1984
40. výročí SNP
Rok české hudby

Úvod
Rok 1984 byl vyhlášen Rokem české hudby a byl využit k probuzení zájmu mladých
lidí o dobrou, umělecky hodnotnou hudbu, schopnou rozšiřovat kulturní obzor člověka,
obohacovat ho a posilovat v něm hodnotové orientace, které mají význam pro rozvoj
společnosti.
Rok 1984 byl rokem plnění programu dalšího ekonomického a sociálního rozvoje naší
společnosti, který vytýčil XVI, sjezd KSČ a konkretizovalo 6. Plenární zasedání ÚV KSČ.
Byl zaměřen ke 40. výročí Slovenského národního povstání.

ZO KSČ
ZO KSČ v průběhu roku usilovalo o to, aby společenský a politický život v obci plnil
poslání, vytýčené XVI. sjezdem a zasedáními ÚV KSČ. Za tím čelem byla rozvíjena důsledná
spolupráce s organizacemi KSČ JZD A HAD, s MVN, SSM a řadou dalších organizací
sdružených v Národní frontě. Tato činnost byla zakotvena v přijatém usnesení, v plánu práce
ZO a také v plánu práce MV NF na rok 1984.
Při provádění kontrol plnění přijatých usnesení mohla ZO konstatovat, že všechny
body usnesení byly splněny. Stranické vzdělávání probíhalo stejně jako už několik roků, tak,
že
k pořadu členských schůzí byla přiřazena přednáška stranického vzdělávání.
Propagandisty a lektory byli soudruzi z vlastních řad. Celkem bylo předneseno 6 přednášek
řádných a 2 mimořádná témata.
ZO má k 31. 12. Celkem 46 členů, z toho jsou jenom 4 v produktivním věku, všichni
ostatní jsou již v důchodu, i když někteří pravidelně pracují. V roce 1984 bylo konáno 12
členských schůzí a 2 veřejné stranické schůze. Výborových schůzí se konalo celkem 31 a
účast členů výboru na nich byla dobrá. Příspěvková morálka je v současné době dobrá,
snížení výše členských příspěvků u důchodců a nízkých výdělků se projevilo velmi příznivě.
Na svých jednáních se pravidelně zabývala a hodnotila práci JZD, HAD, MNV a jeho
poslanců, práci společenských organizací a trvale věnovala pozornost výchově mladé
generace v obci pravidelnou a systematickou pomocí ZO SSM a PO SSM k vytváření
podmínek pro další zkvalitnění práce mezi mládeží. Práce těchto organizací, plnění
výrobních, ale i společenských úkolů značně ovlivňuje náš život, životní i pracovní prostředí a
celkové klima obce.
Funkci předsedy vykonával i nadále s. Bohuslav Ježek čp. 55.

ZO SSM
Členové ZO SSM se aktivně podíleli na většině společensko – politických akcích, jež
byly v obci pořádány. Kromě toho podle vlastního plánu práce pořádali řadu vlastních akcí,
jako např. branné dny, pionýrský tábor, besídku pro PO a zábavné odpoledne pro pionýry
s množstvím soutěží a her. Pro JZD organizovali brigády na sběr kamene a pomoc při sklizni
brambor. Významnou měrou se podíleli na výstavbě přístavby kina, při které bylo mimo jiné
řešeno i svízelné situace SSM, neboť tato organizace do letošního roku neměla pro svoji
činnost žádnou vhodnou místnost. Koncem roku jim byla předána do užívání nová klubovna
v této přístavbě, která byla vybavena nábytkem z finančních prostředků z části MNV a z části
SSM. Klubovna byla předána na základě dohody, uzavřené mezi MNV a SSM, ve které byly
stanoveny podmínky, aby tato klubovna nebyla některými neukázněnými členy zneužívána.
Většina vedoucích pionýrských oddílů je z řad členů SSM, kteří vykonávají tyto
funkce zodpovědně. Na svých pravidelných schůzkách se věnují pionýrům, vymýšlejí pro ně
různé hry, zábavy a soutěže a děti se na tyto schůzky těší a rády je navštěvují.
Kromě této činnosti pořádala organizace několik tanečních zábav a byli
spolupořadatelem všedělnického plesu. Za vážný nedostatek je třeba pokládat skutečnost, že
v roce 1984 se neuskutečnila ani jedna z plánovaných dvou přednášek politického školení
SSM.
Po odchodu Vladimíra Maška na vojenskou základní službu byl zvolen do funkce
předsedy Ivan Piálek, který v této funkci pracoval celý rok.

MNV
Stejně jako v předchozích letech věnoval místní národní výbor mimořádnou pozornost
zlepšování životního a pracovního prostředí ve všech integrovaných akcích. Všechny akce,
obsažené ve volebním programu NF byly zajišťovány za účinné pomoci poslanců, členů NF,
občanů pracovníků JZD a HAD. Nedílnou součástí práce národního výboru bylo zabezpečení
agitačních dnů, směn NF a zapojení se do socialistické soutěže. NV, která byla vyhlášena na
počest 40. Výročí SNP. Spolu s NF ve všech třech akcích byly uskutečněny jarní a podzimní
agitační dny, které přispěly k dosažení dobrých výsledků v odpracování brigádních hodin.
Pro splnění socialistického závazku, uzavřeného pro počest 40. Výročí SNP bylo
odpracováno:
Údržba a úklid zařízení a prostranství
Údržba zeleně
Údržba bytového fondu
Neinvestiční část celkem

