1978
30. výročí Vítězného února
Tento rok si všechen československý lid připomněl 30. výročí vítězství pracujícího
lidu nad reakcí a obrovského vítězství, kterého dělnická třída pod vedením KSČ před 30 lety
dosáhla a stala se důležitým mezníkem v našich novodobých dějinách. Únor 1948 navázal
v plné míře na květen 1945 a představuje jeho přímé pokračování. Zdrojem únorového
vítězství byla správnost politiky KSČ pod vedením Kl. Gottwalda, prvního dělnického
prezidenta, jehož jméno zůstane navždy spjato s porážkou buržoazie v r. 1948.
Za 30 let se podařilo v Československu vybudovat vyspělou socialistickou společnost,
která skýtá občanům všechny sociální jistoty a výhody, o nichž se předešlým generacím ani
nesnilo.

VO KSČ
Hlavní náplní práce a činnosti organizace v uplynulém období bylo zajištění všech
politických a hospodářských úkolů v naší obci, zajištění realizace úkolů z vyšších stranických
i státních orgánů i ostatních úkolů, týkajících se práce a života obyvatel naší obce. Vedle
plnění uvedených úkolů byla práce organizace řízena rozpracovaným opatřením a usnesením
závěrů XV. sjezdu KSČ, usnesením 11.pléna ÚV KSČ, okresní a krajské konference KSČ,
které byly konkretizovány na podmínky naší obce. Byly v něm zakotveny úkoly komunistům
v národním výboru, členům strany a vedoucím funkcionářům v JZD, ZO SSM, v odbočce
SČSP, TJ Sokola, Svazarmu, SPO a komunistům v MV NF. Plnění usnesení z výroční členské
schůze, které bylo v průběhu roku doplňováno, bylo až na plnění úkolů ve zkvalitnění práce a
činnosti SSM, založení další BSP v JZD, splněno a stalo se tak vodítkem pro další práci
organizace. Schůzová činnost probíhala přesně podle schváleného plánu práce. Bylo konáno
11 členských schůzí a 3 schůze veřejné. Schůzí výboru bylo konáno 29. Trvalým problémem
zůstává účast členů VO na členských a veřejných schůzích. Nízká účast je ovlivňována
skutečností, že 44% členů je starších 60 let. V tomto roce došlo k výměně předsedy. Namísto
s. Františka Kopečného převzal tuto funkci s. Miroslav Novotný, zaměstnanec JZD,
Rokytnice č.112. Organizace přijala 1 kandidáta z řad členů JZD. K 31.12 má organizace 47
členů, z toho 15 žen.
Za účinné pomoci složek NF a v úzké spolupráci se ZO KSČ HAD, stranickými
skupinami a MNV byly organizovány v obci oslavy 30.výročí Vítězného února, 1.a 9.května,
34.výročí SNP, 60.výročí vzniku ČSR a 61.výročí VŘSR. Mimo těchto politických událostí
věnovala stranická organizace pozornost kulturním a tělovýchovným akcím a mimo jiné za
spolupráce SPOZ slavnostnímu setkání všech našich důchodců s funkcionáři obce.
Významnou součástí stranického života je stranické vzdělávání. I v tomto roce bylo
stranické vzdělávání ve VUML při OV KSČ v Třebíči. Do základního kroužku byli vybráni
soudruzi starší generace, v kroužku večerní školy si zvyšují svoje politické znalosti mladší
členové. Večerní školu Marxismu-leninismu navštěvuje 1 člen.
Hodnotíme-li výsledky VO KSČ za rok 1978, můžeme říci, že přeš určité nedostatky a
obtíže o kterých bylo již hovořeno, byla práce této organizace úspěšná. Bude však třeba
nesložit ruce v klín, ale hledat další cestu ke zvýšení politického a organizátorského úsilí,
vycházejíce z pozitivních výsledků, kterých organizace dosáhla. Jedině tak bude organizace
plnit a v praxi uplatňovat vedoucí úlohu strany, která jí v naší soc. společnosti přísluší.

MNV
Rok 1978, třetí rok šesté pětiletky, svým významem úzce navazoval na rok 1977 a
úkoly stanovené ve volebním programu NF byly beze zbytku zajišťovány a vytvořeny
všechny podmínky pro to, aby byly splněny. Tento rok nezůstal nic dlužen oproti rokům
minulým, zvláště ve výstavbě obce v rámci zlepšování životního a pracovního prostředí všech
našich občanů.
V tomto roce bylo pokračováno v akci „Z“ na V.etapě zaklenutí potoka Rokytná, na
které bylo prostavěno 380 000,- Kčs a vytvořena hodnota díla 500 000, - Kčs. Naši občané na
této akci odpracovali 7 723 brig. hodin. Tato akce nebyl ještě v tomto roce dokončena a
přechází dle plánu k dokončení v příštím roce. Za spolupráce JZD byla vybudována nová
místní komunikace, která spojuje horní část obce k Veverce se spodními dražkami přes
vykoupenou zahradu od Jaroslava Václavka č.47.
Nemalá pozornost byla věnována i neinvestičním akcím jako údržbě veřejné
kanalizace, veřejnému osvětlení, místnímu rozhlasu, údržbě ZDŠ a MŠ, obřadní síně apod.
Zvláště údržbě veřejné kanalizace byla věnována velká péče, neboť od 1.9.1978 převzaly
kanalizaci v obci do správy JM Vodovody a kanalizace Brno, závod Třebíč.
Vedle tohoto budovatelského úsilí plnil MNV i úkoly, které vyplývají z jeho
mnohostranné činnosti. Šlo především o veřejné záležitosti, zásobování, kulturní činnosti,
sociální politiku, vyřizování soukromých potřeb občanů apod. MNV zajišťoval i povinnosti,
které souvisí s plněním orgánu správy a státní moci. Nemalá pozornost byla věnována
výstavbě ZDŠ, kdy MNV po mnoha jednáních s vyššími orgány konečně dosáhl souhlasu,
aby výstavba ZDŠ byla uskutečněna v naší obci. Při posledním jednání na ONV plán. odboru
dne 11.10 byla schválena změna v návrhu na výstavbu této ZDŠ. V původním návrhu bylo
uvažováno s výstavbou 13ti třídní školy. Vzhledem k probíhajícím změnám v základním
školství a po novém zjištění stavu dětí školního věku v obvodu plánované školy bylo
dohodnuto vybudovat v obci základní školu devíti třídní. Generálním projektantem této
stavby je Stavoprojekt Jihlava a bylo dohodnuto, že projektová dokumentace bude dodána
tak, aby stavba mohla být zahájena od II.poloviny příštího roku inženýrskými sítěmi.
V průběhu roku se rada MNV sešla na svých schůzích celkem 21x s průměrnou účastí
97,5%, plenární zasedání bylo konáno 7x s průměrnou účastí poslanců 84,5%. Jedno plenární
zasedání bylo slavnostní na počest 30.výročí Vítězného února. Komise veřejného pořádku se
sešla 10x, komise stavební a bytová 11x, komise finanční a sociální 9x a komise školská a
kulturní také 9x. Nejaktivnější komisí je komise stavební a bytová, která se schází pravidelně
a všichni členové komise mají velký zájem o tuto práci a společně zabezpečují všech úkoly,
které vyplývají z pravomoci komise.
MNV věnoval pozornost i rozpracování usnesení a organizačnímu opatření
k zabezpečení úkolů vyplývajících z 11. zasedání ÚV KSČ, krajské a okresní konference
KSČ. V tomto rozpracování se zaměřil na oblast kulturně výchovné činnosti, na oblast
politicko-organizační činnosti, oblast ekonomicko-sociální atd. Ve všech těchto oblastech
rozpracoval úkoly na podmínky naší obce a zvláště pak na plnění volebního programu NF na
léta 1978 – 1980. Patřičnou pozornost věnoval i kulturně výchovné činnosti , práci mladých
poslanců a zajištění všech významných akcí, které se v naší obci v průběhu let pořádají.
Práce MNV a všech komisí byla řízena samostatnými plány práce, vydanými a
přijatými usneseními nadřízených orgánů i přijatými usneseními plenárního zasedání MNV.
Na schůzi plenárního zasedání MNV, konaného dne 19. března byl schválen tento
rozpočet:

