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MNV 
Práce místního národního výboru byla řízena volebním programem, potřebami obce a 

vyřizování potřeb občanů. 

 

Dle volebního programu bylo pokračováno na výstavbě zdravotního střediska a domu služeb, 

kdy výstavba v letošním roce velmi pokročila. Zdravotní středisko je připraveno na provádění 

řemeslnických prací a u domu služeb je provedena hrubá stavba, chybí dokončit střechu. Dále 

se zahájila výstavba inženýrských sítí k rodinným domkům za Humny. Silnice provedly 

vyasfaltování průtahu obce Třebíč - Želetava. 

 

V průběhu roku se plenární zasedání sešlo celkem 4krát, rada MNV 21krát. Na svých 

jednáních se zabývali zajišťováním úkolů, řešením běžných potřeb občanů, společenských 

organizací, zajišťováním plynulé výstavby akcí Z a pomáhali při zajišťováním řádného chodu 

škol, kina a ostatních zařízení v obci, jako koupaliště, veřejného osvětlení, místního rozhlasu, 

úpravě místních komunikací apod. 

 

Aktivně pracovaly komise veřejného pořádku, která se sešla 12krát, komise sociální 10krát, 

komise výstavby 12krát, komise školská a kulturní 9krát, komise finanční 7krát, které se 

řídily náplní a podáním vyplývajícím  z jednotlivé komise. 

 

Významný úsek činnosti mají NV v sociální péči. Poskytují občanům v jejich životních 

situacích všestrannou pomoc. Zejména u občanů starších a tělesně nebo zdravotně 

postižených. Mnoho lidí se dožívá vysokého věku, ale málo se jej dožívá ve zdraví. V našich 

obcích v působnosti MNV je celkem 333 důchodců, kterým je vyplácen důchod ve výši cca 

464 tis. měsíčně. Průměrný důchod v tomto roce činil 1.395,- měs. Z toho počtu je zařazeno 

do seznamu potřebných 66 občanů-z Rokytnice 34, z Chlístova 22 a z Markvartic 10. Jsou to 

občané, kterým výše důchodu nestačí na pokrytí nejnutnějších výdajů, tj. 800,- na stravu a 

300,- na výdaje ostatní. Těmto občanům jsou navrhovány příspěvky z doplňkové péče v tomto 

roce ve výši 30.350,-. 

 

Na úseku péče o rodinu a děti je pozornost zaměřena na děti z neúplných rodin (25dětí). O 

všechny tyto děti je dobře pečováno jejich matkami. Péče o děti je jedním z důležitých úkolů 

NV a prolíná do činnosti všech komisí, je zaměřena na úroveň a dostupnost předškolních a 

mimoškolních zařízení, péče o zdravotní stav, výchovný systém, dodržování předpisů 

k ochraně dětí a mládeže před škodlivými vlivy, jako podávání alkoholických nápojů, 

toxikománií, účast na kulturních akcích nepřístupných dětem. 
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Do popředí zájmů jak státních orgánů, tak široké veřejnosti, se stále více dostávají služby 

obyvatelstvu. Vždyť právě úroveň služeb, vnitřního trhu, zásobování, nabídky prodeje, 

vytvářejí v rozhodující míře předpoklady pro spokojenost občanů. Minulosti patří doby, kdy 

pro velkou část lidí bylo hlavním zájmem jakýmkoli způsobem uspokojit své nejzákladnější 

potřeby. Potřeby vzrostly jak kvantitativně, tak i ve své kvalitě o modernosti. Jestliže se 

podíváme na dosažené výsledky obchodních organizací, zdá se, že zde není problémů. 

Maloobchodní obrat se plní, mnohé se zlepšilo, přesto se nepodařilo vyrovnat uspokojování 

spotřebitelské poptávky. Řada druhů zboží na trhu chybí. Je velký nedostatek drobů, jsou 

kráceny objednávky uzenin, levné druhy nahrazovány drahými  salámy, nedostatek 

smetanových krémů, různých druhů sýrů, zelenina dodávána v minimálním množství, nejsou 

vykrývány objednávky ani z 50%. Od mrazíren omezovány dodávky kuřat, chybí ovesné 

vločky, sojová mouka, minerálky, povidlí, sterilované zelí, okurky. 

 

Na úseku zásobování prodejny průmyslovým zbožím je situace podstatně složitější. Převládá 

nedostatek barevných televizorů, automatických praček mrazniček, ledniček, 

elektromateriálu, vodoinstalačního materiálu. Nedostatek je i namáčecích prostředků, 

nátěrových barev a laků. V textilu chybí výrobky z bavlny, dámské spodní prádlo, tepláky. 

Stav služeb zůstal v naší obci vcelku nezměněn a nedošlo k podstatným změnám 

 

U nákladní dopravy byl od 1.srpna přijat do pracovního poměru stálý řidič, Petr Ferkl. Příjmy 

za celý rok činily 132.000,-, z toho od obyvatelstva 20.000,-. Celkové výdaje 127.000,-, 

z toho mzdy 31.000,-, pneumatiky 24.000,-, provozní režie 42.000,-. 

 

Výstavba rodinných domků 
V tomto roce provedena kolaudace výstavby: 

Novostavba rodinného domku čp.266-manželé Kalendovi. 

Novostavba rodinného domku čp.141-manželé Kostelníkovi. 

Nadstavba rodinného domku čp.111-manželé Tůmovi. 

Nadstavba rodinného domku čp.215-manželé Papulovi. 

 

Výstavbu nových rodinných domků zahájili: 

Manželé Jaroslav a Svatava Václavkovi,čp.138. 

Bohuslav Svoboda,čp.128. 

Manželé Vladimír a Sylva Zerzánkovi, čp.191. 

Manželé Jiří a Marie Malouškovi, čp.16. 

Manželé František a Vlasta Šulcovi, čp.250. 

Manželé Antonín a Marie Böhmovi,čp.25. 

 

V průběhu roku došlo k odstranění rod.domků čp.11,45,79,33 a na uvolněných pozemcích 

bude provedena výstavba nových rodinných domků. 

 

Od 1.7.byl zvýšen příspěvek na výstavbu rodinných domků pro manžele do 35.let, který může 

dosáhnout až 150.000,-. Stavebníci však mají velké potíže se zajišťováním stavebního 

materiálu, jsou potíže se zajištěním stavebních míst v obci, neboť se smí stavět pouze na 

prolukách v obci. 

 

Oslava MDŽ 
12.3. se uskutečnila tradiční oslava MDŽ. Slavnostní projev přednesl František Rygl, 

předs.MV nár.fronty. Kulturní program zajistily základní škola a mateřská škola . 
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28.3.uspořádal ČSČK ve spolupráci s obvodním lékařem MUDr. Šmejkalem v sále JZD 

„Besedu o zdravotnictví“. 