Závazek
22 350
5 100
9 500
36 950

Plnění
25 270 br. hod
6850 br. hod
10 600 br. hod
42 720 br. hod

Investiční část akce ,,Z“
Prodejna a ZVS Chlístov
Skutečnost

Náklady
500 000,- 320 000,- 5 000,910 000,- 700 000,-

15 971 br. hod

Akce ,,Z“
Místní národní výbor prováděl v akci ,,Z“ výstavbu prodejny a závodu veřejného
stravování v obci Chlístov, na kterou byl SBČs poskytnout úvěr. Pro letošní rok tento úvěr
podle plánu činil 320 000,-, ale vzhledem k velké aktivitě občanského výboru v Chlístově a
všech občanů v této obci, muselo býti vyvoláno jednání, zvednuta hodnota díla a náklady pro
letošní rok zvýšeny na 700 000,-. Do konce roku byla provedena hrubá stavba, zčásti vnitřní
omítky, ve sklepě podlahy, elektroinstalace, vodoinstalace a příprava pro ústřední topení.
V obci Rokytnice byla dokončena přístavba budovy kina a provedena celková
generální oprava původní budovy. Touto přístavbou přibylo naší obci téměř půlmilionové dílo
a zlepšila se úroveň a prostředí filmových představení. Od 17. Prosince bylo naše kino
zařazeno Krajským filmovým podnikem v Brně do kategorie promítání filmů nové
technologie a zařadilo se jako 6. Stálé kino, ve kterém je možno promítat širokoúhlé filmy na
našem okrese. Tato přístavba neřeší jen kino. Počítá se, že bude využita pro další kulturní
akce jako jsou různé besídky, divadla, atd. Od měsíce května 1984 je zde umístěna
provozovna OPMH Třebíč – holičství a kadeřnictví, od prosince 1984 byla předána ZO SSM
velmi pěkná klubovna, je zde umístěna místnost agitačního střediska pro schůzovou činnost
společenských organizací a v příštím roce by se měla do této přístavby nastěhovat i pošta.
Touto dokončenou přístavbou bylo alespoň zčásti vyřešeno zlepšení úrovně některých služeb
a také to, že se postupně uvolňují prostory ve staré radnici, aby se tato mohla zasanovat a
připravit na těchto místech staveniště pro zahájení výstavby nového domu služeb.
Mnoho úsilí ze strany orgánu NV bylo věnováno přípravě vodovodu a to v získání
vodního zdroje. Bylo však velkým zklamáním, že tři studny po jejich vyvrtání a provedení
vydatnosti zdroje, nemají takové množství vody, aby mohla býti výstavba vodovodu zahájena.
Musí býti provedeny další vrty a zajištěn dostatečný zdroj vody, kdy potřebujeme nejméně 8 l
za sekundu.
Další část práce byla věnována přípravě výstavby domu služeb. Je zpracována celková
studie, pracuje se na projektovém úkolu a provádí se příprava pro výkup pozemků od občanů
Aloise Špačka a Emilie Vejmelkové.
V tomto roce se konalo 6 schůzí plenárního zasedání, 25 schůzí rady MNV, komise
výstavby se sešla dvanáctkrát, školská a kulturní jedenáctkrát, komise ochrany veřejného
pořádku se sešla devětkrát, komise pro mládež, tělesnou a branou výchovu se sešla devětkrát,
komise finanční a sociální devětkrát, komise obchodu, služeb a zemědělství pětkrát a sbor pro
občanské záležitosti jednal dvanáctkrát. Ve všech těchto orgánech nár. výboru pracuje 46
poslanců a dalších 17 občanů – aktivistů, tedy široký aktiv soudruhů a soudružek, který by
měl vykonat kus poctivé práce. Stále se však opakuje, že ne všichni poslanci si plně
uvědomují svoji posláni a neangažují se tak, jak bylo od nich očekáváno. Rovněž je i
rozdílnost v práci některých komisí. Nejlépe si vede komise výstavby, zlepšit by se měla účast
členů komise školské a kulturní, komise pro mládež a zvýšit počet jednání u komise obchodu
a služeb. Co se týče sboru pro obč. záležitosti, tento pracoval po celý rok dobře a není k němu
připomínek. Problém má v zajišťování smutečních řečníků.

Rozpočet MNV
Příjmy:

Daň zemědělská

Rozpočet

Skutečnost

2 000,-

2 296,-

Daň z př. obyvatel
Daň domovní
Poplatky ze psů
Stočné
Stravné
Kino
Správní poplatky
Nájmy od podniků
Nájmy od bytů
Místní poplatky
Stavebnictví
Ostatní nahodilé příjmy
Globální dotace ONV
Ostatní příjmy ze školství
Ostatní příjmy z kultury
Úroky z bank. účtů
Hřbitovní poplatky
Příjmy z veř. telef. stanice
Převod z FRR
Účelové prostředky od ONV
Odvod z prov. míst. hospodářství
Úvěr od SBCš

3 000,45 000,6 000,3 000,130 000,13 000,6 000,20 000,15 000,-

Celkem

655 000,-

1 567 221,44 Kčs

Rozpočet

Skutečnost

5 000,10 000,70 000,130 000,220 000,16 000,8 000,2 000,9 000,3 000,8 000,2 000,54 000,6 000,20 000,21 000,-

4 370,08
9 931,89 553,62
162 615,56
186 985,63
147 690,92
7 703,21
321,90
7 890,20
2 765,24
7 600,1 998,50
76 916,99
6 033,70
16 394,15 565,-

20 000,10 000,382 000,-

2 155,45 277,7 490,1 895,20
123 315,70
19 126,3 900,23 441,20
13 064,5 535,50
6 515,385,382 000,1 309,4 000,415,60
24,3 635,47 964,15
173 000,478,700 000,-

Výdaje:

Vodní hospodářství
Údržba míst. komunikací
Mateřské školy
Základní školy
Školní jídelna
Kino
Kult. dům, osvětová beseda
Knihovny
SPOZ, místní rozhlas
Svaz požární ochrany
Obřadní síň
Poslanci
Vnitřní správa
Pohřebnictví
Veřejná zeleň
Čištění místních komunikací

Odvoz odpadků
Akce ,,Z“ (prodejna Chlístov)
Projekty na prodejnu
Poplatky z úvěru na prodejnu
Investice na obchod
Studia na víceúčelovou budovu

7 000,-

7 093,700 000,9 614,11 806,15
4 483,5 781,-

Celkem

655 000,-

1 560 787,91 Kčs

Rozdíl příjmů a výdajů činí: + 6 433,53 Kčs

Evidence obyvatel
Přistěhováni:
Pospíšil Pavel
Václavková Věra
Kovář Petr
Malý Ivan
Rumíková Zdena
Tůna František
Machoň Jaroslav
Míšeňská Miroslava
Míšeňský Zdeněk
Míšeňská Ivo

Odstěhováni:
162
138
4
164
132
111
244
101
101
101

227
227
227
213
178
171
36
165
226
176
95
30

Zemřeli:

Narozeni:
5.1.
8.3.
12.3.
12.5.
27.6.
2.7.
8.8.
10.8.
4.9.
15.9.
11.10.
15.11.
19.11.
16.12.
28.12.

Pelán Josef
Pelánová Marie
Pelánová Věra
Urbášek Jiří
Rygl Jaromír
Provalilová Věra
Vejmelka Miroslav ml.
Kubiš Jan
Kokešová Milena
Švihálková Jiřina
Holíková Dagmar, Jitka, Veronika
Bartejs František

Hanzal Jiří a Jana
Novák Jakub
Suchna Jiří
Moudrá Olga
Klusáček Vítězslav
Nováková Lenka
Dočekalová Petra
Kovář Marian
Lamek Lukáš
Klobasová Petra
Sochnová Kateřina
Tůnová Jitka
Machoň Jaroslav
Špaček Jan
Nováková Žaneta

14
149
178
222
59
16
64
4
170
146
42
111
244
24
252

8.1.
3.3.
2.4.
27.4.
2.5.
12.5.
13.6.
18.6.
1.7.
22.7.
25.7.
20.9.
17.12.

Svatoň Jindřich
Příhodová Marie
Burdová Marie
Příhoda Milan
Chromý Antonín
Novotná Antonie
Hudečková Anna
Špačková Jaroslav
Dokulil Josef
Šulcová Blažena
Václavková Františka
Cardová Antonie
Vejmelka Miroslav st.

237
114
11
135
29
138
88
98
109
45
96
71
36

Sňatek uzavřeli:
3.3.
10.3.
17.3.
17.3.
17.3.
24.3.
14.4.
14.4.
21.4.
23.6.
30.6.
21.7.
28.7.
27.10.
17.11.

