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1986 

 
65. výročí založení KSČ 

Rok míru 

 

 
 

Úvod 

 
Rozhodující politickou událostí v našem životě byl v tomto roce XVII. Sjezd KSČ. 

Jeho závěry, založení na hluboké analýze dosavadních výsledků i nových potřeb soc. 

výstavby, otevírají nové cesty a perspektivy a dalším rozvoji společnosti. Program sjezdu 

přijalo za svůj celá Národní fronty a v květnových volbách mu dal podporu všechen lid. 

Potvrdilo se u nich, že v politice KSČ a Národní fronty spatřují pracující správné vyjádření 

svých zájmů a jsou odhodláni aktivně pracovat pro její důsledné uskutečňování. Hlavním 

cílem programu XVII. Sjezdu je, pozvednout v příštím pětiletí a v perspektivě do roku 2000 

naši socialistickou společnost na kvalitativně vyšší stupeň. 

Rok 1986 byl z rozhodnutí OSN vyhlášen Rokem míru. Všechny naše organizace a 

kolektivy se největší možnou měrou zasazovaly o mírové řešení mezinárodních sporů, 

snižování výdajů na zbrojení a snižování rozporů mezi průmyslově vyspělými a rozvojovými 

zeměmi. Proto opětovně se uskutečnilo setkání představitelů Sovětského svazu pana 

Gorbačova a presidenta USA Reana na islandském Reykjaviku. Výsledky jednání však 

nepřinesly kladné očekávání a vinou neústupnosti Spojených států a jejich představitele 

Regana představují nejvážnější hrozbu pro obyvatele celé naší planety. USA totiž vsadily na 

zvyšování napětí, zvyšování počtu jaderného arzenálu a t. zv. ,, hvězdné války“. Za této 

situace byl Sovětský svaz nucen odvolat dobrovolné zastavení zkoušek vlastních jaderných 

zbraní a přijmout spolu se socialistickými státy taková opatření, která zabezpečí rovnováhu sil 

jak do počtu, tak i účinků. 

 

ZO KSČ 

 
Všechna politická jednání a akcie, jako XXVII. Sjezd KS SSSR, XVII. Sjezd KSČ, 

volby do zastupitelských sborů, uskutečněná v letošním roce se promítly do práce a činnosti 

této organizace, která usiluje o rozvoji politického a společenského života v obci. Dobře 

spolupracuje se stranickými organizacemi HAD, JZD, MNV, MV NF, SSS, SČSP. Stranické 

skupiny pracují u MNV a ČMS. Dle kontroly usnesení na výroční členské schůzi nebyly 

splněny dva body a to: Nebyla ustavena stranická skupina ve výboru TJ Sokol a nebyla 

svolána společná schůze výboru ZO KSČ Chlístov, Markvartice a Rokytnice. Nesplněné body 

budou v co nejkratší době provedeny. Přijímaná usnesení zajišťují řádnou práci ZO, 

politickou agitaci, rozvoj obchodu a služeb, konání oslav některých politických výročí. 

Poměrně málo je využíváno ukládání konkrétních stranických úkolů. Stranické vzdělávání je 

výborem ZO zajišťováno pravidelně a důsledně. 
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ZO měla ke konci roku 49 platících členů, z toho je v produktivním věku celkem 5 

členů. Funkci předsedy vykonával pan Bohuslav Ježek starší. 

 

Agitační středisko 

 
Nejvýznamnější politický aktiv ZO, který se podílí na politicko výchovné činnosti a na 

politicko organizátorské činnosti překonání významných akcí, které se vždy v průběhu roku 

konají je stále agitační středisko. Je umístěno v budově kina a tohoto mohou a využívají 

všechny společenské organizace pro svoji schůzovou činnost i pro jiné akce. Zvláště v zimě, 

kdy je zde vždy teplo, je využíváno pro různé přednášky, školení a kursy. V radě SAS je 

zapojeno pět členů, vedoucím je Miroslav Šafránek. Rada SAS řídí především oblasti velké a 

malé názorné agitace a práci rozhlasového kroužku. Značné rezervy jsou v propagaci činnosti 

společenských organizací v Rokytnickém zpravodaji, který v tomto roce nebyl vydán ani 

jednou. 

MNV 

 
MNV věnoval nejvíce času přípravě voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů, 

přípravě výstavby zdravotního střediska a přístavbě domu, socialistické soutěži a zlepšování 

životního prostředí v obci. 

Kontroloval plnění jednotného plánu kulturní, tělesné a branné činnosti, kdy většina 

akcí, které byly pořádány, byla řádně připravena a měla důstojný průběh. Patřičný důraz byl 

kladen na školení CO, kdy proběhly ve všech třech obcích teoretická i praktická zaměstnání 

za dobré účasti občanů. Pozornost věnoval branné výchově naší mládeže, na které se nejvíce 

podílely organizace Sokol, SSM, SPO, MS a školy. Nejvíce navštěvovanými akcemi byly 

taneční zábavy, především ty, na kterých hrála moderní hudba. V tomto roce bylo 

uskutečněno celkem 51 akcí, z toho 26 tanečních zábav, 2 diskotéky, 2 výstavky a 21 akcí 

ostatních. 

MNV spolu s celou NF se přihlásil do socialistické soutěže, která byla vyhlášena na 

počest konání XVII. Sjezdu KSČ a 65. Výročí jejího založení. Sociální závazek byl splněn a 

občany a společenskými organizacemi bylo odpracováno při údržbě a úklidu veřejného 

prostranství 25 140 brigádních hodin. Při údržbě zeleně 5 950 brigádních hodin, na údržbě 

bytového fondu bylo odpracováno 11 750 brigádních hodin. 

Patřičná pozornost byla věnována i našim nejstarším občanům. Sociálně potřebným 

důchodcům bylo vyplaceno 55 000,- jednorázových příspěvků. Byla pro ně uspořádána 

beseda s funkcionáři obce, jsou jim doporučovány další opakované příspěvky či bezmocnost. 

Nejnižší hranice důchodu u jednotlivce činí 950,-, u mateřské dvojice 1 600,- jednorázové 

příspěvky jsou vypláceny těm důchodcům, kteří nedosahují hranice u jednotlivce 1 100,- a 

manželské dvojice 1 750,- měsíčního příjmu. 

Při zajišťování přípravy výstavby zdravotního střediska a přístavby domu služeb 

vyvstal problém se zajištěním zdroje vody, nejen co se týče množství, ale zejména kvality. Po 

mnoha jednáních a po dohodě s TJ Sokol byla vybudována Zeměděl. Stavebním sdružením 

studna na sokolské zahradě. V blízkosti připravované akce – na místě stávající staré radnice – 

je voda nevhodné kvality. Dalším problémem bylo přemístění telefonní ústředny, kdy toho se 

podařilo docílit až v závěru roku přestěhováním do budovy základní školy. Dalším vážným 

problémem je sdružování finančních prostředků, kdy přes písemný příslib podniků vám 

zaslané hospodářské smlouvy od Jm. ředitelství spojů, HAD, Oděvy, JZD nebyly vráceny. 

MNV v tomto roce prováděl pouze údržbové práce na budovách škol, koupaliště, 

údržbu veřejného osvětlení a místních komunikací, Dále vypomáhal organizaci Sokol při 

rekonstrukci ústředního vytápění v budově sokolovny, kdy stávající naftové topení muselo 

býti zrušeno a bylo zde instalováno ústřední topení s napojením na kotel ústřední topení, 
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umístěný v budově kina. Touto změnou je budova sokolovny denně vytápěna a může býti 

využívána všemi zájemci o sport, kulturní i společenské využití v činnosti branné výchovy, či 

jiné zájmové činnosti. 