Příjmy:
Daň z příjmů obyvatel
Daň zemědělská
Daň domovní
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Příjmy z vodního hospodářství
Příjmy ze stavebnictví
Příjmy za stravné
Příjmy z kina
Příjmy z vnitřní správy
Nájmy z bytů
Příjmy z fondu rezerv a rozvoje
Místní poplatky
Ostatní nahodilé příjmy
Sdružené prostředky na výstavbu MŠ
Sdružené prostředky na vybavení MŠ
Státní fond vodního hospodářství
Globální dotace od ONV
Účel. subvence na investiční výstavbu
Účel. prostředky ostatní
Celkové příjmy
Výdaje:
Vodní hospodářství
Požární ochrana
Agitační středisko, obřadní síň
Koupaliště
Odvoz odpadků
Veřejná zeleň
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Bytové hospodářství
Mateřská škola
Základní devítiletá škola
Školní potřeby
Školní jídelna
Kultura
Kino
Správa MNV
Akce „Z“ zaklenutí potoka
Investice
Celkové výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů

Rozpočet
2 700,2 600,24 600,3 300,3 800,2 000,20 000,50 000,18 000,15 000,30 000,700,380 000,275 000,827 700,-

25 000,10 000,24 000,6 000,10 000,2 000,37 000,4 000,5 000,32 000,49 000,3 000,81 000,8 700,66 000,85 000,380 000,827 700,-

Dosažená skutečnost
962,4 218,25 678,3 360,3 760,3 914,25
936,73 341,30
13 956,18 965,20
14 099,10
44 366,97
3 000,400,96
80 437,95
37 437,95
380 000,265 000,137 500,30 700,1 142 456,08

24 510,49
12 281,10
35 542,09
4 887,38
3 266,55 621,39
493,966,60
93 612,28
63 724,90
3 169,40
97 322,20
21 599,50
67 214,59
109 833,56
384339,75
158 154,1 136 538,23

+ 5 917,85

Socialistický závazek
Na počest 30. výročí Vítězného února zapojil se místní národní výbor do socialistické
soutěže národních výborů okresu Třebíč a uzavřel tento závazek:
A) Investiční část akce „Z“ hodnota díla náklady
závazek
skutečnost
Zaklenutí potoka V.stavba 500 000,384 000,7 000 hod.
7 720 hod.
B) Neinvestiční část akce „Z“
závazek v hod.
skutečnost v hod.
Údržba a úklid veřejného prostranství 17 250 hod
17 710 hod.
Údržba zeleně
1 280 hod
4 150 hod
Údržba bytového fondu
5 050 hod.
6 080 hod.
Závazky společenských organizací na odpracování brigádnických hodin:
závazek
skutečnost
TJ Sokol
1 110
1 200
SSM a PO
930
1 050
SPO
701
750
SČSP
138
250
Svazarm
395
400
ČSŽ
212
230
ČČK
284
220
SRPŠ
1 231
1 300
ČSZO
382
400
MS
715
750
Jiné organizace
353
450
Pro zabezpečení úkolů volebního programu NF a splnění soc. závazku byly prováděny
v obci agitační dny a to ve dnech 19.2, 22.4 a 14.10. 36 agitátorů navštívilo všechny rodiny
v obci a při návštěvách hovořili o perspektivách obce a plnění volebního programu NF.

SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti v tomto roce provedl pět akcí vítání dětí do života, kdy
bylo přivítáno 17 dětí. Pravidelně předával nebo zasílal písemná blahopřání k narození dítěte.
V obřadní síni uzavřelo 11 snoubeneckých dvojic manželství. Z celkového počtu bylo 9
s církevním požehnáním. Byly vydány tři delegace sňatku do jiných míst. V obci bylo 14
úmrtí, z toho 9 církevních a 5 občanských pohřbů. Sbor zajistil při 4 církevních pohřbech
rozloučení se zemřelým. Při úmrtí je pravidelně předávána písemná kondolence pozůstalým a
připravována rozhlasová relace.
Dále sbor uskutečnil dvě besedy s branci před nástupem vojenské základní služby,
jednu besedu s vojáky po příchodu z vojenské základní služby, jednu besedu s rodiči
prvňáčků, jednu besedu s důchodci, jedno setkání 30tiletých u příležitosti 30. výročí
Vítězného února, slavnostní zahájení školního roku, ukončení školního roku, podílel se na
zajištění pionýrského slibu apod. Při dosažení kulatého výročí občanů (50, 60, 70, 75, 80, 90)
bylo zasláno 29 občanům písemné blahopřání k životnímu jubileu, navštíveno 8 občanů při
životním jubileu a provedeno 22 relací v místním rozhlase.
Práce sboru byla v průběhu roku projednávána 4x v radě MNV, 2x na plenárním
zasedání MNV a v MV NF. Činnost sboru byla ze strany těchto orgánů, ale i ze strany
občanů, hodnocena jako dobrá. Činnosti sboru nejvíce napomáhá ČSŽ a SSM.
Za spolupráce ČSŽ a OB připravil sbor na 2. prosince ve 13.30 hodin besedu
s důchodci. Beseda se uskutečnila v sále sokolovny. Zahájení provedla předsedkyně sboru s.
Hrůzová. Poté přednesl slavnostní projev předseda MNV s. Špaček. V kulturním programu
vystoupili žáci mateřské školy pod vedením ředitelky s. Praisové a pěvecký kroužek 10 žen

ČSŽ s pásmem písní a 2 členky SSM s přednesem básní. Po tomto kulturním pásmu byla
uskutečněna beseda s funkcionáři obce, při které se důchodci zajímali hlavně o připravovanou
výstavbu ZDŠ. Po ukončení besedy bylo podáno občerstvení (párek nebo guláš), zákusky a
limonáda. Na přípitek bylo podáváno víno. K poslechu vyhrávala hudba místní dechové
skupiny. Na závěr tohoto setkání připravila místní osvět. Beseda zábavný pořad se skupinou
Junior z Brna pod názvem „Dnes Vás baví Pantůčci“. V tomto zábavném pořadu vystoupili
přední brněnští umělci jak Zbyšek a Lubor Pantůčkovi, zpěvačka Jana Matysová, Jiří Látal a
jiní. Po tomto zábavném pořadu byla beseda zakončena. Na této besedě bylo přítomno 270
občanů. Na občerstvení přispělo myslivecké sdružení 2 ks srnčího, kuchařky ŠJ upekly
zákusky a JZD přispělo finanční výpomocí.

