
263
1
239
236

Č.domu
42
170
27
185
165
101
37
5
191

Věk
96 roků
83 roků
53 roků
62 roků
85 roků
66 roků
67 roků
88 roků
52 roků

Datum
27.2.
25.3.
9.4.
16.4.
16.4.
23.4.
11.6.
18.6.
2.7.
23.7.
6.8.
27.8.
27.8.
24.9.
1.10.
8.10.
22.10.

Znojmo
Brno I.
Kroměříž
Rokytnice n. R.
Vizovice
Rokytnice n. R.
Ostrava 3
Jaroměřice
Rokytnice n. R.
Třebíč
Černá Hora
Hradec Králové
Mor.Budějovice
Rokytnice n. R.
Třebíč
Třebíč
Rokytnice n. R.
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Vejmelka Václav čp.48-Neulingerová Marie
Hobza Karel čp.79-Školařová Ivana čp.72
Špaček Stanislav-Kašpárková Naděžda čp.235
Erat Pavel-Kovářová Petra čp.220
Počet obyvatel k 31.12.

18.11.
19.11.
10.12.
17.12.

Rokytnice n. R.
Rokytnice n. R.
Rokytnice n. R.
Třebíč

878.

Životní jubilea
Věk
91 roků
90 roků
80 roků
75 roků
70 roků

Jméno a příjmení
Hobza Emanuel
Štěpničková Marie
Benáčková Marie
Hobzová Marie
Štveráčková Helena
Špačková Frant.
Krátký Stanislav
Čaloudová Anežka
Hrůza Cyril
Urbášková Berta
Příhoda Antonín
Krula Antonín
Štork Antonín
Nováčková Marie

Č.domu
31
145
52
167
61
98
2
40
210
213
131
131
84
7

Datum
1.3.nejstar.občan
4.6.
8.12.
13.4.
6.8.
9.4.
1.1.
13.1.
5.1.
25.2.
3.5.
3.5.
16.5.
5.11.

