1977
60.výročí VŘSR
VO KSČ
Hlavní práce a činnost VO KSČ spočívala především v rozvíjení masově politické
práce mezi členy KSČ a dále pak v uplatňování vedoucí úlohy strany mezi bezpartijními
prostřednictvím složek NF. V úzké spolupráci s MV NF, radou MNV a JZD byly zajišťovány
všechny politické a hospodářské úkoly v naší obci, zajišťována realizace úkolu z vyšších
stranických i státních orgánů i ostatní problémy, týkající se práce a života obyvatel naší obce.
Práce organizace byla zřízena rozpracovaným opatřením a usnesením závěrů XV.sjezdu KSČ
na podmínky vesnické organizace, které byly dále konkretizovány v usnesení. Přijatá usnesení
byla beze zbytku splněna až na splnění úkolu ve výnosu obilovin v našem JZD, kde plán
nebyl splněn a průměrný ha výnos obilovin byl 46,6q. Schůzová činnost probíhala dle
schváleného plánu práce. Bylo konáno 12 členských schůzí, 3 schůze veřejné, 26 schůzí
výborových. Na členských schůzích byly projednávány otázky týkající se vnitrostranických a
politických problémů obce, hospodářské stránky našeho JZD, MNV a ostatních spol.
organizací. Výbor organizace neztrácel ze zřetele úkoly, které pro stranickou organizaci
vyplývaly z usnesení vyšších stranických orgánů, trvale sledoval a pravidelně čtvrtletně ve
výborových i členských schůzích hodnotil plnění úkolů v zemědělské výrobě.
K 31.12. má organizace celkem 43 členů, z toho 13 žen.
Věkové složení:
18 – 25
3 členi
41 – 50
8 členů
26 – 30
2 členi
51 – 55
7 členů
31 – 35
3 členi
56 – 60
3 členů
36 – 40
0 člen
starší 60
17 členů
Z uvedeného přehledu je patrno, že věkové složení organizace není zvlášť příznivé a
že bude třeba věnovat přijímání kandidátů, především z řad mladých členů JZD, trvalou
pozornost.
Za účinné pomoci složek NF a v úzké spolupráci se ZO KSČ HAD byly organizovány
oslavy 1.máje, 9.května, 60.výročí VŘSR apod. Naše obec žila vnitropolitickými, stranickými
i významnými mezinárodně politickými událostmi, pro které komunisté naší organizace,ale i
registrovaní členové KSČ, osobní agitací a přípravou, zajišťovali jejich důstojný ráz a účast
občanů, potřebnou ideovou i obsahovou náplň. Zejména na 1.máje je třeba kladně hodnotit
velkou manifestaci, které se zúčastnilo cca 1250 občanů naší obce i ze sousedních obcí
Markvartic, Chlístova a Římova. Mohutná manifestace byla uspořádána i k oslavám 60.výročí
VŘSR.
Významnou součástí stranického života je stranické vzdělávání. V naší organizaci již
po několik období stranické vzdělávání se uskutečňuje v základním kroužku, večerní škole a
studiem na VUML při OV KSČ v Třebíči. V minulém roce bylo úspěšně dokončeno studium
závěrů XV.sjezdu KSČ a 25.sjezdu KSSS. Závěrečné besedy potvrdily znalosti i zájem členů
strany o probíranou problematiku a o získávání širších znalostí z oblasti marx-leninské teorie.
V tomto roce také úspěšně dokončili studium VUML ss. Štěpán Špaček předseda MNV a
Vlastimil Klusák, agronom JZD.
Hodnotíme-li výsledky práce VO KSČ za uplynulý rok 1977, můžeme říci, že přes
určité problémy, těžkosti a nedostatky byla práce naší organizace úspěšná. To však

neznamená, že je možné se s dosavadními výsledky práce spokojit. Musí se hledat stále nové
formy a metody práce jak dále práci organizace prohlubovat, zkvalitňovat, aby bylo dosaženo
ještě lepších výsledků.

MNV
Rok 1977, druhý rok šesté pětiletky, byl od samého počátku velmi náročný. Základní
úkoly a cíle hospodářské politiky byly uskutečňovány díky vysoké politické angažovanosti a
široké pracovní iniciativy našich občanů, která se rozvíjela na počest 60.výročí VŘSR.
Náročné úkoly, které byly na MNV, kladly na všechny naše občany nové požadavky, aby
bylo možno všechny úkoly beze zbytku zabezpečit a splnit. Bylo zapotřebí získat pro práci
MNV a vytyčený volební program NF na rok 1977 všechny poslance MNV, funkcionáře,
společenské organizace a všechny naše občany. Jedině tak mohl být splněn volební program
NF, zajištěny požadované úkoly a mohla se naplňovat usnesení XV.sjezdu KSČ.
V tomto roce byla dokončena výstavba zaklenutí potoka III. a IV.etapa, která byla
prováděna jako investiční akce dodavatelsky Zemědělskými stavbami Znojmo nákladem
1 211 000 Kčs, bylo provedeno v rámci údržby rozšíření hřbitova nákladem 25 000 Kčs,
údržba stávající mat. školy v hodnotě 22 000 Kčs a byla dokončena výstavba 2.třídy mat.
školy včetně vybavení v hodnotě díla 750 000 Kčs za skutečných nákladů 500 000 Kčs. Na
tuto akci přispěly Závody Gust. Klimenta v Třebíči – Borovině sdružené prostředky v částce
455 000 Kčs. Dále koncem roku byla zahájena výstavba V.etapy zaklenutí potoka, která se
provádí v akci „Z“ a na této stavbě bylo prostavěno 98 000 Kčs.
Je třeba říci, že práce nár. výboru nespočívala jen na samotné výstavbě. Bylo
zajišťováno mnoho dalších úkolů, národní výbor byl nápomocen při veškerých oslavách i
výročích, které se v naší obci v průběhu roku konaly. Velká pozornost byla věnována přípravě
dalších akcí do příštích let, které jsou zakotveny ve volebním programu NF na 6.pětiletku,
zejména přípravě výstavby 13ti třídní ZDŠ. Vyřizoval soukromé potřeby občanů, sociální
péči o naše staré občany, zabýval se sociální politikou, zásobováním obyvatelstva, kulturní
činností, trvale zajišťoval povinnosti, které souvisí s plněním úkolů státní moci a orgánů
správy. V rámci těchto povinností trvale sleduje dodržování veřejného pořádku v obci a
social. soužití všech našich občanů.
Rada MNV se sešla na svých schůzích celkem 21x s průměrnou účastí 94,5%, plenární
zasedání bylo svoláno v průběhu roku celkem 8x s prům. účastí poslanců 84,1%. Komise
veřejného pořádku se sešla 6x, finanční a soc. 7x, školská a kult. 9x a stavební 13x.
Nejaktivnější z komisí byla komise stavební a bytová, která se scházela pravidelně měsíčně a
vyvíjela dobrou činnost.
Veškerá práce MNV byla zřízena samostatnými plány práce, vydanými a přijatými
usneseními nadřízených orgánů i s přijatými usneseními plenárního zasedání MNV a lze říci,
že orgán MNV jako celek plnil svoje poslání dobře a veškeré úkoly zabezpečil včas.