Na schůzích rady, PZ i komise finanční bylo pravidelně sledováno plnění rozpočtu jak 

v příjmech, tak ve vydáních dle jednotlivých kapitol. Národním výborem byla vyplacena 

úctyhodná částky korun, která sama o sobě napovídá, že národní výbor je významným 

článkem pro každodenní život našich občanů. 

 

 

 

 

Rozpočet MNV 

 

 

Příjmy: 

 Rozpočet Plnění 

 

Stočné 4 000,- 1 770,20 

Stravné 125 000,- 110 356,90 

Příjmy z kina 23 000,- 26 024,- 

Nájmy od podniků 26 000,- 22 833,20 

Nájmy z bytů 13 000,- 12 665,- 

Příjmy z drobné provozovny 10 000,- 213,- 

Příjmy ze stavebnictví 5 000,- 4 047,- 

Daň zemědělská 2 000,- 1 433,- 

Daň z příjmů obyvatelstva 3 000,- 2 591,- 

Daň domovní 46 000,- 47 558,- 

Správní poplatky 4 000,- 2 400,- 

Poplatky ze psů 7 000,- 7 260,- 

Plán. Glob. Dotace 344 000,- 80 000,- 

Pohřebnictví 40 000,- 43 744,- 

Ostatní mat. příjmy 1 308 000,- 2 061 000,- 

Ostatní příjmy školství  1 211,- 

Ostatní příjmy kultury  2 500,- 

Příjmy z veřejné telefonní stanice  3 251,- 

Převod z FRR  206 737,23 

Místní poplatky  7 724,- 

Úroky  3 132,33 

Pokuta  400,- 

  

Celkové příjmy  2 648 850,86 

 

 

Výdaje: 
 Rozpočet Plnění 

 

Vodní hospodářství 506 000,- 506 064,- 

Údržba místních komunikací 13 000,- 12 936,- 

Mateřské školy 70 000,- 72 622,03 
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Základní školy  74 000,- 75 729,10 

Školní jídelna 191 000,- 177 556,43 

Kino 28 000,- 34 455,71 

Kulturní dům, OB 13 000,- 9 937,18 

MLK 2 000,- 793,30 

SPOZ, rozhlas 20 000,- 16 799,70 

Požární ochrana 9 000,- 8 100,84 

Obřadní síň 8 000,- 3 796,- 

Poslanci 3 000,- 2 999,25 

Vnitřní správa 61 430,- 63 458,31 

Bytovka 7 000,- 8 171,80 

Veřejné osvětlení 66 000,- 61 356,18 

Pohřebnictví 5 000,- 4 687,50 

Drobná provozovna 11 000,- 3 653,90 

Veřejná zeleň 15 000,- 11 070,70 

Čištění místních komunikací 22 000,- 33 994,- 

Odvoz odpadků 7 000,- 8 996,- 

Všeobecná pokladní správa 1 300 000,- 1 317 316,67 

Zdravot. Středisko – příprava  182 746,56 

Investice (výkup pozemku)  244 

 

Celkem   2 617 485,16 

 

 

Rozdíl příjmů a výdajů činí       + 31 365,70,- 

 

Při volbách do zastupitelských orgánů všech stupňů, které proběhly ve dnech 23. A 24. 

Května bylo do voličských seznamů zapsáno 584 občanů z Rokytnice, k volbám se dostavilo 

587 občanů, 5 osob volilo na voličské průkazy, 2 občané se k volbám nedostavili (Marie 

Vejmelková čp. 144 – při osobní návštěvě odmítla volit, Vladimír Bastl,v místě svého 

bydliště se nenacházel). Ostatní občané odvolili již v 9 hodin dopoledne dne 24.5.. Při 

volbách bylo z voleno celkem 37 kandidátů Národní fronty, kteří zastupují všechny 

společenské organizace všech integrovaných obcí. 

 

Sociální složení zvolených poslanců je následující: 

 

27 mužů 73% 

14 dělníků 38% 

12 členů JZD 32% 

11 prac. Inteligence  30% 

do 35 roků 12 poslanců 32% 

členů KSČ 24 poslanců 65% 

jeden člen ČSL 3,7% 

10 žen 27% 

 

Na ustavujícím plenárním zasedání MNV, které se uskutečnilo 27.6. v sále 

pohostinství byla ověřena platnost zvolených poslanců a byl zvolen orgán NV. 
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Poslanci: 

 Narození Bydliště 

 

Bambulová Pavla 18.6. 1938 Markvartice 79 

Böhmová Eva 11.9. 1944 Rokytnice 232 

Dokulil Bohuslav 5.8. 1937 Rokytnice 159 

Fendrych Stanislav 29.4. 1953 Rokytnice 240 

Fučíková Marie 2.4. 1949 Rokytnice 249 

Hrůza Josef 6.3. 1947 Markvartice 16 

Hrůza Karel 22.1. 1958 Rokytnice 12 

Chromá Dagmar 29.4. 1947  Chlístov 16 

Jabůrek Ladislav 4.2. 1950 Rokytnice 246 

Kalenda Josef 9.8. 1947 Rokytnice 239 

Ing. Klusák Vlastimil 20.2. 1946 Markvartice 12 

Kopečný Pavel 26.3. 1948 Rokytnice 240 

Křípalová Irena 23.3. 1959 Rokytnice 179 

Morkus Rostislav 1.8. 1948 Rokytnice 32 

Musil Jiří 23.4. 1952 Markvartice 83 

Němcová Věra 9.5. 1944 Chlístov 28 

Nosek Jan 12.8. 1950 Rokytnice 49 

Novák Alois 31.5. 1956 Rokytnice 149 

Novák Antonín 9.7. 1958 Rokytnice n. R. 252 

Papula Jaromír 6.7. 1947 Rokytnice 239 

Piálek Antonín 21.9. 1943 Rokytnice 228 

Ing. Pvátek Milan 3.7. 1945 Rokytnice 237 

Pokorní Lubomír 8.5. 1964 Chlístov 20 

Pospíšilová Milena 28.2. 1961 Rokytnice 162 

Roupec Josef 5.6. 1956 Rokytnice 219 

Růžička Karel 1.11. 1942 Chlístov 79 

Rygl Jaromír 24.9. 1942 Chlístov 22 

Řídký Ivan 16.4. 1946 Markvartice 51 

Slavíková Naděžda 25.6. 1964 Markvartice 39 

Šafránek Miroslav 8.1. 1948 Rokytnice 240 

Špaček Antonín 12.6. 1947 Rokytnice 229 

Špaček František 16.1. 1929 Chlístov 76 

Špaček Ivan 13.4. 1948 Chlístov 27 

Špaček Štěpán 28.7. 1936 Rokytnice 221 

Špačková Jana 7.7. 1951 Rokytnice n. R. 246 

Špačková Miluše 24.6. 1956 Rokytnice 127 

Ing. Žampa Josef 9.9. 1942 Markvartice 76 
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Dále zvolilo: 

 

Předsedu MNV:  Štěpána Špačka 

Místopředsedu MNV:  Pavla Kopečného 

Tajemníka MNV:  Jaromíra Papulu 

 

Do rady MNV: Ing Milana Piálka, Františka Špačka, Ing. Vlastimila Klusáka, Štěpána 

Špačka, Pavla Kopečného, Jaromíra Papulu, Jaromíra Rygla, Antonína Piálka a Ivana 

Řídkého  

 

Zřídilo komise: 

Pro ochranu veřejného pořádku 

Výstavby 

Finanční 

Sociální a zdravotní 

Školskou a kulturní 

  

Zvolilo předsedu komise ochrany veřejného pořádku: Antonína Piálka 

Místopředsedu: Josefa Kalendu 

Další členy: Marie Fučíková, Stanislava Fendrycha, Ivana Špačka, Františka Špačka, Marii 

Bartejsovou. 

