1982
Roky úcty ke starším
Úvod
Rok 1982 – vyhlášený jako „Roky úcty ke starším“ – byl 2.rokem sedmé pětiletky.
Nebyl to rok lehký ani jednoduchý. Složitá doba i neklidný svět kladly i na nás mimořádné
požadavky. Naše vnitřní potřeby, ale ve velké míře i důsledky hluboké krize kapitalistického
světa a zaostřená diskriminační opatření imperialismu vůči socialistickým zemím, to vše
vyžadovalo řešit velmi složité úkoly. Podrobně se jimi zabývalo i listopadové zasedání ÚV
KSČ, které schválilo úkoly plánu na rok 1983. Dosažené výsledky nás vcelku opravňují říci,
že v náročné zkoušce naše hospodářství obstálo. Přes všechny těžkosti jsme zajistili plynulý
chod, udrželi dosaženou životní úroveň a asociální jistoty jak nám to ukládá XVI.sjezd KSČ.
Je to výsledek obětavé a angažované práce našeho lidu.
Ve světě pokračuje a nabývá na naléhavosti a závažnosti zápas za odvrácení hrozby
války. Mír, který je základní podmínkou pokojné práce a života národů, je vážně ohrožen.
Reakční síly imperialismu, především USA a někteří jejich spojenci v NATO, vystupňovaly
svou agresivní politiku a podkopávají mírové základy vztahů mezi státy. Lidé na celém světě
si naléhavě uvědomují, že politika horečného zbrojení a konfrontace prosazovaná těmito
silami, zvyšuje riziko světové katastrofy. S plnou vážností je za této situace potřebné znovu
zdůraznit význam, jaký má pro naše národy pevné přátelství, spojenectví a všestranná
spolupráce se Sovětským svazem a dalšími státy socialistického společenství.
Tato zahraniční politická orientace, ověřená historickými zkušenostmi
československého lidu a znovu potvrzená XVI.sjezdem KSČ, je pevnou zárukou naší národní
svobody a nezávislosti, mírového života i dalšího socialistického rozvoje naší vlasti.

VO KSČ
Hlavní důraz na činnosti této organizace byl kladen na realizaci úkolů, vyplývajících
ze závěrů XVI.sjezdu plenárních zasedání ÚV, krajských a okresních výborů KSČ a na
usnesení, přijatá na výroční a členských schůzích VO strany. Za účinné spolupráce
s organizacemi sdruženými v Národní frontě a v úzké spolupráci se ZO KSČ HAD a JZD,
dále s orgány MNV, byly organizovány oslavy 34.výročí Února, 1. a 9.května, 38.výročí SNP
a 65.výročí VŘSR. Kromě těchto politických akcí byla věnována pozornost i kulturním a
tělovýchovným akcím, účasti občanů na Krajské mírové slavnosti v Brně – Líšni, okresní
slavnosti SČSP. Ve spolupráci se ZO KSČ HAD a JZD byl uspořádán všedělnický ples, se
sborem pro občanské záležitosti se významnou měrou podíleli na výchově socialistického
člověka od nejmenších až po nejstarší občany. Funkcionáři výboru se zúčastňovali většiny
výročních schůzí organizací NF, JZD a na těchto jednáních podpořili politiku KSČ.
K zabezpečení všech těchto akcí se členové výboru VO zúčastnili všech pořádaných
agitačních dnů.
Výbor VO konal v tomto roce 31 schůzí výboru, 10 členských schůzí a 2 stranické
veřejné schůze. Vesnická organizace má 37 členů, z toho 15 žen. Průměrný věk členů je 65,3
roku. Registrovaných členů má celkem 89, z toho 3 kandidáty.
Spolu s registrovanými členy žije a pracuje v naší obci 126 komunistů. Při hodnocení
práce VO je nutno říci, že ne všichni důsledně prosazují a obhajují politiku KSČ a ani svým
jednáním a postoji nedávají přesvědčivý příklad bezpartijním spoluobčanům. V obci je řada
členů strany a jsou mezi nimi i mladí a fyzicky zdatní, kteří po zaplacení členských příspěvků

považují své stranické povinnosti za splněné. Nový výbor bude muset vyhodnotit účast
každého straníka na práci organizace a v činnosti organizací NF a orgánech státní správy a
vést tyto členy k aktivnímu prosazování hospodářské politiky KSČ a naplňování volebního
programu NF.
Na jaře 1982 byl ukončen 3.ročník večerní školy, která byla organizována společně
s VO pro straníky JZD a HAD. Zbývající členové VO absolvovali přednášky z cyklu
„Základy politických znalostí“ a „Aktuální otázky politiky KSČ“.

Agitace a propagace
V obci je ustaveno stálé agitační středisko. Jeho práce je řízena radou SAS, vedená s.
Miroslavem Šafránkem. Práce rady spočívá převážně ve velké a malé názorové agitaci,
organizování činnosti rozhlasového kroužku a agitačního kolektivu. Úroveň velké i malé
agitace je velmi dobrá a je toho dosahováno především zásluhou odpovědné práce celého
agitačního kolektivu a aktivistů všech společenských organizací. K agitaci jsou využívány
vývěsní skříňky společenských organizací, dále transparenty na veřejných budovách a
hlavních přístupových cestách do obce.

MNV
Na 6.zasedání ÚV KSČ, konaném ve dnech 20. a 21.4.1982 bylo konstatováno, že
národní výbory svou mnohostrannou činností významně přispívají k rozvoji socialistické
společnosti, k uspokojování potřeb a zájmů občanů k prohlubování socialistické demokracie,
k upevňování politické a morální jednoty našeho lidu. V průběhu minulých období výrazně
vzrostla jejich společenská úloha a podíl na hospodářském, sociálním a kulturním vzrůstu naší
země. Národním výborům připadá významné poslání při uplatňování moci lidu a rozvoji
socialistické společnosti. Na těchto principech se snažil i náš národní výbor prostřednictvím
poslanců pracovat a prosazovat v našem každodenním životě své činnosti vedoucí úlohu KSČ
a nutnost plnění veškerých úkolů obsažených ve volebním programu NF pro 7.pětiletku.
Za spolupráce MV NF a VO KSČ zabezpečoval prostřednictvím agitátorů agitační
dny a směny NF, které byly zaměřeny v rámci socialistické soutěže národních výborů na
význačná výročí, jako bylo 60.výročí vzniku SSSR a 65.výročí VŘSR. Dále se národní výbor
podílel na kulturně politicko výchovné činnosti a na zabezpečení dalších významných akcí
jako byly oslavy 1. a 9.května, VŘSR, oslavy MDŽ a další.
Mimořádnou pozornost věnoval národní výbor zlepšování životního a pracovního
prostředí při výstavbě obce. Byla dokončena přístavba základní školy v hodnotě díla
120 000,-, která spočívala v přístavbě školní jídelny, jedné třídy a sociálního zařízení. Dále
byla postavena hrubá stavba sociálního zařízení, klubovny SSM a místnosti pro služby u
budovy kina v hodnotě 150 000,-, zpevnění místní komunikace na asfaltový povrch mezi
bytovkami a silnice k Veverce v hodnotě díla 98 000,- a další jiné akce, které bylo nutno
zajistit pro dobrý chod mateřských i základních škol. Národní výbor připravuje výstavbu
Domu služeb, který by sloužil pro umístění podniků, které v naší obci provádí služby a které
jsou dosud ve velmi nevyhovujících prostorách, ve kterých není žádné sociální zařízení a
budovy jsou staré a vlhké.

