1979
Úvod
Obětavá práce miliónů našich občanů v minulém roce a v celém
uplynulém desetiletí přinesla dobré plody. Zajistila příznivé podmínky
pro pokojný život a tvořivou činnost. Za uplynulých deset let se o více
než 80 procent zvětšil objem průmyslové výroby, pronikavě se
pozvedla úroveň zemědělství. Dále se výrazně zvýšila životní úroveň
všech skupin obyvatelstva. Naše země dosáhla značného pokroku na
poli vědy a techniky, rozvoje vzdělanosti a kultury. Byla uskutečněna
řada významných projektů v průmyslu, dopravě i dalších odvětvích.
Do provozu byla dána první průmyslová jaderná elektrárna, první
trasy pražského metra, před dokončením je dálniční spojení Prahy
s Bratislavou. Po celé naší vlasti vyrostla nová sídliště a do nových
domovů se nastěhovala více než jedna čtvrtina obyvatel našeho státu.
Potřebám občanů slouží tisíce nových zařízení, škol, nemocnic,
obchodů a dalších. Do kosmu vstoupil po boku svých sovětských
druhů první československý občan. Náš život obohatilo množství
nových významných uměleckých děl.
Tyto výsledky společné práce našeho lidu jsou projevem jeho
podpory socialistického zřízení, jeho činorodého a vlasteneckého
postoje k potřebám společnosti. Současně jsou zdrojem jistoty a
důvěry v další úspěšný rozvoj socialistického Československa. To vše
vytváří spolehlivou základnu jednoty strany a lidu, jednoty všech tříd
a vrstev, národů a národností naší země.

MNV
Výkon státní správy je jednou z rozhodujících úloh místních
národních výborů. Na MNV v Dolním Němčí zajišťuje provádění
výkonu státní správy především 30 volených poslanců na svých
plenárních zasedáních, dále 7 komisí pléna a to finanční a plánovací,
výstavby a územního plánování, místního hospodářství a obchodu,
ochrany veřejného pořádku, školské a kulturní, sociální a zdravotní a

komise pro mládež a tělovýchovu. Jedna z důležitých úloh mezi
plenárními zasedáními připadá radě MNV s 9 poslanci. V komisích
pracuje celkem 25 poslanců a 18 ostatních občanů, tj. celkem 43 členů
komisí. Dále se na řízení obce podílejí 2 aktivy a to ochrany životního
prostředí a péče o rodinu a děti, kde je zapojeno 12 občanů, dále rada
řídí Sbor pro občanské záležitosti s 11 členy. Výkon státní moci dále
zajišťují 2 uvolnění funkcionáři, tj. předseda a tajemník a 2 pracovnice
na MNV s příslušnou dělbou práce. Rozhodující orgán, plénum MNV
má pravidelně 6x ročně svá zasedání a plenární zasedání je svoláváno
dle termínů plánu práce schváleného plenárním zasedáním na
příslušné pololetí.
Významná úloha ve výkonu státní správy připadá komisím MNV.
Jejich rozsah práce je značný a svědčí o tom ta skutečnost, že v roce
1979 komise projednaly 311 záležitostí týkajících se práce komisí a
vydaly 265 správních rozhodnutí. Nejvíce problémů připadá na komisi
výstavby a školskou a kulturní komisi a rovněž komisi ochrany
veřejného pořádku, kde povaha práce vyžaduje řadu úkolů rychle řešit.
Průměrná účast členů komisí na jednání komisí je 73%. ONV
vyžaduje zajišťovat účast nejméně na 80%. Komise se mají scházet
nejméně 1x měsíčně.
Dalším výkonným orgánem je rada MNV. Rovněž rada MNV má
svá jednání dle kalendářního plánu a v roce 1979 bylo uskutečněno 25
zasedání rady MNV, tj. pravidelně 1x za 14 dnů. Účast 81% je dobrá.
Úkolem rady MNV je řídit práci MNV mezi plenárními zasedáními.
Zprávy z jednání rady jsou na plenárních zasedáních předkládány, aby
všichni poslanci mohli být informováni a vyjádřit se k jejich
usnesením. Rozsah problematiky rady MNV je velmi značný. Rada
MNV pravidelně projednává usnesení ONV a zajišťuje příslušná
opatření. V roce 1979 projednala rada 416 záležitostí, tj. více jak 16
případů, dopisů, či podnětů na 1 jednání rady. Výkon státní správy
rady MNV lze považovat za uspokojivý a členové rady jednotlivé
úkoly řádně projednávají. Usnesení rady MNV jsou kontrolována a
vedena v evidenci až do jejich splnění.
MNV zajišťuje výkon státní správy dále přes 2 uvolněné
funkcionáře, předsedu a tajemníka, dále přes 2 hospodářské
pracovnice jak už bylo uvedeno. Více než polovina spisů neprochází
komisemi, radou nebo plénem MNV. Jde o různá hlášení, finanční
záležitosti, korespondence, objednávky k akcím „Z“ apod. V roce

1979 bylo evidováno v podacím deníku celkem 2 217 spisů, přijatých
a odeslaných. Dále k výkonu státní správy patří vedení matriky,
vydávání dokladů o narození, úmrtí, oddacích listů, ověřování
podpisů, vystavování kupních smluv, finanční a jiné hospodářské
záležitosti jako je přiznání domovní daně, daně z příjmů obyvatelstva,
vybírání poplatků, evidence o úhradě poplatků v kolcích, evidence o
vydaných potvrzeních pěstitelů ovoce – přihláška kvasů, evidence
dopravy, výplatní a mzdové listiny.
Hospodaření MNV
Příjmy:
Rozpočet u daně zemědělské byl 39 600.- Kčs, skutečnost
61 728.- Kčs. U této daně došlo k překročení o částku 22 128.- Kčs.
Výše daně je závislá na množství zvláštních zemědělských kultur
(česnek, květiny na semeno apod.). Tržby občanů není možno přesně
odhadnout. Daň z příjmů obyvatelstva a daň domovní je v souladu
s rozpočtem. U poplatků ze psů došlo ke snížení příjmů o částku
1 000.- Kčs, protože se snížil počet psů v obci.
Pokud jde o příjmy z vodního hospodářství, byl rozpočet v průběhu
roku snížen o 20 000.- Kčs na částku 10 000.- Kčs. Na této kapitole
jsou pouze příjmy za stočné, takže rozpočtovanou částku nebylo
možno splnit.
Doplňkové příjmy tvoří
poplatek za znečištění ovzduší
3 464,80.- Kčs
poplatky z místa (lunapark)
520.- Kčs
pokuty
100.- Kčs
V průběhu roku obdržel MNV od ONV na základě požadavků další
fin. prostředky na úhradu nákladů, které nebyly zahrnuty do rozpočtu.
Jednalo se o tyto částky:
vodní hospodářství
oprava střechy ZDŠ
místní hospodářství
nákup hud. aparatury pro JKK
projekt přístavby skladu v JKK

96 000.250 000.75 000.49 000.9 000.-

Od ONV na nákup investic:
výkup rod. domku na stavbu MŠ
97 000.zakoupení max. pultu pro JKK
20 000.výkup pozemků na stavbu rod. domků
28 300.Na stavbu MŠ obdržel MNV sdružené fin. prostředky:
od n.p. Svit Gottwaldov
1 400 000.- Kčs
od n.p. Autopal Nový Jičín
608 250.- Kčs
fond rezerv a rozvoje
112 315,55Kčs
Bylo použito takto:
na výstavbu III. etapy vodovodu
58 900.- Kčs
PÚ přístavby zdrav. střediska
2 500.- Kčs
oprava topení v JKK
21 762,25.- Kčs
odměny funkcionářům MNV
25 850.- Kčs
odměny a pohoštění za umístění v soutěži 3 303,30.- Kčs
Výdaje:
Z příslibu, který jsme obdrželi na vodní hospodářství ve výši
96 000.- Kčs
bylo čerpáno na údržbu kanalizace
30 000.- Kčs
na provozní řád vodovodu
66 000.- Kčs
Z příslibu 75 000.- Kčs na místní hospodářství bylo čerpáno:
oprava kabin na stadioně
58 365.- Kčs
oprava místnosti pro mandl
7 950.- Kčs
oprava střechy na bytovce MNV
8 685.- Kčs.
U ZDŠ nebyl vyčerpán rozpočet z důvodu, že i přes veškeré
urgence a přísliby nevyúčtovaly Jm V Uherské Hradiště odebranou
vodu z místního vodovodu a dále Uhelné sklady Uherský Brod
nedodaly množství paliva podle smlouvy.
U vnitřní správy byly překročeny výdaje o částku 37 239,78Kčs
K překročení došlo z důvodu, že MNV musel uhradit sankční
odvod za překročení pohonných hmot
9 067.- Kčs
Dále byla zaplacena pokuta za přeseknutý telefonní kabel ve výši
10 000.- Kčs
Provedena oprava osobního auta
13 876.- Kčs.
Byly zvýšeny poplatky na telefon a poštovné a následkem toho se
zvedly náklady v této kapitole.

U ostatních kapitol byly výdaje v souladu s rozpočtem.

Akce Z
V roce 1979 byla dokončena III. etapa vodovodu v celkové hodnotě
díla 2 177 000.- Kčs. Celkový finanční náklad na tuto stavbu činil
1 436 965,30Kčs. V roce 1979 byla čerpána částka 358 868,90Kčs.
Dotace ze SFVH představovala částku 300 000.- Kčs, z FRR
58 900.- Kčs.
Dále se prováděla výstavba MŠ pro 120 dětí. Byla prostavěna
částka 1 282 518,83Kčs ze sdružených prostředků.
Zůstatek sdružených prostředku k 31.12. 1979 je 1 880 182,19Kčs
Zůstatek na běžném účtě k 31.12. 1979 činí 40 411,83Kčs.
Výše tohoto zůstatku je ovlivněna tím, že energetické závody
vrátily koncem roku zálohu za el. proud ve výši 7 800.- Kčs, dále, že
nebyla vyfakturována voda, kterou odebrala z místního vodovodu
ZDŠ.
Drobná provozovna
V drobné provozovně MNV jsou dvě nákladní auta a to S5T a Tatra
111 a Hon. U nákladního auta S5T byly celkové náklady
104 182.- Kčs, kde jen montáž, oprava, náhradní díly a pneu
představovaly náklady ve výši 53 653.- Kčs a tak zisk u tohoto vozidla
je jen 3 014.- Kčs.
U T 111 představují náklady částku ve výši 59 639.- Kčs. Toto
vozidlo je ztrátové ve výši 2 519.- Kčs. V současné době je vyřazeno
z provozu. Pokud jde o Hon, celkové náklady jsou 35 932.- Kčs a zisk
je u tohoto stroje ve výši 23 582.- Kčs, což je vcelku dobrý
hospodářský výsledek.
Celkově tedy v drobné provozovně je zisk za minulý rok (1979) ve
výši 24 077.- Kčs a na běžném účtě této provozovny je 92 475.- Kčs.

Bytová výstavba
Sídliště Úlehla je připraveno k výstavbě rodin. domků. Jsou zde
v provozu komunikace, kanalizace, přívod vody, rozvod el. energie a
je zde k dispozici 100 míst pro stavbu rod. domků.