Předsedu komise výstavby: Ing. Milana Piálka 

Další členy: ing. Josefa Žampy, Ivoše Dlouhého, Bohuslava Dokulila, Jaroslava Žampy, Karla 

Pokorného, Josefa Hrůzy, Josefa Roupce a Bohuslava Nahodila, 

 

Předsedu komise finanční: Antonína Špačka 

Další členy: Antonína Nováka, Vladislava Krátkého, Irenu Křípalovou, Miluši Špačkovou, 

Karla Růžičky a Jiřího Musila, 

 

Předsedy komise sociální: Evu Böhmovou,  

Další členy: Mudr. Vratislava Šmejkala, Věru Němcovou, Karla Hrůzy, Janu Špačkovou, 

Pavlu Bambulovou a Věru Matyášovou, 

 

Předsedy komise školské a kulturní: Aloise Nováka 

Další členy: Hanu Vodičkovou, Milenu Pospíšilovou, ing. Stanislava Machovce, Lubomíra 

Pokorního, Naděždu Slavíkovou a Zdeňku Chaloupkovou, 

 

 

Volební program 

 
Na tomto ustavujícím plenárním zasedání byl schválen volební program NF na léto 

1986 – 1990, který se stane hlavním vodítkem k realizaci politiky KSČ v podmínkách obvodu 

MNV. 

 

Cílem volebního programu je: 

 

Účinně realizovat závěry stranických a státních orgánů, dbát maximální hospodárnosti a 

efektivnosti, zajišťovat maximální soulad s celospolečenskými požadavky a potřebami. 

 

V maximální míře věnovat pozornost rozvoji služeb pro občany. 
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Rozšiřovat účast mladých lidí na šíření a správě, zvyšovat účinnost práce NV. 

 

Uskutečnit výstavbu domu služeb a to v I, etapě zdravotní středisko v hodnotě 2 000 000,-, ve 

4. Etapě přístavbu domu služeb v téže hodnotě. 

 

Provést za spolupráce ONV kanalizaci a inženýrské síto v řádové výstavby RD nad novu ulicí 

v hodnotě 500 000,- a u mateřské školy v hodnotě 800 000,-. 

 

V rámci rozvoje péče o ochranu životního prostředí zabezpečit za spolupráce Vysoké školy 

zemědělské v Lednici studii ozelenění našich obcí. 

 

V souladu s výstavbou nového průtahu silnice Třebíč – Želetava provést výstavbu chodníků 

v úseku přes obec Rokytnice n. R. 

 

Zvláštní pozornost věnovat přípravě výstavby vodovodu. 

 

Zaměřit pozornost na působení na mladou generaci, hlubší sepětí školy a rodiny, 

přednáškovou činnost, brannou východu. 

 

Výstavba bytů 

 
V tomto roce byla zahájena výstavba rodinného domku: 

Manž. Janem a Annou Kostelníkovými 

Manž. Magdou a Romanem Žampachovými 

Manž. Jiřím a Renatou Suchnovými 

Manž. Janou a Františkem Svobodovými 

Příst. RD čp. 111 Františkem a Martou Tůnovými 

Příst. RD čp. 146 Miroslavem a Hanou Klobasovými 

 

Dokončena výstavba rodinného domku řadového 

Čp. 253 manž. Klobasovými 

Čp. 254 manž. Václavkovými 

Čp. 255 manž. Kasáčkovými 

Čp. 256 manž. Novotnovými 

Čp. 257 manž. Škrdlovými 

 

Příst. Byt. Jednotky u čp. 49 manž. Noskovými 

Výst. Rod. Domku čp. 161 manž. Novákovými 

Výst. Rod. Domku čp. 23 Janem Blažkem 
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EVIDENCE OBYVATEL 

          Přistěhováni            Odstěhováni 

Žampach Roman čp.178 Suchna Jiří čp.178 

Žampachová Magda čp.178  Suchnová Renata čp.178 

Žampach Roman čp.178 Suchna Jiří čp.178 

Všetečka Vladimír čp.225 Benešová Drah. čp.36 

Všetečková Lydie čp.225 Mittnerová Milena čp.210 

Všetečková Petra čp.225 Malý Pavel čp.164 

Všetečka Martin čp.225 Malá Jiřina čp.164 

Böhm Antonín čp.26 Malý Pavel čp. 164 

Škrdla Jaroslav čp.257 Bastl Vladimír čp. 247 

Škrdlová Anna čp.257 Plhal František čp.244 

Škrdlová Adriana čp.257 Plhalová Marie čp.244 

Škrdla Michal čp.257 Plhalová Lenka čp.244 

Koudelka Karel čp. 198 Plhalová Lucie čp.244 

Piálková Marie čp.171 Plhal František čp.244 

 Hurda Zdeněk čp.240 

 Hurdová Marie čp.240 

 Hurdová Veronika čp.240 

 Hurda Zdeněk čp.240 

 Hejlová Naděžda čp.220 

 Ryglová Ilona čp.210 

 

        

Narození: 

          Špaček Roman  1.2.čp.35                                           

          Samková Nikola  20.3.čp.170                                    

          Blažek Petr 5.4.čp.8                                                   

          Václavková Zdeňka 7.4..čp.254                                 

          Kovář Petr 1.7..čp.177                                                

          Piálek Tomáš 7.10.čp.171                                           

          Klobasová Šárka 24.10.čp.146  

 

 

Zemřelí: 
           Příhoda Metoděj  3.1.čp.100                                          Špačková Božena 20.4.čp.200 

           Příhodvá Antonie 7.2.čp.98                                           Vejmelka Frant.21.4.čp.214 

           Blažková Antonie 24.2.čp.10                                        Hrůza Adolf 5.5.čp.178           

           Havlová Božena 1.4.čp.242                                           Přemylová Růžena 26.11.čp.54 

 

 

Manželství uzavřeli: 
           Milan Mitner-Milena Dokulilová  29.3.Rokytnice n. R. 

           Ivan Piálek-Marie Rubáková          7.6.Rokytnice n. R. 

           Jiří Kuba-Pavla Holíková               19.7.Třebíč 

           Ing.Jiří Vrbka-Naděžda Dvořáková 26.7.Telč 

           Antonín Böhm-Marie Svobodová   30.8.Třebíč 

           Petr Sonberg-Marie Součková           6.9.čp.Rokytnice n. R. 
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           Stanislav Carda-Zdeňka Urbánková 27.9.Třebíč 

           Radek Rygl-Ilona Dokulilová            1.11.Jaroměřice 

 

 

 

            Počet Obyvatel k 31.12.   863 

 

 

 

            Životní Jubilea: 

            90 let-Janoušková Bohumila nar.5.7.1896  čp.168 

                      Hobza Emanuel              17.11.1896         31 

            80 let-Němcová Anežka              1. 1.1906         50 

                      Dokulil Matěj                   11.2.1906       159 

                      Auerová Růžena               28.2.1906         14 

                      Hobzová Anděla               10.5.1906         87 

                      Dalecký Michal                 10.8.1906       187 

            75 let-Hobzová Božena                 4.2.1911         31 

                       Příhodová Božena              25.9.1911      100 

                       Štveráček Josef                 11.12.1911      203 

 

             Nejstarší občan: Sochna Petr nar. 28.6.1891 čp.42 

             Nejstarší občanka: Janoušková Bohumila  5.7.1896 čp.168 

 

SPOZ 

Sbor pro občanské záležitosti provedl 3 akce vítání dětí do života, kdy bylo uvítáno 8 dětí. 