Soc. závazek
Na počest 65.výročí VŘSR zapojil se NV do soutěže NV a uzavřel soc. závazek:
závazek hodin
plnění hodin
Údržba a úklid veř. zařízení a prostranství 22 900
23 550
Údržba zeleně
6 300
7 700
Údržba a opravy veř. zařízení a byt. fondu 9 300
9 400
Neinvestiční opravy a údržba celkem
38 500
40 650

Akce „Z“ se neprováděla, neboť nebyla zařazena ONV do plánu.
Ve složení orgánu NV ani u zaměstnanců MNV nenastaly v tomto roce žádné změny.
MNV je nadále umístěn v budově č. 143 (bývalá barvírna).
Úřední hodiny: pondělí 7 – 12, 13 – 19, středa 7 – 12, 13 – 19 hodin
Během roku se konalo 21 schůzí rady MNV, 6 schůzí plenárního zasedání, komise
konaly schůze 1x za měsíc. Komise se na svých schůzích zabývaly úkoly a náplní práce podle
svých plánů a potřeb. Z každé schůze plenárního zasedání bylo vydáno usnesení, které bylo
průběžně plněno. V diskuzi se poslanci zajímali hlavně o plánovanou výstavbu obcí, rozvoj
služeb, podávali různé náměty na zlepšení vzhledu obcí, úpravu veřejných prostranství,
rodinných domků apod. Každý poslanec byl ve styku s lidmi ze svého volebního obvodu a
řešil vzniklé problémy.

Rozpočet MNV
Příjmy:
Rozpočet
Daň z příjmů obyvatel
3 000,Daň zemědělská
8 000,Daň domovní
43 000,Správní poplatky
3 000,Poplatky ze psů
6 000,Ostatní nahodilé příjmy
8 000,Stočné
2 000,Příjmy za stravné
130 000,Příjmy z kina
17 000,Ostatní příjmy z kultury
Nájmy od obyvatel
14 000,Nájmy od organizací
20 000,Ostatní příjmy ze školství
Místní poplatky
4 000,Globální dotace
486 000,Převod z FRR
Úroky
Pokuty
Příjmy ze stavebnictví
Ostatní prostředky z rozpočtu ONV Celkové příjmy
744 000,Výdaje:
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Klubová zařízení
Místní lidová knihovna
Ostatní kulturně výchovná činnost
Kino
Požární ochrana
Agitační středisko
Obřadní síň
Poslanci

Skutečnost
2 492,2 541,44 210,5 380,6 020,1 886,20
148 045,20
12 490,2 000,13 892,23 006,70
926,6 080,486 000,26 000,466,26
100,8 060,184 000,973 595,36

65 000,75 000,- + 90 000,187 000,- + 27 000,6 000,2 000,7 000,- + 2 500,101 000,- + 50 000,8 000,9 000,6 000,58 000,- + 18 500,-

74 405,57
164 011,34
206 521,74
7 748,68
1 952,20
9 804,20
149 241,94
8 406,66
9 376,90
5 577,84
77 049,15

Správa NV
Odstraňování odpadků
Čištění a zimní obsluha MK
Veřejná zeleň
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Bytové hospodářství
Doprava – údržba místních komunikací
Doprava – údržba autobusové čekárny
Vodní hospodářství
Tělovýchovné a sportovní zařízení
Celkové výdaje

17 000,- + 90 000,- + 5 000,5 000,10 000,20 000,44 000,6 000,7 000,5 000,2 000,15 000,16 000,744 000,- + 210 000,-

106 232,72
4 784,9 873,25 608,58 974,32
5 535,50
8 784,60
4 976,50
1 955,14 954,20
13 621,30
969 395,36

Rozdíl příjmů a výdajů (výsledek hospodaření) + 4 200,-

SPOZ
SPOZ provedl v tomto roce 7x vítání dětí do života a uvítal 13 dětí z Rokytnice a 2
děti z Markvartic. V obřadní síni byly uzavřeny 4 sňatky, z toho 2 s následným církevním
obřadem. V obci bylo 13 úmrtí. Občanský řečník byl účasten na všech rozloučeních se
zemřelými. Dále sbor zajistil tři zlaté svatby a to:
Božena a Emanuel Hobza, Rokytnice č.31
Božena a Ladislav Špačkovi, Rokytnice č.200
Božena a Augustin Špačkovi, Rokytnice č.176
Dále provedl 2 rozloučení s mateřskou školou, 2x ukončení základní školy, 2x vítání
prvňáčků, 2 besedy s rodiči prvňáčků, 1 besedu s důchodci, 2 besedy s branci před vojenskou
službou, besedu s 15tiletými. Dále byly zasílány při výročí narození písemná blahopřání a
vysílány rozhlasové relace při výročí narození, úmrtí, vítání dětí apod.
Sboru bylo uděleno čestné uznání za přední umístění v soutěži sborů za rok 1981 od
ONV Třebíč.
Práce sboru byla projednávána jak na plenárním zasedání, tak i v radě MNV a byla
vždy hodnocena kladně.

Beseda s důchodci
Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s Českým svazem žen připravil na 30.října
v sále sokolovny besedu s důchodci. Na besedu byli pozváni všichni důchodci z obcí
Rokytnice, Markvartice a Chlístov. Dovoz důchodců z obcí Markvartic a Chlístova byl
zajišťován autobusem. Beseda byla zahájena ve 14 hodin předsedou sboru, s. Papulou. Poté
byl přednesen slavnostní projev předsedou MNV. V diskuzi vystoupil předseda MV NF,
vedoucí HAD a předseda JZD. Po vystoupení těchto funkcionářů následovala družná beseda
s představiteli obce a po ní bylo podáno občerstvení. V pásmu vystoupil pěvecký kroužek
ČSŽ s tanečním orchestrem Dominik, kteří předvedli společný kulturní program, ve kterém
byly zpívány písně z dob mládí důchodců. Na závěr v 17 hodin vystoupili členové TJ Sokol
Lipník v estrádním pásmu „Posaďte se sousedé“.

Oslavy MDŽ
Oslavy MDŽ se konaly 7.března v sále sokolovny. Slavnostní projev přednesl
předseda NF s.Dokulil. Poté v kulturním programu vystoupili žáci základní a mateřské školy.
Pořadatelem bylo SRPŠ obou škol. Oslavám bylo přítomno 180 osob.