Výstavba rodinných domků
V tomto roce povolena nadstavba rodinného domku čp.219 se vznikem 1 byt.jednotky manž.
Ivoši a Mileně Dlouhých.
Kolaudace rodinných domků:
Novostavba RD manželů Jiřího a Jany Hanzalových čp.22.
Novostavba RD manž. Antonína a Hany Bulových čp.25.
Novostavba RD manž.Pavla a Marie Sochnových čp.56.
Nadstavba RD manž. Aloise a Marie Novákových čp.149.
Novostavba řadového domku Jaroslava a Lenky Machoňových čp.258.
Novostavba řadového domku Romana a Magdy Žampových 259.
Novostavba řad. Domku Jiřího a Renaty Suchnových čp.260.
Novostavba řad.domku Frant.a Jany Svobodových čp.261.
Novostavba RD Pavla a Mileny Pospíšilových čp.263.
Novostavba RD Karla a Anny Vrzalových čp.264.
Novostavba RD Miroslava a Miloslavy Jelečkových čp.265
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SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti provedl 5krát vítání dětí do života, na MNV bylo uzavřeno 9
sňatků, provedeno 11 církevních pohřbů, při kterých hovořil a se zemřelým se loučil řečník
sboru,dále 2 pohřby pro kremační rozloučení. Bylo zasláno 77 písemných blahopřání
k životnímu jubileu a provedeno 14 osobních návštěv členů sboru a zástupců NV při životním
jubileu. Činnost sboru byla pravidelně hodnocena v radě NV a na plen.zasedání. Ke 35.výročí
založení sborů se uskutečnila v kult.sále JZD slavnostní schůze, při které byla hodnocena
rostoucí úroveň jednotlivých obřadů a slavnostní zavádění nových forem slavností.
MLK
V tomto roce byla v knihovně provedena rozsáhlá aktualizace skladové literatury. Byly
vyřazeny nevyužívané a nepůjčované knihy. Knihovna vykazovala velice pěkné výsledky, jak
ve výpůjčkách, čtenářích, tak i v kulturně výchovné činnosti. Koncem roku byla
knihovnice,s.Eva Böhmová, za svoji činnost vyhodnocena mezi nejlepšími knihovnicemi
v soutěži aktivity. Počet výpůjček:4.561,počet čtenářů:122-14% z obyvatel, výpůjčky na
obyvatele 5,2. Stav knihovního fondu:2.535 svazků.
Dětský karneval
Dne 21.února v 14.hodin v sále sokolovny uspořádal Českosl.červený kříž spolu s Dohlížecím
výborem Jednoty dětský karneval. Karneval navštívil značný počet dětí nejen z Rokytnice n.
R., ale i z Chlístova a Markvartic a děti v dobré atmosféře strávili příjemné odpoledne.
Oslava února
Dne 25.února v 18hodin v sále kina se konaly u příležitosti 40.výročí oslavy Vítězného února.
Pořadatelem byly ZO KSČ,MNV a MV NF. S.Bohuslav Ježek ve svém referátu připomněl
význam tohoto výročí na formování našeho státu. Kult.program zajistili žáci ZŠ.
Oslavy MDŽ
Dne 6.března ve 14hodin v sále sokolovny se konaly oslavy MDŽ. Pořadatelem byla osvětová
beseda a SRPŠ. Slavnostní projev přednesl předseda NV,s.Špaček. V kulturním programu
vystoupily děti z mateřské školy a základní školy.
Oslavy osvobození
Dne 7.května ve 20hodin se konaly oslavy osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.
Slavnostní projev přednesl předseda MV NF,s.František Rygl. V kulturním programu
vystoupily děti základní školy. Po programu byl slavnostně položen věnec k památníku
padlých. Po té se uskutečnil lampiónový průvod obcí.
Branný den
Dne 7.května v 10hodin se uskutečnil v obci branný den. Pořadatelem byli členové organizace
Svazarm, kteří připravili pro děti zajímavé soutěže a hry. Děti si při nich ověřili svoji
zručnost. Branný den se uskutečnil v areálu koupaliště.
Burza mot. Součástí
Dále na tento den členové Svazarmu připravili burzu motorových součástí, která se
uskutečnila na hřišti TJ Sokol a těšila se velkému zájmu motoristů.
Služby
V obci jsou provozovány tyto služby:
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Dámské krejčovství-provozovatelem je Oděva Třebíč. Vede Anna Štorková a pracují zde
ještě další dvě švadleny a 1 učeňka. Na zhotovení zakázky je dodací lhůta 1 měsíc. Naléhavé
případy se řeší individuálně-smutek do 3 dnů, svatební šaty od 7 do 14 dnů. Tržba tohoto
provozu činí kolem 25.000,- měsíčně, z toho je si 60%materiál.
Pánské krejčovství-provozovatelem Oděva Třebíč. Vedoucí František Ondráček z Římova,
pracuje zde dále 1 pánská krejčová. Dodací lhůta 1 měsíc. Měsíční tržba asi 13.000,- , z toho
činí asi 75% materiál. Obě provozovny umístěny ve zcela nevýhodných stísněných prostorách
v budově MNV.
Pobočka státní spořitelny-umístěna v budově MNV, kde byla provedena adaptace celé
místnosti, a i když tato je poměrně malá, působí její prostředí velice příjemně. Vedoucí je
Marie Kalendová. Vedou se zde vklady na 2,3 a 4% úrok, výherní vklady, sporožirové a
běžné účty, prémiové spoření mladých a prémiové spoření důchodců.
Sběrna prádla, obuvi a plynu-je umístěna v budově základní školy v provizorní místnosti.
Vedoucí je Růžena Holíková. Provozovatelem je Okresní podnik místního hospodářství
Třebíč. Dodací lhůty při praní prádla 14 dnů, čištění oděvů 14-21dnů, oprava obuvi 1 měsíc.
Velice výhodnou službou je sběr a výdej plynových bomb.
Provozovna holičství a kadeřnictví-provozovatel Okresní podnik místního hospodářství
Třebíč, je umístěna v přístavbě u budovy kina. Na poloviční úvazek zde pracuje Marie
Šafránková. Provádí se zde jak holičské, tak i kadeřnické práce. Měsíční tržba činí cca 4.000,Ceny jednotlivých úkonů jsou ve značném cenovém rozmezí od 7,- za stříhání až po 150,- za
úpravu dámského účesu melírováním. Zájem o služby je velice ovlivněn ročním obdobím a
společenskými událostmi. Přes léto je zájem menší, mnohdy žádný, v období plesů a poutí je
práce mnoho.
Pošta-je umístěna rovněž v pěkném prostředí v přístavbě budovy kina. Vedoucí je Marie
Liberská, která zde pracuje již řadu roků. Kromě ní zde pracují tři doručovatelky. Provádí se
zde všechny služby, které pošta má. Vyplácí se důchody, mzdy, přijímají tržby, inkasa,
