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Rok 1978 – 1981
Život v obci řídil MNV, který byl zvolen v r. 1976 a pro uvedené volební období měl 29
poslanců zvolených podle návrhů jednotlivých společenských organisací, 2 poslance
ONV a 1 poslance KNV.
MNV měl pro 6. pětiletku v akci Z naplánováno 9 akcí, z nich byly 4 akce splněny, 2
akce jsou rozestavěny a k realizaci 3 akcí nebylo vůbec přikročeno.
Ukončené akce:
1. odstavné pruhy na silnici na Sasině
2. parkoviště u restaurace „U Labutě“
3. uvedena do provozu restaurace „Morava“
4. dvě lávky přes řeku Svitava
Rozestavěné akce:
1. stavba mateř. školy pro 90 dětí s termínem dokončení v r. 1982
2. tělocvična pro zákl. školu, termín dokončení – r. 1984
Nezahájené akce:
Prodejna potravin v Podhradiští
přístřešek u jeslí
výstavba I. etapy vodovodu
Zdůvodnění:
Stavba prodejny nebyla započata, protože se nepodařilo zajistiti projekční dokumentaci
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a ONV Blansko na tuto stavbu nebyly pro 6. pětiletku přiděleny finanční prostředky.
Otázka vodovodu byla po celé volební období řešena ve spolupráci s ONV. Jednalo se o
zajištění projektové dokumentace a zajišťování vodních zdrojů. Zpracování technické
dokumentace se s potížemi podařilo zajistit až na 7. pětiletku u JmVAK.1

1

Jihomoravské vodovody a kanalizace

Kromě plánovaných akcí byla do akcí Z zařazena výstavba kanalizace a panelové
vozovky v trati „Na Záhonech“. Tato práce byla dokončena v r. 1979.
Jaké byly finanční náklady a jaká vznikla hodnota nového díla:

fin. nákl.

hodnota díla

(v tis. Kčs)

(v tis. Kčs)

Vodní lávky

184

236

Doprava + odstav. pruhy

111

178

Obch. + služby – restaurace

526

843

2 848

3525

akce

Školství (MŠ + tělocvič.)

V akcích Z odpracovali naši občané za celé volební období 26 633 hodin.
V rámci údržby bylo odpracováno v akcích Z 117 472 brigádnických hodin, což
představuje hodnotu díla 1 465 000 Kčs. Byla provedena přestavba a generální oprava
domu č.p. 43 na prodejnu „Zeleniny a ovoce“, v prodejně
(str. 390)

Masna bylo zavedeno ústřední topení, centrální lednice a provedena rekonstrukce
sociálního zařízení.
V bytové výstavbě bylo postaveno 18 bytových jednotek, včetně kotelny, čističky vody
a nové komunikace.
V neinvestiční části na zvelebování životního prostředí se zapojili občané, mládež a
složky Národní fronty.
Pro politicko-výchovnou činnost byl vždy na každý rok zpracován „Jednotný plán
kulturně výchovné činnosti“, který vycházel z volebního programu. Podíl na jeho
zpracování měli členové kulturně školské komise, Sbor pro občanské záležitosti,
společenské organizace, místní školy, rozhlasový kroužek při MNV a místní kino.
V naší obci jsou dva závody:
1. Vlněna, nár. podnik, textilní továrna.

Plán výroby zboží v r. 1980 byl splněn na 100,7%. Nárůst výroby v r. 1980 činil proti r.
1975, tedy za 6. pětiletku 86,3%.
Průměrný výdělek na 1 pracovníka byl 2 267 Kčs. Produktivita práce byla splněna na
100,7%.
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Také plán exportu byl nejen splněn, ale překročen. Činil v r. 1980 102%.
Šestá pětiletka byla n. p. Vlněna ve Svitávce splněna již 15. prosince 1980 a překročena
ve výrobě zboží o 4,628.000 Kčs.
Na přestavbu závodu, vč. strojového parku bylo investováno v r. 1980 6,204.000 Kčs.
V socialistické soutěži bylo zapojeno 86,7% zaměstnanců závodu, zapojených v osmi
kolektivech brigád socialistické práce (BSP) a 4 brigády KR.
V r. 1978-1980 bylo podáno 8 zlepšovacích návrhů se společenským přínosem 893 tis.
Kčs.
V oblasti péče o pracující bylo během 3 let investováno:
v r. 1978

-

253 tis. Kčs

1979

-

226 tis. Kčs

1980

-

210 tis. Kčs

tj. celkem:

689 tis. Kčs

Na sdružené prostředky – výstavba MŠ – bylo celkem uvolněno 3 mil. Kčs. V r. 1980
bylo přepraveno 340 tun materiálu pro výstavbu MŠ a ujeto 710 km, v r. 1979
přepraveno 77,5 tun materiálu a ujeto 476 km.
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V r. 1978 zřídil závod Vlněna druhé oddělení jeslí (mikrojesle), nákladem 102 tis. Kčs.
Na provoz jeslí poskytuje ročně 25.000 Kč,, a kromě toho financuje pomocný personál.
V tomto roce byla také zahájena výstavba čistící stanice, která zajistí čištění odpadních
vod i z obce Svitávky, nejen ze závodu Vlněna.
Od r. 1981 byla čistíci stanice předána do zkušebního provozu.
V r. 1981 měl závod 547 pracovníků, z toho 178 mužů a 369 žen.
Do soc. soutěžení je zapojeno 469 osob, což činí 85,7% pracujících.

Bylo vyrobeno 1,278.540 m látek v hodnotě 107.982 tis. Kčs (výr. zboží splněna na
100,6%), z toho:
- vlnař. tkaniny

793 060 m

- plyše, uměl. kožeš. 284 908 m
- nábytk. plyše

200 572 m

Do soc. zemí bylo vyvezeno zboží v hodnotě 1 584 tis. Kčs.
do nesoc. zemí

- II -

10 932 - II -

tržní fondy (Textil, Prior) - II -

14 711 - II -

zbytek do výrob. fondů (podniky Kras, OP a pod.)
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Průměrný výdělek na 1 prac. = 2 298 Kčs.
Produktivita práce splněna na 103,9%.
Mimo svitaveckých občanů dojíždějí do zaměstnání pracovníci ze 49 obcí buď
autobusem, vlakem nebo i svými dopravními prostředky.
V péči o pracující bylo investováno 508.354,- Kčs.
Závodní zdravotní zařízení zaměřuje svoji činnost na prevenci. Lázeňská léčba byla
poskytnuta 18 pracovníkům.
V listopadu proběhl prodej látek pro zaměstnance za snížené ceny o 50%.
Z FKSP2 bylo bezúročně půjčeno 12.500,- Kčs.

2. Univa, okresní průmyslový podnik – kovovýroba Svitávka je jedna z provozoven
Univy Blansko.
Hlavním pracovním programem 19 pracovníků kovovýroby je výroba některých dílů
k topným tělesům a el. radiátorům, které se kompletují v OPP Blansko. Někteří
pracovníci se podílejí na výrobě kovové části podnosových zámků, které kompletuje
další provozovna Univy. Jeden ze zaměstnanců pracuje na výrobě dílců pro n. k. ČKD,
provozovna Letovice.

2

Fond kulturních a sociálních potřeb
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Kovovýroba Svitávka, jako jediný podnik v naší republice zajišťuje formou dobírek
zasílání náhradních dílů na opravy infrazářičů Univa 713 a jejich servis.
V roce 1974 vznikla v provozovně brigáda socialistické práce (BSP) pod vedením
soudruha Blažka. Pracovníci, členové BSP jsou čestnými dárci krve, držitelé bronzové
plakety Dr. Janského. Pravidelně se zúčastňují soutěže „ZZ“ a svojí prací mohou být
příkladem ostatním. Kolektiv BSP má patronát nad I. mateřskou školou, kde zajišťují
menší opravy hraček, údržbu a pod.
Všichni pracující z Kovovýroby se zúčastňují různých akcí, jako je jarní úklid obce, oslavy
májových dnů, VŘSR.
Velkým pomocníkem MNV při plnění a zajišťování různých akcí politických,
hospodářských a kulturních je Národní fronta, kterou tvoří společenské organizace a
zájmové složky, vedené s. Miladou Halamkovou, po její nemoci s. Plevačem.
V naší obci jsou v Národní frontě sdruženy tyto organizace:
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1. Tělovýchovná jednota Sokol
2. Svaz požární ochrany
3. Český svaz žen
4. Český červený kříž
5. Svaz čsl.-sov. přátelství
6. Český svaz invalidů
7. Socialistický svaz mládeže
8. Svazarm
9. Český myslivecký svaz
TJ Sokol – členská základna k 31.12.1981 čítá celkem 252 členů, z toho 119 dospělých,
31 dorostu a 102 žáků.
Členskou základnu tvoří 141 mužů a 111 žen.

Akce v r. 1980:
- během roku získáno 15 odznaků BPOV3, 5 odznaků PPOV4,
- pořádání 2 sportovních turnajů
- tělovýchovné odpoledne
- šest vycházek – výletů
- přednáška s besedou
- 6 tanečních zábav
Největší tělovýchovnou akcí byl nácvik na Čsl. spartakiádu.
Členové TJ Sokol se podíleli na brigádnických akcích. Byly to:
Brigáda na údržbě tělových. zaříz.

810 hod.

brigády na akcích Z

200 hod.

pomoc zemědělství

25 hod.
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Úkoly řešené výborem TJ Sokol:
1. Obsazení místa správce sokolovny - byla přijata s. Procházková
2. Dokončení elektroinstalace a rekonstrukce jeviště v hodnotě cca 215.000,- Kčs.
Financováno OV ČSTV5.
3. V hrubé stavbě provedení přístavby k bytu sokolnice (soc. zařízení) – 15.000,- Kčs
4. Jednání o výstavbě kabin pro oddíl kopané v akci Z.
5. Generální úklid hřiště a přilehlých prostranství před místní spartakiádou.
6. Místní spartakiáda 1. 6. 1980. Příspěvky TJ cvičencům v hodnotě 2.050,- Kčs.
7. Nákup nového tělocvičného nářadí.

Svaz požární ochrany pracoval dle celoročního plánu:
1. Proškolil prohlídkové skupiny objektů.
2. Členové vykonali 420 prohlídek v obytných budovách, 25 prohlídek v celoročních
menších provozovnách
3. Bylo provedeno 10 školení dle výcvikového plánu pro r. 1980
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Buď připraven k práci a obraně vlasti
Připraven k práci a obraně vlasti
5
Okresní výbor Československého svazu tělesné výchovy
4

4. Šest praktických příprav na soutěž požárních družstev
5. Dvě námětová cvičení v obci za účasti pož. sborů Sebranice a n. p. Vlněna.
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6. Dále bylo provedeno zapojení družstva mužů do soutěže požárních družstev
v Kladorubech.
7. Účast na dalších námětových cvičeních v Kochově, Vískách a v Letovicích.
8. Pořádání tanečné zábavy
9. Pomoc při živelné pohromě: 29. července byly zaplaveny při průtrži zahrady a
sklepy. Voda se vyčerpávala dva dny.
10. Závazky k 35. výročí Osvobození:
odprac. 150 hod. při stavbě mateř. školy
- II -

150 hod. při údržbě požár. zbrojnice

- II -

280 hod. při údržbě pož. techniky

Český svaz žen – v r. 1980, t. j. v jubilejním roce 70tého výročí založení Mezinárodního
dne žen zařadily ženy do své činnosti následující akce:
1. V únoru byl uspořádán ples ČSŽ
2. Kurs ručních prací
3. Akce „Setkání tří generací“
4. Kurs studené kuchyně
5. Zapojení členek do nácviku na spartakiádu, skladba „Cvičení s dětmi“
6. Další akce jako:
sběr surovin, poskytnutí fin. příspěvku 9 žákyním na cvičení na CS v Praze, oslava
MDD, práce s PO, získány 2 cvičitelky pro TJ Sokol.
V ČSZ je celkem 94 žen, z toho 32 čestných členek.
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Český červený kříž – základní organizace (ZO ČČK) ve Svitávce má v r. 1980 celkem 180
členů, z toho 154 žen a 26 mužů.
Věkové rozdělení bylo následující:
6 členů do 18 let

22 členů do 30 let
73 členů do 50 let
39 členů do 65 let
40 členů nad 65 let
Tuto základnu tvoří:
121 dělníků
35 úředníků
2 lékaři
12 zdrav. sester
10 učitelů.
Z tohoto přehledu je vidět, že pro práci v ČČK je třeba získávat hlavně mládež.
Závazky pro r. 1980 byly plněny takto:
1. V dobrovolné zdravotnické práci bylo odprac. 150 brig. hodin
2. V pečovatelské službě pracují 2 členky
3. Čestné dárcovství krve – 25 dárců
4. Odprac. 80 brig. hod. na zvelebení obce
5. – II -

50

- II -

v akci Z

6. Uspořádán ples ČČK
7. Uspořádána přednáška „Sběr léč. bylin a jejich použití“.
8. Dvě členky pracují ve Sboru pro obč. zál.
9. Dvě členky jsou členkami zdrav. družiny
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Svaz československo-sovět. přátelství.
Počet členů organizace je 120, z toho 58 členů je starších 60 let.
Akce SČSP:
1. Uspořádán „Leninský večer“ (22. 4. 1980), po něm přednáška „Ústava SSSR“.
2. Spolupráce se ZDŠ ve Svitávce, věnovány ceny do soutěže „O zemi, kde zítra již
znamená včera.“
3. Byla uspořádána prodejní výstavka sovětské knihy (6.11.)
4. Uskutečnily se oslavy Měsíce československo-sov. přátelství.

5. Koncert na ukončení MČsSP.
6. Zajišťování aktuálních informací ve skříňce SČSP.

Český svaz invalidů se dle svých možností snaží pomoci a zapojiti se do kulturněpolitického života v obci.
V akci Z bylo jeho členy během roku odpracováno 308 hod., na pomoc zemědělství 230
hod.
Nasbíráno bylo 279 q železa, 61 kg barevných kovů, 22 kg papíru, 17 kg textilu, 83 kg
léč. bylin a 753 ks kožek.
Byly uspořádány 3 zájezdy „Za krásami naší vlasti“ a 2 zájezdy do brněnského divadla.
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Sbor pro občanské záležitosti – provází naše občany od kolébky až k jeho posledním
dnům. Pracuje v něm 13 obětavých občanů:
Maršálková Zdena – vybírá vhodné písně pro obřady, nacvičuje je se zpěváky a
obstarává hudební doprovod všech obřadů.
Nečasová Eliška – zpěvačka ; kromě toho provádí společně s Blahovou Emilií osobní
návštěvy s blahopřáním u svitaveckých občanů starších 80 let. Zajišťují květiny i věcné
dárky pro tyto příležitosti.
Graciasová Ladislava – zpěvačka
Okáč Fr.a Kupsa Lad. – zpěváci
Bílek Otto – zpěvák, hudební doprovod na housle
Dyšková Jitka – hudeb. doprovod, housle
Egerová Kv. a Kupsová Drah. – zajišťují blahopřání s květinovými dary k význačným
životním jubilům občanů.
Hájek Rudolf – výzdoba při obč. pohřbech
Miřijovská Marie – matrikářka
Medunová Emilie – osobně zve rodiče na obřad „Vítání občánků do života“ a obřad
organizuje.
Šaršonová Alexandra – předsedkyně sboru. Organizuje průběh všech obřadů, zajišťuje
fotografa, vývěsné skříňky, atd.

Tesařová Františka – provádí smuteční rozloučení se zemřelými občany, zastává funkci
občanského školeného řečníka.
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Během r. 1980 narodilo se celkem 24 dětí. Z nich bylo 23 vítáno Sborem pro obč.
záležitosti na čtyřech slavnostních obřadech hromadně, 1 dítě individuálně.
Program na tyto obřady pomáhají zajišťovat soudružky učitelky z mateř. školy.
Odevzdávají se malé upomínkové dárečky, kytička a je proveden zápis do pamětní
knihy.
Předávání občanských průkazů je další z akcí, zajišťovaných Sborem pro obč. záležitosti
a stalo se pěknou vzpomínkou pro patnáctileté dívky a chlapce. Na tento obřad jsou
zváni jejich rodiče, učitelé i zástupci veřejného života v obci. Noví držitelé obč. průkazů
dostávají malé dárky a je proveden zápis do pamětní knihy.
Zvláště vysoce hodnotný a kvalitní program je připravován na uzavírání sňatků. Těch
bylo v r. 1980 na MNV ve Svitávce uzavřeno 20.
Jubilejní akce: během roku 65 návštěv u jubilantů, písemných blahopřání bylo předáno
136, místním rozhlasem 211.
Slavnostně proběhly oslavy 4 stříbrných a 2 zlatých svateb, z toho 1 v Sebranicích.
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Připravuje se i program na rozloučení s branci při předávání povolávacích rozkazů.
V měsíci lednu 1980 vystoupily členky Sboru v televizním programu „Zpívá celá
rodina“, kde se umístily na druhém místě.
V měs. březnu uspořádána akce a hudební a pěvecké vystoupení pro Pramen
Boskovice, pro důchodce v Rudné a Sebranicích, v květnu pro důchodce v Knínicích.
35. výročí našeho osvobození oslavil Sbor slavnostním kulturním programem.
Každoročně je prováděna návštěva v místním Domově důchodců při příležitosti oslav
MDŽ a při ukončení roku.
Besedu s nastávajícími matkami provádí individuálně členka Sboru a je porodní
asistentkou.
Pečlivě a s radostí byl připravován program na 4 sjezdy rodáků, na které se sjelo 102
účastníků.

Pamětní kniha je pečlivě vedena a vždy připravena k pamětnímu zápisu.
Výměna zkušeností byla se Sborem pro obč. záležitosti v Břeclavi.
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Práce Osvětové besedy (OB), byla zaměřena na několik úseků:
1. Mimoškolní vzdělávání – přednášková činnost. Byly uskutečněny přednášky
- Výstup na Himalaje
- Význam léčivých rostlin
- Myslivost a ochrana přírody
- Vyprávění o SSSR.
Kromě toho probíhaly pravidelné přednášky pro rodiče žáků ZDŠ a to přednášky
odborné i politicko-výchovné.
V obci pracuje rozhlasový kroužek OB, jeho práce je pravidelná a úroveň vysílání velice
dobrá, jsou zajišťovány rozhlasové relace ke všem významným výročím a občané jsou
pomocí a prostřednictvím rozhlasu informováni o všech aktuelních událostech.
2. Úsek zájmové činnosti – OB pomáhá
- při zajišťování oprav hudebních nástrojů členům dechové hudby,
- byl doplněn notový materiál pro dech. hudbu
- byl uskutečněn kurs ručních prací (drhání)
- byl zorganizován festival dětských filmů, spojený se soutěží výtvarných prací.
Společně s kulturně školskou komisí MNV byla věnována pozornost úrovni tanečních
(str. 404)

zábav, jejich organizaci i pořadatelské službě.
Členové OB se zapojili do všech významných prací a akcí v obci.

Školství
V naší obci jsou následující školy: Mateřská škola I a mateř. škola II, základní devítiletá
škola a lidová škola umění.

Mateřská škola I
Během r. 1980 ji navštěvovalo 30 dětí zaměstnaných matek. Kapacita MŠ I je 20 dětí, to
znamená, že je zde 10 dětí nad stav. Je proto práce v této škole náročná jak pro
personál, tak pro děti.
Zdravotní stav dětí je celkově dobrý, nevyskytla se žádná infekční nemoc. Všechny děti
byly prohlédnuty dětskou lékařkou a zubním lékařem. Každý den byly dětem podávány
fluoridové tablety proti zubnímu kazu. V přiměřené míře a podle podmínek školy byly
děti otužovány, hlavně dostatečným pobytem na čerstvém vzduchu, přiměřeným
oblékáním a pobytem v nepřetopených, vyvětraných místnostech.
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V průběhu celého roku byly děti seznamovány se všemi významnými výročími a
událostmi.
Společně s Lidovou školou umění byla připravena pásma básní, tanečků a písní,
návštěva dětských filmů našich a sovětských. Děti rovněž během roku vystupovaly
několikrát s pásmem básní při slavnostním „Vítání občánků do života“ na MNV.
Mateřská škola pracovala podle nové koncepce předškolní výchovy.
Z důvodu modernizace školy byla v předcházejících letech hospodářská opatření
zaměřena na další vylepšení prostředí. Škole jak po stránce výchovné, tak i
hospodářské pomáhal výbor Sdružení rodičů a přátel školy.
Zaměstnanci školy:
Gebelová Anna – ředitelka školy
Zemánková Milada – učitelka
Dvořáková Hana – ved. škol. stavování
Kupsová Milosl. – kuchařka
Konečná Vlasta – školnice
Tesař Stanislav – topič
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Mateřská škola II
Ve škol. roce 1979-1980 ji navštěvovalo 26 dětí, z toho 14 dívek a 12 chlapců.
Velmi dobře pracoval výbor Sdružení rodičů a přátel školy, který spolupracoval i se ZDŠ.

Práce mateř. školy i SRPŠ byla zaměřena na přípravu dětí pro první třídu ZŠ. Formou
pedagogických přednášek a besed šířilo Sdružení rodičů a přátel školy mezi ostatní
rodiče pedagogickou osvětu. Brigádnická pomoc rodičů byla plně soustředěna na
výstavbu nové mateřské školy.
Při MŠ II pracuje hudebně recitační kroužek, jehož členové pravidelně přispívají do
relací rozhlasového kroužku k významným výročím. V rámci školy se uskutečnila
besídka dětí k MDŽ. Společně s pionýry ZŠ se uskutečnila besídka a proběhla oslava
Mezinárodního dne dětí.
Velmi významnou akcí roku byla Československá spartakiáda. Ze II. MŠ se zapojilo do
nácviku 14 rodičů s dětmi, byla nacvičována sklatba pro rodiče a děti. Sklatbu nacvičila
s . Jana Šafránková, ředitelka MŠ II. S touto sklatbou vystoupili na: místních
spartakiádách ve Svitávce a v Drnovicích, okrskové spartakiádě v Rájci-Jestřebí a na
okresní spartakiádě v Blansku.
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Od 1. 9. 1980 byl na základě hygienické kontroly snížen počet dětí, proto bylo k 1. 9.
1980 do MŠ II zapsáno jen 23 dětí, z toho 8 dívek a 15 chlapců.
Škola je umístěna v budově MNV, má 4 místnosti, sociální zařízení a šatnu a rozdělovnu
jídla. Vlastní kuchyň nemá, vaří se v MŠ I, jídlo se dováží.
Zaměstnanci školy:
Šafránková Jana – ředitelka,
Lepková Libuše – učitelka
Maršálková Marta – školnice, uklízečka a převažečka stravy.
V r. 1980 dosáhla MŠ II v oblasti předškolní výchovy i mimoškolní činnosti dobrých
výsledků. Byla prohloubena spolupráce s učitelkou 1. třídy ZŠ a s Lidovou školou umění,
dále byla rozvíjena družba s MŠ v Okoličné na Slovensku, uskutečnilo se setkání
ředitelek obou škol.
Byla zdokonalena vybavenost školy, zakoupena lednička, provedeny nátěry průlezek na
školní zahradě, dětského kolotoče. Byly zakoupeny nové hračky pro hry venku

(koloběžky, vozíky, pracovní nářadí). Škola také obdržela nové pomůcky pro výuku
podle nových osnov.
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Základní škola od 1. 1. do 30. 6. 1980 měla počet tříd 12, celkem žáků 314, z toho 142
dívek a 172 chlapců;
Personální obsazení – učitelé dle postupných ročníků:
Postup. ročník

třídní učitel

1.

Zapletalová Jarmila

2.

Vitouchová Květa

3.

Věrná Blanka

4.

Koudelková Jana

5.

Sychrová Dobroslava, ve II. pol. – Šoch Aleš

6. A

Čada Jaroslav

6. B

Palán Kamil

7. A

Sehnalová Alena

7. B

Horníček Jiří

8. A

Křížová Stanislava

8. B

Řehulová Stanislava

9.
Škol. družina -

Cetkovská Jarmila
Musilová Jitka
Kupsová Drahomíra

Správ. zaměstnanci -

Zemene Čeněk
Chlupová Marie
Bednářová Drahomíra
Hrubá Františka

Ředitelka školy

Slámová Slávka

Zástupkyně ředitele

Grulichová Marie

(str. 409)

Začátek kalendářního roku 1980 zastihl místní základní devítiletou školu v přípravě

hodnocení 1. pololetí školného roku, i v plnění úkolů daných plánem práce v šesti
hlavních oblastech ministerstvem školství ČSR na období 1976-1980. Ke každé
z uváděných oblastí obsahoval plán práce řadu konkrétních úkolů.
Šlo o další posilování socialistického charakteru školy, o zvyšování účinnosti výchovně
vzdělávacího procesu, o prohloubení polytechnického charakteru školy, zajišťování
zvyšování odborné a politické úrovně připravenosti členů pedagogického kolektivu, o
prohloubení řídící a kontrolní činnosti a konečně o řadu dalších úkolů, vytýčených na
úseku materiálně technického vybavení školy.
Celkově bylo v pedagogické radě na závěr 1. pololetí konstatováno, že všechny úkoly,
vytýčené plánem práce, byly splněny a navíc byla zajištěna řada dalších akcí, zejména
v oblasti ideově výchovné.
Od. 3. do 11. ledna 1980 se žáci sedmých tříd zúčastnili lyžařského výcviku, pod
vedením s. uč. Horníčka a s. uč. Koudelkové. Tento výcvik začíná mít na škole tradici,
poprvé se uskutečnil před dvěma roky a s. uč. Horníček byl vyškolen jako instruktor.
(str. 410)

11. ledna 1980 proběhlo zdařile zimní branné cvičení. V rámci bohatého tělovýchovně
branného programu proběhl i slavnostní slib jisker 3. třídy u známého památníku
partyzánů u Nýrova. Akci připravil v úzké spolupráci s jednotkou lidových milic (LM)
patronátního závodu Vlněna skupinový vedoucí pionýrské organizace SSM s. uč. Čada,
a předmětová komise tělesné a branné výchovy. Počasí bylo sice mrazivé, ale celá akce
zanechala v dětech hluboký dojem. Svědčily o tom velmi zdařilá slohová cvičení a
výkresy, které zachycovaly především slavnostní akt skládání slibu pod salvou výstřelů
ze samopalů lidových milic. Nechyběl ani horký čaj, připravený v polní kuchyni. Ten se
jistě se sebelepším čajem, uvařeným doma maminkou, nedal srovnat.
Pro 2. pololetí škol. roku byla vyhlášena soutěž k 35. výročí osvobození. Návrh na
jednotlivé úkoly podaly děti samy ve skupinové radě PO SSM. Pod vedením s. učitele
Čady byly úkoly vždycky jedenkrát za měsíc vyhodnocovány. Nejlepší třídy byly
nositelem vlaječky, která se podle výsledků objevovala na dveřích různých tříd vyššího i
nižšího stupně. Konečné zhodnocení s předáním cen bylo provedeno v rámci oslav 35.
výročí osvobození Sovětskou armádou.
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Při oslavách Vítězného února, probíhaly besedy, relace, exkurze do závodu Vlněna,
návštěva filmového představení. Přímo práce vyučujících byla zaměřena k objasňování
významu vítězství pracujícího lidu v naší republice.
K měsíci březnu patřily tradičně oslavy Mezinárodního dne žen (MDŽ) a Dne učitelů.
Okresní vyznamenání k tomuto učitelskému svátku obdržela s. uč. Křížová Stanislava,
ze správních zaměstnanců s. Chlupová Marie, dlouholetá uklízečka školy. V rámci
okresních oslav MDŽ byla předsedou ONV. s. Přibylem přijata v delegaci žen i s .
Kupsová, vychovatelka ve školní družině.
Celý měsíc duben byly konány intenzivní přípravy k okresnímu kolu soutěže „O
partyzánský samopal“, jehož pořadatelem byla pionýrská skupina naší svitavecké školy.
O této soutěži bylo hodně pochvalného napsáno i v okresním tisku. V roce 1981 přijme
naše škola společně s PO organizaci krajského kola této významné tělovýchovně
branné soutěže.
V květnu to byly především oslavy 35. výročí osvobození, které ovlivnily ideověvýchovnou část práce školy.
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Závěrem školního roku všechny třídy uskutečnily školní vlastivědné putování a výlety,
které jim přinesly hodně zajímavých zážitků a poznatků. K Mezinárodnímu dni dětí
(MDD) bylo tradiční přijetí nejlepších žáků u ředitelky školy, spojené s oceněním práce i
výsledků v různých oblastech činnosti i malým pohoštěním. Byli přijati žáci za výborný
prospěch, za umístění v okresním kole různých soutěží, za nejlepší sběr bylin, odpadků,
za práci ve čtenářském kroužku a podobně.
Škola se snažila intenzivně působit i na estetickou výchovu žáků. Byly organizovány a
pořádány výstavky kresebných i rukodělných prací žáků, návštěvy hodnotných
filmových představení. Za žáky dojížděli na besedy spisovatelé a hudební umělci. Děti
navštěvovaly vybraná představení brněnských divadel.
Samostatná zmínka platí Československé spartakiádě 1980. Ačkoliv naše devítiletka
není školou velkou, byly nacvičovány všechny spartakiádní sklatby. Devět starších
žákyň bylo vybráno pro cvičení na Strahově v Praze, doprovázela je s. uč. Křížková.

(str. 413)

Škola si cení navázání družby a přátelství s maďarskou školou na nejjižnější hranici
Slovenska – v Okoličné. V rámci této družby navštěvují se vzájemně nejen učitelé, ale i
žáci obou škol.
Ve škole dobře pracuje i čtenářský kroužek Klubu mladých čtenářů. Byl založen při ZDŠ
v říjnu 1975, s tehdejší šestou třídou a pracovalo v něm přibližně 15 dětí. V práci
navázaly na činnost Klubu mladých čtenářů při nakladatelství Albatros v Praze, který
vyhlašuje pro mladé čtenáře soutěžní úkoly. V tomto roce úkolem sestavit výstavku o
spisovateli našeho kraje. Kroužek putoval po stopách života a práce obou Halasů. Vždyť
František Halas starší se narodil na Sasině a básník Fr. Halas chodil v letech 1909-1912
do svitavecké školy. Děti putovaly po místech, kde Halasovi bydleli po místech her i
práce Halasových. Výstavka měla název: „V krajině dětství dvou Halasů“. Ve druhém
roce vypracovaly děti výstavku o Theodoru Hejlovi, Josefe Vejnychové a o Švabinských
a o K. J. Benešovi, kteří také žili v našem kraji.
Následovaly práce věnované spisovatelům Vysočiny: bratřím Mrštíkům a Janu
Karafiátovi a putování po literárních památnících našeho okresu.
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V roce 1979 tento kroužek ukončil činnost pro Klub mladých čtenářů. Práce kroužku
byly vždy velice příznivě hodnoceny, v celostátním měřítku se umístily vždy mezi deseti
nejlepšími.
Vrcholem činnosti kroužku bylo zřízení Halasovy síně v budově školy. Tuto navštívilo i
hodně škol z Jihomoravského kraje, učitelé z našeho okresu, pracovníci národního a
okresního výboru i význační spisovatelé.
Ve škol. roce 1979-80 nastoupily nové děti a opět se začalo s Halasem. Děti besedovaly
se spolužáky a s přáteli obou Halasů. Pro výstavbu Klubu mladých čtenářů z toho
vzniklo devatenáct vyprávěnek o trojlístku: Fr. Halas, Theo Hejl a Lad. Bednář. Děti opět
poznávají dílo básníka Halase. Nacvičena byla tři literární pásma, k 7. 11., k 25. 2. a
pásmo „Zpívám zpěv míru“, se kterým děti vystupovaly v Sebranicích, v Boskovicích a
na oslavě VŘSR v obci.

