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Úvod 

 
Rokem 1985 jsme vstoupili do období 40. Výročí vyvrcholení národně 

osvobozeneckého boje československého lidu s hitlerovským fašismem a postupného 

osvobozování území naší vlasti slavnou Sovětskou armádou. 

Československá social. republika je dnes vyspělým, dynamicky se rozvíjejícím státem, 

který je spravován pracujícím lidem. 

Významnou součástí oslav 40. Výročí osvobození naší vlasti byla Československá 

spartakiáda 1985. Spartakiádním vystoupením byla věnována prvořadá pozornost. 

Rok 1985 vyhlásilo Unesco ,,Rokem mládeže“. Po celý tento rok byla věnována 

soustavná pozornost rozvoji kulturních aktivit mladé generace, rozšíření možností i 

uspokojování kulturně tvořivých zájmů mládeže, věnována zvýšená pozornost rozvoji úrovně 

společenské zábavy, především z hlediska jejího ideově výchovného působení. Byly 

rozpracovány základní úkoly usnesení vlády ČSR ke dlouhodobé koncepci využití volného 

času dětí a mládeže z hlediska podmínek a potřeb jednotlivých míst. 

 

ZO KSČ 

 
Cílem práce stranické organizace a jejího výboru bylo úsilí, aby politický a 

společenský život obce zajišťoval poslání, vytýčené v roce 1981 XVI. Sjezdem strany. Byla 

rozvíjena důsledná spolupráce se stranickými organizacemi JZD a HAD, MNV, MV Národní 

fronty a některými společenskými organizacemi. Spolupráce vycházela z usnesení, přijatém 

hodnotící schůzí dne 19. 2. 1985. Dále z tohoto usnesení vyplynuly další úkoly, které byly 

v průběhu roku řádně splněny. 

V průběhu celého roku se stranická organizace zajímala plněním plánu a úkolů v JZD, 

v Horáckém autodružstvu, jak je naplňován volební program Národní fronty, jak vyvíjejí svoji 

činnost společenské organizace. Práce těchto organizací plnění jejich výrobních, politických a 

společenských úkolů značně ovlivňují náš život, pracovní i životní prostředí a celkové klima 

obce. 

Stranické vzdělávání je prováděno s ohledem na věk členů jen v 1 tématickém okruhu 

,,Aktuální otázky budování rozvinuté socialistické společnosti“. Jsou prováděny před 

zahájením členských schůzí. Všechny je zajišťují propagandisté a lektoři z vlastních řad. Bylo 

předneseno 8 přednášek. Jejich úroveň je dobrá, svědčí o tom zájem členů i přiměřená 

diskuse. Zlepšení si zaslouží docházka členů na tyto přednášky. 



Organizace má k 31.12.1985 45 členů, z toho 26 mužů. Průměrný věk členské 

základny je 65 roků. Funkci předsedy vykonává Bohuslav Ježek, Rokytnice 55. 

 

MNV 

 
Místní národní výbor věnoval v tomto roce mimořádnou pozornost splnění volebního 

programu dle jednotlivých oblastí. Pro naplnění tohoto plánu byl uzavřen socialistický 

závazek ke 40. Výročí osvobození naší vlasti. Sovětskou armádou, dle kterého bylo 

odpracováno: 

 

 Závazek Skutečnost 

Údržba a úklid veř. prostranství 22 350 24 350 

Údržba zeleně 5 600 5 950 

Údržba a opravy veř. zařízení a bytů 9 500 11 000 

Neinvestiční část celkem 36 950 41 300 

Investiční část akce ,,Z“ 

  

Prodejna a hostinec Chlístov  

Hodnota díla 830 000 1 089 000 

Náklady 550 000 600 000 

Brig. hodiny 15 000 15 800 

 

V akci ,,Z“ bylo v letošním roce pokračováno na výstavbě prodejny a závodu 

veřejného stravování v obci Chlístov. Velká aktivita občanů Chlístova byla příčinou toho, že 

celá tato akce byla dokončena o více jak 1 rok dříve a prodejna byla v měsíci prosinci předána 

do užívání Jednotě, SD Moravské Budějovice. Bylo tak dokončeno dílo v hodnotě 2 064 000,- 

při skutečných nákladech 1 300 000,- 

Vedle této akce zabezpečoval NV za úzké spolupráce společenských organizací a 

občanů i neinvestiční akce. Byla provedena výměna okapových žlabů u základní školy, 

úprava venkovní omítky u této budovy, úprava školní zahrady a předzahrádky, údržba 

místních komunikací, veřejného osvětlení, koncem roku genrální oprava místního rozhlasu 

v obci Chlístov a Markvartice, výměna rozhlasových ústředen a vedení, dále reproduktorů 

v celkové hodnotě cca 300 000,- 

 

Každoročně je věnována mimořádná pozornost úklidu veřejných prostranství, 

zvelebování životního a pracovního prostřední, využívání zemědělského předního fondu, 

sklizni sena z mechanizačně nepřístupných pozemku, zvelebování zeleně a údržbě 

prostranství u koupaliště. 

 

Práce celého orgánu je řízena plánem práce pléna, rady, komisí, jednotným plénem 

kulturně výchovné činnosti a VB NV na léta 1981 – 1985. Rada MNV pracuje o počtu 11 

poslanců, v roce 1985 se sešla 23 krát při průměrné účasti 89 %. Ve své činnosti uplatňuje 

svoji kontrolní, výchovnou a iniciativní funkci. Plenární zasedání se během roku uskutečnilo 

sedmkrát, z toho jedno mimořádné ke 40. Výročí osvobození naší vlasti, na kterém byli 

odměněni nejlepší brigádníci a funkcionáři čestným uznáním. Komise ochrany veřejného 

pořádku se sešla 10 krát, komise výstavby 12 krát, komise školství a kultury 11 krát, komise 

finanční a sociální 8 krát, komise obchodu a služeb 6 krát, komise pro mládež a tělesnou 

výchovu 8 krát a SPOZ 11 krát. V organizátorské činnosti NV není opomíjena spolupráce 

s občanskými výbory Chlístov a Markvartice, je dbáno, aby byla plněna dohoda o splupráci 

s MVNF a SSM. 



Není opomíjena ani politicko-výchovná práce, která je významným činitelem 

v působení na občany. V naší obci je instalováno osm vývěsních skříněk, tři vývěsné tabule, 

ve kterých jsou pravidelně občané informování  o práci a činnosti NV, společenských 

organizací a družstev. Hlavním nástrojem politicko-výchovné a politické práce je jednotný 

plán kulturně výchovné, tělovýchovné a branné činnosti, který je pravidelně jedenkrát 

čtvrtletně projednáván a hodnocen v radě MNV a ve výboru NF a jedenkrát za pololetí na 

plenárním zasedání. Ke všem úkolům, vyplývajícím z této práce jsou využívána veškera 

kulturní zařízení i sportoviště. Občané se pravidelně zúčastňují masově-politických akcí, 

teoretického i praktického školení přípravy obyvatelstva k CO. 

 

Značná část práce NV byla věnována přípravě výstavbě domu služeb a zdravotnictví, 

dokončen projektový úkol a dokončuje se projektová dokumentace na tuto výstavbu. 

Výstavba by se měla zahájit v příštím roce. 
 