V den oslav MDŽ – 8.3. se konalo přijetí žen u funkcionářů obce. Setkání se konalo
v obřadní síni MNV. Přijetí se zúčastnily předsedkyně organizací, učitelky, poslankyně,
funkcionářky, zaměstnankyně MNV a ženy pracující ve školství. Slavnostní projev přednesl
předseda MNV. Poté následovala družná beseda, bylo podáno malé občerstvení a funkcionáři
poděkovali přítomným ženám za jejich práci, kterou vykonávají pro blaho naší obce i celé
společnosti.

Oslavy 1. máje
Ráno prošel obcí budíček – v průvodu šli pracovníci JZD, HAD, SZP, členové
společenských organizací i ostatní občané a mládež. Do kroku jim vyhrávala hudba OB
Rokytnice. Odpolední oslavy se letos v obci nekonaly. VO KSČ zajistila autobusový zájezd
na Májové oslavy do okresního města.

Oslavy 9. května
Oslavy 37.výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se v naší obci konaly
v pátek 7.5. ve 20 hodin. Byly zahájeny hymnou ČSSR a SSSR, poté následovalo slavnostní
položení věnce k památníku padlých zástupci složek NF, MNV a VO KSČ. Kulturní program
přednesli žáci ZŠ, slavnostní projev s. František Rygl. Poté následoval lampiónový průvod
obcí za doprovodu hudby OB. Oslavy byly zakončeny Internacionálou.

Oslavy MDD
Oslavy Mezinárodního dne dětí se v naší obci konaly dne 13.6. Pořadatelem byla
základní škola a SRPŠ, která ve spolupráci se složkami NF – SSM, ČSČK, SPO, MS a
Svazarmem, připravila různé branné hry a soutěže, které byly vyhodnoceny a vítězům byly
uděleny hodnotné ceny, na které přispěly finančně organizace.

Oslavy VŘSR
Oslavy 65.výročí VŘSR se konaly 6.11. Byly zahájeny kladením věnce k památníku
padlých, poté následovalo kulturní vložka žáků ZŠ, slavnostní projev přednesl předseda NF s.
Antonín Dokulil. Oslavy byly zakončeny lampiónovým průvodem obcí.

Evidence obyvatel
Přistěhováni:
Novotný František č.176
Koudelka Jaroslav č.198
Odstěhováni:
Mareš Josef č.3
Krejčí Josef č.108
Krejčová Božena č.108
Krejčí Lukáš č.108
Hobzová Marie č.79
Dočekal Milan č.99
Hrůzová Lenka č.21
Fantová Žofie č.125
Vrzal Vlastimil č.204

Marténková Jiřina č.211
Marténková Klára č.211
Piálek Jaroslav č.171
Dokulil František č.57
Dokulilová Ludmila č.57
Dokulil Pavel č.57
Příhoda Jaromír č.217
Součková Milada č.102

Narozeni:
Novák Ondřej č.149

Novák Tomáš č.16

Šmejkal Tomáš č.250
Pelánová Věra č.227
Hurda Zdeněk č.250
Holíková Jitka a Veronika č.95
Zemřeli:
Zoufalý František č.139
Piálková Marie č.171
Vrzal Ondřej č.46
Vláčilová Františka č.73
Vrzalová Marie č.157
Matějíčková Františka č.174
Vejmelková Bedřiška č.36
Špačková Hedvika č.81
Hobza František č.79
Novák František č.141
Štorková Marie č.39
Koudelková Jarmila č.198
Součková Marie č.102

Hobzová Lenka č.251
Jabůrková Lucie č.246
Vodička Marek č.246
Špaček Vladimír č.221

Manželství uzavřeli:
Jiří Kotrba, Svatoslav 15 – Marie Hobzová, Rokytnice 79
Irena Nehalová, Rokytnice 247 – Vladimír Bastl, Rokytnice 247
Jaroslav Piálek, Rokytnice 171 – Jana Dufková, Náměšť nad Oslavou
Karel Zvěřina, Rokytnice 101 – Helena Řídká, Třebíč
Ing. Vlast. Vrzal, Rokytnice 204 – Věra Chybová, Budišov
Vlad. Kratochvíl, Mor. Budějovice – Hana Špačková, Rokytnice 19
Jan Jurka, Kněžice 243 – Milada Součková, Rokytnice 102

17.4
4.6
7.8
12.8
4.9
9.10
13.11

Jubilanti
Příhodová Antonie
Vrzalová Marie
Trnavská Aloisie
Hobza Václav
Nováková Karla
Klusáková Růžena
Kantorová Božena
Janoušek Josef
Machovcová Anežka

č.98
č.157
č.192
č.44
č.37
č.49
č.69
č.189
č.121

90 let
90 let
80 let
80 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

JZD
JZD je největší hospodářská jednotka v obci, a proto hospodaření je věnována
pozornost jak všech funkcionářů družstva, ale také výboru KSČ a rady MNV, výsledky jsou
pravidelně projednávány na schůzích výboru KSČ i rady MNV, funkcionáři družstva jsou
pravidelnými hosty schůzí těchto orgánů. Funkci předsedy vykonává Ing. Vlast. Klusák.
V rostlinné výrobě se družstvo zaměřuje na obiloviny, brambory a technické plodiny
jako mák, hrách a semeno jetele. Plán roku ukládal vyrobit na 1066 ha orné půdy 14 038 t
zelené hmoty, dodat na státní plán 800 t obilovin, 1 750 t brambor a 24 t máku. Úkoly byly
splněny až na dodávku máku, která byla uskutečněna pouze ve výši 13,3 t.
V živočišné výrobě se stává hlavní výrobou mléko, dále odchov jalovic a výroba selat
včetně výkrmu prasat. Plán roku stanovil v živočišné výrobě dodat na státní nákup 1 070 tis. l
mléka, 355 tis. ks vajec, 175 t hovězího masa (z kooperace 100 t) a 173 vepřového masa (SZP
30 t). Nesplněn zůstal úkol v mléce, dodáno pouze 942 tis. l mléka. Ostatní úkoly v živočišné
výrobě byly splněny.
Ve finančním hospodaření byl úkol dosáhnout 21 200 tis. Kč výkonů, 1 537 tis. Kč
zisku při podílu celkových nákladů na výkonech včetně mimořádných výnosů na 90 %.
Splněn byl pouze ukazatel výkonů na 21 320 tis. Kčs. Zisk a podíl materiálových nákladů
k výkonům nebyl splněn. U zisku se dosáhla výše 1 099 tis. Kč, tj. plnění na 72%.
V investiční výstavbě byla dokončena odchovna mladého dobytka v Chlístově
v hodnotě 1 286 000 Kčs. Byla zahájena stavba garáží a dílen a prostavěno 1 239 tis. Kčs. Ve
středisku Rokytnice a Markvartic byly provedeny bezprašné vozovky v hodnotě 1 milion
korun a dokončena silážní jáma na paření brambor v Rokytnici.
V tomto roce bylo docíleno těchto výsledků:
prům. ha výnos
pšenice
280 ha
4,6 t/ha
ječmen
244 ha
4,5 t/ha
oves
32 ha
4,3 t/ha
luštěniny
25 ha
2,5 t/ha
brambory
115 ha
23 t/ha

sklizeno
1 294 t
1 032 t
137 t
53 t
2 438 t

krmná řepa
jednoleté pícniny
víceleté pícniny
kukuřice
jarní směsky
mák

9 ha
140 ha
175 ha
85 ha
55 ha
30 ha

60 t/ha
43,9 t/ha
28,5 t/ha
40 t/ha
18 t/ha
0,8 t/ha

752 t
4 832 t
4 159 t
4 514 t
514 t
13,3 t

Státní nákup
obilí
brambory
mák
mléko
maso
vejce
luštěniny

plán
800 t
1 750 t
24 t
1 070 tis. l
219 t
355 tis. ks
62,5 t

skutečnost
800 t
1 701 t
13,3 t
942 tis. l
222,2 t
355 tis. ks (SZP a záhumenkáři)
53 t