JZD
Naše družstvo hospodařilo letos na výměře 1315 ha, z toho orná půda činila 1 084,98
ha, zahrady 2,11 ha, sady 5,27 ha, louky 116,87 ha a pastviny 28,58 ha. Od 1.1.1978 je naše
družstvo na okrese nejmenší. Hlavní vliv na hospodaření družstva má rostlinná výroba, ve
které dosahuje družstvo nadprůměrných výnosů. V živočišné výrobě se vyskytují nedostatky
v plnění dodávkových úkolů v mléce a rovněž odchov selat je nízký a pod průměrem okresu.
Z plochy 568 ha bylo celkem sklizeno 2 875 t zrna, což představuje 5,06 t na ha. Je to
dosud v historii JZD nejvyšší výnos. V socialistické soutěži Krajské zemědělské správy
družstvo splnilo podmínky a obdrželo Čestné uznání za výnos nad 5 t v bramborářské oblasti.
Struktura pěstovaných plodin:
pšenice ozimá
275 ha prům. ha výnos
ječmen jarní
240 ha
oves
53 ha
brambory
110 ha
kukuřice
110 ha
jetel červený
107 ha
vojtěška
28 ha
víceleté trávy
68 ha
louky
117 ha
mák
20 ha
len
20 ha
řepa krmná

4 ha

JZD mělo pro rok 1978 tyto dodávkové úkoly:
plán
obilí
760 t
brambory
1550 t
mák
18 t
len stonek
60 t
len semeno
8t
mléko
1 050 000 l
maso celkem
2 040 q
z toho hovězí
740 q

suchý
suchá
suché
suché
stonek
sena

5,5 t
4,8 t
4,3 t
24 t
28,7 t
4,8 t
5,8 t
4,6 t
5,1 t
7,2 q
3,5 q
7,2 q
34,5 t

skutečnost
760 t
1680 t
14,5 t
70 t
8t
1 053 280 l
2 113 q
797 q

Kooperace Sádek dodala na úkol JZD 1 400 q hovězího masa a společný zemědělský
podnik v Třebíči 300 q vepřového masa. Celkem naše družstvo dodalo 3 813 q masa, což
představuje 308 kg masa na ha zem. půdy. Průměr okresu činí 287 kg.

Začátek jarních prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek byl proti jiným
rokům zpožděn a první zrno bylo do půdy zaseto až 31. března. Během 10 dnů setí jařin
skončilo. 9. června započalo senážování. Žně byly ve srovnání s průměrem minulých let o 14
dnů zpožděny vlivem nevyrovnaného zrání a celkově chladnější vegetace. První sklizené zrno
bylo s pole odvezeno 14.8. Žně se naplno rozběhly až 20. srpna. Největší počet kombajnů,
které jezdily v porostech obilovin byl 13 ks, průměrně sklízelo zrno 9 kombajnů. Největší
denní množství obilí bylo namláceno 25. srpna ve výši 41 vagónů. Žně skončily 5. září a byly
velmi úspěšné, neboť se sklidilo v historii JZD největší množství obilí. V čistém stavu bylo
namláceno 287,5 vagónů s prům. ha výnosem 5,06 t, což znamená 7. místo v okrese, kde byl
dosažen prům. výnos 4,56 t na ha.
Brambory se začaly sázet 17. dubna a dosázeny byly 16. května. Vzcházet začaly
koncem května až začátkem června. Sklizeň brambor byla zahájena 11. září nasazením 1
sklízeče. Během 3 dnů byly nasazeny oba deskové kombajny, které sklidily 105 ha, tj. 95%.
Sklizeň brambor byla ukončena 24. října. Školní brigády pomáhaly při třídění brambor,
pracovaly jako osádky na sklízečích brambor a pouze 5 ha brambor posbíraly ručně. 90%
sklizně bylo přetříděno na posklizňové lince, kde na třídiči TB-150 se pracovalo ve
dvousměnném provozu. Ve dnech příznivého počasí se však třídilo jen na 1 směnu a
brigádníci pomáhali při sklizni máku a lnu. Celková sklizeň v čistém stavu činí 2 640 t
brambor z plochy 110 ha, tj. 24t na ha. Tímto výnosem se JZD dělí o 2. - 4. místo v okrese.
Plánované stavy skotu byly ke konci roku splněny, i když v některých měsících
splněny nebyly. Během roku se narodilo 341 telat.
plán
skutečnost
Skot celkem
630
633
Z toho dojnic
342
345
Dojivost na 1 dojnici
3 135 l
3 259 l
Odchov telat od 110 ks krav
99 ks
101 ks
Průměrný přírůstek na kus/den u jalovic
0,65 kg
0,67 kg
Na úseku výroby mléka je nutné vyrovnat rozdíly v užitkovosti v kravíně
Markvarticích a Chlístově, kde je užitkovost o 150 l menší než v kravíně v Rokytnici.
plán
skutečnost
Prasata celkem
1050
1 248
Prasnice
90
90
Během roku se narodilo 1543 selat, z toho jich uhynulo 66 ks.
Užitkovost u předvýkrmu a u prasat v žíru je dobrá a družstvo se řadí k předním
družstvům na okrese. Horší je to s odchovem selat na 1 prasnici, kde je družstvo naopak mezi
posledními družstvy na okrese. Tato situace trvá již několik roků a jako jednu z hlavních
příčin lze hledat v nedostatečných stájových kapacitách pro ustájení prasnic a odchov selat. Je
proto nezbytně nutné vybudovat stájové kapacity na odchov selat.