 

Rozpočet MNV 

 

Příjmy: 
 Rozpočet Skutečnost 

 
Stočné 3 000,- 1 871,60 

Stravné 120 000,- 120 735,60 

Ost. Příjmy kapitoly školství  941,- 

Příjmy z kina 16 000,- 30 703,- 

Ost. Příjmy kapitoly kultury  1 750,- 

Nájmy od podniku 23 000,- 25 677,20 

Příjmy z veř. telef. Stanice  3 109,50 

Úroky z bankovních účtů  886,73 

Nájmy z bytů 15 000,- 12 924,- 

Daň zemědělská 2 000,- 1 651,- 

Daň z př. Obyvatel 2 000,- 2 896,- 

Daň domovní 46 000,- 45 550,- 

Správní poplatky 4 000,- 3 575,- 

Poplatky ze psů 7 000,- 7 128,- 

Plán. Globální dotace 600 000,- 575 000,- 

Převod z FRR  273 074,92 

Místní poplatky  5 054,- 

Odvod z drob. Provozovny 25 000,- 12 398,- 

Pokuty  1 000,- 

Ostatní nahodilé příjmy 8 000,-    

Stavebnictví  21 345,- 

 

Celkem 871 000,- 1 147 243,55 

 

 

 

 

Výdaje: 
 Rozpočet Skutečnost 



 

Vodní hospodářství  22 000,- 22 011,73 

Údržba místních komunikací 10 000,- 9 234,87 

Mateřské školy 74 000, 74 009,67 

Základní školy 66 000,- 69 751,20 

Školní jídelna 180 000,- 174 202,04 

Kino 49 000,- 42 416,18 

Kulturní dům, osvětová beseda 5 000,- 7 457,07 

Místní lidová knihovna 2 000,- 2 072,40 

SPOZ, místní rozhlas 237 000,- 244 976,30 

Požární ochrana 7 000,- 2 135,27 

Obřadní síň 8 000,- 6 266,90 

Poslanci 3 000,- 2 997,70 

Vnitřní správa 68 000,- 89 729,90 

Bytovka  9 000,- 11 770,80 

Veřejné osvětlení  67 000,- 69 704,- 

Pohřebnictví 4 000,- 7 512,50 

Veřejná zeleň 20 000,- 14 837,75 

Čištění místních komunikací 23 000,- 20 486,- 

Odvoz odpadků 7 000,- 5 258,- 

Drobná provozovna 10 000,- 7 732,82 

Poplatky z úvěru  50 472,32 

Odměny brigádníkům v Chlístově  1 500,- 

Odvod do ZPF za pozemek MŠ  3 024,- 

Proj. Úkol a dokumentace na dům služeb  29 261,20 

Výkup pozemku pro dům služeb  26 943,- 

Geolog. Průzkum pro dům služeb  1 243,- 

Terénní úpravy u prodejny v Chlístově  150 000,- 

 

Celkem 871 000,- 1 147 006,62 

 

 

 

 

Rozdíl příjmů a výdajů činí        + 236,93,- 

 

 

 

Evidence obyvatel 

 
Přistěhováni:  Odstěhováni: 

 

Blažková Marie 8 Linhartová Marie 92 

Piálek Josef 186 Kovář Rostislav 220 

Piálková Zdeňka 186 Klubalová Jana 47 

Piálek Vladimír 186 Loukotová Lenka 238 

Peša Otakar 181 Loukota Milan 238  

Krul Zdeněk 37 Kovář Petr 4 

Suchna Jiří 178 Ježková Marie 166  

  Koudelka Jaroslav 198 



Narozeni:  Zemřelí:  

 

Loukota Milan 10.1. 238 Hobza Adolf 17.1. 116 

Novotná Jana 19.2. 47 Martenek Jaroslav 5.4. 211 

Bazala Jan 26.2. 2 Muška František 3.5. 115 

Valová Zdeňka 8.3.  86 Špaček Emanuel 20.6. 66 

Václavková Jana 15.3. 138 Špaček Ladislav 17.7. 19  

Novotný Zdeněk 3.5. 176 Maštera František 11.7. 55 

Malý Pavel 11.6. 164 Žádný Jaroslav 24.8. 107 

Pešová Veronika 23.9. 181 Trnavská Aloisie 12.9. 192 

Trnavská Terezie 6.12. 192 Moudrá Jiřina 12.10. 164 

   Kovářová Antonie 27.12. 177 

 

Počet obyvatel k 31.12.  870 občanů. 

 

Manželství uzavřeli: 

 

Josef Blažek, Rokytnice 8 – Marie Parkanová 2.2. Rokytnice n. R. 

Miroslav Jeleček – Miroslava Václavková 27.4. Rokytnice n. R. 

Drahomír Klubal – Jana Václavková  27.4. Rokytnice n. R. 

Otakar Peša – Eva Chromá 27.4. Rokytnice n. R. 

Stanislav Linhart – Marie Valentová 1.6. Rokytnice n. R. 

Lubomír Chaloupka – Eva Šandorová 27.7. Třebíč 

Jaroslav Koudelka – Libuše Štěpánková 31.8. Kouřim 

Zdeněk Krul – Zdena Spurná 31.8. Telč 

Milan Beneš – Drahomíra Vejmelková 21.9. Rokytnice n. R. 

Pavel Matyáš – Svatava Trnková 19.10 Třebíč 

Miroslav Tindl – Helena Bartošová 9.11. Vémyslice 

Miloš Hejl – Naděžda Kovářová 23.11. Jihlava 

 

Životní jubilea: 

 

80 let: Skoumal František            narozen 16.4. 1905 82 

70 let: Böhmová Marie 5.6. 1915 53 

 Hobza Josef 5.6. 1915 54 

 Hakl Antonín 14.12. 1915 60 

 Haklová Růžena 22.2. 1915 94 

 Žádný Jaroslav 2.1. 1915 107 

 Žádný Marie 14.8. 1915 107 

 Hobzová Zdena 29.12. 1915 118 

75 let: Böhmová Marie  6.9. 1910 9 

 Hanzal Václav 23.9. 1910 64 

 Svoboda Blažej 29.1. 1910 114 

 Mušková Miroslava 7.11. 1910 115 

 Kašpárek Josef 16.6. 1910 158 

 Špačková Božena 12.9. 1910 176 

 Kovářová Antonie 16.5. 1910 177 

 Janík Václav 19.9. 1910 187 

 Špaček Ladislav 8.6. 1910 200 

 



Nejstarší občan: Sochna Petr, narozen 38.6. 1891, čp. 42 

Nejstarší občanka: Příhodová Antonie, narozena 20.10. 1892, čp. 98  

 

 

 

Oslavy MDŽ 

 
Oslavy MDŽ se konaly v neděli 10. Března ve 14 hodin v sále kina. Projev přednesl 

předseda ZO KSČ, Bohuslav Ježek. V kulturním programu vystoupili žáci mateřské a 

základní školy a pěvecký kroužek žen. 

 

 

 

Oslavy 1. Máje 
 

Oslavy 1. Máje byly v naší obci zahájeny ráno v 6,30 hodin budíčkem v místním 

rozhlase. Odpoledne ve 14,30 hodin vyšel od kabin TJ Sokol slavnostní průvod, který prošel 

částí k Veverce na Horní Dražka, po té silnici k Třebíči, novou ulici a skončil na návsi. 

V průvodu byly zastoupeny všechny složky Národní fronty, zaměstnanci JZD, HAD, školy, 

cvičenci spartakiády, naši občané i občané z okolních obcí. V hlavním projevu hovořil 

Chalupa, ředitel Elitexu Třebíč. Zakončeny byly Internacionálou. Do pochodu vyhrávala 

hudba OB, která pak koncertovala do večerních hodin v pohostinství. 

 

Oslavy 9. Května 

 
Oslavy osvobození se konaly v tento den výjimečně ve 13,15 hodin slavnostním 

položením věnce u památníku padlých při příležitosti konání místní spartakiády v obci. 

