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35. výročí Vítězného února 

Rok českého divadla 
 

 

Úvod 
 

 

Rok 1983 je rokem významného 35. Výročí Vítězného února a 30. Výročí vzniku 

sborů pro občanské záležitosti. Je též Rokem českého divadla, v němž si naše společnost 

připomněla nejen 100. Výročí otevření Národního divadla, ale bilancovala dosažení výsledky 

rozvoje kultury a umění v podmínkách social. společnosti. Je třetím rokem naplňování úkolů 

z pětiletky. Úkoly dalšího budování rozvité sociál. společnosti tak jak je vytýčil XVI. Sjezd 

KSČ kladou na oblast kulturně výchovné činnosti zvýšené nároky na výchovu osobnosti soc. 

člověka. 

 

Přes značné napětí a zvláště v závěru roku i zostřené vztahy v Evropě se podařilo v naší 

zemi splnit rozhodující hospodářské i politické úkoly, vytýčené XVI. Sjezdem. Došlo dále 

k prohloubení vzájemné hospodářské i politické spolupráce uvnitř společenství soc. zemí. 

VSSR dosáhla dalšího snížení zadluženosti vůči kapitalistickým zemím a ze států, sdružených 

v RVHP, má dluhy vůči západním zemím nejnižší. 

 

Pokračující růst obyvatelstva světa, zvyšování materiální spotřeby a duchovních 

požadavků vyžaduje řešení energetického, surovinového a potravinového problému a 

odpovídající růst světových výrobních sil. Ale to nejdůležitější, co dnes znepokojuje národy, 

je nutnost zachovat mír a odvrátit termonukleární katastrofu. Po instalaci amerických raket 

v Anglii a západoevropských zemích bylo i u nás, v SSSR a NDP přistoupeno k budování 

raketových základen. 

 

 



ZO KSČ 
 

Politickou i hospodářskou linii celé naší společnosti vytýčil XVI. Sjezd KSČ, jehož 

schváleným programem se řídila práce celé zákl. organizace podle plánu práce, přijatých 

usnesení z výročí a dalších členských schůzí a dále pak závěry přijatých vyššími stranickými 

orgány. Výbor konal 34 výborových schůzí, 9 členských a 2 veřejné stranické schůze. 

Organizace má celkem 38 členů, z toho 15 žen. Registrovaných členů má 86, z toho 2 

kandidáty. 

 

S ohledem na složení členské základny, kdy má ZO 90% členů v důchodovém věku a 

průměr stáří je 66 roků, bylo stranické vzdělávání organizováno při členských schůzích. 

 

Pokud jde o uplatňování vedoucí úkoly strany, byla organizace v úzkém styku se 

složkami NF. Šlo především s MNV, JZD, HAD, se SSM a PO, TJ Sokolem, OB, ČSŽ, 

ČSČK, Svazormem, SPO, SČSP a MS. Pravidelně na schůzích byly projednávány usnesení 

vyšších stranických orgánů, zajišťování úkolů volebního programu NF, zajišťování úkolů JZD 

a HAD. Členové výboru se aktivně podíleli na všech politických, společenských i ¨kulturních 

akcích, které byly v obci požádány. Funkce předsedy vykonával i v let. roce Bohuslav Ježek. 

 

 

Agitace a propagace 

 
V obci pracují stále agitační středisko. Jeho práci řídí rada v čele s vedoucím 

Miroslavem Šafránkem. Práce rady spočívá převážně ve velké a malé názorné agitaci, 

organizování činnosti rozhlasového kroužku a agitačního kolektivu. Malá i velké názorná 

agitace má dobrou úroveň, což je zásluhou odpovědné práce celého agitačního kolektivu a 

většiny společenských organizací. K agitaci jsou využívány vývěsní skříňky společenských 

organizací NF, transparenty na veřejných budovách a hlavních příjezdových cestách do obcí a 

agitačních panelů umístěných v budově MNV. 

 

ZO SSM 

 
Po odchodu dosavadního předsedy, Ivo Dlouhého, na vojenskou zákl. službu převzal 

funkci Vladimír Mašek. Členové ZO SSM se aktivně podílí na všech společensko politických 

akcích, které byly v naší obci pořádány. Kromě toho podle svého plánu pořádají řadu 

vlastních akcí. Uspořádali pro členy SSM a PO besídku, branné dny, letní tábor pro pionýry. 

Stranou nezůstávají svazáci ani při organizování brigád. Byli nápomocni JZD při sklizni 

brambor a sběru kamene. Mnoho brig. hodin odpracovali na přístavbě sociálního zařízení u 

budovy kina, kde je pamatováno na klubovnu SSM. Kromě toho požádali několik tanečních 

zábav a byli spolupořadatelem všedělnického plesu. Plán práce, kterým se organizace řídí, je 

průběžné plněn, včetně školení a schůzové účasti. Nedostatkem ještě lepší činnosti, který trvá 

již řadu roků je to, že SSM spolu s PO nemá zatím vlastní klubovnu. Tento problém bude 

dořešen v příštím roce, neboť zbývá velmi málo k tomu, aby výstavba klubovny byla 

dokončena a mohla sloužit svému účelu. Prací SSM a aktivitou výboru se zabývá výbor ZO 

KSČ jedenkrát čtvrtletně, pravidelně hodnotí jejich činnost, neboť má zájem, aby SSM u nás 

sdružoval všechny mladé lidi a svojí zajímavou činností mezi sebe získával co nejvíce 

mladých lidí, aby naše mládež byla vychovávána v duchu dělnických a komunistických 

tradic. 

 



MNV 

 
Národní výbory svou mnohostrannou činností významně přispívají k rozvoji 

socialistické společnosti, k uskutečňování potřeb a zájmů občanů, k prohlubování 

socialistické demokracie a k upevňování politické a morální jednoty našeho lidu. V průběhu 

minulých období výrazně vzrostla jejich společenská úloha a podél na hospodářském, 

sociálním a kulturním vzrůstu naší země. K tomu mnohostranně přispěla i novelizace zákona 

ze dne 8. 11. 1982, kterým se mění, doplňuje a upravuje působnost národních výborů na 

mnoha úsecích státní správy. Na těchto principech se snažil i náš národní výbor 

prostřednictvím poslanců pracovat a prosazovat v každodenním životě své činnosti nutnost 

plnění úkolů obsažených ve voleb. programu NF pro 7. pětiletku. 