Dík za tuto velkou práci skromné učitelce s. Janě Pavlů, která byla iniciátorkou toho, že
děti nejen poznaly význačné spisovatele našeho kraje, ale že si také zamilovaly jejich
krásná díla.
(str. 415)

Pionýrská organizace (PO) – pracuje v ní 18 oddílů s 298 pionýry ze Svitávky, Skalice,
Sebranic a Vísek – žáků ZŠ.
Největší akce: Branné cvičení pod patronací jednotky Lidové milice závodu Vlněna
Svitávka (11. 1. 1980),
Okresní sraz PO (26. 4. 1980),
okresní finále soutěže „O partyzánský samopal“.
Byl uspořádán pionýrský tábor pro 45 dětí v Karolíně, kterého se zúčastnily i děti
družební školy v Okoličné.
Místní národní výbor koupil pro potřeby shromažďování pionýrů dům v blízkosti školy.
Při základní škole je také školní jídelna s kuchyní, v něž se vaří pro žáky školy i učitele a
pracovníky školy. Je umístěna v suterénu budovy místního národního výboru. Vedoucí
kuchařkou je s. Chalupová Libuše, další pracovnice: Makovská Vlasta, Bartáková Bož. a
Dvořáková Hana.
V r. 1980 se uvážilo celkem 42 280 obědů, v hodnotě 151.784.70 Kčs.
Žáci 1.-5. postup. ročníku platí za 1 oběd Kčs 3,-, žáci 6.-9. postup. ročníku Kčs
3.20/oběd, ostatní Kčs 4.20/oběd.
(str. 416)

Hlavní údržbářské práce školy za léta 1976-80:
1. Dokončena výměna dveří i s natěračskými pracemi v hodnotě 21.000,- Kčs
2. V „Síni tradic“ zbudována elektroinstalace a stabilizace výzdoby v hodnotě 5.000,Kčs
3. Provedena adaptace bytu školníka za 20.000,- Kčs
4. Výměna podlah na chodbách – 60.000,- Kčs
5. Výměna linolea ve třídách 15.000,- Kčs

Územní dětské jesle ve Svitávce mají dvě oddělení. Oddělení I má kapacitu 20 dětí a

nachází se v 1. poschodí mateřské školy I ve Svitávce. Oddělení II (mikrojesle)
s kapacitou 10 dětí bylo zřízeno v r. 1978 za pomoci patronátního závodu Vlněna ve
Svitávce.
Ve školním roce 1979-1980 navštěvovalo jesle 36 dětí, t.j. 20% nad kapacitu. Stalo se
tak proto, že n. p. Vlněna potřeboval nové pracovní síly.
V jeslích pracuje jako vedoucí s. Bašinová Marie a dětské sestry Šacherová Anna,
Kvasničková Marie a Navrátilová Miluše, pěstounka Jurná Jana, pomocnice Pučálková
Jiřina a 1 síla jako kuchařka.
Všechny tyto pracovnice jsou zaměstnankyně Okresního ústavu národního zdraví
v Boskovicích. Kolektiv sester jeslí spolu se zaměstnanci Obvodního zdravotného
střediska ve Svitávce získal v r. 1980 titul Brigáda socialistické práce.
Do jeslí dochází pravidelně dětská lékařka MUDr. Irena Chvátalová, provádí pravidelné
kontroly zdravotního stavu dětí i jejich očkování. Čtyřikrát ročně navštěvuje jesle s.
Marie Sáňková, okresní sestra pro jesle, která hodnotí práci s dětmi po stránce
výchovné. Dále navštěvují jesle hygienici, hlavní sestra OÚNZ, okresní dětská sestra a
pracovníci zdravotní výchovy.
V jeslích se pracuje podle nové výchovné koncepce. Po stránce výchovné je u dětí
sledován všestranný rozvoj, t. j. rozvoj tělesný, rozumový, pracovní a výtvarný, mravní
a hygienický. Po stránce citové snaží se pracovnice jeslí nahradit dětem rodinné
prostředí.
Jesle spolupracují s mateř. školou, aby se děti před převedením z jeslí do mateřské
školy seznámily s novým prostředím.

Místní lidová knihovna
Vedení – do r. 1964 Al Vejrosta, od r. 1964 dosud – Marie Grulichová.
V soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“ získala knihovna a tím její její
knihovnice v r. 1968 a 1970 uznání okresního národního výboru, v r. 1972 uznání
Krajského národního výboru a v r. 1975 čestné uznání k 30. výročí osvobození.

Knihovna je umístěna v jedné místnosti v budově MNV, v r. 1969-1971 byla vybavena
novým nábytkem. Roku 1973-74 byla přestěhována knihovna ze Sasiny. Část
převzatých knih byla zpracována a zařazena do půjčovního fondu knihovny, část je
uložena v půdních prostorách budovy MNV. Stalo se tak pro nedostatek prostoru
v místnosti knihovny. Rozšíření prostor místní lidové knihovny je podmínkou dalšího
zkvalitnění práce se čtenáři, rozšíření služby čtenářům a rozšíření půjčovního fondu
knihovny.
Práce knihovny se řídí ročním plánem práce, který je rozpracovaný na jednotlivé
měsíce. Plán obsahuje hlavní cíle i zaměření práce na významná historická, politická a
kulturní výročí, dále doplňování knižního fondu, práci s tiskem, organizace práce a
další.
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Stav knihovního fondu (k 31. 12. 1980)
- Literatura pro dospělé
druh literatury
naučná (zakl. ML)

počet svazků (ks)
56

společensko-politická

691

přírodovědná

196

zemědělská

104

technická

210

jiná

349

krásná

3 730

Celk. pro dospělé čtenáře

5 336

- Literatura pro děti

naučná

217

krásná

1 136

Celk. pro malé čtenáře

1 353

Knihovní fond je pravidelně a plánovitě doplňován, jednak vlastním výběrem přes
prodejnu „Kniha“ v Boskovicích, jednak z darů ministerstva kultury. Roční přírůstek činí
asi 300 svazků.
Knihovna odebírá pro své čtenáře také noviny a časopisy, celkem 11 pravidelně
vycházejících titulů novin a časopisů.
Počet čtenářů k 31. 12. 1980 – celk. 410, z toho do 14 let 158, 15-19 let 56, starších
196.
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V knihovně je zřízen koutek politické literatury, shromažďující aktuální materiály. Je
využíván především studenty a posluchači stranického vzdělávání.
Za rok 1980 si čtenáři přečetli z naší knihovny 10.020 knih.

Péče o zdraví občanů
Zdravotnické středisko Okresního ústavu národního zdraví v Boskovicích, se sídlem ve
Svitávce, mělo v r. 1980 tato oddělení:
Všeobecné

-

MUDr. Jan Špička
sestra Jitka Hasoňová

Zubní

-

MUDr. Pavel Loskot
sestra Marie Prokopová (do 30.8.)
sestra J. Brabcová (od 1.9.1980)

Dětské

-

MUDr. Irena Chvátalová
sestra Frant. Nováková

Dále pracuje ve středisku geriatrická sestra Magda Věžníková.
Byly vykonány lékařské prohlídky dětí ze základní a mateřských škol.
(str. 421)

Stejně tak byl ošetřen chrup všem školním dětem.
Lékařská vyšetření i ošetření stejně jako léky i hospitalizace pacientů, jsou poskytovány
úplně zdarma.

Sociální jistoty a zabezpečení občanů
V naší obci pobírá měsíčně starobní nebo invalidní důchod kolem 600 občanů. To je
téměř jedna třetina obyvatelů obce. Za r. 1980 byla jim na důchodech vyplacena částka
6,548.642 Kčs.
I když v obci žije značný počet důchodců, velká část z nich ještě brigádně pracuje.
Místní národní výbor získal částku 35.000 Kčs na naléhavé sociální účely. Z toho 8 osob
dostává celkem měsíčně částku 1.450 Kčs, je to měsíčně opakovaná výpomoc pro
nemocné TBC a cukrovkou.
Dvakrát ročně je místním národním výborem vyplácena 25 důchodcům jednorázová
finanční výpomoc v částce 5.200 Kčs.
9 až 12 důchodců pobírá od MNV příspěvek na obědy v částce 600,- Kčs.
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Dále je poskytována sociálně slabým občanům t.zv. věcná výpomoc. Týká se zakoupení
uhlí, šatstva a j.
Pro přestárlé občany, kteří nikoho nemají nebo rodina jim nemůže poskytnout
potřebnou pomoc a zabezpečí, máme

Domov důchodců
Stav jeho obyvatel je 32, z toho 10 mužů a 22 žen. Polovina z těchto obyvatel je z části
nepohyblivá, 10 je trvale připoutáno na lůžko. Tento stav se ročně asi z 50% vymění –
úmrtnost. Průměrný věk obyvatel je 79,4 let.
Stálých pracovníků v domově důchodců je 9. Jednou týdně do DD dochází na dvě
hodiny lékař, provádí prohlídku všech obyvatel, ordinuje léky a odborná vyšetření
v nemocnici v Boskovicích. Jedenkrát ročně se provází preventivní prohlídka všech
obyvatel Domova.
Pro pohyblivé obyvatele se konaly dva zájezdy, spojené s prohlídkou historických
památek.
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Občané obce pamatují také na svoje zabezpečení, na zakoupení dražších věcí, na
výstavbu a opravy, na stáří a jiné tím, že spoří.
Roční částka uložená v místní pobočce České státní spořitelny byla za r. 1980
2,569.360.30 Kčs.
Zůstatek na kontech vkladatelů k 31. 12. 1980 je 12,354.233.76 Kčs.

Za kolik Kčs jsme v roce 1980 nakupovali (uvedeno v kg, l, ks)

Maso a masné výrobky:

Kčs/měr. jedn.

Hovězí přední s kostí

17,-

hovězí přední bez kostí

20,-

hovězí zadní bez kostí

29,-

hovězí svíčková

40,-

vepřový bok

20,-

vepřová krkovička

28,-

vepřová plec bez kosti

28,-

vepřová ples s kostí

26,-

vepřová pečeně

30,-

vepřová kýta

35,-

vepřová kolena

11,-

vepřová hlava

9,-

telecí maso do obchodu nebylo dodáno

Masné výrobky:

Kčs/měr. jedn.

Vuřty

20,-

špekáčky

25,-

párky

25,-

párky dietní

30,-

moravské klobásy

25,-

ostravské klobásy

42,-

trampská cigára

32,-

debrecínské párky

28,-

spišská klobása

50,-

čabajská klobása

70,-

trvanlivý salám

25,-

turistický salám

32,-

inovecký salám

40,-

lovecký salám

70,-

uherský salám

90,-

salám Vysočina

60,-

salám selský

45,-

Speciální masné výrobky:
Debrecínská pečeně

60,-

anglická slanina

35,-

moravské uzené maso

60,-

kladenská roláda

36,-

Vařené masné výrobky:
Domácí jaternice

16,-

domácí kroupová jelita

13,-

tlačenka masová světlá

25,-

vařený vepř. lalok paprikov.

30,-
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Ostatní zboží:

Kč/měr. jedn.

Mléko egalizované

2,-

mléko plnotučné

3.10

mléko trvanlivé

5,-

cukr mletý

7.30

cukr kostkový

8,-

cukr krystal

7.20

mouka hrubá

3.80

mouka polohrubá

3.50

mouka polohr. speciál

4.90

mouka hladká

3.20

mouka hl. extra spec.

4.20

máslo

40,-

med

30,-

vejce – letní cena: elite

1.20

- II -

tř. A

1.10

- II -

tř. B

1,-

- II -

tř. C

0.90

vejce – zimní cena

+0.30

olej dle druhu (500 gr.)

15.20

kakao

70,-

chléb kmínový (1 kg)

2.80

chléb podmáslový (-II-)

3,-

mák, I. jakost

28,-
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Počasí
Počasí během roku 1980 mělo mnoho výkyvů. Po vánocích, které byly bez sněhu, se
ochladilo a napadla dosti silná sněhová pokrývka. Sníh však vydržel jen přes měsíc
leden, k jeho konci roztál. Teploty se pohybovaly kolem -6° Cel. do -10° Celsia, jen
dvakrát v měsíci klesla noční teplota na -16°C. V únoru se oteplilo, celých 14 dní bylo

slunno a poměrně teplo, na slunci teploměr ukázal až +14°C. Potom se zase ochladilo,
březen i duben byly chladné měsíce s nevlídným počasím a častými přeháňkami.
V květnu, kdy kvetlo hodně stromů, přišly noční mrazíky (až -5°C). Květy byly hodně
poškozeny mrazem. Také červen byl celkově chladný.
Nejšpatnější však byl měsíc červenec, v době dovolených bylo neobvykle chladno a
deštivo.
Vegetace se opožďovala asi o 2 až 3 týdny. To mělo vliv nejen na žně, ale i na sklizeň
okopanin a dozrávání ovoce.
Září a říjen byly teplotně i srážkově průměrné. Náhlé zhoršení počasí nastalo celkem
nečekaně hned počátkem listopadu. Denní teplota klesla na -5° Cel. V polích pomrzla
kukuřice, zamrzly brambory a řepa, připrášil se i sníh. Na zahradách namrzlo ovoce,
mnoho hektarů půdy čekalo na podzimní hlubokou orbu. Potom se oteplilo a všechny
práce se dokončily. Až do vánočních svátků bylo bez sněhu.
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Sčítání lidu, domů a bytů.
O půlnoci z 31. 10. na 1. 11. 1980 nastala ona hodina H, to je rozhodný okamžik sčítání.
V tomto termínu se po 10 letech uskutečnilo celostátní sčítání lidu, domů a bytů.
Důvody této akce:
1. Plánovací a řídící instituce dostaly do rukou velmi přesné údaje, které využijí pro
bezprostřední i výhledové plány na období 10 až 20 let
2. Kromě jiného bude možné udělat spolehlivý předpoklad o přílivu 15ti letého
dorostu v nejbližším patnáctiletém období.
3. Sčítání pomůže odhadnout potřeby pracovních sil v jednotlivých následujících letech
a dá základ pro rozmístění mládeže do škol a učebních oborů.
4. Ze sčítání jasně vyplynula fakta, jaké je členění bytového fondu, jak stálý je bytový
fond a jaká je jeho základní vybavenost.
Na základě těchto údajů je možné ovlivnit plánování v další bytové výstavbě. Analýza
tohoto sčítání spolu s dalším průzkumem umožní v budoucnu šetření o
koupěschopnosti a poptávce, osobních a kulturních zájmech, využití volného času a

mnoha jiných. Tak se toto sčítání stalo důležitým základem pro hodnocení vývoje
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společnosti a ekonomiky a zvláště pro plánování dalšího rozvoje naší společnosti.
Jaké jsou výsledky sčítání v naší obci:
Počet domů je 486, z toho trvale obydlených 426.
Počet bytů je 747.
obytná plocha bytů je 28 279 m2
celková plocha

42 505 m2

Vybavení našich bytů:
Koupelna nebo sprch. kout mají 402 byty
soukromý vodovod má 428 domácností,
ústřední nebo etážové topení má 317 rodin,
chladničku 568,
automatickou pračku 68,
jinou pračku 458 rodin.
Barevný televizor je ve 29 rodinách, černobílý v 564.
Chatu, chalupu nebo domek k rekreaci vlastní 15 rodin, motocykl nebo skutr 85, auto
garážované 134, auto bez garáže 29 rodin.
V obci bydlí 1 871 osob, z toho 881 mužů, 990 žen.
Národnosti české je 1861 osob, slovenské 6, ukrajinské 1, ruské 1, polské 1.
Počet společně hospodařících domácností je 707.
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Nejvýznamnější politickou akcí r. 1981 v naší vlasti byly volby do národních výborů a
zastupitelských orgánů všech stupňů.
Návrh na volbu poslanců podaly společenské organizace. Z řad našich svitaveckých
občanů bylo zvoleno do MNV 35 poslanců, 2 poslanci do ONV.
Poslanci MNV:
ss. ing. Jiří Kachlík, Ivo Matějka, Mir. Plevač, Josef Antl, Mil. Pleska, Zd. Dušil, Lad.
Vlach, B. Boucníková, Jiří Svoboda, Jiř. Pučálková, Ant. Konečný, Jarm. Cetkovská, Ot.
Killer, Jos. Dvořák, Mil. Kučka, Mir. Dvořák, Fr. Chloupek, Frant. Švec, J. Dyčková, Mil.

Vašková, Lib. Chalupová, Mil. Zoubková, Mil. Zemanová, Em. Vitvalová, ing. Lad.
Grulich, Lad. Janík, Lad. Chloupková, Hel. Šmídová, Věra Vuříková, Roman Hádler, ing.
Jan Vašíček, Vojt. Cetkovský, Jos. Žižka, Mir. Šup, Stan. Tesař.
Poslanci ONV:
Jitka Prudilová, Frant. Svoboda.
Na prvním ustavujícím zasedání poslanců MNV byla zvolena 11 členná rada MNV a
ustanoveno 8 komisí MNV v následujícím složení:
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Rada MNV:
předseda

ing. Jiří Kachlík

místopředseda

ing. Lad. Grulich

tajemník

Ivo Matějka

členové

Jos. Antl
Brigita Boucníková
Jarm. Cetkovská
Mir. Dvořák
Jitka Dyčková
Ludm. Chloupková
Mir. Plevač
ing. Jan Vašíček

Komise kulturně školská:
předseda

Josef Antl

tajemník

Jaroslava Jarošová

členové

Mil. Pleska
Zdeněk Dušil
Ladislav Vlach
Františka Tesařová
František Okáč

Komise sociálně zdravotní:
předseda

Brigita Boucníková

tajemník

MUDr. Pavel Loskot

členové

Jiří Svoboda
Jiř. Pučálková
Ant. Konečný
Jiří Makovský
Vlast. Janík
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Komise pro mládež a těl. výchovu:
předseda

Jarm. Cetkovská

tajemník

Jarm. Strbačková

členové

Otakar Killer
Josef Dvořák
Milan Kučka
Miloš Hanák
Zdeněk Hartman

Komise veřejného pořádku:
předseda

Mir. Dvořák

tajemník

Brigita Matějů

členové

Fr. Chloupek
Fr. Švec
Milada Vašková
JUDr. Hana Loskotová
Květ. Eyerová

Komise pro obchod a služby:
předseda

Jitka Dyčková

tajemník

Lib. Chalupová

členové

Mil. Zoubková
Mil. Zemanová
Ant. Jurný
Lib. Folerová
Alena Šapová
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Komise plánovací:
předseda

ing. Lad. Grulich

tajemník

Emilie Vitouchová

členové

Lad. Janík
Jitka Prudolová
Mil. Sedlák

Komise finanční:
předseda

Ludm. Chloupková

tajemník

Marie Miřijovská

členové

Hel. Šmídová
Roman Hadler
ing. Ivan Čoupek
Jar. Kadlec

Komise pro výstavbu:
předseda

ing. Jan Vašíček

tajemník

Vlad. Svoboda

členové

Voj. Cetkovský
Josef Žižka
Miroslav Šup
Stan. Tesař
Jos. Špidla
Luboš Maršálek
Frant. Jokeš

Při MNV Svitávka pracuje občanský výbor na Sasině ve složení:
předseda

ing. Jiří Musil

místopředs.

Mirosl. Dvořák

jednatelka

Jana Janíková

členové

Dana Müllerová

Ant. Juřek, Mil. Hanák
Mil. Šup, Jos. Lukeš

V komisích MNV kromě poslanců pracují i místní občané. Všechny zvolené orgány
pracují podle vlastních plánů práce, které vycházejí z celkového „Volebního programu“,
v němž jsou pro období 1981-1985 zakotveny tyto hlavní, nosné úkoly:
hodnota díla:
1. Stavba mateř. školy pro 90 dětí – dokonč. výstavby

3 316 tis. Kčs

v r. 1982
2. tělocvična ZDŠ – dokonč. výstavby v r. 1984

4 500 tis. Kčs

3. vodovod. zaháj. výst. v r. 1983

1 500 tis. Kčs

4. dům služeb – zaháj. rekonstr. v r. 1984

500 tis. Kčs
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5. přístavba škol. stravování, zahájení r. 19836. přečišť. odpadních vod, zahájení v r.
1983

V matrice naší obce bylo za období 1978-1981 zapsáno:
do knih manželství 50 sňatků,
do knih úmrtí 62 občanů.
Přírustek nejmladších občánků za období 1978-1984 činil ….. dětí.6
Úřední dny MNV pro styk s občany
pondělí 8.00 – 15.30 hod.
středa 8.00 – 18.00 hod.
…7

6
7

počet narozených dětí není uveden
razítko Rady místního národního výboru a podpis (asi p. Matějky)
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Rok 1982
Hlavním cílem státního plánu na r. 1982 – v souladu se závěry XVI. sjezdu KSČ – bylo
prosazení vyšší efektivnosti a kvality veškeré práce, intenzifikace národního
hospodářství a posílení jeho rovnováhy.
Přes složité vnější a vnitřní podmínky se v r. 1982 dosáhlo řady positivních výsledků,
vzrostla politická a ekonomická síla země. Přispěla k tomu obětavá a iniciativní práce
všech našich lidí. Převážná část průmyslových podniků splnila výrobní plán, bylo
zabezpečeno plynulé zásobování národního hospodářství palivy a elektrickou energií.
Rok 1982 byl ve znamení úsilí společnosti o splnění plánovaných úkolů a prosazování
hledisek kvality.
Podle údajů objem národního důchodu mírně vzrostl, dosáhl 454 mld. Kčs. Na přírustku
vytvořeného národního důchodu se největší měrou podílela průmyslová výroba, její
celkový objem vzrostl oproti předchozímu roku o 20%, nejrychlejším tempem se
zvyšovala výroba ve strojírenském a lehkém průmyslu.
Objem hrubé zemědělské produkce byl proti plánu nižší, ve srovnání s rokem 1980
poklesl o 3,4%.

(str. 436)

Objem stavebních prací zaznamenal pokles, přestože plán předpokládal růst o 2,7%.
Stavební podniky ne dost důrazně přizpůsobily strukturu stavebních kapacit potřebám
národního hospodářství.
Rovněž rozsah investičních prací byl ve srovnání s předcházejícím rokem nižší, snížila se
míra investic.
Podíl osobní spotřeby a hmotné společenské spotřeby na národní důchod vzrostl.
Osobní spotřeba obyvatelstva se zvýšila, další růst pracovních příjmů a sociálních
důchodů vedl ke zvýšení nominálních příjmů oproti minulým letům. Přes značné úsilí,
věnované udržení stability vnitřního trhu, se projevily dílčí sortimentní nedostatky.

Rozvoj vzdělání kultury, péče o zdraví člověka, zlepšování pracovního a životního
prostředí dále zlepšovaly podmínky života občanů. Náklady na společenskou spotřebu
se zvýšily.

(Ze zprávy Federál. stat. úřadu)
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Vývoj a výkonnost našeho národního hospodářství jsou v posledních letech stále více
ovlivňovány podmínkami, které se vyvinuly ve světovém hospodářství a našly odraz i
v naší ekonomice.
V sedmdesátých letech skončilo období „levných“ surovin a jejich ceny začaly rychle
růst. Cenová úroveň surovin a potravin na světových trzích byla v r. 1980 – podle
indexů OSN – proti r. 1970 vyšší 7,2 krát.
K zabezpečení vysoké úrovně spotřeby potravin museli jsme za 6. pětiletku dovézt
1 557 tis. tun zrnin pro zajištění živočišné výroby, 3 615 tis. tun dalších krmiv a téměř
400 tis. tun rýže. Tento dovoz kladl vysoké požadavky na devizové prostředky. Rozdíly
mezi vnitřními a vyššími zahraničními cenami byly hrazeny ze státního rozpočtu.
Tuto problematiku posoudilo 4. zasedání ÚV KSČ a přijalo řadu konkrétních opatření.
Vláda ČSSR proto k vytvoření příznivého stavu mezi spotřebou a zdroji rozhodla zvýšit
maloobchodní ceny některých druhů masa a výrobků z něj vyráběných, rýže, cigaret,
vín a vybraných lihovin. Pro zmírnění vlivu cen, zejména masa – na rodinné rozpočty,
rozhodla vláda ČSSR zvýšit důchody, přídavky na děti a provést úpravy soc. zabezpečení
invalidů
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a zdravotně postižených občanů. Cílem v této pětiletce je udržet a dále zkvalitnit
dosaženou životní úroveň, na niž jsme právem hrdi. To však je závislé na výkonnosti a
efektivnosti národního hospodářství, na výsledcích práce každého jednotlivce.
Společnost nemůže rozdělovat více, než vytvoří. Zdroje, které vytváříme, musíme
rozumně rozdělovat a užívat tak, abychom spolu s uspokojováním potřeb lidí
cílevědomě zabezpečovali rozvoj národního hospodářství.
Z tohoto hlediska se vycházelo i v politice maloobchodních cen. Jejich vývoj, jak to
zdůraznil XVI. sjezd KSČ, bude záviset na tom, jak budeme zvyšovat produktivitu práce,

kvalitu a hospodárnost. Celý základ cenové politiky spočívá v tom, že ceny mají
ekonomickou funkci a sociální funkci. Prodávat na vnitřním trhu levněji, než se
nakupuje v zahraničí a doma vyrábí, to si nemůžeme dlouhodobě dovolit. Musíme řešit
to, k čemu nás nutí realita a to se týká cen určitých výrobků.
Z tohoto zorného úhlu je třeba posuzovat i provedené úpravy maloobchodních cen i
úpravy přídavků na děti, důchodů a dalších sociálních opatření.
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Změny cen potravin od 30. 1. 1982
Dosavadní MC

Nová MC

% zvýšení

Kčs/kg

Kčs/kg

- přední s kostí

17,-

17,-

beze změny

- přední bez kosti

20,-

22,-

10

- zadní bez kosti

29,-

46,-

59

- roštěná

33,-

55,-

67

- svíčková

40,-

95,-

138

Hovězí maso:

Hovězí maso celkem

41

Vepřové maso:
- bok

20,-

20,-

beze změny

- plec s kostí

26,-

36,-

38

- krkovice

28,-

43,-

54

- pečeně

30,-

46,-

53

- kýta

35,-

60,-

71

Vepř. maso celkem

41

Telecí maso:
- hrudí

15,-

18,-

20

- krk

16,-

20,-

25

- pečeně

26,-

35,-

35

- plec bez kosti

33,-

48,-

45

- kýta bez kosti

40,-

65,-

63

Telecí maso celkem

45
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Dosavadní MC

Nová MC

Kčs/kg

Kčs/kg

22,-

24,-

10

- kuře mražené

26,50

30,-

13

- kuře zchlazené

-

33,-

-

- krůta

24,-

34,-

42

- kachna

28,-

32,-

14

- husa

28,-

40,-

43

Drůbež I. jakosti:
- slepice

Drůbež celk. vč. výrobků

% zvýšení

15

Ryby:
- mořské fillé

16,-

25,-

56

- kapr

15,-

20,-

33

špekáčky

25,-

25,-

beze změny

párky jemné

30,-

30,-

- II –

paříž. salám

30,-

30,-

- II –

šunkový salám

40,-

60,-

50

turist. trvanl. salám

50,-

60,-

20

dušená šunka

70,-

100,-

43

anglická slanina

35,-

35,-

beze změny

uherský salám

90,-

120,-

33

Nitran, Poličan

90,-

110,-

22

jaternice

16,-

16,-

beze změny

tlačenka

25,-

25,-

- II –

Masné výrobky:

drůbeží šunka

70,-

100,-

43

krůtí salám

40,-

65,-

33

kuřecí prsa, stehna

37,-

45,-

22

hov. konserva

10,-

18,-

80

11,50

16,-

39

výběrová

8,-

16,-

50

I. jakost

5,-

10,-

50

II. jakost

4,-

8,-

50

Sparta

8,-

14,-

75

Clea

6,-

7,-

17

Olympia

6,-

7,-

17

Viki

6,-

7,-

17

Safari

8,-

10,-

25

Roy

12,-

15,-

25

dováž. – Marlboro

20,-

25,-

25

7,80

10,-

28

1.10

1.10

beze změny

0.70

0.90

29

6.50

6.50

beze změny

1.20

2,-

67

25,-

30,-

20

27,-

34,-

26

vepř. - II -

Rýže:

Cigarety:

BT

doutníky – Kuba /1ks/
Portoriko /1ks/

tabák – Favorit /1bal. à 50g/
Bača

Vína - bílé
- červené

- II -

Lihoviny:
- rum tuzem. /0,5 l/

42,-

50,-

19

- vodka

44,-

55,-

25

- II -

(str. 442)

Zvýšení maloobchodních cen potravin se promítlo i do cen jídel v restauracích, jejich
úroveň bude odstupňována podle skupin restauračních zařízení.
V oblasti závodního stravování se pořizovací ceny surovin zvýší asi o 0,90 Kčs. Ceny jídel
placené strávníky se zvýší o polovinu této částky, druhá polovina bude hrazena ze
státního rozpočtu.
Pro zmírnění vlivu nových cen rozhodla vláda ČSSR zvýšit důchody, přídavky na děti a
provést úpravy sociál. zabezpečení invalidů.
Upravují se nejnižší důchody jednotlivců i dvojic důchodců – 780,- na 880,- Kčs t. j. o
Kčs 100,- a z 1.330,- na 1.500,- Kčs, t. j. o Kčs 170,-.
Ostatní důchody se zvyšují o Kčs 40,-.
Důchody nad 1.200,- Kčs se zvyšují o 30,- Kčs.
Přídavky na děti se zvyšují o částku Kčs 40,- na každé dítě.
Zvyšuje se i mateřský příspěvek z Kčs 500,- na Kčs 600,-.