Slavnostní projev přednesl předseda MV NF, František Rygl. 

 

Místní spartakiáda 

 
Místní spartakiáda se v naší obci konala na hřišti TJ Sokol 9. Května, v den 40. Výročí 

osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Pro její zabezpečení byl ustaven místní štáb pod 

vedením Miroslava Doláka, předsedy TJ Sokol. Dopoledne proběhlo secvičné a odpoledne 

hlavní spartakiádní vystoupení cvičenců. Odpolednímu vystoupení předcházel slavnostní 

průvod obcí složený ze cvičenců i ostatních občanů. Cvičenci vystoupili v osmi skladbách a 

to: ,,Rodiče a děti, nejmladší žactvo, mladší žákyně, starší žákyně, starší žáci, učňovská 

mládež, dorostenky, ženy, muží“. Celkem se představilo 430 cvičenců a cvičenek, kteří k nám 

přijeli ze Starče, Třebíče, Římova, Sádku, Borovniy, Náměště, Šebkovic, Budišova, Studence, 

Valče, Okříšek a samozřejmě také naši cvičenci. Počasí celý den bylo slunečné při poslední 

skladbě se však přehnala bouřka s deštěm, takže závěr narušila. 

Uskutečněním spartakiády v obci jsme jistě důstojně oslavili 40. Výročí porážky 

fašismu a osvobození naší vlasti slavnou Rudou armádou. 

 

Oslavy VŘSR 

 
Oslavy VŘSR se konaly 7. Listopadu v 17 hodin navečer. Byly zahájeny hymnou 

SSSR, po té následovalo slavnostní kladení věnce k památníku padlých, kulturní vložka žáků 

základní školy, slavnostní projev předsedy MV NF Františka Rygla a zakončeny byly 



lampionovým průvodem obcí. Do pochodu vyhrávala hudba OB, která vyhrávala do 

večerních hodin v místním pohostinství. 

 

SPOZ 

 
SPOZ, tak jako minulá léta, tak i letos se podílel na vítání dětí do života, kdy všech 12 

narozených dětí bylo uvítáno do života do 2 měsíců života. Účast zaměstnavatele byla u 

sedmi dětí. Dále bylo uzavřeno devět sňatků, z toho šest s následným církevním obřadem. 

V obvodu působnosti NV zemřelo 17 občanů, z toho z Rokytnice 11 občanů. Z tohoto počtu 

se sbor podílel na 7 občanských pohřbech ve smuteční síni v Třebíči a u 10 církevních pohřbů 

se s občany rozloučil smuteční řečník sboru. U příležitosti životního jubilea byla zasláno 44 

občanům písemné blahopřání a blahopřáno v místním rozhlase. Dále sbor provedl akce: 

rozloučení s mateřskou školou, vítání prvňáčků, ukončení základní školy, setkání tří generací, 

přijetí žen u příležitosti MDŽ, slavnostní setkání 15 ti letých, provedl besedu s rodiči 

prvňáčků, s branci před vojenskou službou a besedu s branci před odvodem. 

Ze společenských organizací se nejvíce na práci SPOZ podílí ČSŽ. Na zabezpečení 

kulturních programů při obřadech se podílí mateřská škola a 12 členek pěveckého kroužku 

ČSŽ. Při akcích je využíváno živé hudby. Hlavním organizátorem kulturních programů při 

obřadech a slavnostech je ředitelka mateřské školy, Mrvková a vedoucí pěveckého kroužku 

ČSŽ, paní Nováková, která dojíždí do naší obce z Brna. 

Práce sboru je pravidelně dvakrát do roka projednávána na plenárním zasedání a 

čtyřikrát v radě MNV. Za tento rok byla práce sboru hodnocena dobře. 

V sobotu 16.11. navštívili náš okres funkcionáři SPOZ z okresu Prostějov, kteří mimo 

jiné navštívili i naši obec. Ve společenském sále JZD následovala beseda o práci zdejšího 

sboru. K besedě se připojili zástupci MNV a předseda JZD. Po vzájemné výměně zkušenosti 

se delegace odebrala do obřadní síně MNV, kde byla přítomna obřadu vítání dětí do života. 

Účastníci velice kladně hodnotili kulturní program, který zabezpečovaly děti z MŠ a pěvecký 

kroužek ČSŽ. 

SPOZ má pro svoji práci vytvořeny dobré podmínky, podporu ze strany NV a všech 

složek NF v obci. 

 

MLK 

 
Místní lidová knihovna půjčovala pravidelně jedenkrát týdně a to ve čtvrtek od 15 do 

19 hodin. V tomto roce měla  5 808 výpůjček knih, z toho 2 364 výpůjček dětí do 14 let. Dále 

měla 795 výpůjček periodiky (časopisů). Počet čtenářů činil 139, z toho 81 dětí do 14 let. 

počet návštěvníků knihovny byl 1 566 osob. Počet výpůjček na 1 obyvatele činil 6,45%. 

Kulturně výchovná činnost byla zaměřena hlavně ke 40. Výročí osvobození naší vlasti 

Sovětskou armádou a jejím úspěchům za uplynulých 40 let na počest 40. Výročí SNP a 40. 

Výročí osvobození Československa se MLK přihlásila do soutěže aktivity, za což obdržela 

čestné uznání KNV. MLK věnovala dále pozornost besedám, výstavkám a významným 

politickým a kulturním výročím. Uspořádala devět besed, z výstavek, dvě relace do místního 

rozhlasu. 

Vedoucí MLK je nadále paní Foitová, která svoji práci vykonává velmi zodpovědně a 

věnuje jí hodně volného času. Za dosahované pěkné výsledky vyslovila rada MNV paní 

Foitové pochvalu. 

 

 

 



ZO SSM 

 
Největší motivací pro činnost této organizace byly akce pořádané v rámci 

Mezinárodního roku mládeže, kdy vyvrcholením byl XIV. Světový festival mládeže a 

studentstva v Moskvě. Na tomto festivalu zastupoval delegaci okresní organizace i dlouholetý 

člen naší ZO pan Pavel Matyáš. 

V lednu organizace uspořádala turnaj v ledním hokeji, branný závod na lyžích pro děti 

ze základní školy. Tohoto se však zúčastnil malý počet pionýrů, což byla velká škoda. 

V únoru se vítěz vánočního turnaje ve stolním tenise. Ivan Piálek se zúčastnil okresního kola 

a tento turnaj opět vyhrál. Dále se šestičlenné družstvo zúčastnilo sólové kopané, který však 

nedokončili. V červnu reprezentovalo organizaci deseti členné družstvo na VI. Okresním 

srazu mládeže v Brodcích, kde v turnaji nohejbalu trojice získala druhé místo. Dalším 

úspěchem je první a druhé místo v orientačním běhu, o které se zasloužili Ivan Piálek a Miloš 

Boudný. Všichni účastníci se zúčastnili plnění spartakiádního odznaku zdatnosti, který splnili. 

Družstvo skončilo celkově na osmém místě.  14 členů nacvičovalo spartakiádu a 7 z nich se 

zúčastnilo ČSS v Praze. Závěrem roku byl uspořádán vánoční turnaj ve stolním tenise, 

kterého se zúčastnilo 15 členů.  