Odchov selat na 1 prasnici
Průměrný přírůstek ks/den předvýkrm
Průměrný přírůstek ks/den výkrm

plán
18 ks
0,39 kg
0,59 kg

skutečnost
16,5 ks
0,41 kg
0,62 kg

Spotřeba jadrných krmiv
na 1 l mléka
na 1 odstav. sele

plán
0,35 kg
95,76 kg

skutečnost
0,30 kg
59,90 kg

na 1 kg vepřového masa
na 1 krmný den u jalovic
na 1 krmný den u prasat

3,82 kg
1,93 kg
2,59 kg

3,57 kg
1,88 kg
2,49 kg

Ve čtvrtém čtvrtletí byla dokončena a zkolaudována čtyřbytová jednotka, do které se
nastěhovali převážně mladí družstevníci. Náklady na tuto stavbu v r. 1978 činily 740 499 Kčs.
Dále v tomto roce bylo započato s výstavbou další čtyřbytové jednotky. V současné době tato
stavba je rozestavěná v hrubém zdivu.
K 31.12 mělo družstvo 179 pracovníků. K tomuto datu vlastnilo základní prostředky
za 24 927 tis. Kčs. Budovy a stavby mají hodnotu 17 700 tis. Kčs a zbytek jsou pracovní a
dopravní stroje.
Zásoby nakoupeného materiálu činí
1 459 000,Zásoby vlastních výrobků
2 297 000,Zvířata
4 906 000,Podíly provozní
1 843 000,Podíly investiční (SZP, ACHP, ZSS)
3 022 000,JZD věnuje v současné době mimořádnou pozornost mladým lidem. Zlepšují se
pracovní podmínky na pracovištích, poskytují se ochranné a pracovní oděvy. V převážné míře
pro mladé členy družstva staví bytové jednotky. Rovněž po stránce kulturního vyžití členů
jsou velké možnosti. Družstvo pořádá kolektivní zájezdy do divadel, do zahraničí za odměnu
vysílá své členy do SSR, na týdenní rekreace a děti svých členů na pionýrské tábory.
Důchodcům jsou vyrovnávány důchody do stanovené hranice. Za rok 1978 bylo důchodcům
vyplaceno na trvalých příspěvcích 12 000 Kčs a na pravidelných příspěvcích 24 000 Kčs.
V měsíci listopadu byl pořádán zájezd pro důchodce do Janáčkova divadla v Brně. Tento
zájezd se líbil.

Horácké autodružstvo
Ve středisku Rokytnice pracovalo ke konci roku 66 členů. Hlavním úkolem při
zajišťování požadavků jsou dodávky do maloobchodní sítě. Hlavní hmotný ukazatel – výkony
ve velkoobchodní ceně byl splněn na 101,6%. Plán 7 670 000 Kčs, skutečnost 7 793 000 Kč.
Přes problémy v průběhu I. pol. se podařilo ve II. pol. vyrovnat skluz a rovněž tržby od
obyvatelstva byly splněny. Na plán ve výši 322 000 Kčs činily skutečné tržby 328 000 Kč,
což představuje plnění na 101,8%. Splněn byl rovněž kvalitativní ukazatel výroby a to
redukované výkony na 100%, i když vzhledem k odbytovým potížím nebyly splněny dodávky
v maloobchodních cenách. Problémy byly rovněž s plněním ukazatele čistý zisk.
Dobré výsledky v plnění úkolů roku 1978 byly dosaženy pochopením převážné
většiny členů střediska, kteří na požádání vedení nastupovali v závěru roku na prodloužené
směny, příp. v sobotu, aby tak zajistili náhradu za chybějící výkony. Při zajišťování plnění
výrobních úkolů rovnoměrně sehrává značnou úlohu otázka vysoké rozkolísané nemocnosti,
která činila 1 166 dnů, což znamená 10 %. Úsilí hospodářského vedení bude zaměřeno
především na odstraňování příčin nemocnosti a namáhavé fyzické práce. Pro příští rok je
v rámci střediska připravována výstavba laminátové haly na nádvoří střediska, dokončení
stropu nad střihárnou plechu, úpravy podlah a zateplení na rampě u sériové výroby a částečné
zateplení Unimontu.
V tomto roce se projevily odbytové potíže zvláště u plotových rámů, vchodových
branek a vjezdových vrat, a proto bude nutno přistoupit k inovaci výrobků a změně
sortimentu výroby a hledat cesty k výrobě žádaných nových atraktivních výrobků. V tomto
roce se podařilo zahájit výrobu moučných sít o průměru 160 mm a připravuje se výroba PVC

síta z monofilového materiálu a je připravován prototyp střešního nosiče zavazadel na rozvoj
typové řady Škoda.
Při zajišťování plnění náročných úkolů, které jsou na středisko kladeny, je
pomocníkem a k jejich plnění nemalou měrou přispívá organizovaná socialistická soutěž, do
které je trvale zapojeno 5 kolektivů BSP. Činnost všech kolektivů byla orientována především
na splnění státního plánu, na úspory materiálu výrobního i režijního a dále na úspory
elektrické energie. Zvláště na úseku úspory elektrické energie bylo dosaženo velmi dobrých
výsledků, neboť se podařilo v porovnání s rokem 1977 ušetřit cca 30 000 Kčs. Nemalý podíl
mají soutěžící kolektivy i na zlepšování pracovního prostředí na dílnách, kde došlo na řadě
pracovišť k podstatnému zlepšení stavu. Odpracováno na tomto úseku bylo za celou
provozovnu 1 008 brigádnických hodin.
Nejlepšími pracovníky střediska byli vyhodnoceni:
Vejmelka František č. 1
Klobasová Ludmila č. 163
Dokulil Bohuslav č. 159
Všetečka Josef č. 225
Při hodnocení plnění úkolů tohoto střediska můžeme říci, že se podařilo díky pomoci
výboru ZO KSČ a všech komunistů i přes negativní dopady splnit a překročit plánované
úkoly střediska a pomoci tak ke splnění úkolů za celé Horácké autodružstvo.

ZO KSČ HAD
V této organizaci bylo počátkem roku organizováno 23 členů a 1 kandidát. Z tohoto
počtu bylo 12 žen a 12 mužů. Během roku odešly 2 soudružky do důchodu a byly převedeny
do VO KSČ, takže ke konci roku má organizace 22 členů.
Věkový průměr je 44 let. V průběhu roku se organizace zabývala všemi
vnitrostranickými aktuálními otázkami, otázkami hospodářské politiky i všemi ostatními
úkoly, které se v té které době vyskytly k řešení. Celá činnost probíhala podle předem
schváleného plánu práce. Výbor stranické organizace se sešel k jednání celkem 24x
s průměrnou účastí 95%. V průběhu roku se uskutečnilo 11 členských schůzí a 2 veřejné
členské schůze. Účast na nich činila 90%. Pozornost výboru se orientovala především na
plnění plánu výroby, ideologicko-výchovnou činnost včetně zajišťování názorné a osobní
agitace a propagandy na středisku, zkvalitňování členské základny a ideový růst členů. Dobře
je možno hodnotit spolupráci této organizace s organizací VO KSČ a složkami NF při
zajišťování veřejných politických akcí, brigádnické výpomoci pro plnění volebních programů
NF. V rámci uzavřené patronátní smlouvy byly plněny i úkoly související s výrobou pomůcek
pro názorné vyučování na ZDŠ.