 

9.4.v 15.hod.divadelní  představení „Naši furianti“ soubor z Luk n/Jihlavou-pořadatel OB. 

 

 

 

Rozpočet MNV 

                Příjmy           Rozpočet          Skutečnost 

Stočné 4.000,- 4.565,70 

Stravné 126.000,- 105.251,70 

Nájmy od podniků 28.000,- 28.562,20 

Nájmy z bytů 13.000,- 13.225,- 

Daň z příjmu obyvatel 1.000,- 1.110,- 

Správní poplatek 3.000,- 1.320,- 

Ostatní příjmy ze školství - 1.730,- 

Ostatní příjmy z kultury - 1.250,- 

Příjmy z veřejné telefonní stanice - 1.978,- 

Příjmy z prodeje pozemků - 15.047.,76 

Daň zemědělská - 269,- 

Poplatek ze psů - 7.270,- 

Místní poplatky - 3.877,- 

Pokuty - 200,- 

Úroky - 2.393,57 

Převod z FRR na akci Z 900.000,- 935.491,95 

Plán.globální dotace 627.000,- 627.000,- 

Doplň.příjmy na inž.sítě - 480.051,- 

Převod sdruž.prost. na akci Z - 332.189,62 

Ostatní příjmy - 858,- 

Celkem  2 613.310,50 

 

 

                 Výdaje        Rozpočet      Skutečnost 

Vodní hospodářství 42.000,- 42.014,45 

Údržba místní komunikace 260.000,- 257.505,- 

Mateřské školy 65.000,- 70.098,30 

Základní škola 47.000,- 45.497,- 

Školní jídelna 175.000,- 165.132,68 

Kult.dům,OB 8.000,- 11.195,80 

SPOZ,místní rozhlas 12.000,- 8.846,50 

Místní lidová knihovna 2.000,- 2.125,68 

Svaz požární ochrany 1.000,- - 

Obřadní síň 6.000,- 2.476,30 

Poslanci 4.000,- 1.379,50 

Vnitřní správa 39.000,- 46.620,95 

Bytovka  21.000,- 11.168,71 

Drobná provozovna 5.000,- 8.875,10 
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Veřejné osvětlení 77.000,- 122.162,20 

Čištění místních komunikací 40.000,- 3.034,- 

Odvoz odpadků 20.000,- 30.887,20 

Akce Z-zdravotní středisko 905.000,- 904.851,95 

Akce Z-dům služeb 400.000,- 336.829,62 

Inž.sítě za Humny - 479.675,80 

Odměna SPOZ 1.000,- 1.000,- 

Odměna v soutěži 25.000,- 25.000,- 

Předplácení investic  806,- 

Pohřebnictví 4.000,- 2.445,50 

Veřejná zeleň 25.000,- 12.901,- 

Celkové výdaje  2 592.529,24 

 

Rozdíl příjmů a výdajů                                                                         + 20.781,26. 
 

 

Výstavba zdravotního střediska 

Na výstavbě zdravotního střediska se v letošním roce započalo 4.května pokládáním traverz 

na 1.podlaží. Po té se pokládaly panely a zdily obvodové zdi 2.podlaží a příčky. 23.6. se na 

toto podlaží pokládaly panely, betonoval věnec. Pokračovalo se na zdění obvodových zdí a 

příček 3.podlaží. Prováděly se přípravné práce na přípravu věnce, betonování věnce, zdění 

komínu, atyky, betonování atyky. V měsíci srpnu se pracovalo na betonování střechy, 

pokládal se polsit, na to opět beton, zazdívaly se okna, kopala kanalizace a odpad. V měsíci 

září se pokračovalo v zazdívání oken, plechování střechy, betonování v kotelně a vyzdívání 

příčky. Na výstavbě pracovali téměř každodenně zedník Klusáček Pavel, pomocníci Carda 

Jan, Ježek Jaroslav, Hrůza Karel, Moudrý Jaroslav. Dále se zde pravidelně střídali zedníci 

Blažek Antonín, Hanzal Václav, Svoboda František. V pondělí odpoledne chodili pracovat 

členové SSM, v sobotu se střídaly organizace jako SPO, myslivecké sdružení, ZOKSČ. Také 

občané chodili na stavbu pracovat. Takto se podařilo postavit tuto budovu v hrubé stavbě. 

V tomto roce bylo na této stavbě profinancováno 904.851,95. 

 

Výstavba domu služeb 
Práce na této stavbě započaly 1. dubna zděním příček a obvodových zdí. Postavily se 

obvodové zdi, pak se začátkem května přestalo pracovat a pokračovalo se na výstavbě 

zdravotního střediska. Práce zde pokračovaly až 15. září přípravou věnce, položením panelů, 

betonováním spár mezi panely. V měsíci říjnu se pokračovalo na zdění obvodových zdí 2. 

podlaží, zdění hlavních příček. 19. října se pokládaly panely na 2. podlaží, šaloval a betonoval 

věnec a koncem října se začalo se zděním obvodových zdí 3. podlaží. Ve zdění se 

pokračovalo i v měsíci listopadu, 15. se pokládaly panely nad 3. podlažím, po té šaloval a 

betonoval věnec a koncem listopadu provedl úklid staveniště a stavba se zazimovala. Při 

betonování věnce 19.11. byl již noční mráz –5 stupňů, větrno, takže stavba se stihla před 

zimou vyzdít, v což málo kdo již věřil. Toto se stalo jen díky velkému úsilí a pochopení 

menšiny občanů, kteří nehleděli na počasí a přišli pomoci. Fin.náklady na tuto stavbu činily 

336.829,62. Na obou těchto stavbách bylo odpracováno 12.799 brig.hodin. nejvíce hodin 

odpracoval Ježek Jaroslav st.čp.147 a to 1.290, Carda Jan 839 hod., Klusáček Pavel 873 hod., 

Blažek Antonín 614 hod., Přemyl Ant. 450 hod., Novák Ant. Čp.149-295 hod., Papula 

Jaromír 229 hod. a Špaček Štěpán 227 hodin. 

V průběhu výstavby se vyskytlo mnoho problémů se zajišťováním stavebního matriálu, 

zejména cihel, cementu, železa, stropních panelů. Přesto se podařilo stanovené úkoly pro 

tento rok zajistit. 
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Inženýrské sítě 
V jarních měsících byly zahájeny práce na výstavbě inženýrských sítí k rodinným domkům za 

Humny. Kanalizaci prováděl dodavatelsky Agrostav Mor.Budějovice, elektrickou instalaci 

k RD a veřejné osvětlení prováděly Jm.energetické závody. Při této příležitosti byla 

provedena i výstavba nového transformátoru a mateřské školy, neboť stávající byl již 

v havarijním stavu a docházelo k poruchám v přívodu el.energie do domácností. 