Vítání se zúčastňuje zástupkyně ČSŽ a zaměstnavatel. Bylo uzavřeno na MNV 6 sňatků, 

z toho 2 s následným církevním obřadem. V sídle NV došlo k 8 úmrtím, z toho byl 1 

občanský pohřeb Adolfa Hrůzy do země, 3 rozloučení ve smuteční síni v Třebíči pro 

kremační rozloučení a 4  církevní. Všem zemřelým byl zajištěn smuteční řečník. Kulturní 

programy na akcích zajišťuje pěvecký sbor ČSŽ a děti mateřské školy a 2 studentky. 

 

 

Písemné blahopřání k životním jubileím bylo zasláno 64 občanům, osobní návštěvy u 15 

občanů, kdy jim byly předány dárkové balíčky a květiny. Byla provedena oslava zlaté svatby 

manželů Kašpárkových čp. 158  

 

 

Oslavy 1. máje 

V odpoledním průvodu se sešlo cca 900 pracujících a občanů. V průvodu, který procházel 

vyzdobenou obcí,pochodovali vedle krojovaných příslušníků složek NF i  zaměstnanci 

provozovny HAD a členové JZD. Na návsi, kam průvod došel, zahájil manifestaci předseda 

MNV s. Špaček. Ve slavnostním projevu připomenul místopředseda ONV s. Stanislav Fukal 

skutečnost, že socalismus je společenské zřízení, které nezničí politické či hospodářské 

vydírání nebo vojenský nátlak. 
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         Oslavy 

V neděli 9. března uspořádal MV NF oslavy MDŽ. Oslavy 41.výročí osvobození naší vlasti 

Sovětskou armádou byly uskutečněny tradičně v sobotu 9.května, a oslavy VŘSR 7. 

listopadu.Pořadatelem byla ZO KSČ. 

 

 

Nákladní doprava MNV 

Provozovna nákladní doprava prováděla i v letošním roce služby pro obyvatele a výpomoc 

podnikům. Příjmy z činnosti činily 18.186,-Kč,výdaje 20.390,70 Kčs,z toho mzdy 5.965,-

provozní režie ( nafta, pneumatiky ) 14.425,70 Kčs. V provozu bylo auto zn.Praga S5t, řidič 

Ladislav Stodola. 

 

 

Osvětová beseda 
OB uspořádala dvě divadelní představení 20.3. pro dospělé „Dovolená bez prstýnku“,21.9.pro 

mládež „Růže pro princeznu“. Obě divadla sehráli herci Horáckého divadla z Jihlavy. Dále 

uspořádala několik soutěží pro děti.V lednu literární soutěž pro žáky  ZŠ Rokytnice n. R. a 

Chlístov na téma, „Kniha,která mě nejvíce zaujala“.Ve spolupráci  se SRPŠ byl v měsíci 

červnu uspořádán Dětský den na koupališti.V měsíci říjnu pro členy pionýrské organizace 

společně se Svazarmem soutěž ve střelbě ze vzduchovky.Ve spolupráci s SČSP byl uspořádán 

zájezd na Mírovou slavnost do Brna-Líšně. Během celého roku účinkovala dechová hudba 

OB pod vedením kapelníka Antonína Kruly při různých oslavách a akcích v obci i okolí.Dále 

byl uspořádán kurs pro opraváře-amatéry-televizorů,který vedl s. ing. Barták. Kurs byl 

rozdělen do 8 lekcí a zúčastnilo se ho 12 zájemců.Funkci vedoucí vykonávala Hana 

Vodičková. 

 

 

 

Kino 
Kino promítalo ve středu a v neděli,tržby z film.představení činily 26.024,-Kčs, počet 

návštěvníků byl 6.063. Nejnavštěvovanějšími filmy byly: Tarzan, Slunce, seno, jahody, 

Fantomas a Fantomas se zlobí. 

 

 

MLK 

MLK půjčovala knihy každý čtvrtek, vedoucí byla Marie Fejtová. Počet návštěvníků 

knihovny činil 1481, počet čtenářů 153, počet výpůjček dospělých 2.523 knih krásné 

literatury, 453 knih naučných,792 periodik.pro děti do 14 let bylo půjčeno 2.500 knih krásné 

literatury,202 naučné a 440 periodik. Celkový stav knihovního fondu činí 2.762 knih. 

Pracovnicí  okr.knihovny byla provedena revize knihovního fondu. 

 

 

Stěhování pošty 
Dne 22.8. se přestěhovala pošta do budovy kina-přístavby z důvodů asanace domu čp.67, na 

jejímž místě má být dům služeb. 

 

 

JZD 

Zrniny       570 ha                   olejniny     45 ha 

Brambory  115 ha                   Celkem   1074 h 
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Krmné plodiny 344 ha 

 

V období od 16.9. do 16.10. 1985 byly zasety ozimy a to pšenice na 300 ha, ječmen na 35 ha. 

V době od 8.4. do 17.4. byly sety jařiny a to ječmen jarní na výměře 185 ha,oves 35 ha.I přes 

velké mrazy v měsíci únoru nedošlo k vymrznutí žádných porostů obilovin.Celkově byl tento 

rok z hlediska klimatických podmínek pro obiloviny velice nepříznivý,zvlášťě pak vysoké 

denní teploty v období měsíce května byly příčinou,že nedošlo k plnému odmožení a 

jednotlivé vývojové fáze obilovin se zkrátily a došlo ke zkrácení klasu.Sklizeň byla zahájena 

ozimovým ječmenem 18.7. a byla ukončena ovsem 24.8.Plánované výnosy obilovin nebyly 

splněny,na plánovanou produkci 2 707,5 t bylo sklizeno pouze 2 395,3 t,což je 88,85 %. 

 

              Pšenice ozimá  plán. výnos 4,85 t/ha  skut.4,34 t/ha 

              Ječmen ozimý                      4,80                 4,51 

              Ječmen jarní                         4,60                 3,84 

              Oves                                     4,70                 4,20 

 

                 

              Brambory byly vysázeny v období  od 18.4. do 3.5. Množitelská plocha byla 90 ha,běžná 25 

ha.Výsadba brambor probíhala v optimálních přírodních podmínkách.Pro výrobu brambor byl 

nepříznivý červenec,kdy bylo velké množství srážek,které neumožňovaly provádění ochrany 

brambor proti plísni bramborové,ale také kvalitní desikaci bramb.porostů. Sklizeň byla 

zahájena 6.9. a ukončena 17.10. za velmi pěkného počasí.Ani u brambor nebyl splněn plán 

2.555 t,bylo vyrobeno pouze 2.142 t,splnění na 83,8%. 