V živočišné výrobě bylo dosaženo:
- celková roční výroba mléka 1 041 748 l při 347 dojnicích, užitkovost na 1 dojnici
3 004 l/rok, 8,23 l/den
- celková roční výroba hovězího masa 83,55 t
- celková roční výroba vepřového masa 154,54 t
- přírůstek u prasat činí 0,538 kg na ks a den
- odchov selat na 1 prasnici 14,67 ks ročně
- přírůstek u jalovic 0,64 kg na ks a den
Stav hovězího dobytka je 737 ks, z toho 347 dojnic, narozeno 397 telat.
Stav vepřového dobytka 1 392 ks, z toho 91 prasnic, narozeno 1 504 selat.
Spotřeba jádra

na 1 mléka
na 1 odchované sele
na 1 kg vepřového masa
na 1 krmný den u jalovic
na 1 krmný den u prasat

0,25 kg
84,77 kg
3,50 kg
1,36 kg
2,55 kg

V průběhu roku byly nakoupeny tyto stroje a zařízení:
- pluh 5PHX 35
41 017,- pluh PLN-4-35
14 310,- přívěs P93SH
50 705,- dobytčí váha
21 000,- obraceč píce OZ-4 21 836,- krmný vůz WP-3,5 24 592,- homogenizační řezačka ŘZ4 900/3 26 938,Z kooperace převedeny KS 18, ŠT 180, Askota za 159 594,-, aplikátor TZ4 10 000,-,
sběrací vůz NTVS42 45 474,-, secí stroj SOC-8 18 338,-, návěs NS9004 43 428,-,
osobní automobil Škoda 120L 60 359,-, krmný vozík KSPK 1000 14 310,-, dávkovací
stůl Mina I/III 13 464,Za tyto stroje bylo zaplaceno 565 727,-

Spotřeba PHM
Přidělený limit nafty ve výši 168 400 l byl spotřebován, spotřeba mazacích olejů
8 232 l, spotřeba benzinu 9 400 l.
Na úkol odevzdat 3 101 kg uspořeného oleje bylo dodáno 2 439 kg. Na úkol 25 t
železného odpadu dodáno 25,8 t a 760 kg olovnatých akumulátorů.
Čerpání kulturního fondu:
Politická a kulturní činnost
Rekreace tuzemská
Rekreace zahraniční
Sociální výpomoci
Nepeněžité dary a odměny
Ztráta závodního stravování

30 tis. Kčs
30 tis. Kčs
16 tis. Kčs
40 tis. Kčs
11 tis. Kčs
108 tis. Kč

JZD má ke konci roku celkem 277 členů a 2 zaměstnance a 2 učně. Z tohoto počtu je
177 členů stálých pracovníků (ostatní jsou důchodci). Průměrná odměna 2 133 Kčs měsíčně,
průměrná hodinová odměna 10,67 Kčs.
Spotřeba elektrické energie ve středoodběru 418 MWh, v maloodběru 14,4 MWh.
Stanovený limit nákupu tuhých paliv činil 1 125 q, skutečný nákup 1 363 q.
V JZD je závodní jídelna, ve které jsou zaměstnány 3 kuchařky, které vaří jak pro
zaměstnance JZD, tak i pro ostatní zájemce z obce. Cena oběda pro členy JZD je 5,- a pro
ostatní 11,Pro další práci JZD bude nezbytné důslednější uplatňování závěrů 4.pléna ÚV, zvláště
při zvyšování produktivity, efektivnosti a kvality práce.

Stavy hospodářského zvířectva
slepice
kohouti
husy
kačeny
kozy
ovce
koně, hříbata
prasata
skot celkem

členi JZD
1 508
105
2
89
17
50
4
149
17

ostatní
704
32
4
34
4
18
30
6

Úroda ovoce
V tomto roce byla veliká nadúroda jablek. Výkupny ovoce nestačily jablka vykupovat
ani padaná, ani trhaná. Zahrádkáři velké množství jablek využili na mošty a šťávy. I švestek
se urodilo značné množství. Těchto bylo využito na pálení slivovice v lihovarech. Již méně
bylo hrušek. Dále byla i velká úroda okurek, rajských jablíček, paprik, které nestačily závody
ani zpracovat. Škůdci na ovoci či zelenině se letos nevyskytli.

Mateřská škola
Mladší oddělení navštěvovalo 32 dětí, starší oddělení 29 dětí. Mladší oddělení vedly
učitelky Marie Hrušková a Zdena Kadrnožková, starší Drahomíra Vavřinová a Miluše
Mrvková – ředitelka. Školnice Marie Dokulilová, topič Josef Skoumal.

Mateřská škola dobře spolupracuje se sborem pro občanské záležitosti, účinkuje při
kulturních obřadech, při vítání dětí, zlatých svatbách, besedách s důchodci, při oslavách
MDŽ. Jejich kulturní programy se účastníkům obřadů líbí a jsou hodnoceny kladně.
Mateřská škola uspořádala pro děti a rodiče zájezd do Prahy na představení divadla
Spejbla a Hurvínka, zájezd dětí na pohádku Tahanice o Terezku v HD Jihlava, zájezd rodičů
do HD Jihlava na představení Romeo a Julie. Na škole se uskutečnila burza pro rodiče.
Rodiče pomáhali při opravě hraček, při nátěrech nářadí na školní zahradě, při šití
kostýmů pro veřejné vystoupení.
V průběhu roku navštívila školu krajská inspektorka, která provedla dohlídku s okresní
inspektorkou. Koncem školního roku byly všechny děti prohlédnuty zubní lékařkou a dětskou
lékařkou.
Ředitelka MŠ vzájemně spolupracuje s ředitelem ZŠ, děti ze staršího oddělení
navštěvují základní školu, seznamují se s prostředím, do kterého budou po prázdninách
chodit, účastnili se promítání filmů v ZŠ. Závěrem školního roku se větší děti zúčastnily
výletu na Březovou, kde večer strávily u táboráku, přes noc přespaly v chatkách a k obědu se
vracely do mateřské školy.