Rozpočet obce
Na schůzi plenárního zasedání MNV, konané dne 27.1.1977 byl schválen tento
rozpočet:
Příjmy:
Daň z příjmů obyvatel
Daň zemědělská
Daň domovní
Správní poplatky

Rozpočet
1 700,2 600,24 600,4 000,-

Dosažená skutečnost
1 440,2 628,25 263,3 545,-

Poplatky ze psů
Stravné ve školní jídelně
Příjmy z kina
Příjmy z místního hospodářství
Příjmy z vnitřní správy
Globální dotace
Příjmy z vod. hospod.
Příjmy ze stavebnictví
Převody z FRR
Poplatky z místa a ze zábav
Ostatní nahodilé příjmy
Příjmy z FRR ONV na odměny
Sdružené prostředky na akci „Z“ (MŠ)
Sdružené prostředky na vybavení MŠ
Subvence na investice (III. a IV.etapa zaklenutí potoka)
Prostředky od St. fondu vod. hospodářství
Příjmy z FRR ONV na akci „Z“ zaklenutí potoka V.et.
Účel. prostředky na vybavení MŠ a údržbu kanalizace
Účel. prostředky na údržbu hřbitova
Účel. prostředky ze státního rozpočtu
Úroky
Celkové příjmy

4 000,56 600,20 000,25 000,17 000,142 000,10 000,8 200,1 800,317 500,-

3 850,61 264,13 711,14 895,40
18 272,20
142 000,6 599,60
84,3 520,105 800,33
13 308,52
170 962,35
136 122,1 213 961,31
42 108,98 000,55 000,20 000,1 500,192,15
2 154 026,86

Výdaje:
Vodní hospodářství
Požární ochrana
Agitační středisko, obřadní síň
Místní hospodářství
Mateřská škola
Základní devítiletá škola
Školní potřeby
Školní jídelna
SPOZ, kultura
Kino
Správa nár. výboru
Akce „Z“ mateřská škola
Akce „Z“ zaklenutí potoka
Investiční akce zaklenutí potoka III. a IV.etapa
Celkové výdaje

10 000,10 000,9 000,49 000,30 000,27 000,54 000,9 500,46 000,73 000,317 500,-

150 958,7 111,56
8 766,30
59 271,12
192 945,35
18 999,543,10
83 052,37
16 596,60
50 631,15
86 170,46
165 911,21
98 090,1 213 961,31
2 153 007,93

Rozdíl příjmů a výdajů +1 018,93

Socialistický závazek MNV
Na počest 60.výročí VŘSR zapojil se místní národní výbor do socialistické soutěže
národních výborů okresu Třebíč a uzavřel tento závazek:
a) Investiční část akce „Z“
Přístavba mateřské školy:
- hodnota díla 334 000,- náklady 157 000,-

b)

- brigádnické hodiny 2 500
- skutečnost 8 126
Neinvestiční část akce „Z“
Údržba a úklid veř. prostranství
- závazek hodin 15 950
- skutečnost hodin 19 100
Údržba zeleně
- závazek hodin 1 000
- skutečnost hodin 1 630
Údržba bytového fondu
- závazek hodin 3 800
- skutečnost hodin 8 020

Závazky společenských organizací na odpracování brig. hodin:
TJ Sokol
1050 1150
SSM a PO
850 1180
SČSP
700 940
Svazarm
300 440
ČSŽ
150 350
ČČR
300 420
SRPŠ
1500 1980
ČSZO
350 415
Mysl. sdružení
600 850
Ostatní organizace
270 350
Sociální závazek k investiční části akce „Z“ byl vysoko překročen, neboť místní
národní výbor se přihlásil k výzvě ONV odboru VLHZ o zařazení další akce na počest
60.výročí VŘSR a požádal o zařazení V.stavby zaklenutí potoka, která byla v měsíci listopadu
vyššími orgány schválena a povolena. Na zaklenutí potoka V.stavbě byla vytvořena hodnota
díla za 199 tis. Kčs při skutečných nákladech 98 000,- Kčs a na této stavbě bylo odpracováno
7 244 brig. hodin.
Hodnotíme-li tuto soutěž jako celek, musíme dodat, že tohoto pěkného výsledku bylo
docíleno na základě uzavření dohody mezi MNV a Národní frontou, že byla dobrá spolupráce
s družstvy, společenskými organizacemi a pochopení a pomoci našich občanů. Velkou
zásluhu na docílení těchto pěkných výsledků má organizování agitačních dnů na uzavření
socialistických závazků našimi občany a dále pak organizování Směn Národní fronty.
Za úspěšné organizování Směn Národní fronty v tomto roce udělila rada ONV
v Třebíči v kategorii obcí od 500 – 1000 obyvatel naší obci „Diplom“ od ONV a OV NF
v Třebíči.
Podle výsledků socialistické soutěže národních výborů okresu Třebíč v r. 1977 udělila
rada ONV v kategorii obcí od 800 do 1000 obyvatel naší obci „Čestné uznání“ s finanční
odměnou 25 000,- Kčs.

SPOZ
Posláním sborů pro obč. záležitosti je péče o občany. Proto členové se snaží být
v blízkosti svých spoluobčanů ve chvílích jejich radosti, nadšení, štěstí i smutku. Náš sbor se
na svých schůzkách zabýval organizací akcí vítání dětí do života, k důstojnému průběhu
občanských sňatků, oslavám významných životních jubileí a snažil se pomáhat občanům při
uspokojování jejich citových potřeb. Snažil se každého jednotlivce přesvědčovat o hlubokém
a opravdovém vztahu našeho společenského řádu k vnitřním potřebám lidí.