              Brambory sadbové pl.výnos  22 t/ha  skut.  18,1 t/ha 

              Brambory ostatní pl.výnos  23 t/ha  skut.  20,4 t/ha 

              Celkem bylo vyrobeno  2 807 t siláže,840 t senáže, 445 t sena. Ostatní pícniny byly 

spotřebovány na zelené krmení. Řepa krmná zaseta na 10 ha, sklizeno 305 t. Mák zaset na 

ploše 12 ha. V letošním roce poprvé nebyl kopán ručně,sklizeno 5 t proti plánu 10 t. Řepka 

ozimá zaseta na ploše 35 ha,sklizeň provedena v době od 31.7. do 1.8. sklizeno na plán 98 t 

celkem 103,4t.Jetel byl pěstován na ploše 50 ha,na plán  7,5 t semínka sklizeno 10 t. 

 

              Na jaře proběhly nové odběry přírodních vzorků pro pravidelné sledování půdní reakce a 

obsahu fosforu a draslíku v půdě. Od odběru v r.1983 došlo k výraznému zlepšení.Po celý rok 

byla prováděna ochrana rostlin postřiky,v podzimním období ošetření orné půdy chemickými 

přípravky hubícími pýr. 

 

 

                   

              Plnění výroby u živočišné výroby 

              Maso celkem        pl. 250 t    skut.  225 t 

              Z toho hovězí              82 t              77,7 t 

                           Vepřové         168t             147,3t 

                            Mléko         1300 tis.l.    1298 tis.l. 

               Odchov selat            1500 ks      1585 ks 

               Odchov telat              368 ks         398 ks  

 

 

 

               Užitkovost    

               Mléko na 1 dojnici    pl.  3 800 l          sk.  3794 l 
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               Selata na 1 prasnici          18,2ks                 19,2ks 

               Přírůstek telata               0,600kg               0,966kg 

               Přírůstek jalovic              0,650kg              0,614kg 

               Přírůstek předvýkrm       0,400kg              0,394kg 

               Přírůstek výkrm              0,580kg               0,594kg 

 

 

 

                Nákup strojů a zařízení                 
                Na nákup strojů a zařízení byl stanoven limit ve výši 1.040 tis.Kčs. Z tohoto limitu  

                Byly v průběhu roku pořízeny stroje za 824.456,-Kčs. 

 

                Nejnákladnější: 

                Automobil Avia 31 SPO                  166.260,-Kčs 

                Sběrací návěs MV3-825 ( 2ks )         97.440,-Kčs 

                Obraceč píce SP4-039                        29.648,-Kčs 

                Shrnovač píce SB-4H                         47.078,-Kčs 

                Podmítací pluh PH1-403  14 radl.      35.200,-Kčs 

                Sazeč SA2-065                                   56.490,-Kčs 

                Míchací zařízení Pemix                      62.912,-Kčs 

                 

 

              Nákup náhradních dílů činil 1.211 tis.Kčs,opravy a údržba jinými organizacemi 402 tis. 

 

 

              Spotřeba pohonných látek a mazadel 

              Původní limit nákupu nafty 138 tis.l byl ke konci roku povýšen na 160 tis. Skutečná spotřeba  

činila 174.018 l-hodnota  943.178,-Kčs. 

              Příděl benzínu 10 000 l, skut.spotř.10.025 l. 

              Spotřeba topného oleje 6t v hodn.19.260,-Kčs, mazadel za 63.826,-Kčs. 

              Spotřeba el.práce ve středním odběru činila 486.328 kwh. 

              Spotřeba uhlí 247,2t. 

 

 

              Investiční výstavba 
              V tomto roce byla dokončena stavba dílen.Celková hodnota stavby činí 5 134.847,64 

Kčs.Dále byla dokončena stavba bramborárny.Hodnota činí 3 496.460,-Kčs.V areálu  

střediska Rokytnice n. R. bylo provedeno zpevnění cesty a odstavné plochy pod dílnami 

v hodnotě 610.284,- Kčs. 

. 

 

               V závěru 1.pol. byly uvedeny do provozu nové centrální dílny a údržbářsko-ošetřovatelská  

stanice a garáže ve střed.Rokytnice n. R. 

               Současně s tím byl zastaven provoz v dílnách v Markvarticích a staré dílny v Rokytnici n. 

R.slouží pro údržbu živočišné výroby a jako garáže služebních vozidel. 

 

 

               Prům.evid.počet pracovníků k 31.12.činí 184;průměrná měsíční odměna činila 2.566,-  

Kčs.Funkci předsedy v tomto roce vykonával ing.Karel Bednář z Kojetic. 
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               HAD 

               Provozovně HAD byly plánem na tento rok stanoveny následující úkoly: 

               -dosažení zisku ve výši 954 tis.Kčs 

               -redukovaných výkonů v objemu 5.059tis.Kčs 

               -výkony ve velkoobchodních cenách za 10. 029tis.Kčs 

               -úroveň dodávek výrobků do prodejní sítě za 10.757tis.Kčs v maloobch.cenách. 

 

              Postupným zaváděním nové výroby autonosičů ve větaším rozsahu, změnami  technologie 

výroby a provádění prací přímo na středisku dochází postupně k nárůstu výkonů.Zisk byl 

ovlivňován řadou stavebních akcí,jako výstavbou další kompresorovny,rozšiřování dílny pro 

povrchové úpravy práškovou barvou,rekonstrukcí nákladního výtahu,přemístěním 

technických plynů a dalšími pracemi,které souvisely se změnami výrobního sortimentu.Do 

pracovního procesu nastoupila řada nových,mladých pracovníků,kteří posilují stálý kádr 

dlouholetých a obětavých členů družstva. 

 

 

               Souhrn těchto kladných změn se projevil v dosažení velmi dobrých výsledků u všech 

ukazatelů státního plánu. Výkony byly splněny na 102,6% a byla zajištěna jeden a půl denní 

produkce navíc.Redukované výkony byly překročeny na 101,5% a dosáhly výše 5.134 

tis.Kčs. Byly vykryty v předstihu všechny uzavřené smlouvy s dodavateli. Dodávky do 

tržních fondů dosáhly 11.109 tis.Kčs. 

 

 

              Základní škola 

              Školní rok 1985/86 byl zahájen 2.září.Učitelský sbor zůstal beze změny.Ředitelka 

školy Marie Kovářová vyučovala v 1.tř. prvý ročník,Milena Pospíšilová vyučovala ve 2.tř. 

třetí ročník,Olga Kamerytová ve 3.třídě druhý a čtvrtý ročník.V tomto škol.roce navštěvovalo 

školu celkem 70 žáků.První ročník 20 žáků,druhý 13 žáků,třetí 24 žáků a čtvrtý 13 žáků. 

Všichni žáci prospěli a postoupili do vyššího ročníku.Chování žáků bylo hodnoceno 

1.stupněm.Žáci se během celého škol.roku zúčastňovaly celé řady besed a oslav,na které škola 

připravovala kulturní programy.Zúčastnili se pochodu krajem Ludvíka Svobody,navštívili 

jeho rodinný domek a muzeum v Hroznatíně,ZŠ v Rudíkově,dále pak památník 

Boh.Šmerala,Západomoravské muzeum v Třebíč a památník Bedřicha Václavka 

v Čáslavicích.Byl uskutečněn školní výlet na Macochu,Knínickou přehradu a do Zoo 

v Brně.Žáci plnili úkoly i ve sběru odpad.surovin,kdy sebrali 3208kg papíru a hadrů a 55kg 

bylin. 