prodávají se časopisy, kolky, známky, pohlednice, listovní a zásilková služba, podávání a
doručování telegramů a je tu i veřejná telefonní hovorna.
Jedinou službou, která je řízena MNV je nákladní doprava. Má k dispozici auto MT SP 27,
řidič Ladislav Stodola, důchodce. Autodoprava slouží především pro dovoz stavebního
materiálu pro potřeby občanů i MNV. Vypomáhá při žních a bramborách v JZD.
Obvodní zdravotní středisko-je umístěno v budově MNV v domě čp.201, rovněž
v nevyhovujících prostorách. Pracuje zde obvodní lékař, MUDr. Vratislav Šmejkal,
geriatrická sestra, dětská poradna a zubní oddělení. Obvodní lékař ordinuje denně, zubní 2krát
týdně (pondělí a středa), dětská poradna je 1krát za 14dní (pondělí) odpoledne. Geriatrická
sestra se stará o staré a dlouhodobě nemocné občany. Nejméně 1krát ročně navštíví doma
každého důchodce staršího 65let. Změří mu tlak, vyšetří moč, zjistí, v jakém zdravotním stavu
se důchodce nachází. O návštěvách podává zprávu obvodnímu lékaři, který na její upozornění
zařídí další léčení a řešení sociální situace, popřípadě zažádá o bezmocnost. V tomto roce je
v obvodu 40 osob trpících cukrovkou, 7 je bezmocných a 79 sociálně potřebných důchodců.
Sociálně potřebný člověk je důchodce, který pobírá měsíční důchod menší jak 1.100,-,
manželská dvojice 1.750,-, a tento důchod je jediným zdrojem příjmů. Těmto osobám sociální
komise MNV přiznává každoročně jednorázové finanční příspěvky.
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Mateřská škola
Od 1.9. navštěvovalo mateřskou školu 44 dětí a po pololetí přibyly další 4 děti. Ředitelkou
byla Miluše Mrvková, dalšími učitelkami Zdeňka Kadrnožková, Irena Podsedníková a Jiřina
Vávrová. Hlavním úkolem a cílem pro všechny učitelky bylo vychovávat děti tak, aby si
dovedly vážit jeden druhého, měly úctu ke starším lidem, aby dovedly ochraňovat přírodu,
dovedly vážit svého i společného majetku a uvědomovaly si, jak je krásné žít v míru. Na děti
působily především prostřednictvím citové výchovy.
Během školního roku bylo započato s otužováním dětí vodou. Na škole je dětský pěvecký
soubor Rokytánek, který vystupoval na mnoha akcích, jako slib učitelů v Babicích, vítání
družebních delegací, konference SPOZ, výroční schůze, akce SPOZ, přehlídka dětských
souborů. Děti navštívily dětské představení Horáckého divadla v Jihlavě. Na závěr školního
roku byl uskutečněn 2denní pobyt na Březové. Byl zorganizován zájezd rodičů a dětí do
Jindřichova Hradce a na Kleť a ZOO při zámečku Ohrada.
Mateřská škola dobře spolupracuje se základní školou. Jsou uskutečňovány vzájemné
návštěvy, o dětech je hovořeno mezi učitelkami. Obě školy se vzájemně zapojují do
kulturních akcí v obci.
Školní jídelna
Je zřízena v budově mateřské školy a vyváří obědy pro mateřskou školu v Rokytnici a
v Markvarticích a základní školu. Ke konci roku bylo zapsáno 138 strávníků, z toho 57 dětí
mateřských škol, 63 dětí základní školy a 18 dospělých.
Norma na 1 oběd, 2 svačiny dítěte MŠ činí 5.60 hradí 4,55.
Norma na 1 oběd žáka ZŠ činí 4,80 hradí 3,-.
Norma na 1 oběd dospělého činí 6,60 hradí 5,50.
V měsíci prosinci činila norma 10.684,60,-, při skutečných nákladech 10.944,03.
Hodnota zásob ke konci roku činila 9.100,70.
Základní škola
Školní rok 1988/89 byl slavnostně zahájen 1.září. Po zrušení základní školy v Chlístově a
přechodu žáků z Chlístova a z Markvartic se stala škola čtyřtřídní. Školu navštěvovalo 81
žáků. 1.ročník vyučovala Marie Štveráčková z Chlístova, 2.ročník ředitelka Marie Kovářová
z Čechočovic, 3.ročník Miloš Dvořák z Třebíče, 4.ročník Milena Pospíšilová z Rokytnice.
Plnění učebně výchovné práce byla pravidelně kontrolována na pedagogických radách na
konci každého čtvrtletí. Všichni žáci prospěli, chování žáků hodnoceno jako velmi dobré.
Výchovně bylo využito všech výročí a významných událostí. Zvláštní zřetel byl kladen
tématice míru. Pozornost byla zaměřena i na ateistickou výchovu. Vyučování náboženství
navštěvovalo 26,9% žáků- % vzrostlo s příchodem žáků z Chlístova a Markvartic.
K dopravní výchově žáků byly na škole uspořádány různé akce jako:
-mezitřídní soutěž o znalosti jízdy na kole a jeho vybavenosti, pořad pražských umělců
s dopravní tematikou, svazarmovská odpoledne s jízdou zručnosti na kole. Dopravní výchova
byla i námětem ve výtvarné výchově. Všichni žáci se zúčastnili soutěže zdatnosti a 53 žáků
získalo odznak zdatnosti.
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Žáci se během roku zúčastňovali besed o knize Syn pluku a Odvážná školačka, O pejskovi a
kočičce, besedy se členy lidové milice, v květnových dnech proběhla beseda na téma
osvobození naší obce Rudou armádou. Závěrem školního roku navštívili žáci divadlo Spejbla
a Hurvínka v Praze a zhlédli hru Hurvínek a drak. Po skončení divadla navštívili Pražský
hrad. Na ukončení školního roku, ve spolupráci s organizacemi NF, bylo připraveno dětské
odpoledne-soutěž a hry žáků. Na odměny přispěly organizace finančními příspěvky. Žáci se
podíleli na sběru druhotných surovin a sběru léčivých bylin.
Na škole pracovaly kroužky:
-dovedných rukou, starší žáci, ved. Irena Podsedníková
-dovedných rukou, mladší žáci, ved. Kovářová
-pěvecký, učitel Dvořák
-recitační, Štveráčková
-turistický,manž.Wehrenbergovi, rodiče žáka v okresní soutěži získali 1.-3.místo
-zdravotně tělovýchovný-Chaloupková ze ZŠ Třebíč.
Žáci dále navštěvovali cvičení v TJ Sokol, oddíl kopané, rybářský kroužek, požárnický
kroužek a přírodovědný kroužek, 5 žáků navštěvovalo LŠU.
Členové SRPŠ se aktivně podíleli na úpravě políček pro pěstitelské práce. Byl vybudován
chodník, oplocen kompost, vybudovány stožáry na síť na dětském hřišti a začalo se s nátěrem
oplocení.