Sbor v tomto roce provedl dvě akce vítání dětí do života, kdy bylo přivítáno 14 dětí,
pravidelně předával nebo zasílal písemná blahopřání k narození dětí. V obřadní síni bylo
uzavřeno 5 sňatků, z nichž 4 byly opakovány církevně. V obci zemřelo 14 občanů, z nichž u 4
církevních pohřbů zajistil sbor řečníka. Pozůstalým je předávána osobní, příp. písemná
kondolence. Sbor připravil do obřadní síně oslavu zlaté svatby manželů Václavkových č.96,
provedl 2 besedy s branci před nástupem vojenské základní služby, 1 besedu s rodiči
prvňáčků, slavnostní zahájení a ukončení školního roku, besedu s důchodci. 29 občanům bylo
zasláno písemné blahopřání k životním jubileím, provedl 24 relací pro jubilanty v místním
rozhlase. Nejvíce činnosti sboru napomáhá Český svaz žen svým pěveckým kroužkem, ČČK
při vítání dětí a SSM a PO při zajištění kulturních programů na akce.
Činnost sboru byla projednávána jak v radě MNV tak i na plenárním zasedání a byla
hodnocena kladně. Akce se občanům líbí a jsou s nimi spokojeni.
Za spolupráce ČSŽ a OB připravil sbor na 10.12. besedu s důchodci. Beseda se
uskutečnila v sále sokolovny. Po zahájení, které provedla předsedkyně sboru s. Hrůzová,
přednesl slavnostní projev předseda MNV s. Špaček. V kulturním programu vystoupili žáci
místní ZDŠ pod vedením s. ředitele Mirko Špačka. Po té vystoupili učitelé lidové školy umění
v Třebíči a pěvecký kroužek ČSŽ naší obce. V přestávce bylo podáno občerstvení a malé
pohoštění. Po té byla uskutečněna beseda s představiteli obce, při které důchodci měli zájem a
dotazy ohledně výstavby naší obce. Po této besedě vyhrávala k tanci a poslechu místní
dechová hudba OB. Na besedě bylo přítomno 205 občanů.

ČSŽ
Dne 26.1.1977 se sešla většina členek MO ČSŽ na výroční hodnotící členské schůzi.
Díky obětavé práci celého výboru proběhla celá schůze v příjemném a přátelském prostředí.
Také malý pěvecký kroužek z řad členek a žáci ze ZDŠ svým vystoupením přispěli
k příjemnému prožití večera. Na schůzi byla hodnocena činnost organizace. Bylo
konstatováno, že činnost této organizace je bohatá a takovouto činností se může pochlubit
málokterá organizace v našem okrese. Tuto skutečnost s opravdovým uznáním vyzvedla s.
Janoušková z OU ČSŽ v Třebíči. Ženy v r. 1977 odpracovaly při úpravě návsi, u čekárny a
pomníku padlých přes 100 brig. hodin, na akcích „Z“, zejména při úklidu mateřské školy 240
brig. hodin. Provedly sběr železného šrotu, kdy bylo sebráno 4 800 kg. Spolupracují s ČČK a
se sborem pro občanské záležitosti. Jsou nápomocni při vítání dětí do života a svým
pěveckým kroužkem zabezpečují kulturní program na většině akcí sboru, tj. při vítání dětí do
života, sňatcích, různých životních oslavách a besedě s důchodci.

ČČK
Tato organizace pracovala podle schváleného volebního programu na 6.pětiletku.
Provedla jednu přednášku o zdravotnictví se zaměřením na sociální problematiku a další
přednášku doplněnou filmem. Ve spolupráci s obvodním lékařem vykonaly členky ČČK
hygienický dozor v prodejnách Jednoty a v míst. JZD, rozvíjely činnost sociální, zejména na
úseku signalizátorské a pečovatelské služby. Zúčastňovaly se všech akcí, uskutečněných
v obci. Při hromadných zdravotnických akcích odpracovaly 80 hodin a při zlepšování
životního a pracovního prostředí v obci a při akcích „Z“ odpracovaly 350 brig. hodin.
Prováděly první pomoc a ošetření občanů. Velice dobře si vedly na úseku získávání dárců
krve, kdy získaly 27 občanů, kteří darovali krev pro záchranu zdraví a životů spoluobčanů
zdarma.
Jsou to:
1. Dokulil Antonín č. 32 po 13.
2. Příhodová Marie č. 58 po 11
3. Papula Jaromír č.239 po 9

4. Dokulil Bohuslav č. 159 po 7
5. Vejmelková Emilie č. 36 po 7
6. Bartejs Milan č. 160 po 5
7. Carda Stanislav č. 71 po 5
8. Cardová Marie č.216 po 5
9. Kopečný Pavel č. 180 po 4
10. Fejta Josef č. 240 po 4
11. Špaček Miroslav č. 240 po 4
12. Puchnar František č. 240 po 4
13. Tomek Pavel č. 212 po 3
14. Kalenda Josef č. 239 po 3
15. Kašpárek Josef č. 158 po 3
16. Novák Václav č. 231 po 3
17. Příhodová Marie č. 135 po 2
18. Šulc František č. 45 po 2
19. Nováček František č. 233 po 2
20. Votka Karel č. 68 po 2
21. Vejmelka František č. 1 po 2
22. Ježek Jaroslav č. 147 po 2
23. Bartejsová Anna č. 28 po 1
24. Svobodová Růžena č. 145 po 1
25. Klobas Antonín č. 146 po 1
26. Špaček Antonín č. 229 po 1
27. Špačková Ivana č. 23 po 1
Všem dárcům krve bylo veřejně místním rozhlasem poděkováno za jejich kladný
přístup k řešení této otázky a byli dáni za vzor všem našim občanům. Je potěšitelné, že rostou
řady těch, kteří pochopili, že darovat krev znamená darovat život.