Prvořadá pozornost v kulturně výchovné činnosti byla věnována pořádání tanečních 

zábav. Večer prvního května se v sále sokolovny uskutečnil I. Večer družby pro osm družstev 

ze sedmi ZO SSM, který zorganizoval pan Novák a ukázal, že když se kulturní akce dobře 

připraví, tak je vždy dobrá zábava. Této družby se zúčastnilo 150 účastníků z naší i okolních 

obcí. Výtěžek z tohoto včera v celkové hodnotě 480,- byl zaslán na Fond solidarity.5 členů se 

zúčastnilo setkání mládeže Jihomoravského a Středoslovenského kraje Velké nad Veličkou, 2 

členové setkání mládeže na Šumavě. V srpnu byl uspořádán třídenní tábor v Klozovicích 

Socialistický závazek na odpracování 850 brigádních hodin byl splněn, ovšem 

nepodařilo se dokončit oplocení koupaliště a výstavba kurtů. Další zdárnou akcí v rámci hnutí 

Brontosaurus byl účast 18 svazáků na lesní brigádě, kde vysadili 1 100 stromků. 

V současné době má ZO 35 základních členů a 20 registrovaných členů. Funkci 

předsedy vykonával Bohuslav Ježek ml. čp. 55. Průměrný věk členů je 16,5 roků. 

 

PO SSM 

 
V pionýrské organizaci je zapojena velká část žáků základní školy, a to 94 %. 

Skupinovou vedoucí je paní učitelka Milena Pospíšilová. Spolu se školou se PO podílela na 

zajišťování kulturních pořadů při oslavách a kulturních akcích v obci. Slib pionýrů se konal 

v měsíci březnu, jisker v květnu. Pionýři se zúčastnili Svobodovy směny  získali 3. Místo 

v okrese. Dále soutěžili v branném závodě, zúčastnili se sběru šípků a odpadových surovin, 

lyžařských závodů, vítání delegace SSSR v JZD, úklidu a údržby zeleně kolem školy a na 

návsi a zúčastnili se soutěže ,,Partyzánský samopal“ na ZŠ v Čáslavicích – Sádku. 

 

VSŽ 

 
ZO Českého svazu žen uspořádala u příležitosti 40. Výročí osvobození naší vlasti 

Sovětskou armádou dne 15.3. ,,Setkání tří generací“. V úvodu s pěkným kulturním 

programem vystoupily děti mateřské školy a pěvecký kroužek ČSŽ. Hlavní projev přednesla 

členka OV ČSŽ, paní Blažena Mašterová, která seznámila s úkoly, které stojí před ZO 

v příštím období. O poválečném rozvoji naší obce za dobu 40 roků pohovořil předseda MNV 

pan Špaček. O rozvoji JZD hovořil předseda JZD ing. Bednář, který ocenil zejména práci žen 



v našem zemědělství. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře za velmi početné účasti členek 

ČSŽ. 

Pěvecký soubor při ZO ČSŽ vystoupil v dubnu se svým programem na ,, Setkání tří 

generací“, pořádaném OV ČSŽ v Třebíči. S tímto vystoupením se zúčastnil soutěže ženských 

souborů Jihomoravského kraje, kterou pořádalo Krajské kulturní středisko v Brně pod názvem 

,,Zpíváme dnešku“. Z devíti soutěžících souborů se náš soubor umístil v bronzovém pásmu. 

V zimních měsících proběhl kurs šití pro začátečníky a kurs pro pokročilé, kterého se 

zúčastnilo dvacet členek. Oba kursy vedla Libuše Burdová. V měsíci březnu u příležitosti 

MDŽ ve spolupráci s ČSČK a  SPOZ provedly členky návštěvu občanek starších 80 let. Dále 

provedly dvakrát sběr starého papíru a textilu, podíleli se na úpravě veřejného prostranství a 

zelených ploch a pomáhali při sběru kamene, třídění brambor a sázení lesních stromků. 

Závěrem roku uskutečnily přednášku ,,Kosmetika pro ženy“, o kterou byl velký zájem. 

 

Funkci předsedkyně vykonávala i nadále paní Zdena Kadrnožková čp. 148. 

 

 

ČSČK 

 
Organizace Československého červeného kříže sdružuje 108 členů. Funkci 

předsedkyně vykonává Věra Dlouhá čp. 218. Její činnost spočívá především v zajišťování 

první pomoci, proškolování zdravotních hlídek, provádění hygienických průzkumů 

v provozovnách a dále v návštěvách přestárlých osob v obci. Za spolupráce složek NF bylo 

získáno  41 bezpříspěvkových dárců krve. V měsíci březnu uspořádala organizace dětský 

karneval, ve spolupráci s ČSŽ návštěvy u občanek starších 80 let u příležitosti MDŽ. Při 

místní spartakiádě zajišťovali zdravotnickou službu. Ve spolupráci s obvodním lékařem 

Mudr. Vratislavem Šmejkalem provedli zdravotnickou přednášku na téma ,,Ženské nemoci“. 

V organizaci pracuje šest zdravotních hlídek o základní škole zdravotnický kroužek, 

který se zaměřuje hlavně na nácvik umělého dýchání. 

 

MS 

 
Myslivecké sdružení provozuje právo myslivosti v honitbě, jejíž celková výměra činí     

1 753 ha, z čehož je 836 ha lesa. Lesnímu závodu Jaroměřice platí roční nájem 1 298,-. Počet 

členů je 26. Funkci předsedy vykonává nadále František Špaček, Markvartice 31. Vztahy 

mezi členy jsou kamarádské, většina členů je zapojena ve společenských a stranických 

organizací a vykonává řadu funkcí. 

Schůze byly pořádány pravidelně první pátek v měsíci dle plánu práce. Výborové 

schůze vždy před členskou schůzí anebo podle vyvstalých problémů, které bylo nutno  řešit. 

Účast na schůzích byla dobrá. Na výroční členské schůzi byl uzavřen sociální závazek, dle 

kterého odpracovali členové v zemědělství 202 brig. hodin, v lesnictví 547, v akci ,,Z“ 372 

hodin, v honitbě 1 740 hodin. Vysázeno 3 900 stromků. )kol odpracovat 81 hodin na jednoho 

člena byl překročen a činil v průměru 110 hodin. Členové MS dále pokosili a usušili 

jetelotrávu, odevzdali 460 kožek a 2 500 kg odpadových surovin. Na dodávku odevzdali 348 

kg zvěřiny, což je o 127 kg více než v roce minulém. 

Pro členy, honce a jejich rodinné příslušníky uspořádalo MS dva zájezdy a to na 

mysliveckou výstavu do Brna a na Orlík a okolí. V prosinci pořádali tradiční poslední leč, 

která se těší zájmu obyvatel. JZD pomáhali při sběru kamene a sklizni slámy, v lesnictví 

prováděli výsadbu kultur a stavění oplocenek. Kus chlapské práce byl odveden při likvidaci 

kalamity, která postihla naše lesy. 



V tomto roce probíhalo intenzivní přikrmování jak krmivem olejovým, tak jadrným. 

Zvěř přezimovala v dobré kondici a jarní stavy byly dobré i u zaječí zvěře, slibovaly, že už 

snad konečně dojde ke zlepšení stavu. Podzim ukázal mírné zvýšení stavů zajíců, ale ne 

takové, aby byl prováděn normální odlov. Bylo odloveno 38 ks srnčího, 20 ks zajíců, 1 ks 

jelena, 19 ks černé. Dále bylo odloveno 20 lišek, 15 sojek, 2 vrány, 2 kuny, 4 toulaví psi a 21 

toulavých koček. Celková produkce činila 1 260 kg, což představuje 48,4 kg na člena a 0,54 

kg na hektar. V tomto roce činily příjmy finanční 27 263,65 Kč, výdaje 21 738,60 Kč. Rozdíl 

činí + 5 525,05. 