 

Pohyb obyvatelstva 
Přistěhováni: 

Kubišová Jarmila z Čechočovic na čp.165. 

Kmoníčková Zdeňka se 2 dcerami z Náměště na čp.244. 

Chromá Hana se 2 dcerami z Třebíče na čp.181. 

Štveráček Libor s manželkou a synem z Hradce Králové na čp.203. 

Rambousek Frant.s manželkou a 3 dětmi z Postoloprt na čp.21. 

Sýkora Jiří z Kožichovic na čp.201. 

Mašková Stanislava z Římova na čp.200. 

Moudrá Monika z Třebíče na čp.164. 

 

Odstěhováni: 
Cardová Zdeňka z čp.71 do Třebíče. 

Bazala Ladislav s manželkou a synem z čp.228 do Jihlavy. 

Fejta Antonín z čp.239 do Černé Hory. 

Eratová Petra z čp.220 do Znojma. 

Dokulil Milan z čp.112 do Třebíče. 

Carda Pavel z čp.71 do Chlístova. 

Nožičková Milena z čp.187 do Slavic. 

Svobodová Miroslava se synem z čp.101 do Mastníka. 

Dokulil Ivan z čp.129 do Markvartic. 

Havránková Kamila z čp.23 do Třebíče. 

Vaverka Petr s manželkou a synem z čp.28 do Brna. 

Blažek Josef s manželkou a 2 syny z čp.8 do Hor.Újezda. 

Kubínová Jana z čp.39 do Rantířova. 

 

             Narozeni         Datum         Č.domu 

Maloušková Lucie 22.1. 16 

Musil Rostilav 3.3. 47 

Hejl Jakub 7.3. 239 

Špaček Tomáš 3.5. 235 

Kubiš Tomáš 26.5. 165 

Žampach Jakub  13.6. 259 

Dlouhá Radka 22.6. 223 

Hobza Karel 16.7. 79 

Jeleček Vojtěch 20.7. 265 

Sochna Radek 27.9. 110 

Machoň Martin 20.10. 258 

Novák Jan 29.10. 149 

Suchna Dalibor 12.11. 260 
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            Zemřelí    Datum         Č.domu          Věk 

Dokulilová Marie 2.2. 129 81.roků 

Špačková Marie 23.2. 35 80.roků 

Nováček Karel (oběsil se) 16.3. 7 42.roků 

Dalecký Michal 31.3. 187 83.roků 

Rumíšková Zdeňka 4.4. 132 66.roků 

Jabůrek Emil 25.7. 51 68.roků 

Kašpárek Josef 28.8. 158 79.roků 

Pokorný František 19.9. 208 72.roků 

Špaček Emil 20.10. 65 72.roků 

 

 

Manželství uzavřeli: 

Hrůza Jaroslav,Rokytnice-Němčoková Marcela Třebíč 25.3. Třebíč 

Carda Pavel,Rokytnice-Velebová Marie,Chlístov 29.4. Rokytnice n. R. 

Nožička Jiří,Slavice-Janíková Milena,Rokytnice 22.4. Rokytnice 

Havránek Pavel,Třebíč-Špačková Kamila,Rokytnice 3.6. Rokytnice n. R. 

Kneslík Ladislav-Kmoníčková Zdeňka,Rokytnice 12.8. Okříšky 

Frey Bohumil,Střítež-Špačková Iveta,Rokytnice 26.8. Třebíč 

Mašek Vladimír,Rokytnice-Hybášková Stanislava,Římov 7.10. Čáslavice 

Kubín Radek,Rantířov-Štorková Jana,Rokytnice 20.10. Jihlava 

Špaček Štěpán,Rokytnice-Rychlá Jaroslava,Vrbice 27.10. Kobylí 

Moudrý Pavel,Rokytnice-Drymlová Monika,Třebíč 18.11. Třebíč 

Kudláček Pavel,Trnava-Klobasová Miluše,Rokytnice 25.11. Rokytnice 

Marek Leoš,Okříšky-Ježková Naděžda,Rokytnice 2.12. Mor.Budějovice 

Dokulil Ivan,Rokytnice-Kratochvílová Lenka,Markvartice 16.12. Rokytnice 

 

 

Stav obyvatel k 31.12.1989                      880 obyvatel. 

Nejstarší občan: Hobza Emanuel  93 let. 

 

 

Základní škola 
Ve škol.roce 1988/89 navštěvovalo školu celkem 77 žáků z obcí Rokytnice, Chlístova a 

Markvartic.  

Do 1.ročníku chodilo 16 žáků, třídní učitelka Zdeňka Chaloupková, přešla na naši školu z ZŠ 

Borovina. 

Do 2.ročníku chodilo 18 žáků, třídní učitelka Marie Štveráčková, 3.ročník navštěvovalo 17 

žáků, třídní učitelka Marie Kovářová, která byla zároveň učitelkou školy. 

Nejpočetnějším ročníkem na škole byl 4.ročník-26 žáků, třídním učitelem Miloš Dvořák 

z Třebíče. Na škole byla nově zřízena školní družina, vedoucí vychovatelkou byla Jaroslava 

Maršíková, která na školu přišla ze školy Gagarinova Třebíč a do naší školy dojížděla 

z Opatova. Do školní družiny bylo přihlášeno 28 žáků. 

Ve vyučovacím procesu se učitelé zaměřili na základní učivo, na jeho náležité procvičování a 

upevnění. Podle směrnic min.školství došlo ke změně v hodnocení žáků 1.ročníku, uplatňuje 

se slovní hodnocení výsledků jejich práce. Při vyučování bylo využíváno i názorných 

pomůcek, audiovizuální techniky a televizního vysílání pro školy. Žáci 3.ročníku se 

pravidelně zúčastňovali plaveckého výcviku, všichni byli na závěr hodnoceni velmi dobře. 
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Žáci se zúčastnili kulturních akcí: 
3.9.- přednesl žákům herec HD Jihlava, Pavel Wuršer, tři ruské pohádky. 

9.11.- shlédli kulturní pořad HC kapely z Brna, který se těšil velkému zájmu dětí.  

19.12- navštívili film.představení 3 ruských pohádek, nacvičili program na vánoční besídku. 

19.12. uspořádal výbor ČSČK dětský maškarní ples, k MDŽ žáci připravili kulturní program 

pro ženy. 

16.4.- uspořádala OB zájezd do Janáčkova divadla na baletní představení „Z pohádky do 

pohádky“, pro 45 dětí.  