Jan Chromý, Rokytnice 181 – Hana Zahradníková, Třebíč
Jan Václavek, Rokytnice 138 – ing. Věra Vobůrková, Babice
Marie Špačková, Rokytnice 4 – Petr Kovář, Předín
Miroslav Klobas, Rokytnice 146 – Hana Ježková, Rokytnice 55
Rostislav Kovář, Rokytnice 220 – Jitka Ramachová, Třebíč
Jan Kubiš, Rokytnice 165 – Jana Bartejsová, Stařeč
Jiřina Lukačová, Rokytnice 176 – Luboš Švihálek, Budišov
Jiřina Moudrá, Rokytnice 164 – Ivan Malý, Třebíč
Magda Hedbávná, Rokytnice 178 – Roman Žampach, Čáslavice
Marta Doležalová, Rokytnice 111 – František Tůna, Chlístov
Lenka Mašterová, Rokytnice 244 – Jaroslav Machoň, Červená Lhota
Lenka Kružíková, Rokytnice 238 – Milan Loukota, Třebíč
Jan Špaček, Rokytnice 24 – Hana Zerzánková, Rokytnice 191
ing. František Bartejs, Rokytnice 30 – Eva Svatoňová, Pardubice
Dagmar Holíková, Rokytnice 95 – Vladimír Kalay, Senica

Životní jubilea:
80 let:

Blažek Josef
narozen: 11.2. 1904
Skřivánková Marie
5.11. 1904
Skoumalová Marie
31.8. 1904
Findlová Anna
26.7. 1904
Špaček Augustin
30.3. 1904
Jirková Anna
9.7. 1904
Novotná Marie
5.2. 1904

8
89
163
170
176
179
190

85 let:

Večeřa Alfons

29.7. 1899

119

75 let:

Špačková Marie
Bartejsová Anastazie
Skoumal Josef
Vláčilová Marie
Foit Zdeněk

30.3. 1909
22.1. 1909
19.8. 1909
2.12. 1909
3.12. 1909

35
162
196
195
152

70 let:

Mašterová Marie
Hanzalová Anežka
Veselá Eliška
Hobza Adolf
Maštera František
Hobzová Ludmila
Foitová Marie
Nováček Marie
Svatoňová Anna
Nováček Václav
Svobodová Anděla
Špačková Božena

9.2. 1914
22.3. 1914
8.4. 1914
29.4. 1914
14.5. 1914
20.6. 1914
16.7. 1914
23.7. 1914
23.7. 1914
12.9. 1914
1.8. 1914
25.11. 1914

55
64
106
119
55
116
152
83
237
83
194
200

M. Budějovice
M. Budějovice
Telč
Třebíč
Náměšť
Třebíč
Třebíč
Třebíč
Třebíč
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Bohdaneč
Senice

Nejstarší občan: Sochna Petr, narozen 28.6. 1891 čp. 42
Nejstarší občanka: Příhodová Antonie, narozena 20.10. 1892

čp. 98

SPOZ
Práce sboru pro občanské záležitosti má vypracovanou svoji koncepci činnosti, která
vychází z novodobých tradic občanských obřadů a slavnosti, ve kterých je prosazován
vědecký světový názor, na člověku je působeno prostřednictvím prvků emociálních a
estetických.
Úkol koncepcí – vítat 100% narozených dětí do života, vítání provádět do dvou
měsíců života dítěte, individuálně nebo hromadně maximálně 4 děti. V tomto roce se narodilo
celkem 23 dětí, z toho v Rokytnici 16, v Chlístově 3 a v Markvarticích 4. Celkem bylo
uvítáno 21 dětí, když 2 děti se narodily koncem roku a byly uvítány v roce 1985. Vítání bylo
uskutečněno sedmkrát. Spolupráce se školami a ČSŽ je výborná, rovněž zástupkyně ČSŽ se
zúčastňují každého obřadu nemůžeme však býti spokojeni s účastí zaměstnavatelů rodičů,
jejichž děti jsou vítány. Účast byla pouze ve 4. Případech. Vždy šlo o účast JZD
V tomto roce uzavřelo v Rokytnice sňatek 8 dvojic, s následným církevním obřadem
byly 3 sňatky, což je 37%. Do jiných matričních obvodů bylo vydáno 6 delegací, naopak
k nám byl delegován 1 sňatek.
Třetím základním obřadem jsou pohřby. V tomto roce nás navždy opustilo 23 občanů,
z Rokytnice 13, z Markvartic 3 a z Chlístova 7. Z tohoto počtu bylo 20 církevních pohřbů
v Rokytnici, 3 poslední rozloučení v obřadní síni v Třebíči. Na všech pohřbech vystoupil
řečník SPOZ, nebo zástupce zaměstnavatele, pokud odejde člověk v produktivním věku.
Pochvalu si zasluhuje naše JZD, které se loučí se všemi svými členy.
Mimo základní obřady organizuje sbor sám nebo za spolupráce složek NF, organizací
a škol, celou škálu občansko společenských slavností jako je slavnostní zahajování a ukončení
školního roku v mateřských i základních školách, práce s branci, předávání branců do
výcvikových středisek, rozloučení před odchodem do základní vojenské školy, služby, besedu
z důchodci, besedu s 15-ti letými a oslavy životních jubileí, včetně jubilejních svateb.
Pozornost je věnována životním jubileím občanů, kdy je těmto blahopřáno písemně a
vyhráváno místním rozhlasem celkem v 65 případech. Návštěva s přidáním malého dárku a
zápisem do pamětní knihy byla provedena u 11 jubilantů. Je využívána i možností, aby našim
občanům bylo blahopřáno v cš. Rozhlase Brno.
Celková činnost sboru je dokumentována v pamětních knihách, kronice, včetně
bohatého fotografického materiálu. Sbor má k dispozici vývěsní skříňku, ve které je práce
výhodně propagována a popularizována.

Oslavy MDŽ
Oslavy MDŽ se uskutečnily v neděli 10. Března ve 14 hodin v sokolovně. Slavnostní
projev přednesl s. Bohuslav Ježek, předs. ZO KSČ, v kulturním programu vystoupily děti MŠ
a ZŠ. Pořadatelem oslav byla osvětová beseda.

Oslavy 1. máje
Oslavy prvního máje byly zahájen v 6 hodin budíčkem v místním rozhlase. Odpoledne
ve 14 hodin vyšel od kabin TJ Sokol slavnostní průvod obcí. V průvodu byly zastoupeny
všechny složky národní fronty, zaměstnanci JZD, Horáckého autodržustva, Společného

podniku pro odchov telat, školy a většina našich občanů i občanů okolních obcí. Odpolední
oslavy byly zahájeny Písní práce. Slavnostní projev přednesl Dr. František Dohnal, tajemník
OV KSČ. Zakončeny byly Internacionálou. Do pochodu vyhrávala hudba OB, která pak
pokračovala do večerních hodin koncerte v místním pohostinství.

Oslavy 9. května
Oslavy osvobození se konaly v sobotu 5. Května ve 20 hodin. Byly zahájeny hymnou
ČSSR a SSSR, pak následovalo slavnostní kladení věnce k památníku padlých zástupci složek
národní fronty. V kulturním programu vystoupili žáci základní školy. Slavnostní projev
přednesl s. František Rygl, předseda MYNF. Po této následoval lampionový průvod obcí.
Oslavy byly zakončeny Internacionálou.