Společný zemědělský podnik
SZP v Rokytnici byl založen v r. 1972 a je zaměřen na odchov a prodej telat členským
JZD. Kapacita teletníku je 760 ks telat od stáří 10 dnů do 6 měsíců. V tomto podniku je
zaměstnáno 15 pracovníků. V roce 1978 došlo ve SZP k překročení plánovaného přírůstku o 2
dkg na ks a den, skutečně dosažený přírůstek byl 0,685 kg. Spotřeba jadrných krmiv na 1 kg
přírůstku činila 2,27 kg. V první polovině roku se přikročilo k opravě druhé rostlinné haly,
stropu a střešní konstrukce. V letních měsících provedli zaměstnanci nátěr zásobníků krmiv.
Ze zatravněných ploch na provoz podniku v Rokytnici zaměstnanci usušili 80q sladkého
sena. K zabezpečení náročných úkolů roku 1978 zaměstnanci vyhlásili socialistický závazek,
který byl ve všech bodech splněn. Kromě pracovních úkolů se zaměstnanci SZP zúčastňují
politických a kulturních akcí v obci i v rámci celého SZP v Třebíči.

Oslavy 30. výročí Vítězného února
Oslavy 30. výročí Vítězného února v naší obci se konaly 24. února v sále místního
kina. Po slavnostním projevu následovala kulturní vložka, kterou předvedli žáci místní ZDŠ.
Poté složilo 25 jiskřiček pionýrský slib. Následovala beseda funkcionářů s přítomnými
pionýry, všichni si společně zazpívali známé písně při doprovodu harmoniky a když se
rozcházeli byli všichni šťastni, že mohou žít v této krásné zemi.

Oslavy MDŽ
Oslavy MDŽ se konaly v neděli 5. 3. v sále sokolovny. Pořadatelem těchto oslav bylo
SRPŠ a NF. Na těchto oslavách bylo přítomno asi 200 občanů, především žen – matek.
V kulturní vložce vystoupili žáci mateřské školy a žáci místní ZDŠ s pěkně připravenými
písněmi, tanečky, scénkami a básničkami. Slavnostní projev přednesl předseda NF, který ve
svém projevu zdůraznil význam tohoto svátku žen a poblahopřál všem přítomným ženám
k jejich svátku.
Dne 7.3. byly funkcionářky, poslankyně, členky VO KSČ a ZO HAD a
zaměstnankyně MNV přijaty funkcionáři obce. Přijetí se uskutečnilo v sále místního
pohostinství. Po proslovu předsedy NF byla uskutečněna živá beseda a zábava. Bylo podáno
menší občerstvení a funkcionáři obce předali ženám malou pozornost (kazetu s mýdlem a
voňavkou) a poblahopřáli jim k jejich svátku. K tanci a poslechu přišli zahrát hudebníci
místní dechové hudby. Přítomno bylo 43 žen.

Oslavy 1. máje
V 6 hodin ráno vyšel od budovy JZD budíček, kterého se zúčastnili pionýři, svazáci,
sportovci, členové JZD, zaměstnanci HAD, funkcionáři obce a ostatní občané. Průvod prošel
obcí a skončil na návsi. Do pochodu vyhrávala hudba místní OB.
Ve 14 hodin vyšel od koupaliště velký manifestační průvod většiny našich občanů a
občanů ze širokého okolí. Průvod prošel obcí a po projití se seřadil na návsi. K přítomným cca
1400 občanům přednesl hlavní projev místopředseda ONV s. Pata, který přítomné seznámil
s výsledky úkolů na našem okrese. Oslavy byly zakončeny Písní práce. V 15.30 bylo
uspořádáno na hřišti kopané sportovní odpoledne. Oslavy byly zakončeny večer májovou
veselicí v sále pohostinství, kde k tanci i poslechu vyhrávala místní dechová hudba.

Oslavy 9. května
V předvečer oslav 33. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou se
uskutečnily v 19.00 i v naší obci oslavy. Po slavnostním projevu, který přednesl zástupce OV
KSČ, následovala krátká kulturní vložka, kterou připravili žáci místní ZDŠ. Po té byl položen
zástupci VO KSČ věnec k Památníku padlých. Závěrem prošel obcí lampiónový průvod. Na
oslavách bylo přítomno cca 550 občanů.

Oslavy MDD
Dne 18. června ve 14.00 již tradičně se konaly v naší obci oslavy Mezinárodního dne
dětí, jejichž pořadatelem byl ČČK a SRPŠ. Od ZDŠ vyšel průvod dětí a občanů ke koupališti,
kde se tyto oslavy konaly. Za spolupráce škol, SRPŠ a ČČK si děti připravily pěkný kulturní
program, hry a soutěže. Celé oslavy byly doprovázeny hudbou místní dechové skupiny.
Dětského dne se zúčastnilo asi 300 občanů.

Oslavy 61. výročí VŘSR
Dne 6. listopadu v 17 hodin u Pomníku padlých se konala vzpomínka na 61.výročí
VŘSR. Po kulturní vložce byl za doprovodu místní dechové hudby položen věnec. Po
slavnostním projevu následoval lampiónový průvod obcí.

MLK
Místní lidová knihovna měla ke konci roku ve svém fondu 2 277 svazků, přírůstek za
tento rok činil 147 nových svazků. Počet čtenářů byl 135, výpůjček knih dosáhl 5 136 knih a
1 148 periodických časopisů. Plán byl překročen o 1 784 svazků.
Kulturně výchovná činnost byla zaměřena hlavně k 30. výročí Vítězného února,
Březen – měsíc knihy. Knihovnice, M. Foitová, ve spolupráci se ZDŠ a PO uskutečnila
besedy s mládeží, soutěže, výstavky knih, nástěnky a relace do místního rozhlasu.
V okresní soutěži získala naše knihovna čestné uznání a titul „Vzorná knihovna“. Jako
odměnu obdržela knihy v ceně 805 Kčs.

Kulturní akce
V roce 1978 se v naší obci konaly tyto kulturní akce:
14.1. Sokolský ples
TJ Sokol
21.1. Požárnický ples
SPO
28.1. Všedělnický ples
KSČ, SSM
4.2. Maškarní průvod obcí
TJ Sokol
4.2. Maškarní ples
TJ Sokol
19.2. Dětský maškarní ples
ČČK
26.3. Velikonoční taneční zábava TJ Sokol
8.4. Taneční zábava
SSM
15.4. Taneční zábava
SPO
3.5. Akrobacie na laně, jízda smrti, žongléři
13.5. Poutní taneční zábava
TJ Sokol
14.5. Poutní taneční zábava
TJ Sokol
17.6. Taneční zábava
TJ Sokol
8.7. IV. letní karneval
SPO
18.8. Taneční zábava
SPO
15.9. Taneční zábava
TJ Sokol
7.10. Vinobraní
TJ Sokol
21.11. Pásmo ruských pohádek
Horácké div. Jihlava
ZDŠ
25.11. Kateřinská taneční zábava TJ Sokol
2.12. Estráda „Dnes Vás baví Pantůčci“ OB
9.12. Mikulášská taneční zábava ČSŽ, ČČK
26.12. Poslední leč
MŠ
31.12. Silvestrovská taneční zábava TJ Sokol

280 návštěvníků
160 návštěvníků
300
1050
320
220
270
300
350
230
300
300
310
380
450
300
280
70
150
380
150
350
400

Zdražení lihovin
Od 11. 11. byly zdraženy lihoviny a vína o 25-45% (rum o 20 Kčs na 1 litr, víno o 6
Kčs apod.). Dále došlo ke zvýšení cen u některých osobních vozidel cizí značky asi o 4 000
Kčs.