Za spolupráce s MV NF zabezpečoval agitační dny a směny NF, které byly zaměřeny 

v rámci soc. soutěží národních výborů na významné výročí 35. Výročí Vítězného února. 

Vedle této skutečnosti se též národní výbor podílel na kulturně politicko výchovné činnosti a 

na zabezpečování dalších významných akcí jako byly oslavy 1. máje, 9. května, VŘSR atd. 

Mimořádnou pozornost věnoval zlepšování životního a pracovního prostředí při 

výstavbě obce. Z těch nejvýznamnějších akcí bylo další zlepšení a úprava v budově základní 

školy, kde byly vytvořeny velmi dobré podmínky k práci našich učitelů i samotných žáků. 

Byly zde obloženy třídy, vybaveny šatna novým nábytkem a upravena zahrada. Dále  bylo 

pokračováno na přístavbě sociálního zařízení u budovy kina. Tato stavba se chylí již ke konci 

a bude v nejkratší době předána do užívání. Touto přístavbou budou vyřešeny a zlepšeny 

některé služby jako je holičství a kadeřnictví, pošta, činnost SSM a PO, dále bude zlepšena 

úroveň našeho kina, neboť bylo vybudováno jak v sále, tak i v přístavbě ústřední topení. Po 

úpravách sálu bude možno využít budovy k mnoha dalším veřejným účelům, jako jsou oslavy, 

besídky a různé akce politického, společenského i kulturního významu. Dále se prováděla 

běžná údržba mateřských škol, v základní školy v Chlístově se provádělo nové oplocení. Pro 

zlepšení sportovního areálu u koupaliště bylo pokračováno na dokončení kanalizace. V obci 

Markvartice z důvodu prolomení kanalizace u autobusové čekárny se musela provést výměna 

rour v délce 40 m a dále se prováděla výstavba kanalizace kolem kulturního domu do míst 

nové zastávky rodinných domků. 

Volený orgán NV zastupuje téměř 80 občanů, kteří jsou spolu se 46 poslanci 

zastoupeni v plénu a radě MNV, dvou občanských výborech, 6 komisích a dalších 4 aktivech. 

V celém orgánu NV pracuje téměř dvě třetiny komunistů. Dá se hovořit o velké síle 

politického působení zvláště při uvádění v život některých opatření v otázkách úspor různých 

druhů surovin a energie a v boji proti panikám. V této oblasti čeká NV hodně práce, neboť 

některá opatření, která jsou státními nebo politickými orgány prováděna, nejsou v žádném 

případě vinou socialistického zřízení, ale jsou zapříčiněny zvyšováním cen v kapitalistických 

zemích. 

Dne 5. 11. náhle zemřel tajemník MNV, Miroslav Novotný. Po projednávání 

v orgánech byl navržen a plenární zasedání na schůzi konané dne 22. 12. Schválilo do této 

funkce Jaromíra Papulu, poslanec a člena rady MNV. Dále plenární zasedání schválilo 

doplnění rady MNV o poslance ing. Milana Piálka, předsedy komise výstavby. Při hodnocení 

roku bylo konstatováno na plen. zasedání, že stanovené úkoly byly splněny. V průběhu roku 

bylo konáno 6 schůzí plenárního zasedání a 21 schůzí rad. 

Pro splnění socialistického závazku, uzavřeného na počest 35. výročí Vítězného pnora 

bylo odpracováno: 

 

 Závazek Plnění 

Údržba a úklid veřejných 

zařízení a prostranství 

24 900 26 285 br.hod. 



Údržba zeleně 6 500 6 795 br.hod. 

Údržba bytového fondu 9 800 11 850 br.hod. 

Celkem 41 200 44 930 br.hod. 

 

Investiční akce ,,Z“ MNV neprováděl, neboť nebyly ONV zařazeny do plánu. 

 

 

Rozpočet MNV 

 

 

Příjmy: 

 Rozpočet Plnění 
 

Daň zemědělská 3 000,- 1 874,- 

Daň z příjmů obyvatel 4 000,- 2 716,- 

Daň domovní 45 000,- 44 896,- 

Poplatek ze psů 6 000,- 6 190,- 

Stočné 3 000,- 1 922,- 

Stravné 150 000,- 126 256,80 

Z kina 20 000,- 13 922,- 

Správní poplatky 3 000,-
 6 025,- 
Nájmy od podniků  20 000,- 20 309,20 

Nájmy z bytů 14 000,- 13 386,-

Místní poplatky 7 000,- 6 468,- 

Globální dotace 515 000,- 515 000,- 

Z kultury 1 000,- 3 250,- 

Doplňkové příjmy 5 000,- ------------ 

Ze školství  1 250,40 

Úroky  359,43 

Převod z FRR  43 530,- 

Ostatní prostř. od ONV  190 000,- 

Stavebnictví  6 688,88 

Pokuta  400,- 

Hřbitovní poplatky  36,- 

Příjmy z veř. telef. stanice   2 593,- 

Investice  38 153,- 

 

Celkem 986 000,- 1 045 225,71 
 

 

 

 



Výdaje: 
 

Vodní hospodářství 17 000,-
 14 272,33 
Doprava 170 000,- 169 542,80 

Mateřské školy 80 000,- 77 190,71 

Základní školy 170 000,- 172 992,57 

Školní jídelna 220 000,- 201 904,42 

Kino 127 000,- 121 394,20 

Přisp. OB, kult. Dům 6 000,- 7 737,19 

Míst. lid. knihovny 2 000,- 2 034,10 

SPOZ, rozhlas 8 000,- 8 868,90 

Obřadní síň 8 000,- 8 426,- 

Poslanci 4 000,- 3 995,90 

Správa 49 000,- 50 824,81 

Pohřebnictví 6 000,- 4 906,- 

Veřejná zeleň 15 000,- 29 212,10 

Čištění míst. komunikací 10 000,- 9 988,- 

Odvoz odpadků 5 000,- 5 478,- 

Požárníci 10 000,- 6 803,22 

Agitační středisko 7 000,- 7 325,20 

Odvod na ONV  5 555,- 

Investice  53 881,- 

Projekt na prodejnu Chlístov  21 496,-

___________________________________________________________________________ 

 