ČSZO
V letošním roce byla činnost ČSZO velmi bohatá. V únoru a březnu uspořádali dvě
přednášky a pěstování a hnojení ovocných stromků a keřů. Zjara zasázeli na pozemku za
Novou ulicí ranné a pozdní brambory a dále tyto zasázeli také na přidělené parcele u Veverky.
Práce s obděláváním brambor, prooráváním a sklizní bylo mnoho a bylo zapotřebí pomoci
všech členů. Při těchto pracích bylo odpracováno 260 hodin. Pro zájemce u nás, ale i
v Chlístově a Markvarticích zajistili 2000 ks jahodových sazenic a koncem října ovocné
stromky, keře a růže. Do sběrny dodali 2 500 kg třešní a 1 500 kg švestek. V prosinci provedli
přednášku o práci na zahrádce se zaměřením na postřik ovocných stromů, neboť letošního
roku byla velká část ovoce červivá. Předseda ČSZO s. Václav Prokop koná svoji práci
svědomitě a snaží se, aby činnost této organizace byla dobrá a přinesla naší obci užitek.

Průzkum životní úrovně rodin
Dle průzkumu provedeného MNV v březnu 1977 bylo zjištěno, že se 240 rodin, které
jsou v naší obci, vlastní 98 majitelů osobní automobil, 60 motocykl, 59 Pionýr, ve 227
rodinách je televizor, ve 199 rádio, ve 28 rodinách automatická pračka a ve 183 rodinách
obyčejná pračka.
Z 230 domů je 168 domů napojeno na kanalizaci, ve 188 domech je zřízen vodovod,
ve 111 splachovací záchod, v 88 domech garáž pro automobil a v 91 domech je zavedeno
ústřední nebo etážové topení.

Zásobování obyvatelstva
V naší obci je jedna prodejna potravin, jedna prodejna průmyslového zboží a dvě
provozovny pohostinství. Pro spokojené zásobování by bylo třeba zřídit ještě samostatnou
prodejnu masa, neboť při prodeji tohoto zboží dochází ke zbytečným návalům kupujících
v prodejně.
Přehled tržeb v prodejně potravin od r. 1971, kdy byla prodejna dána do provozu.
1971
plán 2 325 tis.
skutečnost 2 802 tis.
+ 477 tis.
1972
plán 2 949 tis.
skutečnost 3 209 tis.
+ 260 tis.
1973
plán 3 302 tis.
skutečnost 3 434 tis.
+ 132 tis.
1974
plán 3 533 tis.
skutečnost 3 685 tis.
+ 152 tis.
1975
plán 3 710 tis.
skutečnost 3 773 tis.
+ 63 tis.
1976
plán 3 750 tis.
skutečnost 3 856 tis.
+ 106 tis.
1977
plán 3 711 tis.
skutečnost 3 783 tis.
+ 72 tis.
V r. 1977 byl plán tržby snížen z toho důvodu, že z prodejny bylo převedeno
papírenské zboží a drogerie do průmyslové prodejny.
Nedostatkovým zbožím se v tomto roce jevilo hlavně zboží z dovozu, jako kakao,
ořechy, čočka, maggi, pudingy, různé druhy masa, zejm. vnitřnosti a hovězí maso. Zbytečná
panika zapříčinila i skoupení koření, takže tohoto bylo v mezidobí na podzim nedostatek. Na
druhé straně však ostatního zboží bylo v hojné míře a bylo z čeho vybírat. Zaměstnanci
prodejny se snažili spotřebitelům v každém případě vyhovět tak, aby spotřebitelé byli
spokojeni.
Tržba v průmyslové prodejně v tomto roce činila 2 267 tis. Kčs. Nedostatkovým
zbožím v této prodejně byl hlavně elektromateriál, vodomateriál a některé druhy kuchyňského
zboží. V oddělení textilu to byly hlavně výrobky z bavlny jako trička, košile apod. Vedoucí
prodejny s. Jan Prokop se však snažil i na úkol svého volného času a omezených možností,
zajistit občanům poptávkové zboží, aby i po této stránce byli spotřebitelé spokojeni. Do této
prodejny chodí nakupovat občané ze širokého okolí a mnohých případech zde nakoupí to, co
v jiných prodejnách marně sháněli.
V pohostinství na návsi jsou dva zaměstnanci a jejich tržba za rok 1977 činila 670 tis.
Kčs.
V pohostinství u koupaliště je jeden zaměstnanec na zkrácenou pracovní dobu a tržba
v této provozovně byla 250 tis.

Úprava cen
V červenci letošního roku došlo ke zvýšení cen u nedostatkového zboží. Z potravin
hlavně výrobky z kakaa (čokoláda), káva až o 50%. Kakao zdraženo nebylo. Z průmyslového
zboží hlavně výrobky z bavlny, železo apod. Naproti tomu byly zmírněny ceny u textilního
zboží z PAD (umělých vláken) až o polovinu a barevné televizory o 2 až 3 tisíce Kčs.

Oslavy
Oslavy MDŽ
V předvečer oslav MDŽ byly funkcionářky, poslankyně, členky VO KSČ a ZO KSČ
HAD a zaměstnankyně MNV přijaty funkcionáři obce. Přijetí se uskutečnilo v agitačním
středisku MNV. Po proslovu předsedy MNV s. Špačka byla uskutečněna živá beseda. Po
občerstvení předali funkcionáři ženám bonboniéry a poblahopřáli jim ke svátku MDŽ.
Přítomno bylo 25 žen.
Oslavy MDŽ pro všechny ženy se konaly 6. března v sále sokolovny. V kulturní
vložce vystoupili žáci mateřské školy a žáci naší ZDŠ s pěkně připraveným programem.

Slavnostní projev přednesl předseda MNV s. Špaček, který zdůraznil význam tohoto svátku
žen a poblahopřál všem přítomným ženám. Poté byla menší módní přehlídka nejnovějších
novinek odívání, kterou předvedli zaměstnanci Oděvy Třebíč. Oslavy připravila osvětová
beseda spolu s Národní frontou a na těchto oslavách bylo přítomno 385 osob.