 

Provozovna MNV 

 
I v tomto roce byla v činnosti provozovna MH MNV – nákladní doprava. Prováděla 

dovozy materiálu, nejvíce stavebního, našim občanům. Celkové příjmy z této provozovny 

činily 46 660,64 Kč, výdaje na provoz 16 935,50 Kč. V provozu byla Praga S5T sklápěčka, 

jejím řidičem byl Karel Zvěřina, důchodce. Občané však těchto služeb využívají poměrně 

málo, raději vyhledávají příležitostné dovozy. 

 

Osvětová beseda 

 
Osvětová beseda úzce spolupracovala se všemi organizacemi, sdruženými v Národní 

frontě a jejich kulturní a výchovné akce řídila a koordinovala tak, aby se navzájem 

nepřekrývaly. Aktivně přispívala k rozvoji propagace a názorné agitace v obci. Využívala 

všech dostupných prostředků k prosazování mírové budovatelské politiky KSČ. Pořádáním 

kulturních akcí obohacovala kulturní využití všech občanů v obci i okolních obcí. Dechová 

hudba OB pod vedením kapelníka Antonína Kruly vystupovala na všech významných 

oslavách v obci a při různých akcích pořádaných NF nebo SPOZ. 20. Října zajistila divadelní 

představení pro mládež ,,Princezna se zlatou hvězdou na čele“, kterou v sále kina předvedli 

herci Horáckého divadla z Jihlavy. Na tomto představení bylo cca 150 diváků. 27,7. 

Uspořádala zájezd na Liberecké výstavní trhy a lázně Poděbrady ve spolupráci s JZD. 

 

Kino 

 
V našem kině bylo v tomto roce promítnulo 142 filmových představení. Tato filmová 

představení zhlédlo 7 752 návštěvníků a tržba za tato filmová představení činila 30 684,-. 

Nejnavštívenějším filmem byl film ,,Poklad na stříbrném jezeře“ 521 návštěvníků. Potom ,, 

Slunce, seno, jahody a Vinetou I. Díl“. 

 

Základní škola 

 
Ve školním roce 1984 – 85 navštěvovalo školu celkem 63 žáků. 1. ročník 15 žáků, 2. 

ročník 24 žáků, 3. Ročník 15 žáků a 4. Ročník 10 žáků. Dva žáci 3. Ročníku od 1.9. byli 

předvedeni na zvláštní školu v Třebíči. Pro velký počet zameškaných hodin pro nemoc 

jednoho žáka na vlastní žádost rodičů první ročník opakuje, dále 1 žák opakuje 1. Ročník pro 

špatnou výslovnost. Chování žáků na konci školního roku bylo hodnoceno prvním stupněm. 

Nevyskytly se žádné vážnější případy nekázně. Vyučovací čas a režim školy byly 

dodržovány. Během školního roku nedošlo na škole k žádnému vážnějšímu zranění žáka. Po 

dobu celého školního roku plnili žáci úkoly ve sběru a odevzdali celkem 3 162 kg papíru a 

textilu, 27 ks baterií a 41,5 kg léčivých bylin. 

 



Na škole pracovaly kroužky:  

 

Recitační – vedený paní učitelkou Kamarytovou 

Dovedných rukou – ved. ředitelka Kovářová 

Mladých zdravotníků – Ivana Janíková 

Žáci se dále zapojili do nácviku československé spartakiády skladbami pro nejmladší 

žactvo a mladší žákyně. Sklady nacvičovali učitelky Kamarytová a Pospíšilová. Žactvo se 

zúčastnilo vystoupení v Rokytnice, Moravských Budějovicích, ve Starči a v Borovině, Jejich 

práce i průběh nácviku byl hodnocen velmi dobře. 

Během školního roku byly na škole uspořádány besedy na téma: k Vítěznému únoru, 

beseda nad knihou, život za 1. Republiky, ochrana přírody s promítnutím filmu, byla 

uspořádána exkurse do rodního domku B. Václavku v Čáslavicích, školní výlet do Náměště a 

Mezeřící spojená s návštěvou vojáků v Kramolíně. 

V kádrovém obsazení učitelů došlo na škole ke změně, z mateřské dovolené se vrátila 

paní Milena Pospíšilová, která učila 2. Ročník, z Třebíče byla přeložena s. Olga Kamarytová, 

která vyučovala ve 3. Třídě a 3. A 4. Ročník, ředitelkou zůstala s. Marie Kovářová, která 

vyučovala 1. Ročník. 

Za spolupráce MNV, SRPŠ a patronátních závodů bylo pokračováno na zlepšování 

pracovního prostředí školy a jejího okolí. Byla vybudována podezdívka kolem školní zahrady 

a provedeno nové oplocení drátěným  pletivem v rámech. Celá plocha zahrady byla 

zatravněna, kolem chodníků vysázeny dva záhony růží. Část zahrady byla připravena i pro 

pěstitelské práce žáků. Dále bylo vybudováno doskočiště s rozběhovou dráhou a zabudována 

konstrukce pro šplhání. V průběhu prázdnin byla provedena výměna okapových žlabů, jejich 

nátěry a u staré budovy byla provedena venkovní úprava nástřikem nového břizolitu. 

Velká pozornost ze strany učitelů byla věnována mravní výchově, ateistické výchově, 

dopravní výchově, na škole byla uskutečněna beseda s příslušníkem Veřejné bezpečnosti na 

téma dopravní výchova a bezpečnost silničního provozu, uskutečnily se dvě branná cvičení a 

dvě cvičení v přírodě. Vyučující poskytovaly pomoci slabším žákům. 

 

Mateřská škola 

 
Provoz v mateřské škole zahájen 2. Září za účasti zástupců MNV a okresní školské 

inspektorky paní Hejzlarové. Pro tento školní rok zapsáno celkem 44 dětí. V pololetí přijdou 

další 4 děti. Ředitelka s. Miluše Mrvková, učitelky Zdena Kadrnožková, Jiřina Vávrová a 

Lenka Hrůzová, provdaná Balounová. Místo dosavadního topiče Josefa Skoumala nastoupil 

nový Karel Vrzal.  

Děti se zúčastnily lékařských prohlídek, prohlídky u zubní lékařky. Od září děti užívají 

prášky proti kazivosti zubů. Zdravotní stav dětí je dobrý. V září se na škole vyskytlo 

průjmová onemocnění, které však nemělo vážnější následky. 

Děti, vedené s. ředitelkou, se zúčastňují s kulturním programem akcí sboru pro obv. 

Záležitosti, dále zajišťovaly program na veřejné oslavě MDŽ, vystoupení na ,,Setkání tří 

generací“, účastnily se soutěže výtvarných prací ,,Děti, mír a umění“. V rámci oslav 40. 

Výročí osvobození bylo vysázeno na školní zahradě 40 šeříků. Byl uskutečněn zájezd do 

Horáckého divadla v Jihlavě na pohádku ,,Tři království“. Byl uspořádán výlet rodičů a dětí, 

v rámci spolupráce se SRPŠ, do Brna – návštěva ZOO, Kateřinské jeskyně a přehrady. 

V rámci oslav MDD byl pro děti připraven a uskutečněn 2 denní pobyt na Březové 

s táborákem a vycházkami do okolních lesů. Děti navštívily patronátní závody JZD a Horácké 

autodružstvo. 



Mateřská škola dobře spolupracuje se základní školou a MNV. Pro spolupráci je plné 

pochopení jak u zaměstnanců MŠ, tak ze strany zástupců obce. Také spolupráce 

s patronátními závody je velice dobrá. 

S. ředitelka byla ke Dni učitelů vyznamenána a převzala čestný odznak vlády ČSSR a 

ÚRO. Za dlouholetou práci v ČSTV a cvičitelskou práci v turistice mládeže převzala pamětní 

medaili Čs. spartakiády 1985, 

Nácvik na Čs. spartakiádu skladby ,, Rodiče a děti“ se zúčastnilo z mateřské školy 

celkem 16 párů rodičů a dětí. Tito vystupovali na místních spartakiádách v Rokytnice, Starči a 

okresní v Borovině. 