Dále bylo předáno do užívání 10 byt. jednotek. Z toho 6 bytů 3+1,
tři byty 2+1 a jeden byt 1+1. V akci „Z“ byla dokončena výstavba
vodovodu v obci, což vyřešilo vážný problém z hlediska přísunu vody
pro obyvatele.
Byl vybudován chodník v ulici Mírové, Brošické a Vinohradské i
část cesty a to za vydatné pomoci občanů bydlících v těchto ulicích i
poslanců MNV, kteří se o tyto ulice starají – jsou to jejich obvody.
Jedná se zejména o poslance ss. Andrlovou, Přikryla a Světinskou.
Odborem výstavby a územního plánování ONV bylo v roce 1979
povoleno postavit 35 rod. domků, z toho 17 v řadové výstavbě, 2
nadstavby a jeden hosp. objekt, 6 ústředních topení, 5 garáží.
Demolice byly provedeny ve 20 případech. Kolaudováno bylo 8
rodinných domků o 10 bytových jednotkách.
Stavební komise
Stavební komise řešila přidělování míst na stavbu rodinných domků
v trati Úlehla. Prováděla výkon stavebního dohledu v celé obci.
V rámci svých povinností řešila v 5ti případech stížnosti občanů. Ve
13ti případech vydala souhlas ke stavbě drobných malých objektů
(kůlny apod.). V 10ti případech dala souhlas ke stavebním úpravám a
řešila další otázky spojené s výstavbou obce. Schůzová činnost této
komise byla dobrá a rovněž účast na schůzích komise jevila se jako
velmi dobrá.
Komise MH
Komise MH a obchodu se zabývala na svých schůzích kontrolní
činností, všestranným uspokojováním potřeb občanů a to jak na úseku
obchodu a restauračního provozu, tak i ostatních služeb obyvatelstvu.
Zásobování potravinami bylo po celý rok plynulé, až na některé
nedostatkové zboží. Komise si do svých jednání volala i zástupce
obchodů a restaurace, zástupce Jednoty v Uh. Ostrohu i OKP Hluk.
Cílem jednání bylo zlepšení zásobování obchodů.
Nemalou pozornost věnovala komise občanům, kteří provozují
mimopracovní činnost. V roce 1979 bylo povoleno 20ti občanům
provádět mimopracovní činnost. Komise má před sebou mnoho
problémů, které bude nutno urychleně řešit. Je to především odvoz
popela a odpadu, uvedení mandlovny do provozu, zlepšení služeb
obchodu a restauračního zařízení a další.

Školská komise
Školská a kulturní komise se zabývala prací MŠ, zvláště
umísťováním dětí v MŠ. Ve spolupráci s vedením MŠ připravila
oddělení pro dalších 12 dětí předškolního věku, které nemohly být
umístěny do MŠ. Dalším významným úkolem ŠKK je napomáhat
JKK při zabezpečování její činnosti a zejména jeho činnost
usměrňovat.
Komise pro mládež a tělovýchovu
Je to nejmladší komise MNV, která byla utvořena teprve v tomto
volebním období. A tak členové komise postupně získávají zkušenosti
v této činnosti. Avšak i přes její poměrně krátké období trvání komise
zajišťovala důsledně akce spojené s tělovýchovou a mládeží.
Dokladem toho je i to, že komise měla vypracovaný plán akcí,
v kterých za spoluúčasti ostatních orgánů NF, ZDŠ, závodů i JKK
bylo uspořádané několik akcí pro mládež. Ve druhém pololetí roku
byl utvořen spartakiádní štáb, který řešil otázky přípravy spartakiády a
další činnost v oblasti činnosti mládeže.
Komise sociální
Komise sociální a zdravotní pracovala podle předem schváleného
plánu práce. Činnost komise byla částečně narušena nemocí předsedy
komise s. Miroslava Pazlara v I. pololetí 1979. Přesto mnohé úkoly
vytyčené v plánu práce byly splněny. Činnost komise se zabývala
těmito důležitými otázkami:
1. Hygiena v prodejnách Jednoty a provozovnách OKP Hluk,
školní jídelně ZDŠ a v MŠ I.
2. Problematikou zdravotního oboru obvodního lékaře v Dolním
Němčí
3. Starostlivost o přestárlé a zvláště osamocené přestárlé osoby.
4. Čerpání doplňkové péče
5. Čistota prostředí.
6. Problematika mládeže.
7. Zvýšení důchodů od 1.8. 1979
8. Různé drobné záležitosti.
Při prohlídkách hygieny se komise řídila tím, že jen dva členové
komise mají zdravotní průkazy a proto nebylo možno do prohlídek
zařadit všechny členy komise. Při prohlídkách nebylo shledáno
vážnějších závad (mimo pohostinství u Trtků). Druhou problematikou

byla návštěva ve školních jídelnách, při nichž bylo shledáno vše
v naprostém pořádku.
Důležitou stránkou projednávaných bodů jednání komise byla péče
a starostlivost o přestárlé nebo osamělé žijící občany. Při tomto bylo
zjištěno, že v obci je v nynější době 446 důchodců, kteří pobírají cca
430 000.- Kčs, což činí 964.- Kčs průměrně na jednoho důchodce.
Příjmy důchodců se zlepšily od 1.8. 1979 tím že po přijatých
opatřeních byly nejnižší důchody zvýšeny na nejmenší životní úroveň.
Komise pomáhala zvláště osamělým přestárlým osobám poskytnutím
příspěvků z doplňkové péče, která byla v roce 1979 vyčerpána
v celkové částce 15 000.- Kčs.
Pro naši obec byla dosti svízelná situace ve zdravotním obvodu po
odchodu Dr. Lipáka. Dnes je již situace vyřešena. Avšak dosavadní
místnosti zdravotního střediska jsou naprosto nevyhovující a bude
nutná výstavba nového zdravotního střediska. S tímto se počítá na
začátku další pětiletky.

Výstavba MŠ
Stavební povolení na výstavbu mateřské školy bylo vydáno dne
14.11. 1978 odborem výstavby ONV v Uh. Hradišti.
Generálním dodavatelem je MNV Dolní Němčí, generálním
projektantem Svit, n.p. Gottwaldov. Náklady na stavbu v hodnotě díla
5 995 tis. Kčs jsou stanoveny ve výši 70%, tj. 4 197 tis. Kčs. Další
náklady, tj. projekty, výkupy domů, nábytek a jiné výdaje neinvestiční
povahy činí 1 070 tis. Kčs, takže celková hodnota díla po dokončení
mateřské školy bude činit 7 065 tis. Kčs.
V současné době je hotova hlavní budova a je prováděna výstavba
hospodářské části mat. školy. Rychlejší výstavbě brání nedostatek
brigádníků na této stavbě. Stavba má být dokončena v červenci 1981 a
provoz má být zahájen od 1.9. 1981.
Závazek
V roce 1979 byl socialistický závazek občanů a společenských
organizací NF zaměřen jak na část politicko – výchovnou, tak část
budovatelskou.
Z politicko – výchovné části hlavním dokladem byl Jednotný plán
kulturně výchovné činnosti, jehož kontrola byla provedena v prosinci
1979 a bylo zjištěno, že úkoly byly v podstatě splněny.

U příležitosti Mezinárodního roku dítěte bylo naplánováno několik
akcí. Tyto byly beze zbytku splněny a organizace TJ a SSM
uspořádaly o prázdninách ještě některé akce navíc.
Zůstává dořešení a dokončení výstavby dětských hřišť. Komise pro
mládež a tělovýchovu připravuje jejich dobudování v roce 1980 a
1981.
Závazek v investičních akcích
17 008 hod.
skutečnost
15 940 hod.
Některé organizace nesplnily své závazky při výstavbě MŠ.
Závazek v neinvestičních akcích
50 818 hod.
skutečnost
54 351 hod.
JZD rostlinná výroba
Úsek rostlinné výroby byl velmi obtížný z hlediska nepříznivých
klimatických podmínek, a to především pro velká vedra v jarním
období, která nejvíce poznamenala výnosy cukrovky, česneku a
obilovin. Obiloviny jsou pěstovány na výměře 1 000 ha, což
představuje 53% orné půdy. Nejvíce je osévána ozimá pšenice a to na
výměře 770 ha a jarní ječmen na ploše 230 ha. Problémem je stále
v důsledku vysokého zastoupení obilovin následné setí obilovin po
obilovině. Při hodnocení sklizně bylo dosaženo nejlepšího výnosu u
odrůdy Sáva 61 q/ha, Hela 59 q/ha. Při hodnocení výroby obilovin je
třeba konstatovat, že i při nepříznivém roku pro obiloviny dosažený ha
výnos 45,5 q/ha byl dobrý a mluví o dobré agrotechnické práci.
Cukrovka
Plocha cukrovky je každoročně snižována na úkor výroby česneku.
V roce 1979 bylo cukrovkou oseto 110 ha a plán předpokládal výnos
398 q/ha. Byla věnována maximální pozornost agrotechnice a
jednocení cukrovky. 81 000 jedinců na ha dával základní předpoklad
pro splnění plánovaného výnosu, stejně pak dohnojování a kultivace.
Nesplnění plánovaného výnosu bylo zapříčiněno nízkým výnosem na
honu Rovná, kde je nevhodná půda a porost cukrovky byl silně
napaden řepnou spálou, která způsobila prořídnutí porostu a zpoždění
ve vývoji, což se projevilo i v konečném výnosu 340 q/ha.
Objemová krmiva
V roce 1979 se poprvé v historii sloučeného družstva podařila
vytvořit dostatečná krmivová základna objemných krmiv. Využitím
nových poznatků v zakládání podsevů víceletých pícnin, maximálním

využíváním uvolněných ploch pro pěstování meziplodin byl vytvořen
plynulý pás zeleného krmení pro letní období a bylo vyrobeno 600 t
sena a 273 t úsušků.
Kukuřice
Při pěstování kukuřice v roce 1979 se věnovala patřičná pozornost
již přípravě půdy, také zajištění dostatečného množství kvalitních osiv
a úpravě secích strojů. Kukuřice byla kvalitně a včas zaseta a i
následná kultivace odpovídala agrotechnickým požadavkům. Velká
péče během vegetace se pak projevila i v dosaženém výnosu, a to 285
q/ha při průměrné sušině hmoty 30 – ti %.
Louky a pastviny
Louky a pastviny tvoří 21,5% z celkové zemědělské půdy. Je to
značná plocha a proto je věnována patřičná pozornost všem travním
porostům. Na trvalých travních porostech bylo vyrobeno 935 t sena,
644 t zelené hmoty bylo zkrmeno. Na málo přístupných plochách se
páslo během vegetačního období kolem 160 ks jalovic a 260 ks ovcí,
čímž bylo zajištěno maximální využití mechanizačně nepřístupných
ploch.
Česnek
Plánovaná výroba česneku byla zajištěna výsadbou 60 ha zimního a
20 ha jarního česneku. Výsadba byla provedena včas a kvalitním
způsobem, což dávalo předpoklad, že výrobní úkoly budou nejen
splněny, ale i překročeny. Situace se zkomplikovala neobvyklým
počasím v měsíci květnu a v první polovině června, kdy byly velmi
vysoké teploty a nízká relativní vlhkost vzduchu. Toto počasí
ovlivnilo působení herbicidů, které poškodily i česnek. Asi na
polovině osázené plochy byly způsobeny škody až 20%. Na
plánovaných 40 q/ha bylo dosaženo 36 q/ha.
Mechanizace
Jedním z rozhodujících úseků sloučeného družstva zůstává i nadále
mechanizace. Na tomto úseku se podařilo v průběhu minulého období
stabilizovat potřebný počet osvědčených pracovníků, kteří plní i ty
nejnáročnější úkoly. Celkem na tomto úseku pracuje 88 pracovníků,
z toho 34 opravářů a údržbářů a 54 traktoristů a řidičů. Jedná se
převážně o mladé lidi v plném produktivním věku. Vybavenost
mechanizovaných linek je rovněž na dobré úrovni. Byla
zmodernizována doprava zakoupením čtyř výkonných sklápěčů a
dalších nových traktorů. Zatím se nepodařilo zajistit samochodnou