Oslavy 1. máje
V 5.45 ráno vyšel od budovy JZD budíček, kterého se zúčastnili pionýři, svazáci,
sportovci, zaměstnanci HAD, členové JZD, funkcionáři obce, komunisté a ostatní občané naší
obce. Do pochodu vyhrávala hudba místní OB.
Ve 13.50 vyšel od kabin TJ Sokola velký manifestační průvod většiny našich občanů a
občanů ze širokého okolí. Průvod procházel celou obcí a po projití se seřadil na návsi, kde
z tribuny k přítomným pronesl slavnostní projev zástupce OV KSČ, který seznámil všechny
s výsledky zabezpečování úkolů v našem okrese jak v oblasti politické, tak i hospodářské. Po
slavnostním projevu bylo uspořádáno sportovní odpoledne na hřišti kopané. Zakončení oslav
bylo večer májovou veselicí v sále pohostinství, kde k tanci a poslechu hrála opět místní
dechová kapela OB.

Oslavy 9. května
Dne 7. května v 19.00 hodin se uskutečnily v naší obci oslavy 32. výročí osvobození
naší vlasti Sovětskou armádou. Po slavnostním projevu, který přednesl zástupce OV KSČ a
krátké kulturní vložce, kterou připravili žáci ZDŠ, byl položen zástupci VO KSČ věnec
k památníku padlých. Po té se uskutečnil lampiónový průvod obcí. Večer 8. května byla
májová taneční zábava, kterou pořádal Svaz Čs. – sovět. přátelství.

Oslavy MDD
Dne 26. června se tak jako každý rok konal v naší obci dětský den, který byl schválen
pro všechny naše děti při ukončení školního roku 1976/77. Za spolupráce SRPŠ, ČČK, OB si
děti připravily pěkný kulturní program, který se všem velmi líbil. Samotné oslavy byly
zahájeny průvodem občanů a dětí od ZDŠ a celé oslavy byly doprovázeny místní dechovou
hudbou. Dětského dne se zúčastnilo cca 300 občanů a dětí.

Oslavy 60. výročí VŘSR
VŘSR otevřela před 60 lety cestu lidstvu k vybudování nové společnosti. Světový
vývoj v uplynulých 60ti letech potvrdil, že vítězství Října je hlavní událostí našeho století,
která od základu změnila svět. Proto všechny společenské organizace v naší obci v duchu
odkazu VŘSR zaměřily svoji činnost a připravili na tyto dny bohatý program pro naše
občany.
Již 25. října v 19.00 hodin v sále místního pohostinství se uskutečnila veřejná
stranická schůze s tímto programem:
1) zhodnocení volebního programu NF a zhodnocení sociální soutěže za rok 1977
2) vystoupení zástupců společenských organizací a družstev
3) vystoupení zástupce OV KSČ
Dne 4. listopadu 1977 v 16.00 hodin bylo na počest 60. výročí VŘSR provedeno
slavnostní otevření nové přístavby mateřské školy s tímto programem:
1)
slavnostní přestřihnutí pásky a otevření přístavby mateřské školy za účasti
zástupců společenských organizací
2)
slavnostní projev a zhodnocení celé této výstavby
3)
prohlídka nové přístavby mateřské školy

Téhož dne večer v 19.00 hod se uskutečnilo v sále místního pohostinství slavnostní
zasedání MNV a společenských organizací na počest 60. výročí VŘSR s tímto programem:
1) slavnostní projev
2) vyhodnocení nejlepších brigádníků z řad občanů, kteří se podíleli na
dosažených výsledcích při plnění volebního programu NF v r. 1977
3) diskuse, závěr
Dne 5. listopadu 1977 v 17.00 hodin se uskutečnila veřejná manifestace u pomníku
padlých. Za doprovodu místní dechové hudby byl k památníku padlých položen věnec. Poté
byl zástupcem OV KSČ pronesen slavnostní projev. Následoval ohňostroj a lampiónový
průvod naší obcí. Na těchto oslavách bylo přítomno 455 občanů. Večer byla v místním
pohostinství lidová veselice.

MLK
Místní lidová knihovna ke konci roku 1977 má ve svém fondu 2 136 svazků, přírůstek
za poslední rok činil 88 nových knih. Počet čtenářů byl 126, výpůjček 5 910 svazků.
MLK vyhlásila na počest 60. výročí VŘSR soutěž o nejlepšího čtenáře. Podmínkou
bylo přečíst nejméně 10 knih sovětských autorů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mládež a
dospělí. V 1. kategorii se umístil na prvním místě Jaroslav Hrůza se 171 svazky, na druhém
místě Libor Štveráček se 103 svazky a na třetím místě Josef Příhoda s 97 svazky. Ve 2.
kategorii se na prvním místě umístila Alžběta Hrůzová se 108 svazky, na druhém místě
Františka Chromá s 96 svazky a na třetím místě Josef Dokulil s 85 svazky. Výherci byli
odměněni pěknými knihami.
Kulturně výchovnou činnost knihovna zaměřila k význačným událostem. Knihovnice
s. Marie Fojtová provedla besedy s mládeží ve spolupráci se školami a pionýrskými
organizacemi, literární pásmo k 60. výročí VŘSR na schůzi VO KSČ, a dále pak soutěž
„Křížem krážem sovětskou literaturou“, uskutečnila výstavku knih, nástěnky a relace do
rozhlasu.
Naše knihovna se také zúčastnila soutěže aktivity knihoven na počest 60. výročí
VŘSR, za niž obdržela čestné uznání a knihy v hodnotě 300 Kčs. Dále knihovna soutěží o
titul „Vzorná knihovna“.
Občané jsou s knihovnou velmi spokojeni a rovněž práce knihovnice byla jak
osvětovou besedou, tak i radou MNV kladně hodnocena.

Počasí
Průběh povětrnosti se vyznačoval poměrně chladným jarem se sněhovými
přeháňkami. Sníh se udržel dokonce února. 14 dnů začátkem března bylo teplo, ale na
velikonoce napadl opět sníh, který brzy roztál. Koncem června bylo několik dnů velice
teplých, kterých děti využily ke koupání. Léto bylo velmi chladné, během prázdnin se nedalo
koupat, časté přeháňky a bouřky. Od poloviny října pěkné počasí bez dešťů, později opět
deště a plískanice. Zima přišla celkem brzy. Již 1.12. bylo na silnicích náledí a bylo nutno
provést posyp. Po celý prosinec se držel mírný mráz. Sníh napadl až koncem roku.