Základní škola
Základní školu navštěvovalo 57 žáků. Do 7.dubna 1982 byla škola trojtřídní a od této
doby byla rozdělena na dvojtřídní. Ve škole je ředitelem Lubomír Chaloupka, učitelky Marie
Kovářová a Zdeňka Chaloupková. Od 7.4 odešla Marie Kovářová. Hlavní závadou veškeré
výchovně vzdělávací práce bylo uskutečňování těsného spojení výchovy a vyučování se
životem ve všech oblastech společenské práce. Proběhly exkurze v JZD, HAD, zahradnictví
na Sádku a v ovocné školce na Sádku. Plán výchovy a výuky byl splněn, učební látka byla
probrána dle osnov. Při škole pracuje pěvecký a kytarový kroužek a kroužek ČSČK.
Spolupráce s MNV, MŠ a složkami NF je dobrá. Učitelé připravují s žáky různé kulturní
programy a pásma, členové organizací zase pomáhají při organizování závodů a soutěží.
Všichni učitelé se ve svém volném čase podíleli na zlepšování školního prostředí.Bylo
zhotoveno množství názorných pomůcek, zvláště do matematiky, jazyka českého a čtení. Byl
proveden slib pionýrů a jisker.
V tomto školním roce byla provedena výměna všech oken u budovy, provedena
výměna zárubní a dveří, dokončeno sociální zařízení a školní jídelna a v I.poschodí
dokončena přístavba jedné třídy. Touto výstavbou bylo zlepšeno celkové hygienické prostředí
stávající školy a ze starých záchodů byly zřízeny pomocné kabinety. Náklady na přístavbu
činily 500 000,- Na přístavbě školy odpracovali rodiče a občané 1950 brigádnických hodin.

Školní jídelna při MŠ
Ve školní jídelně se v tomto školním roce stravovalo celkem 108 strávníků, z toho 62
dětí MŠ, 25 žáků ZŠ a 11 dospělých (učitelé a personál). Vedoucí kuchařkou byla Marie
Fejtová, další kuchařky Marie Boudná a Marie Kašpárková.

SČSP
Svaz Čs. – sov. přátelství má v obci 43 členů a v minulosti nebyl příliš aktivní. Na
veřejné stranické schůzi bylo konstatováno, že v průběhu tohoto roku došlo v této organizaci
ke zlepšení. Závazek, přijatý na počest 65.výročí VŘSR a 60.výročí založení SSSR byl ve
všech bodech překročen. Kromě účasti na Krajské a Okresní mírové slavnosti byla
uspořádána beseda na téma „Výstavba Jaderné elektrárny Dukovany“, na níž přednášeli a
diskutovali dva sovětští odborníci. Několik členů SČSP se také zúčastnilo besedy se třemi
sovětskými komsomolci, pořádané SSM. Spolu s OB byl v prosinci zorganizován turnaj ve
stolním tenisu. Funkci předsedy vykonává Karel Kadrnožka.

ČSŽ
Práce Českého svazu žen je zřízena plánem činnosti a je nutno říci, že je beze zbytku
plněn. V rámci plnění přijatého závazku odpracovaly členky ČSŽ přes 100 hodin při jarním
úklidu, usušila 4 q sena pro JZD, provedly úklid základní školy po malířích, zorganizovaly
sběr odpadových surovin a sesbíraly skoro 100 q textilu a papíru. V listopadu uskutečnily
zájezd do brněnského divadla. Na podzimních pracích odpracovaly přes 200 hodin. Při ČSŽ
pracuje 12ti členný pěvecký kroužek, které kromě akcí sboru absolvoval řadu dalších
vystoupení. Za záslužnou, obětavou a dlouholetou práci v ČSŽ byla na jaře vyznamenána s.
Blažena Šulcová.

ČSČK
Tato organizace působí aktivní, soustavnou a mnohostrannou prací. Ve zdravotní
činnosti ZO klade již několik let na přední místo bezpříspěvkové dárcovství krve. Se složkami
NF bylo získáno 62 dárců, z toho 18 nových. ZO organizuje školení zdravotních hlídek,
školení zdravotního kroužku na ZŠ, zorganizoval zdravotní přednášku, pro děti připravil
karneval, zajišťoval zdravotnickou pomoc při MDD a podílel se na zdárném průběhu
branného cvičení.
V rámci plnění volebního programu a vlastního závazku organizace bylo odpracováno
885 hodin, z toho v zemědělství 518 hodin. Některé členky dochází do pěveckého kroužku
ČSŽ, ČSČK spolupracuje se sociální komisí a SPOZ. Drobnými úkony (např. zajištěním
vyšetření zdravotního stavu starších osob na různých oddělením polikliniky, dovoz léků
z Třebíče apod.) se členky podílely na dlouhodobém celospolečenském programu „Úcta ke
starším“. Dobře je pamatováno na propagaci a osvětovou činnost.

SSM
Soc. svaz mládeže je významnou složkou NF. Členové se aktivně podílí na všech
společensko politických akcích, které jsou v obci pořádány. Při plnění volebního programu
NF se zaměřili především na přístavbu sociálního zařízení u kina a kluboven SSM a tuto
stavbu vyhlásili stavbou III.sjezdu SSM a převzali nad ní patronát. Při letní aktivitě
studentstva zde pracoval 5ti členný kolektiv, který zde odpracoval 956 hodin a při sobotních a
odpoledních směnách zde členové SSM odpracovali dalších 1 752 brigádnických hodin. Mezi
další aktivitu patří udržování čistoty a úpravy okolí památníku padlých a v areálu koupaliště,
kde zabezpečili přípravu a celý průběh koupací sezóny. Při jarních směnách NF zabírali 1,8 t
železného šrotu a 550 kg starého papíru. Celkem odpracovali 3 891 hodin a průměrně na
člena je 138 hodin.
Všech 28 členů ZO bylo zařazeno do výběrového útvaru „Vědeckého ateizmu“, 3
členové navštěvují stranické vzdělávání, 1 člen večerní školu OV SSM. Z řad členů získali 14
bezpříspěvkových dárců krve, 3 členky navštěvují pěvecký kroužek ČSŽ. Dále pracuje
kroužek stolního tenisu, volejbalu a ZO pořádá pro své členy celoroční sportovní ligu, kde
mezi sebou soutěží svazácké skupiny v různých sportovních soutěžích, např. hokej, běh, sjezd
na lyžích, volejbal, stolní tenis, plavání, lehká atletika, tenis a další i netradiční soutěže. ZO
uspořádala 4 taneční zábavy, 1 zájezd do kina a bazénu do Znojma, 3denní svazácký tábor
s pionýrským režimem. Byl spolupořadatelem všedělnického plesu. Při návštěvě komsomolců
na našem okrese byl připraven družební večer.
ZO SSM pracuje pravidelně s pionýrskou organizací v obci. Zajišťuje pro pionýrské
skupiny všechny oddílové vedoucí a instruktory. Pro PS uspořádala 9 kulturních a
sportovních akcí, jako např. zimní branné závody na lyžích a sáňkách, dětský karneval, 2x
odpoledne plné her, k MDD velký branný závod, táborové ohně, sportovní odpoledne na
koupališti. Mezi největší akce patří zajištění týdenního stanového tábora, kterého se zúčastnilo
46 pionýrů, o které se staralo 15 členů ZO SSM, 4 oddíloví vedoucí a 8 instruktorů.