Oslavy Den dětí
Oslavy Dne dětí se uskutečnily 10. Června ve 14 hodin v prostorách u koupaliště.
Pořadatele bylo SRPŠ ZŠ spolu se Svazorem. Děti se zúčastnily různých soutěží a her a
nejlepší byly odměněny menšími cenami.

Oslavy VŘSR
Oslavy VŘSR se konaly v předvečer 6. Listopadu v 17 hodin. Byly zahájeny hymnou
SSSR, po té následovalo slavnostní kladení věnce k památníku padlých, kulturní vložka žáků
ZŠ, slavnostní projev předsedy ZO KSČ, s Bohuslava Ježka a zakončeny byl lampionovým
průvodem obcí.

MLK
Místní lidová knihovna půjčovala pravidelně jedenkrát týdně ve čtvrtek od 15 do 19
hodin a v tomto roce měla 5 613 výpůjček knih, z toho 2 329 výpůjček dětí do 14 let a 450 ks
periodik. Počet čtenářů 148 z toho 84 dětí do 14 let. Počet výpůjček na 1 obyvatele činil 6,6,
Kulturně výchovná činnost byla zaměřena hlavně na 40. Výročí Slovenského
národního povstání a 40. Výročí Karpatsko-dukelské operace. Pozornost byla věnována i
ostatním významným politickým i kulturním výročím. Knihovna uspořádala 8 besed, 8
výstav, 2 relace do rozhlasu a 38 nástěnek. Vedoucí knihovny je nadále Marie Foitová.

ZO SPO
ZO Svazu požární ochrany řídila svoji činnost plánem práce usnesením o plněním
socialistického závazku, uzavřeného na počest 120. Výročí vzniku dobrovolné požární
ochrany a 40. Výročí Slovenského národního povstání. Organizace má 38 členů. Výbor
organizace je zvolen v počtu 11 členů. V průběhu roku se konaly tři členské schůze,
11výborovcýh schůzí. Při zajišťování nutných úkolů byly dále svolávány porady v omezeném
dostupném počtu členů, kterých se zajišťování a plnění úkolů bezprostředně týkaly. Funkci
předsedy vykonává František Pokorný.
Na úseku výchovy vlastních členů a spoluobčanů byly za spolupráce s MNV
prováděny v místním rozhlase relace v měsíci požární bezpečnosti a v době žní, kdy bylo
největší nebezpečí požáru. Přesto se nám v naší obci jeden požár vyskytl, a to 28.11., který
vznikl ve stodole domu čp. 36, majitel Miroslav Vejmelka, při kterém vznikla škoda cca 15

000,-. Požár byl včas zpozorován a díky požárníků z Třebíče a Boroviny a jejich dobré
technice, brzy zlikvidován a tím bylo zabráněno dalším možným škodám. Naši požárníci
v důsledku velké vzdálenosti vodního zdroje svojí technikou na tento požár nestačili.
Na úseku prevence byly za spolupráce s komisí veřejného pořádku při MNV
provedeny protipožární prohlídky v obytných budovách. Pokud byly zjištěny nedostatky, byly
do následné kontroly odstraněny.
Organizace zajistila 3 odborná školení požárního družstva, 5 praktických cvičení,
jedno cvičení námětové. Požární družstvo se zapojilo do soutěže, která se konala
v Čechočovicích, kde mužstvo v kategorii nad 35 let vyhrálo a postoupilo do dalšího kola,
které se konalo v Petrovicích. Do soutěže však nezasáhlo pro malý počet účasti členů
družstva.
Výroční členská schůze konstatovala, že úkoly které si organizace vytýčila, byly
splněny, socialistický závazek v některých bodech i překročen. Nedostatky jsou na úseku
výchovy mladé generace, kde se nedaří vytvořit mládeži takové podmínky, aby je tato práce
bavila a a by v budoucnu pracovala podle dřívějších tradic požární organizace v naší obci.

MS
Myslivecké sdružení má 26 členů, věkový průměr činí 44 roků, funkci předsedy
vykonává František Špaček z Markvartic čp. 31. Během roku jsou pořádány pravidelně první
pátek v měsíci členské schůze, před schůzí členskou jsou pořádány schůze výborové. Účast na
chůzích je velmi dobrá. Členové jsou z obcí Rokytnice, Štěměchy, Římov, Chlístov,
Markvartice a Čechočovice. Vztahy mezi členy jsou kamarádské a soudružské. Většina členů
je zapojena ve společenských a stranických organizacích a vykonává řadu funkcí.
Výměra honitby činí 1 753 ha, z čehož je 836 ha lesa, 915 ha zemědělské půdy a 2 ha
vodních ploch. Roční nájem za postoupení práva myslivosti činí 1 298,Socialistický závazek byl vysoko překročen. Na úkol 80 hodin na jednoho člena bylo
odpracováno 109 brigádních hodin. Celkově bylo odpracováno 2 829 hodin, z toho
v zemědělství 426, v lesnictví 235, na akcích Z 382 a v honitbě bylo odpracováno 1 786
hodin, vysázeno 4 600 stromků, pokosenou a usušeno 45 q sena, odevzdáno 510 ks kožek a
kůží. Na dodávku odevzdali 221 kg zvěřiny. Na stanovený úkol odlovu 25 ks lišek bylo
odloveno 26 ks a tímto se MS umístilo na 3. Místě na okrese.
Důležitou akcí OV ČMS bylo pořádání memoriálu Karla Podhájského, při kterém bylo
naše MS pověřeno zajišťováním vrcholné kyndogické akce v části honitby Hory. Za tuto
činnost obdrželo Čestné uznání OV ČMS a částku 700,- za pronájem honitby.
V tomto roce členové MS odlovili 41 ks srnčí, 61 ks zajíců, 18 ks bažantů, 7 ks černé
zvěře. Celková produkce MS je 953 kg, což představuje 36,65 kg na jednoho člena a 0,54 kg
na hektar.

Osvětová beseda
Osvětová beseda pracovala ve složení 7 členů, v čele s předsedou, Zdeňkem
Dvořákem. Scházela se pravidelně jedenkrát měsíčně.
Během celého roku účinkovala při různých akcích v obci i okolí ,,dechová hudba OB“
pod vedením kapelníka, Antonína Kruly.
Dne 10. Března osvětová beseda uspořádala oslavu MDŽ, dne 15. Března, dubna
uspořádala divadelní představení pro mládež ,,Sněhurka a sedm mužíků“, které sehrála
osvětová beseda z Okříšek. Úroveň byla velmi dobrá, divadlo navštívilo 160 dětí. Dne 18.

Listopadu uspořádalo divadelní představení pro dospělé v sále kina. Divadelní hru ,,Poslední
muž“ sehráli profesionální herci z Horáckého divadla z Jihlavy. Divadlo mělo dobrý ohlas
mezi diváky, kterých přišlo 110.
OB úzce spolupracovala se všemi organizacemi sdruženými v NF a jejich kulturní a
výchovné akci řídila a koordinovala tak, aby se navzájem nepřekrývaly. Aktivně přispívala
k rozvoji propagace a názorné agitace.