Na škole byly prováděny drobné údržbářské práce, obnoveny nátěry zahradního 

nářadí, 1. Třída obložena umakartem.  

 

Školní jídelna 

 
Při mateřské škole je v provozu školní jídelna, která v tomto roce vyvářela průměrně 

pro 170 zapsaných strávníků a to 65 dětí mateřské školy v Rokytnice a Markvarticích, 86 

žáků základní školy v Rokytnice a Chlístově a 19 dospělých osob (učitelů a provozních 

pracovníků). 

Za měsíc leden 1985 byl průměrný denní počet strávníků 150. Celkový náklad podle 

norem činil 16 925,20, skutečný náklad na stravu podle výdejek činil 16 145,47 Kč. Hodnota 

nakoupeného zboží činila 19 475,07 a hodnota zásob ke konci měsíce 17 103,50 Kč. Norma 

na 1 dítě MŠ činí 5,60, ZŠ 4,80 a u dospělých byla zvýšena z 5,20 na 6,60 Kč. V obsazení 

personálu ŠJ nedošlo oproti minulému roku ke změnám. 

 

JZD 

 
Jednotné zemědělské družstvo obhospodařovalo v roce 1985 celkovou výměru 1 203 

ha zemědělské půdy. Výrobní zaměření rostlinné výroby je na výrobu brambor a obilovin. 

 

Struktura: 

 

Orná půda 1 064 ,42 ha 

Zahrady 1,34 ha 

Ovocné sady 3,29 ha 

Louky 118,86 ha 

Pastviny 15,26 ha 

 

Zastoupení plodin na orné půdě: 

 

Zrniny 565 ha 53,1% 

Z toho pšenice ozimá 306 ha 28,7% 

Ječmen ozimý 23 ha 2,2% 

Ječmen jarní 202 ha 18,9% 

Oves 34 ha 3,3% 

Brambory sadba 100 ha 18,9% 

Brambory ostatní 15 ha 1,4% 

Krmná řepa 5 ha 0,5% 

Jednoleté pícniny 150 ha 15,3% 

Víceleté pícniny 184 ha 17,2% 

Olejniny 45 ha 4,2% 



Přes nepříznivé klimatické podmínky, které proběhly v měsících lednu a únoru ve dvou 

etapách v podobě silných mrazů trvajících 10 – 15 dnů v každém měsíci, nedošlo 

k vážnějšímu poškození ozimu. Nepříznivé období pro provádění polních prací nastalo 

v měsíci květnu, kdy spadlo celkem 197 mm srážek zhruba v rozmezí 10 dnů. Toto se velice 

nekvalitně promítlo zvýšením množství vodní eroze na kukuřici a bramborách. Došlo ke 

zpoždění a zhoršení kvality kultivačních prací, v porostech brambor a taktéž při chemickém 

odplevelení brambor a kukuřice. Pokračující srážky v měsíci červnu negativně ovlivnily 

sklizeň a zvláště pak kvalita sena z prvních sečí. Žně, které započaly ve druhé polovině 

měsíce srpna byly taktéž značně ovlivněny vysokými srážkami v  měsících červenci a srpnu. 

V měsících září a říjnu bylo zase velké sucho, což se negativně projevilo v předseťové 

přípravě půdy a v orbě a v nerovnoměrném vzcházení zasetých ozimů. Následkem příznivých 

klimatických podmínek v měsících listopadu a prosinci došlo ke vzejití a vyrovnání porostů 

ozimů na jednotlivých pozemcích. 

 

 

 

 

Plodina sklizeň ha výnos v t/ha 

 

Pšenice ozimá 306 4,69 

Ječmen ozimý 23 6 

Ječmen jarní 202 4,6 

Oves  29 4,5 

Brambory 115 20,51 

Krmná řepa 5 42,72 

Kukuřice 129 30,10 

Jarní směsky 36 22,90 

Ozimé směsky 25 27,33 

Jetel luční  128 50,93 

Vojtěška  56 53,08 

Louky 117 16,20  

Řepka ozimá 30 3,35  

Mák 5 1,18 

 

Sklizeň obilovin započala sklizní ozimého ječmene dne 29.7. a byla ukončena sklizní 

jarního ječmene 3.9. Byla ovlivněna častými srážkami a následným zamokřením pozemku a 

pozdním příjezdem kooperačních sklízecích mlátiček. Celkem bylo sklizeno 2 632 t zrna, 

průměrný výnos 4,7 t, plán 4,7 t. 

Sklizeň brambor byla započata 6.9. dvěma kombinovanými sklízeči, ukončena byla 

10.10. Celkem bylo sklizeno 2 357,5 t brambor, což odpovídá průměr. Ha výnosu 20,5 t/ha. 

Plánovaný výnos byl 22 t/ha. 

 

Plnění nákupních úkolů: 

 Plán Skutečnost % plnění 

Obiloviny 890 891 100,1 

Brambory 1 550 1 470 94,8 

Mák 15 5,5 36,6 

Makovina 9 5,8 64 

Jetel luční na semeno 8 3,5 43,75 

Řepka ozimá 80 100,5 125,6 



Plán hrubé produkce rostlinné výroby byl splněn pouze na 81,1%, při vyčíslení v Kč je 

schodek oproti plánu 1 027 200,-. Nejvyšší výpadek ve výrobě je u brambor, nejvyšší plnění 

bylo dosaženo u řepky ozimé 124,1% a krmných plodin. Nejslabší výsledky u semene jetele a 

krmné řepy. U živočišné výroby byla produkce splněna na 95,6% a na plán chybí 394 tis. Kč, 

hlavně u narozených selat a přírůstku. 

 

Plnění výroby v živočišné výrobě: 

 Jednotka Plán Skutečnost % plnění 

Maso celkem t 245,3 239 97,5 

Z toho hovězí t 78,7 97,5 123,8 

Vepřové t 166,6 141,5 85 

Mléko tis. l 1 250 1 284 102,7 

Odchov selat ks 1 437 1 404 97,7   

Odchov telat ks 368 374 101,6 

 

 

Plnění dodávkových úkolů: 

 

Maso celkem t  230 232 101  

Z toho vepřové t 140 141,7 101 

Hovězí t 90 90,3 100 

Telecí t 0,5 0,5 100 

Mléko tis. l 1 150 1 199 104,3 

 

Kooperační výkrmna býků pro JZD vyrobila 130 t hovězího masa, společný zemědělský 

podnik 40 t vepřového masa a 345 tis. ks vajec. 

 

Užitkovost: 

 Jednotka Plán Skutečnost % plnění 

Mléko na 1 dojnici l 3 623 3 796 104,7 

Selata na 1 prasnici ks 18 18,08 100,5 

Přírůstek telete  kg 0,6 0,69 115  

Přírůstek jalovice kg 0,65 0,65 100 

Přírůstek skotu kg 0,64 0,655 102 

Přírůstek prasata kg 0,500 0,522 104,0 

  

Přehled stavů skotu a prasat k 31.12. 1985: 

 Plán Skutečnost  

Dojnice 350 350 

Telata 20 15 

Jalovice do půl roku 320 316 

Jalovice vysokobřezí 54 58 

Prasnice 72 72 

Prasničky chovné 34 48 

Selata 346 303  

Kanci plemenní 4 4 

 

V tomto roce byly nakoupeny stroje a zařízení v hodnotě 952 025 Kč, spotřebováno za 

941 000,- náhradních dílů na opravy vozidel a strojného vybavení. Byla provedena oprava el. 