 

V dubnu u příležitosti 40.výročí založení Pionýrské organizace se žáci 3.a4.ročníku spolu se 

svými oddílovými vedoucími zúčastnili kulturních a zábavných akcí v Třebíči, které pořádal 

Okresní dům pionýrů a mládeže. Pro ostatní žáky školy byly připraveny zábavné hry a 

vycházka do přírody. V květnu škola uspořádala zájezd na divadelní představení HD Jihlava 

na představení „Písnička za korunu“. 1.června byl uskutečněn školní výlet na hrad Pernštejn a 

Vírskou přehradu. Výletu se zúčastnili žáci 1.2.a 4.ročníku. Žáci 3.ročníku navštívili státní 

zámek v Jaroměřicích. 

 

Žáci se zúčastnili i  některých předspartakiádových akcí: 
Odznak všestrannosti- 85% žáků. 

Festivalový odznak- 100% žáků. 

Pódiová skladba žáků 1.ročníku v Mor.Budějovicích. 

Akce zajišťovali učitelé Chaloupková a Dvořák. 

Na škole pracovaly kroužky: 

Dovedných rukou-Irena Podsedníková,učit.MŠ. 

Pletení-Marie Kovářová. 

Čtenářský-Marie Štveráčková. 

Sportovní-Jaroslava Maršíková. 

Zákl.tělesné výchovy-Zdeňka Chaloupková. 

Někteří žáci navštěvovali i kroužky mimoškolní: 

-turistický, rybářský, požárnický, přírodovědný. 

Tyto kroužky vedli členové organizací NF a někteří rodiče. Kroužky navštěvovalo 90% všech 

žáků. Během celého roku se žáci podíleli na sběru druhotných surovin. Odevzdali 3.247 kg 

papíru, 590 kg textilu, 174 kg kovového šrotu, 75 kg léčivých bylin. 

Chování žáků na konci školního roku bylo hodnoceno velmi dobře, nevyskytly se žádné 

případy větší nekázně. Žáci byli vedeni ke správnému chování a jednání. Přesto jsou ještě 

určité rezervy-zejména ave zdravení, poděkování. Z celkového počtu 77 žáků prospělo 76 

žáků, 1 žák 1.ročníku bude uvedený ročník opakovat. 

 

PO SSM 
Funkci skupinového vedoucího převzal Miloš Dvořák ,v PO SSM byli zapojení všichni žáci. 

Pracovaly 3 oddíly, z toho 1 oddíl byli mladí zdravotníci, vedoucí Naďka Machovcová, 

Martina Piálková, Jitka Roupcová, zdravotní sestra. Slib nových jisker složilo 16 žáků, slib 

pionýrů 18 žáků. 

 

Mateřská škola 

Pro školní rok 1988/89 bylo do mat. školy zapsáno celkem 45 dětí, dvě z nich nenastoupily. V 

1. třídě bylo 20 dětí, učitelky: Vávrová Jiřina a Michalová Alena. V 2. třídě bylo 23 dětí, 

učitelky: Kadrnožková Zdena a Podsedníková Irena. Funkci ředitelky vykonávala 

Kadrnožková Zdena. 
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Školní rok proběhl v klidné pracovní atmosféře, nedošlo ke konfliktům. Výchovná práce se 

řídila pracovním plánem, bylo dbáno na vypěstování vztahu k socialistickému majetku, na 

šetrné zacházení s veškerým zařízením, na zlepšení citových vztahů. Dařila se výtvarná 

výchova, v tělesné výchově se nacvičovaly výchozí polohy pro spartakiádní skladbu. 

V hudební výchově bylo využíváno modernizačních prvků, děti se naučily zacházet  

s kladivem a hřebíky. V oblasti jazykové výchovy se spolupracovalo s logopedickou 

asistentkou z místní školy. K pobytu venku bylo v maximální míře využito zahrady. 

Zdravotní stav dětí je podle vyjádření školní lékařky dobrý. Velmi dobrá je spolupráce 

s rodiči i základní školou. 17.6. uskutečněn zájezd rodičů a děti na Safari (2 autobusy). 

Děti byly v květnu na dvoudenním pobytu na Březové, kde plnily prvky branné výchovy. 

Některé děti pravidelně vystupují při akcích sboru.  

Na škole byly v průběhu roku zabudovány mříže ve všech větracích okének ve zděné budově, 

všechny vchody opatřenými bezpečnostními zámky. Do 2.třídy byl zakoupen nový koberec a 

záclony. Bylo upraveno pískoviště položením dlaždic po jeho obvodu. Opravy a nátěry 

zajistily rodiče. 

 

Školní jídelna 
Ve školní jídelně se v tomto škol.roce stravovalo: 

- 43 dětí mat.školy Rokytnice n. R. 

- 15 dětí mat.školy Markvartice 

- 63 žáků základní školy. 

- 17 dospělých osob. 

Norma na 1 strávníka :  

Dětí mat.školy činila  5,60. 

Žáka základní školy   4,80. 

Dospělých osob          6,60. 

Funkci vedoucí jídelny vykonávala Věra Ježková, vedoucí kuchařkou byla Marie Fejtová, 

paní kuchařky: Marie Kašpárková a Věra Nováčková. 

 

JZD 

Družstvo hospodařilo na celkové výměře 1.201 ha zemědělské půdy, největší výměru cca 630 

ha obhospodařuje v oblasti P 16 a zbytek v oblasti V2 a V1. V rostlinné výrobě je zaměření na 

výrobu brambor a obilovin. Na strukturu v rostlinné výrobě má vliv zajišťování objemných 

krmiv pro 1.000 ks býků v kooperaci Sádek. Kooperační výkrmna býků na Sádku za JZD 

v tomto roce dodá 145 t hovězího masa, SZP dodá 50 t vepřového masa a 365 tisíc kusů 

vajec. V živočišné výrobě je JZD zaměřeno na výrobu mléka, odchov jalovic a na výrobu 

selat včetně výkrmu prasat. 

 

Zastoupení plodin na orné půdě: 

- Zrniny  575,5 ha. 

- Brambory  104 ha.  

- Krmné plodiny  322,2 ha. 

- Víceleté pícn.semeno  20 ha. 

- Olejniny  45 ha. 