Celkem 986 000,- 1 043 623,24 
 

 

Rozdíl příjmů a výdajů:   + 1 602,47 Kč  

Evidence obyvatel 

 
Přistěhováni: 

 

Sochnová Marie   42 

Hanzal Jiří    14 

Pospíšilová Milena   162 

Pospíšil Pavel 162 

Dočekal Miloš   64 

 

 

Odstěhováni: 

 

Kratochvílová Hana 19 Bula Pavel 196 
Kratochvílová Hana 19 Holíková Jaroslava 95 

Rygl Jiří 179 Bazala Josef 173 

Svoboda Miroslav  218 Bazalová Eliška 173 



Svobodová Věra 218 Bazalová Klára 173 

Svoboda Radek 218 Bazala Libor 173 

Svoboda Roman 218 Kalendová Edita 239 

Carda Libor 216 Zvonarová Marie 244 

Hromádko Luboš 224 Zvonar Ivan 244 

Hromádková Vlasta 224 Zvonarová Lenka 244 

Hromádko Luboš 224 Zvonar Ivan 244 

Hromádková Monika 224 Ladič Tibor 111 

Nedvědická Helena 140 Ladičová Marie 111 

Zvěřina Karel 101 Ladič Petr 111 

Ing. Zvěřina Vladimír 101 

 

 

Narozeni: 

 

Bastl Marek 247 Roupcová Jitka 219 
Kratochvílová Hana 19 Haklová Lenka 94 

Klusáčková Kristýna 59 Havel Jiří 72 

Musilová Radka  47 Novotný David 212 

Hromádková Monika 224 Novák Petr 252 

Lamek Dušan 170 Pospíšilová Jarmila  162 

Sochna Pavel 42 Kotrbová Markéta 240 

 

 

Zemřeli: 

 

Zemanová Věra 131 Matyáš Karel 160 
Příhoda Ladislav 58 Prodělal Vladimír 25 

Janoušková Božena 189 Novotný Miroslav 212 

Hrůzová Alžběta 178 Hakl František 94 

Tomek Josef 63 

 

 

Jubilanti: 

 

Hudečková Anna  88 90 roků 
Blažková Antonie 10 80 roků 

Přemylová Růžena 154 80 roků 

Hořínková Karla 165 80 roků 

Špaček Jaroslav  98 70 roků  

Špačková Františka 98 70 roků 

Muška Oldřich 179 70 roků 

 

 

 

 

 

 



Manželství uzavřeli: 

 

Pavel Sochna, Rokytnice 42 – Marie Bartušková, Chlístov 22. 1. Rokytnice  
Jiří Rygl, Rokytnice 178 – Ilona Chromá, Římov 9. 4. Třebíč 

Jiří Hanzal, Římov – Jana Auerová, Rokytnice 14 16. 4. Rokytnice  

Antonín Novák, Rokytnice 206 – Marie Kubišová, Rokytnice 14 23. 4. Rokytnice 

Josef Nedvědický, Římov – Helena Milostná, Rokytnice 140 21. 5. M. Budějovice 

Jiří Suchna, Stařeč – Renata Hedbávná, Rokytnice 178 3. 9. Třebíč 

Miloš Dočekal, Třebíč – Ivona Dvořáková, Rokytnice 64 3. 9. Jaroměřice 

Ing. Miloš Kokeš, Třebíč – Milena Trnková, Rokytnice 226 17. 12. Náměšť 

 

 

Provozovna MH 

 
Od 1. 6. 1983 byla zřízena u MNV provozovna místního hospodářství – drobná 

nákladní doprava, která je prováděna vozidlem Praga S5T 5,5t, sklápěčka. Řidičem je Karel 

Zvěřina, důchodce, který provádí dopravu podle objednávek a potřeb občanů. Tržby za tento 

rok činily 26 974,-, výdaje 11 790,50. Rozdíl 15 183,50,-. Přebytek zůstal na běžném účtě. 

 

SČSP 

 
Organizace sdružuje 43 členů, předsedou je Karel Zadrnožka. Svůj závazek, který 

organizace uzavřela splnila, ale ne všichni členové se podílí na činnosti stejným dílem. 

Členové se podíleli na všech akcích, které byly v obci pořádány. Dobře zorganizovali za 

spolupráce odbočky SČSP HAD a  JZD zájezd na Krajskou mírovou slavnost do Brna, které 

se zúčastnilo mnoho členů organizace i ostatních občanů a mládeže. 

 

ČSŽ 

 
Organizace Českého svazu žen má 96 členek, funkci předsedy vykonává Zdena 

Kadrnožková. Svoji činnost řídí plánem práce. Své úkoly plní a je příkladem pro mnohé jiné 

organizace. Členky této organizace nejenže naplňují přijaté závazky, ale podílí se i na dalších 

úkolech, které přináší nám všem něco navíc. Zabezpečují jarní úklid veřejného prostranství, 

pomáhají při sklizni sena, pořádají sběr odpadových surovin. Velmi dobře pracuje pěvecký 

kroužek, který svým vystupováním v měsící dubnu v kulturním domě ZGK v Borovině 

přispěl hodnotně k dobrému programu při celookresním aktivu u příležitosti 30. Výročí 

založení sborů pro občanské záležitosti. Několik členek ČSŽ bylo odměněno čestným 

uznáním za dobrou práci v SPOZ v rámci našeho okrasu. 