Evidence obyvatel
Přistěhováni:
Hobzová Stanislava č.79
Plhal František č.244
Plhalová Marie č.244
Plhalová Lucie č.244
Fendrych Stanislav č.240
Fendrychová Jana č.240
Fendrych Roman č.240
Fendrych Stanislav č.240
Vrzal Lubomír č.132
Hobzová Martina č.79
Hobza Pavel č.79
Hobza František č.79
Barták Pavel č.135
Klobasová Věra č.146
Kostelník Jan č.28
Machovcová Jana č.199

Blažková Věra č.10
Dotková Diana č.10
Janecký Lubomír č.246
Janecká Vlasta č.246
Janecký Michal č.246
Ježková Jana č.148
Ježková Jana č.148
Ježková Naděžda č.148
Ježková Petra č.148
Kneslík Ladislav č.244
Kneslíková Jitka č.244
Vodičková Hana č.246
Vodičková Petra č.246
Vodička Zdeněk č.246
Vodička Zdeněk č.246

Odstěhováni:
Štork Pavel č.137
Svobodová Milada č.30
Puchnar František č.240
Puchnarová Svatava č.240
Puchnarová Svatava č.240
Puchnar Radek č.240

Urbánková Ludmila č.71
Všetečka Josef č.225
Křížková Ludmila č.35
Kafková Jana č.145
Machovec Herman č.172

Narozeni:
Fučík Aleš č.201
Plhalová Lenka č.244
Vrzalová Monika č.132
Barták Tomáš č.196
Bulová Hana č.25
Chromá Iveta č.29
Svobodová Petra č.194
Bazalová Lenka č.2
Tomek Petr č.202

Pokorný Bohuslav č.51
Špačková Erika č.127
Moudrá Simona č.222
Hrůzová Karla č.12
Bartíková Dagmar č.135
Roupec Josef č.219
Ježková Dita č.34
Píšová Dana č.231

Zemřelí:
Lampíř Jiří 66r. č.123
Skoumal Jan 80r. č.150
Hobzová Marie 83r. č.12
Novotný Vincenc 78r. č.137
Prokopová Anna 83r. č.16
Skoumalová Božena 68r. č.82
Böhm Jaroslav 68r. č.53
Hobzová Antonie 83r. č.79
Weigner Jan 55r. č.113
Kuthan František 90r. č.193
Svoboda Karel 59r. č.145

Machovcová Františka 78r. č.172
Kuthanová Františka 82r. č.173
Špačková Františka 47r. č.35
Uzavřeli manželství:
Antonín Urbánek, Chlístov –
Pavel Štork č.137
–
Pavel Bartík, Chlístov
–
Antonín Svoboda, Budíkovice –
Jan Kostelník, Šumperk
–
Antonín Klobas č.146
–
Richard Trnavský č.192
–
Ludvík Machovec č.199
–
Bohuslav Píša, Hrušov
–
Josef Všetečka č.225
–
Antonín Kopecký, Břeclav –
Antonín Blažek č.10
–
Karel Křížek, Třebíč
–
Kamil Kružík č.238
–

Ludmila Cardová č.71
Ivana Chrámecká, Třebíč
Dáša Příhodová č.135
Milada Bartejsová č.30
Anna Bartejsová č.28
Věra Nováčková, Markvartice
Eva Ježková č.55
Jana Dvořáková, Markvartice
Dana Nováková č.231
Dana Charvátová, Stařeč
Zdenka Kudrnová č.240
Věra Dotková, Třebíč
Ludmila Špačková č.35
Ladislava Hybnerová, Želetava

Stavy hospodářského zvířectva
Stavy hospodářského zvířectva u chovatelů v obci:
slepice
1237 ks
kohouti
69 ks
husy
kachny
14 ks
krůty
6 ks
kozy
11 ks
ovce
10 ks
koně
2 ks
krávy
4 ks
skot
6 ks
prasata
69
ks

21.1
25.3
15.4
22.4
17.6
24.6
24.6
8.7
15.7
29.7
29.7
26.8
7.10
16.12

Počasí
Od poloviny ledna do konce února velké množství sněhu, takže se dalo v této době
lyžovat. Mrazy mírné, největší mráz byl ke konci února -19°C. po těchto mrazech přišla
obleva a sníh se do týdne ztratil. První týden v březnu teplý, denní teploty až +10°C, později
opět chladno. Velikonoce 26. - 27.března, bez sněhu, teplota ve dne +5°C. Začátek dubna
teplý. 7.4 napadlo tolik sněhu, že se muselo prohrnovat. Neměl však trvání. Přes den stále
sněhové přeháňky s deštěm. 20. dubna první bouřka s deštěm. Konec dubna deštivý, chladný.
Na 1. máje přeháňky, vítr, denní teplota 10°C. 7. - 9.5 celé dny pršelo. Na zmrzlé 11. 5. mráz
-4°C, sněhové přeháňky, celé odpoledne pod nulou, za poledne +2°C. 13.5 deštivo, teplota
+6°C. 14.5 (na pouť) dopoledne zamračeno, odpoledne oteplení, vyšlo slunce, teploty 1416°C. 15.5 na Žofii nepršelo, teploty 18°C, slunce. Kvetou jenom třešně, ostatní stromy jsou
zavité. Do konce května chladno, každý den prší. Od 30.5 nastal velký obrat, denní teploty
+23-30°C. 1.6 se již začaly děti koupat. První týden hezké letní počasí, v druhém týdnu již
zamračeno, chladněji, v třetím týdnu přes den teplo, noci jsou však chladné, přes den fouká
vítr, začíná být velké sucho. 24.6 konečně přišel déšť, který byl velmi nutný na obilí, které již
začínalo usychat. Sena již sklizena. V červenci stále chladno, každý den přeháňky nebo
bouřky, noční teploty 5-8°C. Nedá se vůbec koupat. Obilí a brambory jsou pěkné, kukuřice
skoro neroste. Od 24.7 tepleji, denní teploty 25°C, možnost koupání. Toto trvá pouze 14 dnů,
pak se zase ochladilo, později pár dnů teplejších a již trvale v noci chladno, velké větry.
Začátek října teplý, denní teploty 15°C, ráno mlhy. 10. listopadu velká námraza, první mrazík
-3°C, jinovatka. 26. listopadu začal padat sníh, do rána napadlo 10cm, teplota -4°C. Sníh se
dlouho neudržel. Prosinec teplý, vánoce bez sněhu, teploty kolem 0°C.