(str. 443)

Rok 1982 v naší obci.
Místní národní výbor měl pro tento rok naplánovány akce:
- výstavba mateřské školy
- tělocvična ZŠ
- rekonstrukce prodejny potravin
Mateřská škola
S výstavbou bylo započato v r. 1978. Do konce r. 1982 bylo prostavěno 4 000 tis. Kčs.
Na vybavení zbývá 480 tis. Kčs.

Tělocvična ZŠ započata v r. 1980, hodnota díla činí 4 500 tis. Kčs, prostavěnost k 31. 12.
1982 je 1 600 tis. Kčs. Dokončení je plánováno na r. 1984.
Rekonstrukce prodejny potravin je téměř ukončena a to nákladem 67 000,- Kčs.
Zahájení prodeje se uskuteční 30. 5. 1983.
Celkově se v r. 1982 prostavělo

1 236 000 Kčs,

celk. hodnota díla

1 839 000 Kčs.

(str. 444)

Na neinvestičních brigádnických akcích odpracovali svitavečtí občané v r. 1982
21 029 brigádnických hodin.
Rozčlenění odprac. brig. hodin:
- staveb. akce „Z“
- úprava zelených ploch
- pomoc zemědělství
- údržba veřej. prostranství
- údržba bytového fondu
Sasina – odprac. brig. hodiny:
- oplocení pramene

307 hod.

- rekonstr. vod. nádrže

691 - II -

- veřejné osvětlení

12 - II -

- oprava budovy OV

32 - II -

- dokonč. autobus. zast.

56 - II -

- zlepš. život. prostředí

114 - II -

Celkem

1212 hod.

(str. 445)

Z matriky za r. 1982:
Počet narozených dětí:

35

počet úmrtí:

34

počet sňatků

12

počet odstěhovaných obyvatel:

63

počet nově přistěhovaných obyvatel:

51

Školství
Školní r. 1981-1982 na ZŠ v naší obci.
Hlavní úkoly pro školy a výchovná zařízení v našem okrese byly dány po projednání
v Radě ONV odborem školství ONV a byly v nich shrnuty hlavní úkoly v oblasti školství
po XVI. sjezdu KSČ do současné doby.
Největší pozornost je věnována zavádění nové čs. výchovně vzdělávací soustavě.
Celkové výsledky ukazují, že děti mladšího školního věku jsou schopny zvládnout
náročnější obsah učiva, jak to vyžaduje nové pojetí vyučovacích osnov, že je však může
učitel úspěšně realizovat pouze za pomoci nových vyučovacích metod práce, s využitím
doporučených pomůcek, formami, které
(str. 446)

rozvíjejí fantazii a tvořivost dětí, učí je samostatnosti, aktivnímu přístupu na
vyučovacím procesu, rozvíjejí logické myšlení, zajišťují větší trvalost nových poznatků,
operativnost v myšlení i jednání.
Na 1. stupni ZŠ pracuje pedagogický kolektiv ve složení:
s. uč. Vitouchová, Jarm. Zapletalová, Blanka Věrná a Jarm. Koudelková.
Celý učitelský kolektiv pracuje velice progresivně a aktivně, podle nových metod a
osnov. Jejich žáci jsou samostatní, pracují bez problémů, jsou zruční, ukáznění – a to ve
všech fázích vyučovacího procesu.
Na druhém stupni je situace obdobná.
Řada sportovně branných úspěchů žáků naší školy během celého školního roku, řadí
naši školu v tomto směru k nejlepším na okrese, i když podmínky pro tuto činnost
nebyly – zvláště v tomto školním roce – nejlepší.
Velkého úspěchu docílili žáci naší školy také v oblasti související s výukou Ruského
jazyka a to získáním 1. místa v okresním kole „Puškinova památníku“.

(str. 447)

Nejlepšími třídami na škole v tomto školním roce byly 8. třídy, 8.A a 8.B, pod vedením
s. uč. Jar. Čady a Kamila Palána. Obě třídy měly vynikající úroveň v prospěchu, celá
polovina tříd. kolektivu udělala úspěšně přijímací zkoušky a byla přijata na školy
II. cyklu.
Ve školním roce 1982 - 1983 učili na naší škole tito učitelé:
1. třída

- s. uč. Kv. Vitouchová

2. - II -

- s. uč. Jarm. Zapletalová

3. - II -

- s. uč. Blanka Věrná

4. - II -

- s. uč. Jarm. Koudelková

5. třídy

- s. uč. Sl. Křížová
- s. uč. St. Řehulová

6. třídy

- s. uč. Bedř. Pokorná
- s. uč. Hel. Skácelová

7. třída

- s. uč. Dobr. Sychrová

8. třídy

- s. uč. Jar. Čada
- s. uč. Kamil Palán

9. třída

- s. uč. Jiří Horníček

Ředitelkou školy je s. Sl. Slámová, zástupkyní s. Marie Grulichová. Ve školní družině
pracují s. uč. Jitka Musilová a Dobr. Kupsová.
Bez třídnictví v tomto škol. roce zůstala s. uč. Jarm. Cetkovská, která vykonává funkci
výchovného poradce, dále začínající učitel s. Maršálek a s. uč. Jana Paulů,
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důchodkyně, která na zkrácený pracovní úvazek vypomáhala v oblasti výuky českého
jazyka. Je známo, že především její zásluhou byla na naší škole zřízena Síň Fr. Halase, že
literární kroužek, který ona vedla, patřil k nejúspěšnějším na okrese, byl vyhodnocen
v Praze na celostátní soutěži literárních kroužků.
S. uč. Pavlů vždy uskutečnila to, do čeho se pustila, co si předsevzala a všechno co
udělala, přineslo úspěch. Škoda, že ji naše škola pro příští rok ztrácí, již nebude
vyučovat.

Kolektiv školy, před lety vyznamenaný jako výborný socialistický kolektiv, se postupem
let mění. Z někdejšího zůstalo jako jádro asi 8 členů, ti se snaží nové členy pedagog.
kolektivu zpracovávat v duchu dobrých tradic školy a to nejen po stránce učebně
výchovné, ale i ve veřejně politické angažovanosti. A tak má každý z pedagogů 1-3
funkce ve škole, buď ve výboru ZO KSČ nebo ZV ROH a jeho komisích atd. Na veřejnosti
pracují učitelé jako předsedové komisí MNV, v MV KSČ, jako lektoři a propagandisté
stranického vzdělávání a ve výborech společenských organisací NF.
Angažovanost členů učitelského sboru je značná a velkou měrou přispívá ke spojení
školy se životem obce a je hodnocena velice kladně.
(str. 449)

V tomto školním roce pracoval učitelský kolektiv ZŠ ve Svitávce s 323 dětmi,
rozdělenými do 4 tříd I. stupně a do 8 tříd II. stupně, celkem tedy do 12 tříd.
Snad nejúspěšnější stránkou práce školy bylo prohlubování účinnosti komunistické
výchovy, prohlubování socialistického charakteru školy v duchu marx-leninismu na
principech socialistické pedagogiky.
Úkoly se týkaly jak práce výchovné, tak i vzdělávací. Výchovné úsilí, spojené se
zvýšením politické a pracovní aktivity všech pedagogických pracovníků výrazně
ovlivnila všechna výročí a události nejen v rámci republiky, kraje a okresu, ale i
samotné Svitávky. Samotné plány všech oslav byly zpracovány v JPKVČ8. Dále to byly
soutěže a olympiády, do nichž se škola snažila zapojit co nejvíce dětí. V tomto směru se
škole nejlépe dařilo v oblasti tělovýchovně branných soutěží. Kulturní programy,
s nimiž žáci naší školy vystupovali na oslavách v obci i v patronátním závodě Vlněna
Svitávka, byly vysoké úrovně i provedení, za což je třeba vyslovit dík s. uč. Pavlů,
Sychrové, Věrné, Palánovi i ostatním, kteří se do přípravy a realizace zapojili.
(str. 450)

V této oblasti má své místo i ohodnocení práce s talentovanými dětmi, projevující se
v zapojování do soutěží a olympiád. Odbor školství ONV vyhodnotil bodovým
způsobem účast škol a jejich umísťování v okresních i krajských soutěží a naše škola se
objevila na mimořádně úspěšném 3. místě ze všech 26 škol okresu!

8

jednotný plán kulturně výchovné činnosti

Úspěchů během škol. roku bylo mnoho, uvedu jenom některé:
- Výtvarná soutěž „Děti, mír a umění“
2. místo v Kategorii mladších žáků
1.

- II -

starších žáků

- ZUČ, obor recitace – 3. místo
- Soutěž „Mladých zdravotníků“
2. místo starší žákyně
5. místo mladší žáci
- „Vyzkoušejte maminku“ – kniž. odměna žáků 4. tř.
- „O zemi, kde zítra…“ – 2. místo v okresním kole
- „Puškinův památník“ – 1. místo

- II –

(str. 451)

Soutěže tělovýchovně branné:
- „Malá kopaná“ – 3. místo v okrese
- „Memoriál prap. Lakoty“ – 3. místo v okrese
- „Memoriál Fr. Torera – 2 x 1. místo
- „Soutěž šachistů“ – 1. místo v okr. kole
2. místo v kraj. kole
- „Běh Mladé fronty a Smeny“ – 1. místo a 2. místo v okrese.
Velice výrazné jsou – již tradičně – úspěchy v soutěži „O partyzánský samopal“ a to jak
v okres., krajském, tak i v celonárodním kole.
Během škol. roku získalo 198 dětí odznak zdatnosti, 12 žáků odznak „Mladý cyklista“,
54 dětí odznak za soutěž „Zlatá zebra“, 18 žáků odznak „Docela malý doktor“, 21 žáků
bylo vyškoleno na „Mladého zdravotníka I. stupně“.
Velice mnoho by se dalo napsat o družbě se školou v okrese Komárno, v Okoličné.
Přátelství začalo a rozvíjí se zcela neformálně jak mezi dětmi, tak i mezi dospělými.
(str. 452)

Během škol. roku je to dopisování, blahopřání atd., v jeho závěru pak střídavě návštěva
buď ve Svitávce nebo v Okoličné a během prázdnin zdařilé pionýrské tábory, ten
poslední v Mutyněvsi u Jindřichova Hradce.

A jaké další akce se ve šk. r. 1982-1983 na ZŠ prováděly?
- Začalo oplocování škol. pozemku,
- chystá se adaptace skleníků
- připravuje se vybudování pracovny pro chemii
- provedena GO9 WC.
V závěru několik čísel o naší škole:
- V PO je organizováno 68,5% žáků
- ve škol. jídelně se stravuje 244 dětí
- s vyznamenáním prospělo 63 žáků
- bez dostatečných 72 žáků
- 2 žáci nepostoupili do vyšší třídy
- 5 žáků dělalo opravnou zkoušku
- 2 žáci mají 2. st. známky z chování
- 11 žákům byla vyslovena důtka řed. školy
- počet zameškaných hodin byl 13 485, což je Ø na třídu 1 123 hod. a na 1 žáka je to
necelých 42 hodin
(str. 453)

Ve škol. roce 1982-1983 ukončilo celkem 65 žáků základní školní vzdělání, 16 žáků bylo
z 9. třídy, 49 žáků z 8. tříd.
Závěrem – podle s. řed. Slámové – lze říci, že školní rok byl pro školu úspěšný. Proto
také s. ředitelka v závěrečné pedagogické poradě celému pedagog. kolektivu školy
poděkovala a vyslovila přání i přesvědčení, že celý pedagog. kolektiv bude v úspěšné
práci pokračovat.

Mateřská škola
Do 31. 8. 1982 byly v naší obci dvě MŠ.
I. MŠ – společná budova pro jesle a MŠ.
Zapsáno 29 dětí ve věku 3-6let
Ředitelka – s. Gebelová Anna
9

generální oprava

učitelka – s. Zemiánková Mil.
kuchařka – s. Kupsová, vaří pro obě MŠ
školnice – s. Konečná Vlasta
topič – s. Tesař St.

(str. 454)

II. MŠ – v budově MNV, zapsáno 25 dětí
Ředitelka – s. Šafránková Jana
učitelka – s. Lepková Libuše
školnice – s. Maršálková Marta

Lidová škola umění
1. září 1981 nastoupil na LŠU nový ředitel s. Zdeněk Jindra, absolvent brněnské
konzervatoře.
Ve škol. roce 1982-83 má LŠU tato oddělení: dechové nástroje, klavír, akordeon, zpěv,
kytara, housle, balet.
Počet stálých učitelů: 6
počet exter. učitelů: 3
počet žáků: 237
počet absolventů: 6
LŠU uspořádala několik veřejných vystoupení a to:
Koncert k výročí VŘSR
Slavnostní vystoupení k MDŽ
Výchovný koncert pro MŠ
Slavnostní koncert k 30. výročí založení HŠ ve Svitávce

(str. 455)

Místní průmyslové podniky a závody
pokračují v modernizaci vlastních provozů, věnují pozornost především sociálním

otázkám a zlepšování vlastního pracovního prostředí a spoluprací na budovatelském
programu obce přispívají ke zlepšení životního prostředí obce.
Vlněna, nár. pod., závod 4, Svitávka
V místním závodě pracuje 545 pracovníků, průměrný měsíční výdělek na 1 pracovníka
je 2.394,- Kčs.
V r. 1982 bylo vyrobeno 1272 km látek v hodnotě výroby zboží 107 933 tis. Kčs.
Výrobní plán r. 1982 byl splněn na 100,1%.
Vyrábělo se: látky na pánský oblek kombinov.
- II - pánský oblek mykaný
- II - stejnokroje
- II - zimní pánské pláště
umělé kožešiny
plyše oděvní
plyše potahové
Zboží bylo vyváženo do Anglie, Francie, Jugoslávie, Kanady, USA, Finska, Dánska, Italie,
Mongolska, NSR, BLR, SSSR.
(str. 456)

Závod se v r. 1982 umístil v celopodnikové soutěži na 2. místě a je podnikovým
ředitelstvím velmi dobře hodnocen. Pracuje se kvalitně, na výrobcích bylo poskytováno
pouze 70% slev z plánovaných slev.
V závodě je 8 Brigád socialistické práce, z celkového počtu zaměstnanců je zapojeno do
socialistické soutěže 88% pracovníků.
Z celkového počtu 545 pracovníků je v závodě 362 žen. Pracovní doba v závodě je od
5.30 hod. do 14.00 hod. Směnující pracovníci pracují ve druhé směně od 14.00 hod. do
22.00 hod.
Pro splnění plánu se pracovalo i v některé soboty a přesčas.
Na skladě hotových výrobků je měsíční zůstatek cca 22 tis. metrů, v hodnotě kolem
2 mil. Kčs.
Pracující se stravují v závodní jídelně, která byla v podnikové soutěži zařazena na 1.
místo. Denně se vyváří průměrně 512 obědů, celkem za r. 1982 bylo vyvařeno

127 918 obědů.
Závodní jídelna poskytuje služby dalším podnikům, které nemají vlastní závodní
stravování. Pro cizí strávníky bylo průměrně denně uvařeno 163 obědů, za rok je to
40.836 obědů.
(str. 457)

Do trvalého provozu byla po ročním zkušebním provozu dána čistírna odpadních vod,
kterou závod vybudoval v hodnotě cca 12 mil. Kčs s výhledem, že do budoucna bude
sloužit pro čištění odpadních vod a svodů z kanalizace celé obce.
V r. 1982 prošly čistírnou odpadních vod veškeré technologické vody ze závodu,
kanalizace ze závodu bude napojena až v r. 1985. Náklady na provoz čistírny odpadních
vod v r. 1982 činily 834 tis. Kčs.
Z investičních akcí byla zahájena stavba přípravny přádelny – vlkovny. Ke staveništi byla
vybudována panelová cesta, před započetím této staveb. akce byla ze staveniště
sejmuta vrstva ornice a přemístěna na pozemky JZD.
Závod Vlněna v r. 1982 zabudoval tyto nové stroje:
šlichtovací stroj z PLR
sušící stroj pro barevnu z NDR
Autosuk – soukací stroj z Elitexu Ústí n./O.
vysokozdvižný vozík
mechanická lopata
nářezový stroj pro záv. jídelnu
parní kotel pro záv. jídelnu
Základní prostředky byly v r. 1982 zvýšeny o hodnotu 2,5 mil. Kčs.
(str. 458)

Z generálních oprav byla provedena oprava střechy na hale plyšárny, oprava roštu
v kotelně, opravy dopřádacích strojů, střech nad dílnami údržeb, opravy výtahů a pod.
Závod vypomáhá brigádnickými hodinami na dokončení mateřské školy, v roce 1982
bylo na této stavební akci pracovníky závodu odpracováno 4 527 hodin. Na stavbě
pracuje celoročně 1 uvolněný pracovník závodu Vlněna a závod dále vyplácí odměnu za
stavební dozor. Závod provedl a pro montáž připravil přípojku k vytápění mateř. školy.

Na údržbu a provoz jeslí vyplatil závod MNV Svitávka částku 25 000 Kčs a režijním
pracovníkům jeslí je hrazena mzda.
Pracovníky závodu bylo odpracováno celkem 12 208 brigádnických hodin, z toho na:
úpravě a zlepšení prac. prostř.

2 150 hod.

úpravě okolí závodu

2 429 II

volebním programu NV

4 527 II

pomoc zemědělství

120 II

výstavbě rekreač. střediska

552 II

pomoc výrobě

2 430 II
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Vyjádřeno finanční hodnotou, vynaložil závod na zlepšení pracovního prostředí a prac.
podmínek 291 000 Kčs, na ochranné pracovní prostředky a čistící prostředky pro
pracovníky závodu 289 000 Kčs.
Závod má vlastní zdravotní středisko se závodní lékařkou. Bylo provedeno celkem
4 072 ošetření, 294 preventivních prohlídek, 50 vstupních prohlídek, 54 dispenzárních
prohlídek.
V závodě nebylo během roku zjištěno profesionální onemocnění.
Lázeňské poukazy byly přiděleny 21 pracovníkům.
Výběrové rekreace se zúčastnilo 33 pracovníku a jejich rod. příslušníků (-tuzemská
rekreace).
Zahraniční výběrové rekreace se zúčastnilo 6 pracovníků závodu a jejich rod.
příslušníci, závodní rekreace 22 zaměstnanců a v pionýrské rekreaci se rekreovalo 31
dětí pracovníků závodu.
V měsíci říjnu byl uskutečněn zájezd pro důchodce – bývalé pracovníky závodu na hrad
Bouzov a do Javoříčka.
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Bylo uskutečněno 7 tématických zájezdů do NDR, Bratislavy, Jižních Čech, Hluboké,
Olomouce a Hradce Králové.

V ro. 1982 se vyučilo 10 učňů.
Do závodu dojíždějí pracovníci ze 47 obcí širokého okolí.

Z činnosti některých společenských organizací NF.
Zpráva o činnosti ZO ČČK za r. 1982
Počet členů: 181
z toho: 156 žen
25 mužů
Během roku zemřeli 3 členové a 3 noví členové byli získáni. Organizace se bude zabývat
náborem dalších členů, především z řad mládeže.
Celou činnost skupiny ČČK řídí 13 členný výbor.
Výborové schůze se konají pravidelně jednou za měsíc.
V r. 1982 byly v rámci ČČK prováděny tyto akce:
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1/ Bylo odpracována 130 hod. v dobrovolné zdravotnické práci
2/ v pečovatelské službě pracují 3 pečovatelky
3/ byli získáni 3 noví členové
4/ u sociální činnosti bylo odpracováno 60 hod.
5/ bylo získáno 33 bezpříspěvkových dárců krve
6/ prodalo se 350 losů ČČK
7/ provedlo se 35 návštěv u zdravotně a sociálně potřebných občanů
8/ byla uspořádána zdravotnická přednáška (dr. Krejsta, účast 52 občanů)
9/ vyškolilo se 25 mladých zdravotníků
10/ v rámci brigádnické práce bylo odpracováno
80 hod. při jarním úklidu
120 hod. při zlepšování životního prostředí
120 hod. při zemědělských pracích
11/ V oblasti kulturně výchovné činnosti se organizace ČČK podílela na
- organizování účasti svých členů v prvomájovém průvodu

- byly uskutečněny 2 zájezdy do Stát. divadla v Brně
- organizování a účast při oslavách „Roka úcty ke stáří“
- oslavách MDŽ v Domově důchodců
12/ Vývěsní skříňka ČČK je průběžně upravovaná, zvláště pak k významných kulturně
politickým příležitostem
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Z další činnosti ČČK:
- Několik členek pracuje ve SPOZ10
- 2 členky výboru jsou členkami zdravotnické družiny CO v závodě Vlněna
- 2 členky zajišťovaly zdravotnickou službu při okresním kole pionýrské soutěže „O
partizánský samopal“
- 3 členové ČČK jsou členy BSP na svých pracovištích
- V r. 1982 byli 2 členové ČČK na rekreaci ČK v Jedovnicích
- Do sběru bylo odevzdáno 48 kg papíru a 12 q sena,
- 37 členů naší organizace odebírá časopis Zdraví.
Všechny ostatní politické a společenské organizace NF se v průběhu roku 1982 podílely
na uskutečňování volebního programu v naší obci, za což jim všem patří dík.
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Počasí v roce 1982
Leden
Začátek roku byl ve znamení celkem mírného mrazivého počasí. Teploty se držely
kolem -10°C, koncem měsíce přišla mírná obleva.
Únor
Začátek měsíce přinesl přituhnutí, celý měsíc byl bez srážek. Ranní mrazíky kolem -7°C
až -10°C, přes den slunečno, kolem 8° teploty.
Březen
Stále jasno, bez srážek. Ranní mrazíky kolem -7° až -10°, přes den slunečno. Překrásné
zimní dny ale s vůní jara ve vzduchu!

10

Sbor pro občanské záležitosti

Duben
Jasné, slunečné počasí, denní teploty v první dekádě měsíce až 18°!
Od 10.4. noční a ranní mrazíky, až -4°, přes den déšť se sněhem.
Velikonoce (12.4.) neobvykle studené, dokonce ještě napadal sníh.
Květen
Studený a suchý začátek měsíce, noční mrazíky až -5° i -7°! V polovině měsíce přišly
prudké lijáky s kroupami a ty měly za následek vyplavení několika domů v naší obci, v
„Krchůvka“ a u Koupaliště. Jejich
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majitelům vznikla velká škoda.
Jak došlo k tak rozsáhlé živelní pohromě? Zapřičinila to nevhodně obdělaná pole
v katastru „na Skalkách“. Byla zde zrušena stará, dlouho užívaná polní cesta, která
sloužila i jako odvodňovací příkop, byly zde také zrušeny všechny meze s remízky, které
zadržovaly vodu z prudkých lijáků. Po zavezení cesty a vyrovnání terénu při prvním
prudkém lijáku všechny voda z této obrovské, šikmě se svažující nakloněné plochy
(výměra cca 17 ha) způsobila záplavu v níže položených částech obce.
Červen
Slunečno, zvláště začátkem měsíce, teploty až 30°. Během celého měsíce krásné, teplé
počasí bez srážek, ty se dostavily až v posledním týdnu měsíce.
Červenec
První dekáda málo slunečná, dále dusno, ale bez slunce. Poslední týden ochlazení –
hlavně v noci – a déšť.
Srpen
Slunný měsíc, poslední 2 týdny občas déšť, ale vytrvale dusno.
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Září
Celý měsíc krásně slunno, denní teploty na tento měsíc neobvykle vysoké, stále kolem
20°.
Dozrává ovoce, úroda je velice bohatá.

Říjen
je také teplý, poměrně málo srážek. Všechny sklizňové práce se dají dokončit za
příznivého počasí. Srážek velice málo, asi 5-6 deštivých dnů během měsíce.
Jasno, první mráz r. 1982 přišel z 29. na 30. října, bylo -5°.
Listopad
Od začátku měsíce nemrzne, srážky téměř žádné. Za celý měsíc 1 deštivý den. Od
poloviny měsíce husté ranní mlhy, ty se přes den rozplynou a ještě stále vlastně trvá
slunečné počasí. Na tak pokročilí měsíc roku je pořád poměrně teplo.
Martin (11.11.) na bílém koni letos nepřijel!
Prosinec
Začátkem měsíce jasno, nemrzne. Od 16.12.mlhy, sychravo, přes den déšť, přes noc
mrznoucí! Barborka (4.12.) na blátě, ale i vánoce jsou blátivé. Sněhu jsme se vlastně
letos nedočkali! Mírně jej napadlo kolem 27.12., ale hned roztál.
…11

11

razítko Místního národního výboru a podpis (asi p. Matějky)
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Rok 1983
Přes veškerou složitost mezinárodní současné situace je možno říci, že hlavním rysem
r. 1983 byl nanejvýše ostrý boj kolem ústředního problému naší doby – kolem
problému války a míru. Ještě výrazněji vystoupily do popředí a polarizovaly se hlavní
síly, které stojí na různých stranách barikády, na níž se – bez nadsázky – svádí boj o
budoucnost celého lidstva.
A jestliže jsme nuceni konstatovat, že ještě v poválečném období nebyla situace ve
světě tak napjatá a nebezpečná jako nyní, pak vinu na tom nesou nejreakčnější síly
imperialismu, které se snaží prosadit své světovládní plány všemi prostředky. Tyto
reakční síly by chtěly řešit světové problémy silou jaderných zbraní, což svědčí o
hlubokém historickém pesimismu imperialismu, který se obává mírového soužití a
konečného soutěžení mezi dvěma společenskými systémy.
Snažil-li se někdo v zahraničních záležitostech přinášet ideologické rozpory do vztahů
mezi státy, nikdy tím nic dobrého nebylo získáno. Nyní, v jaderném století, je to už
zcela absurdní a nepřípustné, protože konfrontaci myšlenek v konfrontaci
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vojenskou by přišlo celé lidstvo příliš draho.
Je zcela přirozené, že pozornost, největší pozornost všech protiválečných sil, je
soustředěna na Evropu, nejcitlivější oblast světa. Zde vzplanuly už dva světové požáry a
každý válečný požár, který by v Evropě opět vzplanul, by byl jadernou katastrofou pro
celé lidstvo.
A právě ze srdce Evropy, z Prahy, se v lednu 1983 ozvala závažná výzva ze zasedání
politického poradního výboru členských států Varšavské smlouvy, která upozornila
všechny země a národy světa na rostoucí ohrožení míru a na nutnost čelit zostřování
mezinárodní situace. Členské státy Varšavské smlouvy v přijaté politické deklaraci
navrhly alternativu předejíti jaderné katastrofě a vyzvaly k prohlubování politického
dialogu a k široké mezinárodní spolupráci ve jménu zachování civilizace a života na
Zemi. Jako hlavní úkol vytýčili účastníci pražského zasedání nutnost zastavit horečné

zbrojení a přejít k odzbrojení, zejména jadernému. Přitom jednoznačně vyjádřili názor,
že neexistují problémy, ať již celosvětové nebo regionální, které by nebylo možno
vyřešit mírovými prostředky.
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Červen 1983 – Praha se zapsala zlatým písmem do boje národů proti válečnému
nebezpečí – stala se hostitelkou Světového shromáždění za mír a život proti jaderné
válce. Příprava Světového shromáždění, jeho průběh, výsledky i ohlas ve světě
potvrdily, že toto shromáždění se stalo významnou součástí sílícího zápasu širokých
mas čestných lidí naší planety za uchování jistot a mírové perspektivity pro dnešní i
budoucí generace. Ukázalo nejen cestu, jak toho dosáhnout, ale potvrdilo i reálnou
možnost akční jednoty politicky i světonázorově odlišných sil v mírovém a
protiválečném hnutí. Tento poznatek, tato skutečnost, jsou zvláště důležité v době, kdy
evropské národy musí čelit nově vzniklé situaci, která vznikla v důsledku rozmístění
nejnovějšího jaderného potenciálu prvního úderu u hranice zemí socialistického
společenství. Již sama skutečnost, že se připouští možnost vést jadernou válku ukazuje
na nehumánní tvář militaristické politiky. Vždyť právě jaderný věk koriguje navyklé
představy o bezpečnosti a možnosti použít válku jako prostředek pro prosazování
politických cílů. Proto boj lidí a národů proti rozmisťování nových jaderných raket
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v Evropě je bojem za zachování civilizace a existence lidstva.
Potenciál míru je dnes ve světě nesmírně velký. Lidstvo je schopno zabránit jaderné
katastrofě, mír může být a bude uhájen. Boj za odvrácení jaderné katastrofy nejen že
nekončí, ale vstupuje do nové, ještě intenzivnější a odpovědnější etapy.
„Když se dnes otevřeně mluví o velmi nebezpečné situaci ve světě, neznamená to, že
propadáme nějaké nejistotě či pesimismu. Naopak, jsme a máme právo být optimisty.
Život půjde dál. Věříme, že je dost sil, dost zdravého rozumu, aby mír byl uchráněn.
Naší povinností je k tomu co nejvíce přispět.“
Ze zprávy předs. ÚV KSČ na 9. zasedání ÚV KSČ.
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Zemědělství v obci od r. 1957 - 1958
V tomto období probíhala socializace vesnice, bylo založeno Jednotné zemědělské
družstvo, do kterého přistupovali další zemědělci.
Soukromě v obci hospodařilo:
3 zemědělci na výměře do 10 ha
6 zemědělců

- II - do 2 ha

127 drobných držitelů půdy o výměře do 0,5 ha.

Jednotné zemědělské družstvo začínalo hospodařit na 259,81 ha zemědělské půdy,
z toho orné půdy bylo 217,58 ha.
Předsedou JZD byl Vojtěch Havíř, č. 47
předs. reviz. komise Josef Šmída, č. 35
ved. rostl. výroby Josef Křipský, č. 82
ved. živ. výroby Ferd. Kučírek, č. 84
účetním družstva Frant. Šaršon, č. 125
Celkový počet členů družstva byl 62 členů.
Družstvu byl přidělen první ojetý traktor Zetor 25. Práci na pozemcích prováděla
většinou Strojní traktorová stanice, která měla středisko u Mazalů, ve Svitávce na
náměstí v č. p. 5.
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Žně byly vlhké, obilí bylo nutno dosoušet, což se provádělo na silnici na náměstí, na
nádvoří v místní továrně Vlněna a ve skleníku u bývalé Löw-Beerovy vily, u dnešní
budovy místního národního výboru.
Do JZD přistoupila větší část zemědělců z obce, byla provedena směna půdy a částečná
arondace (scelení).
V r. 1958 bylo místnímu JZD přiděleno hospodářství Hodiška, o celkové výměře 5,62 ha
půdy.