PO SSM
Do PO SSM jsou na škole zapojeni všichni žáci. V obci pracují 3 oddíly. Jeden oddíl je
mladých zdravotníků a vede ho žákyně zdravotní školy, ostatní dva oddíly jsou všeobecného
zaměření a vedly je studentky středních škol. Funkci skupinové vedoucí zastává
uč.Pospíšilová. Činnost jednotlivých oddílů byla pravidelná, schůzky se konaly v klubovně
SSM a všechny oddíly plnily výchovný systém. Slib nových jisker složilo 18 žáků, slib
pionýrů se uskutečnil v Památníku B.Václavka v Čáslavicích a složilo ho 17.pionýrů.
Oddíl kopané
V oddílu kopané aktivně sportuje 57 členů v družstvu žáků, dorostu a dospělých. Družstva
dorostu a dospělých hrají okresní přebor a družstvo žáků okresní přebor, soutěž.
Družstvo žáků bylo v jarním období vedeno trenéry Františkem Vejmelkou a Bohuslavem
Machovcem. Družstvo skončilo v roč.1987/88 na 2.místě se ziskem 23.bodů ze 14 utkání.
Dosáhlo skóre 44:18. Členská základna čítá 19 registrovaných žáků. Kromě přípravných a
mistrovských utkání se družstvo zúčastnilo velikonočního turnaje ve Starči, kde skončilo
v silné konkurenci na 3.místě. Funkcionáři TJ Sokola jsou si vědomi, že systematickou prací
s mládeží se vytváří předpoklady pro dobrou činnost celého oddílu. Od podzimní části soutěže
začal u družstvu pracovat jako trenér David Kuthan, kterému pomáhali František Vejmelka a
Boh.Machovec. Družstvo žáků je po podzimní části na 4.místě. Ze 6 utkání získalo 5 bodů a
skóre 14:18. Toto slabší umístění je zapřičiněno přechodem 8 žáků do družstva dorostu a
tvořením nového družstva žáků.
Družstvo dorostu, vedené trenérem Aloisem Novákem a vedoucím družstva Františkem
Svobodou, skončilo v roč.1987/88 v okresním přeboru na 10.místě se ziskem 19 bodů z 26
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utkání a skórem 34:60. Z družstva dorostu odešli po jarní části z věkového důvodu 4 hráči a
silně omlazený celek skončil po podzimní části okresního přeboru na 7.místě se ziskem 9
bodů z 10 utkání a skórem 15:16.
Družstvo dospělých vedené trenérem Ladislavem Talpou v jarní části okresního přeboru
dosahovalo dobrých výsledků a skončilo celkově na 8.místě s 26 body z 26 utkání a skórem
47:49. V letní přestávce uspořádal oddíl kopané 3.ročník memoriálu Ladislava Špačka a
Miroslava Novotného. Vítězem se stalo družstvo TJ Náměšť n/ Oslavou, naše družstvo
skončilo na 3.místě. V dalším ročníku tradičního turnaje Rokytnic, který se uskutečnil
v Rokytnici v Orlických horách, obsadilo naše družstvo 4.místo. V podzimní části okresního
přeboru mělo naše družstvo špatný začátek, ale dobrý konec, který znamenal nejlepší umístění
za poslední roky. Celkově je družstvo po podzimu 1988 na 3.místě s 19 body ze 13 utkání a
skórem 28:26. Oddíl kopané soutěží o titul „Vzorný III.stupně“.
Stolní tenis
V tomto oddíle hraje aktivně 5 dospělých mužů. Hrají okresní přebor 1.třídy a v soutěži
dospělých skončili na 4.místě. Žáci soutěž nehrají, pouze trénují.
Odbor ZRTV
Tento oddíl pracuje velmi dobře. Ve své kategorii se umístil ve výsledcích na 1.místě v rámci
okresu. Cvičí 6 oddílů-nejmladší žactvo, mladší žákyně, starší žákyně, dorostenky a ženy,
oddíl mladších žáků,oddíl rekreačních sportů. Během roku uskutečnilo 2krát lyžování
v Želetavě, akci zimní neděle a jarní neděle (pobyt v přírodě), turistický pochod na Mařenku,
okresní soutěž v plnění dětských odznaků zdatnosti v Třebíči, letní pobyt žákyň před
prázdninami v přírodě. Mimo tyto akce je hlavní náplň pravidelné cvičení v sokolovně,
případně na hřišti. ZRTV soutěží o titul „Vzorný II.stupňě“.
V investiční činnosti byla zaměřena pozornost na vybudování víceúčelového hřiště
z obalované drtě na sokolské zahradě. Byly vybudovány plochy včetně zasypání okrajů
asfaltu. Zbývá rozměřit toto víceúčelové hřiště a nalajnovat pro jednotlivé sporty. Dále byla
provedena úprava tenisového hřiště na sokolské zahradě, provedena výměna oplocení, včetně
usazení obrubníků pod pletivo. Hodnota těchto prací je téměř 200.000,-.
TJ Sokol má celkem 210 členů včetně žactva. Každý oddíl se snaží na svoji činnost zajistit si
finanční prostředky. Proto jsou pořádány taneční zábavy, brigády na sběr kamene. Funkci
předsedy vykonává ing.Vlastimil Klusák z Markvartic.