sklízecí řezačku a potřebné závěsné nářadí pro přípravu půdy, jako
jsou talířové brány a výkonnější dopravní prostředek na odvoz
tekutých výkalů. Plnění úkolů je sledováno a vyhodnocováno. Na
úseku mechanizace je dosahováno dobrých výsledků. Svědčí o tomto,
že v minulém roce (1979) se čtyři osádky kombajnů E 512 umístily na
2. – 5. místě v okrese. Rovněž ve sklizni kukuřice na siláž se
samochodnou řezačkou a v zemědělské přepravě se pracovníci
umístili na předních místech.
Opravárenství a zásobování
Na úsek mechanizace navazuje úsek opravárenství a zásobování.
Opravárenství stojí každý rok před naléhavým úkolem zajistit
provozuschopnost všech strojů a zařízení nutných pro chod všech
středisek družstva. Na kvalitu oprav a seřízení techniky byly
připomínky, ale stačilo provést seřízení na poli a stroje pracovaly
vcelku bez poruch. Problémů na tomto úseku bylo několik: fluktuace
z důvodů nemoci, znečištěné stroje, nedostatek pracovního nářadí a
pomůcek a v neposlední řadě nedostatek náhradních dílů. Část
náhradních dílů bylo nutno vyřešit nákupem kompletních agregátů za
vysoké ceny. Náklady na opravy strojů stouply oproti minulému roku
o 322 tis. Důvod zvýšených nákladů nebyl vždy ale v tom, že ceny
náhradních dílů jsou oproti minulým rokům podstatně vyšší. Velmi
často to byl i špatný přístup a zacházení některých pracovníků se
svěřenými stroji. Zvýšená potřeba takových náhradních dílů jako jsou
kloubové náhony, různé zátky, odrazová skla nebo koncová světla
svědčí o špatném přístupu některých pracovníků ke svěřenému
majetku.
Úsekem, na kterém odvádějí opraváři pro družstvo kus poctivé
práce je zlepšovatelské a vynálezecké hnutí. Zde vynikají s. Málek,
Světinský, Navláčil výrobou pracovních pomůcek a s. Přikryl a Hala
výrobou širokozáběrových agregátů na přípravu půdy. Ale i další
opraváři jsou autory mnoha zlepšovacích návrhů bez kterých se ani
opravárenská činnost nedá provádět.
Živočišná výroba – mléko
Kolektiv pracovníků živočišné výroby plánované úkoly plnil po
celý rok velmi zodpovědně, hlavně na úseku skotu. Řada dosažených
výsledků řadí naše družstvo na přední místo v okrese, ale i v kraji.
Dobrých výsledků bylo dosaženo při výrobě mléka. Na plánovanou
výrobu 2 mil. 760 tisíc litrů bylo dosaženo 2 mil. 830 tisíc litrů mléka

a dosaženo užitkovosti 3 935 l na dojnici a to je o 280 l na dojnici více
než v roce 1978. Plánovaná dodávka do mlékárny byla překročena o
70 432 l. Na překročení celoroční dodávky se nejvíce podílely
kolektivy v Horním Němčí a ve Slavkově. Stádo dojnic ještě stále
tvoří větší část červenostrakatých dojnic v počtu 570 kusů. Kříženek
bylo ke konci roku 150 kusů. Od druhé poloviny roku 1979 se
započalo s křížením stáda dojnic s býky RED a to zčásti prověřenými
kříženci a zčásti stoprocentními REDY. Správnost křížení potvrdily i
výsledky dosažené v kontrole užitkovosti u prvotelek. U kříženek
s vyšším podílem dojného plemene jsou laktace vyšší o 500 l.
Maso
Ve výrobě hovězího masa bylo dosaženo také pěkných výsledků.
Na plán 3 320 q bylo vyrobeno 4 009,38 q; tj. zvýšení o 689,38 q.
Celková výroba vepřového masa nebyla splněna o 11 q i když
plánované přírůstky 0,560 kg byly překročeny a bylo dosaženo
přírůstku 0,576 kg.
Plnění dodávek masa:
maso celkem
jatečný skot
jateční vepři
ovce

4 770 q
3 110 q
1 600 q
60 q

5 099,19 q
3 275 q
1 716,20 q
107,99 q

106,9 %
105,3 %
107,2 %
179,98 %

Celkem bylo dodáno 610 ks skotu o průměrné dodávkové váze
536 kg, 13 ks telat o průměrné váze 39 kg, 1 404 ks prasat o průměrné
váze 122 kg, z toho vepřový žír 121 kg. Za rok 1979 bylo dodáno
242 ks krav, z toho 94 ks prvotelek. Během roku bylo prodáno 17 ks
vysokobřezích jalovic, 2 chovné jalovice, 41 ks krav k chovu a 13 ks
aukčních býčků a do stanice výkrmnosti.
Výroba selat, která byla v posledním období nejslabším článkem
výroby se díky obětavé práci pracovníků na tomto úseku stabilizovala
a v letošním roce (1979) bylo odchováno 19,76 ks selat na 1 prasnici.
Za rok 1979 se narodilo 795 ks telat, z toho 3 ks uhynuly, což je
0,37%. Narodilo se 2 699 ks selat, uhynulo 174 ks, procento hynutí je
6,44%. Odchov činí 2 525 ks, což je o 379 ks více oproti plánu.

I chov ovcí lze hodnotit jako úspěšný. Narodilo se 272 ks jehňat.
Beránci byli prodáni za velmi výhodnou cenu jako brojleři. Bylo
nastříháno 2 087 kg vlny. Nízké ztráty, dobrý výživný stav ovcí, jsou
odrazem svědomité práce ošetřovatelů. Počet bahnic je stabilizován na
220 ks. Směr chovu se zaměřuje na zkvalitnění vyprodukované vlny a
zvýšení plodnosti.
Výstavba – budování
Byla postavena výrobna tvarovaných krmiv a je prakticky před
dokončením. Hodnota díla je 2 433 tis. Kčs. Do provozu byly uvedeny
chladírenské boxy. Mimo tyto akce většího programu provedli
pracovníci drobné akce z provozních prostředků. Je to úprava objektů
v Dolním Němčí, oplocení a vjezd na farmu Slavkov, centrální
hnojiště a zpevněné plochy ve Slavkově, oplocení farmy v Horním
Němčí a další akce v hodnotě 1 322 tis. Kčs. Projekčně je připravena
odchovna mladého dobytka v Horním Němčí pro 1 808 ks v hodnotě
27 000Kčs, rekonstrukce stávající posklizňové linky v Dolním Němčí
a přístavba ocelového sila na 1 400 t obilí za 4 milióny a výstavba
ÚOS ve Slavkově v hodnotě 3,5 miliónů Kčs. Jsou zpracovány
projektové úkoly na patrové garáže ve Slavkově, volné i zakryté
přístřešky na stroje výstavbu střediska stavební skupiny. Kromě
vlastní stavební činnosti se stavební skupina značnou měrou podílela
na pomocné činnosti družstva a provedla práce u cizích organizací
v rozsahu 720 tis. Kčs.
Péče o pracovníky
Stravování je zajištěno pro všechny pracovníky. Kombajnérům i
ostatním zainteresovaným pracovníkům v době žní byly podávány
svačiny, což přispělo ke zlepšení průběhu žní. Rekreační možnosti
jsou zajišťovány jak domácí výběrovou rekreací tak i zahraniční.
V roce 1979 bylo 48 členů na domácí rekreaci a 44 členů v zahraničí.
Bylo uspořádáno 12 zájezdů po republice vlastním autobusem.
Rovněž sportovní vyžití je na dobré úrovni. Fotbalové družstvo
startovalo ve dvou soutěžích. V okresní soutěži se umístilo na 2. místě
a v soutěži zemědělských novin, kde bylo 270 účastníků se
probojovalo mezi prvních osm a jen krůček scházel aby se mohlo
zúčastnit bojů ve finále. Úspěšné je také družstvo stolního tenisu.
Pohyb pracovníků
V roce 1979 bylo podáno 14 žádostí o zrušení členství, z toho po
projednání 9 bylo vzato zpět a 5ti členům bylo členství zrušeno.

V porovnání s rokem 1977 je to snížení fluktuace o trojnásobek.
V roce 1979 bylo přijato celkem 40 pracovníků, z toho dva z učiliště a
tři se středoškolským vzděláním. Bylo přijato 21 pracovníků na úsek
živočišné výroby, 7 pracovníků do mechanizace, 7 pracovníků do
stavební skupiny a 2 pracovnice do rostlinné výroby. Na stabilizaci
pracovních sil byla proplacena částka 310 100.- Kčs.
Výměra půdy
Jednotné zemědělské družstvo Javořina obhospodařuje 2 518 ha
zemědělské půdy, z toho 1 766 ha orné půdy.
obiloviny se pěstují na
cukrovka
česnek
krmné plodiny
luk a pastvin

1 000 ha
110 ha
85 ha
571 ha
613 ha

Výnosy
Výnosy v roce 1979 u jednotlivých plodin byly následující:
obiloviny
cukrovka
česnek
jeteloviny
silážní kukuřice
louky a pastviny

45,3 q
339,0 q
36,0 q
85,0 q (seno)
285,0 q
38,0 q (seno)

Vyznamenání
JZD Javořina byl v roce 1979 udělen „Řád práce“ za dosažené
výsledky v živočišné, ale i v rostlinné výrobě.

Svit
Prováděcím plánem byl provozu stanoven úkol vyrobit 1 306 000
párů obuvi, tj. o 600 párů více jako stanovil plán v roce 1978.
Dosažená skutečnost 1 310 840 znamená splnění daného úkolu na
100,37%. Navíc bylo vyrobeno 4 840 párů. Z této výroby navíc
představují dokrajůvky 3 100 párů a zbytek 1 740 párů jako náhrada
za vrácené výrobky od zákazníků. Nejvíce párů při dokrajůvkách
vyrobila dílna 4 202 – 2 500 párů, pak dílna 4 204 – 500 párů a dílna
4 201 – 100 párů. Příčinou výroby nežádoucích dokrajůvek bylo
zejména praskání vrchového materiálu.
Výroba dle odběratelů: SSSR
1 127 700
Bulharsko
35 000
NDR
20 000
KS
58 800
Tuzemsko
68 340
Jak je uvedeno, byl plán proti roku 1978 o 600 párů vyšší i když
průměrná denní kapacita se snížila na 5 007 párů z 5 025 párů (na den
v roce 1978). Důvodem poklesu kapacity bylo zařazování holeňové
obuvi s denní kapacitou 1 100 párů. Tato zimní obuv se vyráběla po
celý rok. Plnění plánu bylo rovnoměrné až na měsíc únor a září.
Odvádění v únoru nesplnila dílna 4 201, která v důsledku změny
vrchového materiálu neodvedla 400 párů.
Pro dílnu 4 203 byl v měsíci září zařazen velmi náročný vzor a
nebylo možno zajistit plnění výroby dle harmonogramu. Bylo proto
nutno přijat některá mimořádná opatření. Zejména to bylo rozepsání
výroby na soboty a zajišťování denní přesčasové práce v důsledku
nedostatku pracovních sil.
V roce 1979 byla vyráběna obuv pánská ve 32 vzorech. Na každou
dílnu připadly 4 změny za rok. I když počet vzorů proti roku 1978
klesl, došlo zase k nárustu pracnosti převážně většiny vzorů a tím
vyplácení obtížnostních doplatků.
Kvalita
Na vyrobených 1 310 840 párů měl provoz stanovený limit 0,251%
z výroby, což činí 3 299 párů. Vráceno bylo 2 437 párů. Limit byl
čerpán na 73,5%. Úspora v párech činí 862Kčs.