21. 1. 1958 byl družstvu předán nový kravín pro celkový zástav 96 kusů dojnic
v hodnotě 4,072.604 Kčs. Dne 6. 3. 1958 byly do nového kravína svedeny dojnice
k hromadnému ustájení od jednotlivých družstevníků.
Stavy dobytka v ŽV12:
Skot celkem

134 ks

z toho dojnice

43 II

vepř. dobytek

250 II

z toho prasnice

22 II

koně

13 II

drůbež (nosnice)

480 II

Stav záhumenkových dojnic: 52 ks
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Celkový výroba v ŽV:
Maso hovězí

159,32 q

maso vepřové

228,87 q

mléko

49 666,- litrů

vejce

31 491,- ks

maso drůbeží

4,34 q

Dosažení hektarové výnosy v RV13:
Pšenice

19,80 q

řepka

11,55 q

žito

24,-

cukrovka

424,- q

ječmen

18,81 q

brambory

110,- q

oves

24,-

q

q

Hodnota pracovní jednotky dosáhla výše 9,- Kčs. Za každou odpracovanou pracovní
jednotku (PJ) byly vydávány naturalie v hodnotě 0,60 Kčs.

12
13

zkratka pro živočišní výrobu
zkratka pro rostlinnou výrobu

Zemědělství ve Svitávce od r. 1959
Rok 1959
Celková výměra půdy sdružená v Jednotném zemědělském družstvu byla 365,43 ha,
z toho orné půdy bylo 299,98 ha.
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Členskou základnu tvořilo 74 členů.
Vedoucí funkcionáři JZD:
Dobrosl. Svobodová, předsedkyně JZD
Josef Křipský, ved. rostl. výroby
Josef Jalový, ved. živočiš. výroby
Frant. Šaršon, účetní JZD
Vinc. Slavíčková, předs. revizní komise
Stavy dobytka v ŽV:
skot

217 ks

dojnice

77 ks

vepřový dobytek

224 ks

prasnice

46 ks

slepice

586 ks

koně

13 ks

Výsledky dosažené v ŽV:
mléko

122 899 l

vejce

41 270 ks

maso hovězí
- II - vepř.
- II - drůbeží

86,88 q
249,87 q
7,92 q
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Hektarové výnosy dosažené v RV:
Pšenice

22,- q

řepka

žito

23,- q

cukrovka

15,- q
222,- q

ječmen

15,- q

mák

10,- q

oves

25,- q

brambory

75,- q

V tomto roce se hospodařilo těžce. Ze zimy r. 1958 zůstalo minimální množství jak
jaderných, tak i objemových krmiv, krmivo muselo být nakupováno v sousedních
družstvech.
Byla i velká roztříštěnost v ustájení dobytka, takže ŽV byla velice nákladná jak na mzdy
vyplácené pracovníkům ŽV, tak i po stránce spotřeby krmiv.
V rostlinné výrobě nebyla žádná specializace, pěstovaly se všechny rostlinné druhy,
včetně zeleniny, luštěnin i olejnin. Plán pěstování rostl. druhů i stanovení osevních
ploch prováděl ONV, zemědělský odbor.
V době sklizně dozrávalo několik druhů současně, chyběly nejen sklízecí stroje, ale i
lidé. V členské základně bylo mnoho přestárlých členů.
V tomto roce byla provedena adaptace stodoly u pí Rouchalové, č. p. 87.
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Zde bylo zastaveno asi 100 kusů vepřového žíru na hluboké podestýlce. Současně byla
u tohoto objektu zbudována nová studna.
Rok 1960
JZD obhospodařovalo 418,93 ha zemědělské půdy, z toho orné půdy bylo 343,- ha.
Počet členů: 90 družstevníků
Předseda JZD:

Oldř. Grepl

Ved. zootechnik

Ferd. Kučírek

ved. rostlinář:

Boh. Hrubý

účetní:

Frant. Šaršon

Pracovní úkoly stanovené státním plánem se podařilo zajistit dík obětavosti většiny
členů, hlavně žen – družstevnic. Vydatně pomáhaly i dobrovolné brigády, hlavně ze
závodu Vlněna ve Svitávce, ale i z jiných závodů.
Dosažené zástavy dobytka v ŽV:
Skot

154 ks

dojnice

115 ks

prasnice

49 ks

ost. vepř.

379 ks

slepice

615 ks
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Výroba dosažená v ŽV:
mléko

135 743 l

vejce

75 047 ks

hov. maso

290,75 q

drůbež

13,96 q

Výsledky dosažené v RV (hektarové výnosy):
Pšenice

22,63 q

luštěniny

17,60 q

žito

15,79 q

řepka

15,60 q

ječmen

22,40 q

mák

7,90 q

oves

22,37 q

cukrovka

344,- q

brambory

80,20 q

Pracovní jednotka dosáhla výše 14,- Kčs, hodnota naturalií byla 1,10 kg obilovin na
1 prac. jednotku.

Rok 1961-1965
Celková výměra půdy obhospodařované JZD se rozrostla na 443,40 ha zemědělské
půdy, z toho orné půdy bylo 356,14 ha. Výměra půdy vzrostla tím, že obec Sasina byla
přičleněna ke katastru obce Svitávky. Počet členů družstva vzrostl na 104.
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Předsedou JZD byl do r. 1962 Oldř. Grepl, od r. 1963 byla do funkce předsedkyně JZD
postavena Dobroslava Svobodová, ředitelka ZDŠ ve Svitávce, v r. 1964-65 funkci
předsedy vykonával Frant. Šaršon.

Přehled výsledků ŽV v r. 1961 - 1965:
Stavy dobytka (v ks):
r. 1961

r. 1963

r. 1964

Skot

260

278

293

dojnice

115

124

117

prasnice

49

50

43

ost. vepř.

451

nosnice

1000

915

koně

1077

15

Výroba v ŽV: (l, ks, q)
mléko

173 293

137 152

166 783

vejce

93 412

74 594

107 109

hov. maso

205,08

178,37

273,92

vepř. -II-

289,93

280,71

255,35

3,70

13,61

drůbež
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Výsledky v RV (hektarové výnosy v q):
r. 1961

r. 1962

r. 1963

r. 1964

r. 1965

29,30

25,50

28,30

21,33

22,20

žito

22,-

x

17,60

18,35

12,70

ječmen

55,-

20,30

21,50

29,50

30,-

oves

28,-

17,60

16,40

17,50

15,70

řepka

11,-

11,50

10,10

x

11,-

mák

4,-

5,20

6,-

11,-

3,70

cukrovka

303,-

209,-

338,-

420,-

169,-

brambory

145,-

50,-

77,-

168,-

56,-

luštěniny

-

22,-

x

7,-

x

Pšenice

V letech 1961 - 1965 byly stavy dobytka v ŽV plánovitě zvyšovány.
Živ. výroba byla však velice roztříštěná, dobytek byl ustájen na několika místech: na
kravíně, u Švábů, u Kučírků, Rouchalů, Baršíků, Jalových, Kupsů, Bartáků, Horáků, u
Hrubých u kostela, u Šmídů, na drůbežárně za sokolovnou, u Jurků na Sasině. Plýtvalo
se proto nejen krmivy, ale i vyplácenými pracovními jednotkami.
Situace se částečně zlepšila výstavbou dřevěné salaše pro mladé jalovice (- za
koupalištěm), s možností pasení mladého dobytka na těžko dostupných stráních.
(str. 479)

Na č. p. 100 byl zadaptován vepřín s teplovzdušným klimatizačním zařízením. Bylo
započato s adaptací kůlny v č. p. 101 (- u pí Kupsové) na druhé výmlatové středisko,
sklad brambor a obilí. Na náměstí ve Svitávce v č. p. 5 (u pí Mazalové) bylo zřízeno
mechanizační středisko, hlavně pro opravy strojů. Toto středisko bylo v r. 1965
přestěhováno do zadaptovaných dílen na č. p. 100.
Členové družstva – záhumenkáři, byli povinni ze svých záhumenků, které jim JZD
ponechalo k obhospodařování odvádět: 1 525 l mléka/rok, dodávka vajec je 500 ks za
rok.
Bylo dáno do pořádku záhumenkové hospodářství. Celkem měli členové 24,92 ha
reálných záhumenků na orné půdě, kromě toho 11,98 ha zahrad.
Aby mohli členové družstva dostat od státu příděl fin. prostředků na rodinné přídavky,
nemocenské dávky a ostatní sociální dávky, usneslo se představenstvo JZD, aby
družstvo převzalo zahrady členů do svého vlastnictví.
V r. 1963 byla provedena přístavba ke kravínu, pro odchov mladého dobytka, asi pro
40 kusů býků, stavba byla ukončena v r. 1964, byla vybudována silážní jáma
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a také mostní váha.
Rok 1965 byl posledním rokem hospodaření Jednotného zemědělského družstva (JZD)
před převodem do Československých státních statků (ČSSS) se sídlem v Olešnici na
Mor.

V tomto roce – po odsouhlasení výroční členskou schůzí – zůstali ve funkcích
funkcionáři volení v r. 1954, v čele s předsedou Frant. Šaršonem, který stanul v čele
družstva místo dosavadní předsedkyně Dobr. Svobodové, která se vrátila do školní
služby – začala znovu pracovat jako ředitelka ZDŠ v naší obci.
14. 10. 1965 projednávali zástupce Výrobní zemědělské správy v Blansku, ČSSS
v Olešnici na Mor. a JZD Svitávka přechod JZD do stát. statků.
Důvody pro přechod byly následující:
doba si vyžaduje vytvoření větších zemědělských celků, proto mělo být vytvořeno
hospodářství stát. statku ze stávajících JZD Svitávka a Chrudichromy. V tuto dobu
přešlo do ČSSS JZD Míchov - Podolí a Vísky. K přechodu JZD do ČSSS přispěla velkou
mírou okolnost nedostatku pracovních sil a velmi vysoký průměrný věk družstevníků.
(str. 481)

Přechod JZD do ČSSS podepsalo v naší obci z celkového počtu 67 členů JZD celkem 57
družstevníků.
ČSSS Olešnice na Mor., hospodářství Svitávka začaly v naší obci hospodařit od 1. ledna
1966.
V tomto období se ve funkci vedoucího hospodářství stát. statku ve Svitávce vystřídali:
Ant. Flašar,

od. 1. 1. 1966 do 30. 5. 1967

Ing. Jos. Červenka,

od 1. 6. 1967 do r. 1972

Ing. Fr. Přichystal,

od r. 1972 do r. 1974

Ing. Jar. Novotný,

od r. 1974 do r. 1976

V r. 1972-74 byla postavena ocelokolna (- výmlatiště a sklad zemědělských strojů a
krmiv) ve středisku u kravína. V r. 1973 započala u ocelokolny výstavba sušičky na obilí.
V r. 1975 bylo zrušeno hospodářství stát. statku ve Skalici n./Svit. a toto bylo připojeno
k hospodářství Svitávka, takže hospodářství Svitávka obhospodařovalo bývalý katastr
obcí Svitávka, Chrudichromy, Skalice n./Svit. a Mladkov o celkové ploše 1 034,94 ha
zemědělské půdy.
(str. 482)

V r. 1975 výsledky hospodaření zaostávají hluboko za výsledky minulých let.

Hospodaření poznamenala hlavně nevýroba obilovin, rostlinná produkce nebyla
splněna. Pro porovnání výsledky RV v r. 1974 a 1975:
r. 1974 (q/ha)

r. 1975 (q/ha)

42,75

26,70

38,-

23,50

431,90

392,50

krmná řepa

676,-

521,-

kukuřice

500,-

370,60

Pšenice ozimá
ječmen
cukrovka

Výsledky v ŽV byly lepší než v rostlinné výrobě. Výroba mléka byla překročena
o 27 500 l, dojivost na kus a den byla dosažena 7,88 l, plán byl 7,71 l.
Dluh v plnění ŽV je hlavně ve výrobě masa, kde bylo dosaženo přírustků:
telata 0,43 kg (plán 0,70 kg)
skot

0,51 kg ( -II- 0,65 kg)

Stavy dobytka k 31. 12. 1975:
plán (ks)

skuteč. (ks)

Dojnice

195

199

telata

33

51

mladý skot

136

107

březí jalovice

29

29
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Na úseku mechanizace nebyla situace právě dobrá. Nejvíce nepříznivý byl nízký počet
pracovníků, proto byly mechanizační práce plněny opožděně. Je bezpodmínečně nutné
doplnění počtu traktoristů na 12, pomocníků na 6 a zajištění svařeče. Stejně nezbytně
nutná je obnova strojního parku, vybudován sociálního zařízení, garáží a mycí rampy.
Stav pracovníků:
42 stálých pracovníků
12 se stálým zvl. prac. poměrem

7 brigádníků
t. j. 61 pracovníků celkem
Vzhledem k neekonomickému rozložení Stát. statku Olešnice na Mor., byl tento v r.
1976 navržen k delimitaci a jednotlivá hospodářství stát. statku připadla k okolním JZD
takto:
Olešnice, Louka a Kněževes - k JZD Rozsička
Hodonín – k JZD Černovice
Drnovice – k JZD Lysice
Míchov – k JZD Letovice
Svitávka – JZD Kunštát na Mor.
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Svitávka přešla 1. 4. 1977 do JZD Kunštát s následující výměrou půdy:
zeměděl. půda celkem
z toho:

-

1 034,94 ha

orná půda

788,34 ha

louky

102,80 ha

pastviny

121,27 ha

zahrady

2,57 ha

sady

9,96 ha

Vedoucím střediska Svitávka se stal Ladislav Jurný. V r. 1976 byla ve Svitávce zahájena
stavba velkokapacitního kravína pro 720 ks dojnic. I tuto stavbu převzalo JZD Kunštát.
Od 1. 1. 1978 bylo v rámci reorganizace zemědělské výroby středisko Svitávka zrušeno
a převedeno pod středisko Sebranice, které rovněž spadá pod JZD Kunštát.
Rok 1980
Hospodářství Svitávka je po delimitaci stát. statku Olešnice začleněno do JZD Kunštát
(1. 4. 1977). Dle bonity půdy je JZD Kunštát zařazen do bramborářské oblasti.
V rostlinné výrobě se vedle brambor, obilovin a cukrovky pěstují také krmné plodiny a
rostliny léčivé (námel a heřmánek).
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Na hospodářství v naší obce se pěstovala pšenice, ječmen, cukrovka a pícniny.

JZD Kunštát přešlo od r. 1976 na bezzáhumenkové hospodaření. Naturální požitky jsou
členům odprodávány podle stanovení vyhlášky.
Celková výměra půdního fondu družstva je 3 402,08 ha zemědělské půdy, z toho orné
půdy je 2 602,- ha, celkový počet pracovníků je 504.
V živočišné výrobě se JZD specializuje hlavně na výrobu mléka. Druhořadou výrobou je
výroba drůbeže.
V dosahování příznivých výsledků výrazně pomáhá socialistická soutěž. V JZD pracuje
šest kolektivů Brigád socialistické práce. Všechny brigády uzavřely závazky, které byly
splněny. Kromě toho uzavřelo JZD celopodnikový závazek na překročení tržní produkce
mléka o 20.000,- Kčs. Tento závazek byl dokonce překročen. Bylo na něj dodáno 77 tis.
litrů mléka.
Hospodářská situace družstva je řešena na schůzích představenstva, na členských
schůzích a hloubkově pak po ukončení každého čtvrtletí na základě ekonomických
rozborů, které se dotýkají všech úseků družstva.
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Nepříznivé klimatické období během vegetace, především značné střídání teplot
v jarním období i době zrání, mělo značný vliv na snížení produkce obilovin, nebyly
dosaženy plánované výnosy.
Jarní práce byly zahájeny koncem března, ale pro špatné počasí se protáhly až do
konce dubna. Osev trval 18 prac. dní, brambory se podařilo zasadit za 10 dní. Obiloviny
– plánovaná plocha osevu dodržena, dodrženy i všechny agrotechnické lhůty, ale
hektarový výnos nesplněn. Důvod: nepřízeň počasí, vysoké procento pěstování obilovin
při střídání plodin nutí provádět osev obilovin po obilovinách. Bylo naseto 5 odrůd
pšenice: Hela, Sáva, Slavie, Iljičovka, Mironovská.
Nejvyšší výnosy daly: Hela 47,07 q/ha, Sáva 41,45 q/ha a Mironovská 38,06 q/ha.
Průměrný hektarový výnos pšenice byl 38,75 q. Průměrný hektarový výnos ječmene
36,17 q. Z krmných pícnin byly nasety: jarní směsky, jetel červený, vojtěška, jetelotrávy,
luční porosty a porosty pastvin. Sklizeň poznamenalo zase nepříznivé počasí: deštivo,
málo slunce. Sušení pícnin se provádělo v JZD Bořitov na krmné granule.
Cukrovka – plocha osevu dodržena, jarní setí ve dvou etapách (- II. etapa až po 3

týdnech). První etapa částečně pomrzla, porosty
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byly řídké a to ovlivnilo hektarový výnos. Plánována byla výroba 5 tis. tun, docíleno
bylo 4 780 tun.
U brambor došlo k největšímu poklesu výnosů. To mělo významný dopad na nesplnění
rostlinné produkce. Celkově byla bramborami osázena plocha 100 ha. Odrůda Radka
dala jen 58 q z ha. Porosty byly z velké části zničeny plísní bramborovou. Odrůda Blaník
měla hektarový výnos 120-123 q po ha. Příprava půdy i sázení byly provedeny kvalitně,
stejně tak tři proorávky brambor. Pro mokrý, mimořádně mokrý rok, nebylo však
dostatek účinných postřiků.
Dokončování podzimních prací bylo ztíženo časným nástupem zimy – po 1. listopadu.
Mráz až -5° a sníh. Od poloviny listopadu zlepšení počasí, přesto dokončování
podzimních prací probíhá za velikého napětí sil všech pracovníků.
Plnění nákupních úkolů v rostl. výrobě:
Druh

Plán (v t)

Splněno (v t)

% splnění

Obiloviny

2 550

2 558

100,3

brambory

1 600

800

50,-

cukrovka

5 000

4 779

95,5
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JZD má nevyhovující opravářské dílny, adaptované z jiných hospodářských objektů.
Vybavení dílen je zastaralé.
Pro úsek rostl. výroby byla připravena tato opatření:
1./ Zpracovat pevné osevní postupy a zajistit správné střídání plodin
2./ Důsledně uplatňovat systém agrobiologické kontroly porostů. Na jejím podkladě
provádět potřebné zásahy ve výživě a ochraně rostlin.
3./ Zajištění jednoklíčkového osiva pro nasazení jednotiče cukrovky na 20% ploch.
4./ Intenzivním využitím veškeré půdy dosáhnout plánované rostlinné produkce.
Zlepšovatelské hnutí:
Byl vyroben obraceč píce, žací mačkač a rozbíječ bramborové natě.

Živočišná výroba
chován skot, hlavně dojnice, jalovice, vepřový dobytek na žír, prasnice, brojleři, ovce,
koně.
Plánovaná denní dojivost na 1 krávu 3 050 l mléka, splněno 3 121 l, t.j. 102,33%.
Na rok 1983 byl plán výroby mléka 3,940.000 l dosaženo bylo 4,103.000 l, t.j. 109,2%.
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Stavy hospodářských zvířat v r. 1980
Plán (ks)

Skuteč. (ks)

Skot celkem

2 880

2 856

99,17

z toho krávy

1 360

1 373

100,90

vepř. celk.

832

829

99,64

z toho prasn.

100

96

97,--

233 000

22 574

98,15

ovce

824

862

104,61

koně

16

15

93,75

drůbež

% plnění

Užitkovost:
Plánovaná denní dojivost na 1 krávu je 8,4 l mléka, dosaženo bylo 8,55 l mléka.
Plánovaná roční dojivost na 1 krávu je 3 050 l, dosaženo bylo 3 121 l, t.j. 102,33%. Na
rok 1980 byl plán výroby mléka celkem 3,904.000 l, dosaženo bylo 4,103.000 l, t.j.
109,2%.
Maso hovězí bylo splněno na 94,8%, vepřové maso na 107,3%, maso drubeží na
105,3%, vlna na 102,4%.
Dojnice ustájeny ve stájích: Sebranice, Voděrady, Újezd, Zbraslavec, Zábludov,
Svitávka, Chrudichromy a velkokapacitní stáj Svitávka (VKK). Mladý skot ustájen v 6
stájích, výkrm skotu v pěti
(str. 490)

stájích, telata také v pěti stájích.

Mléko z velkokapacitního kravína ve Svitávce bylo zařazeno z 90,13% do 1. jakostní
třídy.
V živočišné výrobě byly plánované ukazatele produkce a také úkoly dané státním
plánem splněny a překročeny.
Zajištění splnění plánované produkce kladlo zvýšené nároky na výživu zvířat. JZD
nemělo dostatečnou zásobu vlastních krmiv, již v předjarních měsících musela být
nakupována objemná krmiva.
Produkce v živočišné výrobě byla splněna vlivem zvýšených stavů hospodářských zvířat.
Při hodnocení celkové dosažené produkce JZD byl výpadek 3,463.000 Kč (95,5%).
Největší podíl na nesplnění má především rostlinná výroba.
Realizovaná tech.-org. opatření v r. 1980:
1/ Využití odpadního tepla při chlazení mléka, uspořeno 27 MWh, v Kčs 19.000.
Vynaložené náklady na akci 5.000,- Kčs.
2/ Využití vyjetých olejů k vytápění dílen, celková úspora 22.000,- Kčs při nákladech
10.000,- Kčs.
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3/ Vybudování mycí rampy – náklady 10.000 Kčs, úspora vlast. nákladů 60.000,- Kčs,
úspora nafty 1.905 tmp.
4/ Zlepšení pracovního prostředí v Sebranicích (- za 50.000,- Kčs).
Rok 1983
Od 1. 1. 1983 došlo ke změně organizační struktury JZD. Družstvo bude mít územně
výrobní systém hospodaření, k tomu bylo vytvořeno 6 hospodářských středisek.
Zemědělskou výrobu, rostlinnou i živočišnou, zajišťují dvě hospodářská střediska.
Dále středisko TM a dopravy poskytuje speciální služby zemědělskému úseku a také
provádí práce pro cizí. K tomuto úseku náleží opravárenská dílna.
Úsek investiční výstavby zajišťuje stavební akce a provádí stavební opravy budov
družstva.
Úsek přidružené výroby je zaměřen na dřevovýrobu, kovovýrobu a textilní výrobu.

Pro nedosahování požadovaných ukazatelů bylo družstvo do r. 1980 zařazeno do
zvláštního režimu. Byl vypracován intenzifikační program na léta 1982 - 1985, jehož
cílem je odstranění hlavních příčin nedostatků a zaostávání družstva ve všech
výrobních úsecích.
(str. 492)

Největší důraz je přitom kladen na zlepšení situace v rostl. výrobě, což se začíná od
roku 1982 dařit a to díky důslednému plnění přijatých opatření.
Přesto, že byl r. 1983 z hlediska klimatických podmínek rokem zcela mimořádným
(velké sucho), výsledky dosažené na př. v produkci obilovin, luštěnin a olejnin jsou
následující:
Plodina

plán (t)

skuteč. (t)

Pšenice ozimá

2 452

2 907,5

ječmen ozimý

111

147,4

2 280

2 169,8

žito

234

282,5

oves

70

37,4

řepka

215

360,5

luštěniny

185

453,3

ječmen jarní

Díky dobrému zajištění krmivové základny v zimním období 82/83 byly vytvořeny
základy pro plnění požadovaných úkolů v živočišné výrobě. Také brzský nástup na
zelené krmení měl velice dobrý vliv na užitkovost, zejména dojnice.
Stavy hospodářských zvířat byly ve všech chovech – kromě ovcí – dodrženy, nebo
překročeny. Dosaženou užitkovost hosp. zvířat je možno hodnotit kladně, pouze
v přírustcích u jalovic nebyl dosažen plánovaný přírustek na kus a den a tím nebyla
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u této kategorie dobytka splněna plánovaná výrova masa.
Podstatné zlepšení užitkovosti v r. 1983 bylo docíleno u selat, prasat ve výkrmu,
v odchovu selat na 1 prasnici. Nejhodnotnějším výsledkem v ŽV je nárust dojivosti, kde
bylo dosaženo téměř 3 500 l mléka od dojnice za rok. Ve výrobě mléka se překročila

plánovaná dojivost o 300.000 l, výroba vlny je vyšší o 10 q, u jateč. skotu o 50 q, u
drůbeže o 117 q a u vepř. masa o 363 q.
Stavy hosp. zvířat:
Skot celkem

ks

2 758

z toho krávy

ks

1 401

Prasata celkem

ks

1 274

ks

102

ks

883

ks

373

z toho prasnice
Ovce celkem
z toho bahnice
Užitkovost hosp. zvířat:
Ø roč. dojivost

l

3 493

odch. telat na 100 krav

105,13

- II - selat na 1 prasn.

18,21

úhyn telat

ks

40

-II- selat

ks

111

kg

0,58

kg

0,66

l

9,57

Ø denní přír. prasat.
- II -

skotu

denní dojivost
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výroba mléka je 4,857.866 l
výroba vepř. masa

1 803 q

výroba hov. masa

3 051 q

Vlněna, n. p., Svitávka
v r. 1983 se umístil na 2. místě v soutěži o putovní standardu podniku Vlněna. Všechny
výrobní úkoly za r. 1983 byly splněny.
Výroba zboží činila 105 913 tis. Kčs a byla splněna na 101%.
Sortiment zboří vyráběný v závodě:
- vlnařské tkaniny, látky zimníkové pánské, látky na pánské obleky, mykané a
kombinované, látky na stejnokroje

- oděvní plyše
- nábytkové plyše
- imitace kožešin
Vývoz vyrobeného zboží:

% splnění

- do soc. zemí v hodnotě

6 705 tis. Kčs

121,9

- do kapit. -

9 255 tis. Kčs

121,8

II

-
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Do tržních fondů podniků Textil a Prior se prodávalo zboží v hodnotě 14 557 tis. Kč a
dále se vyrobené zboží dodávalo do výrobních podniků Kras, OP, Oděva atd., k dalšímu
zpracování.
Stav zaměstnanců podniku je 538 oproti plánovanému stavu 542 zaměstnanců.
Z tohoto celkového počtu zaměstnanců je 80 pracujících důchodců a 3 mladiství
zaměstnanci.
Průměrný výdělek na 1 pracovníka činil 2 464,- Kčs.
V závodě je 8 kolektivů brigád socialistické práce, ve kterých je zapojeno 80
zaměstnanců.
Během r. 1983 bylo podáno 43 zlepšovacích návrhů, mezi nejlepší zlepšovatele závodu
patří s. Josef Kučka.
Závod má vlastní jídelnu, která denně vyvařuje 575 obědů. Z vlastních zaměstnanců
závodu se stravuje 379, ostatní vyvářené obědy se podávají pro zaměstnance okolních
menších podniků, které nemají vlastní stravovací zařízení. Odběrateli obědů jsou
podniky: Bytex Letovice, MŠLZ, závod Letovice, Ingstav Boskovice, JZD Kunštát, ACHP
Skalice n./Sv., OÚNZ, Potraviny a MNV Svitávka.
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Tuzemské a zahraniční rekreace se během r. 1983 zúčastnilo 59 pracovníků závodu a
41 dětí zaměstnanců se rekreovalo v pionýrském tábore Vlněnka.
Zaměstnancům jsou poskytovány půjčky z fondu kulturních a společenských potřeb.
Za r. 1983 byly zaměstnancům vyplaceny podíly na hosp. výsledcích podniku v hodnotě
cca 500.000,- Kčs.

Do funkce předsedy Záv. výboru byla poprvé zvolena žena – s. Pešová.
Zaměstnanci závodu se kromě svých, běžných pracovních povinností zapojují do
různých brigádnických akcí, při kterých odpracovali 12 035 hodin, z toho na:
- úpr. a zlepš. prac. prostředí

2 450 hod.

- úpr. okolí závodu a zeleně

2 243 -II-

- akcích NF

6 094 -II-

- pomoc zemědělství
- pomoc výrobě

290 -II1 008 -II-

Pro důchodce byl uspořádán zájezd do Kroměříže s besedou v závodě a s pohoštěním.
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Z investičních akcí v r. 1983 byly realizovány:
- hrubá stavba čechrárny (-stará čechrárna je už zastaralá a nevyhovující)
- zastřešení skládky paliva,
- postaven základ pro nový kotel „Slatina“ (- samotná instalace kotle bude provedena
až v r. 1984)
- přípravné práce pro zpevnění skládky paliva před závodem
Byly také pořízeny nové stroje:
- Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu vyvážených obědů v záv. jídelně byl pořízen
Universal robot (NDR), myčka nádobí a škrabka na brambory
- Klepací stroj na plyšové tkaniny,
- elektr. kladkostroj pro barevnu (BLR),
- šicí stroj pro úpravnu (PLR)
V závodě byla rozšířena zdravotnická péče o zaměstnance, mimo závodní lékařku
dochází do závodu pravidelně gynekolog.
Výrobky závodu Vlněna v r. 1983 pronikly – kromě jiných – i do států: Jugoslavie, NSR,
USA, Švédska, Kypru.
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Rok 1983 v naší obci:
MNV měl naplánovány tyto akce:
- výstavba mateř. školy
- výstavba tělocvičny ZŠ
Celkem se v r. 1983 prostavělo 715 700,- Kčs.

Na neinvestičních brigádnických akcích odpracovali svitavečtí občané 30.714
brigádnických hodin.
Rozčlenění odprac. brig. hodin:
- staveb. akce Z

6 919 hod.

- úprava zelených ploch

9 552 hod.

- pomoc zemědělství

420 hod.

- úpr. veřej. prostranství

11 552 hod.

- údržba bytového fondu

8 490 hod.

Občané ze Sasiny odpracovali pro zlepšení životního prostředí 1 382 brigádnických
hodin.
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Z matriky naší obce za r. 1983:
Počet narozených dětí

23

počet úmrtí

50

počet sňatků

8

počet odstěhovaných obč.

46

počet přistěhovaných obyv. 38
Čtyřikrát během roku byla Sborem pro obč. záležitosti provedena akce „Vítání nových
občánků“, bylo provedeno slavnostní předání obč. průkazů.
A také měla v tomto roce naše obec dvě „Zlaté svatby“ a to manželů Parákových a
Valehrachových.