ČSČK
ZO Československého červeného kříže má 107 členů, funkci předsedkyně vykonává s.
Věra Dlouhá.
Organizace za spolupráce složek NF se věnovala získávání bezpříspěvkových dárců
krve. V roce 1984 darovalo krev 38 občanů, Jiří Lukač a Marie Cardová obdrželi za 10 odběr
bronzovou plaketu Dr. Jánského.
Ve spolupráci s obvodním lékařem Mudr. Vratislavem Šmejkalem připravili pro
občany zdravotnickou přednášku spojenou s filmem na téma ,,Ženské nemoci“. Provedli
školení dětí zdravotního kroužku na základní škole a školení členů zdravotních hlídek. Ve
svých akcích nezapomínají ani na staré občany. Formou návštěvy a předáním malé pozornosti
navštěvují ženy starší 80 let a podílejí se na oslavách MDŽ.
Zdravotní hlídky zajišťovaly službu při konání sportovních akcí a braného závodu dětí
a poskytovaly první pomoc při zranění občanů.

ČSŽ
ZO Českého svazu žen má 96 členek. Funkci předsedkyně vykonává Zdenka
Kadržnožková, která pracuje jako učitelka mateřské školy. Práce organizace se řídí
vypracovaným plánem práce. V zimních měsících byl uspořádán kurs šití pro začátečníky,
který vedla Libuše Burodvá, důchodkyně. Kurs se vydařil, byl o něj značný zájem a přinesl
ženám určitý přínos. Během roku byl třikrát uspořádán sběr papíru a textilu, jehož výtěžek byl
použit na činnost organizace. Členky se dále zapojily do brigádnické pomoci při jarním úklidu
kolem autobusové čekárny, památníku padlých, při sběru kamene na pozemcích JZD, úklidu
po malování kina, agitačního střediska a kadeřnictví. I nadále při ČSŽ pracuje pěvecký
kroužek, který svým vystoupením obohacuje akce sboru pro občanské záležitosti, slavnostní
schůze a různé oslavy. Zúčastňuje se i různých soutěží v rámci okresu, kde získal i čestná
uznání. Jejich zpěv přináší všem krásně zážitky.

TJ Sokol
ODDÍL ZRTV
Oddíl ZRTV vykazoval v prvním pololetí pravidelnou činnost. Byly to především
ženské složky, které cvičily pravidelně jedenkrát týdně v kategoriích nejmladší žákyně,
mladší žákyně a ženy pod vedením s. Chaloupkové. Dále tělocvičnu navštěvovali jedenkrát
týdně mladší žáci, kteří cvičili pod vedením Ivana Piálka a Zdeňka Kašpárka. Skladby
vycházely z podmínek přiměřených k individuálním a věkovým schopnostem cvičenců,
v přípravě atletické, gymnastické a herní. Ženy si zvyšovaly svoji tělesnou kondici i ladnost

těla v pravidelných hodinách gymnastiky. V měsíci únoru uspořádal oddíl základní rekreační
tělesné výchovy plavecký výcvik v krytém bazénu v Jihlavě, formou dvou autobusových
zájezdů, kterého se zúčastnilo na 90 členů TJ. 25 mladých cvičenců svými výkony získalo
,,Dětský odznak zdatnosti“. Oddíl dosáhl titulu ,,Vzorný oddíl II. Stupně“ a začíná soutěžit o
vyšší titul.
TURISTICKÝ KROUŽEK
K oddílu ZRTV je ještě přiřazen turistický kroužek, který dosud vykazoval rovněž
dobrých výsledků. Vedoucími tohoto kroužku jsou manželé Janeckovi, kteří pro toto vedení
získali potřebnou kvalifikaci. K větším akcím, které uspořádali, patří pěší tůra do
západomoravského muzea v Třebíči v měsíci březnu, která byla vyvrcholením pro získání
bronzových odznaků ,,Turista ČSR“. Dále to bylo provedení turistického výsadku do
neznámého terénu, odkud se mladí turisté vraceli 15 km trasou do Rokytnice. Dalších výletů
bylo využito k přípravě na ,,Tělovýchovně branný závod“, kterého se 5. Května zúčastnily
dvě hlídky a hlídka mladších žáků zde obsadila pěkné třetí místo. V červnu se zúčastnili
okresního srazu turistických oddílů na Jalovci, který byl třídenní. Kroužek strávil týden
v Krkonoších, kde byl pobyt zaměřen nejen na zdokonalování v turistice, ale i v kulturně
vzdělávací činnosti.
V 1. Pololetí se oddíl ZRTV zaměřil na nácvik na spartakiádu. Nacvičuje se pět
skladeb a to skladba rodiče a děti, nacvičována pod patronací mateřské školy. Vedoucí
skladby Lenka Hrůzová, skladba nejmladších žáků, vedoucí Milena Pospíšilová a mladší
žákyně, které vede s. Kamarytová, obě učitelky základní školy. Skladbu dorostenek a žen
nacvičuje Zdenka Chaloupková, skladbu mužů nacvičuje Antonín Chromý.
ODDÍL KOPANÉ
V oddílu kopané je zaregistrováno celkem 62 fotbalistů v družstvu žáků, dorostu a
dospělých. Pravidelnou činnost všech tří mužstev řídí a koordinuje přes jednotlivé vedoucí
mužstev a trenéry 12-ti členný výbor oddílu, který se kromě jiného snaží zabezpečit
kulturními akcemi finanční prostředky pro krytí všech nákladů. Činnost fotbalového oddílu je
náročná a vyžaduje mnoho úsilí a času.
Družstvo žáků
Družstvo žáků bylo v jarní části vedeno trenéry Františkem Vejmelkou a Bohuslavem
Machovcem. V okresním přeboru ročníku 1983/84 skončilo na 3. Místě se ziskem 11 bodů z
10 utkání. Dosáhlo skóre 27:14. Po podzimní části je na 2. Místě, z 6 utkání získali 9 bodů a
má skóre 22:4. Členská základna u žáků čítá 27 registrovaných hráčů. Kromě přípravných a
mistrovských utkání se družstvo zúčastnilo velikonočního turnaje ve Starči.
Družstvo dorostu
Družstvo dorostu, vedené trenérem Karlem Bobkem skončilo v okresním přeboru na
sedmém místě ze 14 mužstev se ziskem 31 bodů z 26 utkání a skórem 66:33. V podzimní
části i po odchodu dvou hráčů do prvního mužstva, dosahovalo velmi dobrých výsledků a po
podzimní části okresního přeboru je na 3. Místě. Z 8 utkání získalo 11 bodů a skóre 16:10.
Družstvo dospělých
Mužstvo dospělých nastupovalo do jarní části krajské soutěže 1. Třídy na posledním
místě tabulky. Trenérem byl Milan Fučík a vedoucím mužstva Pavel Matyáš, všichni
s odhodláním zachránit pro Rokytnice krajskou soutěž. Tomuto odpovídala celková zimní