Z tuzemska a exportu bylo reklamováno v roce 1979 celkem 2 437
párů obuvi. To znamená, že došlo oproti roku 1978 ke snížení
reklamací o 67 párů, v procentech o 2,67%. Hromadná reklamace
v roce 1979 žádná nebyla.
Ekonomika práce
Průměrný stav pracovních sil v provozu byl 435 a limit byl čerpán
na 99,5%. Produktivita práce byla plánována ve výši 277 002Kčs na
pracovníka. Dosažená skutečnost 281 222Kčs představuje plnění na
101,52%.
Výdělky
Dosažený průměrný výdělek na pracovníka v roce 1979 činí
2 457Kčs měsíčně. Průměrný výdělek vzrostl proti roku 1978 o
139Kčs. Tento růst průměrných výdělků je v souladu s růstem
produktivity práce.
Absence
V roce 1979 měla na přesčasovou práci mimo jiné vliv nežádoucí
absence.
Celkem bylo prostonáno
6 158 dnů
pro pracovní úrazy
58 dnů
pro nepracovní úrazy
743 dnů
K zlepšení situace přispělo zřízení ordinace závodního lékaře.
Průměrná pracovní neschopnost je 3,15%. Je to snížení oproti roku
1978 o 0,12%.
Práce přesčas
V roce 1979 bylo odpracováno celkem 34 880 přesčasových hodin,
což je z celkového fondu pracovní doby 3,73%. V roce 1978 bylo
odpracováno v přesčasové práci 39 333 hod. tj. o 4 453 více jako
v roce 1979. Z tohoto počtu přesčasových hodin bylo o sobotách
opracováno 15 768 hodin, pro srovnání v roce 1978 o 792 hodin
méně.
Příčiny přesčasové práce jsou:
1. Rozepsání 20 mimořádných svitovských sobot pro zajištění
splnění plánu výroby. Z celkového počtu přesčasových hodin
bylo v sobotu odpracováno 45,20%.
2. Velká náročnost skladby výroby na pracovní síly.

Fluktuace
V roce 1979 bylo přijato v provozu 4 200 celkem 52 pracovníci a
51 pracovníku byl pracovní poměr rozvázán. Proti roku 1978 bylo
rozvázání pracovního poměru sníženo o 12 pracovníků.
Důvody odchodu:
přirozený úbytek
uplynutí sjednané doby
vzájemnou dohodou
ve zkušební době
starob. důch. na čas
přestupy v rámci podniku
brig. stud. leden
péče o dítě
stěhování za manž.
zdravotní důvody
ostatní důvody

6
4
3
1
2
3
2
18
2
1
9

V provozu pracuje 5 –ti členná stabilizační komise, která se v roce
1979 sešla 6krát. Na zasedání projednala 23 žádostí o rozvázání
pracovního poměru. Z toho 6 žádostí bylo zrušeno a 17 pracovníků na
rozvázání pracovního poměru trvalo. Pracovníci převážně uvádí tyto
příčiny: vysoké pracovní vypětí, přesčasovou práci, výhodnější
zaměstnání, zaměstnání kde není pásová výroba apod. Některé příčiny
nemůže komise vyřešit. Jedná se o poskytnutí bytu, vysoké pracovní
vypětí, přesčasovou práci apod.
V měsíci srpnu 1979 bylo schváleno poskytování náborového
příspěvku ve výši 2 000.-Kčs s pracovním úvazkem na 3 roky a
500.-Kčs s úvazkem na 1 rok.
Na stabilizaci pracovních sil a zároveň na plnění plánovaných úkolů
byla uplatněna následná mzdová opatření: vyplácení rozběhových
doplatků, vyplácení zaškolovacích poplatků, výplata záloh podílů na
hospodářském výsledku, výplata mimořádných prémií pracovníkům
šicích a spodkových dílen, výplata odměn za úsporu energie. Účinně
taktéž pomáhá socialistická soutěž o nejlepší umístění mistrů,
nejlepšího pracovníka, nejlepší dílnu provozu, závodu a podniku.

Sušárna
Splnění plánovaných úkolů roku 1978, rozpracování a důsledná
kontrola plánu zimní kampaně roku 1979 spolu se 100% připraveností
obou technologií sušáren na sušárenskou sezónu byly předpokladem
úspěšného plnění výrobních i ekonomických ukazatelů roku 1979.
Na splnění hospodářských úkolů má bezesporu velký vliv i
rozsáhlá investiční výstavba na závodě, prováděná v letech 1974 – 78.
Tento důležitý moment nebyl plně doceněn v plánovací činnosti, čímž
došlo u některých výrobních i ekonomických ukazatelů
k nadměrnému překročení.
Dalším důležitým momentem byla otázka zdokonalení služeb jak
na úseku výroby krmných směsí, distribuce krmných směsí a
sušárenské činnosti. Zemědělské podniky v plné míře využívaly všech
služeb důkazem čehož je překročený plán jak u výroby krmných směsí
tak také úsušků.
Novým faktorem, který se projevil v průběhu sušárenské sezóny je
úzká návaznost činnosti na závod 06 Zelenina – Kunovice. Závod byl
postaven v průběhu roku před náročný úkol zabezpečení sklizně
jarních směsek a silážní kukuřice na závodě 06. I přes veškeré potíže,
které zde vznikaly zejména v důsledku dopravní vzdálenosti a
nedostatku dopravní techniky se tento úkol podařilo v plném rozsahu
splnit. Pro lepší zvládnutí další sklizně a sušení na závodě 06 je nutno
řešit problém dopravní techniky, agrotechnických lhůt setí
jednotlivých plodin určených k sušení a konečně i vyčíslení přesného
ekonomického dopadu této činnosti na oba zainteresované závody.
Krmné směsi
U výroby krmných směsí, která byla ve svém objemu splněna a
překročena se však jeví již jako dlouhodobý nedostatek nezajištěnost
bilančního přídělu některých důležitých komponentů a malá skladová
kapacita pro uskladnění úsušků a zrnin.
I nadále se jeví jako neefektivní výroba na zařízení Walter, zejména
činnost pro n.p. Farmakon. Z negativních jevů možno jmenovat
vysokou spotřebu PHM při zajišťování rozvozu výrobků a nepříznivý
poměr mezi dosaženými výkony a velikostí vyplacených mezd na tuto
činnost.

Velmi dobrých výsledků bylo v roce 1979 dosaženo na úseku
sušárenských produktů, zejména na středisku Topolná. Toto středisko
splnilo a překročilo plánovanou výrobu, čímž zajistilo vykrytí
výpadku ve výrobě na středisku v Dolním Němčí. Zde nebyla
plánovaná výroba splněna v důsledku nedostatku LTO v závěru roku a
konečně ve vydaném zákazu sušení na olejových sušárnách vydaného
MZVŽ v říjnu 1979. Velmi důsledně se zde projevil nedostatek
skladovacích kapacit na LTO.
Problematický byl úsek sklizně a dopravy zelené hmoty na závod.
V důsledku uvedení dalších sušárenských kapacit do provozu na
našem okrese prodlužuje se dopravní vzdálenost v dovozu zelené
hmoty z původních 8 km na 15 km. Přepravu cca 2 000 vagónů zelené
hmoty není za těchto podmínek možné zvládnout traktorovým
dopravním parkem. Výhledově je proto nutno počítat se zavedením
automobilové přepravy zelené hmoty. Splnění a překročení výrobních
ukazatelů se příznivě odrazilo i do ekonomiky závodu. Pozitivní je
zejména plnění výkonů celkem, dosažená produktivita práce čistého
zisku a rentability. Závod přečerpal absolutní částku mzdového fondu,
což při nedodržení plánovaného počtu pracovníků vedlo k překročení
průměrného výdělku o 55.-Kčs na jednoho pracovníka. Přesto závod
dodržuje důležitý ukazatel poměru mzdových nákladů k výkonu
celkem.
Ekonomika
Rozbor ekonomických ukazatelů:
Při vyhodnocení ekonom. ukazatelů je nutno vyjít z toho, že došlo
k vysokému překročení u všech hlavních výrob na závodě. Celkové
překročení výkonu v částce 6 miliónů Kčs je obsaženo v překročeném
plánu VTK o 60 vagónů krmných směsí, což představuje
1 260 000.-Kčs, v neplánované výrobě tukované vojtěšky v rozsahu
41 vagónů, což představuje finanční částku 1 435 000.-Kčs,
v překročení úsušků o 70 vagónů, což činí cca 1 milión Kčs.
Dále došlo k překročení plánované částky u tržeb z nevýrobní
činnosti a vnitropodnikových výkonech.
Zvýšení realizační ceny u krmných směsí, pro dojnice z průměrné
ceny v roce 1978 220.-Kčs na 246.-Kčs představuje při výrobě 5 658
tun KS pro dojnice 147 108.-Kčs.
K obdobnému nárustu došlo u ostatních krmných směsí pro skot,
telata a prasnice.

Spotřeba materiálových a jiných nákladů celkem je proto úměrně
vyšší než předpokládal plán. Je však v relaci se zvýšeným objemem
výkonů.
U spotřeby energie došlo k překročení v částce 295 000.-Kčs jako
důsledek překročení spotřeby plynu a elektrické energie pro zajištění
naplánované výroby úsušků v Topolné a krmných směsí v Dolním
Němčí.
Závod překročil i naplánovanou úroveň čistého zisku o
362 000.-Kčs. Překročení plánovaného zisku bylo realizováno
střediskem Topolná, kde činí průměrné náklady na 1q produktu
79.-Kčs ve srovnání se střediskem v Dolním Němčí, kde je průměrný
náklad 1q produktu 98.-Kčs. Dosažená produktivita práce odpovídá
velikosti výkonů. Na plán 79 pracovníků došlo k úspoře 1 pracovníka,
což ovlivnilo úroveň dosažené produktivity práce.
Produktivita práce
Tabulka nárustu prod. práce na jednoho pracovníka i na 1
odpracovanou hodinu:
rok

výkony v tis. odprac. h. počet prac. produktivita na 1 prac. na 1 hod.