 

ČSČK 

 
Aktivní, soustavnou a mnohostrannou práci vyvíjí ZO Českosl.červeného kříže. Ve 

zdravotní činnosti klade již několik let na přední místa bezpříspěvkové dárcovství krve. Bylo 

získáno 62 dárců, bronzovou plaketu Dr. Jánského převzali dva dárci, po patnácté darovaly 

krev dvě členky, 17 dárců získalo titul ,,Čestný dárce krve.“ Ve spolupráci se složkami NF 



organizuje školení zdravotních hlídek, školení zdravotního kroužku při zakládání škole. Dále 

působí při zdárném průběhu branných cvičení a dobře za spolupráce obv. Lékaře zabezpečila 

zdravotnickou pomoc při uskutečněním turnaji Rokytnic v kopané, za mezinárodní účasti, 

který se uskutečnil v měsíci červenci v naší obci. Drobnými úkony se členky podílí na 

dlouhodobém celospolečenském programu ,,Úcta ke starším“ a při naplňování vol. programu 

NF. Úzce spolupracuje i ČSŽ a společně zabezpečují veškeré úkoly, které jsou na ně kladeny 

nejen místními, ale i vyššími orgány. V soutěži ,,Vzorná ZO ČSČK“ získali 3. Místo. 

Organizace sdružuje 105 členů, funkci předsedy vykonává Věra Dlouhá. 

 

SPO 

 
Organizace sdružuje 46 členů. Funkci předsedy vykonává František Pokorný. Výbor 

organizace pracuje v počtu 11 členů. Na úseku výchovy vlastních členů a spoluobčanů byly za 

spolupráce s MNV prováděny v místním rozhlase relace v době žní, kdy byla největší 

nebezpečí požárů. Došlo však přesto k požáru, kdy byla dětmi zapálena sláma na poli. Díky 

vedení JZD, našich požárníků i ostatních občanů byl tento požár včas zlikvidován a nedošlo 

k velkým škodám. Na úseku prevence byly v měsíci požární bezpečnosti za spolupráce 

s komisí veřejného pořádku provedeny protipožární prohlídky v obytných budovách. Pokud 

byly zjištěny nedostatky, byly na místě odstraněny. Dále byly provedeny 3 odborná školení 

členů družstva, 3 praktická cvičení, 1 námětové cvičení a zúčastnili se dvou námětových 

cvičení, které pořádal okrsek. Uzavřený závazek byl překročen a členové odpracovali celkem 

661 brig. hodin. Na výr. členské schůzi bylo hovořeno o nedostatcích, které organizace ve své 

činnosti má. Prvořadným nedostatkem je to, že se konají schůze nepravidelně, špatná účast na 

schůzích, nevytvoření dobrých podmínek pro mladou generaci, omlazení členské základny. 

 

TJ Sokol 

 
Důležitost rozvoje tělesné výchovy a sportu v naší socialistické republice zdůraznilo 

zasedání ÚV KSČ a přijalo usnesení, jenž je rozpracováno téměř do všech oblastí, které by 

měly tělovýchově a sportu napomáhat. Také v naší obci se touto problematikou zabývaly 

jednotlivé orgány a řešily problémy, které v současné době TJ má. K hlavnímu problému patří 

vytápění sokolovny, které se stává při současné ceně nafty téměř luxusem. V zimním období 

je sokolovna málo ke sportu využívána, neboť je v ní na cvičení zima. Je nutno toto řešit. 

Funkci předsedy vykonává Miroslav Dolák. 

TJ během roku vyvíjela rozsáhlou činnost nejen ve sportovní sféře. Členové se podíleli 

jak na kulturních akcí, tak i na opravách a úpravách tělovýchovných zařízení. Největší 

společenskou a sportovní akcí byl bezesporu turnaj Rokytnic v kopané s mezinárodní účastí. 

K dobré organizaci přispěly skoro všechny společenské organizaci v obci i jednotlivé závody. 

Další velkou akcí byl organizovaný průvod masek obcí na konec masopustu, jehož 

pořadatelem byl oddíl kopané. Dále členové organizace provedli odvodnění a úpravu 

fotbalového hřiště, která si vyžádala mnoho obětavosti a brigádnických hodin. Dále byla 

provedena úprava tréninkového hřištěte, oprava střechy u sokolovny, nátěr okapových rour a 

další drobné práce. 

Největším a nejtradičnějším oddílem je oddíl kopané. Aktivně v něm sportuje 72 členů 

v družstvech žáků, dorostu a dospělých. O pravidelnou činnost jednotlivých mužstev a celého 

oddílu se stará 13 členný výbor spolu se 3 trenéry a 3 vedoucími mužstev. 

 

 



Družstvo žáků 

Družstvo žáků bylo v jarní části vedeno trenérem Františkem Vejmelkou a 

Bohuslavem Machovcem. Družstvo skončilo v okresním přeboru ročníku 1982/83 na 3. místě 

se ziskem 16 bodů z 12 utkání. Dosáhlo skóre 36 : 13. Po podzimní části v okresním přeboru 

jsou na 3. místě, z 5 utkání získali 5 bodů a mají skóre 13 : 9. Členská základna u žáku čítá 27 

registrovaných hráčů. Kromě přípravných a mistrovských utkání se mužstvo žáků zúčastnilo 

velikonočního turnaje ve Starči, kde za účasti čtyř mužstev v nepříznivých podmínkách 

zvítězilo. 

 

Družstvo dorostu 

Družstvo dorostu vedené trenéry Aloisem Novákem a Pavle Kopečným, skončilo 

v ročníku 1982/83 v okresním přeboru na 2. místě ze 14 mužstev se ziskem 37 bodů z 26 

utkání a skórem 97 : 42. V podzimní části v důsledku odchodu starších hráčů do 1. mužstva, 

dosahovalo horších výsledků a po podzimní části skončilo na 8. místě, ze 13 utkání získalo 13 

bodů a skóre 32 : 16. Mužstvo má předpoklady k tomu, aby dosahovalo lepších výsledků než 

zatím dosahuje. 

 

Družstvo dospělých 

Družstvo dospělých nastupovalo do jarní části okresního přeboru se ztrátou 3 bodů na 

vedoucí mužstvo, s cílem okresní přebor vyhrát a vybojovat opět postup do krajské soutěže. 

Nový trenér Antonín Chromý a vedoucí mužstva Karel Hrůza spolu s kolektivem hráčů tento 

úkol splnili a mužstvo okresní přebor vyhrálo se ziskem 37 bodů z 26 utkání a skóre 65 : 28. 