Kulturní akce
V roce 1977 se konaly v naší obci tyto kulturní akce:
8.1. Myslivecký ples
MS
15.1. Sokolský ples
Sokol
22.1. Požárnický ples
SPO
5.2. Všedělnický ples
VO KSČ
13.2. Dětský karneval
ČČR
19.2. Maškarní průvod masek obcí
Sokol

220 návštěvníků
240 návštěvníků
210
240
320
420

19.2. Maškarní merenda
19.3. Taneční zábava
10.4. Velikonoční veselice
11.4. Odpolední čaje
23.4. Taneční zábava
29.4. Taneční zábava
8.5. Májová taneční zábava
21.5. Taneční zábava
26.5. Maňáskové divadlo „Zdravíčko“
28. a 29.5. Poutní taneční zábava
10.6. Taneční zábava
19.6. Zájezd na kraj. mírovou slavnost
16.7. Letní karneval u koupaliště
8. – 10.7 Zájezd na turnaj Rokytnice
19.8. Taneční zábava
9.9. Taneční zábava
1.10. Vinobraní
29.10. Taneční zábava
26.11. Kateřinská zábava
4.12. Mikulášská nadílka
17.12. Poslední leč
31.12. Silvestrovská zábava

Sokol
SSM
Sokol
Sokol
SPO
SSM
SČSP
SPO
OB
Sokol
Sokol
SČSP
SPO
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
SRPŠ, DV
MS
Sokol

270
420
350
300
200
300
200
120
140
600
320
45
250
80
300
290
280
300
200
200
200
250

Evidence obyvatel
Přistěhováni:
Němcová Božena č. 50
Svoboda Miroslav č.218
Ježek Jaromír č.34
Němec Karel č.50

Ourodová Hana č.244
Novák Karel č.17
Šulcová Vlasta č.45
Roupec Josef č.219

Odstěhováni:
Spurný Karel č.37
Nechvátalová Květa č.98
Polický Miloš č.153
Čížová Zdeňka č.244
Číž Milan č.244
Číž Josef č.244
Doležalová Jana č.240
Novák Alois č.185

Nováková Marie č.185
Novák Zdeněk č.185
Číž Josef č.244
Hobza Jiří č.167
Doležal Jan č.240
Doležal Jiří č.240
Doležal Jan č.240

Narozeni:
Kašpárková Marta č.158
Svoboda Radek č.218
Spurný Zdeněk č.37
Pokorná Kateřina č.208
Bazalová Alena č.2
Hrůzová Soňa č.12
Kopečná Lenka č.63

Ježková Leona č.34
Ouroda Antonín č.244
Špačková Petra č.19
Nováková Šárka č.244
Šulc Martin č.45
Fašina Tomáš č.216
Škrdlová Květa č.184

Zemřelí:
Vrzalová Josefa č.46
Kuthanová Regina č.193
Němcová Marie č.125
Blažková Antonie č.8
Burda Antonín č.11
Chromá Růžena č.110
Dokulil Alois č.129
Novotná Julie č.137
Šulc František č.45
Bobková Veronika č.156
Vejmelka František č.41
Fučík Stanislav č.108
Zerzánek Augustin č.33
Koudelka Josef č.198
Manželství uzavřeli:
Chromý Antonín č.29
Šulc František č.45
Polický Miloš č.153
Burdová Sylva č.34
Ouroda Antonín č.244
Hobza Jiří č.167
Mašková Jitka č.219
Bartejs Jiří č.117

–
–
–
–
–
–
–
–

Blažková Olga č.10 – 29.1.
Štveráčková Vlasta, Chlístov – 12.2.
Havelková Zdeňka, Chlístov – 26.2.
Ježek Jaromír, Heraltice – 19.3.
Boučková Hana, Brtnice – 26.3. MěNV Třebíč
Rozsévačová Jaroslava, Týn nad Vltavou – 12.8.
Roupec Josef, Mikulovice – 29.10
Dočekalová Hana, Třebíč – 3.12.MěNV Třebíč

K 31.12.1977 bylo v obci 892 obyvatel, z toho 465 žen a 427 mužů.

JZD
JZD hospodařilo na výměře 1 244 ha zemské půdy z toho činí orná půda 1 060 ha.
Potřebná pozornost byla věnována rekultivaci pozemků, zejména luk. Terénní úpravy se
prováděly na pozemcích katastrů všech tří obcí. JZD získalo na rekultivační práce subvenci ve
výši 70 000 Kčs. Meliorace byly prováděny na 42 ha polí v katastru Markvartic.
V rostlinné výrobě docílilo naše JZD pěkných výsledků na úseku výroby obilovin a
brambor, dobré výsledky byly zaznamenány také u lnu, kukuřice a pícnin. Nejslabší byla
výroba máku a jetelového semene. V celku to znamená nesplnění plánované hrubé rostlinné
produkce, na čemž se rozhodující měrou podílejí mák a jetelové semeno.
obilí

JZD mělo pro rok 1977 tyto dodávkové úkoly:
plán 740 t
skutečnost 740 t

brambory

plán 1 550 t

skutečnost 1 552 t

mák
len stonek
len semeno

plán 13 t
plán 50 t
plán 8 t

skutečnost 5,25 t
skutečnost 64,8 t
skutečnost 12,3 t

pšenice 524,5 t
žito 120,1 t
ječmen 95,4 t
stolní 647 t
sadba 666 t
průmysl 162 t
škrob 77 t

mléko
plán 1 000 000 l
skutečnost 993 606 l
maso celkem plán 2 100 q
skutečnost 2169 q
z toho hovězí
plán 700q
skutečnost 782q
vepřové
plán 1400 q skutečnost 1356q
Struktura pěstovaných plodin:
pšenice ozimá
275 ha
žito
35 ha
ječmen jarní
280 ha
oves
60 ha
brambory
112 ha
kukuřice
112 ha
jetel červený
139 ha
vojtěška
38 ha
víceleté trávy
23 ha
louky
117 ha
mák
23 ha
len
16 ha
řepa

9 ha

prům. ha výnos 5,02 t
prům. ha výnos 3,95 t
prům. ha výnos 4,53 t
4,55 t
23,40 t
40,50 t
7,02 t suchý
7,20 t suchá
6,10 t suché
6,71 t suché
0,04 t
stonky 4,05 t
semeno 1,01 t
53,50 t