1977 20 168
1978 22 295
1979 31 387

130 439 57
154 057 69
180 570 78

353,8
323,1
402,4

154,6
144,7
173,8

Tabulka výroby krmných směsí
druh výroby

výroba v tunách za rok
1977
1978
1979
krmná směs pro dojnice 4 137,3 4 596,7 5 658,2
telata
762,7 403,8 16,13
skot
71,7
602,8 2 020,4
prasnice 778,7 570,8 308,1
krmné směsi celkem
5 822,8 6 436,9 8 002,9
tukovaná vojtěška
204,1 187,3 412,98
pro n.p. Farmakon
950
812
1 500
Dodávky krmných směsí jednotlivým odběratelům za rok 1979
podle uzavřených hospodářských smluv

zem. závod smlouva

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
celkem

JZD Bánov
JZD
Kunovice
JZD Hluk
JZD
Nivnice
JRD
Piešťany
JZD
Poolšaví –
Havřice
JZD
Polešovice
SS
Bojkovice
SS Uh.
Brod
JZD Uh.
Brod
Škol. st. St.
Město
JZD St.
Město
JZD
Slušovice
JZD
Záhorovice
JZD Dol.
Němčí
JZD
Babice

280
810
640

dodané
z toho krmné směsi pro:
KS
dojnice
výkrm telata prasnice
v tunách
celkem
198,41
198,41
299,70
299,70
499,94
410,80

-

243,80

320,61
303,22
-

57,57
107,58

-

121,76
-

243,80

-

-

243,17

-

102,93

730

1 008,80

662,70

880

1 006

1 006

-

-

-

1 660

1 082,30

1 082,30

-

-

-

400

304,20

302,70

51,50

-

-

720

667,10

384,20

203,70

-

85

60,90

42,50

18,30

-

-

-

307,10

221,10

80,80

-

5,90

-

549,40

11,40

473,60

-

64,30

-

336,-

315,20

20,80

-

-

960

962

493,40

468,60

-

-

180

16,13

16,13

-

7 345

8 002,97

5 658,27

-

79,10

2 020,44 16,13 308,13

Vyhodnocení plánu zimní kampaně 1979:
Plán zimní kampaně roku 1979 byl zpracován již v závěru
předchozího roku. Úkoly byly rozpracovány tak, aby směřovaly k
vytvoření podmínek pro splnění plánovaných úkolů v roce 1979 a
k zajištění dobrého nástupu pro další zvyšování výroby a k jejímu

zefektivnění. K dosažení těchto cílů byla zaměřena pracovní
iniciativa, hnutí brigád soc. práce a soc. závazky. Důsledným
rozpracováním jednotlivých úkolů plánu zimní kampaně až na
jednotlivá střediska a důslednou kontrolou těchto úkolů v průběhu
roku se podařilo úkoly splnit.
Technická část
Do zahájení sušárenské sezóny byla připravena sklízecí a dopravní
technika a oba technologické soubory sušáren. V konečné fázi
připravenosti došlo k 13 dennímu skluzu u Sušárny v Dolním Němčí,
jako následek nepředvídané poruchy strojního zařízení při zahájení
provozu. Komplexně byla provedena také údržba strojního zařízení
VTK, Walter a skladového hospodářství. Z uložených technicko –
organizačních opatření se nepodařilo realizovat zdvojení granulátoru
na středisku sušárny v Dolním Němčí. Automobilový park prošel
technickými prohlídkami bez závad.
Ekonomická část
Byl rozpracován výrobně finanční plán roku 1979 ve výrobních i
ekonomických ukazatelích a to až na jednotlivá střediska. Při
sestavení výrobně – finančního plánu došlo k podcenění některých
faktorů a možností závodu, což se v závěru roku projevilo jako rozpor
mezi plánem a dosaženou skutečností. Z ročního rozboru roku 1978
byly vyvozeny závěry a stanovena opatření na rok 1979, která se
v průběhu roku splnila. Se všemi členskými podniky byly uzavřeny
řádné hospodářské smlouvy na rozsah hlavní výroby a služeb.
Zvyšování politicko – odborné úrovně pracujících a rozvoj
pracovní iniciativy:
V průběhu roku bylo provedeno 2x proškolení pracovníků, dále
byla provedena obnova svářečských průkazů a obnova kurzu
manipulace s vysokozdvižnými vozíky. Jeden pracovník byl proškolen
na obsluhu nakladače Hon, tři pracovníci na obsluhu řezačky a celkem
u 8 pracovníků bylo provedeno rozšíření řidičského oprávnění o
skupinu C.
Soutěž
Socialistická soutěž a komplexní program péče o pracující:
Socialistická soutěž v roce 1979 zaznamenala některé dobré
výsledky. Na závodě bylo do soutěže kolektivů přihlášeno celkem 5
brigád soc. práce, které v průběhu roku uzavřely hodnotné
socialistické závazky. Mimo to byly uzavírány i individuální závazky

jednotlivých členů těchto kolektivů. Celkem na závodě soutěží 62
zaměstnanců, což představuje 79% z celkového počtu pracovníků. Na
závodě byla provedena v průběhu roku kontrola činnosti brigád a
kontrola plnění soc. závazků. Celkem bylo na závodě odpracováno
250 brig. hodin, z toho 200 hod. bylo věnováno na zlepšení prac.
prostředí a okolí závodu. Část brigádnických hodin byla odpracována
při sklizni sena a sběru kovového odpadu. Jako jeden z prvních
v rámci ZVS odpracoval závod 1 směnu bez nároku na mzdu na
pomoc bojujícímu Vietnamu.
Celkem bylo odevzdáno 71,5 q kovového odpadu, což představuje
finanční částku 5 035.-Kčs. V průběhu roku bylo získáno 10
dobrovolných dárců krve. U sušárny v Dol. Němčí byl splněn důležitý
bod soc. závazku, úspory LTO na jednotku produkce, což představuje
ve finančním vyjádření částku cca 50 000.-Kčs.
Nemalých úspěchů bylo dosaženo i na úseku komplexního
programu péče o pracující. Bylo zajištěno podávání teplých obědů na
středisku v Topolné a podávání teplého čaje přes zimní období v Dol.
Němčí a zvýšena celková kapacita teplé vody pro potřebu
zaměstnanců. Na středisku sušárny v Dolním Němčí byla upravena a
rozšířena sociální místnost pro pracovníky střediska.

ZDŠ 1978/79
Příprava na nový školní rok – již šestý od postavení nové školní
budovy proběhla hladce. BSP uklizeček dokázala po malbě přízemí
včas připravit školu na nový školní rok. Podobně jako v předešlých
letech byly obnoveny nátěry dřevěných obložení a uvnitř budovy
latexové nátěry. Opravu potřebovalo nutně dřevěné obložení
tělocvičen. Údržbář školy s. Martiš spolu se sezónními topiči obložení
sňali, opravili a opět usadili. V přízemí hlavní budovy byl předělán
systém zásuvek ze zadní stěny na stěnu čelní. V posledních
prázdninových dnech vyzdobili učitelé s žáky centrální i třídní
nástěnky aktuálním materiálem.

Obsazení školy
Ředitel: Vlastimil Novák
Zástupce ředitele: Miroslav Pazlar
Samostatná referentka: Anna Zimčíková

1. – 5. postupný ročník:
I.A
II.A
III.A
IV.A
V.A

Olga Pavlicová
Jarmila Valíčková
Marie Ingrová
Vladimír Zálešák
Rostislav Mančík

I.B Květoslava Sváčková
II.B Josef Valíček
III.B Kliment Ingr
IV.B Petr Staník
V.B Jiřina Dufková

6. – 9. postupný ročník
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A

Anna Stašková
Marie Bukvicová
Zdeňka Hájková
Vlasta Ondrová

VI.B Marie Jančová
VII.B Helena Leblochová
VIII.B Josef Bartoš
IX.B Jan Nemrava

Bez třídnictví: Anna Mahelová, Emilie Motyčková, Marcela
Schützová, Josef Kučera.
Školní družina mládeže: Lenka Dvořáčková
Změny v učitelském sboru:
Vojtěch Bída – pro vážné onemocnění převeden 13.8. 78 do
invalidního důchodu
Jan Nemrava – nastoupil učitelskou službu po uzdravení začátkem
října 1978
Rostislav Mančík – ustanoven jako učitel začátečník. Bydlí ve
Slavkově. 8.12. 1978 odešel splnit základní vojenskou službu do
Prahy.
Vlasta Ondrová – odešla na MD – 12.2. 1979
Zdeňka Hájková - odešla na MD – 21.4. 1979
Helena Leblochová - odešla na MD – 19.5. 1979
Anna Mahelová - odešla na MD – 14.5. 1979

Třídy a žáci:
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B

chlapců
15
13
12
11
15
14
14
14
14
15
137

děvčat
10
11
10
12
13
12
15
15
16
14
128

celkem
25
24
22
23
28
26
29
29
30
29
265

třída
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

chlapců
22
22
18
17
21
15
14
20
149

děvčat
14
16
15
18
18
20
13
15
129

celkem
36
38
33
35
39
35
27
35
278

Zahájení školního roku
Celkem bylo na škole ve školním roce 1978/79 543 dětí.
Školní rok byl zahájen slavnostně v pondělí 4. září 1978 na školním
dvoře. Přítomni byli také zástupci politického a veřejného života a to:
Antonín Zimčík – předseda MNV, Jan Mikoška – tajemník MNV,
Rudolf Roušar – předseda SOZ, Anežka Válková – matrikářka SOZ,
ing. Josef Kučera – ředitel Sušárenského závodu, ing. Jiří Zatloukal –
vedoucí provozovny Svit, František Přikryl – člen představenstva
JZD, Karel Bartoš – člen ŠK MNV.
Program úvodního dne nového školního roku byl proveden stejně
jako v předešlých letech. Po slavnostním zahájení odvedli učitelé žáky
do tříd. Zde je informovali o důležitých organizačních otázkách,
seznámili je s rozvrhem hodin, vydali jim pomůcky a vyzvali
k šetrnému zacházení se školním majetkem. Dále byl s žáky probrán
školní řád a především nutnost dodržování bezpečnostních předpisů.
Žáci si zvolili třídní samosprávu a po obědě odešli domů. Druhé dne
započalo normální vyučování.