Po podzimní části krajské soutěže 1. třídy skončilo mužstvo na posledním místě se ziskem 5 

bodů ze 13 zápasů a skóre 15 : 27. Hlavní důvody neúspěchu byly: špatná tréninková 

docházka i morálka a přístup hráčů k samotnému tréninku. Mužstvo předpoklady vyhrávat 

mělo, proto jak funkcionáři, tak i fotbaloví fanoušci s výkony 1. mužstva spokojeni nejsou. 

 

,,Družba Rokytnic“ 

Po skončení jarní soutěže byl uspořádán našim oddílem již 11. ročník turnaje ,,Družba 

Rokytnic“. Jako pořadatelé tohoto turnaje byla organizace již potřetí. Tento turnaj byl opět 

s mezinárodní účastí mužstva z PLR. Naši hráči v tomto turnaji vybojovali 1. místo. Po 

celkovém zhodnocení lze konstatovat, že tento turnaj splnil své sportovní, kulturní a 

společenské poslání. 

 

Oddíl stolního tenisu 

V roce 1982 byla obnovena činnost oddílu stolního tenisu, který v současné době má 

12 hráčů. Oddíl má přihlášen jedno mužstvo dospělých v okresním přeboru. Činnost dosud 

prováděli již starší hráči, spíše pro udržení kondice. Mužstvo se nyní omlazuje a má 

předpoklady, aby dosáhlo dobrých výsledků. 

 

 

 

 

ČZS 

Český zahrádkářský svaz má 42 členů, předsedou je Alois Dokulil. Činnost organizace 

v tomto roce nebyla tak bohatá jako minulá léta. Byla zaměřena na sklizeň sena, třešní a 

švestek ve stromkách a ve žlabině. Rok 1983 nebyl příznivý na sklizeň ovoce. Ovoce bylo 

v důsledku velkého sucha velmi červivě, malé a rychle se kazilo. Protože byly potíže 

s trháním ovoce, bylo dohodnuto na výborové schůzi, že třešně budou prodány přímo na 

stromech. Podobná situace byla i u švestek. Výkupna měla málo přepravek, proto byly stromy 



přenechány některým členům, kteří si je sklidili. Organizace sklidila a dodala do sdružení 

v Rokytnice 23 q sena. Otava sklízena nebyla, protože v důsledku sucha nenarostla.  

 

Mateřská škola 

 
Provoz v MŠ zahájen 1. září 1982 za přítomnosti zástupců MNV a SPOZ. Pro školní 

rok 1982/83 zapsáno celkem 61 dětí. Ve třídě mladších dětí bylo 30 dětí a vyučovaly v ní 

Kadrnožková Zdena a Hrůzová Lenka. Ve třídě starších dětí bylo 31 dětí a vyučovaly 

ředitelka, Miluše Mrvková a učitelka Marie Hrušková – obě dojíždí z Třebíče. Všechny 

učitelky jsou aktivně zapojeny do veřejného života. S dětmi byl připraven program pro schůzi 

ČSŽ, vítání dětí do života, zlatou svatbu, slavnostní schůzi SPOZ, okresní konferenci SPOZ 

v Třebíči, slavnostní setkání v JZD, vítání delegace SSSR. Mimo toho děti vystupovaly na 

oslavě MDŽ a na vánoční besídce. Na Den dětí byl zorganizován dvoudenní pobyt dětí na 

pionýrském táboře na Březové, kde mimo různých her byl velký báborák s programem. 13. 3. 

Se děti a MŠ a ZŠ zúčastnily zájezdu do Hor. Divadla v Jihlavě na představení ,, O Ance a 

Petrovských“, 28. 5. Byl uskutečněn zájezd dětí a rodičů do ZOO v Brně, v měsíci SČSP děti 

navštívily filmové představení  sovětské pohádky v místním kině. 

V tomto roce byla vybetonována příjezdová cesta, provedeno vymalování třídy a přísl. 

v budově mladších dětí. Rodiče brigádnicky provedli nátěr zahradního nářadí. V měsíci září 

byla provedena na škole celková inspekce krajskou a okresní inspektorkou, při které nebylo 

shledáno závad. Za svoji práci se dostalo kolektivu mat. školy ocenění – bylo mu uděleno ,, 

Čestné uznání vlády ČSSR a ÚRO“ za příkladné výsledky iniciativy a dále ,, Čestné uznání za 

práci ve SPOZ“ od KV SPOZ. 

 

Školní jídelna při MŠ 

 
Od 1. září 1982 se začlo ve školní jídelně vyvážet pro mateřskou školu 

v Markvarticích a základní školu v Chlístově. Obědy dováží JZD Rokytnice. Přijata byla další 

kuchařka, Marie Součková, členka JZD, která je placena JZD. Jídelna vyváží pro 188 

strávníků, z toho 90 dětí MŠ, 80 Dětí  ZŠ a 18 dospělých. Norma na 1 strávníka MŠ ČINÍ 

5,45,- ZŠ 4,25,- Dospělé osoby 5,20,- 

 

Základní škola 

 
Ve školním roce 1982/83 navštěvovalo školu 58 žáků. Na konci školního roku 

neprospěli 2 žáci, 4 žáci byli hodnoceni sníženou známkou z chování, 2 žákům udělena 

ředitelská důtka, 7 žákům udělena pochvala za velmi dobré chování a prospěch. 

Na zlepšení prostředí ve škole bylo odpracováno učiteli a spoluobčany 480 brig. 

hodin. V celé budově byla převážně brigádnickou pomocí vyměněna okna a dveře, většina 

místností byla brigádnicky vymalována. Bylo provedeno obložení tříd, chodby a šaten 

omyvatelným materiálem do výšky 120 cm, zakrytí radiátorů ústředního topení a vybavení 

šatny poličkami a věšáky v hodnotě 40 198,-. 

Učitelé připravují s žáky různé kulturní programy a pásma, organizují a zabezpečují 

oslavy významných výročí a státních svátků. Při škole pracoval kroužek červeného kříže, 

myslivci měli s žáky školy besedu a promítali jim 3 filmy o přírodě. Svazarm zajistil střelbu 

ze vzduchovek a výcvik ve střelbě při letním branném cvičení. 