Instalace v kravíně v Markvarticích za 183 000,- , výměna agregátu 107 000,-, údržba 

chlazení a dojení 40 000,-, oprava vozidel a strojů od jiných podniků 152 000,-. 

Spotřeba nafty činila 175 194 l, limit byl dodržen. Za naftu bylo zaplaceno 1 030 443,-

. Na topení a sušení bylo nakoupeno 25 tun mazadel a bylo za ně zaplaceno 151 338 Kč. 

Spotřeba benzínu činila 10 025 l. Spotřeba elektřiny činila 459 Mwh a bylo za ni zaplaceno 

350 000,-. Spotřeba uhlí činila 396 q černého uhlí, 960 q hnědé uhlí, 210 q koks, zaplaceno 45 

000,-. 

JZD mělo k 31.12. 1985 278 členů a 5 zaměstnanců, 6 učňů. Průměrný evidenční  

počet pracovníků činí 180m ostatní jsou důchodci. Průměrná odměna jednoho pracovníka 

v tomto roce činila 2 487,- měsíčně. 

V investiční výstavbě se pokračovalo na výstavbě dílen a garáží. V průběhu roku došlo 

k demontáži opláštění, vyzdění stěn, byly provedeny venkovní omítky, zhotoveny patky pro 

jeřábovou dráhu, dokončena kotelna, začalo se s obkladačskými pracemi, provedena betonáž 

všech podlahových ploch. Na této výstavbě bylo v tomto roce prostavěno 1 203 116,-. Dále 

bylo pokračováno na stavbě bramborárny, kde činila hodnota provedených prací v tomto roce 

578 801,-. Byl dokončen přístřešek pro stelivovou slámu v Chlístově, provedena oprava 

podlahy v kravíně, topení v dřevařské dílně, odsávací zařízení a další drobné práce. 

Za rok 1985 bylo odpracováno 418 863 hodin. Proplaceno 4 128 000,- základní 

odměny, 782 000,- na prémiích, 462 000,- podílů. 

 

Příplatek na stravování činily 170 000,- 

Pro mat. školu 24 000,- 

Na šatny a umývárny 50 000,- 

Na léky 1 500,- 

Náhrada za čištění ochran. Osobních pomůcek 20 000,-  

 

Horácké autodružstvo 

 
Horácké autodružstvo zaměstnává okolo 60 pracovníků. Vedle výroby sít, sítek, 

protahovaček, plotů, pletiva, branek, což tvoří tradiční část výroby, byla počátkem letošního 

roku nově zavedena výroba automobilových zahrádek a ve zkouškách je výroba zahradních 

lehátek. 

Plán výroby zboží byl plněn na více než 110%. Je připravována další inovace, která 

s sebou přináší také určité potíže. Jsou vyšší režijní výdaje, vyšší náklady na obaly a údržbu 

základních prostředků. Provoz nemá plánovaný stav dělníků, proti předchozímu roku klesla 

nemocnost, což je příznivě ovlivněno změnou výroby a odstranění práce na volné 

prostranství. Bude nutno odbourat vysoké náklady na kooperaci. 

V letošním roce byla zrušena výroba nejmenších druhů sít, výroba krepového pletiva a 

plotových rámů, bran a branek. Uvolněné místnosti budou použity pro výrobu nosičů. Je 

připravován nový výrobní program, a to výroba vidlic a sloupků TRIAL. Tato nová výroba 

podstatně lépe odpovídá podmínkám dílen a snažší manipulaci menšího množství materiálu. 

Do zimního období se podařilo dokončit laminátový sklad na hutní materiál a 

polotovary, které dosud trpěly povětrnostními vlivy. Svou plochou by měl být dostačující 

k tomu, aby veškerý materiál byl řádně uložen. Dále bylo provedeno orgaltování povrchu 

vozovek a manipulačních prostor, což umožní dále zlepšit pořádek a čistotu a také manipulaci 

s použitím vysokozdvižného vozíku. 

V závodě dobře pracuje základní organizace KSČ, která má celkem 22 členů, z toho 

14 mužů a 8 žen. Věkový průměr činí 43,5 roků. Každý člen výboru má stanoven konkrétní 

úsek činnosti, za který osobně odpovídá. Celá činnost je organizována podle schváleného 

plánu práce, podle komplexního plánu ideologického působení na pracovníky, který zahrnuje 



všechny současně aktuální problémy z různých oblastí. Jsou projednávána na podmínkách 

závodu. Pravidelně se zabývají problémy výroby, kádrovými otázkami i dalšími 

rozhodujícími opatřeními, které se týkají širšího okruhu pracovníků. 

 

TJ Sokol 

 
Naše TJ sdružuje ve své organizaci na 200 členů z řad mládeže i dospělých. 

V letošním roce se soutřeďovala největší pozornost nácviku na spartakiádu. Kromě skladby 

,,Rodiče a děti,“ kterou nacvičovala mateřská škola, vedoucí učitelka Lenka Hrůzová a dvou 

skladeb základní školy, vedoucí učitelky Milena Pospíšilová a Olga Kamarytová nacvičovala 

se dvě skladby v TJ Sokol. Jednalo se o skladbu dorostenek a žen, vedoucí uč. Zdena 

Chaloupková a o skladbu mužů, vedoucí Antonín Chromý. Nacvičovalo se dvakrát v týdnu. 

Cvičenci vystoupili na místní spartakiádě 9. Května, většina žen a všichni muži se dostali až 

na celostátní vystoupení v Praze. Oddíl kopané je nejsilnějším oddílem TJ. Aktivně v něm 

sportuje 62 členů v družstvu žáků, dorostu a v mužstvu dospělých. V současné době hrají 

všechna družstva v okresním přeboru. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost pravidelnou, 

vyžaduje si její zajišťování také stálou práci výboru a funkcionářů, kteří se bezprostředně 

starají o vedení a trénování jednotlivých mužstev. 

Družstvo žáků bylo v jarní části vedeno trenérem Františkem Vejmelkou a 

Bohuslavem Machovcem. Družstvo žáků skončilo v okresním přeboru ročníku 1984-85 na 2. 

Místě se ziskem 16 bodů z 12 utkání. Dosáhlo skóre 32:13. Po podzimní části v okresním 

přeboru jsou žáci na 3. Místě, že 6 utkání získali 9 bodů a mají skóre 24:5. Členská základna u 

žáků čítá 27 registrovaných žáků. Kromě přípravných a mistrovských utkání se mužstvo žáků 

zúčastnilo velikonočního turnaje ve Starči, kde skončilo na 2. Místě. 

Družstvo dorostu, vedené trenérem Karlem Bobkem skončilo na 2. Místě se ziskem 23 

bodů z 16 utkání a skórem 28:13. V podzimní části, ve které vedl mužstvo Josef Martének i 

po odchodu dvou hráčů do prvního mužstva dospělých dosahovalo mužstvo dobrých výsledků 

a po podzimní části je na 6. Místě. Ze 13 utkání získalo 15 bodů a skóre 26:18. 

Mužstvo dospělých nastupovalo do jarní části okresního přeboru na předposledním 

místě tabulky, pod vedením trenéra Miroslava Šafránka a vedoucího mužstva Pavla Matyáše 

s odhodláním zachránit Rokytnice okresní přebor. Tomuto odpovídala celková zimní příprava 

mužstva, které se zúčastňovali téměř všichni hráči. Mužstvo dospělých podávalo v průběhu 

celé jarní části soutěže vyrovnané výkony a získalo z 11 utkání 14 bodů. V celkové tabulce 

získalo 21 bodů, se skórem 45:46 se umístilo na sedmém místě. V letní přestávce se mužstvo 

zúčastnilo turnaje v Rozsochách. Zde se mu příliš nedařilo a skončilo na posledním místě. 