příprava mužstva, které se zúčastňovali téměř všichni hráči. Vyvrcholením zimní přípravy byl
turnaj v Borovině, kde i přes střídavé výsledky bylo možno předpokládat zlepšení výkonu a
dosažení dobrých výsledků v mistrovských zápasech. Nakonec ale naději na záchranu
skončila po prvních dvou prohraných zápasech v domácím prostředí. V letní přestávce byl
v plánu turnaj Rokytnic, který se měl uskutečnit v Polské lidové republice. Tento se
neuskutečnil z důvodů odřeknutí všech mužstev z ČSSR. Mužstvo se zúčastnilo náhradního
turnaje v Rozsochách v okrese Žďár nad Sázavou. V tomto turnaji celkově zvítězilo po
výsledku ze hry 2:2 na pokutové kopy s Novým Městem. Před podzimní částí okresního
přeboru sehrálo mužstvo dvě přípravná utkání se Spartakem Telč a Sokolem Jaroměřice, ve
kterých bylo vítězi. Do mistrovských zápasů podzimní části okresního přeboru nastoupilo
mužstvo již bez trenéra Milana Fučíka. Funkci trenéra převzal Miroslav Šafránek. Podle
výsledků dosažených v podzimní části okresního přeboru ani tato soutěž se příliš nevydařila a
fanoušci nejsou s výsledky spokojeni, neboť mužstvo, které sestoupí z krajské soutěže by
mělo hrát fotbal odpovídající umístění alespoň na předním místě tabulky. Mužstvo po
podzimu skončilo na předposledním místě se ziskem 7 bodů se skórem 20:29. Je zapotřebí,
aby hráči i funkcionáři udělali takové opatření, aby docílili lepších výsledků jež by vrátili
hráčům sebedůvěru a chuť do hry, aby diváci chodili na hřiště s přesvědčením, že uvidí
dobrou kopanou.
ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Ve svojí činnosti se dostal v současné době na dobrou úroveň oddíl stolního tenisu.
Sdružuje se v něm 22 hráčů od 15 do 46 let. Oproti loňskému ročníku, kdy soutěžilo
v okresním přeboru jedno mužstvo, jsou do soutěže zapojena mužstva dvě. Mužstvo A
sdružuje nejlepší a nejzkušenější hráče oddílu a po víc jak polovině soutěže bezpečně vede
tabulku bez ztráty jediného bodu. Hráči jsou vyrovnaní a bez většího zakolísání. Lze
vyzvednout bezchybný výkon Františka Svobody, který v mistrovských utkáních ani jednou
neprohrál. Hráči Josef Hakl a Ivan Piálek získali dvě výkonnostní třídy 3. Stupně za dobré
umístění v žebříčku okresu. Dobrým výkonem na vánočním turnaji v Náměšti se umístil
František Svoboda a Ivan Piálek, kde v silně obsazeném turnaji obsadili 8. A 5. Místo. V B
mužstvu postupně vystřídali starou gardu mladí perspektivní hráči, kteří získávají teprve
zkušenosti. Jsou předposledním místě v tabulce, jejich výkonnost ale stoupá. Hráči oddílu si
zbudovali v sokolovně osvětlení, které odpovídá podmínkám pro stolní tenis, dále si opravili
čtyři pinkponkové stoly. Oddíl pořádá i kulturní akce ta, aby byl finančně soběstačný.
Výbor se na svých schůzích dále zabýval údržbou sokolovny, činností jednotlivých
oddílů, brigádami, zajištěním kulturních akcí. Na úseku adoptace sokolovny by mělo dojít
v příštím roce k výměně teplovzdušného topení za topení teplovodní. Dotace pro tuto akci od
OV ČSTV je přislíbena a je proto zapotřebí získat všechny síly a schopnosti tuto akci zdárně
provést.

JZD
Počátek roku pro započetí jarních prací byl velmi nepříznivý. Delší zima a nepříznivé
klimatické podmínky zpozdily zahájení jarních prací minimálně o 14 dnů. Jaro bylo velmi
chladné, deštivé a toto počasí trvalo až do konce měsíce června. Tyto nepříznivě klimatické
podmínky se velmi negativně odrazily na všech porostech. Nejvyšší škody na kulturách byly
způsobeny krupobitím 12.7. a toto mělo za následek posunutí všech dalších sklizňových prací
zhruba o tři týdny.

Bylo dosaženo těchto výsledků:
ha
sklizeno t Ø ha výnosnost v t
Pšenice ozimá
349
1 411,2
4,04
Ječmen jarní
170
608,3
3,58
Oves
32
sklizeno na senáž a zelené krmení
Brambory
115
2 518
21,9
Krmná řepa
10
489,1
48,91
Kukuřice
116
4 349,4
37,28
Jarní směsky
38
585,8
15,42
Ozimé směsky
38
919
24,2
Setí jařiny vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám bylo zahájeno až 16.4.
Největším problémem při sklizni bylo dozrávání kdy dalo mnoho práce vybrat pozemek
vhodný ke sklizni, aby vlhkost vymláceného zrna se pohybovala pod 20%. Sklizeň obilovin
byla zahájena 19.8. a ukončena 4.9.. Velmi nepříznivě se projevila ve sklizni zaplevelenost
obilovin pýrem plazivým. Těsně po ukončení výmlatu zrna začalo znovu pršet a nastala velká
komplikace při úklidu slámy. Tento se protáhl až do konce měsíce října a posledních zhruba
50 ha bylo nutno pořezat a zaorat.
První sázení brambor bylo zahájeno 25.4. a ukončeno 8.5. Měsíc květen byl i nadále
velmi chladný a časté srážky ovlivnily zchlazení zvláště na těžších pozemcích, kde tři týdny
po výsadbě stála voda v brázdě. Vzchlazení vysázených hlíz bylo velice nerovnoměrné a
vlivem těchto srážek nebylo možné provést včas první proorávku a později i první negativní
výběry. Sklizeň brambor byla započata 6.9. a ukončena 22.10. Počátek sklizně byl ovlivněn
zvýšenými srážkami, konec měsíce září znamenal změnu počasí k lepšímu a další sklizeň
probíhala celkem bez problémů. Úkol vyrobit a dodat 950 t sadby byl splněn a bylo dodáno
1050 t sadby a dále je naskladněno 160 t sadby v bramborárně v Rokytnici a v Chlístově.
Největším problémem byl po sklizni odbyt brambor, zvláště konzumních, ale také
průmyslových. Na hromadách bylo uskladněno zhruba 550 t brambor, které ještě v polovině
měsíce ledna 1985 nebyly zlikvidovány.
Plnění nákupních úkolů:
obiloviny
z toho pšenice
ječmen
brambory celkem
z toho sadba
konzumní
průmyslové
mák (zničen krupobitím)
hrách
jetelové semeno

plán v t
860
600
265
1 600
1 050
350
200
25
50
2,5

plnění v t
865,1
715,7
149,4
1 961
1 205,3
205,7
550
----35,3
0,5

210,3
74,8
135,5
1 200 000 l
1 600 ks

230,5
94,6
135,9
1 309 000 l
1 663 ks

Plnění výroby:
maso celkem
z toho vepřové
hovězí
mléko
odchov selat

odchov telat

410 ks

407ks

Užitkovost:
mléko na 1 dojnici
3 450 l
selata na 1 prasnici
18 ks
přírůstek telete
0,65 kg
přírůstek jalovic chov.
0,65 kg
přírůstek skotu
0,65 kg
přírůstek prasete
0,45 kg
Plnění dodávkových úkolů:
Plán v t
maso celkem
241,7
z toho hovězí
100,5
vepřové
140,7
telecí
0,5
Přehled stavů skotu a prasat:
plán
dojnic
355
telata
20
jalovic chov.
233
jalovic vysokobřezí
63
prasnice
79
prasničky chovné
35
selata
240
výkrm prasat
560