Ve spolupráci se složkami NF byl uspořádán zimní lyžařský a sáňkařský závod, 

branný závod k MDD a závod o Partyzánský samopal. Žáci navštívili loutkové představení, 



dětský filmový festival v Třebíči, sbírali lesní plody, léčivé byliny a odpadové suroviny. 

Školní rok byl ukončen táborovým ohněm. 

Práce PO SSM se pod vedením skupinové vedoucí, pí. Chaloupkové, výrazně zlepšila. 

Slib jisker byl proveden v dubnu. Slib pionýrů 11. Května v obřadní síni MNV. Pionýrská 

skupina se účastnila všech oslav významných výročí v obci. Konaly se besedy s knihovnicí, 

s LM, myslivci a požárníky. 

 

Výročí 35. Vítězného února 

 
35. výročí Vítězného února bylo vzpomenuto na všech schůzích organizací, konaných 

v měsíci únoru. K tomuto výročí se konalo mimořádné plenární zasedání MNV, na kterém byl 

vyzvednut význam tohoto vítězství pracujících nad reakcí v únoru 1948, předěl ve vývoji 

socialistické revoluce v ČSSR a byly vyzvednuty úspěchy, kterých bylo dosaženo pod 

vedením KSČ. 

 

Oslava MDŽ 

 
 Oslavy MDŽ se uskutečnily 6. Března v sále sokolovny. Slavnostní projev 

přednesl předseda ZO KSČ, pan Bohuslav Ježek. V kulturním programu vystoupili žáci 

mateřské školy a základní školy a pěvecký kroužek žen. Pořadatelem byla osvětová beseda a 

OSŽ. Přítomno bylo 250 občanů. 

9. března se uskutečnilo přijetí žen – funkcionářek obce – v kulturním sále JZD. 

Pozvány byly funkcionářky obce a integrovaných obcí, poslankyně, členky komisí pracovnice 

školství, členky výboru VO KSČ a pracovnice MNV. Slavnostní projev přednesl předseda 

MNV, s. Špaček. Po projevu bylo podáno občerstvení a pokračovala družná beseda 

s funkcionáři obce. Pro zpříjemnění večera hrála hudba JZD Dominik. Ženy odcházely 

spokojeny a v srdcích je hřála uznalá a děkovná slova funkcionářů. 

 

Mírový kongres v Praze 

 
Na počest mírového kongresu v Praze uspořádal SSM 20. Června slavnostní zapálení 

vatry v prostoru na Barákově kopci. Zapálení byli účastni svazáci, pionýři, děti MŠ s rodiči i 

ost, občané. 

 

Oslavy VŘSR 

 
Oslavy 66. výročí VŘSR se konaly 6. Listopadu v 17. hodin, kdy předseda ZO KSČ, s. 

Ježek, ve své projevu připomněl význam těchto oslav. V krátkém kulturním pásmu vystoupili 

žáci zákl. školy. Po kulturním pásmu následovalo slavnostní kladení věnce k památníku 

podlých funkcionáři obce a lampionový průvod obcí. 

 

 

 

SPOZ 

 

Sbory pro obč. záležitosti v tomto roce oslavily 30. Výročí vzniku. K tomuto výročí se 

sešel 26. 4. Okresní aktiv. V první části byly předány zakládajícím členům sborů a 

zasloužilým pracovníkům sborů čestná uznání. Za náš sbor převzala čestné uznání od KNV s. 



Věra Ježková a pěvecký kroužek žen. Ve druhé části jednání vystoupily s kulturním 

programem sbory. Za Rokytnici vystoupili žáci MŠ a pěvecký kroužek ČSŽ. Vystoupení se 

přítomným velmi líbilo. 

Náš sbor připravil k tomuto výročí slavností schůzi na 1. 6. Na této schůzi byla 

předána čestná uznání zakládající člence sboru, s. Marii Hobzové, kolektivu MŠ, ZŠ, Št. 

Špačkovi, Zdeně Novákové od ONV a dalším spolupracovníkům sboru od rady MNV. 

Sbor uspořádal v tomto roce sedmkrát vítání dětí do života, při kterých bylo uvítáno 

15 dětí. V obřadní síni byly uzavřeny 4 sňatky, z toho 3 s násl. církevním obřadem.  V obci 

bylo 9 úmrtí občanů z toho 1 občan pohřeb do země (pí Alžběty Hrůzové), 2 kremační 

rozloučení v obřadní síni v Třebíči a 6 církevních smutečních rozloučení. Účast smut. řečníka 

byla zajištěna u všech zemřelých. Sbor zajistil 1 zlatou svatbu manž. Františka a Miroslavy 

Muškových čp. 115, 1 rozloučení s mat. školou, jedenkrát vítání prvňáčků, 1 ukončení 

základní školy, 1 slavnostní zařazení branců do výcvikových středisek, 2 besedy s branci a 1 

besedu s důchodci. 

Beseda s důchodci se konala 22. Října v sále sokolovny ve 14. Hodin. V kulturním 

pořadu vystoupili členové osvětové besedy Rešice s pořadem ,, Náš dům je jedna rodina, aneb 

paměti holky z paneláku.“Ke zpříjemnění vyhrávala hudba naší OB 

 

JZD 

 
JZD v tomto roce hospodařilo na 1 065 ha orné půdy, 122 ha louky a 16 ha pastvin. 

Zrniny byly pěstovány na 578 ha, brambory na 115 ha, krmná řepa 32 ha, jednoleté pícniny 

159 ha, kukuřice 113 ha, ozimá směška 46 ha, víceleté pícniny 194 ha, jetel 144 ha, vojtěška 

38 ha, jetelotráva 12 ha, řepice ozimá 7 ha. 