Z kulturních akcí uspořádaných v obci stojí za povšimnutí:
- Oslava MDŽ, 12. 3., pro všechny ženy obce
- Kulturní odpoledne pro důchodce,
- Oslava 100 let trvání dechové hudby
- Sraz 50. letých rodáků, setkání spolužáků, kteří opustili svitaveckou školu před 30. a
40. lety
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Počasí v r. 1983
Leden
nezvykle teplý, noční teploty jen výjimečně - 0° až -2°, nejčastěji kolem 3°, denní
teploty 7-12°. Sníh napadl kolem 15. ledna, neudržel se. I na horách je málo sněhu.
Únor
také teplý, přes den teploty až 10°, ale ani v noci nemrzne. Sníh 5. 2., ale jen mírný
poprašek.
10. 2. další sněhová nadílka, noční a ranní teploty -3° až -6°, od 12. 2. dokonce -12° až
-15°, přes den kolem -3° až -5°, sníh drží! Polojasno až jasno.
20. 2. stále -10° až -12°, přes den -4° až 0°. Sněhové přeháňky.
Březen
Jasno, noční mrazíky, přes den kolem 5° až 8°, slunečno.
Od poloviny měsíce noční teploty kolem 0°, přes den 10°, polojasno až jasno.
Duben
Začátek měsíce slunečný, bez srážek, teplo. Druhá dekáda poněkud chladnější, bez
slunce i srážek, koncem měsíce oteplení, denní teploty až kolem 15°, polojasno až
jasno.
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Květen
Slunečný začátek měsíce, ale noční a ranní teploty nízké, kolem 3°, nejvýš 5°. Celý
měsíc byl hodně větrný, srážek velice málo, skoro žádné.

Červen
Noční a ranní teploty nízké, do 10°, přes den začátkem měsíce 28-30°, místní bouřky a
stále silný vítr.
Červenec
Krásné letní, slunné a teplé a hlavně stálé, počasí. Denní teploty přes 30° (až 35°), t. zv.
tropické dny. Je ale velké sucho, srážky prakticky žádné.
Srpen
Horké letní počasí trvá, velké sucho. Během celého měsíce pouze krátká letní bouřka.
Září
V noci se začíná ochlazovat, noční teploty kolem 10° i pod 10°, kolem 4-7°, denní
teploty začátkem měsíce 22-25°.
8. – 10. 9. srážky, ale velice slabé.
Říjen
Stále sucho. Denní teploty 10°-14°, první noční mrazík tohoto roku z 29. na 30. 10., bylo
-6°!
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Listopad
Sucho trvá, nedostavily se ani obvyklé podzimní plískanice. Začátek měsíce suchý,
slunný, od 10.11. časté ranní mlhy, ty se kolem poledne rozplynou a i přes pokročilou
roční dobu jsou krásné slunné dny, v tento měsíc nebývalé.
Od 12. 11. noční mrazíky.
20. 11. první mrazivý den tohoto roku, -5° přes celý den. 21. 11. první mírný sněhový
poprašek.
Prosinec – začátek měsíce mrazivý, ale bez sněhu. Od poloviny měsíce oteplení přes
noc a ráno mírně pod -0°, přes den kolem 5-9°. Vánoce blátivé, sníh, který napadl před
vánocemi se neudržel. Závěr roku bez sněhu, teploty kolem -0°.
…14

14

razítko Místního národního výboru a podpis (asi p. Matějky)
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Rok 1984
Chtělo by se napsat o uplynulém roku všechno dobré, ale takové hodnocení r. 1984 by
bylo příliš jednoduché i přehnaně optimistické.
Pravda je, že v uplynulých 12 měsících byly chvíle, kdy ovzduší v mezinárodních
vztazích kleslo hluboko pod bod mrazu. Bylo proto přirozené, že když pak v listopadu
byla v Moskvě a ve Washingtonu oznámena schůzka ministrů zahraničí obou zemí,
vyvolalo to rázem velké, radostné naděje.
Současný svět však, nelze redukovat jen na vztahy Východ – Západ, i když v nich jde
vzhledem k vojenskému potenciálu obou stran o nejdůležitější otázku současnosti –
totiž o odvrácení hrozby jaderného konfliktu. Dnešní svět – to je také hlad v mnoha
částech zeměkoule, válečné konflikty, které nejsou o nic méně vražedné proto, že mají
nálepku „lokální“, to je hrozba ekologických katastrof všeho druhu, rasový a politický
útlak v mnoha zemích, to jsou nové vědecké objevy vytlačující v četných oblastech
živou lidskou práci, atd.
To všechno dohromady tvoří mozaiku světa, jehož jsme nedílnou součástí. Podobně
jako vždycky v minulosti usilovalo i letos Československo aktivní zahraniční politikou o
to,
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aby svět byl lidštější, bezpečnější a sociálně spravedlivější.
13. 2. 1984 byl po zemřelém J. V. Andropovovi zvolen do čela KSSS a sovětského státu
Konstantin Černěnko.
4. 11. 1984 byl Ronald Reagan zvolen na další 4 roky presidentem USA. Svět si klade
otázku, zda šéf Bílého domu dostojí svému prohlášení, že přišla chvíle pro zlepšení
vztahů mezi SSSR a USA a že omezí jaderné zbrojení, což má být přednostním úkolem
jeho druhého funkčního období.

31. 10. 1984 se předsedkyně indické vlády Zadira Ghándhíová15, která zastávala funkci
předsedy Hnutí nezúčastněných zemí, stala obětí atentátu, jenž znamenal pro její zemi
těžkou zkoušku.
Čísla o hospodářském vývoji světa jako celku ukazují, že r. 1984 byl obdobím dalšího
zrychlení hospodářského růstu, ale růstu stále ještě pomalého a hlavně
nerovnoměrného. Podle přehledu světové ekonomiky, vypracovaného experty OSN, se
letošní přírustek hrubého důchodu, hrubého společenského produktu bude pohybovat
od 3,5 do 4%. Je to sice víc, než v prvních
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letech tohoto desetiletí, ale vzhledem k tomu, že v kapitalistické oblasti vstoupil
hospodářský cyklus do fáze oživení, je to ve srovnání s minulostí málo. Po
ekonomických otřesech a prudkých změnách cenových relací v 70. letech není lehké
nalézt novou rovnováhu, která by umožnila vrátit se k dřívějšímu rychlému tempu
hospodářského růstu.
V souvislosti s rozvojovými zeměmi musíme psát o r. 1984 jako o roce hladu. Hlad
v mnoha částech rozvojového světa, zejména v Africe, odsunul do pozadí dluhy těchto
zemí. Jediným lékem na zhoršující se situaci mnoha zemí v této části světa je zajištění
soběstačnosti. Nejtragičtěji je postiženo pět afrických států: Etiopie, Čad, Mali,
Mauritanie a Mosambik, všem se dostává pomoci z Východu i Západu. Mezi příčinami
současného katastrofálního stavu se uvádí neobyčejně vysoké tempo růstu
obyvatelstva Afriky (kolem 3% ročně) a její vytrvale klesající zemědělská produkce.

„Průběh vývoje ekonomiky našeho státu byl celkem úspěšný. Podařilo se zvýšit
dynamiku růstu průmyslové i zemědělské výroby, růst národního důchodu a tím vytvořit
podmínky pro udržení životních jistot našich občanů a zkvalitňování životní úrovně. Jde
o to, abychom v nadcházejících letech ještě účinněji pracovali pro progresivní
strukturální změny v naší

15

správně má být Zadira Gándhíová

(str. 506)

ekonomice, abychom vyráběli výrobky kvalitní a potřebné, je třeba urychlovat technický
rozvoj, usilovat o zvyšování efektivnosti ve všech oblastech, dále je třeba snižovat
spotřebu paliv a energie, zabezpečovat růst produktivity práce, zlepšovat řízení a
plánování.“
(Ze zprávy 12. zasedání ÚV KSČ)

Naše obec v roce 1984
Zemědělství
JZD Kunštát obhospodařuje i katastr naší obce, vzniklo sloučením 9 družstev a
delimitací části Státního statku Olešnice na Mor., výměra zemědělské půdy na které
hospodaří je 3 220,66 ha.
Katastr družstva se nachází v severozápadní části blanenského okresu, na úpatí
Českomoravské vrchoviny, v nadmořské výšce 300 až 600 m, roční srážky dosahují Ø
630 mm, dle přírodních podmínek je družstvo zařazeno do bramborářské oblasti,
výrobní zaměření je chov skotu, především výroba mléka. Za tím účelem byl v naší obci
vybudován velkokapacitní kravín pro 720 dojnic. Ve větším rozsahu je provozován chov
drůbeže, roční objem výroby je 380 tun.
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V rostlinné výrobě zatím užší specializace nebyla provedena, vedle běžných plodin se
pěstují i léčivé rostliny.
JZD má územně výrobní systém hospodaření, sestávající ze 6 hospodářských středisek,
zemědělskou výrobu v plném rozsahu, jak rostlinnou, tak i živočišnou, zajišťují 2
střediska.
Družstvo provozuje také přidruženou výrobu, která je zaměřena na dřevovýrobu,
kovovýrobu a textilní výrobu.
Pro nedodržování požadovaných ukazatelů výroby je družstvo zařazeno do zvláštního
režimu s intenzifikačním programem na léta 1981 – 1985, realizací tohoto režimu
budou odstraněny hlavní příčiny zaostávání družstva ve všech výrobních úsecích.

Rostlinný výroba – dosažené výnosy:
Plodina

Plán (v t)

Skuteč. (v t)

% plnění

5 265,1

5 715,03

108,5

řepka ozimá

270,-

209,-

77,4

hrách

280,-

224,-

80,-

cukrovka

5 100,-

4 748,4

93,1

brambory

1 957,5

2 861,5

146,2

jetel červený

5 389,6

4 656,-

86,4

vojtěška

2 639,-

2 618,5

99,2

Obiloviny

V r. 1984 bylo dosaženo nejvyšší výroby obilovin v celé historii sloučeného JZD.
Vlivem horších klimatických podmínek a ne vždy dodržením správné agrotechniky,
nebyla
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dodržena výroba u řepky, hrachu, cukrovky a ostatních plodin.
V oblasti výživy rostlin se věnuje pozornost jarnímu hnojení pod jařiny, kukuřici a
směsky, v měsíci září potom ozimům. Do budoucna bude nosným programem ve výživě
rostlin maximální využití kapalných hnojiv a dosycování hnojení fosforem.

Živočišná výroba
Již podzim r. 1983 neblaze předznamenal ohrožení krmivové základny pro nadcházející
období, protože došlo k zaschnutí pícnin, které byly plánovány k zajištění výživy v r.
1984. Dalším nepříznivým vlivem byla velice nízká zásoba objemných krmiv na zimní
období. Tyto skutečnosti se projevily v nesplnění plánované produkce živočišné výroby,
hlavně ve výrobě hovězího masa. Naproti tmu se zase podařilo překročit výrobu mléka,
prasat (zejména selat) a výrobu brojlerů a tím naplnit plánovanou výrobu za uplynulý
rok.

Stavy hospodářských zvířat nebyly dodrženy u chovu skotu a ovcí, u ostatních kategorií
dobytka byly stavy dodrženy. V užitkovosti – přírustcích dobytka hovězího je situace
vcelku příznivá, je na úrovni předchozího roku.
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Klesla však užitkovost dojnic, bylo dosaženo pouze 3 360 litrů mléka od jedné dojnice,
což je o 133 litrů méně než v roce 1983. Celková výroba mléka však přesto byla
překročeno o 80 tis. litrů, kladně je hodnocena výroba vepř. masa a jatečné drůbeže.
Dluh však zůstal ve výrobě hovězího masa a vlny. Výpadek je také u narození telat, kde
schází do splnění 42 ks telat, opakem je narození selat, tam činí překročení 213 ks.
Narození jehňat a hříbat je na úrovni plánu.
Živočišné výrobky určené státním plánem byly beze zbytku splněny kromě jatečných
telat, kde nebylo splněno 17 q, nesplnění však bylo vyrovnáno jatečným skotem.
Značný podíl tržeb ŽV vedle mléka představuje jatečná drůbež, zde došlo ke zlepšení
zejména v realizaci, protože 95,2% prodávané drůbeže je zařazeno do I. jakostního
stupně, snížení úhynů, snížení spotřeby jádra, zkrácení doby výkrmu a zvýšení Ø váhy
1 kusu na 1,82 kg. Také u mléka se podařilo prodat téměř 96% produkce v I. jakostní
třídě, což je velký úspěch.
Hlavním úkolem ve výživě zvířat je vystačit s vlastními krmivovými zdroji do příští
sklizně a zodpovědným přístupem všech pracovníků veškerá krmiva co nejefektivněji
využít.
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Se zvyšujícími se úkoly živočišné výroby je nutná vyšší náročnost zaměřena zejména na
ty úseky, kde nejsou plánované úkoly plněny. Toto se neobejde bez pochopení
pracovníků na všech stupních řízení. Pravidelné vyhodnocování a zveřejňování
dosažených výsledků na poradách a členských schůzích je cesta, která pomůže tuto
problematiku následně řešit a jistě i odstraňovat nedostatky na jednotlivých
provozech.

Rok 1984 v závodě Vlněna Svitávka.
Hlavní ekonomické ukazatele závodu: (v tis. Kčs)

plán

skuteč.

98 000

98 953

slevy

1 536

1 349

vývoz do soc. zemí

3 900

4 149

13 000

14 782

9 500

9 954

Výroba zboží

- II - do kapit. zemí
tržní fondy

Na pořízení nových investic bylo vynaloženo 2 577 tis. Kčs, na generální a běžné opravy
217 tis. Kčs.
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Pro tuzemsko dodává závod Vlněna své výrobky do prodejních organizací Prior, Textil,
Otex, Rempo a Družstev, dále do výrobních podniků Kras, OP, Oděv. závody, Otavan,
Odev. závody kpt. Nálepku, UP – k dalšímu zpracování. Výrobky závodu se vyvážejí do
Maďarska, NSR, USA, Rakouska, Francie, Finska, Jugoslávie, Anglie, SSSR, Řecka a
Švédska.
V závodě pracuje 537 pracovníků, jejich průměrný výdělek činí Kčs 2 464,-.
Je rozpracována stavba „čechrárny“, t. j. přípravy pro přádelnu, stavba skládky paliva
v hodnotě 1,800 tis. Kčs, u provozovny barevna se opravuje střecha a to za provozu
barevny, přesto, že takto zajistit provoz barevny je velice obtížné. Byla započata stavba
nového kotle „Slatina“.
Od 1. 9. 1984 převzal závod Vlněna novou mateřskou školu od MNV, která má 2 třídy
po 30 dětech + 1 třída jeslí. Režijní pracovníci mateř. školy jsou zaměstnanci Vlněny,
odborné pedagogické pracovnice – učitelky, zůstávají pracovnicemi školství.
Od 1. 9. 1984 nastoupil v závodě nový ředitel, s. Miloš Novák, bývalý vedoucí provozu
vlnařská tkalcovna. Dosavadní
(str. 512)

ředitel, s. Oldř. Palla, byl pověřen řízením závodu v Brněnci.
V rámci zlepšovatelského hnutí bylo v závodě podáno 48 zlepš. návrhů, zavedeno jich
bylo 37.

V závodním zdravotním středisku bylo provedeno 680 mimořádných lékařských
prohlídek, byly to jednak prohlídky vstupní, preventivní, rizikové a protirakovinové.
Zaměstnancům závodu bylo poskytnuto 24 poukazů na lázeňské léčení.
V závodním stravování se stravuje 352 pracovníků závodu, denně se průměrně vyváří
514 obědů. Na obědy do závodní jídelny chodí důchodci, zaměstnanci MNV a také
jiných podniků, jako na př. Bytex Letovice, ČKD Letovice, Agrochemického podniku
Skalice n./Svit., Potraviny a OÚNZ.
Z fondu kulturně sociálních potřeb bylo pracovníkům závodu poskytnuto 160 tis. Kč,
bylo přiděleno 39 poukazů na tuzemskou rekreaci, 8 na zahraniční a 16 na podnikovou
rekreaci. V pionýrském táboře se rekreovalo 38 dětí zaměstnanců závodu.
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Pro bývalé zaměstnance závodu – dnešní důchodce – byl uspořádán zájezd na
Českomoravskou vysočinu a do Ležáků, pro členy VTS a ZV ROH zájezd do NDR a dále
byly jednotlivými výbory ROH pořádány zájezdy pro zaměstnance.
V závodě pracují organizace KSČ, SČSP, SSM, VTS, ZV ROH.
Jako výpomoc zaměstnaným ženám slouží kantýna Jednoty, která je dobře zásobená
zbožím všeho druhu.

Základní škola ve Svitávce v r. 1984
Veškerá práce ZŠ byla řízena plánem práce, který vycházel ze závěrů celkové analýzy
práce školy a úkolů daných ONV OŠ a MŠ.
Z tohoto plánu vycházely tematické plány učiva, plány práce třídních učitelů,
metodických zařízení, plán práce školní družiny a pionýrské organizace. Byla jím řízena i
činnost odborného poradce, učitele – zdravotníka a všech komisí.
Základním úkolem roku bylo zavádění nové československé výchovně vzdělávací
soustavy, letos již v osmých ročnících.
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Zvýšená pozornost byla věnována práci žáků osmých tříd, návaznosti práce 1. ročníku
na práci MŠ, návaznosti přechodu žáků ze 4. do 5. ročníku.

Během celého školního roku byla věnována pozornost Prohlubování účasti
komunistické výchovy. S tím souvisí plány oslav významných výročí, besedy a
přednášky, zapojení talentovaných žáků do olympiád, soutěží tělovýchovně – branných
akcí, ideově výchovné působení v jednotlivých předmětech a s tím související odborná
a politická příprava učitelů. Ze zdařilých akcí na tomto úseku lze uvést:
- otevření Síně dělnického divadla ve Svitávce,
- 2. místo v branné soutěži Mladý obránce vlasti,
- místní kolo soutěže O partyzánský samopal, dvě první místa v okresním kole této
soutěže, účast v krajském kole,
- tradiční maratonský běh, pořádaný každoročně na počest založení KSČ,
- Den pionýrů, věnovaný výročí založení PO,
- příprava kulturních programů k významným výročím,
- besedy s programem na téma Mládež a kultura.
Stoupající úroveň zaznamenává činnost pionýrské skupiny na škole. Vedení PO je
kolektivní, opírá se o práci oddílových vedoucích a instruktorů. PS řídí práci 22 oddílů,
z toho 9 v okolních obcích, celkem je v ní organizováno 320 pionýrů.
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Zabezpečování materiálně technických záležitostí školy se daří dík dobré spolupráci
s MNV. Bylo provedeno obložení ve třídách kolem umyvadel, generální oprava a
obložení dívčích WC, obložení schodiště dřevem. Hlavním úkolem zůstává výstavba
nové tělocvičny.
Ve školním roce 1983 – 1984 je v naší škole celkem 337 žáků,
1. – 4. roč. 137 žáků,
5. – 8. roč. 200 žáků.
Počet tříd:

1. – 4. roč.

=

5 tříd

5. – 8. roč.

=

8 tříd

Všechny učební místnosti školy jsou obsazeny. Jedno oddělení škol. družiny je
umístěno v přístavbě, méně vyhovuje prostorové umístění, 2. odděl. školní družiny,
které je v bývalé šatně.
Kabinety svojí velikostí také nevyhovují, mnohdy nelze přehledně uspořádat množství

pomůcek, kterými je škola postupně vybavována v rámci zajištění nového pojetí výuky.
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Z matriky naší obce za r. 1984
Počet narozených dětí

15

počet zemřelých občanů

27

počet sňatků

.… 16

Nejstaršími občany naší obce jsou:
Frant. Grünová

94 let

Josefa Holková

94 let

Karel Hrubý

91 let

Alois Dražek

90 let

Em. Novotná

89 let

Josef Kraváček

85 let

Počasí v r. 1984
Leden
Začátkem měsíce, kolem 10. 1. sníh, teploty -8° až -10°, ojediněle v závěru měsíce až
-15° a sníh drží.
Únor
Silná obleva, sníh se neudržel, přišlo až jarní tání. Další nástup zimy však přichází od
10. 2. noční a ranní teploty -8° až -12° a nový sníh. Na horách jsou dobré sněhové
podmínky.
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Březen
Začátek měsíce je studený, noční mrazíky kolem -4 až -8°. V první dekádě měsíce přes
den slunečno a jasno, na horách se stále ještě drží sníh.
Od 17. 3. ochlazení a další sníh. Noční teploty poklesly na -9°, -12°, místy až na -15°,

16

počet sňatků není v kronice uveden

přes den -0° až -3°. Kolem 20. 3. denní teploty nejvýše 6°. Jaro začalo v tomto roce jen
podle kalendáře, počasí panuje zimní!
Duben
je také studený měsíc. Noční teploty kolem 0°, denní do 10°.
Květen
málo srážek, což není v tomto měsíci obvyklé, ale chladno. Letos ještě se nedostavily
teplé, slunné jarní dny.
Červen
- konečně oteplení, i když ne příliš! Noční teploty stále nízké, kolem 8°, koncem měsíce
však změna, aspoň denní teploty až do 25°.
Červenec
měsíc prázdnin a dovolených, ale počasí není nijak příznivé. Začátkem měsíce několik
dnů s teplotou kolem 28°, potom ve druhé polovině měsíce ochlazení a
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noční teploty stále nízké, nejvýš kolem 10°.
Srpen
Ani tento měsíc se teplotně neukázal nijak letním. Sice několik parných dnů, poněkud
se oteplilo i v noci, ale závěr měsíce už zase chladnější, teploty do 20°.
Září
Jasno, ranní mlhy, málo srážek, jen v první části měsíce přeháňky. Ovoce ještě není
zralé, asi vlivem studených dnů přes celé léto, špatně dozrává.
Říjen
je studený od začátku měsíce. Srážek málo, dobré počasí pro sklizňové podzimní práce.
Od druhé poloviny měsíce mlhy, denní teploty kolem 10°-12°, koncem měsíce několik
nočních mrazíků.
Listopad
začátkem měsíce asi teprve „babí léto“, krásné, jasné dny, neprší. Koncem měsíce
začíná mrznout, i přes den -3 až -5°.

Prosinec
Začátek měsíce bez srážek, ani Martin letos nepřijel na bílém koni. Obrat v druhé
polovině měsíce, 20. 12. začíná mrznout, ale bez sněhu. Na vánoce mrzne, sníh až
27. 12., ale zato vydatná dávka. Leží 20-25 cm sněhu a mrzne.
…..17

17

razítko Místního národního výboru a podpis (asi p. Matějky)
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Rok 1985
Začínáme psát první stránky historie roku 1985. Je to rok jubilejní. Téměř každý den, až
do květnových dnů, nám bude připomínat, že ta či ona obec, ten či onen kraj se zbavil
fašistické nadvlády, začal dýchat novým, svobodným životem, když uvítal
osvobozenecká vojska Rudé armády.
Přirozeně 40 let není v historii dlouhá doba, ale právě těchto 40 let znamenalo
v moderních dějinách našeho národa obrovské přeměny, že vydají za celá staletí.
Po zradě v Mnichově, kdy vládnoucí kruhy kapitulovaly nejenom před hitlerovským
fašismem ale i před diktátem svých vlastních spojenců – Anglií a Francií, si lid našich
národů uvědomil, že pro svůj svobodný a bezpečný život potřebuje změnu ve své
zahraničně politické orientaci, kterou našel v přátelství a spojenectví se Sov. svazem.
Tento stát zůstal i v nejtěžších dobách věren spojeneckým závazkům a byl to Sovětský
svaz, jeho slavná Rudá armáda, která před 40 lety osvobodila naši zemi po šesti
strastiplných letech poroby a útlaku od fašistického násilí hitlerovského Německa.
Spojenectví se Sov. svazem po osvobození v r. 1945 vyřešilo všechny životní otázky
našich národů, dalo nám novou
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perspektivu, dalo lidem sociální jistoty, zabezpečilo naši svobodu a nezávislost.
Rok 1985 byl závěrečným rokem VII. pětiletky a tak byl rokem, v jehož závěru se
hodnotilo.
Dobré hospodářské výsledky ve všech odvětvích národního hospodářství a plánovité
zvyšování národního důchodu jsou solidním předpokladem pro zachování životné
úrovně a sociálních jistot nás všech. Naučili jsme se své roky sčítat do pěti. Těch
uplynulých pět nebylo zrovna špatných. Naopak. Udrželi jsme svou vysokou životní
úroveň. Naučili jsme se být skromnější ve svých požadavcích, umíme více šetřit a také
přemýšlet nad zítřkem, vážit si své vlastní práce… To přece není málo! Ale můžeme jít
ještě dál, ale to se musíme ještě víc učit.

Právě tento jubilejní rok 1985 nás musí vést k tomu, abychom znásobili všechny své síly
a snahy, zmobilizovali své rezervy a abychom si vytvořili co nejpříznivější podmínky
dobrého vstupu do další pětiletky.
To je úkol pro každého občana tohoto státu, aby všechny další roky, celý příští náš život
byl životem radostným, životem v míru.
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Cíle a úkoly kulturně výchovné činnosti pro r. 1985 stanovené v naší obci
JPKVČ
1. Za základní cíl veškeré masově politické práce je nutno považovat výchovu
občanů, zejména mládeže.

2. V oblasti kulturně výchovné činnosti pokračovat tak, aby vědecký názor se stal
základem každé kulturně-výchovné akce.

3. Docílit vyšší ideovosti, vyšší ideové účinnosti v oblasti organizovaných akcí
zaměřených na mimoškolní výchovu a vzdělávání.

4. Posilovat zájmovou uměleckou činnost rozvojem členské základny kroužků a
souborů, se zvláštním zaměřením na děti a mládež.

5. Ve smyslu vyhlášení roku 1985 „Rokem mládeže“ prohloubit další rozvoj
zájmových a kulturních aktivit mládeže a docílit, aby práce s dětmi a mládeží se
stala nedílnou součástí veškerého kulturního dění v naší obci.

6. Zaměřit činnost Sboru pro obč. záležitosti ke stálému zvyšování úrovně
pořádaných společenských obřadů.

7. V oblasti knihovnictví dále zvyšovat úroveň práce se čtenáři, dokonale využívat
knižních fondů a práci místní lidové
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knihovny napojit na organizování významných polit. a kultur. akcí.

8. V oblasti práce s filmem dosáhnout účinnějšího výchovného vlivu na občany a
v celé oblasti vzdělávací soustavy výrazně využívat populárně naučné filmy.

9. Využít památkových objektů místního charakteru k propagaci kulturních
hodnot, evidovaným památkám věnovat soustavnou pozornost.

10. V oblasti ochrany přírody věnovat pozornost řešení ekologických problémů naší
obce a zabývat se touto problematikou v úzké spolupráci se všemi
společenskými organizacemi.

11. Zajistit spolupráci všech společen. organizací v oblasti kulturně výchovné
činnosti.
Téměř všechny cíle a úkoly, veškeré hlavní směry stanovené Jednotným plánem
kulturně výchovné činnosti byly splněny.
Všechny kulturní akce konané v obci měly důstojný ráz, jejich ideový i estetický obsah
byl na vysoké úrovni. Na plnění JPKVČ se podílejí všechny organizace NF, místní školy,
Osvětová beseda, místní lidová knihovna a kino a SPOZ.
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Z oblasti kulturně-politického dění v naší obci:
-

V měsíci únoru byla pořádána celoobecní oslava výročí Vítězného února

-

Beseda členů Lidové milice ze závodu Vlněna s dětmi mateřských škol

-

Osvětová beseda za spoluúčasti všech složek NF požádala v měsíci březnu – již
tradičně – oslavu MDŽ. Této oslavy se zúčastnilo velké množství žen z naší obce.
Mateřská škola pořádala besídku pro maminky, rovněž v rámci oslav MDŽ.

-

Leninský večer v měsíci dubnu pořádala NF spolu s místní ZŠ oslavy 36. výročí
založení PO SSM proběhly pod patronací SSM a PO.

-

Májové oslavy – 1. květen a 9. květen, 40. výročí osvobození – byly
organizovány NF a KSČ. Všechny akce, které se k těmto významným dnům
uspořádaly byly ve velice důstojném rázu.

-

Místní spartakiádu v červnu 1985 uspořádala TJ Sokol.

-

Oslavy MDD proběhly pod patronací PO.

-

V červenci konal ČSPO oslavy 100 let trvání požárního sboru v naší obci.
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-

Zahájení a ukončení měsíce přátelství s SSSR a oslavu VŘSR uspořádal SČSP se
složkami NF.

V oblasti mimoškolního vzdělávání byly uspořádány akce:
Přednášky:

„Dvě generace pod jednou střechou“, cestopisná přednáška
s promítáním filmů
zdravot. přednáška „Plicní onemocnění“,
„Dopravní přednáška pro děti předškolního věku“,
přednáška „Spolupráce školy s rodiči“.

Besedy:

- s rodiči budoucích prvňáčků,
- se členy LM závodu Vlněna,
- s učiteli 1. tříd a škol. lékařkou,
- s vedoucí PO,
- s důchodci,
- s poslanci MNV,
- se členy VB
- rodičů se zástupci Voj. správy
- s účastníkem zájezdu do SSSR

V oblasti zájmově-umělecké činnosti – některé zvláště zdařilé akce v r. 1985
-

Místní kolo soutěže žáků LŠU v oboru dechových nástrojů,

-

Koncert učitelů LŠU k oslavě Vítěz. února,
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-

Výchovné koncerty (jarní a podzimní) pro žáky MŠ a ZŠ

-

Koncert učitelů LŠU a místní dechové hudby ke 40. výročí osvobození ČSSR

-

Absolventský koncert žáků LŠU

-

Letní koncert dech. hudby v parku MNV

-

Koncert dech. orchestru LŠU na závěr škol. roku

-

Účast dech. orchestru na zahájení a ukončení oslav měsíce přátelství.

Pokud se týká další kulturně-společenské aktivity, stojí za uvedení alespoň některé
z konaných akcí, které mají mezi našimi spoluobčany největší ohlas, jako na př.: již
tradiční plesy myslivců a sportovců, ples požárnický, dětský karneval na ledě a
pionýrský maškarní karneval.
Každoročně se pořádá několik tanečních zábav (Pouťová zábava, Vinobraní, Kateřinská
a Štěpánská zábava).
Společenské organizace – ČSŽ, ČČK, ČSI a také SSM uspořádaly během roka pro své
členy několik hodnotných zájezdů. Byl to na př. zájezd do Prahy a okolí, za krásami naší
jižní Moravy, do ND v Praze a Brně.
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Činnost Sboru pro občanské záležitosti
je v naší obci na velice dobré a vysoké úrovni. Již tradičně je práce SPOZ oceňována
jako jednoho z nejlepších Sborů na našem okrese.
Průběžně během roku provádějí členové SPOZ osobní návštěvy u spoluobčanů starších
80 let při příležitosti jejich životních jubileí, jsou pořádány besedy s branci vždycky
dvakrát do roka, členové SPOZ se zúčastňují zahajování nového školního roku.
Na naše starší spoluobčany žijící v místním Domově důchodců, je pamatováno a jsou
navštěvovány babičky v období oslav MDŽ a všichni obyvatelé Domova v průběhu
vánočních svátků.
Místním rozhlasem jsou zařazovány blahopřejné relace u příležitosti významných,
obvykle „kulatých“ životních výročí svitáveckých občanů.
Obřady, konané SPOZ v obřadní síni MNV, jako jsou sňatky, vítání občánků do života a
pod. se pro rekonstrukci obřadní síně během roku 1985 nekonaly.