ZO SSM má uzavřeny 3 písemné dohody a to s MNV, SČSP a PO SSM. Dobře
spolupracuje s TJ Sokol, zajišťuje cvičitele pro žactvo a 2 členové ZO jsou vedoucími
turistického kroužku. Dále spolupracuje se ZO Svazarm při přípravě branců, k čemuž
společně uspořádali soutěž ve střelbě na střelnici v Jihlavě. Na ukončení školního roku
uspořádali pro PO branné odpoledne, na které byli pozváni kinologové, modeláři a členové
lid. milic. ZO se podílela s MNV na besedě s mládeží, besedě s branci, přednášce o
kriminalitě mládeže, besedě s funkcionáři MNV o VPNF v 7.pětiletce.
Na aktivu zemědělské mládeže ZO SSM obdržela diplom a dvě věcné ceny. Dále ZO
byla navržena na čestné uznání a vlaječku ČVV SSM. Za práci při plnění VP NF obdržela za
rok 1982 čestné uznání rady KNV a odměnu ve výši 10 000,- za 1.místo v soutěži vesnických
organizací o plnění VP NF.

ČSZ
ZO Českého svazu zahrádkářů byla v naší obci založena v roce 1972 a založilo ji 10
zahrádkářů. Předsedou byl Václav Nováček. V r. 1975 byly přiděleny novým členům, kteří
neměli žádné zahrádky, pozemky za novou ulicí ve výměře 3 018 m2, kde je pět zahrádkářů, a
za zahradou Mojmíra Hobzy 1 465 m2 , kde mají zřízeny zahrádky tři členové. Ku konci roku
1975 měla organizace 35 členů. Později byl přidělen pozemek pod koupalištěm pro tři
zahrádkáře. Po sloučení obcí postupně předávalo JZD nevyužité nebo těžko obdělávané
pozemky obci Chlístov, kde byl zájem od občanů, kteří nemají žádné zahrádky.
K 31.12 má organizace 44 členů, z toho 12 důchodců. Předsedou organizace je Alois
Dokulil. Činnost byla zaměřena hlavně na ošetření třešní ve stromkách a sklizeň sena a třešní
v tomto sadě. V tomto roce byla nadúroda všeho ovoce, z toho důvodu byly některé stromy
třešní pronajaty občanům za 10 – 20 Kčs. Členové otrhali 664 kg třešní, které dodali do
sběrny v Římově. Z pozemku bylo brigádně sklizeno 49 q sena a bylo dodáno do JZD.
V tomto roce oslavil ČSZ 25 let svého založení. Na počest tohoto výročí uzavřeli členové
závazek, který byl v mnoha bodech překročen.

SPO
Sbor požární ochrany má 45 členů. Výbor pracuje 11ti členný. Na úseku prevence
byly provedeny v měsíci požární bezpečnosti za spolupráce s komisí ochrany veřejného
pořádku protipožární prohlídky v obytných i veřejných budovách. Byly prováděny relace
v místním rozhlase v době žní a před topným obdobím. Byla provedena 3 odborná školení
členů družstva, 3 praktická cvičení, 1 námětové cvičení a 1 družstvo bylo přihlášeno do
soutěže, které se však nezúčastnili.
Soc. závazek byl plněn takto:
závazek
plnění
údržba požární techniky
150 hod.
115 hod
údržba pož. zbrojnice a vod. zdrojů
100
110
výstavba obce
80
280
zvelebování životního prostředí
60
130
pomoc v zemědělství
60
310
Z iniciativy několika nadšených členů byly zhotoveny stoly a lavičky pro areál
koupaliště, které se používají v letním období. Na kulturním úseku požárníci uspořádali
tradiční požárnický ples a letní karneval. Tyto akce lze hodnotit kladně a splnily svoje
společenské poslání.

Myslivecké sdružení
Organizace má 22 členů, kteří jsou většinou z obcí Rokytnice, Štěměchy a Římov.
Vztahy mezi členy jsou kamarádské a jednolité. Většina členů je zapojena ve společenských a
stranických organizacích a vykonává řadu funkcí. Pracují jako poslanci, členové komisí,
pomocníci VB a ve stranických funkcích. Z 22 členů je 11 členů KSČ a 1 člen SSM. Během
roku se konalo 11 členských schůzí a 12 výborových schůzí. Průměrná účast na členských
schůzích byla 81%.
Organizace uspořádala 1 besedu, relaci v místním rozhlase, 1 zájezd, 2 zábavy,
odpracovala 419 hodin v zemědělství, 387 v lesnictví, 162 v neinvestiční části výstavby obce,
2 949 hodin při práci v honitbě. Členové odevzdali 450 ks kožek, 3 000 kg železného šrotu a
dodali 243 kg zvěřiny. Dobrá spolupráce je s místním JZD.
Odlov zvěře v tomto roce:
plán
srnčí
41 ks
zajíc
190 ks
bažant
60 ks

odloveno
41 ks
9 ks
22 ks

Dále byl odloven 1 jelen, 7 ks zvěře černé, 12 lišek. Celková produkce zvěřiny za rok
1982 byla 767 kg, což představuje produkci na člena 33,34 kg a produkci na 1 ha 0,43 kg.

OB
V měsíci lednu a únoru uskutečnila „Kurz pro fotoamatéry začátečníky“, který vedl
člen Soc. akademie. Kurzu se zúčastnilo 16 občanů, kteří byli s výukou spokojeni. V měsíci
květnu byl ve spolupráci s MNV vydán Rokytnický zpravodaj, který přinesl především
informace z naší obce. V měsíci červnu se v režii OB uskutečnila v sokolovně pohádka „Jak
kašpárek čaroval“, kterou sehráli herci z HD Jihlava. V červenci se pro vyznavače nohejbalu
uskutečnil již III.ročník turnaje v nohejbalu. Bylo zúčastněno 10 družstev. V říjnu se
uskutečnila pro občany zájmová přednáška „Sluneční soustava a vývoj vesmíru.“ Byla dobře
navštívena a měla dobrý ohlas. V měsíci prosinci připravila OB dvě divadelní pohádky
„Zatoulané písmenko“ a „Mluvící kočka“, které sehrála mladá scéna JKP Třebíč, které byly
dobře navštíveny. Během celého roku účinkovala při OB dechová hudba pod vedením
kapelníka Antonína Kruly.

TJ Sokol
V TJ v tomto roce vyvíjely činnost 4 oddíly a to oddíl kopané, odbíjené, zákl.
rekreační a tělesné výchovy a ke konci roku znovu obnovil svoji činnost oddíl stolního tenisu.
Organizace má celkem 203 členů, z toho 16 dorostenců a 75 žáků.
Kopaná
Oddíl kopané je nejsilnějším oddílem. Aktivně v něm sportuje 72 členů v družstvech
žáků, dorostu a mužstva dospělých. V současné době hrají všechna mužstva v okresním
přeboru. Všechna tři mužstva sehrála v tomto roce 92 utkání. Tento údaj svědčí o tom, že jde
o činnost velmi náročnou a rozsáhlou, ať již je to práce organizační, příprava hřiště nebo
zajištění finančních prostředků. Veškeré finanční prostředky jsou zajišťovány formou
pořádání tanečních zábav a průvodu masek s maškarní merendou. Akce zajišťuje výbor a
několik obětavých členů oddílu, hráčů a nadšenců, kteří mají hlavní podíl na úspěchu těchto
akcí.