 

Plnění plán.úkolů: 

     Plán     t/ha   Skutečnost     t/ha 

Pšenice ozimá 1.412 t 4,72 1.522,1 t 5,09 

Ječmen ozimý 306,2 5,67 401,2 7,43 
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Žito ozimé 364,2 4,00 68,9 4,30 

Ječmen jarní 502,9 4,49 561,2 5,15 

Obiloviny celkem 2.664,4 t 4,72 t 2.892,8 t 5,12 t 

Brambory sadba 1000 - 1.164,8 16,18 

Ostatní 1.364,8 - 1.213,3 37,91 

Brambory celkem 2.364,8 21,5 2.378,1 22,86 

Krmná řepa 459 45,9 373 37,3 

Jetel sem. 5,5 0,22 7 0,35 

Řepka ozimá 146,7 3,26 139,6 3,10 

 

 

Plnění dodávkových úkolů: 
 

     Plán   Skutečnost      %plnění 

Brambory sadba 1000 t 1.164,8 t 100 

Brambory konzum 100 t 299,2 299,2 

Brambory průmysl 250 t 255,2 102,0 

Jetel semeno 5,5 t 7,0 127,3 

Peluška 25 25 100,0 

Pšenice potravinářská 400 301,7 75% 

 

 

Živočišná výroba: 

Plnění výroby 
 

     Plán   Skutečnost   %plnění 

Maso celkem 238,8 t 250,3 t 104,8 

Hovězí 69,8 77,2 110,6 

Vepřové 169,0 173,1 102,4 

Mléko 1350 tis.l 1456 tis.l 107,8 

Odchov selat 1600 ks 1602 ks 100,1 

Odchov telat 384 ks  408 ks 106,3 

 

 

Dosažená užitkovost 
 

     Plán Skutečnost    %plnění 

Mléko na dojnici 3857 l 4128 litrů 107,5 

Selata na prasnici 18,20 18,92 103,4 

Přírůstek telata 0,760 1,10 144,7 

Přírůstek jalovice 0,650 0,648 99,7 

Skot celkem 0,659 0,678 102,8 

Přírůstek předvýkrm 0,420 0,520 123,8 

Výkrm 0,580 0,642 110,7 

Prasata celkem 0,541 0,583 107,7 
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Plnění dodávkových úkolů 
 

    Plán Skutečnost    %plnění 

Maso celkem 245 t 246,5 t 100,6 

Vepřové 160 160,2 100,1 

Telecí - 0,4 - 

Hovězí 85 85,9 101,1 

Mléko 1 220.000 litrů 1 379.272 l 113,06 

 

Průměrná porážková hmotnost prasat 121,5 kg. 

Průměrná porážková hmotnost skotu 508 kg. 

 

Přehled stavu skotu a prasat k 31.12.1989: 
 

Dojnice 358 Prasnice 81 

Jalovice do 2r. 285 Kanci 4 

Býci 18 Selata 518 

Jalovice vysokobřezí 44 m.chov.prasata 33 

Telata 24 Předvýkrm 169 

  Výkrm 508 

 

 

Pro nákup strojů a zařízení byl pro letošní rok stanoven limit 1 mil. Skutečně bylo vyčerpáno 

921.054,-. Byl zakoupen kolový nakladač UN-053 v hodnotě 232.446,-, vysokozdvižný vozík 

DUHM TXK v hodnotě 172.110,-, rozmetadlo prům.hnojiv D-038 v hodnotě 59.953,-, sklizeč 

brambor E-686 v hodnotě 124.800,-, Škoda favorit 136 L v hodnotě 84.890,-, cyklostyl a 

ostatní drobná zařízení a stroje. 

Na plán spotřeby náhradních dílů v hodnotě 1 075.000,-bylo skutečně vyčerpáno 1 035.000,-, 

podařilo se uspořit 40.000,-. 

Spotřeba motorové nafty činila v tomto roce 194.176 l, což znamená oproti min.roku nárůst 

5.773 l. 

Spotřeba benzínu činila limit 9.200l , 9.890litrů. 

Spotřeba olejů 7.985 l, spotřeba maziv 112 kg. 

 

V investiční výstavbě se mělo v tomto roce prostavět celkem 4 200.000,- na výstavbě skladu 

tekutých hnojiv, výkrmně prasat v Markvarticích, seníku v Chlístově a dokončit třídírnu 

brambor. 

 

Spotřeba elektrické energie: 

Střední odběr v MWH rok 1988  382,9  rok 1989  437,6. 

Maloodběr v KWH                      174,249               182,931. 

 

Čerpání fondu kult.a soc.potřeb: 
Ideově výchovná činnost 8.000,- 

Kultura 26.000,- 

Výběrová rekreace 87.000,-  

Rekreace prostř.cestovních kanceláří 59.000,- 

Pionýrské tábory dětí 19.000,- 

Tělovýchova a sport 3.000,- 
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Sociální výpomoc 35.000,- 

Nepeněžní odměny a dary 47.000,- 

Příspěvky SOU 7.000,- 

Ostatní čerpání 151.000,-. 

 

Průměrný evid.počet pracovníků činí 181. 

Průměrná měsíční mzda činila 2.972,-. 

 

JZD má ke konci roku 286 členů, z toho 163 v nedůchodovém věku a 123 v důchodovém 

věku. V průběhu roku bylo přijato 11 členů, z toho 5 učňů a 6 osob měnících zaměstnání, 

členství v družstvu ukončilo také 11 lidí, z toho 4 z důvodu úmrtí a 7 jich odešlo pracovat do 

jiných podniků, průměrný věk družstevníků v nedůchodovém věku činí 37,5 roků. 

 

Dešťové srážky 

Leden 5,0 mm Červenec 117,0 

Únor 5,5 mm Srpen 71,5 

Březen 11,5 Září 72,5 

Duben 66,5 Říjen 19,0 

Květen 89,5 Listopad 12,0 

Červen 97,0 Prosinec 3,0 

  Celkem 566,5 mm 

 

Na průměr 650 mm spadlo pouze 87% srážek. 

 

MLK 
V tomto roce byl v knihovně vybudován jmenný generální katalog na celý stálý knihovní 

fond, což by mělo usnadnit orientaci ve fondu, jak knihovnici - Evě Böhmové, tak i čtenářům. 

Během roku došlo k mírnému poklesu čtenářů i výpůjček. Počet čtenářů činil 111, počet 

výpůjček 4.102. Stav knihovního fondu 2.583 svazků. Do knihovny byly koncem roku 

navráceny všechny stažené knihy z roku 1968 tzv. „Zetky“. 

 

SPO 
Organizace sdružuje 55 členů, z toho 7 žen. Je zapojeno 15 mladých požárníků. Výbor se 

sešel 12krát a konaly se 4 členské schůze. V březnu byly provedeny domovní prohlídky všech 

obytných budov. Prohlídek se zúčastnili 2 členové a 1 mladý požárník s tím, aby se 

vypěstoval u mladých požárníků návyk na odpovědnost při prevenci. 