Přestože JZD nedosáhlo plánovaného výnosu obilovin, je dosažený výnos 46,6q z ha
v našich podmínkách uspokojivý. Svědčí o tom skutečnost, že naše JZD se v socialistické
soutěž za nejvyšší výnos obilovin umístilo ve výrobní oblasti P3 (bramborářské a
bramborářsko ovocné) na 1. místě a získalo odměnu 2 000 Kčs. Za nejlepší sklizeň
stonkového lnu bylo vyhodnoceno na 2. místě a získalo odměnu 1 700 Kčs. Ve výrobě
obilovin se naše JZD umístilo v rámci okresu na 5. místě, ve výrobě brambor v rámci okresu
na 3. místě. Žně byly provedeny za 12 pracovních dnů. Sklizeň brambor byla provedena
v době od 12. 9. do 18. 10. a 95% brambor bylo sklizeno kombajny.
Aby se stačila krýt spotřeba potravin obyvatelstva, musí se neustále zvyšovat produkce
živočišné výroby. Roční nárůst činí cca 2,5%. V roce 1977 mělo JZD vytvořit hrubou
živočišnou produkci za 5 681 000 Kčs a vytvořilo ji za 5 628 000 Kčs. V porovnání s rokem
1í76 bylo v roce 1977 vytvořeno o 499 000 Kčs hrubé živočišné produkce více, ale i přesto
zůstali plánu dlužní asi 50 tis. Kčs.
V živočišné výrobě je naše družstvo zaměřeno na chov skotu a prasat. V chovu skotu
chovají dojnice a jalovice. Telata jsou odchována ve výkrmně telat v Rokytnici a výkrm skotu
v kooperační výkrmně na Sádku. Chovají červenostrakaté plemeno skotu. Skot je ustájen na
třech místech: v Rokytnici dojnice a jalovice. U prasat je uzavřený obrat stáda a chovají
plemeno bílé ušlechtilé, landrace a křížence těchto plemen. Prasata jsou ustájeny v Rokytnici
a v Markvarticích.
Stavy skotu:
skot celkem
z toho dojnice
Stavy prasat:
stav prasat
z toho prasnice

plán 620
plán 342

skutečnost 628
skutečnost 342

plán 1050
plán 100

skutečnost 1083
skutečnost

101

Stavy hovězího dobytka jsou splněny, což se příznivě projevilo na splnění státního
plánu v hovězím mase.

Přesto, že došlo proti roku 1976 ke zvýšení užitkovosti u dojnice o 22 l mléka na jednu
dojnici a bylo vyrobeno o 15 tis. l mléka více, nebyla za tento rok splněna výroba mléka o 32
tis. litrů. Zejména na tomto úseku je třeba učinit, co možná nejdříve, rážná opatření, neboť
úkol ve výrobě mléka se rok od roku neustále zvyšuje.
Členové JZD se zúčastnili ve dnech 13. a 14. 5. zájezdu do okolí Liberce a navštívili
Safari ve Dvoře Králové. Byly uspořádány tři zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavě.
Předseda JZD a ekonom Antonín Špaček se zúčastnili zájezdu na Kubu, kde se oběma velice
líbilo.

BSP traktoristů
Z činnosti BSP traktoristů JZD
Leden proběhl bez velkých nároků na práce. Zaměstnaní v dílně, někteří na posypu
silnic a v lese při těžbě dřeva a přibližování. V únoru začíná příprava na jarní práce. Přiváží se
osivo, vyváží se močůvka do objektů. Neustálou změnou počasí hnijí brambory v krechtech,
vozí se tedy do Želetavy na sušení. Část se jich pere a přebírá na vývoz. Počátkem března se
urychleně dokončují opravy závěsného nářadí na přípravy půdy a 16. 3. vyjíždí první traktory
na přípravu k setí. Setí začíná 18.3 v Kopečkách jedním secím strojem. 23. 3., kdy jsou
připraveny dostatečné plochy, vyjíždí druhý secí stroj, aby byla plocha určená k setí co
nejdříve zaseta. 29. 3. byly však práce přerušeny, neboť napadl nový sníh a byl citelný mráz.
4. 4. opět vyjely stroje do polí. Konec setí byl 8. 4. a trval 12 pracovních dnů. Zaseto bylo 60
ha ovsa a 280 ha ječmene jarního. 6. 4. byl zaset mák na 23 ha, 7. 4. len na 16 ha, 22. 4. bylo
zaseto 16 ha bobu. 24. 4. byla zahájena výsadba brambor a dne 17. 5. byly brambory na ploše
112 ha dosázeny. 3. 5. začátek setí kukuřice a 19. 5. osev skončen. 25. 5. začátek senoseče.
Počasí přeje, porosty jsou dobré, jetele jsou pokoseny žacím mačkářem a celá plocha
je senážována. Po jeteli sklizeném na zeleno se seje kukuřice. 4. 7. dokončena senoseč.
Provádí se zkultivování luk a znovu se osévají. Traktoristé se urychleně připravují na žně.
26.7. odjíždí kombajny na výpomoc a z výpomoci se vrací 1. 8. 5. 8 začínají žně u nás.
Nasazeno bylo 5 kombajnů vlastních, 12. 8. přijela výpomoc 2 kombajnů SK6. 8. 8. se začíná
s trháním lnu, semeno se suší na Sádku. Sklízí se sláma z vymlácených ploch a provádí se
podmítka. 22. 8. začíná naorávka k podzimnímu setí. 26. 8. se slavnostně zakončily žně
dožínku. 27. 8. odjíždí 2 kombajny E 512 na výpomoc do Kněžic a také do Předína na odvoz
obilí od kombajnů.
Požár
31. 8. překvapil všechny požár stohu slámy na Klínku. Proto bylo nutno pomoci při úklidu
požářiště a znovu se sklízí sláma a otavy.
7. 9. byl vymlácen bob, 10.9. zahájena sklizeň brambor v sadech. 26. 9. začátek setí,
22. 9. zahájení silážování kukuřice. Pokračuje se ve sběru brambor, setí ozimů, silážování
kukuřice. 18. 10. dokončena sklizeň brambor, 19.10 dosety ozimy, 24.10. dosilážována
kukuřice. 20.10 se provádí sklizeň řepy, její odvoz a rozvážka chlévské mrvy. Provádí se
podzimní orba, zorávají se zbytky luk, sbírá se kámen, pokračuje v melioracích. Někteří
traktoristé pracují na melioracích, v lese, v dílně, na posypu silnic apod. 19.12. bylo
provedeno zaškolování traktoristů a řidičů.
Členové brigády se zúčastnili také všech akcí a oslav pořádaných složkami Národní
fronty v obci. Byli nápomocni při pořádaných brigádách na zvelebování životního a
pracovního prostředí v obci, při akcích „Z“ a všude tam, kde bylo třeba jejich pomoci.
Kolektivně se zúčastnili bezplatného dárcovství krve.