Žáci
Družstvo žáků bylo vedeno v jarní části trenérem Františkem Vejmelkou. Skončilo
v okresním přeboru ročníku 1981-82 na 4.místě se ziskem 9 bodů z 10 utkání. Dosáhlo skóre
26:24. Po podzimní části jsou na 4.místě, ze 6 utkání získali 7 bodů a mají skóre 12:9.
Členská základna u žáků čítá 26 registrovaných hráčů.
Dorost
Družstvo dorostu vedené Antonínem Chromým a Karlem Hrůzou skončilo v ročníku
1981 – 1982 v okresním přeboru na 2.místě ze 14 mužstev se ziskem 36 bodů z 26 utkání a
skórem 65:27. V podzimní části se vytvořil kolektiv, který dosahoval daleko lepších výsledků
a po podzimní části je na 2.místě, ze 13.utkání získal 19 bodů a skóre 41:19. Mužstvo má
předpoklady dosáhnout lepších výsledků než zatím dosahuje. Velkého úspěchu dosáhlo
mužstvo v Československém poháru, když se probojovalo do finále této soutěže a zde porazili
mužstvo Spartaku Třebíč na jejich půdě 2:1. Tento úspěch byl ohodnocen čestným uznáním.
Dospělí
Mužstvo dospělých po úspěšném skončení do I.B třídy loňského roku, kdy po
podzimu roku 1981 se mužstvo umístilo na 6.místě se ziskem 17 bodů a skórem 22:23 se dá
říci, že hráči doslova usnuli na vavřínech. V celé jarní soutěži letošního roku získali pouhých
9 bodů a skončili celkově se ziskem 26 bodů a skórem 44:58 na sestupovém 15.místě. Toto
bylo zapříčiněno z velké části špatnou tréninkovou morálkou, nebývale značnou nemocností,
odchodem trenéra Milana Fučíka, který se trenérské činnosti vzdal a mužstvo převzal
dosavadní vedoucí mužstva ing. M. Piálek.
Turnaj Rokytnic
V letní přestávce byl uspořádán desátý ročník turnaje Rokytnic v Rokytnici nad Vláří,
kterého se zúčastnilo i naše mužstvo. Na tomto turnaji i přes neúčast některých stabilních
hráčů se mužstvo umístilo na pěkném 2.místě. Na tomto turnaji omlazené mužstvo podalo
dobré výkony.
Mužstvo je po podzimní části na 3.místě se ziskem 17 bodů a skórem 28:12 a ztrátou 3
bodů na vedoucí mužstvo Hrotovic. Přestože si mužstvo zachovalo dobrou výchozí pozici pro
vítězství v okresním přeboru, nemůže být žádný fotbalový fanoušek spokojen s výkony, které
naše fotbalové mužstvo v podzimní části okresního přeboru předvádělo. Dosavadní zkušenosti
trenéra ing. M. Piálka dávaly předpoklad k dobré tréninkové přípravě, ale toho hráči plně
nevyužili

ZRTV
Veškerá činnost zákl. rekreační tělovýchovy byla zaměřena na získávání mládeže
k pravidelné, všestranně tělovýchovné, sportovní a turistické činnosti. Počátkem roku se oddíl
přihlásil do soutěže „Vzorný“ II.stupně. K tomuto kroku se odhodlali po velmi úspěšné
obhajobě za r.1981. Poněvadž soutěž o titul „Vzorný“ probíhá celé dva roky, provedl oddíl
koncem roku hodnocení a bylo konstatováno, že social. závazek je téměř splněn. V tomto
oddíle cvičily všechny mužské i ženské složky. Družstvo nejmladšího žactva bylo 15ti členné,
mladších žáků cvičilo 17, starších 18, dorostenců 12 a mužů 15. U ženských složek cvičilo 18
mladších žákyň, 16 starších žákyň, 8 dorostenek a 25 žen. V kroužku džesgymnastiky, který
vede s. Chaloupková, cvičí v průměru 15 žen. Činnost oddílu obsahovala kromě vlastního
cvičení v tělocvičně nebo v létě na hřišti, také pobyt v přírodě, stanování a celou řadu soutěží
branné zdatnosti v přírodě. Tři kolektivy cvičenců byly přihlášeny do dlouhodobé soutěže
Rok objevitelů 82. V měsíci březnu byla zahájena známá tělovýchovná akce „100 jarních km“
a koncem května byl úkol splněn. 30 cvičenců z řad naší mládeže obdrželo tento odznak. Dne

18.4 byla uspořádána Jarní turistická neděle – akce, které se zúčastnilo 45 cvičenců a 5
dospělých. Trasy byly dvě: 10 a 17 km. Dále následovaly turistické dálkové pochody do
významných míst našeho okresu sousedních okresů i krajů. Rovněž cvičení a pobyt v přírodě
jsou pro naši mládež velice přitažlivé. Cvičenci se zúčastnili pobytu a cvičení v přírodě
v krásném prostředí u rybníka Ovčák za Kněžicemi. Také účast na Sokolské neděli na
Jurenkově osadě u Studence vzbudila u dětí velký obdiv a získané medaile jim působily
velkou radost. Funkci cvičitelů vykonávali ss. Vejmelková, Chaloupková, Chromý.

Volejbal
Také oddíl volejbalu soustředil svou pozornost na splnění úkolů vytyčených VČS. Měl
mužstvo mužů, které hrálo okresní přebor. Celkem sehráli 15 utkání, z toho v 10 utkáních
zvítězili, 5x byli poraženi. Družstvo se umístilo na 3.místě za Sokolem M. Budějovice a
Sokolem Kojetice se ziskem 20 bodů.

Stolní tenis
V letošním roce obnovil svoji činnost pod vedením s.Doláka oddíl stolního tenisu,
který využívá pro svoji činnost místnosti v základní škole, vzhledem k tomu, že se zde
pravidelně topí. Byly vytvořeny podmínky k tomu, aby tohoto sportu využívala především
mládež, která není zapojena v oddílu kopané.
Celková činnost Sokola byla hodnocena jak funkcionáři, tak i ostatními občany
kladně. Pravidelně pracuje s naší mládeží, udržuje tělesnou kondici občanů, napomáhá při
plnění VP NF. Členové odpracovali 2 162 brigádnických hodin, 20 členů získalo odznak
POOV, 32 BPPOV a s. Alois Novák získal stříbrný odznak, 20 členů z řad TJ bylo čestných
dárců krve. Nebyl splněn úkol vybudovat náhradní tréninkovou plochu pod hřištěm.