PO SSM
Funkci skupinové vedoucí PO SSM vykonávala i v tomto školním
roce vychovatelka DM s. Lenka Dvořáčková. Úroveň práce pionýrské
organizace zůstala asi na úrovni loňského roku. Z kvalitně
připravených akcí lze jmenovat především organizaci pionýrského a
jiskerského slibu, který byl tentokrát proveden v sále JKK za
součinnosti se SOZ. Slavnosti se zúčastnili také rodiče jisker a
pionýrů. Na konci oslavy předali svým dětem drobné dárky. Sbor pro
občanské záležitosti věnoval každé jiskře a každému pionýrovi knihu.
Významnost slibu podtrhli svou přítomností představitelé Dol. Němčí
a Boršic ss. Zimčík, Huráb a Ježek. Sraz účastníků se uskutečnil u
školy. Za doprovodu dechové hudby odešel průvod na místní hřbitov,
kde položili účastníci kytice k pomníku padlých. Poté odešel průvod
do zařízení JKK, kde proběhl slavnostní slib s předáním průkazů a
odznaků. Na závěr byly všechny děti pohoštěny. Celá akce byla
filmována. Po tomto slibu má pionýrská organizace 87 jisker a 377
pionýrů.
Také oslavy 30. výročí vzniku pionýrské organizace měly pěknou
úroveň. Zde vypomohli hodně třídní učitelé, kteří připravili oslavy
v oddílech. Účast pionýrů na okresních oslavách jak v době
zmíněných oslav, tak i u příležitosti Dne dětí byla značná.
Slabší byla činnost v oddílech. Pro ni chyběli dospělí oddíloví
vedoucí. Také schůzovací činnost skupinové rady byla slabá a
nepravidelná. Bylo to způsobeno především tím, že v době volna
pionýrů vykonávala skupinová vedoucí své zaměstnání vychovatelky.
Spolupráce s veřejností
Dohody o spolupráci uzavřela škola se závody Svit a JZD, ke konci
školního roku také s VB Nivnice. I bez dohody se dobře rozvíjela
spolupráce se Sušárenským sdružením a SOZ.
Dále aktivně se školou spolupracovaly tyto organizace:
TJ Dolní Němčí – ZRTV, odbíjená
SOZ – organizace slibů a předávání OP
ČSČK – kurs první pomoci
Požárníci – soutěž Plamen 1979
ČSŽ – výpomoc při předávání OP a slibů PO
Dech. hudba – pomoc při slibu jisker a pionýrů

Učitelé se věnovali vedení dalších kroužků, které rodiče a
organizace vést nemohli. Jednalo se především o intenzivní výuku
plavání nejmenších dětí, logopedických kursů, kursy společenské
výchovy, kurs světonázorové výchovy apod.
Velkou společnou akcí uspořádanou ke Dni dětí v rámci oslav
Mezinárodního roku dítěte bylo noční branné cvičení konané
1. června. Akce byla zahájena v 18.00 hod. na školním hřišti. U
jednotlivých kontrol byli členové různých společenských organizací
v počtu 73 osob (TJ, Svazarm, NF, požárníci, ČSČK, SSM, SRPŠ,
LM). Dřevo na táborák věnoval Sport Hluk, rozvoz dětí domů po
skončení cvičení zajistilo JZD Dolní Němčí. Zapůjčení rekreačního
zařízení na Babí hoře zajistilo vedení LM Autopal Hluk. Večeři pro
žáky připravili členové SRPŠ. Ukázku ozbrojeného přepadu chaty
s obranou předvedli příslušníci LM. Akce měla velký úspěch, žáci ji
označili za nejlepší ze všech, které byly dosud uskutečněny.
SRPŠ
Dosavadní předseda SRPŠ s. Stojaspal byl na vlastní žádost
zproštěn funkce a na jeho místo byl doporučen a na plenární schůzi
zvolen s. Josef Chovanec, bytem v Dolním Němčí č. 426.
Nový výbor je patnáctičlenný + 3 členové revizní komise. Výbor se
nescházel pravidelně, přesto lze jeho činnost označit za dobrou. Za
nejzdařilejší akci se považuje společenský ples SRPŠ, který stejně
jako v dřívějších letech byl zahájen polonézou, kterou s žáky školy
nacvičily učitelky s. Hájková a s. Jančová. Další významnou akcí na
níž se SRPŠ podílelo, bylo noční branné cvičení. Zimní lyžařský
výcvik se v letošním roce nekonal. Rozhodlo o tom ministerstvo
školství v důsledku mimořádného prodloužení zimních prázdnin.
Výbor SRPŠ přispěl částkou 2 000.-Kčs na jiskerský a pionýrský slib,
pomohl finančně i obsluhou při předávání OP.
Třídní schůzky byly uskutečněny 5x. Průměrná účast činí 66%
rodičů.
Prospěch a chování
Pedagogická rada zhodnotila na své schůzi 25. června prospěch a
chování žáků. Konstatovala, že přes mimořádné zimní prázdniny (do
27. ledna) byl učební plán splněn. Učivo bylo i dostatečně procvičeno.
Z celkového počtu 543 žáků prospělo 532, z toho z vyznamenáním
85 (25%), neprospělo 11 žáků. Neprospívající žáci vykonali na konci

školního roku opravně zkoušky, ti kteří neuspěli, budou konat nové
zkoušky na konci prázdnin.
Přehled nedostatečných:
ČJ
M

7
7

Přírodopis
Fyzika

5
2

Chemie

1

Pedagogická rada vyslovila výhrady k chování 14 žáků. Důtku
třídního učitele obdrželo 5 žáků, ředitelskou důtku 4 žáci, druhým
stupněm byli ohodnoceni 4 žáci, jeden žák byl potrestán třetím
stupněm z chování. Neomluvených hodin bylo 69 (v minulém roce
77). Knižní odměnu za vzorné chování, prospěch či reprezentaci školy
obdrželo 36 žáků, pochvalu na vysvědčení dalších 38 žáků.
Nejlepší žákyní školy byla po diskusi vyhlášena Marie Tinková
z 9.A, která svou dlouhodobou činností v PO, houževnatostí, snahou,
ochotou a dalšími pozitivními vlastnostmi převyšovala ostatní. Byla
proto vyfotografována před skupinovou vlajkou pionýrské organizace.
Socialistické hnutí
Obě BSP pokračovaly v soutěžení o stříbrné odznaky. Přestože
během roku dochází nutně k personálním změnám, podařilo se udržet
zájem pracovníků o socialistickou soutěž a zainteresovat i nové členy
pracovních kolektivů o soutěžení. Proto bylo možno o Dni učitelů
vyznamenat bronzovým odznakem další tři pracovnice.
Oběma kolektivům se podařilo získat pečeť OOR a tím možnost
dalšího soutěžení o stříbrné odznaky. Podobně jako v loňském roce,
podílely se oba kolektivy nejen na práci ve škole, ale zapojily se i do
organizace soutěžního pořadu organizovaného ČSŽ pro příslušníky
všech BSP v Dolním Němčí.
Vyznamenání
Ke dni učitelů obdrželi za dlouhodobou poctivou práci ocenění 3
pracovníci školy:
s. Marie Ingrová, učitelka 3. třídy – čestné uznání KVOS v Brně za
pracovní iniciativu
s. Anna Zimčíková, samostatná referentka – čestné uznání OVOS
v Uh. Hradišti za pracovní iniciativu
s. Antonín Martiš, údržbář - čestné uznání OVOS v Uher. Hradišti
za pracovní iniciativu

Inspekce
V závěru školního roku vykonala následnou inspekci s. Vlasta
Klimentova, okr. školní inspektorka. S plněním zadaných úkolů
vyslovila spokojenost.
Ukončení školního roku
Za účasti představitelů místního politického života a veřejných
činitelů ss. R. Roušara, ing. Jiřího Zatloukala, Fr. Přikryla, Jana Říhy,
K. Bartoše, zástupce MNV Boršice bylo provedeno ukončení školního
roku.
Po státní hymně vystoupil ředitel školy s projevem, v němž
poděkoval učitelům i žákům za dobrou práci, uklizečkám a kuchařkám
za poctivý přístup k plnění pracovních povinností, představitelům
politického a veřejného života za dobrou spolupráci.
Nejlepším žákům školy byly předány knihy a diplomy za úspěšnou
reprezentaci školy.
Žáci prvních tříd se rozloučili se svými patrony z devátého ročníku.
Po písni práce odešli vycházející žáci položit kytici k pomníku
padlých, ostatní žáci se rozešli do tříd, kde obdrželi vysvědčení.

MŠ I.
MŠ I. je jednotřídní s počtem 31 dětí předškolního věku. Na
začátku školního roku byla škola obsazena těmito zaměstnanci:
ředitelka – Zdena Vidrmanová
učitelka – Magda Straková
kuchařka – Marie Šimčíková
školnice – Marie Pitnerová
Během školního roku došlo ke změně v obsazení vedoucí kuchařky
4.5. 1979 nastoupila za s. M. Šimčíkovou s. Marie Kročilová.
Na rok 1978 – 79 byla uzavřena hospodářská smlouva a
oboustranná dohoda s nezávazným peněžním příspěvkem 1 500Kčs na
hračky a pomůcky pro děti MŠ. 1. června – na MDD, navštívili
zástupci patronátního závodu Svit Dolní Němčí mateřskou školu.
Popřáli dětem k jejich svátku a předali jim dárky.
Na požádání ředitelství MŠ I. vedení JZD Javořina uvolnilo
autobus a s. Stojaspala – řidiče, na uskutečnění školního výletu. Děti
navštívily rekreační oblast – Stupava. Podnikly pochod s brannými

prvky po okolních lesích. Dále navštívily hájenku a posléze
Buchlovický zámek.
V měsíci SČSP probíhala v MŠ výstava sovětské dětské literatury
s prodejem.
K Mezinárodnímu roku dítěte uspořádal Jednotný kulturní klub
výstavbu dětských výtvarných prací nazvanou „Svět očima dítěte“.
MŠ I. se této výstavy zúčastnila četnými dětskými pracemi i výzdobou
sálu, ve kterém se výstava uskutečnila. Za účast na výstavě obdržely
děti diplom, který jim přišla předat vedoucí JKK s. Chovancová.
Spolupráce MŠ I. a ZDŠ je jako každý rok velmi dobrá. Během
roku se uskuteční vzájemné hospitace. Na hospitacích předvádějí děti
své znalosti, děti ze školky zejména stupeň připravenosti na vstup do
ZDŠ.

SČSP 77 – 79
Rok 1977 byl rokem, kdy sovětský lid, země socialistického
společenství, lid ČSSR a celý pokrokový svět si připomněl
významnou událost – 60. výročí VŘSR. Pracující na závodech,
družstevní rolníci i pracovníci ostatních oblastí našeho života přivítali
toto významné výročí tvůrčími činy, směřujícími k podpoře ideí
VŘSR.
I MO se připojila k závazkovému hnutí a vyhlásila závazek, který
obsahoval mimo jiné rozšíření členské základny o 10 mladých členů,
pomoc při vybudování politického poutače před ZDŠ a odpracování
100 hodin při jeho zhotovení, odpracování 30 hodin při úpravě okolí
zdravotního střediska, získání 3 dárců krve a popularizace sovětské
vědy, kultury a umění. Všechny body závazku byly splněny. V květnu
1977 navštívila naši obec delegace 35 sovětských turistů. Na závěr
jejich návštěvy byl uspořádán v sále JKK družební večer. V měsíci
ČSP proběhlo v obci kolem 30 akcí, které pořádala MO, dále
jednotlivé společenské organizace a JKK. Na zahájení MČSP proběhl
kulturní večer. Na závěr MČSP vystoupila Strouhalova sedmička.
Slavnostní projev měl předseda MO s. Valíček. V měsíci listopadu a
prosinci se uskutečnily přednášky a besedy jednak pro členy MO, ale
také pro ostatní občany. JKK uspořádal v prosinci kulturní večer, na
němž byl přednesen referát: Sovětská kultura a umění.