Organizace má nákladní vozidlo Robur a stříkačku PPS 12, vozidlo i stříkačka je udržována 

v řádném technickém stavu. Družstvo se zúčastnilo námětového cvičení. Byl vyhlášen 

poplach a zásahové družstvo dojelo na místo požáru druhé, hned po domácích. O prázdninách 

si požárníci sami provedli námětové cvičení v místě lomu ,za účasti mladých požárníků. Dále 

se družstvo zúčastnilo okrskové soutěže v Čechočovicích, kde skončilo na 2.místě za 

družstvem Stařeč se ztrátou 10 sekund. Družstvo se ještě zúčastnilo poháru předsedy MNV 

v Kněžicích a oslav výročí založení sboru ve Štěměchách. Na těchto soutěžích a pohárech se 

zúčastnilo družstvo nad 35 let, u mladších mužů není zájem o sestavení družstva. V letošním 

roce byl v naší obci jeden požár, hořel stoh slámy JZD, který byl zpozorován z autobusu ve 

23.00 hod. Zásah byl proveden spolu s útvarem PO Třebíč. 

Kroužek mladých požárníků vznikl v březnu 1988. Nyní má 15 členů, z toho 6 děvčat. 

Letošní rok začal pro mladé požárníky již v dubnu ukázkovým cvičením ke Dni pionýrů. Dále 

se v květnu zúčastnili oblastního kola hry Plamen, kde obsadili 6. místo, a tím se probojovali 

do okresního kola. Okresní kolo bylo v Tavíkovicích, a zde skončili na 19.místě. Ještě se 
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zúčastnili poháru „Bohemia“ v Kněžicích, kde byli na osmém místě. V červenci navštívili své 

kamarády-požárníky v Mladém Buku v okrese Trutnov, s kterými navázali přátelství. V říjnu 

zahájilo nový ročník hry Plamen 1989-90. Vedoucím tohoto kroužku je Jaroslav Machoň. 

Členové zákl.organizace se zúčastňovali kolektivní brigády na výstavbě zdravotního střediska 

a domu služeb, při které odpracovali cca 1370 brig.hodin. Tím splnili svůj závazek, který si 

dali začátkem roku. V měsíci lednu uspořádali tradičně požárnický ples, kde hrála hudba  

Elitexu a v měsíci srpnu uspořádali tradiční karneval na koupališti. Tentokrát byl pořádán dva 

dny a dá se říci, že se vydařil jak v návštěvnosti, tak i v počasí. 

 

Myslivecké sdružení 
Naše myslivecké sdružení provozuje právo myslivosti v honitbě o výměře 1753 ha, z čehož je 

836 ha lesa, 915 ha zem.půdy a 2 ha vodních ploch. Roční nájem z honitby byl snížen z 

1.298,- na 342,-. Během roku byli do organizace přijati 2 noví členové, takže stav členů činil 

ke konci roku 31 členů. Vztahy mezi jednotlivými členy jsou kamarádské. Schůze se konají 

pravidelně, první pátek v měsíci, výborové před schůzí členskou. Členové odpracovali 3.174 

brig.hodin, což činí průměr na každého člena 102 hod. Členové vysázeli 3800 stromků. 

V jarních měsících provedli zastřešení druhé voliéry pletivem, takže bažantí kuřata mohla býti 

vypuštěna do dvou voliér. Myslivecké sdružení je již druhý rok členem KLS Lhotice a 

povinností všech je odpracovat 5 hodin na člena v líheňkářském středisku, což bylo splněno. 

Počátkem ledna byl proveden odchyt zajíců, při kterém bylo odchyceno 16 zajíců s poměrem 

pohlaví 1:1, což lze považovat na naše podmínky jako úspěch. Péče členů MS o zvěř započala 

již na samém počátku roku, kdy byly pořádány naháňky na zvěř škodnou a to hlavně lišky, 

v rámci tlumení vztekliny. Velká pozornost byla věnována přikrmování zvěře, přes tuto péči 

nedošlo k podstatnému zvýšení stavu zaječí zvěře. Stále prováděné desikace pozemků, 

velkoplošné hospodaření, aplikace kapalných hnojiv, chemické postřiky, chránění dravců a 

ostatní civilizační faktory stavy drobné zvěře nezvednou. Kladně lze hodnotit odchov a odlov 

bažantí zvěře. Do voliér bylo vypuštěno 300 ks bažantích kuřat, která byla dovezena z KLS 

Lhotice. Po celou dobu odchovu se o provoz voliér staral pan Josef Dlouhý. Bažanti byli 

postupně vypouštěni a největší množství bylo vypuštěno týden před konáním honů. Odloveno 

bylo 149 bažantů, což představuje 50% slovitelnost. Asi 40 bažantů je zakomorováno a bude 

vypuštěno až z jara. 

V tomto roce bylo odloveno: 

Srnčí 40 ks 400 kg  10.045,- 

Muflon 3 ks 36 kg 432,- 

Zajíc 23+16 dochyt 104  6.240,- 

Bažant 149 ks 164 kg 3.115,- 

Vysoká 1 ks 117 kg 3.159,- 

 

 

Události roku 
15.ledna- na Václavském náměstí v Praze začaly demonstrace k 20.výročí sebeobětování Jana 

Palacha. 

20.ledna- převzal G.Busch úřad prezidenta USA. 

21.srpna- policejní jednotky rozehnaly na Václavském náměstí demonstraci k 21.výročí 

srpnové invaze. 

7.října- vzápětí poté, kdy přes Československo odešly desetitisíce občanů NDR do NSR, se 

v Berlíně konaly oslavy 40. výročí NDR. Souběžně s nimi se v řadě východoněmeckých měst 

uskutečnily demonstrace, které nakonec vedly k pádu E.Honeckera o ztrátě rozhodujícího 

postavení SED v zemi. 
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28.října- v den výročí zrodu nezávislého Československa demonstrovali v Praze tisíce 

občanů. 

10.listopadu- v Bulharsku odstoupil z funkce nejdéle úřadující východoevropský 

předákTodor Živkov. 

12.listopadu- papež Jan Pavel II. prohlásil za účasti 10.000 československých poutníků, za 

svatou Anežku Přemyslovnu. 

17.listopadu- při píctním aktu k uctění památky J.Opletala byla zmasakrována pokojná 

demonstrace pražských vysokoškoláků. Brutální zásah vyvolal masové demonstrace a 

generální stávku. 

24.listopadu- Miloš Jakeš odstoupil z funkce generálního tajemníka ÚV KSČ. 

29.listopadu- Federální shromáždění ČSSR zrušilo ústavní články o vedoucí roli KSČ 

v Československu. 

2.prosince- u řeky Malty se konala schůzka M.Gorbačova (SSSR) s americkým prezidentem 

Buschem. Jedním z hlavních témat jejich rozhovoru byl bouřlivý vývoj ve východní Evropě. 

4.prosince- nejvyšší představitelé Bulharska, Maďarska, NDR, Polska a SSSR společně 

odsoudili vstup vojsk těchto území v srpnu 1968 do Československa. 