Horácké autodružstvo
Horácké autodružstvo v tomto roce splnilo všechny rozhodující ukazatele státního
plánu. Roční plán byl splněn na 104% a objem výkonů činil 8 948 000,- Zavedením výroby
kovových dveří došlo ke zvýšenému zájmu obyvatelstva a tak i k překročení tržeb od
soukromého sektoru – plán 350 000,-, skutečnost 520 000,-, tj. překročení 170 000,-.
Dodávky do tržních fondů dosáhly 9 515 000,-, spolupráce s ostatními družstvy vzrostla
z plánovaných 20 000,- na 130 000,- Dosažené velmi dobré výsledky jsou podloženy
svědomitou a obětavou prací všech členů střediska, zvláště pak 5 brigád Soc. práce, do nichž
je zapojeno 90% všech pracovníků provozovny. Dosaženými výsledky v plnění plánovaných
ukazatelů byl vysoko překročen socialistický závazek jednotlivých brigád, uzavřený na počest
65.výročí VŘSR a IV.sjezdu ČSVD.
V rámci uzavřených závazků se pracovníci střediska podíleli na pomoci MNV při
realizaci jednotlivých akcí VP, na zlepšování pracovního a životního prostředí na středisku,
organizována byla rovněž pomoc Místnímu JZD na sklizni kamene, pracovníci se podíleli na
sklizni máku, třídění brambor i další pomoci.
V průběhu roku byly realizovány všechny akce, které mělo středisko zahrnuto do VP
NF ke zlepšení životního a pracovního prostředí. Byl dokončen sklad hutního materiálu,
provedena další část zpevnění manipulačního prostoru, dokončena sušárna řeziva, která
umožní inovaci výrobků na úseku dřevovýroby.

Státní obchod
Tržby v prodejnách:
prodejna potravin
prodejna průmyslového zboží

plán
4 289 tis. Kčs
2 793 tis. Kčs

skutečnost
4 217 tis. Kčs
2 614 tis. Kčs

pohostinství na návsi
pohostinství na koupališti

603 tis. Kčs
274 tis. Kčs

594 tis. Kčs
270 tis. Kčs

Vláda ČSSR rozhodla zvýšit od 30.1 maloobchodní ceny některých potravinářských a
tabákových výrobků. Současně schválila některá opatření v sociální politice. Zvýšily se
maloobchodní ceny masa, drůbeže, zvěřiny, ryb v průměru o 27%, z toho ceny výsekového
masa v průměru o 41%, uzenin 17%, drůbeže o 15%. Na dvojnásobek se zvýšila cena rýže.
Cigarety o 30%, ceny vína o 18%, ceny rumu a vodky o 18%. Zvyšují se nízké důchody na
880 Kčs pro jednotlivce a 1 500 pro manž. dvojici, ostatní důchody o 40 – 30 Kčs měsíčně,
mateřské příspěvky z 500 Kčs na 600 Kčs, přídavky na děti o 40 Kčs. V souvislosti se
zvýšením cen došlo i k úpravám cen v oblasti veřejného stravování.
V průběhu roku se nárazově vyskytl nedostatek šlehačky, sýrů, tuků, sádla, levnějších
druhů salámů, bůčku a hovězího předního, masoxu, luštěnin.
V letním období, šťáv, cukru, piva. Z průmyslového zboží mrazniček, barevných
televizorů, nádobí jak plechového tak i skleněného, toaletní papír, kol, sání.

Počasí
Leden – po Novém roce obleva, denní teploty nad 0, tání. 7.silný pokles nočních teplot
na -19°C, přes den -10°C. Pravé zimní počasí s dostatkem sněhu do konce měsíce.
Únor – zmírnění mrazů, noční slabě pod 0, silný vítr, obleva s deštěm. Sníh roztál a
táním nastaly velké stavy vody na řekách. Ve druhém týdnu opět ochlazení bez srážek.
Březen – Začátek teplý s menšími nočními mrazíky. Déšť s přeháňkami, zbytek
měsíce vcelku teplo.
Duben – začátek teplý až do velikonoc (10. – 12.), kdy se velmi ochladilo, napadl
sněhový poprašek a noční teploty klesly na -4°C. Celý zbytek měsíce chladné počasí
s nočními teplotami pod 0. 27.bouřka. Špatný vzrůst obilí a jetelů.
Květen – začátek měsíce ještě chladno, potom oteplení s nočními teplotami nad 10°C.
posledních 14 dnů velmi teplé a pěkné počasí
Červen – teplé počasí do poloviny měsíce, potom ochlazení s deštěm
Červenec – celý měsíc vcelku teplý s nočními teplotami nad 15°C. Po suchu přišel 18.
toužebně očekávaný déšť. Dovolená prvý týden s bouřkami, teploty 25-28°C. Dostatek hub.
Srpen – celý měsíc teplý bez větších srážek
Září – prvních 14 dnů pěkné počasí, po té bouřky s deštěm ochlazení, konec měsíce
opět teplý. Bohatá úroda hub.
Říjen – celkově teplý, zrána přeháňky, roste stále ještě hodně hub.
Listopad – počasí mírné, 17.11. napadl první sníh, ale brzy se ztratil
Prosinec – bez sněhu, mírné ochlazení, přes den pěkné počasí. Na vánoce napadlo
trochu sněhu, ale brzy roztál, Silvestr bez sněhu, teploty nad 0.
Taneční zábavy
9.1. Myslivecký ples
23.1. Požárnický ples
24.1. Odpolední čaje
30.1. Sokolský ples
6.2. Všedělnický ples
20.2. Maškarní ples
13.3. Taneční zábava
2.4. Taneční zábava
10.4 Taneční zábava

MS
SPO
SSM
Sokol
VO KSČ, SSM
TJ Sokol
SSM, PS
SSM
Sokol

28. a 29.5.
Poutní zábava
17.7. Letní karneval
20.8. Taneční zábava
4.9. Taneční zábava
2.10. Vinobraní
22.10. Taneční zábava
4.12. Taneční zábava
18.12. Poslední leč
31.12. Silvestrovská zábava

Sokol
SPO
SSM
Svazarm
Sokol
Sokol
SSM
MS
Sokol

Nejdůležitější události ve světě
- R. Reagan oznámil, že hodlá obnovit masovou výrobu
chemických zbraní
- Československu bylo vráceno 18,4 tuny měnového zlata, které
bylo za 2.světové války uloupeno nacisty.
- SSSR a USA zahájily v Ženevě jednání o omezení a snížení
stavu strategických zbraní
- 10.11. zemřel generální tajemník ÚV KSSS a předseda prezidia
Nejvyššího sovětu SSSR Leonid Iljič Brežněv
- Na mimořádném zasedání ÚV KSSS zvolen novým generálním
tajemníkem ÚV KSSS Jurij Andropov
- Oficiální státní návštěva prezidenta ČSSR G.Husáka
v Rakousku
- V Polské lidové republice pozastaven výjimečný stav
Projednáno a schváleno v radě MNV dne 28. dubna 1983