Těsně před zahájením podzimní sezóny se mužstvo zúčastnilo tradičního turnaje Rokytnic a 

to v Rokytnici v Orlických horách. Na tomto turnaji podali hráči dobrý výkon a stali se 

celkovými vítězi. V podzimní části okresního přeboru, mužstvo vedené hrajícím trenérem 

Miroslavem Šafránkem a vedoucím mužstva Janem Prokopem dosahovalo střídavých 

úspěchů, zvláště mrzeli tři nerozhodné výsledky v domácím prostředí. Mužstvo skončilo po 

podzimu na 8 místě s 13 body a skórem 15:19. 

Na výroční členské schůzi bylo konstatováno, že mužstvo žáků a dorostu stále 

podávají dobré výkony. Toto však nelze říci o mužstvu dospělých. Důvody současných 

neúspěchů spočívají především v tom, že mužstvo dává málo branek a kromě Miroslava 

Šafránka nemá střelce. Je třeba pro příští sezónu z tohoto vycházet a provést taková opatření 

směřovala k lepším výsledkům. Funkci předsedy vykonával Miroslav Dolák. 

 

 

 



Počasí 

 
Měsíc Teploty Ø Srážky v mm 

 Min. Max.  

 

Leden - 25 0 - 8,3 30  

Únor - 20 2 - 8,3 27,5 

Březen - 4 3 - 1 39,5 

Duben 1 9 4,6 12,5 

Květen 9 25 12,9 197 

Červen 7 30 15,6 64,5 

Červenec 10 30 22,5 87,5 

Srpen  13 33 21,8 171 

Září  11 22 17,4 14 

Říjen  4 19 10,3 5 

Listopad - 15 10 1,3 50 

Prosinec - 5 8 1  32 

 

V lednu a únoru dobré podmínky pro lyžování, sáňkování a bruslení, první jarní den 

zamračeno, 7. A 8. Dubna na velikonoce chladno s přeháňkami. 16. Května velká bouře 

s kroupami, kdy spadlo velké množství vody. 17. Odpoledne začalo pršet a pršelo neustále do 

19. Odpoledne, jeden den přestalo, ale 20. Opět začalo a 21. Spadlo opět velké množství 

vody, takže vznikaly velké proudy vody na potocích a řekách, pole byly pod vodou. 

V Rokytnici byla poškozena kanalizace pod Novou ulicí, vodu zaplavila několik sklepů, 

znečistila studně, podmočila základy u domu čp. 106 a natekla až do kuchyně. Konec května i 

celý červen skoro každý den přeháňky. Přeháňky ještě v první polovině července. Druhá 

polovina července pěkné letní počasí bez deště s občasnými bouřkami. Začátek srpna 

ochlazení opět s deštěm. Září pěkné slunečné počasí, od 13.10 značné ochlazení se slabými 

přeháňkami po delší době. Začátkem listopadu noční mrazíky, 5. První malá sněhová 

přeháňka s deštěm, 13. Do rána pěkná nadílka mokrého sněhu. Další dny sníh stále padal, 

snížení nočních teplot na – 10, přes den kolem 0. 21. Sníh stále drží a přibývá ráno nová 

nadílka 10 cm. Začaly první potíže v dopravě, 26 ráno – 15 stupňů, stále sněží. Začátkem 

prosince oteplení, tání teploty kolem 0, vánoce bez sněhu. Před Silvestrem ochlazení. 

 

 

Úroda ovoce a zeleniny 

 
V letošním roce byla bohatá úroda jablek, jahod. Neurodily se žádné švestky. Brambor 

na zahradách málo, byly napadeny plísní bramborovou. Rovněž tak okurky byly napadeny 

plísní a brzy odešly, takže úroda byla velmi malá, skoro žádná. Naopak se dařilo 

košťálovinové zelenině. Maleny přischly. Hub velmi málo. 

 

Nejdůležitější události ve světě 

 
- V Mexiku obrovské zemětřesení. V hlavním městě poškozeno 700 budov, 40 

mrakodrapů, 6 000 mrtvých a 20 000 zraněných 

- Columbie – výbuch sopky Arnero – 20 000 obětí 

- 27.7. – 3.8. probíhal v Moskvě Festival mládeže, na kterém byla účast ze 150 zemí 

světa 



- SSSR – USA – hovory nejvyšších představitelů těchto velmocí v Ženevě. Obě hlavy 

států souhlasily s myšlenou schůzky, že jaderná válka nesmí být rozpoutána 

- 22.5. volba presidenta republiky – jednomyslně zvolen Dr. Gustav Husák 

- Koncem června Celostátní spartakiáda 1985 pod heslem ,,Za socialismus a mír“. Na 

Strahově bylo 180 000 cvičenců a hostů. Velká přehlídka a hrdosti na soc. vlast. 

 

Průmyslová prodejna 

 
Tržba v průmyslové prodejně, vedoucí pan Jan Prokop, za 7. Pětiletku: 

 

Rok Plán Plnění 

 

1981 2 568 000,- 2 721 000,-  

1982  2 793 000,-  2 614 063,- 

1983  2 699 000,-  2 640 667,- 

1984  2 700 000,-  2 739 522,- 

1985  2 768 000,-  2 791 018,-   

Celkem 13 528 000,-  13 506 270,- 

Jevil se nedostatek zboží instalatérského, elektrospotřebičů, šicích strojů. Na trhu je již 

dostatek nádobí, jízdních kol. 

 

Závěr 

 
Při hodnocení posledního roku 7. Pětiletky můžeme říci, že pro náš stát to byl další 

dobrý rok. Miliony našich občanů vykonaly mnoho poctivé a užitečné práce. Stranické a 

státní orgány, organizace NF a národní výbory vynaložily velké úsilí, aby věci u nás šly 

úspěšně kupředu. Usilovali jsme, aby se aktivně reagovalo na nové požadavky doby, aby se 

hledaly a prosazovaly nové cesty, aby Československo jako moderní vyspělý stát, drželo krok 

se světem. Byly dále zlepšeny životní podmínky obyvatelstva, vybudována nová 

zdravotnická, školská, kulturní a obchodní zařízení, další kilometry dálnic a pražského metra. 

Zkvalitnilo se zásobování vnitřního trhu, zejména v potravinách. Byly splněny úkoly plánu 

tohoto roku i celé sedmé pětiletky. 

Výrazného pokroku bylo dosaženo v oblasti životní úrovně a sociální politiky. 

Vzrostla společenská i osobní spotřeba, zlepšila se péče o matku a dítě. Usilujeme o zlepšení 

ochrany životního prostředí, kultury práce, využití volného času mládeže i dospělých. 

Národní důchod vzroste oproti 6. 5LP o 11%, průmyslová výroba o 14% zemědělství o 10%, 

Značně jsme zvýšili soběstačnost ve výrobě potravin, dosáhli rychlejšího rozvoje zpracování 

domácí suroviny. 

Spolu se státy socialistického společenství byl veden houževnatý zápas za odvrácení 

válečné hrozby, za zastavení horečného zbrojení na zemi a proti jeho přenesení do kosmu, za 

návrat k uvolnění napětí. Stejně jako všechny národy světa považujeme za nejdůležitější 

otázku dneška, zachování světového míru. 

 

 

 

Zápis projednán a schválen v radě MNV dne 10.4. 1986 a na schůzi školské a kulturní 

komise dne 25.4. 1986 

 
 