Na škole pracovaly kroužky: 

Sportovní –vedený s.Kamarytovou. 

Dovedných rukou-vedený s.Kovářovou. 

Mladých zdravotníků,který vedly zdravot.sestry:Šmejkalová a Janíková. 

Žáci se zúčastnili soutěže „Zlatá zebra“. 
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Na škole byla provedena výměna okapových žlabů a obnovena venkovní fasáda břizolitem na 

celé budově školy. Před školou byla vybudována nová podezdívka zahrádky,upraveno a 

natřeno oplocení. 

 

 

PO 

V pionýrské organizaci je zapojeno 95% žáků základní školy.Funkci skupinové vedoucí 

vykonává učitelka Milena Pospíšilová.Společně se školou se PO podílela na zajišťování 

oslav.Slib jisker se konal v dubnu a pionýrů v květnu.Pionýři se zapojili do soutěže o 

SSSR,do literární soutěže,61 žáků získalo odznak zdatnosti,zhotovili dárky pro okresní 

konferenci,zorganizovali sběr šípků. 

 

 

 

Mateřská škola 
Pro tento školní rok je zapsáno 45 dětí, z toho je 25 dětí v 1. třídě a 20 dětí ve 2.třídě. Po 

pololetí přišlo ještě 5 dětí. Z celkového počtu jsou 4 děti mladší tří let.Na škole jsou učitelky: 

Zdena Kadrnožková, Jiřina Vávrová a Irena Podsedníková, ředitelkou Miluše Mrvková. 

V říjnu byla na škole dětská lékařka, která neshledala závažnější závady zdravotního stravu 

dětí. V květnu byly děti prohlídnuty zubní lékařkou a oproti minulým létům se zlepšila 

kazivost dětských zubů, což je přičítáno pravidelnému užívání prášků s fluorem. 15.9. byl 

uskutečněn pro děti hudebně výchovný program K.Daňhela. V měsíci dubnu se děti 

zúčastnily přehlídky dětských předškolních pěveckých souborů v Třebíči. Společně se školou 

byl zajištěn zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě na představení „Jak se čerti ženili“.Celkem 

jelo 100 účastníků.V červnu  byl uspořádán zájezd dětí a rodičů do Jindřichova Hradce, 

lanovkou na Kleť, ZOO u loveckého zámečku, Ohradu u Hluboké s prohlídkou loveckého 

muzea, kde děti viděly mnoho vypreparovaných zvířat. 5.a 6.června byl pro děti ke Dni dětí 

připraven dvoudenní pobyt na pionýrském táboře Březová. 

 

Ve škole byla provedena výměna vchodových dveří do budovy,jak předních,tak i zadních,své 

pomocí bylo natřeno zahradní nářadí,výměny desky u zahradních stolů a lavic. 

 

 

Školní jídelna při MŠ 

Školní jídelna vyvářela pro 165 strávníků,64 dětí z mat. školy,82 žáků zákl.školy a 19 

dospělých ( pracovníků škol ). Skutečný náklad na stravu byl v měsíci lednu 15.453,50-norma 

činila 15.571,60.V obsazení personálu nedošlo ke změnám.Jídelna vyváří pro děti mateřské 

školy v Rokytnice n. R. a Markvarticích a základní školy v Rokytnice n. R. a Chlístově. Do 

Markvartic a Chlístova dováží obědy JZD Rokytnice n. R. 

 

 

 

Oddíl kopané 

Družstvo žáků bylo v jarní části vedeno trenéry Františkem Vejmelkou a Bohuslavem 

Machovcem.Družstvo skončilo v okresním přeboru roč.1985/86 na 2.místě se ziskem 18 bodů 

z 12 utkání. Dosáhlo skóre 43:11.Po podzimní části jsou žáci na 1.místě, ze 7 utkání  získali 

14 bodů a mají skóre 30:1.Členská základna čítá 25 registrovaných žáků.Kromě 

připravovaných a mistrovských utkání se mužstvo zúčastnilo velikonočního turnaje ve 

Starči,kde skončilo na 3.místě.V žákovském kolektivu je několik schopných hráčů,kteří 

budou v příštích letech oporou oddílu. 
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Družstvo dorostu vedené trenérem Josefem Marténkem skončilo v roč.1985/86 v okresním 

přeboru na 5.místě se ziskem 30 bodů z 26 utkání a skórem 52:40.Po ročním působení u 

mužstva dorostu skončil svoji činnost trenér Josef Martének. V podzimní části soutěže bylo 

mužstvo dorostu vedené trenérem Aloisem Novákem a vedoucím mužstva Antonínem 

Novákem. Z mužstva dorostu odešli z věkového důvodu tři hráči a tento omlazený celek 

skončil po podzimní části na 8.místě se ziskem 10 bodů ze 12 utkání a skórem 23:28. 

 

Družstvo mužstva dospělých v jarní části okresního přeboru vedené trenérem Josefem 

Mejzlíkem a vedoucím mužstva Karlem Hrůzou dosahovalo střídavých úspěchů,ale to 

podstatné,záchrana v okresním přeboru se uskutečnilo. Mužstvo skončilo celkově na 9.místě s 

23 body z 26 utkání a skórem 31:41. V letní přestávce uspořádal oddíl kopané 1.ročník 

memoriálu Ladislava Špačka a Miroslava Novotného. Vítězem 1.ročníku se stalo mužstvo TJ 

BOPO Třebíč,naše mužstvo skončilo na 3.místě. V dalším ročníku tradičního turnaje 

Rokytnic který se uskutečnil v Rokytnici nad  Vláří,zvítězilo naše mužstvo a získalo do 

trvalého držení již druhou trofej. V podzimní části okresního přeboru mělo naše mužstvo 

výborný začátek,bylo v popředí tabulky. Potom hlavně při poklesu výkonnosti v domácím 

prostředí začalo ztrácet a celkově po podzimu je mužstvo a 7.místě se 13 body ze 13 utkání a 

skórem 23:24.Důvodem současných neúspěchů je to,že dáváme málo branek a kromě 

Miroslava Šafránka není v mužstvu střelec. 

 

 

 

Oddíl stolního tenisu 
Oddíl stolního tenisu vykazuje po celý rok dobrou činnost. V soutěži mužů má zapojeny tři 

mužstva mužů,v okresním přeboru 1.třídy jedno mužstvo,2.třídy dvě mužstva. V sezóně 85/86 

obsadil Sokol Rokytnice „A“  okres.přeboru 1.třídy 5.místo z 10 mužstev,Sokol Rokytnice 

„B“ 2.místo v okres.přeboru 2.třídy a Sokol  Rokytnic „C“ 7.místo.Hráči Piálek Ivan a 

Svoboda Frant.patří mezi nejlepší hráče okresu.Ke kladům činnosti oddílu patří uspořádání 

velikonočního turnaje,kterého se zúčastnili hráči čtyř  oddílů a ve kterém zvítězili hráči 

Sokola Hrotovic.Velmi dobře byl hodnocen uspořádaný turnaj naším oddílem pro Svaz 

družstevních rolníků,kterého se zúčastnilo přes 60 jednotlivců ze všech JZD z celého 

okresu.2.místo obsadil Frant.Svoboda z naší jednoty a který spolu s Karafiátem zvítězil 

v soutěži družstev.Oddíl stol.tenisu uspořádal májovou zábavu,která se vydařila a za pomoci 

SSM maškarní průvod obcí,čímž si vytvořili potřebné fin.prostředky pro zajišťění dopravy 

všech mužstev,míčků a pálek. Členové oddílu byli také nápomoci při úpravách sokolovny a 

přestavbě ÚT. 