10.prosince- jmenována nová československá vláda, v níž poprvé po 40 letech nebyla většina 

ministrů členy KSČ. 

16.prosince- pokusy o brutální potlačení demonstrací v Temešváru, postupně přerostly do 

povstání všeho rumunského lidu. Diktátor N.Ceaušesu skončil na popravišti, ale teror jeho 

tajné policie stál Rumunsko desetitisíce životů. 

29.prosince- Václav Havel zvolen československým prezidentem. 

 

Naše společnost prochází v současné době rychlým demonstratizačním procesem, který je ve 

znamení přeměn ve všech strukturách řízení politických, tak státních. Vznikají nové politické 

strany a různé zajímavé organizace. Ve městech, obcích a závodech vznikají občanská fóra. 

 

 

Retrospektivní zápis ke 40.výročí založení JZD 
Letošní rok ve znamení 40.výročí socializace venkova. Uplynulo 40.let od historického 

IX.sjezdu KSČ, na kterém byla vytýčena generální linie socializace československého 

zemědělství. Počátky zakládání družstev byly hodně těžké. Nebylo zkušeností, nebyla 

mechanizace a potřebné provozní budovy. Odměna byla velice nízká a nebyly ani žádné 

vymoženosti, jako dovolená, nemocenské pojištění a volné pracovní soboty. Z roztříštěné 

malovýroby postupně docházelo k přechodu zemědělství na socialistickou velkovýrobu. 

V životě vesnice nastaly hluboké změny, bylo dosaženo výrazného zvýšení životní úrovně a 

upevnění sociálních jistot pracujících v zemědělství. Byly překonány podstatné rozdíly mezi 

městem a vesnicí. Jak velké to byly změny, dokládá více než dvojnásobný nárůst zemědělské 

výroby, podstatné zvýšení hektarových výnosů u všech plodin, výrazný vzestup živočišné 

výroby a produktivity práce. Zemědělství je dnes právem označováno za odvětví, které 

stabilizuje národní hospodářství. 

První přípravné výbory JZD se na našem okrese začaly tvořit po vydání zákona o JZD tedy 

ještě před IX.sjezdem KSČ. Do konce roku 1949 vzniklo v dnešních hranicích okresu 17. JZD 

typu I. Jednou z obcí, kdes se podařilo již v roce 1949 prosadit myšlenku kolektivizace, byla i 

naše obec. 

 

Po osvobození Rudou armádou bylo dost práce, úkoly nebyly lehké. Velká úloha byla kladena 

na zásobování a to vlivem klesajícího zemědělství nebylo lehké. Se vzrůstajícím průmyslem a 

osídlováním pohraničí ubylo v zemědělství pracovních sil, zvlášť u těch zemědělců, kteří byli 

na pracovní síly odkázáni. Příjem „pacholek, děvečka, deputátník“ přestal existovat. V té 
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době byli ještě jako pracovní síly přidělováni pracovním úřadem mladiství a němečtí zajatci. 

Později bylo od tohoto postupu upuštěno. Hledaly se cesty, jak se z tíživé situace dostat a 

jediná výchozí cesta bylo družstevnictví. První, kdo u zemědělců pochopil tuto dobu, byl 

rolník Antonín Blažek čp.10, t.č. předseda Jednotného svazu českých zemědělců, který 

později přes odpor ostatních rolníků i svých blízkých přátel stál u zrodu JZD. Pod vedením 

komunistické strany se podařilo v r.1947 založit „Strojní družstvo“ na nákup zemědělských 

strojů, a poněvadž družstvo nemělo finančních prostředků, objednané stroje zaplatili 

jednotlivci,kteří je také používali. Byly to ve směs secí a žací stroje pro potahy. Když v roce 

1947 vyšel „Hradecký program“ propagován ministrem  Ďurišem, v němž mimo jiné 

bylo:“půda patří všem, těm,kdo na ní pracují“, a mnoho dalších návrhů, jak ulehčit práci 

v zemědělství, včetně uzákonění zemědělského pojištění. Strana společně s Jednotnou stranou 

českých zemědělců burcovala zemědělce k podpoře uzákonění těchto návrhů. Při bouřlivých 

schůzích byly tyto návrhy i ve schůzi národního výboru zamítnuty, poněvadž po volbách 1946 

se dostali k moci lidovci, a jim sekundovaly ostatní politické strany-sociálně demokratická a 

národně socialistická. 

 

V únoru 1948 byli z národního výboru (byli) odstraněni všichni reakčníci a na počest 

únorového vítězství byla místní organizací KSČ zorganizována dobrovolná brigáda na úpravu 

cesty k obecnímu domu, kdy do té doby za děsivého počasí se nenechalo pro bláto přejít. Této 

brigády se snad zúčastnila celá obec, a tak se počala situace v obci měnit. Strana v té době 

sváděla tuhý boj s odpůrci socialismu a vše nasvědčovalo tomu, že bez združstevnění se věci 

nepohnou kupředu. Tak již před IX.sjezdem KSČ byla zákl.organizací KSČ zahájena 

vysvětlovací kampaň pro založení JZD a dne 10.dubna 1949 na veřejné stranické schůzi byl 

navržen přípravný výbor pro založení JZD v tomto složení: 

Antonín Blažek- rolník, výměra 10 ha 

Antonín Přemyl- předseda NV a KSČ, výměra 2 ha 

Ludvík Veselý- tovární mistr, výměra 2 ha 

Václav Janík- zedník, výměra 2 ha 

Antonín Skoumal- sítař, výměra 1 ha 

Jan Kovář- dělník 

Jan Příhoda- domkař, výměra 3 ha 

Antonín Šoustal- dělník 

Alžběta Hrůzová- v domácnosti 

Marie Hobzová- v domácnosti. 