Plán odbočky na rok 1978 obsahoval těchto 5 hlavních úkolů:
- Zapojení všech členů MO do akcí pořádaných v roce 1978
v obci
- Zajištění účasti funkcionářů MO na školeních a seminářích
- Příprava a provedení 3 přednášek pro členy
- MO se bude podílet na přípravě a provedení soutěže „O zemi,
kde zítra již znamená včera“ v ZDŠ
- rozšíření členské základny z řad mladých
27. února 1978 se konala členská schůze, která hodnotila činnost
odbočky od výroční členské schůze konané v roce 1977. Byl
přednesen referát: 30 let od ustavení SČSP. Na členské schůzi v září
vyslechli členové přednášku: bez VŘSR by nebylo ČSR“. Vývěsní
skříňka propagovala akce odbočky ze života a práce členů nebo ze
života sovětských lidí.
Plán na rok 1979 stanovil rozšíření členské základny o 2 členy.
Koncem července navštívila obec delegace sovětských turistů
z Kazašské autonomní sovětské republiky. Toto setkání bylo
zajišťováno obdobně jako v roce 1977. Sovětští přátelé navštívili
ZDŠ, sušičku a na závěr jejich pobytu se konal přátelský večer družby
v JKK.
Organizace má 97 členů. Z toho zaměstnanci ZDŠ činí 29 členů,
v JZD 10, ve Svitu 29, ostatní občané 29. Mužů je 40, žen 57.
Složení členské základny podle zaměstnání:
dělníci – 44, družstevníci – 10, kulturní a školští pracovníci – 16,
státní zaměstnanci – 2, pracovníci ve zdravotnictví, obchodu a
službách 11, úředníci 5, důchodci a ženy v domácnosti 3, vedoucí
techničtí a hospodářští pracovníci – 6.
Věkové složení: do 30 let 17 členů, do 50 let 61 členů, do 60 let 13
členů, nad 60 let 6 členů.
Spor pro občanské záležitosti
Spor pro občanské záležitosti při MNV Dolní Němčí má 11 členů,
z toho 3 členové jsou poslanci MNV. Činnost SPOZ je řízena předem
vypracovaným plánem práce.
Schůze se konají pravidelně 1x měsíčně, účast je 90%.
Za rok 1979 bylo provedeno celkem 31 svatebních obřadů, 16
vítání dětí do života. Při nich bylo uvítáno 71 dětí. Smutečních
projevů na pohřbech bylo 30. Při vítání dětí účinkují v kulturním

programu pionýrky ZDŠ, při svatebních obřadech dívčí sbor při
harmoniu.
V měsíci únoru se uskutečnila beseda s důchodci, kde bylo
přítomno asi 200 důchodců. Besedu zajišťoval SPOZ spolu s ČSŽ,
účinkovala dechová hudba, dětský soubor Javořinka, varietní skupina
sourozenců Faltýnkových a členky ČSŽ.
Členové SPOZ navštívili u příležitosti oslav MDŽ tři naše občanky
v domově důchodců v Buchlovicích, 3 manželské dvojice, které
oslavily zlatou a diamantovou svatbu. Dále navštívili 8 občanů, kteří
se dožili významných životních jubileí a nejstarší občanku v domově
důchodců u příležitosti jejich 95 narozenin.
V měsíci březnu se uskutečnily v sále JKK „Mladé hovory“ spojené
s diskotékou, které zajišťoval SPOZ spolu s JKK. Bylo přítomno 80
mladých občanů.
Dne 25.5. 1979 se uskutečnil v sále JKK slib pionýrů a jisker, při
kterém složilo slib 48 jisker a 52 pionýrů. Tato akce se v obci konala
letos poprvé za široké účasti veřejnosti a její průběh byl velmi pěkný.
Slib občanské věrnosti s předáváním občanských průkazů se konal
5.6. 1979 v sále JKK. Občanské průkazy převzalo 78 žáků ZDŠ. Tato
akce byla zajišťována ve spolupráci s ČSŽ a SRPŠ.
Setkání padesátníků se uskutečnilo v obřadní síni MNV dne
14.7.1979. Na toto setkání byl připraven hodnotný kulturní program a
celá slavnost měla velmi dobrou úroveň.
Dne 1.9. 1979 se zúčastnili členové SPOZ vítání prvňáčků v ZDŠ,
při čemž jim byla předána plnicí pera.
SPOZ se snaží svou práci stále zlepšovat a zkvalitňovat a vnášet do
své činnosti pokrokové prvky.

JKK
JKK v období roku 1979 věnoval zvýšenou pozornost objasňování
politických a ekonomických vztahů člověka k práci, principům
socialistické morálky a vytváření uvědomělého vztahu ke společnosti.
V roce 1979 se uskutečnilo 17 přednášek za spolupráce složek
Národní fronty a to hlavně ČSŽ, SPOZ, také závody a MŠ.
V lednu se podařilo JKK zajistit vyšší formu vzdělávání pod
názvem „Volná tribuna“, kde byl přítomen mimo jiné i trenér

Zbrojovky Brno Josef Masopust. Tohoto večera se zúčastnilo 330 lidí
a bylo vzneseno spousta dotazů. Další velmi zajímavý a poutavý
večer, takzvané Mladé hovory – pod názvem „Jen dva mohou hrát“ se
uskutečnil 16. března a mladí lidé si vyslechli dva psychology, kteří
hovořili na téma problémů mladých lidí v době navazování
partnerských vztahů.
V rámci oslav Mezinárodního roku dítěte klub připravil divadlo
„Hrátky s Ferdou“, dále výstavu výtvarných prací dětí ze ZDŠ a MŠ.
3. června byla uskutečněna soutěž v malování na chodníku a různé
závodivé hry pro děti. Zúčastněné děti byly odměněny věcnými
cenami a diplomy.
V srpnu upořádal JKK promenádní koncert dechové hudby a
„Dožínky“ k 30. výročí.
V říjnu proběhl koštéř pod názvem „Dolňácký slavík“.
Dále v tomto roce probíhal v JKK kurs hry na klavír pro
začátečníky i pokročilé. V rámci této výuky byla uskutečněna besídka
s přehrávkami, na které se rodiče přesvědčili o tom zda jejich děti
pokročily ve hře.
Při JKK byl ustanoven fotokroužek, který uskutečnil výstavu svých
fotografických prací. Začal nácvik džezgymnastiky a společenského
tance pro dívky a chlapce.
Úsilí JKK po celý rok směřovalo k prohloubení plánovitosti a
systematického přístupu ke kulturně výchovné práci s mládeží všech
věkových vrstev.

Lidová strana
Vnitřní život každé organizace je řízen určitými pravidly. V Čs.
straně lidové to jsou Stanovy strany. Podle stanov se konalo v roce
1979 11 výborových a 5 členských schůzí. Náplň schůzí vycházela
z vlastního plánu činnosti, usnesení a pokynů okresního výboru
strany.
Na budovatelském úseku v naší obci se Čs. strana lidová
zúčastňovala a podílela takto:
na investiční výstavbě (vodovod, školka) – 808 hod.
na neinvestiční výstavbě (údržba zeleně v okolí hřbitova a
kostela, výměna dlažby v kostele) – 1 640 hodin.

Celkem v roce 1979 odpracovali členové strany 2 448
brigádnických hodin.
Organizace uspořádala zájezd do Gottwaldova – Lešné, Rusavy,
Holešova, Jeseníků a okolí.
Místní organizace Čs. strany lidové má 54 členů, průměrný věk je
60 let. Má řadu členů, kteří pro nemoc, stáří a i pro práci na směny
nemohou navštěvovat členské schůze, z tohoto důvodu je účast na
schůzích neuspokojivá.

TJ oddíl kopané
Rok 1978 znamenal ústup dolněmčanské kopané z pozic, kterou si
pracně vybojovala v předešlých letech. Nová sezóna 1978/79, která
byla ve znamení účasti v I.A třídě znamenala pro všechny naději na
brzký návrat zpět do krajského přeboru.
Vedení A mužstva převzali ss. Antonín Zemek a Josef Světinský,
trenérem mužstva se stal s. Bohumil Zelinka. Dosažené výsledky a
nakonec i celkové 1. místo po skončení podzimní poloviny soutěží
dávalo naději na opětovný návrat do krajského přeboru. Jarní část
soutěží však nepřinesla potvrzení vedoucího postavení v soutěži.
Výkon mužstva byl nevyrovnaný a tak zákonitě došlo ke ztrátě
vedení. Ještě před posledním utkáním na domácím hřišti proti mužstvu
Spartaku MEZ Brumov byla v případě vítězství našeho oddílu na
postup. Tímto utkáním, které skončilo nerozhodně, padla však
poslední naděje. Poslední mistrovské utkání v Kunovicích nepřineslo
nic nového. A tak porážka našeho mužstva způsobila pouze posun na
3. místo v konečné tabulce.
Dorostenecké mužstvo bojovalo v 1. třídě dorostu o přední umístění
a tím i o postup do krajského přeboru dorostu. Velmi dobré výkony
v jarní části soutěže posunuly naše dorostence na druhé místo
v tabulce a postup unikl dorostencům jenom horším poměrem branek
oproti dorostencům Lokomotivy Uherský Ostroh při stejném počtu
získaných bodů. Po skončení soutěží přešlo do kategorie dospělých
celkem pět dorostenců a dalo by se předpokládat, že dorostenecké
mužstvo bude oslabeno.
U B mužstva dospělých se opět projevila slabá účast hráčů na
trénincích, slabá trénovanost a nedobrý přístup k jednotlivým

mistrovským utkáním. Po skončení sezóny 1978 – 79 sestoupilo B
mužstvo dospělých ze III. třídy do základní IV. třídy.
A družstvo žáků po sestupu z krajského přeboru absolvovalo
sezónu v okresním přeboru Uherské Hradiště. Žáci začali trénovat pod
vedením trenéra Josefa Tinky.
B družstvo žáků, vedené trenérem Filipem Tinkou hrálo v okresní
soutěži a výsledky, kterých dosáhlo odpovídá maximu možností.
Umístění jednotlivých mužstev v mistrovských soutěžích sezóny
1978/79:
A mužstvo dospělých startovalo v I.A třídě – skupina C a umístilo
se celkově na 3. místě se ziskem 33 bodů při skore 41:25.
B družstvo dospělých hrálo ve III. třídě, skup. B a umístilo se na
12. místě se ziskem 11 bodů při skore 28:51.
Dorostenci startovali v I. třídě dorostu skupiny F a umístili se na 2.
místě se ziskem 37 bodů a skore 57:26.
A družstvo žáků se v okresním přeboru umístilo na 4. místě se
ziskem 25 bodů a skore 50:32.
B družstvo žáků v okresní soutěži skončilo na 6. místě se ziskem
bodů při pasivním skore 26:47.
V prázdninovém období byl uspořádán pouliční turnaj žáků, který
však nesplnil očekávání, jak tomu bylo v předešlých ročnících. Bylo
to způsobeno špatnou volbou konání – termínem, dále slabou účastí
hráčů, což bylo zapříčiněno účastí chlapců na různých pionýrských
táborech a dovolených.
Politicko – výchovná práce:
Oproti roku 1978 nedocházelo v roce 1979 k vylučování našich
hráčů, rovněž hráči neobdrželi tolik žlutých karet jako v minulosti.
Kladně lze hodnotit úroveň rozhlasových relací před mistrovskými
zápasy. Funkci hlasatele oddílu kopané vykonává s. Štěpán Ježek.
Relace jsou vždy dobře připraveny, obsahují informace jak
sportovního, tak společensko – politického charakteru.
Brigádnické a budovatelské hnutí:
V roce 1979 byla prakticky dokončena rekonstrukce elektrické
rozvodné sítě a přívod elektrické energie na stadioně. Odborné práce
prováděli pracovníci OSP Uherský Brod, přípravné práce a konečnou
úpravu prováděli členové TJ.
Pro uspořádání filmových přehlídek na stadióně bylo připraveno
osvětlení na tribuně včetně nového rozvodu pro rozhlas.