ČSŽ
Organizace ČSŽ měla ke konci roku 78 členek, z toho 11 členek je organizováno
v KSČ, 2 členky pracují ve výboru VO KSČ, 2 ve výboru ZO KSČ HAD, 5 členek pracuje
jako poslankyně MNV a některé další jsou zapojeny do výborů jiných společenských
organizací.
ČSŽ uspořádal v letošním roce pro ženy dva kurzy. V únoru to byl kurz studené
kuchyně, který proběhl ve dvou etapách a zúčastnilo se ho 70 žen. V březnu byl uspořádán ve
spolupráci s ČČK kurz drhání, která se také těšil velkému zájmu našich žen. U příležitosti
MDŽ navštívily členky ČSŽ babičky nad 80 let, pogratulovaly jim a předaly malý dárek.
Společně s místní skupinou ČČK získaly čestné dárce krve a ze svých řad darovalo 15 členek
krev.
Členky ČSŽ se aktivně zúčastnily předmájového úklidu. Na úpravě u Památníku
padlých a úklidu autobusové čekárny odpracovaly 50 hodin. Na pomoc JZD odpracovaly
hlavně při sklizni máku 110 hodin. Ve spolupráci s MNV provedly sběr železného šrotu. Bylo
sebráno 5 400 kg šrotu a výtěžek z této akce je určen pro potřeby organizace.
Jednou ze zdařilých akcí byl zájezd na Liberecké výstavní trhy. Velmi dobře
organizace spolupracuje se SPOZ. Společně je připravováno Vítání dětí do života, kterého se
zúčastňuje členka výboru, která jménem organizace předá vítaným dětem dárky a pěvecký
kroužek zazpívá ukolébavku. Dále členky organizace byly nápomocny svojí prací na přípravě
a zdárném průběhu besedy s důchodci.
Velmi kladně lze hodnotit činnost pěveckého kroužku, vystupuje při svatebních
obřadech, při vítání dětí do života a při všech ostatních kulturních akcích, pořádaných
Národní frontou.
Členky této organizace se čestně vyrovnaly se svými úkoly i s jednotlivými body
social. závazku, uzavřeného pro tento rok a jejich činnost lze hodnotit jako dobrou.

ČČK uspořádal po plesové sezóně tradiční dětský karneval, který měl u dětí velký
úspěch. Ve spolupráci s ČSŽ byly navštíveny u příležitosti MDŽ občanky nad 80 let, kterým
byl předán menší dáreček a kytička. V jarních měsících byla provedena volba nového výboru
a zvolena nová předsedkyně s. Věra Dlouhá. Dosavadní předsedkyni s. Elišce Kuthanové bylo
za její práci poděkováno.
Zdravotnické hlídky se zúčastnily školení CO, které bylo zaměřeno na odvoz
poraněných do lékařské péče. Členky ČČK spolu s členkou ČSŽ zajistily akci získáváním
dobrovolných dárců krve. V tomto roce darovalo bezplatně krev 36 našich občanů. Nejvíce
daroval Antonín Dokulil po 14té, Jaromír Papula po 10té, Jaroslav Novák po 8. Všem dárcům
bylo veřejně místním rozhlasem poděkováno.
V závěru roku odešel do důchodu obvodní lékař MUDr. Vladimír Šilhavý, který
působil v naší obci již 33 let. S tímto byla uskutečněna při této příležitosti oslava v agitačním
středisku MNV, při které byli přítomni funkcionáři ČČK a funkcionáři obce, kteří předali
MUDr. Šilhavému upomínkové dárky a poděkovali mu za jeho dlouholetou obětavou práci
pro zdraví našich občanů.

ČSZO
ČSZO uspořádal začátkem dubna přednášku o pěstování zeleniny a její uložení na
zimu. Ukázky roubování ovocných stromků provedl zahradník ze Sádku. Již třetí rok
organizace obstarává ovocné stromky, rybíz, angrešt a růže nejen pro zájemce naší obce, ale i
pro zájemce z okolí. Pro rok 1978 objednali 520 ovocných stromků, 120 angreštů, 200 rybízů
a 120 růží. Obdrželi jen asi jednu polovinu, neboť je jich stále velký nedostatek. V r. 1978
dodali do sběrny ovoce do Římova přes 700 kg třešní a 6 700 kg švestek a 700 kg jablek.
Začátkem srpna uspořádali zájezd na květinářskou výstavu do Žirovnice, prohlédli zámek
v Červené Lhotě a v Jindřichově Hradci a největší betlém v republice. Výbor ČSZO převzal
do péče záhony růží před obřadní síní MNV a zdravotním střediskem.

Myslivecké sdružení
Myslivci jako každoročně největší pozornost věnovali krmení zvěře, sázení
jehličnatých stromků, brigádnické pomoci MNV na plnění volebního programu NF a pomoci
JZD při špičkových pracích o žních a sběru brambor. Pozornost rovněž věnovali politickovýchovné činnosti a účasti všech členů na veřejných akcích. V podzimních měsících se
věnovali přípravě a průběhu honů zvěře a dále pak připravované koncepci rozvoje myslivosti
slučování mysliveckých sdružení ve větší celky v rámci našeho okresu.

DV Jednota
Jednota má ve své členské základně 240 členů, z toho 9 členů v dohl. výboru, kteří se
pravidelně měsíčně scházejí na svých schůzích, kde podle zaslaného materiálu projednávají
zaměření kontrolní činnosti v jednotlivých provozovnách. Za tento rok bylo provedeno 36
kontrol a při těchto kontrolách nebylo zjištěno závažnějších nedostatků. Kontroly byly
především zaměřeny na čistotu a pořádek v prodejní místnosti a ve skladovacích prostorách,
na to, aby zboží bylo řádně uloženo, označeno cenovkami, jejichž cena byla zjišťována podle
platných ceníků, dále na to, aby prodavači byli upraveni, měli čisté pláště apod. DV byl
aktivně nápomocen při všech kulturních akcích, které se v obci pořádaly. Při konání Dětského
dne zajišťoval občerstvení. V prosinci uspořádali předvánoční dětskou nadílku, kde bylo
rozdáno dětem 180 králíčků v hodnotě 10 Kčs. Členové DV se aktivně zúčastňují všech
politických akcí pořádaných v naší obci, zúčastňují se agitačních dnů, veřejných stranických
schůzí a plenárního zasedání. Dále jsou brigádnickou pomocí nápomocni MNV v plnění

volebního programu, zúčastňují se brigád při slizni máku, lnu a brambor a při těchto
odpracovali 250 brigádnických hodin. Dále převzali do společné péče prostranství před
pohostinstvím a upravují záhony květin.

Zásobování obyvatelstva
V prodejně potravin byla plánována pro rok 1978 tržba 3 830 000 Kčs a tato byla
překročena o 20 750 Kč, skutečnost tedy činila 3 850 750 Kčs.
V prodejně průmyslového zboží byla plánována tržba 2 485 000 Kčs, skutečnost činila
2 249 500 Kčs. Plán nebyl splněn o 235 500 Kčs z důvodů uzavření prodejny po dobu dvou
měsíců pro onemocnění vedoucího.
V pohostinství na návsi činila skutečná tržba 641 000 Kčs a v pohostinství u
koupaliště 228 000 Kčs.
Nedostatkovým zbožím se jevilo: kakao, čočka, paprika, vnitřnosti, flanelové košile,
punčocháče pro děti, porcelánové zboží apod.