 

Bylo docíleno těchto výsledků: 

 

  Skl. Ø 

Pšenice 300 ha 26 226 q 5,10 t/ha 

Ječmen 216 ha 9 120 q 4,22 t/ha 

Oves 42 ha 1 806 q 4,30 t/ha 

Průměrný výnos obilovin byl 4,70 t/ha 

Hrách 20 ha 465 q 2,32 t/ha 

Brambory 115 ha 15 180 q 13,20 t/ha 

Víceleté pícniny 316 ha 18 787 q 5,94 t/ha 

Jednoleté pícniny 168 ha 44 532 q 21,68 t/ha 

Krmná řepa 32 ha 3 580 q 29,83 t/ha 

Semeno jetele 60 ha 90 q 0,15 t/ha 

Řepice ozimá 7 ha 117 q 1,67 t/ha 

 

 

JZD se v živočišné výrobě specializuje na chov skotu a chov prasat s výkrmem. 

Plán. Stav skotu byl 718 ks, skutečnost 669 ks, z toho 365 ks dojnic. Narodilo se 439 

ks telat. 

Plán. Stav prasat byl 1 160 ks, skutečnost 1 223 ks, z toho 90 prasnic, narozeno 1 805 

ks selat. 



Přírůstek u skotu činil 0,68 kg na kus a den, přírůstek u prasat činil 0,50 kg na kus a 

den. 

Výroba mléka: plán 1 122 000 l, skutečnost 1 294 335 l. JZD ve výrobě mléka docílilo 

v tomto roce velmi dobrých výsledků a umístilo se v rámci okresu na 2. Místě v rámci nárůstu 

dojivosti o 733 l na 1 dojnici. Průměr na jednu dojnici činil 3 737 l za rok, 10,24l na kus a 

den. Na tomto plnění se výrazně projevila krmivová základna během celého roku, dostatek 

kvalitní siláže a dostatečné množství červených jetel. V měsíci srpnu a září byla dosažena 

nejvyšší dojivost nejen za období existence JZD, ale i v okresním hodnocení. 

 

Spotřební jádro: 

 

Na 1 l mléka 0,23 kg 

Na 1 odchované sele 75,59 kg 

Na 1 kg vepř. masa  3,38 kg 

Na 1 krmný den jalovic 1,48 kg 

Na 1 krmný den prasat 1,85 kg 

 

 

V důsledku nedostatků vodních srážek není zajištěna krmná bilance v jetelové senáži a 

kukuřičné siláži. 

 

Plán. úkoly v dodávce masa a mléka: 

 plán skutečnost % 

mléko v tis. litrech 1 050 1 227 116,8 

maso hovězí v t. 101 110,5 109,4 

maso vepřové v t. 146,2 146,9 100,4 

dodávka vajec v tis. 335 335 100  

 

Na státní nákup bylo dodáno 815 t obilí, 129 t jedlých brambor, 795 t sadbových 

brambor a 128 t průmyslových brambor. 

JZD neopomíjelo ani na investiční výstavbu. V tomto roce se podařilo postavit 

velkokapacitní silážní žlab na uskladnění 300 – 400 kg kukuřice, čímž je vyřešena krmivová 

základna pro živočišnou výrobu za minimálních ztrát této suroviny. Dále JZD pokračuje ve 

výstavbě garáží a dílen. 

Produkce v rostlinné výrobě byla ovlivněna malou sklizní brambor, kukuřice, máku a 

pícnin v důsledku sucha. Oproti plánu byla menší sklizeň zemědělských výrobků o 1 495 tis. 

Kč. Rovněž tržby a prodej byl ovlivněn menší sklizní hlavně u máku a brambor. Spotřeba 

materiálu byla překročena u spotřeby nakoupených hnojiv.  

V živočišné výrobě byly plánované úkoly překročeny, hrubá produkce živ. Výroby je 

oproti plánu vyšší o 922 tis. Kčs. Nejvyššího nárůstu bylo dosaženo u mléka, oproti plánu 

bylo dodáno o 201 tis. l mléka více. 

Stanovený limit nafty byl 123 tis. l, v průběhu roku zvýšen na 178 tis. l, ale i přes toto 

zvýšení došlo k překročení o 2 tis. l. Za překročení limitu došlo k vyúčtování postihu ve výši 

21 tis. Kčs. Je třeba neustále s naftou a ostatními PHM šetřit, neboť je třeba vidět i 

ekonomický dopad, zvýšená cena 1 l nafty na 5,30 Kčs. Spotřeba mazacích olejů činila 7 644 

kg, limit spotřeby byl dodržen. Topného oleje bylo spotřebováno dle limitu 15 t a hlavní část 

byla spotřebována pro výrobu úsušků na Sádku. Spotřeba el. energie ve středním odběru 

činila 436 Mwh, ve středním odběru sjednaný odběr 47 500 Kwh překročen na 67 825 Kwh. 

V maloodběru činila spotřeba 13 Mwh. 

 



Čerpání kulturního fondu: 

 

Pol. výchovná a kult. činnost 53 tis. 

Domácí výběrová rekreace 39 tis. 

Zahraniční rekreace 29 tis. 

Sociální výpomoci 36 tis. 

Nepeněžní dary a odměny 12 tis. 

Ostatní 136 tis. 

 

JZD mělo ke konci roku 273 členů, 2 zaměstnance a tři učně. Během roku přijali 7 

nových členů, 10 členů zrušilo členství. Průměrný evidenční počet pracovníků činí 177. 

Průměrná hodinová odměna činila 11,09 Kčs, průměrná měsíční odměna 2 238,- 

Porovnání výsledků roku 1983 s předchozím rokem je patrné zhoršení některých 

ukazatelů, které bylo zapříčiněno především klimatickými podmínkami nadměrného sucha a 

také z části nedobrou připraveností mechanizačních prostředků z důvodů nedostatku 

náhradních dílů. Pro další práci bude nezbytné zvyšování produktivity a efektivnosti výrobu a 

zdokonalování forem řízení. 

 

HAD 

 
Druhou výrobní organizací v naší obci je Horácké autodružstvo. Tomuto družstvu se 

podařilo úspěšně splnit úkoly státního plánu. Byly vykryty všechny uzavřené hospodářské 

smlouvy pro dodávky do prodejní sítě v celé OSSR i pro socialistické organizace. Roční plán 

výkonů 9 138 000 Kčs byl splněn na 9 414 000 Kčs, tj. splnění na 102,9 %. I v tomto roce 

pokračoval zájem obyvatelstva o poskytování různých druhů služeb, což se kladně odrazilo 

v peněžní úkolů plánu. Plánovaná výše tržeb 350 000,- byla překročena na 601 000m., Zvláště 

se stává atraktivní výroba zakázkových vchodových dveří, garážových dveří i dalších prvků 

z jacklových profilů v provedení s obklady hliníkovými profily. 