DV Jednoty
Dohlížecí výbor Jednoty Mor.Budějovice v naší obci má 9 členů. Tito členové se zabývají
kontrolní činností na prodejnách a pohostinstvích. Pravidelně každý měsíc se scházejí na
schůzích, kde řeší problémy zásobování, brigádnickou činnost i celkovou angažovanost členů
Jednoty. Každým rokem pořádá předvánoční nadílku pro děti. Předvánoční nadílka se těší
vždy velkému zájmu dětí.
Český svaz žen
Organizace uskutečňuje v posledních letech akce, které se již stávají zvolna tradicí. Patří sem
burza zimního oblečení a sportovních potřeb, která byla provedena v měsíci září a těší se
značné oblibě. Kurz šití probíhal o zimních měsících a o tento byl ze strany členek velký
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zájem. 19.2. se uskutečnil v kuchyni JZD kurz pečení horáckých perníčků, v měsíci březnu
kurz batikování. Organizace tradičně spolupracuje s ČSČK a se sborem pro obč.záležitosti při
návštěvě občanek nad 80 let u příležitosti MDŽ. Členka výboru se pravidelně zúčastňovala
vítání do života dětí, při kterém byl děťátku předán upomínkový dárek. Činnost byla
zaměřena také na sběr odpadových surovin a z výtěžku jsou financovány dárky pro děti i
jubilenty. V měsíci listopadu se uskutečnila přednáška na téma „Postavení ženy v rodině,
zaměstnání a společnosti“, kterou přednesla advokátka okresního soudu v Třebíči,
Dr.Kopecká. Přednáška byla velmi poučná a zajímavá.
Již od roku 1975 pracuje při organizaci pěvecký kroužek, který vede Zdeňka Nováková.
Soubor má za sebou velice bohatou činnost a za svoji práci získal okresní i krajská
vyznamenání. Počátkem listopadu obdržel čestné uznání Krajského kulturního střediska za
dlouholetou a prospěšnou činnost. Pěvecký kroužek s pásmem lidových písní účinkoval na
besedě pro důchodce ve Starči, Mastníku, v domově důchodců v Třebíči, na besedě důchodců
v Rokytnici. Na jaře byla uspořádána v Rokytnici přehlídka pěveckých souborů, která byla
zdařilá a velmi pěkná.
Členky nezapomínají ani na brigádnickou pomoc JZD, při zvelebování životního prostředí,
jak na pracovištích, tak i v obci. Čtyři členky jsou zastoupeny v okresním výboru ČSŽ, 2
členky jsou poslankyněmi NV. Organizace sdružuje 96 členek a předsedkyni vykonává Zdena
Kadrnožková, učitelka mat.školy.
Socialistický svaz mládeže
V organizaci je zapojeno 35 základních členů a 9 registrovaných členů. V 1.svazácké skupině
pracovalo 26 členů, ve 2.skupině 18 členů. Činnost celé základní organizace řídi 9ti členný
výbor. Předsedou byl Zdeněk Kašpárek.
Stanovené úkoly v kulturně výchovné činnosti byly splněny. Byly uspořádány 4 taneční
zábavy, při kterých se osvědčila spolupráce a součinnost obou svazáckých skupin. Byl
uspořádán pochod rodičů s dětmi. Mezi nejzdařilejší akce, která se stala celoroční náplní
2.svazácké skupiny, bylo pořádání pěti kol manželského pětiboje. Dále byly zorganizovány 2
country bály a 1 country přehlídka. 1.svazácká skupina se zaměřila na návštěvy koncertů
populárních zpěváků v Třebíči, na Rockfestu Brno. Byl uspořádán zájezd do Poznaně,
manželé Zerzánkovi a Vlastimil Špaček byli vysláni na družební zájezd do SSSR. Dobře byl
zajištěn turnaj ve stolním tenise vánočních prázdninách, ale zde se začíná projevovat nezájem
mladých o tyto akce. Dobře pracuje PO SSM pionýrský oddíl, který vede Naďa Machovcová.
Problém však zůstává, co s mládeží od 5.-8.třídy, která navštěvuje základní školu
v Čáslavicích nebo v Třebíči a jsou zapojeni v PO na škole. Bylo by zapotřebí tuto mládež
podchytit a zapojit ji do aktivní činnosti.
V rámci mety 90 byla prováděna kanalizace pod koupalištěm, nebyly dokončeny tenisové
kurty v areálu u koupaliště. Prvořadá pozornost byla věnována brigádám na výstavbě
zdravotního střediska a domu služeb, kterých se členové zúčastňovali kolektivně. Podařilo se
zabezpečit 2 přednášky s promítáním filmů na téma: „Tvorba a ochrana životního prostředí“ a
na podzim k VŘSR „Co víš o Sovětském svazu“?
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ČSČK
ZO Českosl.červeného kříže má v současné době 116 členů, kteří se podílí na bohaté činnosti,
která zasahuje do všech oblastí života. Začíná již výchovou dětí ve zdravotnickém kroužku,
který vede zdravotní sestra Jitka Roupcová. Touto formou připravují a vychovávají členky
ČSČK mládež pro splnění odznaku „Mladý zdravotník“, následně pak mladé občany, aby si
osvojili vědomosti v poskytování první pomoci. V měsíci únoru uspořádala organizace
tradiční Dětský karneval, který se těší velké oblibě nejen u dětí, ale i rodičů. V rámci akce „
Úcta ke starším“ navštěvují členky starší a nemocné občany. V tomto roce bylo uskutečněno
32 návštěv. Členky se zapojují do akcí pořádaných MNV na zvelebování životního prostředí
nebo na brigádnickou výpomoc v JZD.
Nejdůležitější oblastí práce ZO je práce s dárci krve. V obci je evidováno přes 50 čestných
dárců krve, 20 z nich je nositeli bronzové plakety Jánského, která je udělována za 10 odběrů,
1 držitelem stříbrné plakety Jánského za 20 odběrů. V tomto roce darovalo z naší obce 43
občanů svoji krev a byli získáni 3 noví dárci. Členové ČSČK reagovali i na výzvu darovat
krev na pomoc postiženým zemětřesením v Arménii. 8 členů darovalo svoji krev v neděli
11.prosince.
ČSZ
Podle plánu činnosti Český zahrádkářský svaz splnil většinu plánovaných akcí. Kladně lze
hodnotit sklizeň sena v sadě na Žlabině. Sad ve stromkách byl znehodnocen rekonstrukcí a
výsadbou silnice. Sklizeno bylo přes 15q kvalitního sena, které bylo odevzdáno do
Spol.zemědělského podniku. Nestálostí počasí došlo k sečení poměrně pozdě, přesto za
nebývalé účasti 15 sekáčů. Mimo práce na vlastních zahrádkách, údržbě oplocení
v zahrádkářských koloniích, nebylo společné činnosti mnoho. Úroda v sadech byla o něco
vyšší, než v roce předešlém, avšak stromy jsou přestárlé, ovoce nekvalitní. Je třeba uvážit, co
nadále s těmito sady. Nepodařilo se zajistit plánovanou přednášku a výstavu květin a ovoce.
Výstavu květin pořádala osvětová beseda, členové organizace pouze napomáhali. Je škoda,že
se členové organizace nedovedou pochlubit na výstavě tím, co vypěstovali a co se jim daří.
Současný stav členů je 39. Funkci předsedy vykonává Alois Dokulil. Pro příští období bude
třeba zlepšit pravidelnou činnost výboru, odborné přednášky a výstavy.
Myslivecké sdružení
-provozuje právo myslivosti v honitbě, jejíž celková výměra činí 1.753 ha. Roční nájem činí
1.298,-. Během roku byli přijati čtyři noví členové, stav členů ke konci roku činí 29. Funkci
předsedy vykonává František Špaček z Markvartic. Schůze MS se konají pravidelně první
pátek v měsíci, výborové schůze jsou před schůzí členskou. Z celkového počtu členů MS je
15 členů KSČ. Socialistický závazek byl překročen a činí v průměru 103hod. Bylo vysázeno
3.400 stromků. Byla provedena výstavba druhé voliéry za koupalištěm, která je úplně
zastřešena, takže do voliéry nevnikne škodná. MS je členem kooperačního líhňařského
střediska ve Lhoticích a jako vstupující člen mělo povinnost odpracovat 8 hodin na 1 člena
v prostoru líhňařského střediska. Tento úkol byl splněn v měsíci dubnu, kdy členové provedli
konstrukci zastřešení vypouštění voliéry ve Lhoticích.
Členové odevzdali 491 kožek, na dodávku dodali 4 ks srnčího o váze 51 kg, 5 ks černé o váze
295 kg, odchycených 5 zajíců o váze 17 kg a 1 muflona o váze 18 kg, v % je to 32%
z celkové produkce. V měsíci březnu byl uspořádán společenský večer v rámci MDŽ, v dubnu
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jedna beseda se žáky zákl.školy spojená s promítáním filmů, členové se podíleli na přípravě
branného dne. Kroužek mladých přátel myslivosti pracoval pod vedením Zdeňka Vodičky a
Vlast.Špačka. V měsíci prosinci byla tradičně uspořádána poslední leč, která se těší velkému
zájmu.
Počátkem ledna byl proveden odchyt zajíců, bylo jich chyceno 5, což je velmi málo. Byly
prováděny naháňky na škodnou zvěř, hlavně lišky, v rámci tlumení vztekliny. Velká
pozornost byla věnována přikrmování zvěře. Zvěř přezimovala vcelku dobře bez větších ztrát.
Po dobudování oplocení a zabezpečení jedné voliéry drátěným pletivem i z vrchu, bylo
zamezeno přístupu škodné zvěře. Do voliér bylo vypuštěno 300 ks bažantích kuřat, které byly
dovezeny z líhňařského střediska Lhotice. Bažanti byli postupně vypouštěni a největší
množství bylo vypuštěno týden před konáním honů. Odloveno bylo 104 ks bažantích kohoutů,
slepice stříleny nebyly a byly ponechány v přírodě. Bylo odloveno:4 ks muflonů, 42 ks srnčí,
42 ks zajíců, 104 ks bažantů, 21 ks černé, celková produkce 1.286 kg, což představuje 44,34
kg na člena.