Sport v obci
Oddíl kopané je nejsilnějším oddílem naší TJ. Aktivně v něm sportuje 65 členů
v družstvech žáků, dorostu a v mužstvu dospělých. V současné době družstvo žáků hraje
okresní přebor a družstvo dorostu také okresní přebor. Mužstvo dospělých hraje I.B třídu
v rámci Jm kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost pravidelnou, vyžaduje se její
zajišťování také stálou činnost výboru a funkcionářů, kteří se o jednotlivá mužstva starají.
Kromě členů oddílu, kteří se bezprostředně starají o vedení a trénování jednotlivých mužstev,
je v oddílu zajišťována poměrně rozsáhlá organizační činnost. S přihlédnutím k tomu, že
v průběhu celého roku, jak v jarní, tak v podzimní části, nedošlo žádným organizačním
nedostatkům, je možno hodnotit práci oddílu jako celku dobře. Zvlášť je nutno při této
příležitosti poděkovat ing. Stanislavu Machovcovi za vzorné a obětavé plnění úkolů
spojených s agendou oddílu. Za dlouholetou obětavou činnost v oddíle kopané a
tělovýchovném hnutí bylo výborem oddílu navrženo o postoupení OV ČSTV udělit
vyznamenání ss. Karlu Hrůzovi a Antonínu Novákovi při příležitosti jejich životního jubilea.
V průběhu roku bylo kromě mistrovských utkání sehráno mnoho utkání přípravných.
Celkem sehrála naše tři mužstva 102 utkání. Tento údaj o počtu sehraných utkání svědčí o
tom, že jde o činnost velmi náročnou a rozsáhlou, ať je to práce organizační, příprava hřiště
nebo zajištění finančních prostředků. A tento problém zajištění finančních prostředků je rok
od roku tíživější.

Kopaná
Družstvo žáků je vedené trenéry Pavlem Okřinou, Pavlem Vláčilem a Ludvíkem
Kotrbou. Této práci se věnují s nevšedním zájmem. Toto družstvo skončilo v okresní soutěži
ročníku 1977 – 78 na 1.místě se ziskem 19 bodů z 10 utkání. Dosáhlo vysoce aktivní skóre
67:5 a stalo se tak vítězem skupiny a postoupilo do okresního přeboru. Po podzimní části
v okresním přeboru jsou na 4tém místě ze 7 utkání. Získali 8 bodů a mají pasivní skóre 11:12.
Členská základna u žáků čítá 24 registrovaných hráčů, i když ještě zájemců o tento sport je
v obci daleko více.
Družstvo dorostu, vedené s. Janem Prokopem a ing. Milanem Piálkem, skončilo
v ročníku 1977-78 v okresním přeboru na 2.místě se ziskem 34 bodů ze 22 utkání a aktivním
skóre 59:30. toto mužstvo za sezonu 1977-78 jako jediné z mužstev na okrese nemělo
jediného napomínaného hráče. Toto bylo kladně hodnoceno na aktivu fotbalového svazu OV
ČSTV. Po podzimní části OP dorostu jsou dorostenci na 1. místě se stejným počtem bodů
jako druhé Přibyslavice, jen lepším brankovým poměrem, který mají 51:13 a z 11 utkání
získali 18 bodů.

Po podzimní části soutěže 1977-78 nebylo postavení mužstva dospělých nejlepší.
Proto jarní přípravě byla věnována mimořádná pozornost funkcionářů i hráčů k tréninkům.
V konečném hodnocení sezony 1977-78 mužstvo skončilo na 8. místě I. B třídy skupiny A
JMK se ziskem 26 bodů a aktivním skóre 48:40. Po skončení jarní sezony na vlastní žádost
odstoupil z funkce vedoucího mužstva s. Josef Majzlík. Do podzimní části převzal tuto funkci
hráč Antonín Chromý, který spolu s trenérem Karlem Černým převzali přípravu mužstva. Po
podzimní části je mužstvo na 2. místě se ziskem 18 bodů a aktivním skóre 25:12.
I přes fotbalově náročnou tréninkovou a hráčskou činnost TJ plnila i další
tělovýchovné závazky, mimo jiné získalo 12 hráčů odznak PPOV, 18 členů čestně darovalo
krev.

Turnaj Rokytnic
Ve dnech 13. - 16.července se mužstvo dospělých zúčastnilo turnaje obcí Rokytnic
v Polské lidové republice, kde mužstvo všechny zápasy vyhrálo a získalo tak po třetí Zlatou
Niké Rokytnic. Toto byl nejen sportovní, ale i celospolečenský úspěch, kdy mužstvo svým
chováním a vystupováním dobře reprezentovalo náš okres.

Závěr
Zamýšlíme-li se nad uplynulým rokem, můžeme říci, že přes řadu obtíží a problémů,
které nás doprovázely, byl rok 1978 rokem dobrým a úspěšným. Pokročili jsme opět o krůček
vpřed v plnění programu XV. sjezdu naší strany, vzrostlo materiální i duchovní bohatství
země, v souladu se záměry národohospodářského plánu se dále rozvíjelo naše národní
hospodářství. Úspěšně byl zakončen třetí rok šesté pětiletky. Objem průmyslové výroby
v loňském roce představoval již dvojnásobek objemu výroby z roku 1967. Byla sklizena
dosud nejvyšší úroda zrnin v dějinách naší země. Do užívání naší společnosti byly dány nové
významné stavby na úseku průmyslu, nové úseky silnic, druhá trasa pražského metra, více než
130 tis. nových bytů, velký počet školských, dětských, zdravotnických, kulturních,
obchodních a dalších objektů, které slouží našim pracujícím. Úspěchy, kterých jsme dosáhli
v uplynulém roce nejsou ani malé, jak řekl v novoročním projevu prezident naší republiky, s.
Gustav Husák, a v podmínkách současného světa ani tak samozřejmé, jak se někomu může
zdát. Vyžádaly si nemálo úsilí a překonávání mnohých překážek. Bylo nutno vyvinout mnoho
úsilí, obětavosti na všech úsecích našeho života, aby plánované úkoly mohly být splněny.
Plnění úkolů a celková činnost v naší zemi byla ovlivňována i řadou různých
mezinárodních událostí. Velkou událostí v životě našeho lidu byla návštěva vládní delegace
SSSR, vedená s. Brežněvem v naší zemi, která se tak stala významným podnětem pro další
prohlubování bratrské spolupráce a byla velkým přínosem soc. států v boji za mír. Společným
cílem všech zemí socialistického společenství je, jak to bylo vyjádřeno i u nedávno přijaté
deklarace členských států Varšavské smlouvy, dosáhnout, aby lidstvo vstoupilo do XXI.
století v podmínkách trvalého míru a rozsáhlé mezinárodní spolupráce.
Zápis projednán a schválen dne 18. dubna 1979 v komisi školské a kulturní a dne
19.dubna 1979 v radě MNV.