Za účelem zjištění orientační poptávky zúčastnily se výrobní střediska, tradiční jako 

jsou síta, ale i všechny nové vzorky, výstavy na BVV v Brně a zemědělské výstavě Země 

živitelka v Českých Budějovicích. Obě celostátní výstavy prokázaly, že jak o nový typ 

prohazovaček, síta z umělé hmoty, nový typ oplocení v kombinaci kovo – dřevo, ale zvláště 

pak o nosiče na osobní automobily, nosiče lyží, windsurfinki, je velký zájem. Proto byly 

urychleně dokončovány práce pro zahájení této výroby. Byly zakoupeny další nové stroje pro 

dřevovýrobu v částce 150 000,-. Dokončena byla sušárna na dřevo, zachycovácí nádrž na 

oleje a ředidla, podařilo se provést asfaltový povrch na zbývající části manipulačního rpostoru 

a další údržbářské práce. 

Základem dobré práce celého pracovního kolektivu je velmi dobrá práce celé stranické 

organizace a rovněž zodpovědný přístup pěti brigád soc. práce, do nichž je zapojena takřka 

celá členská základna. 

 

MLK 

 
Naši knihovnu navštěvovalo 141 čtenářů, z toho 69 čtenářů do 14 let a 28 čtenářů od 

15 do 19 let. Počet návštěvníků činil 1 391. Počet výpůjček pro dospělé činil 3 152 knih a 29 

periodik, počet výpůjček dětí do 14 let 2 349 knih a 169 periodik. Vedoucí knihovny 

uspořádala 6 besed pro žáky ZŠ a 5 výstavek knih. Vedoucí knihovny je Marie Foitová, jejíž 

zásluhou jsou výsledky knihovny velmi dobré. 

 



Úroda 

 
V červenci byla bohatá úroda borůvek, maliny však v důsledku velkých teplot a sucha 

přischly. Bohatá úroda jahod. Hojná úroda rajčat a paprik, menší úroda okurek. Ovoce hodně 

červivé, malé. Jablka hodně ze stromů spadala červivá. Velká nadúroda švestek. Kdyby 

červivé a špatné nespadaly, stromy by tíhu ani neunesly. V důsledku sucha se letos houby 

vůbec neobjevily. 

 

Počasí 

 
LEDEN 

Začátek bez sněhu, denní teploty nad 0°, noční kolem 0. Přes den svítilo slunce a 

teploty nad normálem (až + 10°), první větší mrazík přišel 20. - 5°, velké větry. 

 

ÚNOR 

V druhém týdnu napadlo 15 – 20 cm sněhu, později dalších 15 cm a tento se držel celý 

únor. Denní teploty mírně pod 0. 15. Větší noční mráz - 12°, 16. - 16°. 

 

BŘEZEN 

Prvních 14 dnů pěkné počasí, později ochlazení. První jarní den ráno menší mrázík, 

přes den pěkně. 

 

DUBEN 

Na velikonoce 3. . 4. Dubna deštivo, chladno, v pondělí oteplení přes den + 12°. Poté 

celý týden zamračeno, dešťové přeháňky, chladno. 13. – 14. Sněhové přeháňky, 20. Velké 

horko + 28°. 24. První velká bouřka. Konec měsíce pěkné počasí s bouřkami. 

 

KVĚTEN 

Na 1. Máje pěkné letní počasí, rychle roste tráva a obilí. Večer velká bouřka vítr, 

ochlazení. 8. – 9. Celé dny prší. Na zmrzlé teplo, bouřka, na Žofii krásné počasí bez deště. 23. 

Velká bouře, spadlo dosti vody. 

 

ČERVEN 

Začátek pěkné počasí bez deště, od 15. Ochlazení s dešť. přeháňkami. Poté opět krásné 

letní počasí, vysoké teploty, možnost koupání. 27. Stoupl teploměr ve stínu až na + 35°, na 

slunci + 42°. Ráno ve 4 hod. + 19°. I v noci velká tepla. Začíná být sucho. 

 

ČERVENEC 

Pěkné letní počasí bez dešťů 

 

SRPEN 

Teplý bez deště. Žně proběhly velice rychle bez deště. 

 

ZÁŘÍ 

Prvních 14 dnů vysoké teploty až 31°, velká sucha, 11. 9. Konečně trochu napršelo, 

ale země vodu vsákla jakoby ani nesprchlo. Potom přišlo ochlazení. 

 

ŘÍJEN 

Teplotně normální bez deště. Země rozpukaná. Velice špatná orba. Některé studny bez 

vody. 



  

LISTOPAD 

S ranními mlhami a vcelku teplý. 30. Naopak první sníh, ale brzy slezl. 

 

PROSINEC 

Začátek bez sněhu, poté ho trochu napadlo, ale před vánocemi roztál. Vánoce bez 

sněhu velmi teplé. Silvestr bez sněhu, teplý! 

 

Nejdůležitější události roku 

 
-    V červnu se konalo světové shromáždění za mír a život, proti jaderné válce v Praze, 

přijata Výzva za mír a život, proti jaderné válce. 

- V Polsku odvolán výjimečný stav. 

- V Říjnu do západní Evropy přepravovány první části nových amerických jaderných 

zbraní. 

- Vlády ČSSR, NDR a SSSR oznámily, že v souvislosti s přípravami na rozmístění 

nových amerických raket v západní Evropě je SSSR nucen přijmout dodatečná 

opatření k zajištění své vlastní bezpečnosti. 

- Spolkový sněm NSR schválil rozmístění amerických jaderných zbraní v Evropě. 

- Do NSR přepraveny první části raket Persching 2 

 

 

 

Zápis projednán a schválen v radě MNV dne 4. 5. 1984 

 

 