3 760 l
18,05 ks
0,65 kg
0,677 kg
0,709 kg
0,45 kg
skutečnost v t
245,5
102
142,5
1
skutečnost
355
18
300
63
79
34
346
521

V tomto roce bylo nakoupeno za 1 479 846,87,- strojů a zařízení.
Původní limit nafty přidělen ve výši 134 000 l, nestačil a byl povýšen na 156 000 l.
Celková spotřeba nafty byla 167 096 l. Limit benzínu 9 700 l vyčerpán.
V investiční výstavbě se pokračovalo na stavbě dílen a garáží a na této stavbě bylo
prostavěno 846 716,-. Dále byla ve III. čtvrtletí zahájena stavba bramborárny a na této stavby
bylo vyčerpáno 1 622 500,80 Kčs. Po vyprázdnění silážního žlabu došlo k úpravě sjezdu
vyasfaltováním, celý žlab byl opatřen penetračním a epoxidehtovým nátěre. Celková hodnota
stavby 1 619 372 Kčs. Dále byla prováděna běžná údržba budov a staveb JZD.
Z fondu kulturních a soc. potřeb bylo čerpáno 63 tisíc Kčs na kulturní akce (MDŽ,
VČS) 7 tisíc na tuzemské zájezdy, 68 tisíc na zahraniční zájezdy, 13 tisíc na dětské tábory, 30
tisíc na soc. výpomoc důchodcům, 19 tisíc na nepeněžní dary a odměny, 1 tisíc na ostatní
výdaje.
JZD mělo k 31.12. 268 členů a tři zaměstnance, z toho trvale činných 177 (ostatní
důchodci). Během roku přijalo 8 členů, 13 členů ukončilo členství (11 z důvodů úmrtí).
Průměrná měsíční odměna na pracovníka činila 2 381,-, průměrná hodinová mzda 12,51,-.

Horácké autodružstvo
Přibližně 60 pracovníků Horáckého autodružstva vyprodukovalo za rok 1984 zboží za
10,03 milionů Kčs a splnilo tak plán tohoto ukazatele na 103 %. Výroba zboží
v maloobchodních cenách byla dosažena v objemu 10,97 milionů Kčs, tržby od obyvatelstva
činily 412 tisíc Kčs.
Zpráva pro hodnotící schůzi ZO KSČ hovoří o úsilí dosahovat úspor ve spotřebě
energie, materiál i lidská práce, že v popředí zájmu vedení i pracujících je trvalé zvyšování
kvality. V tomto roce bylo v podstatě ukončeno dovybavení nově vybudovaných dílen, jsou
vyrobeny přípravky pro novou výrobu. Potíže jsou s uskladněním materiálu určeného
k zinkování v závěrečné fázi, novou sušárnu dřeva by bylo třeba provozovat na dvě směny,
středisko by nutně potřebovalo nový výtah a rekonstrukci vytápěcí soustavy, která je již
značně opotřebovaná.
Poprvé v historii střediska bylo dosaženo objemu výroby přes 10 milionů Kčs.
Nemalou měrou se na těchto výsledcích podílí nově zaváděná výroba nosičů na automobily
všech druhů a dále pak nástavby pro převážní lyží a windsurfingů. Nová výroba byla
v průběhu roku zahájena ve větších sériích a bylo vyrobeno za rok 1984 3 951 sad základních
nosičů ve dvou provedeních, 3 300 sad nosičů na přepravu lyží a 1 976 sad nosičů na
přepravu windsurfingu. Ke konci roku byla zahájena výroba ověřovací série nového výrobku
– koše pro přepravu zavazadel na osobní automobil.
Z tradičního sortimentu, vyráběného dlouhá léta na středisku jako monopol pro celou
republiku, byla zastavena výroba dvou nejmenších průměrů síť na mouku, a to č. 6 a 8, a tento
sortiment byl nahrazen výrobou síta z umělé hmoty č.7, která jsou vyráběna v kooperaci na
středisku družstva v Moravských Budějovicích. Z důvodů nedostatku bukové kulatiny je
připravován přechod od výroby sít dřevěných na síta z materiálu PVC i v dalších druhů
moučných, průmyslových, ale i zednických.

Provozovna MNV
I v letošním roce byla v činnosti drobná nákladní doprava, která nákladním
automobilem Praga S5t prováděla našim občanům dopravu většinou stavebního materiálu a
různého zboží. Jako řidič jezdil Karel Zvěřina, důchodce. Příjmy z této provozovny činily za
tento rok 57 631,-, výdaje 38 011,36.

Kino
V našem kině bylo v tomto roce promítnuto celkem 121 filmových představení. Tato
filmová představení zhlédlo 5 570 návštěvníků a tržba za filmové představení činila 19 196,-.
V kině se prováděla úprava celého sálu, odstupňování řad, malování, obložení, výměra
promítacího plátna pro promítání širokoúhlých filmů. 17.12. bylo naše kino zařazeno do
kategorie širokoúhlých kin jako šesté na našem okrese. Jako první širokoúhlý film byl
promítán anglický barevný film ,,Orlí pero“.
V kině bylo instalováno ústřední vytápění, takže je nyní v našem kině příjemné
prostředí pro shlédnutí filmových představení, což je všemi účastníky kladně hodnoceno.

MŠ
Do mateřské školy v tomto roce zapsáno 47 dětí – 26 dětí v 1. Třídě, 21 ve 2. Třídě.
Ředitelku zastává s. Miluše Mrvková, další učitelka 2. Třídy je Zdena Kadrnožková. V 1.
Třídě pracuje Lenka Hrůzová a Jiřina Vávrová, která nastoupila po Marii Hruškové. Dětí se
během roku zúčastňují různých veřejných vystoupení při oslavách MDŽ, dětského karnevalu,
vítání dětí do života, různých slavnostních schůzí. Při škole pracuje dětský soubor Rokytánek,
který se zúčastnil přehlídky v Novém Městě na Moravě. Dětí se dále zúčastnily zájezdu do
Horáckého divadla v Jihlavě, výletu rodičů a dětí do zoologické zahrady Safari, zúčastnily se
dvoudenního pobytu na Březové, kde proběhly různé soutěže, večer strávily u táboráku.
V průběhu roku se děti zúčastnily exkurse do patronátních závodů JZD a Horáckého
autodružstva, se kterými má mateřská škola dobrou spolupráci.
Při mateřské škole je i nadále v provozu školní jídelna, která k 1.1. 1984 vyvážela
celkem pro 171 strávníků, z toho pro 70 dětí z mateřské školy Rokytnice a Markvartic, 81
žáků základní školy Rokytnice a Chlístova a 20 dospělých. Norma na 1 dítě mateřské školy
činí 5,60 Kčs, základní školy 4,80 a dospělý 5,20. Celkový náklad podle norem za měsíc
leden činil 17 286,80 Kčs. Vedoucí jídelny vykonává Věra Ježková, vedoucí kuchařkou je
Marie Fejtová, další Marie Boudná a Marie Loučková a pomocníci Marie Kašpárková. Jídlo
se do základní školy v Rokytnici dováží na káře, do Markvartic a Chlístova vozidly JZD.