JZD
-hospodařilo v tomto roce na 1.201 ha zemědělské půdy. Funkci předsedy vykonával
ing.Karel Bednář, který dojíždí z Kojetic. V rostlinné výrobě se zaměřuje na výrobu obilovin,
bramborové sadby, mléko, odchov jalovic,výrobu selat včetně výkrmu prasat. Ke konci roku
mělo 286 členů, z toho 127 členů důchodců a 159 členů v nedůchodovém věku. Z důchodců
32 mužů a 95 žen, z nedůchodců 109 mužů a 50 žen. Během roku bylo přijato 15 členů,
členství ukončilo 15 osob, z toho 8 úmrtím a 7 odešlo pracovat do jiných podniků. Průměrný
věk pracovníků v nedůchodovém věku je 38,8 roků.
Plnění výroby
Maso hovězí
Maso vepřové
Odchov selat
Odchov telat
Užitkovost
Mléko na dojnici
Selat na prasnici
Přírůstek telata
Přírůstek jalovice
Předvýkrm
Výkrm
Plnění dodávk.úkolů
Maso celkem
Mléko celkem
Obiloviny

Plán
69,8 t
158,3 t
1.600 ks
400 ks
Plán
3.826 l
18,2 ks
0,76 kg
0,65 kg
0,42 kg
0,58 kg
Plán
250 t
1 200 tis.l
950 t