Československá spartakiáda 1985 – svátek masového sportu u nás – se projevil i
ve sportovně tělovýchovném dění naší obce. Již v lednu a únoru byly uspořádány pro
děti Závody v sáňkování, následovala
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„Vycházka po stopách partyzánského boje na našem okrese“, kterou uspořádal ČSŽ
společně se členy ČSPO a „Spartakiádní pochod jarní přírodou“ (TJ Sokol + MŠ).
Na Čs. spartakiádu probíhal v naší obci nácvik jednak v TJ Sokol a také v ZŠ.
Byla uspořádána „Tělovýchovná akademie“ v měsíci dubnu, cvičenci se zúčastnili
okrskových spartakiád v Lysicích a Boskovicích a okresní spartakiády v Blansku a
v Ústí n./O. a posléze vybraná skupina žáků naší školy cvičila i na celostátní Čs.
spartakiádě v Praze.

Školní rok 1984-1985 na ZŠ ve Svitávce,
byl slavnostně zahájen 3. září 1984, pravidelné vyučování bylo zahájeno 4. září.
V tomto škol. roce je na I. stupni ZŠ celkem 5 tříd (dvě 2. třídy!) o 135 žácích, II. stupeň,
t. j. 5. až 8. třída, má 203 žáků v osmi třídách.
Na škole je celkem 338 žáků, z toho 159 dívek a 179 chlapců.
Kromě místních dětí navštěvují naši školu žáci z obcí Skalice n/Sv., Sebranic, Vísek,
Míchova – Podolí a Zboňku.
Pionýrská organizace SSM organizuje 323 pionýrů a jisker, kteří pracují v 21 oddílech,
z toho je 9 oddílů odloučených a to: 3 v Sebranicích, 4 ve Skalici, 2 na Vískách.
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V pedagogickém kolektivu pracuje 21 členů, z toho 3 muži.
Obsazení pedagogických funkcí:
Ředitelka školy:

Marie Grulichová, aprob. M-Z,

Zástupce ředitele:

Helena Skácelová, M-F-Rý

Škol. družina:

Jitka Musilová, ved. vychovatel.
Dobr. Kupsová, vychovatelka

Na I. stupni ZŠ vyučují učitelky:
1. tř. – Květ. Vitouchová

2.A tř. – Jarm. Zapletalová
2.B tř. – Ludm. Staňková
3. tř. – Blanka Věrná
4. tř. – Jana Koudelková
Funkci uvolněné pionýrské vedoucí vykonává s. Jarm. Strbačková.
Na II. stupni vyučují učitelé:
5.A tř. – Bedř. Pokorná (Př – Pv – CH)
5.B tř. – Dr. Věra Ošmerová (Č – N)
6.A – Isidor Maršálek (Tv – Z)
6.B – Kamil Palán (Č – D)
7.A – Jarm. Cetkovská (F – Pv)
7.B – Jiří Horníček (F – Pv)
8.A – Stan. Křížová (M – Tv)
8.B – Stan. Řehulová (Rj – D)
Sláv. Slámová, řed. školy v důchodě (Č – R)
Naděž. Růžičková (M – Pv)
Plán práce školy je dán hlavními úkoly škol. r. 1984 - 1985, které vycházejí z hlav. úkolů
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škol a školských zařízení po XVII. sjezdu KSČ:
-

sjednocovat výchovu a vzdělávání,

-

věnovat pozornost mimořád. výročím,

-

zvyšovat účinnost ideově politické a světonázorové výchovy, formovat mravní
hodnoty žáků

-

vyhodnotit realizaci nového pojetí vých.-vzdělávací práce na II. stupni ZŠ,

-

vytvářet podmínky pro plynulý přechod mezi jednotlivými stupni a druhy škol

-

vedle péče o talenty věnovat péči vytypovaným žákům se zájmem o dělnická
povolání

-

uplatňovat branné prvky při výuce, získávat zájem chlapců o voj. povolání

-

zajistit nácvik na Čs. spartakiádu

-

sjednocovat vých. působení: škola - rodina - veřejnost, informovat veřejnost o
cílech a rozvoji našeho školství

-

zabezpečovat plynulou práci školy s plným využitím časového fondu

-

důsledně dbát na plnění všech složek komunistické výchovy

-

dokončit budování škol. pozemku

-

podílet se na stavbě tělocvičny

-

dodržovat zásady šetrnosti a hospodárnosti v každé oblasti činnosti školy.

Od 1. 9. 1984 se v 1. ročníku vyučuje podle definitivních učeb. osnov schválených MŠ
ČSR, v dalších ročnících zůstávají v platnosti osnovy stávající.
Kromě povinných předmětů si žáci 7. a 8. ročníku volí nepovinný předmět, který se
vyučuje v rozsahu 2 hod. týdně. Jsou to předměty
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matematika – fyzika (praktika), němčina a konverzace v ruském jazyce.
Na podporu rozvoje zájmu žáků byly ustaveny nepovinné předměty:
cvičení z českého jazyka,
cvičení z matematiky,
domácí nauka,
pohybové hry na I. stupni i na II. stupni.
Žáky školy byl zajištěn nácvik spartakiádních skladem, byly nacvičeny 4 skladby:
- mladší žákyně, 20 cvičenek, nacvičila s. uč. Věrná,
- mladší žáci, 22 cvičenců, s. uč. Koudelková,
- starší žáci, 28 cvičenců, s. uč. Maršálek,
- starší žákyně, 30 cvičenek, s. uč. Křížová
Skupina starších žákyň cvičila v Praze na Strahově.
Celým učebně výchovným procesem prolínalo výchovné využití významných výročí,
která si v roce 1985 připomínáme, zejména 40. výročí osvobození naší vlasti.
U příležitosti tohoto výročí byla oceněna dlouholetá obětavá pedagogická práce a
politická angažovanost některých členek pedagogického kolektivu a soudružkám Slávce
Slámové, Marii Grulichové a Bedřišce Pokorné byla ÚV KSČ a ÚV NF udělena pamětní
medaile ke 40. výročí osvobození.
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Lidová škola umění
Učitelé:
Zd. Jindra, ředitel LŠU – vyučuje hře na dřevěné a žesťové nástroje, je vedoucím
dech. orchestru LŠU,
Fr. Ryba, učitel pro žesťové nástroje,
Leontina Horáková – flétna, kytara,
Ludm. Drápalová – klavír, hud. nauka,
Marie Portlová – klavír, akordeon,
Radka Kolajová – balet. oddělení,
Ant. Blažek – dřev. nástr., akordeon
Eva Blažková – zpěv, klavír
V místní lidové škole umění se vyučuje ve dvou oborech a to v hudebním a tanečním.
V hudeb. oboru se vyučuje 147 žáků, v tanečním 71 žáků, celkem tedy ve škol. roce
1984-85 navštěvuje lidovou školu umění 218 žáků.
Škola v tomto roce pořádala 8 koncertů a to především se zaměřením ke 40. výročí
osvobození. Bylo uspořádáno 11 veřejných vystoupení – jako třídní přehrávky a to ve
všech oborech. Dechový orchestr LŠU hrál během roku na 7 veřejných koncertech.
Pro žáky místní ZŠ i MŠ byly uspořádány 4 výchovné koncerty.
Žáci z odděl. dech. nástrojů se v únoru 1985 zúčastnili okresního kola soutěže LŠU
v Letovicích a řada jich postoupila do krajského kola
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Krajská soutěž LŠU probíhala 7. 3. 1985 v Prostějově a umístnění žáků se svitavecké
LŠU bylo následující:
Hana Budišová, příčná flétna,

1. místo

Jana Brendlová, sopr. flétna,

1. místo

M. Makasová, zobc. flétna,

1. místo

Jan Svoboda, příč. flétna,

2. místo

Martin Jakl

2. místo

- II -

Margit Čížková - II -

3. místo

Ondřej Lukeš, tuba

2. místo

Ústřední kolo soutěže LŠU proběhlo v Uničově. Hana Budišová získala umístění jako
3. ve své kategorii a 27. 4. 1985 tato žákyně úspěšně vykonala zkoušky a byla přijata na
konzervatoř v Brně.

Z činnosti PO
Činnost PO (požární ochrany) se projevuje v několika oblastech, jako je oblast
prevence, represe, kulturně-vých. činnost a plnění soc. závazku v rámci voleb.
programu NF. V oblasti prevence jsou každoročně prováděny preventivní prohlídky a
dohlídky v obytných budovách, provedlo je 31 členů PO a bylo při nich odpracováno
360 hodin. V průběhu žní byly prováděny protipožární prohlídky, byly uspořádány 2
protipožární přednášky spojené s promítáním filmů a to v rámci Měsíce požární
ochrany.
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Pro zkvalitnění odborné přípravy členů PO bylo uspořádáno školení, na jehož závěr
bylo přezkoušení všech členů formou testu. Byla provedena dvě námětová požární
cvičení, členové PO se zúčastnili okrskového cvičení a soutěže o Putovní pohár požár.
sboru. Dále byly tři technické výjezdy a to při výpadku dodávky vody do místního
kravína a také při odstraňování některých závad v naší obci.
V letních měsících se místní sbor PO zúčastnil oslav výročí založení sborů ve Skalici
n/Sv., Makově a Rozseči, kde byla provedena ukázka zásahu s parní stříkačkou.
Sbor se zúčastnil různých politických a společenských akcí, jako na př. Oslavy 1. máje,
VŘSR, Okresní mírové slavnosti v Rájci n/Sv., byl pořádán „Požárnický ples“, letní
taneční zábavy, byla poskytnuta organizační pomoc ZŠ při soutěži „O partyzánský
samopal“.
Členy sboru bylo odpracováno 90 brigádnických hodin při uskutečňování volebního
programu v obci,
600 hodin bylo odpracováno při údržbě požární zbrojnice a techniky,
1 300 stromků – bylo vysázeno,

byl získán 1 čestný dárce krve,
100 hodin bylo odprac. při úpravě okolí zbrojnice.
Stav členské základny sboru PO je 50 lidí.
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Z činnosti zákl. organizace ČČK
Činnost ZO ČČK řídí 13 členný výbor, výborové i členské schůze se konají pravidelně.
Organizace má 167 členů (145 žen, 22 mužů). Protože však podstatnou část členské
základny tvoří důchodci je jedním z důležitých úkolů, které si organizace klade, získání
nových členů a to hlavně mládeže.
V oblasti zdravotnictví pracuje 1 aktivista pro hygienu, 1 instruktor a 1 sociální
důvěrník. Členy ČK bylo ošetřeno 207 osob, bylo odpracováno 103 brig. hodin, nově
bylo získáno 22 bezpříspěvkových dárců krve.
Byla uspořádána zdravotnická přednáška MUDr. Hrubého, prim. II. interny v Letovicích,
která byla spojena s oslavou 60. výročí vzniku ČK v Československu.
V sociální činnosti bylo odpracováno 150 hod., při zeměděl. pracech 60 hod., v akcích
Z 20 h., péči o veřejnou zeleň bylo věnováno 350 hod. Jsou evidovány 2 dobrovolné
pečovatelky a 6 pečovatelek v pečovatelské službě.
Bylo provedeno 85 návštěv u občanů a 1 návštěva u sociálně narušené rodiny.
Dále byly 2 akce věnovány důchodcům a zdravotně postiženým občanům, při sběru
bylo získáno 92 kg papíru, 10 kg léčivých bylin a sklizeno 50 q sena.
Dva poslanci z organizace ČK dobře pracují v komisích MNV, jeden člen je poslancem
ONV.
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Z matriky naší obce – r. 1985
Narození:
Hrudová Radoslava

Mihola Jaroslav

Řehůřek Ondřej

Killer Jaroslav

Bohatec Miloslav

Randulová Jana

Chloupková Lucie

Kunka Libor

Maršálková Aneta

Špidlová Martina

Michálek Petr

Ghaloomová Aneta

Hrdová Dita

Vlachová Hana

Brandner Tomáš

Zatloukal Jan

Kohoutek Lukáš

Záboj Marek

Stria Jan

Zoubková Alena

Havíř Vojtěch

Stloukalová Věra

Dvořáková Hana

Müllerová Petra

Svoboda Petr

Švec Pavel

Úmrtí:
Hrdová Josefa

Svobodová Vlast.

Staňková Růž.

Maňoušek Osvald

Parák Josef

Růžičková Emilie

Divišová Terezie

Lepka Vilém

Konůpka Josef

Pantůčková El.

Valová Růžena

Jurka Adolf

Popelková Krist.

Šťáva Miloslav

Janíková Věra

Horák Robert

Hajtová Marie

Bartáková Vlasta

Kolářová Marie

Holabová Fr.

Vach Jan

Svoboda Vlad.

Koháček Jan

Koháčková Marie
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Jurná Frant.

Slezák Josef

Kronek Frant.

Procházková Ludm.

Türková Růž.

Bednářová Boh.

Zoubek Milan

Miřijovská Marie

Plcha Antonín

Tesařová Vlasta

Hrubá Marie

Hrubý Boh.

Králíková Ludm.

Nedomp Alois

Novotná Božena

Hlaváček Milosl.

Počasí
Leden
Sníh leží od vánoc, začátek roku začíná vysokými mrazy, přes den kolem -18° až 20°,
noční mrazy až do -28°. Občas připadne sníh, zima jaká má být.
Únor
Začátkem měsíce silná obleva s deštěm, dokonce 2. 2. v poledních hodinách silná,
téměř letní bouře s blesky a vydatným deštěm. Hned následující den ale zase začíná
mrznout a to silně, teploty kolem -15 až -18°. Napadl nový sníh a během celého měsíce
lehce chumelí stále nový sníh. Během celého letošního zimního období jsou v podstatě
nejvyšší mrazy a nejvíce sněhu padá na jihu území naší republiky. Na horách začaly být
dobré sněhové podmínky pro lyžování až koncem ledna, do té doby byly naše hory bez
sněhu.
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Březen
Sníh ještě drží, začátkem měsíce mrzne, nízké teploty od -4° -5° se drží i přes den.
Teprve koncem měsíce oteplení.
Duben
Nástup jarního počasí po 1. dekádě měsíce, nepřicházejí však pravidelné jarní deště.
Ochlazení koncem měsíce, kolem 27.4.
Květen
je od začátku studený, kolem 12. 5. oteplení, jsou dny, kdy teplota přes den vystupuje
až na 20°, což už je vlastně krásné letní počasí. Toto však trvá vždycky 4-5 dní, pak
následuje ochlazení na několik dní (18°). Hodně větrno.
Červen
Od 10. 6. nízké teploty, ranní teploty klesají až na 2°, přes den nejvyšší teploty 15°. Od
15. 6. deštivo a zima a takový ráz počasí přetrvává až do konce měsíce.
Červenec
Pozvolné oteplování, od 7. 7. letní vedra (kolem 26°-28°), noční teploty 13°-16°. Od

15. 7. jsou celozávodní dovolené, pěkné počasí trvá. Občas přijde pravá letní bouřka,
takže sucho není.
Srpen
Celý měsíc poměrně stálé a teplé počasí, ne však vedra. Teploty od 22°-26°, v noci 12°.
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Září
Sucho, ranní mlhy, denní teploty 22°-22°, noční kolem 10°-12°. Počasí přeje sklizňovým
polním pracem.
Říjen
pořád sucho, řádné podzimní plískanice, jen občas ranní mlhy. První letošní ranní
mrazík 15. 10. a to -2°.
Listopad
Začátek měsíce suchý, ale – kupodivu – Martin letos přijel na bílém koni! Prudce se
ochladilo (přes den -10° až -12°), přisypal se další sníh, kterého zůstává ležet 20-30 cm
přikrývka. Noční teploty až -18°, mrazy trvají i přes den a tak je to až do konce měsíce.
Prosinec
ale navzdory počasí panujícímu předcházející měsíc začal „ne zimně“. Přišla silná
obleva, všechen sníh, který se držel od poloviny listopadu sešel. Denní teploty 10-14°,
ani v noci nemrzne. Vánoce jsou na blátě, po sněhu a ledu ani vidu, stejný je i konec
roku.
…18

18

razítko Místního národního výboru a podpis předsedy KŠK (pravděpodobně J. Antl)
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Rok 1986
Opět odchází jeden z kalendářních roků. Je to příležitost, abychom se zamýšleli nad
rokem, který právě uplynul i nad cíli, které nás čekají v tom přicházejícím.
Zamýšlíme se především nad tím, jak se podařilo splnit úkoly prvního roku pětiletky,
období, v němž chceme realizovat široce založený hospodářský a sociální rozvoj
Československa.
Výsledky r. 1986, jak konstatovalo 4. zasedání ÚV KSČ, zasedání Federálního
shromáždění i obou národních rad, představují některá pozitiva. Podařilo se udržet
dynamiku rozvoje průmyslu i přes vážné sucho a proto menší úrodu obilovin. Zároveň
se však ukázalo, že se plně nepodařilo zmobilizovat všechny zdroje růstu, zefektivnit
hospodářství a tak vytvářet předpokládané zdroje, které tak naléhavě potřebujeme
k realizaci rozvoje naší socialistické společnosti.
Stále je značně pomalé uplatňování vědy a techniky v národním hospodářství,
materiálová náročnost výroby je vysoká. Naše ekonomika potřebuje mobilizaci rezerv,
zvlášť, když srovnání se světem naznačuje, že možnosti v této oblasti jsou reálné. Na
tento cíl se musíme ve všech oblastech našeho činění zaměřit. V neposlední řadě
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vystupuje do popředí požadavek pronikavé změny našeho myšlení, výrazného posílení
odpovědnosti nás všech za výsledky společné práce. Nebude to cesta lehká, ale pro
rozvoj společnosti ve které žijeme, je to cesta nezbytná.
Rok 1986 vyhlásilo OSN „Rokem míru“. Celý svět se mohl přesvědčit, právě
v uplynulém roce, kdo je pro mír a kdo cestu k míru a odzbrojení a dorozumění brání.
Letošní rok byl rokem XVII. sjezdu KSČ a rokem všeobecných voleb do zastupitelských
orgánů. Je obzvlášť vhodné – při tak významných politických událostech –
zrekapitulovat život naší obce za uplynulé pětileté volební období.

Hodnocení volebního programu za volební období 1981 – 1985
Volební program v naší obci vycházel jednak z voleb. programu předcházejícího období
(r. 1976 – 1980) , jednak z potřeb zlepšení život. prostředí a občanské vybavenosti
obce.
Budovatelská část VP měla čtyři hlavní úkoly:
1. Stavba MŠ a jeslí (pro 60 + 25 dětí)
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2. Stavba tělocvičny ZŠ
3. Rekonstrukce Domu služeb – akce zůstala nesplněna, nebyly zajištěny stavební
kapacity, ani brigádnická výpomoc občanů – ta byla vázána výstavbou MŠ a
tělocvičny ZŠ
4. Výstavba vodovodu – rovněž nebyla zahájena, nepodařilo se zajistit projektovou
dokumentaci

Byly tedy ukončeny dvě staveb. akce:
Hodnota díla
(v tis. Kčs)

Finanč. nákl.
(v tis. Kčs)

Mateř. škola

5 049

4 507

tělocvična ZŠ

4 648

3 256

Místní národní výbor měl v uplynulém volebním období 35 poslanců, jejichž práce byla
řízena 11 člennou radou NV.
Bylo ustanoveno 8 komisí a 1 obč. výbor na Sasině. V komisích kromě poslanců
pracovali i místní občané. Plán schůzí komisí byl dodržován, účast a aktivita poslanců a
členů komisí poklesla zejména v závěru volebního období.
V rámci politicko-výchovné činnosti byl pro každý rok vypracován Jednotný plán
kulturně-výchovné činnosti, který vycházel z voleb. programu a na kterém se podílely
všechny orgány a organizace naší obce.
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Hlavní podíl na plnění všech politicko-výchovných a kulturních akcí v obci má místní ZŠ,
MŠ a LŠU. Ostatní společenské organizace politicko-výchovné akce neplnily, aktivně
v této oblasti pracuje Svaz žen, ČČK, Svaz invalidů a TJ Sokol.
Práci zkvalitnil Rozhlasový kroužek, zatímco Agitační středisko – i přes provedené
kádrové opatření – neplní svoji úlohu.
Velice dobře pracuje Místní lidová knihovna, která patří mezi nejlepší na okrese. Nejen,
že zajišťuje pravidelné vypůjčování knih, koná také výstavky a besedy o knihách a
poskytuje i poradenskou službu o knihách při výběru i nákupu knih.
Místní kino promítá pravidelně, avšak návštěvnost na film. představeních je poměrně
nízká. Důvodem jsou jednak širokoúhlá kino v okolních městech a snad i výběr filmů.
Podíváme-li se na VP 1981-1985 dá se říci, že přes veškeré potíže se podařilo jeho
rozhodující část splnit díky kladnému přístupu a obětavé práci poslanců, občanů a
organizací, kteří aktivní účastí na plnění úkolů VP dokázali svůj kladný a uvědomělý
přístup k socialistické společnosti a ke své obci.
V tomto smyslu byl hodnocen VP 1981-85 Radou MNV naší obce.
(str. 543)

Návrh volebního programu na léta 1986-1990
Místní výbor NF a MNV na základě zhodnocení předcházejícího volebního programu
sestavili program pro období 1986-1990, který vychází z místních potřeb a
z budovatelských záměrů, které byly zpracovány po konzultacích s ONV v Blansku
s dostatečným předstihem, takže všechny akce zařazené do volebního programu jsou
projekčně i finančně zajištěny. Jedná se o budovatelské akce „Z“, a to jednak investiční,
jednak neinvestiční.
Investiční akce
1. Vybudování prameniště veřej. vodovodu, předpokládá se fin. náklad 1 550 tis.
Kčs (v r. 1986-1987)
2. Vybudování vodovodu, I. etapa, finanč. náklad 1 250 tis. Kčs (r. 1988-89)
V oblasti investičních akcí budou realizovány ještě další dvě důležité akce, tyto však
budou zajišťovány dodavatelsky, bez přispění NV v naší obci. Bude to:

- přístavba ZŠ (zahájení v r. 1987)
- předčištění odpadních vod
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Neinvestiční akce
V neinvestiční části akcí „Z“ se MNV zaměří na úpravu zelených ploch, parků a veřej.
prostranství, místních komunikací, chodníků a ploch u bytových jednotek.
Dále jsou zařazeny opravy a údržba stávajících veřej. zařízení, které budou každoročně
zpřesňovány, při sestavování ročních rozpočtů MNV. Týká se to úkolů:
1. rekonstrukce místního vodovodu na Sasině,
přepokl. hodnota díla 100.000,- Kčs
2. rekonstrukce Domu služeb,
hodnota díla 500.000,- Kčs
3. údržba budov školního zařízení
4. údržba budovy MNV,
hodnota díla 500.000,- Kčs
Místní národní výbor spolu s MV NF bude organizovat pracovní směny NF za účasti
všech občanů, kteří se tak budou podílet na plnění volebního programu.
Agitaci na zajištění všech vyjmenovaných akcí bude provádět místní agitační středisko a
agitační dvojice občanů.
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Jak se zapojí do plnění VP místní podniky
Vlněna, n. p. Brno, záv. 4 Svitávka
V oblasti neinvestiční výstavby bude zahájena přístavba úpravny vlnařských tkanin a
výstavba čechrárny.
Příspěvkem n. p. Vlněna ke zlepšení životního prostředí naší obce bude vybudování
skládky TDO. Závod sdruží finanč. prostředky na výstavbu vodovodu ve výši 1 700 tis.
Kčs.

Zaměstnanci závodu odpracují ročně 1000 brigádnických hodin, bezplatných, při akcích
Z v naší obci.
JZD Kunštát
V 8. pětiletce a tedy v nastávajícím volebním období nebude JZD provádět žádnou
investiční výstavbu, pouze opravy a renovaci stávajících budov, včetně zlepšení
pracovního prostředí pro své zaměstnance a úpravu okolí všech objektů, ve kterých JZD
hospodaří. Čtyřikrát ročně zajistí JZD očistu veřejných komunikací, které slouží jako
tepna pro dopravu na velkokapacitní kravín Svitávka.
Na výstavbu vodovodu sdruží JZD finanční prostředky ve výši 800.000,- Kčs.
Univa, provozovna Svitávka
je drobná malá provozovna, která bude pouze provádět zlepšování pracovního
prostředí a úpravu okolí provozovny.
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Oblast ideově-výchovné a kulturní činnosti ve volebním programu.
V této sféře v létech 1986 - 1990 jde o koordinaci, sjednocení cílů, sil a prostředků
všech orgánů NV, MNV a všech občanů, aby mohly být realizovány směry politiky KSČ a
rozpracované závěry XVII. sjezdu KSČ. Je nutné zhodnotit všechny možnosti a
prostředky, které jsme povinni využít k zabezpečení dalšího rozvoje kulturní a
společenské aktivity pracujících, všech občanů, v duchu politiky KSČ.
Volené orgány v naší obci se musí hlouběji zabývat vznikajícími problémy občanské
vybavenosti obce a masově výchovnou prací. Přitom si musíme být vědomi
ekonomických možností společnosti a reálných možností naší obce.
Oblast kultury
Sbor pro občanské záležitosti zkvalitní svoji činnost při zajišťování všech dosud
prováděných akcích – společenských obřadech a podle svých možností rozšíří činnost o
další společenské akce. Budou to na př. Besedy se snoubenci, s branci. Je třeba zajistit
rozšíření počtu smutečních řečníků. Pro zvýšení úrovně prováděných obřadů bude
provedena rekonstrukce obřadní síně a to v r. 1986 - 1987 podle zpracovaného
projektu; tato rekonstrukce umožní plné rozvinutí činnosti SPOZ při vysoké kulturnosti
prostředí.
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Osvětová beseda
jejíž činnost vychází z každoročně zpracovávaného Jednotného plánu kulturní a
tělovýchovně branné činnosti má volebním plánem daný úkol rozšíření forem agitace a
propagace při kulturně výchovném působení na občany. Od toho si slibujeme, že bude
zajištěno zvětšení účasti občanů na všech pořádaných akcích v naší obci. Osvětová
beseda bude zajišťovat ve spolupráci se společenskými organizacemi NF přednáškovou
činnost a to jednak formou přednáškových cyklů i jednotlivých přednášek, organizovat
tématické zájezdy do divadel.
Ve spolupráci s NV zajistí Osvětová beseda zkvalitnění malé názorné agitace a ve
spolupráci s agitačním střediskem zajistí pravidelné vydávání místního zpravodaje, za
přispění všech společenských organizací.
Rozhlasový kroužek Osvětové besedy zaměří svoji činnost nejenom na politické akce a
informace, ale i na podávání ostatních zpráv ze života v obci, z místních závodů a pod.
Místní lidová knihovna
se v nastávajícím volebním období zaměří na rozšíření kult.-výchovné činnosti formou
pořádání výstavek, besed se spisovateli, i čtenáři, zřízením poradenské služby při
výběru knih. Přesto, že nedávno se místnosti MLK rozšířily i nadále se bude uvažovat o
dalším rozšíření knihovny a čítárny.
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Místní kino
se zaměří na zlepšení propagace připravovaných filmových představení – to proto, aby
se zvýšila návštěvnost. V průběhu 8. pětiletky má být projekčně zajištěna rekonstrukce
klasického formátu na kino širokoúhlé.
Bude třeba, aby ve spolupráci s MV KSČ a MV NF A MNV se aktiv sboru pro obč.
záležitosti i osvětové besedy rozšiřoval a omlazoval.
Oblast mimoškolního vzdělávání
V této sféře činnosti musí hlavní roli sehrát stálé vzdělávací středisko, které má být
ustaveno při OB, dále pak všechny místní závody a společenské organizace. Cílem musí
být – zvyšování zájmu a účasti svitaveckých občanů na všech pořádaných akcích. Tyto
akce by měly být zaměřeny na výchovu k vlastenectví a proletář. internacionalismu,

přednášková činnost bude zaměřena na atheistickou výchovu, přednášky pro mládež a
ženy, zdravotní přednášky.
Zájmová a umělecká činnost
Hlavní podíl na této činnosti bude spočívat na ZŠ a LŠU, stávající kroužky a soubory
budou ve své činnosti pokračovat.
Při OB a LŠU bude zaktivizován dechový soubor, který bude zajišťovat kult. programy
při všech polit. i společen. událostech v naší obci.
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Významným činitelem v oblasti zájmové činnosti je ČSOP, který ve spolupráci s PO SSM
při základní škole pořádá akce vedoucí k ochraně životního prostředí v naší obci (na př.
úprava a údržba parku MNV, potoků Semíče a Sebránku).
Kulturně společenská aktivita
Na tomto úseku kultury by měla svoji činnost rozvíjet především OB a SPOZ. Je třeba se
zaměřit na úroveň společenských zábav, které jsou pořádány, vést patřičné povolovací
řízení, věnovat pozornost výběru hrajících orchestrů a kulturním pořadům zařazeným
do jejich programu, vykonávat při pořádaných zábavách kontrolu ve spolupráci
s komisí VP. Každá taneční zábava musí být zhodnocena a její průběh projednán v KŠK
s pořadateli.
Dalšími oblastmi, jimž je ve volebním programu na léta 1986 - 1990 věnována
pozornost je:
-

systém branné výchovy. Cílem je zajišťovat činnost, která vede občany
k vlastenectví, k vědomí boje a úsilí za mír.

-

práce s mládeží. Snahou je, aby rozvoj dětí a mládeže zajišťovaný školou byl
široce podporován a rozvíjen dobrovolnou zájmovou činností.

-

školství. V této sféře jde o zajištění pomoci naší ZŠ při výstavbě škol. jídelny a
dílny, při rozšíření školy, úpravě hřiště a p.
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-

rozvoj pracovní aktivity občanů a soc. soutěžení NV; Jedním z nejvýznamnějších
činitelů, při uskutečňování volebního programu i při celkovém rozvoji naší obce,
je iniciativa a aktivita všech poslanců, aktivistů NV, místních závodů a občanů.