 

 

Odbor ZRTV 

V odboru Zákl.rekreační tělesné výchovy pracují 3 oddíly.Jsou to tyto ženské složky: 

Mladší žákyně:21,ved.Ivona Dočekalová,cvičí v pondělí. 

Starší žákyně: 16,ved.Zdeňka Chaloupková,cvičí v pátek. 

Ženy a dorostenky:15-20,ved.Zdeňka Chaloupková,cvičí v pondělí a ve čtvrtek. 

Skladbu hodin mladších a starších žákyň je v jarních a podzimních měsících zařazena do 

cvičení v přírodě a zejména na hřišti.hlavní náplní je atletika,míčové hry,cvičení na rozvoj 

síly a vytrvalosti.vyvrcholením této činnosti je plnění DOZ,u mladších žákyň splněno 10 a 

odznaku BPPOV splněno 12,z toho 2 stříbrné. V zimním období se cvičilo v sokolovně na 

nářadí,s náčiním,gymnastika a rytmická gymnastika. Hodiny žen a dorostenek jsou zaměřeny 

na zvyšování tělesné kondice při džezgymnastických svičeních. Po úpravách v sokolovně se 

zvýšil počet cvičenek a cvičí 2krát týdně.Odbor je zapojen do soutěže o titul „ Vzorný 
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oddíl,odbor 2.stupně“-soutěž je průběžně plněna.mládežnické oddíly soutěžily o titul „ 

Vzorný kolektiv mládeže“ a ten jim byl přiznán. K další činnosti patřila i účast členů při 

lyžařských závodech a na 60 členů se zúčastnilo zájezdu do bazénu v Jihlavě.20 žákyň se 

zúčastnilo celostátní akce „ Jarní turistické neděle“. 

 

 

Rekonstrukce ústředního topení  

V měsíci srpnu-říjnu byla prováděna rekonstrukce ústředního topení. Dosavadní topení na 

naftu bylo vyměněno a nahrazeno ÚT na tuhá paliva. Toto bylo napojeno na kotel,umístěný 

v budově kina.Topení prováděli brigádnicky členové Sokola,odborný dozor a materiál dodal 

OSP Třebíč. Dne 10.10. v 18 hod. provedena topná zkouška a 13.10. zahájeno již 

cvičení.3.11. zahájena montáž obložení a 6.11. obložení dokončeno.Obložení prováděli 

členové truhl.dílny JZD.8.11. uskutečněno v sále slavnostní setkání důchodců.tím,že se 

v sokolovně topí,je možno kdykoli provozovat tělovýchovnou činnost.Sokolovnu začala 

využívat pro tělesnou výchovu i základní škola. 

 

 

ČSŽ 

Členky Českého svazu žen svojí iniciativní prací přispěly ke zkvalitnění kulturní úrovně 

v obci a brigádnickou pomocí při zvelebování naší obce. Pěvecký soubor žen se zúčastnil 

všech obřadů pořádaných sborem pro obč.záležitosti,vystupoval při různých slavnostních 

příležitostech v obci,ale i v rámci okresu.Pravidelně se zúčastňuje přehlídky písní 

přátelství.2krát uskutečnily sběr odpadových surovin,kdy sebraly 15q starého papíru a 

textilu.Připravily besedu s místním rodákem Ladislavem Vláčilem na téma „ Bojovali ve 

Španělsku“. S.Vláčil byl přímým účastníkem bojů ve Španělsku a velice přitažlivou formou 

vyprávěl své zážitky.Dále zorganizovaly přednášku „Přežiji rok 2000?“.Dvě přednášky na 

téma „Citová výchova“ a přednášku „Kriminalita mládeže“. Ženy dále připravily burzu 

dětského zimního oblečení a zajistily kurs šití pro začátečníky a kurs šití pro pokročilé. 

 

 

 

 

ČSČK 

Z hodnocení činnosti vyplynulo,že organizace dosáhla dobrých výsledků. V měsíci březnu 

uspořádali tradiční dětský karneval,kterého se zúčastnilo asi 130 dětí v pěkných maskách,na 

jejichž přípravě se podílely především maminky.Stěžejním úkolem je získávání 

bezpříspěvkových dárců krve.3.září převzalo celkem 8 občanů z Rokytnice bronzové 

Jánského plakety a navíc se Antonín Dokulil po dvacátém odběru zařadil mezi nositele 

stříbrné plakety. Celkem v tomto roce darovalo 46 občanů bezpříspěvkově krev.V rámci 

obvodního výboru bylo vyškoleno celkem 33 dobrovolných sester a pečovatelek,z toho 8 

členek ZO.Obvodní výbor získal v soutěži „Vzorný obvodní výbor“ 1.místo v okrese.Dobrá 

činnost ZO byla ohodnocena propůjčením čestného titulu „Vzorná zákl.organizace 

ČSČK“.Funkci předsedkyně převzala Anna Janíková. 

 

 

 

SSM 

Činnost ZO řídil podle plánu práce 11členný výbor.Dlouho byla nevyřešena otázka 

předsedy,do které byl až v březnu zvolen Petr Matyáš. Kladně byla hodnocena práce 

nástěnkářek. Před volbami zabezpečili besedu se zasloužilým členem strany s. Pokorným a 
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dvě přednášky k ateistické výchově. Ve sportovní činnosti uspořádali 4. Ročník turnaje 

v ledním hokeji Hory-Voda. Ivan Piálek se zúčastnil okresního kola ve stolním tenise,které 

počtvrté vyhrál. V dubnu uspořádali besedu a ukázku hraní kulečníku s juniorským mistrem 

ČSR s. Bláhou. Na okresním  srazu mládeže v Brodcích obsadili v okr.kole nohejbalu 

2.místo.8 našich svazáků reprezentovalo náš okres na setkání mládeže Jihomoravského a 

Západomoravského kraje,kde v malé kopané obsadili ze 32 družstev 4. Místo. Zorganizovali 

oslavu MDŽ, kdy chlapci připravili ženskou módní přehlídku a soutěž o nejlepší mužské nohy 

a děvčata kvíz pro chlapce o ženách minulosti a současnosti. K tomu byla zabezpečena 

diskotéka. 45 členů se zúčastnilo zájezdu do Znojma. 1.5. se uskutečnil druhý družební 

večer,kterého se zúčastnilo 51 členů. Odpoledne se konala beseda s komsomolskou delegací 

z Pavlovska. Večer družby se zúčastnilo 160 svazáků z 8 okolních ZO SSM. V srpnu se 

podařilo zorganizovat třídenní country víkend, kterého se zúčastnilo 70 svazáků z okolních i 

vzdálenějších ZO. Během tří dnů svazáci soutěžili v netradičních disciplínách , jako kuličková 

závody s kotoučem, neckiáda. Večer byl zakončen country bálem. Uspořádali 3 odpolední 

čaje a 4 taneční zábavy. Další vydařený zájezd byl do Prahy, do Paláce kultury na Pozdrav 

mládí. Soc. závazek se nepodařilo splnit z důvodů nedodělání tenisových kurtů. Svazáci 

provedli úpravu koupaliště,při rekonstrukci ÚT,malování sokolovny a úklidu odpracovali 210 

brig.hodin,při pomoci lesnímu hospodářství na polesí Třebíč a Rudíkov odpracovali přes 200 

brigádnických hodin,při sběru kamene u JZD 160 hodin. Organizace měla 28 zákl.členů a 20 

registrovaných. 