Skutečnost
73,4 t
158,3 t
1.521 ks
401 ks
Skutečnost
4.066 l
18,43 ks
1,14 kg
0,64 kg
0,509 kg
0,616 kg
Skutečnost
250,4
1 317 tis.l
950 t

% plnění
105,2
100
95,1
100,3
% plnění
106,3
101,3
150,0
98,3
121,2
106,2
% plnění
100,16
109,7
100

15
Brambory

1.350 t

1.350 t

100

Průměrná porážková hmotnost:
Skot 486 kg
Prasata 122,9 kg.
Zrniny byly zasety na 581 ha orné půdy, brambory osázeny na 110 ha, krmné plodiny na
325,67 ha a olejniny na 52 ha orné půdy.
Dosažené ha výnosy:
Pšenice ozimá 5,41 t/ha
Ječmen jarní 4,53 t/ha
Ječmen ozimý 5,38 t/ha
Oves
4,24 t/ha
Brambory
22,05 t/ha
Řepka ozimá 3,56 t/ha.
Zrniny byly splněny nad plán o 492,2t, což činí 118,3%.
Výroba brambor byla splněna na 107,4%.
Bylo provedeno 1.218t sadby, 1.207,8 ostatních brambor. Z ostatního množství bylo dodáno
pro ZZN jako konzumní brambory 104,4 t, pro škrobárny 280,98t, ostatní na vykrytí naturálií
a zbytek pro spotřebu v živočišné výrobě.
Zelených krmiv bylo vyrobeno 16.362,8t, pro zimní krmení 500t sena z luk, 820t k senáži,
3.300t siláže.
Jetel na semeno byl pěstován na výměře 25 ha, průměr ha výnos činil 0,32t z ha, což je zatím
v historii pěstování nejvyšší výnos.
Řepka ozimá byla pěstována na 52 ha, její sklizeň byla vzhledem k vysoké vlhkosti zrna
opožděna, sklizeno 118,16t, průměr ha výnos 3,5t, je nejvyšší za posledních pět let jejího
pěstování.
Vlhký výpadek byl zaznamenán vlive malých dešťových srážek a špatné vzcházivosti u
krmné řepy. Na plán 583t bylo vyrobeno pouze 201t, což odpovídá splnění produkce na
34,5%.
Přehled stavu skotu a prasat ke konci roku:
Plán
Dojnice
Jalovice do 2 r.
Jalovice vysokobřezí
Telata
Prasnice
Kanci
Chovná prasata
Předvýkrm
Výkrm

354
275
84
19
78
4
48
166
567

Skutečnost
358
278
66
3
78
4
39
150
525
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Nákup nových strojů a zařízení:
Sazeč brambor
Traktor Z 7711
Kombajn E 516
Zásobník krmiva
Nákladní auto. Š 706 MTSP 27 s rozmetadlem
Chladící nádrž Packo
Krmný vůz