Základní škola
Ve školní roce 1983/84 navštěvovalo školu celkem 65 žáků. 1. Ročník 24 žáků, 2.
Ročník 15 žáků, 3. Ročník 10 žáků a 4. Ročník 16 žáků. Protože v tomto školním roce se
zvýšil počet žáků na 65 je škola opět trojtřídní. 1 žák po dohodě s rodiči 1. Ročník opakuje,
všichni ostatní postoupili do vyšších ročníků. Chování všech žáků je hodnoceno 1. Stupněm.
Žáci se aktivně zapojili do veřejné prospěšné práce, odevzdali celkem 3 006 kg papíru a
textilu a odevzdali 43 kg léčivých bylin. Ředitelkou školy je Marie Kovářová, další učitelé
důchodci – Marie Foitová a František Dočekal z Třebíče.
Na škole pracovaly tři kroužky a to:
Kroužek dovedných rukou – zapojeno 15 žáků
Kroužek zdravotnický – zapojeno 15 žáků
Kroužek turistický – zapojeno 15 žáků
Žáci se zúčastnili besedy s příslušníky VB, soutěže ,,Zlatá zebra“ a plnění ,,Dětského
odznaku zdatnosti“. Dále besedy o zdravotnické výchově na téma ,,První pomoc“,
přírodovědné ,,Ochrana přírody“. Ve spolupráci se Svazarmem byl uskutečněn branný den –
závod ve střelbě ze vzduchovek a další branné prvky. Ukázky požární ochrany předvedli
členové SPO. Při organizace MDD pomáhaly i další složky jako DV, OB a hlavně SSM.
Na zlepšení prostředí školy bylo odpracováno učiteli a rodiči celkem 212 hodin. Byla
zbourána stará kůlna školní dílna opatřena novou omítkou, dvorek ohrazen eternitovým
plotem na zděné podezdívce. Ve třech třídách staré budovy byla provedena výměna
podlahoviny, do všech tříd pořízeny nové garnyže, závěsy a záclony.
Škola dobře spolupracuje s mateřskou školou, kdy mimo vzájemných návštěv a hospitací,
uskutečnili společný zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě a společnou brannou vycházku.

Dobrá je i spolupráce s patronátními závody HAD a JZD – exkurse žáků do závodů, pomoc
při brigádách, poskytnutí prostředků.

PO SSM
Velká část žáků je zapojena v PO SSM. V oddíle jisker 24 žáků, v oddíle PO 37 žáků
(93%). Skupinovou vedoucí je Milena Pospíšilová, učitelka ZŠ, na mateřské dovolené. Slib
jisker se uskutečnil 29.4. a pionýrský slib 25.5. – obě akce v obřadní síni MNV.
Pionýrská organizace se podílela na zajišťování oslav a kulturních akcí v obci. Na
počest 35. Výročí založení PO byly organizovány výlety do přírody splněním branných úkolů
a brigáda při úklidu obce, na školní zahradě. Další akce: skupinové shromáždění, zábavné
odpoledne soutěží a her, závody na lyžích, pochod ke Dni lidových milicí s nácvikem
branných prvků apod.
Pro organizování zájmové činnosti zajistil SSM spolu s PO pro žáky 1. A 2. Třídy ZŠ
týdenní pionýrský tábor v Klozovicích v době hlavních prázdnin.

Počasí
LEDEN
Prvních 14 dnů vcelku teplo, napadlo 10 cm sněhu, teploty kolem 0, v druhé polovině
obleva, poté menší mrazíky a větší množství sněhu.
ÚNOR
Denní teploty -3ºC, noční kolem - 10ºC, se sněhem
BŘEZEN
Začátek oblev, denní teploty nad 0, mírné noční mrazíky, svítí slunce, pěkné počasí,
poslední týden napadl opět sníh
DUBEN
Přes den sněhové přeháňky s deštěm, mlhavo, mírné ranní mrazíky, 15. A 16.
Slunečno s denními teplotami + 20ºC, 17. Silné ochlazení s nočními mrazy až - 6ºC, přes den
+ 2.
30. přes den přeháňky, celou noc pršelo.
KVĚTEN
Na 1. Máje ráno svítilo slunce, oteplení bez deště, dále pak pěkné sluneční počasí, 7.
První bouřka s deštěm, poté ochlazení, 9. Ráno 10 cm mokrého sněhu, který do odpoledne
roztál, denní teploty kolem 6ºC a noční 0 - 2ºC, stále déšť.
ČERVEN
Chladný a deštivý
ČERVENEC
Začátek chladno, noční teploty okolo 10ºC, 3. Padaly kroupy. 9. Oteplení, teploty až
30ºC, v noci z 12. Na 13. Veliká bouře s kroupami, která napáchali mnoho škod na budovách,
lesních porostech, spadl vysoký topol u Böhmových a u hřbitova, lípa u bytovek, škody na
polích a zahradách, třetí týden celý propršel konec července teplo, slunečno.

SRPEN
Teplý se srážkami
ZÁŘÍ
Začátkem ochlazení, deštivo, 10. – 17. Stále prší, konec měsíce tepleji bez dešťů
ŘÍJEN
Celkově teplejší bez dešťů
LISTOPAD
Začátek s mlhami, potom však pěkné slunečné počasí, první sníh 18. Avšak brzy
roztál, teploty denní kolem 10ºC s deštěm. 23. Přišla bouřka s prudkým lijákem a místy opět
s vichřicí, která napáchala zase mnoho škod na lesních porostech.
PROSINEC
Začátek mírné počasí s menšími nočními mrazík, před vánocemi napadlo mírně sněhu,
který se udržel přes vánoce, po vánocích dále trochu sněžilo, takže byla souvislá pokrývka
sněhu, ke konci měsíce zvyšování mrazů.

Závěr
Hodnotíme-li rok 1984, můžeme říci, že to byl pro nás další dobrý rok. Prožili jsme ho
v míru, i když ve světě trvá nebezpečné napětí. Naši občané se mohou bez obav věnovat
budovatelské práci, starat se o blaho svých rodin. Pro situaci v naší zemi je charakteristická
politická stabilita, široká společenská a pracovní aktivita, vzestupný rozvoj národního
hospodářství, vysoká životní úroveň a bohatý kulturní život.
Zápis projednán a schválen v radě MNV dne 23. 5. 1985