Je třeba tuto aktivitu vyprovokovat, vyburcovat a obrátit ji patřičným směrem,
což je úkol pro všechny poslance, funkcionáře NV.
Kontrola volebního programu
bude prováděna 2x ročně na společném zasedání rady MNV a MV NV. Rada MNV bude
projednávat plnění VP pravidelně 1x za měsíc, všechny komise budou projednávat
plnění VP 1x za půl roku. Svitavečtí občané budou seznamování s plněním úkolů
z volebního programu na plenárních zasedáních NV a veřejných schůzích KSČ.
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Kandidáti NF pro volby do Místního národního výboru ve Svitávce konané
23.-24. 5. 1986
1. Josef Antl, 49 r., tech. úředník
2. Ivoš Boucník, 30 r., dělník
3. RNDr. Jiří Dobeš, 27 r., tech. úředník
4. Josef Dvořák, 36 r., dělník
5. Jitka Dyčková, 41 r., doručovatelka
6. Ing. Lad. Grulich, 51 r., tech. úředník
7. Ing. Petr Havíř, 29 r., zootechnik
8. Josef Horák, 38 r., dělník
9. Radoslav Hruda, 30 r., mistr
10. Pavel Jeřábek, 30 r., dělník
11. Marie Jokešová, 34 r., úřednice
12. Jana Jurná, 27 r., úřednice
13. Jaroslav Kadlec, 51 r., ekonom
14. Ing. Jiří Kachlík, 50 r., tech. úředník
15. Alena Kalinová, 44 r., dělnice
16. Ant. Konečný, 53 r., tech. úředník
17. JUDr. Hana Loskotová, 34 r., podnik. právnička
18. Ivo Matějka, 43 r., tajemník MNV
19. Jarmila Matějů, 29 r., vedoucí DP
20. Jiřina Matoušková, 31 r., učitelka MŠ
21. Jaroslav Mihola, 28 r., dělník

22. Ludvík Němec, 52 r., dělník
23. Josef Parák, 32 r., dělník
24. Miroslav Plevač, 41 r., stát. zaměstnanec
25. Eva Pospíšilová, 39 r., inv. důchodkyně
26. Jiřina Pučálková, 42 r., dělnice
27. Ludvík Randula, 40 r. dělník
28. Miloš Randula, 32 r., učitel
29. Jiří Svoboda, 34 r., dělník
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30. Anna Šacherová, 29 r., ved. jeslí
31. Radomír Šmeral, 45 r., dělník
32. Helena Šmídová, 43 r., úřednice
33. Libuše Štvadková, 48 r., úřednice
34. Stanislav Tesař, 36 r., dělník
35. Věra Valouchová, 34 r. úřednice
36. Radomíra Vanclová, 37 r., dělnice
37. Ing. Jan Vašíček, 41 r., tech. úředník
38. Milada Vašková, 31 r., úřednice
39. Věra Vařeková, 43 r., úřednice
40. Miloslava Zoubková, 46 r., dělnice
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Činnost místní lidové knihovny v r. 1986
Místní lidová knihovna je bezesporu jedním z nejvýznamnějších kulturních a
osvětových zařízení, které v naší obci vykazuje záslužnou činnost. V r. 1986 si svitavečtí
občané vypůjčili celkem 10 520 knih a 2 300 periodik a to z oblasti odborné a naučné,
krásné a dětské literatury.
Celkový stav knihovního fondu je 9 318 položek, z toho během roku 1986 přibylo do
naší knihovny 485 knih a 14 periodik.
Počet čtenářů, kteří místní knihovnu navštěvují je 445, z toho ve věku do 14 let jich je
175, do 19 roků 74.

Za zmínku jistě také stojí zpráva o činnosti školní jídelny naší základní školy, kde se ve
škol. roce 1986/87 stravuje celkem 307 strávníků, z toho 272 žáků a 25 dospělých.
Protože vybavení školní jídelny je zastaralé, bylo v r. 1986 se souhlasem MNV
objednáno některé nové zařízení, aby se škol. jídelna poněkud zmodernizovala a
pracovnicím kuchyně aby se alespoň trochu ulehčila práce. Jedná se o velkou
elektrickou smažící pánev, kuchyňský robot a elektrická vařidla.
Ke konci r. 1986 byla ve škol. jídelně provedena fyzická inventura kuchyňského zařízení
a potravinových zásob a to za účasti zástupců MNV, školy a stravovací komise a žádné
inventurní rozdíly nebyly zjištěny.
Dá se říci, že strávníci jsou s podávanými jídly spokojeni.
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Ze svitavecké matriky za r. 1986
Narození:
Füdler Michal

Havel Matyáš

Novotný Lukáš

Navrátil Petr

Steindenberger Otto

Dobešová Lucie

Svoboda Richard

Němec Pavel

Patočka Libor

Bičovský Emil

Charvát Martin

Pochylá Světlana

Vinklerová Veronika

Vanerová Kristina

Staněk Jan

Kačerová Ludmila

Vitvach Lukáš

Malach Ivo

Loukota Luděk

Brandnerová Michaela

Úmrtí:
Matušková Anna

Vitouchová Marie

Hartman Ladisl.

Bubeníková Alžběta

Jílková Julie

Růžičková Růžena

Veselá Božena

Tomanová Blaž.

Langerová Marie

Škrabalová Růžena

Bránský Ladislav

Dvořáček Emil

Tichá Anna

Jarošová Marie

Plchová Frant.

Tajovská Vlasta

Kratochvílová Marta

Tomášková Marie

Okáčová Jiřina

Krouková Marie

Malá Vlasta

Jalová Marie

Ševčíková Antonie

Nezval Frant.

Jakubcová Blanka

Lepková Jarmila

Holasová Marie

Matulová Josefa
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Krejčí Vojtěch

Hrubý Bohuslav

Dvořáček Rudolf

Králíková Ludm.

Paráková Marie

Nedoma Alois

Dvorská Marie

Novotná Božena

Tesařová Vlasta

Hlaváček Miloslav

Hrubá Marie

Počasí
Leden
Začátek roku mírný, jen noční mrazy poněkud silnější, denní teploty 0° až -7°, bez
sněhu; sníh až koncem měsíce (20. 1.)
Únor
Od začátku měsíce třeskuté mrazy, až -25° přes noc, ale i přes den -20°. Tak tuhou zimu
– říkají pamětníci – už dlouho nikdo nepamatuje. Vázne i doprava. Obrat nastal 15. 2.,
mrazy trochu polevují, noční teploty kolem -15°, denní -10° až -12°. Sníh drží, během
měsíce ještě připadl.
Březen
Jarní měsíc začal opravdu „jarně“. Silná obleva, během asi tří dnů (do 5. 3.) všechen
sníh sešel, však také naší řekou Svitavou šla velká voda. Jasno, v noci teploty kolem 0°,
přes den 3 až 6°.
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Duben
je mokrý a studený až do poloviny měsíce (do 18. 4.), potom vyjasnění a nastupují
pěkné jarní dny. Teploty denní kolem 12° až 15°, v závěru měsíce 20° až 22°!
Květen
Začátek teplý, 20° i více. Od 10. 5. se zamračilo, už nejsou jasné dny, ale zima není. Od
asi 18. 5. ještě další oteplení, začalo už letní počasí, teploty kolem 22 až 24°. Přechodné
ochlazení (kolem 18°) až v závěru měsíce. Přes noc déšť.
Červen
je ze začátku podmračený, ale teplý. Od 8. 6. vyjasnění, letní tepla, kolem 22-24°.
V závěru měsíce prudké, letní bouřky.
Červenec
Léto vrcholí, denní teploty až 28°, občas přijde bouřka. Zvlášť koncem měsíce silná
bouřková činnost, ale vždycky se rychle vyčasí a teplé letní počasí trvá.
Srpen
je od začátku pěkný, suchý a slunný, denní teploty kolem 25 až 30°, přes noc kolem
15°. Náhlá změna od 14. 8., prudké ochlazení, denní teploty nejvýše 18, 19°, v noci
pokles až na 7 až 4°. A srážky téměř denně. Roste hodně hub.
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Září
Ráz počasí panujícího ve druhé polovině minulého měsíce se v podstatě udržuje, pouze
denní teploty se pohybují vesměs kolem 20°, tedy mírný vzestup teplot.
Od 17. 9. snad přichází „babí léto“ – dostavily se ještě krásné letní dny. Přes den
dosahují teploty až 23°, ovšem noci jsou již chladné. První pokles noční teploty na 0°
dne 26. 9. Dny jsou však stále ještě jasné a slunné.
Říjen
bez srážek, poměrně i teplý. Ranní mlhy, dny pořád jasné a slunné. Do poloviny měsíce
denní teploty až do 15-17°, ani v noci teploty neklesají na 0°. Druhá část měsíce
chladnější, ale noční mrazíky se ještě nedostavily.

Listopad
Mokrý začátek měsíce a ochlazení. Denní teploty kolem 12°, v noci ještě stále nemrzne.
Prosinec
Zamrzlo kolem 8. 12., bez sněhu. Ranní mrazíky -8 až -10°, nízké teploty i během dne.
V polovině měsíce oteplení, sníh, který napadl kolem 10. 12. vydržel dva dny. Dál
potom, i přes vánoce a Silvestra bez sněhu, přes den 0° až -4°, v noci až do -10°, sucho,
jasno.
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razítko Místního národního výboru a podpis předsedy KŠK (pravděpodobně J. Antl)

(str. 558)

Rok 1987
Opět tu máme konec roku s bilancováním, ke kterému nás v této roční době všechno
vybízí. Zamýšlíme se nad tím, čeho jsme byli svědky, jak jsme využili příležitost, kterou
život nabídl nám, členům našich rodin, spoluobčanům, kterou nabídl celé naší zemi.
Zamýšlíme se z tohoto zorného úhlu také nad tím, co se odehrálo ve světě, jak to
ovlivnilo a do budoucna ovlivní existenci patnácti milionů občanů této republiky.
Přiznám se, že se mi v posledních letech v takových situacích neodbytně vtírá
myšlenka, že už začalo odpočítávání, kolik let nás dělí od konce XX. století. Že si
v denním shonu a kvapu někdy neuvědomujeme, že už je to časový úsek velice krátký.
A že je tedy nejvyšší čas se vzchopit, dát všechno do pořádku, máme-li se na tuto
schůzku s dějinami dostavit v co nejlepší formě.
Ve světě se děje spousta věcí, na které nemáme skoro nebo vůbec žádný vliv.
Odehrávají se i události, jejichž vliv na naši existenci je malý, či zanedbatelný. Poučeni
životem však víme, že takových událostí je stále méně, že dnešní svět je „jedna velká
vesnice“ a že proto musíme pečlivě zvažovat, než rozhodneme, zda ta či ona událost je
z hlediska našich zájmů zanedbatelná. Současně se však odehrávají věci, jejichž význam
je pro nás značný, významný. Přinesl je i rok 1987.
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Událostí číslo 1 letošního roku je bezesporu sovětsko-americká dohoda o likvidaci raket
středního a kratšího doletu, kterou podepsali Michail Gorbačov a Ronald Reagan
8. prosince 1987 ve Washingtonu.
Všichni máme ještě v živé paměti průběh tohoto setkání a jednání. Je to v historii
odzbrojovacích jednání první dohoda o fyzické likvidaci dvou kategorií jaderných
zbraní, zatímco všechny dřívější dohody v této oblasti jen omezovaly početní stav
zbraní, ale nelikvidovaly je. I politický aspekt této schůzky je nesmírně důležitý, je snad
ještě významnější než aspekt čistě vojenský, protože má velký vliv na vzájemné vztahy
mezi Východem a Západem.
Už z minulosti víme, že schůzky představitelů největších světových velmocí měly
blahodárný, příznivý vliv na celé mezinárodní ovzduší, zejména na vztahy mezi

Východem a Západem. Takový vliv bude mít i tato třetí schůzka, uskutečněná v r. 1987,
mezi M. Gorbačovem a R. Reaganem. Bude významnější, než ty předcházející a to
proto, že podepsaná dohoda je výsledkem změněného přístupu k otázkám vlastní a
mezinárodní bezpečnosti ze strany obou signatářů. Nový je tento přístup v tom, že jsou
brány v úvahu i zájmy druhé strany, že se usiluje o rovnováhu, nikoli převahu.
M. Gorbačov to v jednom svém vystoupení ve Washingtonu formuloval takto: „Zatím
jsme mysleli jen na to, jak nejlépe sloužit svým zájmům. Dnes je třeba dívat se na věci
jinak.
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Dobře sloužit vlastním zájmům lze jen tehdy, bereme-li v úvahu i zájmy jiných národů,
existuje-li rovnováha zájmů. Dříve jsme kladli důraz na to, že jsme jiní, že se lišíme od
ostatních. Dnes zdůrazňujeme, že patříme k téže civilizaci a že rozdíly nelze
dramatizovat.“
Tento nový způsob uvažování silně zapůsobil na Ameriku a také styl jednání M.
Gorbačova na Američany zapůsobil a přispěl k tomu, že již dnes jich většina podporuje
podepsanou dohodu. To je důležité z hlediska dalšího osudu dohody, neboť ji ještě
bude muset ratifikovat Kongres, má-li vstoupit v platnost.
Zmíněná dohoda znamená obrovský krok k odstranění obapolné nedůvěry mezi SSSR a
USA.
Jestliže sovětská zahraniční politika měla podle převládajícího mínění hlavní podíl na
uzavření dohody roku, pak reformní kurs v socialistických zemích byl jeho druhou
dominantou. Od Hanoje přes Peking a Moskvu, až po Varšavu, Budapešť a Prahu se valí
vlna přestavby, která kromě specifických rysů daných historií každé země, stupněm
jejího rozvoje a její politickou kulturou má mnoho společného.
Reformy – hospodářské reformy – jsou odpovědí na pokles hospodářské dynamiky
socialistických zemí, jsou pokusem o nahrazení jednoho modelu organizace výroby a
společenského života, jehož možnosti se vyčerpaly, modelem
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novým, efektivnějším – samozřejmě při zachování základní identity socialistického
zřízení a vedoucí úlohy komunistických stran, které reformy inspirují a mají na nich

hlavní podíl.
To je nejobecnější charakteristika podstaty probíhajících změn, jejichž konkrétní
modality se v jednotlivých zemích nutně liší.

Naše obec v r. 1987
MV KSČ, MNV a MV NF hodnotily na svých zasedáních plnění volebního programu NF a
ocenily dosažené výsledky a podíl všech, kteří se o ně zasloužili.
V investiční části akce „Z“ je hlavním bodem programu výstavba vodovodu pro naši
obec. S první etapou prací na vodovodu bylo započato v srpnu 1987.
Vybudováním vodovodu pro Svitávku vznikne dílo o hodnotě 3 461 tis. Kčs při
finančních nákladech 2 768 tis. Kčs.
Trasa vodovodu vede od prameniště „Na Hodišce“ přes „Lesíky“ až na Hradisko, kde
budou dva vodojemy o obsahu 2 x 400 m3. Celková délka trasy od prameniště po
vodojemy je 1 615 m.
V r. 1987 byla proinvestována částka 640 tis. Kčs, vzniklo dílo v hodnotě 800 tis. Kčs, při
kterém bylo odpracováno 1 020 brigádnických hodin.
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V neinvestiční části akce „Z“ byly plněny úkoly:
HODNOTA DÍLA

Odprac. brig.

(v tis.)

hodin

- úklid a údržba

186,-

17.466

- údržba a opravy veřej. zaříz. a domov. fondu ve
stát. vlast.

273,-

8.400

- ochrana a péče o zeleň

492,-

30.700

V neinvestiční části volebního programu bylo našimi občany odpracováno 56 566 brig.
hodin. Na těchto odpracovaných hodinách se podílí 13 organizací NF (TJ Sokol, SPO,
ČSŽ, ČSI, ČČK, SČSP, SSM, MS, ČSCH, ČSOP, Svazarm, ČRS, ROH Vlněna).

Závod Vlněna ve Svitávce poskytuje výpomoc při údržbě a v dopravě, JZD Kunštát
vypomáhá rovněž dopravou, čímž se oba podniky podílejí na plnění volebního
programu obce.
Socialistický závazek obce Svitávky uzavřený na podporu plnění VP NF na r. 1987 byl
splněn.
Úspěšně pokračovala činnost na ochraně a zlepšování životního prostředí a také byl
splněn závazek ve sběru druhotných surovin. V oblasti budovatelských akcí byla
provedena úprava okolí nové tělocvičny ZŠ.
V obci pokračuje stabilizace činnosti volených orgánů, rady NV a komisí. Zlepšení
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je zřejmé z pracovní činnosti na jednáních NV. Pravidelně se hodnotí výsledky práce
poslanců, jsou přijímána konkrétní opatření a osobní úkoly, což vede k širšímu zapojení
poslanců i občanů do práce MNV na zajišťování úkolů při plnění VP a při zajišťování
dalších potřeb obce.
Velmi se osvědčilo skládání účtů poslanců na společných zasedáních s MV KSČ a NF.
Z kulturních akcí v naší obci, uskutečněných během r. 1987:
Veškeré kulturní dění bylo motivováno především 70. výročím VŘSR.
Jednotný plán kulturně tělovýchovné a branné činnosti byl splněn, přičemž jeho
splnění bylo podloženo iniciativou a obětavou činností společenských organizací.
Především je třeba vyzvednout aktivitu ZŠ, LŠU a MŠ včetně aktivity pedagogických
sborů, LK, PO a SSM.
Jako velice zdařilé můžeme vyhodnotit akce:
- oslavy MDŽ, pořádané již tradičně ČSŽ ve spolupráci s n. p. Vlněna. Všechny
svitavecké ženy se na oslavu MDŽ již každoročně opravdu těší, čehož důkazem je velký
počet žen, které na oslavu přijdou. V letošním roce byl do oslavy zařazen i kulturní
program dětí z naší ZŠ i MŠ, vystoupení dechovky, která zahrála k poslechu i tanci.
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Dále u nás letos proběhly Oslavy 41. výročí osvobození naší republiky Sov. armádou a
Oslava výročí VŘSR.

Kromě toho bylo uspořádáno v hale budovy MNV několik výstav fotografií, výstava
výtvarných prací žáků ZŠ a tematické výstavky zaměřené na různé náměty (- na př.
výročí založení TJ Sokol, založení ochotnického divadla). V oblasti kulturního dění naší
obce stojí za povšimnutí činnost dechového orchestru LŠU, který pořádá pravidelné
koncerty při různých významných výročích. Tyto koncerty si získaly u občanů naší obce
velkou oblibu, jsou již předem očekávány a těší se zájmu celé obce.

Lidová škola umění
V okresním kole soutěže dechových nástrojů, které se konalo ve dnech 8.-10. 2. 1987
v Boskovicích a byla tato soutěž vyhlášena na počest 70. výročí VŘSR a 40. výročí
Února, získala svitavecká LŠU tato umístění:
- Osm prvních míst (v různých nástrojích a kategoriích). Z těchto osmi soutěžících
postupuje pět do krajského kola,
- dvě druhá místa,
- tři třetí místa,
- dvě Čestná uznání.
Výsledky žáků LŠU dosažené v soutěži dokazují, jak úspěšná je práce pedagogického
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kolektivu LŠU pod vedením ředitele, s. Zdeňka Jindry.
Dechový orchestr LŠU pořádá vystoupení při různých kulturních akcích, které v naší
obci probíhají. Tak nám malí hudebníci vyhrávali na př. při předávání štafety míru
(12. 9. 1987).
20. 11. 1987 jsme měli možnost zúčastnit se „Večera hudby“, 13. 12. 1987 byl dáván
„Koncert dechové hudby k 70. výročí VŘSR“ a 15. 12. 1987 byla pořádána v LŠU
„Vánoční besídka“.

Činnost ČČK za r. 1987
Ze ZO ČČK ubylo během r. 1987 6 členů, buď úmrtím nebo se odstěhovali. Tři noví
členové byli získáni. Poslední stav členské základny je následující:
věkové členění -

12 členů ve věku do 30 roků,

36 členů - II - od 31 r. do 50 r.,
38 členů - II - od 51 r. do 60 r.,
60 členů - II - přes 60 let
146 členů celkem
sociální členění -

95 dělníků
27 úředníků
2 lékaři
12 učitelů
10 zdrav. sester.

Z celkového počtu 146 členů je 132 žen, 14 mužů.
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Snahou ZO ČČK je zaměřit se v příštím roce na vytvoření dorostové skupiny ČČK.
K tomu záměru je třeba získat vedoucí a bude třeba, aby pro tuto práci byly získány
některé mladé zdravotnice.
Práci ZO ČČK vede a řídí 13 členný sbor, který se schází pravidelně jedenkrát v měsíci.
V akci „Z“ VP NF bylo organizací, resp. jejími členy, odpracováno 48 hodin, při
poskytování první pomoci bylo ošetřeno 192 osob a odpracováno 94 hodin. Další brig.
hodiny byly odpracovány při úpravě místního parku a ošetřování veřejné zeleně (54
hod.), při návštěvách u osaměle žijících osob 205 hod., při sběru odpadových hmot
bylo posbíráno 160 kg papíru, 80 kg železa, při zemědělských pracích v JZD bylo
odpracováno 84 hod.
ZO ČČK má evidovány 2 pečovatelky, v dobrovolné pečovatelské službě je zapojeno 10
pečovatelek.
Z kulturních akcí byl pořádán – již tradičně – ples ČČK v měsíci únoru. Ples měl dobrou
společenskou úroveň, i návštěvnost. Bohužel se nepodařilo zajistit zájezd na festival
Slováckých dechovek, zato se vydařil zájezd do Státního divadla v Brně.
Členové družiny mladých zdravotníků nasbírali 28 kg léčivých bylin, svoji krev bezplatně
darovalo 20 dárců, z toho 2 dárcové obdrželi od OV ČČK odznak „Vzorný dárce krve“.
Činnost ZO ČČK je hodnocena velice kladně, práce kterou odvádějí je pro naši
společnost velice prospěšná.
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Rok 1987 ve svitavecké matrice.
Noví občané:
Mazalová Iveta

Šauliková Jana

Šichová Michaela

Dvořáková Dana

Antlová Anna

Lexman Vladimír

Koudelková Eva

Loukota Stanislav

Toul Jiří

Parák Jindřich

Floková Lenka

Hájek Tomáš

Charvát Lukáš
Zemřelí občané:
Blaž. Penková

Marie Tejkalová

Otto Šváb

Anna Šimková

Al. Urbánková

Marie Jalová

Ant. Jurný

Marie Machová

Boh. Janík

Vlad. Toufar

Štěp. Králová

Rudolf Cvrkal

Marie Rerychová

Bož. Kremzová

Frant. Kapka

Jarosl. Koudelka

Frant. Holas

Marie Strýčková

Zd. Čechlovský

Karel Dvořák

Fr. Grünová

Zdeněk Jakubec

Fr. Toulová

Ludm. Hrdličková

Frant. Mazal

Růž. Valechrachová

Marie Kvapilová

Božena Petrů

Vinc. Zemene

Josef Jalový
Rudolf Nečas
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Počasí , rok 1987
Leden
Jasné, slunné počasí, denní teploty -5°, přes noc mrazy (-15°). Od 10. sněžení vytrvalé,
několikadenní, takže napadly nebývalé spousty sněhu. Velký mráz, v noci až -23°, přes
den „teploty“ kolem -15° až -18°. Tolik sněhu už nebylo několik roků.
Únor
- mrazivé počasí s bohatými sněhovými srážkami trvá. Celý měsíc noční teploty až do
-18°, mráz i přes den, silné chumelení.
Březen
nezačíná „jarně“. Naopak, začátek měsíce silně mrazivý, v noci až -20°, přes den -12 až
-15°, silný vítr. Od poloviny měsíce oteplení, první noc bez minusové hodnoty teploty je
až 24. 3. Denní teploty kolem 10°, několik teplých dnů v závěru měsíce (14°).
Duben
- „aprílové počasí“ v začátku měsíce, t. j. sníh, déšť, přeháňky. Noční a ranní teploty
mírně nad 0° (do +4°), přes den 8-12°. Od 5. 4. vlivem jihovýchodního proudění
oteplení, koncem měsíce kolem 17°.
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Květen
je od začátku teplý, i když ne moc slunný. Od 6. 5. ochlazení až do 20.5., následuje až
do konce měsíce teplo, kolem 15° až 18°, některý den až do 20°. Noční teploty však
klesají až k 0°. Rarita: z 15. na 16. 5. napadl ve vyšších polohách našeho okresu sníh.
Červen
Noční teploty 4 až 6°, denní do 8. 6. nepřesahují 18°. A často prší. Ve druhé dekádě
chladno a deštivo. Takový ráz počasí trvá až do 26. 6. Od 27. 6. prudké oteplení, denní
teploty až 28°, noční 12°-14°.
Červenec
začíná pravými letními vedry, 30-32°, v noci 15-19°. Místní bouřky, po nich prudké
ochlazení. Od 5. 7. ochlazení v noci, pouze 8° (-podle meteorolog. hlášení dokonce
v některých místech pokles nočních teplot až na 3°), přes den 24-28°. V některých

oblastech prudké bouřky s průtrží mračen, následně pak dochází k záplavám. V závěru
měsíce ochlazení.
Srpen
trvalé ochlazení, 15-18° přes den, v noci 5° déšť. Změna 20. 8., oteplení. Teploty kolem
25°, až 28°. Nejteplejší noc 25. 8., teplota 19°. Teplo a sucho až do konce měsíce, silný
vítr.
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Původ Svitávky20
O původu Svitávky jest tato pověst:
Za křížových válek sídlel na Hradisku rytíř Chochol, kterýž, ačkoli již všude bylo
rozšířeno křesťanství, měl dosud obětnici, v níž choval bohyni a obětoval jí. Měl
jedinou dceru devatenáctiletou Anežku, která kromě víry křesťanské, kterouž jí vštípila
nebožka matka, měla býti ve všem otci poslušna. Tehdy táhli z dalekého okolí různí
vladykové do boje; mezi nimi i Crha Stránský ze Svitav, jenž pobyl na hradě a zde se
zasnoubil s Anežkou, které slíbil, že se vrátí do dvou let. Vrátil se však později. Mezitím
ucházel se o ruku Anežčinu obstarožný rytíř. Anežka si vyžádala lhůty. Ale po skončení
lhůty nechtěla se státi manželkou rytířovou. Proto byla uvržena otcem do žaláře. Zatím
se vrátil rytíř Stránský, osvobodil Anežku, spálil hrad, rozdělil pozemky mezi své
poddané a odstěhoval se po sňatku s Anežkou do Svitav. Při útoku byl těžce raněn
bratr jeho Jan a zemřel v domku, kde bydlel ptáčník; na paměť jeho vystavěl zde
Stránský kapli a zasvětil ji sv. Janu Křtiteli.
Na kopci Hradisku stojí kaplička sv. Ducha a vystavěna je prý na paměť, že v sobotu
před sv. Duchem dobyt byl hrad. Kapli dal vystavěti svým nákladem občan …. 21
Stával se skutečně menší hrad kláštera Hradištského, který hájil okolní rozsáhlý
majetek kláštera.

20

Stránky č. 570-573 byly z kroniky vystřihnuté a vložené volně na konci svazku. Protože jsou psané
rukopisem prvního knihovníka, předpokládáme, že bylo jeho záměrem část stránek knihy využít pro
zajímavé přílohy. Na předchozí i následující stránce, tedy stránkách 569 a 574 na sebe navazuje zápis
z roku 1987.
21
Jméno jeho není v kronice uvedeno
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Historická část
Prvá zmínka o Svitávce se činí r. 1169, kdy král Vladislav daroval Svitávku s farou,
sobotním trhem, s mýtem a s osadami Michovem a Zboňkem klášteru Hradištskému u
Olomouce. Od králů českých, kteří jezdili po zdejší prastaré silnici z Prahy do Brna a
jinam, dostalo se Svitávce četných výsad, jejichž doklady byly úředníky klášterními
městečku odňaty. Král Václav I. prohlásil Svitávku za svobodné městečko municipální a
dovolil obci pivovar a každému občanu svobodný šenk. Obec měla dva jarmarky vždy v
pondělí po sv. Jiří a po sv. Havle a vybírati mýto na mostě. Králem Václavem II.
povoleno opevnění městečka nepřátelským vpádem zpustošeného. Z opevnění zbyla
zeď kolem kostela. Okolo r. 1342 byla Svitávka pleněna loupežným rytířem Mikšem
Žampachem z Potenštejna.
Za válek husitských byla Svitávka odňata klášteru Hradištskému a r. 1461 získal ji Vaněk
z Boskovic.
Za války třicetileté přitrhli Švedové od Hodišky a vyplenili městečko. Obyvatelé před
nimi utekli.
Dle listiny z r. 1583 vydané císařem Rudolfem II. potvrzeno bylo městečku právo na
trhy a dán mu za znak štít s třemi růžemi a obrazem mučedníka Štěpána.
R. 1690 byla velká povodeň ve Svitávce Voda sahala až po okna.
R. 1692 dne 5. Septembris všecka obec na poručení velebného pána Methudia, t.č.
inspektora kláštera byla trestána. Všichni
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biti kyjem, že se k měření dříví na lhotky nedostavili. R. 1715 vystavěn nový kamenný
most.
R. 1718 vyhořeli všichni sousedé v rynku i radnice i škola. Rok na to vystavěna znovu
radnice nákladem 700 rynských. Tehdy stěžuje si neznámý pisatel, že velké roboty
vystáli, jak obecní, tak milostivé vrchnosti. Po dvě léta veliké sucho, žádná úroda,
všechno obilí vyhořela jak zimní, tak jarní. Velmi často trpěla obec živelnými
pohromami, hlavně povodněmi, při kterých řeka často měnila řečiště a zaplavovala
náměstí.