26.250,116.291,399.000,23.678,310.797,159.000,25.725,-

Stanovený limit pro nákup strojů byl vyčerpán. Stanovený limit spotřeby náhradních dílů pro
opravy ve výši 1 mil.byl překročen a skutečná spotřeba činila 1,218 mil.Kčs. Spotřeba
motorové nafty činila 188.367 l, limit nebyl vyčerpán. Spotřeba benzínu činila 9.170 l na limit
9.750 l. Spotřeba olejů 8.275 l na limit 8.000 l. Spotřeba el.energie-střední odběr 382,9
MWH,maloodběr 170303 KWH. Spotřeba tuhých paliv černé uhlí 99,8 t, hnědé uhlí 126,8 t,
koks 7,6 t.
Investiční výstavba
V investiční výstavbě bylo prostavěno 4 128 tis Kčs, rozpočet činil 3 580 tis Kčs, což
znamená přečerpání rozpočtu o 548.000,-. Byla dokončena výstavba třídírny brambor,
rozpočtové náklady 1 887.000,-, skutečné náklady 2 219.334,-. Pracovalo se na výstavbě
víceúčelové kolny o rozpočt.nákladech 1 693.000,-, skutečné náklady 1 892.655,-. Dále bylo
provedeno zpevnění asfaltové cesty v Chlístově v částce 97.860,-. Závěrem roku byla
prováděna rekonstrukce mléčnice v kravíně v Rokytnici a údržba stávajících objektů. Za práce
pro jiné organizace bylo získáno 103.000,-.
Průměrná odměna na 1 pracovníka činila 2.664,-.
Naše družstvo patří v okrese mezi nejmenší, v zisku nedosahuje průměru okresu, pouze
1.302,- na 1ha. U odměny došlo k podstatnému nárůstu oproti r.1987 o 138,-. Tento rok lze
hodnotit velmi dobře, jak po stránce výroby, tak v dosažených ekonomických ukazatelích.
Velmi kladně je třeba hodnotit výsledky rostlinné výroby, v produkci i zpeněžování
rostlinných výrobků.
Z historie Svazarmu
Organizace Svazarm byla založena v obci v roce 1954. Prvním předsedou organizace byl
Miloš Machovec, který tuto funkci vykonával do r.1961. Ve Svazarmu bylo okolo dvaceti
členů, kteří pracovali ve střeleckém kroužku pod vedením Jaroslava Bartejse. Ten též vedl od
r.1955 branecký výcvik. Svazarmovci pořádali společná cvičení se Sokolem a to vyvrcholilo
společným nácvikem na Č.spartakiádu. V roce 1961 převzal funkci předsedy Josef Skoumal,
který ji vykonával do r.1962. Členská základna se začala rozrůstat na počet 30 členů. Svou
činnost začal vykonávat kroužek kynologický pod vedením Josefa Skoumala a kroužek
modelářský pod vedením Miloše Polického. Střelecký kroužek v této době měl už tři družstva.
Od roku 1962 do roku 1963 byl předsedou Štěpán Špaček. Činnost organizace se zlepšovala a
zájem začal vzrůstat. V roce 1962 se 9 členů Svazarmu zúčastnilo prvního odběru krve, který
byl zdarma. V oce 1963 do roku 1964 vykonával funkci předsedy Jaroslav Bartejs. V roce
1964 byl uspořádán v obci branný den, kterého se zúčastnili parašutisté z Pardubic a modeláři
z Třebíče. Lidové milice předvedly ukázku ze svého výcviku. V roce 1964 přebral funkci
předsedy Miloš Polický a tuto funkci vykonával do roku 1975. Činnost Svazarmu byla nadále
stejná, až na to, že přestal pracovat kroužek kynologický. V roce 1967 probíhala soutěž
„Jezdím bez nehod“ a organizace obdržela v této soutěži diplom. V sedmdesátých letech
začaly probíhat závody motokár do vrchu. Od roku 1975 do roku 1978 vykonával funkci
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předsedy Rudolf Kudrna. Přestal pracovat kroužek modelářský, činnost Svazarmu začala
pomalu ochabovat. V roce 1978 převzal funkci předsedy Miroslav Novotný a vykonával ji do
roku 1984. Organizace pomalu přestávala pracovat. Někteří členové přestali jevit o práci
zájem. Členská základna se snížila na 22 členů. Důvodů bylo několik-nevyhovující klubovna,
nebylo místo, kde by se mohli členové AMK (automotoklubu) věnovat své činnosti. Nebyl
prostor, kde by se dalo vybudovat své pomocná dílna. Střelecký kroužek se také začal
rozpadat. Nové směrnice o používání malorážek jsou přísné a nedá se střílet jinde, než na
střelnici, což v obci není.
Od roku 1984 vykonává funkci předsedy Kamil Kružík. Činnost Svazarmu se však nezlepšila.
Až v roce 1987 organizace přibrala 2 nové členy. Podařilo se zorganizovat brigádu na sběr
kamene na pozemcích JZD. Byl zorganizován sběr železného šrotu, kterého bylo odevzdáno
40q a 280 kg papíru. Členové též odevzdali 27q sena z nepřístupných ploch. V roce 1988 se
řady členů opět rozrostly o 6 nových členů. V květnu se podařilo zorganizovat motoristickou
burzu, které se zúčastnilo okolo 200 občanů. Odpoledne proběhl branný den, na kterém bylo
přítomno okolo 250 občanů s dětmi. Děti soutěžily v jízdě zručnosti, střelbě ze vzduchovky,
v terénních závodech na kole. Všechny soutěžící děti byly odměněny. Při této příležitosti byla
uspořádána výstavba veteránů a závodních motocyklů. Svou dovednost předvedli členové
modelářského kroužku z Třebíče, kteří vystoupili se svými modely. Dále zde předvedli své
umění členové třebíčského kynologického kroužku se svými svěřenci. Den vyvrcholil
ukázkou jízd na terénních motocyklech a k nahlédnutí byl též závodní vůz Škoda, se kterým
byla také předvedena ukázka jízdy.
V červnu byla uspořádána brigáda na sběr kamene, sběr železného šrotu, kterého se odevzdalo
72q a sena bylo odevzdáno 33q. Začal pracovat motoristický kroužek. Členové tohoto
kroužku trénují na Makrvartickém kopci. Zdá se, že činnost organizace opět vzroste.
Tržby v našich prodejnách:
Prodejny
Prodejna potravin
Prodejna průmyslového zboží
Pohostinství na návsi
Pohostinství na koupališti

Plán
4 097.000,2 616.000,760.000,328.000,-

Skutečnost
4 141.774,2 471.512,786.000,356.820,-

Úroda
V letošním roce velmi bohatá úroda ovoce všeho druhu, zeleniny okurek, nadúroda jablek a
švestek.

Zápis projednán a schválen v radě MNV dne 30.3.1989.