Všichni navržení byli příslušníky KSČ a funkci přijali. Na další schůzi přípravného výboru, 

konané 13.dubna 1949 v hostinci u Hudečků, po úvodním slově předsedy VO KSČ, bylo 

přikročeno k volbě přípravného výboru pro založení JZD a byl zvolen jednomyslně Antonín 

Blažek čp.10. Po schválení přípravného výboru Okresní družstevní radou v Třebíči bylo 

přikročeno k náboru členů. První přihlášky za členy JZD byly podány 4.června 1949. Mezi 

přihlášenými byli i tři výkonní zemědělci, členové strojního družstva. Ostatní členové 

strojního družstva se písemně odhlásili, a tím družstvo zaniklo. Vesnice byla ve varu a za 

napjaté atmosféry se konaly přípravy k ustavující valné hromadě JZD. Ta se konala 29.června 

1949 v hostinci u Václava Hudečka, na které bylo přítomno 26 členů. Schůzi zahájil předseda 

VO KSČ, Antonín Přemyl, krátkým proslovem o smyslu založení JZD a přednesením návrhu 

na zvolení budoucích hospodářů JZD. Zvoleni jednomyslně byli: 

Antonín Blažek- rolník, 10 ha, předseda 

Jan Novák- rolník, 8 ha, místopředseda 

Ludvík Veselý- tovární mistr, 2 ha, pokladník 

Antonín Přemyl- domkař, 2 ha, jednatel 

(Jan Kovář- dělník) 
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Jan Příhoda- domkař, výměra 3 ha, člen výboru a dozorčí rady 

Alžběta Hrůzová- v domácnosti, členka výboru a dozorčí rady 

Josef Hobza- dělník, 1 ha, člen výboru a dozorčí rady 

Richard Trnavský- vedoucí prodejny, 3 ha, člen výboru a dozorčí rady. 

Nově zvolen, funkcionáři volbu přijali. 

 

Na této valné hromadě byl stanoven členský podíl 200,-. Rovněž bylo usneseno vypsat vnitřní 

půjčku na počáteční výdaje, ta vynesla 25.400,-(ve staré měně). 

 

Zapsáni do společenstevního rejstříku u Krajského soudu v Jihlavě dne 6.7.1949 vzniklo 

v naší obci JZD. Bylo to JZD I.typu. Ke konci roku 1949 mělo JZD cca 45 ha půdy. 

Předběžně byly do JZD vzneseny 2 stodoly v ceně 32.000,- a stroje ke společnému obdělávání 

v ceně asi 11.000,-. Dobytek- 4 páry koní, 14 krav, 36 ks drobného hospodářského dobytka, 5 

prasnic. 32 ks vepřového žíru zůstal vlastnictvím držitelů. Členové JZD z řad dělníků, ženy i 

muži pomáhali rolníkům- členům JZD sklízel úrodu bez nároků na odměnu. Tím se chtělo 

dokázat ostatním rolníkům, že společná práce má své výhody. Naši rolníci- členové JZD byli 

se všemi pracemi v předstihu, a protože to bylo natrvalo neúnosné, byl po různých debatách  o 

poradách s funkcionáři OV KSČ a Okresní družstevní radou do našeho JZD vyslán instruktor 

z ministerstva zemědělství, s.Oluštil, který byl ve stálém styku s rolníky- členy JZD a 

přesvědčoval je o společném obdělávání pozemků. Jemu se také podařilo, 24.3.1950 poprvé 

vyjely čtyři páry potahu a 6 lidí ke společnému setí jařin. Byly také učiněny kroky k nákupu 

zemědělské techniky. Obdrželi jsme traktor Z 25, mlátičku 50, tříradličný pluh za traktor, 

samovazací lis k mlátičce a elektrický motor, jeden vlečný vůz za traktor. 

 

I když pozemky byly od r.1925 zcelené, práce i pěstování plodin bylo obtížné. Proto bylo na 

členské schůzi JZD 4.srpna 1950 usneseno požádat nadřízené orgány o povolení technicko-

hospodářské úpravy půdy. Žádosti bylo vyhověno a JZD vzrostlo o půdu obecní a faraskou na 

97 ha. Při vyhlašování honů na veřejné schůzi byla veliká bouře z řad nespokojenců a dík 

uvědomělému a jednotnému postupu členů KSČ a JZD byla technicko-hospodářská úprava 

schválena a vešla v platnost. A zase se našli jednotlivci, kteří kolíky ohraničující hranice dílů 

vyházeli, a tak nastaly veliké nepříjemnosti vedení JZD i samotným rolníkům. Zemědělci 

přestali mít zájem o péči o pole, nehnojili je, zemědělská výroba začala rapidně klesat. V roce 

1951 počala se členská základna zvětšovat, zvláště o zemědělce s úpadkovým hospodářstvím. 

Půdní základna se zvětšovala, a tak se v r.1951 provedla druhá úprava pozemků. Tím družstvo 

přešlo na II.typ hospodaření. Pole se obdělávalo společně, ale dobytek nebylo kam hromadně 

ustájit.V adaptované cihelně byly umístěny slepice a část vepřového žíru, ale hovězí dobytek 

nebylo kam ustájit. Ten byl ponechán u jednotlivých držitelů a krmivo bylo přidělováno 

z honů a zásob JZD. Bylo to neekonomické, družstvo to zatěžovalo a stávalo se, že 

ošetřovatelé dávali přednost dobytku vlastnímu, záhumenkovému, před dobytkem společným. 

Bylo naléhavě nutné postavit kravín, a tak jeho stavba počala v r.1951 v polovině léta. Na 

stavbě kravína a na adaptaci cihelny odpracovali členové JZD a Českého svazu mládeže 

stovky brigádnických hodin ve svém volném čase o sobotách a nedělích. 

 

11.března 1951 byl přijat provozní řád III.typu. 20.května 1953 mělo JZD 34 členů (z toho 18 

bezzemků). V roce 1955 obhospodařovalo 29 členů 184 ha zemědělské půdy, v roce 1960 

obhospodařovalo 118 členů 546 ha zem.půdy. 

 

K 1.1.1978 se sloučilo JZD Rokytnice n. R. s JZD Markvarticích. JZD v té době 

obhospodařuje 1.258 ha zem.půdy. Předsedové JZD v Rokytnici od r.1949:Antonín Blažek, 

František Auer, Karel Zvěřina, Jirovský, Karel Zvěřina, Jan Souček. Od r.1974 zastává funkci 
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předsedy sloučeného JZD Bohumil Týma. Po jeho odchodu do důchodu od r.1979 zastává 

funkci předsedy ing.Vlastimil Klusák, od 24.2.1984 je pověřen touto funkcí Karel Bednář. 

 

Investiční výstavba 
Starý kravín- Blažek 

Drůbežárna- Auer 

Nový kravín- Souček 

Kolna, váha- Souček 

Dílny, posklizňová linka- Týma 

Stará bramborárna, sil.žlab- Týma 

Administrativní budova- Týma 

Cesty ve středisku- Týma 

Silnice Markvartice-Rokytnice- Týma 

Areál Spol.zeměděl.podniku- Týma 

Výkrmna prasat- ing.Klusák 

Počátky dílen- ing.Klusák 

Silážní žlab Chlístov- ing.Klusák 

Odchovna mladého dobytka Chlístov- ing.Klusák 

Dokončení dílen- ing.Bednář 

Nová bramborárna- ing. Bednář 

Seník- ing.Bednář 

Silnice-Chlístov-Markvartice- ing.Bednář. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno v radě MNV dne 19.4.1990. 

 

 