R. 1787 shořelo 8 domů a pošlo mnoho dobytka.
R. 1793 vyhořely domy na náměstí i s radnicí, kostel, fara a škola; úhrnem 50 čísel.
Úředníci panští zachránili obci staré spisy a privileje, ale nevrátili jich.
R. 1817 byla veliká drahota; míra obilí byla za 35 zl;
R. 1821 vyskytla se na krátko cholera; povodně r. 1832. Ohněm utrpěla obec také r.
1824 a 1825.
Prostřední mlýn vystavěli opatové kláštera Hradištského; týž byl po zrušení kláštera
prodán soukromníkovi. Dolní mlýn patřil mezi lety 1616-1629 Bedřichu
Drahanovskému z Pěnčína; r. 1636 Janu Adamovi, Kocí z Dobrše; později z něho zřízena
palírna a valcha, patřící soukromníkům boskovickým a konečně proměněna na velkou
továrnu na látky.
Tato historická část vypsána z Vlastivědy Moravské – Boskovský okres od Jana Knisse,
učitele.
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Tato strana je prázdná
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Září
Krásné slunné počasí, 1.-5.9. doslova letní vedra, kolem 25°, v noci 13-15°. 5.9. celý den
prší, ale od 6.9. zase vyjasnění a teplo. 24.9. silná noční bouřka a ta přinesla změnu
počasí! Do 27.9. deštivo, denní teploty 14-17°, ranní teplota 27.9. pouze 2°. Zřejmě
letní počasí odeznělo, přichází podzim.
V noci z 26. na 27.9. změna času z letního na středoevropský, hodiny se posunují o
hodinu zpět.
Od 28.9. noční a ranní teploty 2-4°, denní vlivem severozápadního proudění, kolem 12
až 14°, polojasno až oblačno, občas déšť. V horských oblastech od 25.9. sněhové
přeháňky, to tedy znamená na horách první letošní sníh!
Říjen
Od začátku měsíce oteplení, návrat „babího léta“. Denní teploty až do 19°, v noci 1013°, jasno a slunno. 9.10. příchod dešťové fronty, následuje tlaková výše, která se nad
naším územím drží, proto trvá pěkné slunné počasí. Denní teplota se pohybuje
v rozmezí od 19 do 21°, noční 10-12°. Silný jihozápadní vítr, takže teplý. Na toto roční
období je neobvykle teplo.
První noční mrazík letošního podzimu se dostavil 27.10. (-2°), ze 30. na 31.10. až -7°.
Denní teplota 8-12°.
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Listopad
Noční mrazy povolily, měsíc začíná mlhami a deštivými dny. Noční teplota se pohybuje
kolem 2° až 5°, denní 10°, 12-15°. Sychravé, nevlídné dny po celý měsíc, jen zcela
výjimečně jasný den, těch bylo během měsíce jenom několik málo.
Prosinec
Od začátku měsíce žádná výrazná změna počasí. Noční teploty kolem 2°, přes den 10°,
což je na toto roční období poměrně teplo. Po sněhu a mrazu ani stopa, takový ráz
počasí až do 10.12. Od 10.12. začíná mrznout – noční teploty pokles až na -10°, přes
den kolem 0° až -2°, toto počasí do 15.12.
15.12. přes noc se utvořilo náledí, 15. a 16. 12.mrznoucí déšť, z toho silná ledovatka,
v tyto dva dny došlo k velkým dopravním kalamitám. Následuje oteplení, teploty kolem

8 až 10°, noční 3°, teplo přes celé vánoční svátky i nový rok. Teplotně byl měsíc
prosinec silně nadnormální. Koncem měsíce kvetou místy i pampelišky, na jižní Moravě
– podle denního tisku – i fialky!
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Rok 1988
Jestliže by rokům byly udělovány čestné diplomy světa, tak by si takové vyznamenání
po právu zasloužil rok 1988.
Bylo by možné uvést nemálo pádných důvodů pro takovéto rozhodnutí.
K nejdůležitějším z nich by bezesporu patřila likvidace prvních raket středního doletu,
která započala po podpisu sov.-americké smlouvy. Schválení této smlouvy otevírá éru
reálného jaderného odzbrojení a demonstruje posuny a skutečné změny ve veřejném
mínění. Jinými slovy – rok 1988 přiblížil lidstvo k uvědomění si celistvosti a
nedělitelnosti světa k uvědomění si, že v jaderné válce nemůže být vítězů.
Smělá iniciativa vyhlášená sovětským vůdcem M. Gorbačovem z tribuny OSN – plné
zničení jaderných zbraní do konce tohoto století – je vpravdě tím nejkrásnějším
vánočním i novoročním dárkem všemu lidstvu naší planety.
Otevřeně řešeno, sov. vedení přijímajíc takové rozhodnutí, přinesli dar vlastnímu lidu i
nám spojencům. Ulehčilo břímě našich vynucených výdajů na obranu.
Světové společenství je povoláno k tomu, nejenom chránit a pečovat o naši matku –
přírodu, ale v případě potřeby se i postavit se bouřícím živlům. Zemětřesení v Armenii,
které ohromilo svět r. 1988 za sebou zanechalo ohromné dílo zkázy, lidské oběti, ale
zároveň vyvolalo
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nevídanou vlnu všeobecné soustrasti, neocenitelné pomoci, vyjádření lidské solidarity
a úsilí lidského rodu dospět k jednotě a ochraně a znásobení všelidských hodnot při
zachování neopakovatelné mnohotvárnosti a rozmanitosti různých zemí a národů naší
Země.

JZD v r. 1988
JZD „ČSP Kunštát“, které hospodaří i na katastru naší obce, dosáhlo v tomto roce
výsledky o 329 tis. Kčs vyšší, než ukládal plán.
Rostlinná výroba splnila plánovanou produkci na 98,26%. Vlivem nepříznivých

klimatických podmínek došlo k výpadku produkce některých plodin, na př. u cukrovky
-540 tis. Kčs, u pícnin -700 tis. Kčs, naopak ale zase další plodiny, jako obiloviny a řepka
zaznamenaly zvýšenou produkci, čímž se částečně výpadek vyrovnal.
V živočišné výrobě byla plánovaná produkce splněna na 101,21%. Vznikl výpadek
v produkci mléka (plánovaná užitkovost 3 832 l/dojnici skutečnost 3 577 l), ten byl
vyrovnán zvýšenou výrobou drůbežího masa (brojleři) a vepřového masa. Zlepšení v ŽV
nastalo v hynutí zvířat, u telat a selat, kde oproti předchozím rokům kleslo procento
úhynu o 2,39% u telat a o 2,24% u selat.
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Výroba a ekonomika výroby obilovin

Skliz. t

t/ha

Náklady na 1 t

Zisk na 1 t

3 916,4

5,26

1 278

370

žito

362,5

4,37

1 132

1 217

ječmen ozimý

507,6

5,83

1 343

256

1 014,6

3,98

1 417

46

581,8

5,82

1 242

907

Skliz. t

q/ha

Náklady na 1 ha

Zisk na 1 ha

Řepka ozimá

351,16

27,01

7 039

4 134

hrách

245,90

24,60

9 028

2 788

brambory

1 160,-

190,40

x

-14 164

cukrovka

3 877,1

51,40

15 383

-3 093

Pšenice ozimá

- II -

jarní

Kukuř. zrnová

Některé ostatní plodiny

U cukrovky se nepříznivě projevilo jarní sucho, 20 ha této plodiny se muselo zaorat.

Rostlinná výroba (v t)
Osev. plochy

Celoroč. plán

Skuteč. 1988

Skuteč. 1987

Index 88/87

1 295

1 272

1 275,5

99,72

luštěniny

100

100

120

83,33

olejniny

120

130

105

123,81

brambory

65

65

95

68,42

cukrovka

135

115

120

95,83

krmné plod.

800

832

852,5

103,29

Celoroč. plán

Skuteč. 1988

Skuteč. 1987

Index 88/87

Obiloviny celkem

4,60

5,02

4,47

112,3

luštěniny

3,30

2,46

2,15

-

řepka ozimý

2,50

2,70

2,57

105,06

brambory

23,-

17,85

17,62

101,31

kukuřice

45,7

44,06

42,25

104,28

obiloviny

2 460

2 460

2 484

99,03

brambory

1 200

898

1 503

59,75

cukrovka

5 050

3 887

3 095

125,59

300

351,1

273

128,03

Obiloviny celkem
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Hektarové výnosy

Nákup RV

řepka

Přehled plnění plánu ŽV
Skot celk.

ks

2 630

2 555

2 573

99,30

z toho dojnice

ks

1 150

1 180

1 300

90,70

prasata celk.

ks

1 122

1 141

1 114

102,42

z toho prasnice

ks

105

107

105

101,90

drůbež

ks

35 583

33 200

33 583

98,86

ovce

ks

989

769

1 001

76,82

koně

ks

3

1

3

33,35

Užitkovost
dojivost

l

3 832

3 577

3 774

94,78

odch. telat/1 prasn.

ks

20

20,45

18,11

112,92

hynutí telat

ks

45

52,-

90

57,78

3,28

3,86

6,25

61,76

% hynutí
hynutí selat

ks

100

25

70

35,71

% hynutí

kg

4,55

1,04

3,28

31,71

0,70

0,70

0,68

102,94

Ø přír. pras.
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Nákup živočišných výrobků

Maso celk. (bez drůb.)

t

Celoroč.
pl.
439

Skuteč.
1988
443,60

Skuteč.
1987
440

Index
88/87
100,82

jateč. skot

t

260

265

262

101,15

- II - telata

t

4

3,90

5

78,-

- II - prasata

t

160

161

159

101,26

- II - drůbež

t

400

443

419

105,73

mléko

tis. l

4 500

4 222

4 712

89,60

vlna

t

5

4,70

4,60

102,17

Stavy hospodářských zvířat
Kategorie

Plán. stav ks

Skuteč. ks

Rozdíl

Skot celk.

2 630

2 555

- 75

z toho dojnice

1 150

1 180

+ 30

prasata celk.

1 122

1 141

+ 19

z toho prasn.

105

107

+2

ovce celk.

989

769

- 220

z toho bahnice

593

493

- 100

35 583

32 900

- 2 383

3

1

-2

drůbež celk.
koně

Užitkovost hospodář. zvířat

Druh zvířat
Skot celkem

Měř.
jed.
kg

Plánovaná
užitkovost
0,67

Užitkov.
1988
0,67

Užitkov.
1987
0,68

Index
88/87
98,5

z toho telata

kg

0,70

0,71

0,72

98,6

kg

0,64

0,60

0,63

95,2

prasata celk.

kg

0,55

0,54

0,55

98,2

z toho předvýkrm

kg

0,40

0,38

0,41

92,7

kg

0,70

0,70

0,68

102,9

dojivost

l

10,50

9,80

10,34

94,8

odchov selat

ks

20

20,45

18,11

112,9

jalovice

výkrm
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V oblasti investiční výstavby byla podle plánu dokončena výstavba odchovny mladého
dobytka v Zábludově a rekonstrukce bramborárny v Sebranicích. (Hodnota akcí:
4 999 tis. Kčs – OMD, 3 505 tis. Kčs = rozpočtové náklady na bramborárnu)
Pokud se týká palivoenergetické situace, jmenovitě čerpání el. energie, je u středního
odběru i u velkoodběru dodržován sjednaný limit. Totéž se dá říci o čerpání a spotřebě
nafty a benzinu.
Na rok 1988 plánovalo JZD plnění výrobních a ekonomických úkolů s počtem 493
pracovníků, skutečně jich pracovalo 461, z toho 387 trvale činných a 74 osob bylo
pomáhajících a brigádníků. V podmínkách zdokonalené soustavy plánovitého řízení je
v popředí zájmu čerpání prostředků na odměňování v závislosti na plnění ukazatele
upravených vlastních výkonů.
Poučitelný objem mzdových prostředků bylo JZD povinno snížit o částku 48 tis. Kč

sankčních úroků, předepsaných SBČs, za nedodržení dohodnutých podmínek úvěrové
smlouvy.
Do JZD bylo během roku přijato 52 nových pracovníků, členství v JZD ukončilo 64 členů.
V r. 1988 bylo zaznamenáno 6 pracovních úrazů, na které připadlo 152 prostonaných
dnů. Ve srovnání s rokem předchozím nedošlo k nárůstu pracovní úrazovosti. Horší je
situace v pracovních úrazech, zaviněných vlastní neopatrností, jejich počet oproti r.
1987 vzrostl o 14 případů.

(str. 582)

Školní rok 1987-1988 na ZŠ ve Svitávce
Zahájení školního roku bylo na naší škole – jako ostatně každoročně – slavnostní. Žáci
vyslechli projev nového ministra školství akademika Karla Juliše.
Soudružka ředitelka školy Marie Grulichová, seznámila žáky školy a přítomné zástupce
veřejnosti s hlavními úkoly nového školního roku. Po slavnostním zahájení následovala
„hodina míru“ – žáci byli vhodnou formou seznámeni s mírotvornou politikou
socialistických zemí a s mezinárodní politickou situací.
„Hodin míru“ se zúčastnili i hosté, přítomní slavnostnímu zahájení škol. roku. Byli to
soudruzi:
Ivo Matějka, předs. MNV
Jarm. Matějů, tajemnice MNV
Frant. Tesařová, za KŠK MNV
Karel Staněk, předs. MV KSČ
Mirosl. Plevač, předs. MV NF
Miloš Novák, ředitel n. p. Vlněna Svitávka
Milada Halámková, prac. ODPV.
Zvláštního uvítání se dostalo novým prvňáčkům – o to se zasloužily zástupkyně a členky
SPOZ pí Jarm. Bílková a Zdena Maršálková. Malí prvňáčci na svůj první školní den jistě
nikdy nezapomenou.
Pravidelné vyučování začalo podle rozvrhu ve středu 2. září 1987.

Počet žáků naší svitavecké školy pro tento školní rok je 327, došlo však ke snížení počtu
tříd a to ze třinácti na dvanáct, zvýšil se Ø počet žáků v jedné třídě a to na 27,2 žáků.
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Z počtu 327 žáků je 176 chlapců a 151 dívek. 185 žáků je z naší obce, 142 dětí dojíždí ze
sousedních obcí.
Pedagogický kolektiv je 20 členný:
Marie Grulichová, ředitelka školy
Hel. Skácelová, zástupkyně ředitelky
Jitka Musilová, ved. vychovatelka ŠD
Mir. Kupsová, vychovatelka ŠD
Bož. Sychrová, tř. uč. 1. třídy
Ludm. Staňková, - II - 2. tř.
Kateř. Dražková, - II – 3. tř. - v 1. pol. přechází ze zdrav. důvodů do jiného zaměstnání
Helda Čmeláková - II – 3. tř. – důchodkyně
Jana Paráková

- II - 4. tř.

Věra Hájková

- II - 5.A tř.

Jiří Horníček

- II - 5.B tř.

Jarm. Cetkovská - II - 6.A tř.
Naděž. Růžičková - II - 6.B tř.
Stan. Křížová

- II - 7.A tř.

Stan. Řehulová

- II - 7.B tř.

Bedř. Pokorná

- II - 8.A tř.

Věra Šrampová

- II – 8.B tř.

Dušan Kramükl – ten od 1.10.87 přechází do Blanska, jeho úvazek přebírá s. uč. Slávka
Slámová
Isidor Maršálek
Dagm. Ševčíková
Jarm. Strbačková – skup. vedoucí PO SSM
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Činnost školy je během škol. roku vedena podle plánu práce, který pro tento šk. rok
vychází ze „Souboru hlavních úkolů v odvětví školství po XVIII. sjezdu KSČ“. Je aplikován

na podmínky školy, ale především je zaměřen na:
- připravenost každé vyučovací jednotky,
- zkvalitnění podmínek k výuce PV a TV,
- zlepšení studijní morálky žáků,
- předcházení negativním jevům v chování žáků, zlepšení úrovně jejich vystupování a
osobní etiky,
- pokračování v estetice prostředí,
- získávání rodičů a dalších výchovných činitelů pro spolupráci.
Škola má dostatek pomůcek a didaktické techniky k modernizaci učebního procesu.
Vyskytuje se však problém, přetrvávající již delší dobu, nevyhovující kabinety.
Didaktická technika je postupně zabudovávána do tříd – byly zabudovány dva telexy.
Zlepšily se podmínky výuky pracovního vyučování. Na školním pozemku byl dokončen
skleník. Konstrukci vyrobil Lidokov Kunštát a na pracích se podíleli i členové výboru
SRPŠ. Jsou připraveny základy pro učebnu, je hotová přípojka vody a elektřiny. Dále
byla dokončena adaptace Koháčkova domu, který sousedí s budovou školy a v r. 1987
byl zakoupen OŠ ONV a byl předán svitavecké škole k úpravám pro účely prac.
vyučování. Postupně byl domek napojen na školu (- topení, voda), byla provedena
úprava elektroinstalace, stavební úpravy a v závěru r. 1987 byly do adaptovaných
(str. 585)

prostor přemístěny školní dílny, do té doby umístněné v pronajatých prostorách místní
sokolovny. Jsou plánovány další úpravy tohoto domku, zejména využití sklepních
místností.
Otevřením nové tělocvičny v naší ZŠ se výrazně zlepšily podmínky pro provozování
tělesné výchovy na škole. Kolaudace tělocvičny se konala 27. 3. 1987, cvičit se v ní
začalo 1. 4. 1987. Celková hodnota díla nové tělocvičny představuje hodnotu
….. tis Kčs22.
Postupně se tělocvična vybavuje potřebným nářadím – dle finančních možností. Nářadí
dochází postupně, dodací lhůty jsou až 8 roků. Bylo zakoupeno potřebné tělocvičné
náčiní, vybavení šaten a kabinetů.

22

hodnota díla není uvedena

Školní rok 1987-88 je dvanáctým rokem realizace nové výchovně vzdělávací soustavy.
V r. 1981 proběhla široká veřejná diskuse k I. stupni základní školy, ze které pak
vycházely a čerpaly úpravy učebních osnov a učebnic, podle kterých se v tomto škol.
roce učí již čtvrtý rok. Pro 2. stupeň – 5.-8. ročník – z diskuse vyplynuly jen dílčí úpravy,
týkají se částečného omezení kvantity učiva v některých předmětech. Nové pojetí
výchovně vzdělávací práce je zaměřeno na zavádění nových metod a forem práce
s novými, aktivizujícími prvky ve výuce, které mají vést žáky k samostatnému myšlení a
jednání a také jde o posílení výchovného charakteru práce školy.
(str. 586)

V tomto školním roce byla provedena široká analýza celého školského systému.
V analýze se konstatují celé, mnohé úspěchy školství, zároveň je ale i upozorňováno na
nutnost řešení některých problémů:
- odstranění zbytečné administrativy z oblasti školství, aby nevznikaly ztráty
vyučovacích hodin,
- vysoké počty žáků a studentů na 1 pedagogického pracovníka,
- slabá ekonomická zajištěnost školství (- vyspělé země vyčleňují na školství
z národního důchodu 7-8 %, SSSR 6 %, ČSSR 5,5 %),
- klesá autorita a společenské postavení učitelů
- chybí učebny, je nedostatek učitelů, velká feminizace ve školství
- nutnost redukování učiva, vymezit hlavní učivo, přepracovat některé učebnice
V listopadu 1987 byla ve spolupráci s patronátním závodem Vlněna Svitávka založena
„Stanice mladých techniků“ – chemická sekce, kde pracuje 8 žáků. Činnost stanice byla
zaměřena na ekologii vod a tento problém byl rozváděn ve spojitosti s nově
vybudovanou čističkou odpadních vod, s její obsluhou, laboratorní činností. Výsledků
biologického pozorování žáků a chemických rozborů bylo využito v hodinách chemie a
přírodopisu – to vše pod vedením s. uč. Pokorné, která tyto předměty vyučuje.
Činnost stanice přispěla k výchově a informovanosti žáků směrem k oblasti ochrany
životního prostředí.
(str. 587)

Stejným směrem byla zaměřena i letní pionýrská činnost dětí. Na začátku prázdnin se
uskutečnil pro 20 dětí letní příměstský tábor pod vedením s. uč. Jitky Musilové, vedoucí

vychovatelky školní družiny, za spoluúčasti druhé vychovatelky škol. družiny, s. Mirky
Kupsové.
18 denní letní pionýrský tábor v okrese Jindř. Hradec vedla s. uč. Strbačková, skupinová
vedoucí. Zúčastnilo se jej 55 dětí, z toho 10 dětí bylo z družební školy v Okoličné, okr.
Komárno. Druhý letní tábor prožily naše svitavecké děti v Drozdovské pile, okr.
Šumperk, vedoucím byl s. Milan Daněk ze Skalice n/Sv. Tento tábor byl 15 denní, pro
50 dětí.
Škola se stará i o využívání volného času dětí, protože podchycení zájmů mladých je
jednou z forem předcházení jevům, které vidíme velice neradi, jako je na př. vandalství,
kouření, alkohol. Děti naší školy mají možnost uplatnit své zájmy v 18 zájmových
útvarech různého zaměření, většinou je vedou pedagogičtí pracovníci naší školy.
Pravidelnou zájmovou činnost zajišťuje také PO SSM a také školní družina. Významnou
roli sehrává LŠU, která v tomto školním roce rozvíjí činnost 77 žáků.
Školní rok ukončilo celkem 326 žáků, z toho 25 žáků se samými výbornými (15 na
prvním stupni, 10 na druhém stupni). 40 žáků 5.-8. ročníku prospělo s vyznamenáním,
64 žáků prospělo velmi dobře. Neprospěli 4 žáci, 3 žáci byli hodnoceni dvojkou
z chování!
(str. 588)

Závěrem roku byla oceněna práce žáků v různých oblastech, žáci byli odměněni
knihami, další vybraní žáci se zúčastnili slavnostního přijetí předsedou MNV, s. Ivo
Matějkou. Na přípravě tohoto slavnostního aktu se podílel hlavně SPOZ, vedený s. ing.
Jiřím Kachlíkem.
Nejlepší žáci školy budou uvedeni na tabuli cti, je to v tomto školním roce 14 žáků a
žákyň ZŠ!

Místní veřejná knihovna
Knižní fond čítá 9 636 knih,
bylo zaznamenáno 9619 výpůjček, z toho pro děti do 14 let 1834 položek.
Knihovnu navštívilo 439 návštěvníků – vypůjčovatelů. Bylo nakoupeno nových knih za
10 679,- Kčs.

V místní veřejné knihovně bylo během roku uspořádáno 40 kulturně výchovných akcí,
převážně besed, kterých se zúčastnilo 358 návštěvníků.

Střediskové kulturní zařízení
Koncem roku 1987 a začátkem r. 1988 byla provedena inventarizace majetku
Osvětové besedy a kontrola finančního hospodaření a současně byla uvedena nová
účetní evidence podle platných směrnic.
Byl zpracován návrh statutu střediskového kulturního zařízení (SKZ), plán práce
(str. 589)

na kalendářní rok, byla ustavena rada SKZ a do funkce ustanoven střediskový kulturní
pracovník. Vykonáváním této práce byla pověřena s. Em. Tesařová.
A jaké kulturní akce se během roku 1988 v naší obci uskutečnily?
Na úseku zájmové umělecké činnosti byly uspořádány námětové výstavky fotografií.
Tyto výstavky se pořádají v budově MNV, ve vstupní hale, naši občané už jsou na ně
zvyklí a proto jsou celkem hojně navštěvovány. Tak v r. 1988 to byla
- výstava fotografií E. Navrátila,
- výstavka „Sochy ve fotografii“,
- výstava „Foto 87“,
- výstava kreseb výtvarného kroužku žáků z Olešnice na Mor.,
- dále vystavoval výtvarný kroužek H. Dřevové,
- politická výstavka fotomateriálů ke 40. výročí Února,
- výstavka pořádána u příležitosti konání místní konference KSČ,
- výstavka prací dětí z mateřské školy
V rámci oslav MDŽ bylo střediskovým kulturním zařízením zajištěno vystoupení
ochotnického divadelního souboru z Boskovic. Byla uvedena hra „Dalskabáty – hříšná
ves“. Divadelní představení shlédlo 160 diváků a ohlas na ně byl velice kladný.
(str. 590)

Střediskové kulturní zařízení od dubna 1988, zajišťuje materiály pro vydávání
„Svitaveckého zpravodaje.“ Ten vychází pravidelně 1x za měsíc a už je našimi občany
vždycky očekáván, získávají z něj přehled o dění v obci.

Na oslavách konaných v rámci slavných májových dnů (1. máj a 43. výročí osvobození)
se SKZ podílelo veškerou organizační prací, rovněž tak i na oslavách výročí vzniku
našeho státu a oslavách VŘSR.
(str. 591)

Z matriky obce Svitávky – r. 1988
Narození: 23
Hamerský Jakub
Valenta Milan
Hrušková Lucie
Menšík Marek
Zapletal Josef
Svobodová Dagm.
Miřijovská Veronika
Fuckařová Kristina
Úmrtí:
Jos. Dittrich

Herm. Lišková

Viktor Kabitcz

Josef Petřík

Boh. Bednář

Frant. Nezval

Jarm. Buršíková

Vlasta Němcová

Karel Hrubý

Frant. Švec

Julie Špuláková

Cec. Svobodová

Frant. Naňka

Blaž. Karbašová

Fr. Dvořáková

Alois Chlup

Stan. Tesař

Marie Šacherová

Marie Šlofová

Karel Šindelka

Marie Jakubcová

František Řehoř

Frant. Polák

Anna Vašíčková

Jan Králík

Marie Kubová

23

Z důvodu ochrany osobních údajů nelze u jmen uvádět přesná data narození, která jsou v kronice
zapsána

Herm. Jakubcová
Růž. Čunátová
Frant. Hejlová
(str. 592)

A jaké jsme měly v r. 1988 počasí?
Leden
Začátek roku byl neobvykle teplý, bez sněhu. Denní teploty 5-8°, noční slabě pod 0° až
kolem 3°. Ráz počasí není moc zimní. Koncem měsíce mlhy a deštivo.
Únor
Začátkem měsíce vyjasnění, pokles denních teplot i nočních, ve vyšších polohách
sněhové přeháňky. Hlavně na horách sněží. Denní teploty 0° až 5°, v noci 0° až -3°.
Březen
Jasný, slunný. Ochlazení kolem 7.3., sníh napadl i v nižších polohách a drží se zhruba 10
dní. V naší oblasti je to vlastně jediná sněhová nadílka během letošní zimy.
Duben
Velikonoce letos začátkem měsíce (-3., 4.4.) jsou za pěkného, i když ne příliš teplého
počasí, je však jasno, slunečno. Denní teploty kolem 10°-12° v první polovině měsíce,
v noci mrazíky slabě pod 0° (-2° až - 5°). Druhá polovina měsíce teplá, denní teploty
vystupují až k 18°, přes noc kolem 3°, ale místy i noční mrazíky, nejsilnější mráz, -7°, což
je vzhledem k poměrně vysokým denním teplotám
(str. 593)

vysoký teplotní rozdíl. A sucho, vůbec neprší, přes den navíc ještě stále vane silně
vysušující východní a jihovýchodní vítr.
Květen
1.5. nádherný slunný den, teplota 20°, v noci 5°. Takové počasí se drží celou první
dekádu měsíce. Jediná, ne moc vydatná odpolední bouřka 6.5. Vláhy by bylo potřeba,
je velké sucho.
Od 10.5. polojasno, silně vanoucí jihovýchodní vítr přes den je poněkud chladivý, takže
denní teploty se pohybují už jenom kolem 20°, v noci pokles teplot až na 3°.

Červen
Od začátku měsíce přeháňky, denní i noční teploty v první dekádě až nad 22°, v noci
14° až 12°. Ve druhé dekádě poněkud chladněji, přes den 18 až 20°,v noci některý den
pouze 5°. Poslední červnová dekáda bohatší na srážky (-místní, silné přeháňky), v noci
kolem 8 až 10°, vyskytují se častné a silné… noční a ranní mlhy.
Červenec
Slunno a teplo, beze srážek. První dekáda měsíce se vyznačuje denními teplotami
v rozmezí 20-25°, noční a ranní teploty 12-14°. Od 15.7. ochlazení, ale jen do 18.7.
Následují tropické dny, denní teplota až 32°, v noci 15-18°, bez deště, jen místy prudké
letní bouřky, které působí velké škody na kulturních plodinách, zahradách, ale našemu
nejbližšímu okolí se tyto živelní pohromy jakoby vyhýbají. Krásné, opravdu letní počasí
až do konce měsíce.
Srpen
Pokračuje překrásné letní počasí z předcházejícího měsíce. Rtuť teploměru šplhá až na
35°, v noci kolem 18°. Takové jsou dvě první dekády měsíce. Teprve 21.8. obrat. Denní
teploty poklesly na 25° (v rozmezí 22° až 27°), hlavně pokles nočních teplot a to dosti
citelný. 24.8. v noci pouze 6°! Od soboty 27.8. zase zlepšování počasí, v neděli 28.8.
dokonce denní teplota 29°, v noci 12°. Od 25.8. drobné, nevýznamné přeháňky.
V letošním létě – neobvyklé množství vos!
Září
Pěkné, slunné počasí trvá, jenom poněkud chladněji. Noční teploty od začátku měsíce
poklesly až na 6° (2./9.), přes den do 5.9. kolem 20 až 24°, chladný, severozápadní vítr.
2.9. velký vydatný déšť – bouřka. Od 5.9. přechod

(str. 595)

chladnější fronty, podle meteorologických hlášení jsou v některých místech na našem
území očekávány přízemní noční mrazíky. Naší oblasti se tato informace netýkala.
Srážky celkem žádné. Ráz teplého počasí trvá celý měsíc. Denní teploty až do 20° (17°
až 20°), noční v závěru měsíce poklesly na 5° až 3°.
Září se letos jeví jako velice příjemný, teplý podzimní měsíc. Roste hodně hub. Změna
letního času na středoevropský z 24. na 25. září.

Říjen
Trvá ráz pěkného suchého a slunného počasí. Od 1.-6. 10. denní teploty kolem 18-20°.
6. října přechod brázdy nízké oblačnosti – celý den prší.
Následuje od 7.10. ochlazení, ale jen přechodné ( - teploty pouze 15° přes den, v noci a
ráno 3°) a to do 10.10.
Od 11.10. teplé proudění od jihu, ale oblačno. Denní teploty 18-21°, některý den slabší
déšť.
Listopad
Začátek měsíce přináší ochlazení. Denní teploty pokles na -5° v noci až -10°. První sníh
10.-11. 11s., na Martina. Nízké teploty se drží až do 24.11. (v noci -4° až -8°, přes den
kolem 0° až -4°). Od 24.11. oteplení, denní teploty až 7°, přechod brázdy nízkého tlaku
s občasným deštěm, časté mlhy.
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Prosinec
Začátkem měsíce ochlazení, denní teploty kolem -3° až -5°, v noci -8° až -10°. Toto trvá
pouze do 5.12., potom oteplení. Noční a ranní teploty kolem 0° (nejnižší teploty -4°),
přes den nad nulou, 0° až 7°. Takovéto počasí trvá až přes vánoce. Není žádný sníh. Na
Štědrý den odpoledne veliký liják – doslova průtrž mračen a hodně silný vítr, což je
v tuto roční dobu velice neobvyklé. Potom až do konce měsíce celkem teplo pře den i
v noci, teploty pod 0° neklesají.
str. 597-599 jsou prázdné
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