 

 

 

Myslivecké sdružení 
Dle sociál.závazku byl stanoven úkol odpracovat na 1 člena 78 hod.,ale skutečnost činila 94,5 

hod. Organizace má 26 členů. Funkci předsedy vykonává Frant.Špaček z Markvartic. Členové 

odpracovali 419 hod. v zemědělství, 432 hodin v lesnictví,487 hod. na akcích vol.programu a 

1119 hod.v honidbě,vysázeno 4100 stromků,pokoseno a usušeno 17q sena. Na dodávku 

odevzdali 278kg zvěřiny. 23.srpna proběhly v mysliveckém sdružení závody ohařů v části 

honidby „Hory“. Závod byl dobře připraven. Podařilo se založit kroužek mladých přátel 

myslivosti při zákl.škole,vedoucím je s.Vodička. V prosinci byla uspořádána poslední 

leč,která se těší zájmu obyvatel. Péče o zvěř započala již na samém začátku roku,kdy byly 

pořádány naháňky na škodnou zvěř,lišky, v rámci tlumení vztekliny.Velká pozornost byla 

věnována přikrmování zvěře. Zvěř přezimovala vcelku dobře bez větších ztrát a úhynů. 

V druhé polovině měsíce srpna bylo vypuštěno do honidby 300ks bažantích kuřat. Bažantí 

kuřata byla dovezena dobře opeřená z líhně v Kralicích. Po celou dobu do podzimních honů 

bylo o bažanty dobře pečováno,ale slovitelnost byla pouze 13,5%,což je neúspěch. V tomto 

roce bylo odloveno 42ks srnčí, 27ks zajíců,40ks bažantů, 1 jelen, 16ks černé,celková 

produkce činila 1.095kg,což představuje 42,11kg na člena a 0,62kg  na ha. 

 

 

 

 

Svaz požární ochrany 

Organizace měla ke konci roku 56 členů. Oproti roku 1985 zvýšení o 21 členů.Organizace 

byla podstatně omlazena. Členové věnovali pozornost úseku předcházení požárů,provedli 

preventivní prohlídky ve všech budovách v obci. Úkoly výcvikového roku splnili. V tomto 

roce nebyl v naší obci zaznamenán žádný požár. Přesto se však členové na zásah připravovali. 

Bylo provedeno 12 praktických nácviků. V okrskové soutěži startovala dvě družstva. 

Družstvo nad 35let obsadilo na soutěži v Čechočovicích 1.místo, v oblastním kole ve 
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Vladislavi 3.místo.Poprvé po dlouhých letech bylo postaveno družstvo z mladých požárníků 

15-17letých chlapců. Toto družstvo při prvním vystoupení obsadilo 7.místo. Soc.závazek byl 

splněn ve všech bodech. Při údržbě požární techniky bylo odpracováno 160hod., na pomoc 

zemědělství 280hod.,odevzdáno 800kg sena,členové provedli 2krát čištění koupaliště.8členů 

darovalo bezplatně svoji krev.Byl uspořádán tradiční požárnický ples a letní karneval na 

koupališti. 

 

 

 

Oslava 100.výročí SPO  

21.6. se uskutečnila oslava 100.výročí založení organizované požární ochrany v obci. V 

15.hod. byla provedena námětová cvičení požárních jednotek na objekt sokolovny. Poté se 

seřazené požární jednotky a členové ZO v průvodu odebrali do areálu koupaliště. Zde bylo 

provedeno vyhodnocení průběhu cvičení,byl přednesen slavnostní projev a předány odměny 

zasloužilým členům SPO. V prostorách koupaliště byla vystavena ukázka požární techniky. 

V průběhu oslav koncertovala dechová hudba OB. Toto výročí přispělo k celkové aktivizaci 

činnosti organizace, bylo takovým hnacím motorem. Bylo by na škodu,kdyby v dalších letech 

nastal pokles aktivity. Při přípravě a realizaci akce bylo odpracováno dalších 870 brig.hodin. 

 

 

Tržby v provozovnách Jednoty 

                                                                        Plán                                         skut. 

Prodejna potravin 4.194 000,- 4.184 577,- 

Prodejna prům.zboží na návsi 2.835 000,- 2.730 000,- 

Provozovna pohostin.u koupaliště 720.000,- 741.000,- 

Provozovna pohostinství 350.000,- 353.688,- 

 

 

Počasí 

 

Měsíc                            max.teploty                      min.teploty                     srážky mm    

leden +3 -12 35 

únor   0 -17 25 

březen +7 -10 18,5 

duben  20   -4 12 

květen  25   12 89 

červen  30   12 71 

červenec  32   13 112,5 

srpen  31   13 85,5 

září  18   12 19 

říjen  18     7 36,5 

listopad  10   -4  23,5 

prosinec  14  -10 32 

 

Prvních 14dní v měsíci lednu s mírnou nadílkou sněhu a mírnými nočními mrazy,ve druhé 

polovině sníh s deštěm,obleva. Začátkem února ochlazení,teploty –10 až –15 °,koncem února 

sníh a tvoření závějí. Začátkem března zmírnění mrazů,obleva. 9.a10. pěkné sluneční 

počasí,později mlhy. První jarní den zataženo s denními teplotami +3°, v noci –2°. Začátek 
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dubna teplý, o velikonocích 8.4. teploty až 20°, sucho. Ve druhé polovině ochlazení s nočními  

mrazíky,,bez deště,konec měsíce oteplení. Celý květen a červen pěkné sluneční počasí s vys. 

teplotami-sucho.14.5. první větší bouřka s deštěm. Červenec s velkým množstvím 

srážek,srpen teplý,rovněž v září se udrželo pěkné počasí bez deště. Říjen přes den sluneční 

počasí s teplotami až +18°, v noci chladněji,bez dešťových srážek., sucho. 20. Ochlazení 

s dešťovými přeháňkami. Měsíc listopad mírný s mlhami. V prosinci v noci 13. napadl  první 

sníh asi 2-3cm.Vánoce se sněhem, mrazivo –10°, větrno. Mezi svátky  obleva,déšť, sníh 

docela slezl. 

 

 

 

Úroda ovoce  
V letošním roce bohatá úroda jablek, švestek, malin, rajčat. Málo okurek, napadeny plísní. 

Rovněž málo hub. 

 

 

Za vzpomínek bývalého ředitele ZŠ - Mirko Špačka. 

 

Za 2. světové války v naší obci pracovala odbojová skupina „REV“, jejímž velitelem byl 

major Körblí. V té době nebyl z naší obce žádný občan z politických důvodů vězněn. 

V koncentračním  táboře nezahynul žádný náš občan. V zahraniční armádě byl náš Občan 

Ladislav Vláčil, který bojoval ve Španělsku, byl zavřený ve sběrném táboře ve Francii a po 

válce se vrátil domů. V zahraniční armádě žádný z našich občanů za 2. světové války nebyl 

zraněn ani nepadl. Žádný náš občan nebojoval ve Slovenském národním povstání ani 

v květnových dnech v Praze. Žádný občan z naší obce nebyl vězněn z rasových důvodů. 

Partyzánské oddíly v naší obci nebyly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis projednán a schválen v komisi školské a kulturní dne 18.dubna 1987 a v radě MNV dne 

23.dubna 1987. 

 

 

 