Na základě dosahovaných dobrých výsledků v socialistické soutěži převzali dne
27.5.1977 zástupci dvaadvacetičlenného kolektivu traktoristů JZD, který po dva roky soutěžil
o titul „Brigáda soc. práce“, pro svůj kolektiv titul „Brigáda socialistické práce“ s bronzovými
odznaky BSP.
Hospodářské zvířectvo
Stavy hospodářského zvířectva u chovatelů (bezzemků a členů JZD) v obci.
Slepice 1 158 ks
Kohouti 58 ks
Husy 4 ks
Kachny 2 ks
Krůty 2 ks
Kozy 14 ks
Ovce 5 ks
Koně 2 ks
Prasata 71 ks
Krávy 3 ks
Ostatní skot 6 ks

Sport v obci
Kopaná
V jarní části I.B třídy skupiny A se naši fotbalisté umístili ze 14 soutěžících družstev
na 5.místě. Získali 28 bodů a skóre 38:30. Na nastřílených brankách se podíleli tito hráči:
Šafránek Miroslav 12, Dvořák M. 11, Vrzal 5, Fučík 4, Martenek 3 a Indra, Čurda, Klobas po
jedné.
Během celé soutěže se vystřídali tito hráči: Číž Josef, Chromý Antonín, Martenek
Josef, Novák Alois, Ježek Jaroslav, Klobas Antonín, Všetečka Josef, Vrzal Vlastimil, Čurda
Jiří, Štork Antonín, Tvarůžek Jiří, Pecka Bohuslav, Bartejs Jiří, Indra Luděk, Hrůza Karel,
Dvořák Miloš, Fučík Vladimír, Šafránek Miroslav. Trenéři: Černý Karel, Majzlík Josef.
V krajském přeboru I. třídy startovalo družstvo dorostenců. Toto však zatím pro svoji
nezkušenost a nízký věkový průměr nestačilo na soutěž a vystoupilo do okresního přeboru.
Větší radost nám udělali žáci, kteří skončili v okresní soutěži na pěkném 3. místě.
Stačilo, aby vyhráli o jeden zápas víc a stali se vítězi.

Turnaj Rokytnic
Ve dnech 9. a 10. července proběhl již V. ročník turnaje Rokytnic v kopané. Poprvé
v historii byl turnaj rozšířen o zahraničního účastníka a to Rokietnicu z Polska. Dále byli
účastníky turnaje Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Vláří a Rokytnice v Orlických
horách. Turnaj se konal v Rokytnici v Orlických horách a celý turnaj naše mužstvo vyhrálo a
tak již podruhé putovala „Zlatá Niké Rokytnice“ do naší obce.

Volejbal
Volejbalisté se v jarním kole umístili v okresním přeboru mužů celkově na 3. místě,
z 10 soutěžících družstev. Během sezony se vystřídali tito hráči: Novák Alois, Nosek Jan,
Moudrý Jaroslav, Piálek Jaroslav, Carda Stanislav, Nováček Jiří, Polický Miloš, Papula
Jaromír, Všetečka Vladimír, Všetečka Josef.

ZTV
Dnem 20. října byla opět obnovena činnost základní tělesné výchovy sokola. V úterý
cvičí mladší žákyně, starší žákyně a dorostenky a ženy, ve čtvrtek mladší žáci, starší žáci a
dorostenci a muži.
Během roku provedli volejbalisté oplocení volejbalového kurtu u sokolovny, zřídili
klubovnu a velmi rádi by v příštím roce pokryli hřiště antukovým povrchem.
Oddíly kopané i volejbalu dosáhly celkem dobrých výsledků. Proto bylo na výroční členské
schůzi Sokola poděkováno hráčům za úspěšnou reprezentaci naší obce a funkcionářům i
všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu dlouhodobých soutěží vyslovena pochvala za jejich
houževnatou a vytrvalou práci. Bez jejich obětavosti by se těžko mohlo v naší obci sportovat
v takovém rozsahu.
Rok 1977 se v obci vyznačoval plněním usnesení a závěrů XV. sjezdu KSČ. V tomto
duchu bylo zaměřeno veškeré dění a práce MNV, JZD, HAD i všech společenských
organizací, sdružených v Národní frontě.

Velká pozornost všech orgánů byla věnována plnění úkolů druhého roku šesté
pětiletky obsažených ve volebním programu Nár. fronty a to zvláště výstavbě druhé třídy
mateřské školy a zaklenutí potoka. Již od počátku roku byla rozvinuta socialistická soutěž na
počest 60. výročí VŘSR, do které se zapojily naše družstva, společenské organizace a téměř
všichni naši občané.
Zásluhou všech funkcionářů v obci se podařilo veškeré plánované úkoly na r. 1977
beze zbytku zabezpečit a splnit. I většina našich občanů přistupovala k těmto úkolům
zodpovědně a se zájmem o rozvoj naší obce. Důkazem toho, že veškerá snaha a práce nebyla
marná je ocenění i vyšších orgánů, kdy za splnění všech plánovaných úkolů MNV za tento
rok obdržel čestné uznání rady ONV s finanční odměnou 25 000 Kčs.
V průběhu roku nebylo rovněž opomíjeno na dobrou organizaci kulturních i
politických akcí, jako byl 1. a 9. květen, VŘSR i jiné významné události. Veškerá tato činnost
byla řízena jednotným plánem kulturně výchovné činnosti, který po řádném projednání a
schválení v orgánech se stal usnesením pro veškerou veřejnost v obci.
Hodnotíme-li rok 1977 jako celek můžeme říci, že to byl rok, který byl opět velkým
přínosem pro rozvoj naší obce a zároveň dobrým nástupem do 3. roku šesté pětiletky, kdy celá
naše vlast oslaví 30. výročí vítězství pracujícího lidu nad reakcí.
Zápis projednán a schválen dne 28. března 1978 v komisi školské a kulturní a dne
30. května 1978 v radě MNV.