Pro přívod elektrické energie bylo zapotřebí vyhloubit potřebnou
drážku pro položení kabelu a provést úpravu atletické dráhy. Toto vše
bylo provedeno za pomoci obětavých členů TJ. Nyní už jenom zbývá
napojit připravenou kabeláž na zdroj.
Velké úkoly očekávají TJ v roce 1980, kdy se bude konat
Československá spartakiáda. Je potřeba s hygienických důvodů
provést opravu sprch a umývárek. Tato akce byla již částečně zahájena
koncem roku 1979.
Velmi mnoho práce bylo vykonáno při údržbě travnaté hrací plochy
a rovněž při přípravě škvárové plochy. V případě škvárového hřiště je
třeba uvést úpravu novou vrstvou škváry, poněvadž je nebezpečí, že
v případě nepříznivého počasí by byla ohrožena příprava mužstev.
Rovněž bude zapotřebí provést dokončení výměny oplocení okolo
celého hřiště.
Pro zlepšení a usnadnění práce hospodářky byla provedena úprava
jedné místnosti na prádelnu, ve které je zabudována nová pračka.
Ke zlepšení vybavení společenské místnosti v kabinách na stadióně
by bylo vhodně zhotovit odkládací stěny, ve které by byly umístěny
trofeje a poháry, které získala naše mužstva. Zatím zůstávají jako
dekorace v restauraci nebo klubu.
Kulturní práce:
Stejně jako v minulých letech, byla ve spolupráci s Jednotným
kulturním klubem, za podpory sloučeného JZD Javořina se sídlem
v Dolním Němčí, nositele Řádu práce byly v srpnu uspořádány
Dožínky.
Hodnocení práce výboru:
Výbor oddílu kopané se ke svým schůzím schází pravidelně, ale se
slabou účastí. Ještě více se to projevuje na brigádnické činnosti jak na
stadionu TJ, tak i při práci na veřejnosti.
Práci na stadiónu provádí jen několik členů. Patří mezi ně Kadlček
Jan, Josef Ježek, Tinka Filip; při údržbě travnaté plochy hřiště
zejména Antonín Zemek, Josef Přikryl a Karel Ondra a někteří další
členové.
Pokud jde o provoz dopravních prostředků, zde patří především dík
a uznání s. Františkovi Kadlčkovi, který pravidelně zabezpečuje
přepravu A mužstva dospělých a v řadě případů i žáků a to vše bez
nároku na odměnu za tuto práci.

Velký kus poctivé práce vykonává také pokladník s. Antonín Ježek,
který má skutečně velký zájem na rozvoji oddílu kopané i celé TJ.
Při uskutečnění plánu rekonstrukce elektroinstalace na stadióně ve
značné míře přispěl Místní národní výbor, který na tuto akci poskytl
náklady ve výši 100 000.-Kčs. Proto by se měl na oplátku oddíl
kopané, ale i celá TJ více angažovat pro národní výbor zejména
zvýšenou účastí svých členů na brigádách při budování nové mateřské
školy a i jiných akcích organizovaných MNV.

Svazarm
Základní organizace Svazarmu měla ke konci roku 1979 jen 42
členů. Přesto činnost této organizace byla dobrá. Na úseku motorismu
byly zorganizovány 2 kursy a to kurs řidičů osobních automobilů a
kurs řidičů malých motocyklů, takže dalších 58 občanů získalo za
pomoci ZO Svazarmu řidičský průkaz.
Členové organizace uspořádali v průběhu roku besedu s řidiči
s účastí 192 řidičů, závody ve střelbě ze vzduchovky. Účastníci, kteří
se umístili na předních místech byli odměněni věcnými cenami.
Společně s TJ se ZO Svazarmu podílela na III. ročníku Dukelského
závodu branné zdatnosti.
Cílem organizace v dalších letech je zbudování střelnice a zřízení
svépomocné dílny.

Setkání BSP
7. prosince 1979 se uskutečnilo v sále Jednotného kulturního klubu
již III. setkání brigád socialistické práce ustanovených v jednotlivých
závodech naší obce. Pořadatelem byl tak jako v předchozích letech
ČSŽ.
Setkání proběhlo v srdečném a přátelském ovzduší. Na zahájení
seznámili představitelé brigád přítomné s činností BSP na
pracovištích. Následoval kulturní pořad, který si připravili členové
jednotlivých kolektivů. Pořad byl zdařilý. Byly to scénky a písničky
s doprovodem cimbálu. Po kulturním programu následovala soutěžní
část. Soutěžila 3 členná družstva z JZD, Svitu, Sušárny a ZDŠ. Při ní
se pobavili jak soutěžící tak i diváci. Výkony soutěžících sledovala

porota, která spravedlivě rozhodla o umístění družstev podle
celkového výkonu. 1. místo obdrželo družstvo Sušárny, druzí byli
zástupci JZD, třetí ZDŠ a na čtvrtém místě skončilo družstvo n.p. Svit.
Všichni účastníci soutěže byli odměněni věcnými cenami. Na závěr
večera zahrála účastníkům večera k tanci i poslechu místí dechová
hudba.
BSP – ZDŠ
Na ZDŠ pracují dva kolektivy BSP a to 14 – ti členný kolektiv
správních zaměstnanců a 8 členný pracovnic školní jídelny. 15 členů
obou kolektivů jsou nositeli stříbrných odznaků BSP. Oba kolektivy
uzavírají každoročně závazky k významným výročím. Jsou to závazky
jednotlivců i celých kolektivů. Hodnocení bodů závazků se provádí na
schůzkách kolektivů PSP, ve výboru ROH a na členských schůzích
ROH.
BSP – n.p. Svit
V provozu n.p. Svit pracuje v současné době 11 kolektivů BSP,
z toho 5 kolektivů získalo titul a 6 kolektivů o titul soutěží. Celkový
počet členů je 191, z toho je 65 nositelů bronzových odznaků a 6 – ti
členům byly uděleny odznaky stříbrné. Závazky jsou uzavírány vždy
na pololetí a čtvrtletně se kontroluje jejich plnění. Kolektivy prací
navíc přinášejí svým pracovištím, provozu, podniku i celé naší
společnosti velké hodnoty.
Na podkladě soc. závazků bylo k 30.11. 1979 od počátku roku
vyrobeno navíc 3 690 párů obuvi, výroba zboží byla překročena o
21 141Kčs, na materiálu bylo ušetřeno 930 527Kčs, na KSR přibylo
195 866Kčs. Přínos na kvalitě činí 160 511Kčs. Vráceno bylo 1 961
párů obuvi, tj. o 346 párů méně než loni.
Na stavbě MŠ a jiných akcích „Z“ odpracovali členové brigád jen
ve III. čtvrtletí 568 brigádnických hodin. Mezi nejúspěšnější akce
kolektivů patřil 5. Svitovský ples, oslava MDŽ, odborářský turnaj
v kopané, ve stolním tenisu. Brigády pomáhaly při organizaci zájezdu
120 dětí do Bratislavy při příležitosti Mezinárodního roku dítěte.

BSP – JZD Javořina
JZD Javořina má v současné době 6 kolektivů brigád BSP a jednu
Komplexní racionalizační brigádu. Čtyři kolektivy jsou na úseku
výroby mléka, jeden v přidružené výrobě a jeden tvoří opraváři
zemědělských strojů.
Čtyři kolektivy už získaly titul BSP a bronzové odznaky, dojičky
již brzy obdrží stříbrné odznaky. Čestné udělení těchto odznaků
kolektivům právem náleží, neboť všechny členky kolektivu vynaložily
velkou pracovní iniciativu na všech úsecích družstva a nevíce si váží
ocenění naší vlády, která ocenila pracovní výsledky celého JZD
udělením vysokého státního vyznamenání „Řádu práce“ na národních
dožínkách v Hradci Králové.
V červenci navštívila JZD Javořina stranická a vládní delegace
vedená předsedou vlády s. Štrougalem. Představitelé vlády se živě
zajímali o pracovní a životní prostředí a také o činnost BSP na vesnici.
V září se uskutečnilo v kulturním domě setkání zemědělských žen
z prvovýroby s kolektivem redakce Vlasty a manželkami sovětských
diplomatů žijících u nás. Členky JZD si srdečně pohovořily
s šéfredaktorkou Libuší Sekerevou a některými sovětskými ženami.
Tito hosté vyjádřili příjemnou atmosféru setkání zápisem do kroniky
BSP.
BSP – závod 03 Sušárna
Z závodě 03 – Sušárna Dolní Němčí jsou téměř všichni
zaměstnanci zapojeni v socialistické soutěži v rámci středisek.
Hodnocení této soutěže provádí technické vedení závodu spolu
s dílenským výborem ROH a stranickou organizací každého čtvrt roku
a je vyhlašován nejlepší pracovník střediska.
Vyšší forma socialistické soutěže – Hnutí brigád socialistické práce
má na závodě už dlouholetou tradici. V této soutěži je zapojeno 5
kolektivů. První byl ustanoven už v červenci 1972. Jeho členové jsou
nositeli 11 odznaků I. stupně a šesti odznaků II. stupně. Tento 19 – ti
členný kolektiv pracuje ve výrobně tvarovaných krmiv a ve
skladovém hospodářství. Druhý kolektiv 7 členný pracuje na sušárně.
Titul mu byl přiznán v roce 1976 a jeho 4 členové jsou nositeli
odznaků I. stupně. Velmi aktivní kolektiv soutěžící o titul BSP je na
pobočném závodě – provozu v Topolné, do kterého je zapojeno celé
osazenstvo provozu. V poslední době byly ustanoveny další dva

kolektivy a to kolektiv technickohospodářských pracovníků a kolektiv
údržby a mechanizace. Činnost všech brigád a kolektivů soutěžících o
titul BSP spočívá v dosahování co nejlepších pracovních výsledků,
v požadované kvalitě, v dobrých mezilidských vztazích, ve správném
uvědomění, v politickém, ekonomickém a kulturním růstu všech členů
kolektivu.

Počasí
Na sklonku roku 1978, ve všech zemích Evropy, po jedenácti letech
mírných zim, náhle prudce zaútočily na lidská obydlí, města i vesnice
mráz a sníh. Teploty vzduchu poklesly až o třicet stupňů. V prvních
hodinách měsíce ledna 1979 se tato arktická vlna posunula i na naše
území. Od těch okamžiků, kdy dvacetistupňový mráz začal spalovat
ruce a tváře lidí, ztěžovat jejich práci, působit nesnáze všeho možného
druhu, stáli havíři, energetici, železničáři a další pracující naší
socialistické vlasti v rozhodující bitvě o každý cent uhlí, o každou
částečku toku elektrické energie a plynu, o rytmický chod výroby a
zásobování obyvatelstva vším potřebným.
Ministerstvo školství vyhlásilo mimořádné prázdniny od 8.1. do
14.1. 1979. Byly však prodlouženy až do 29. ledna. V noci z 27. na
28. ledna přišla obleva. Teplota stoupla až na 6˚ nad nulou. Foukal
silný vítr a rozpustil bezmála 30 cm vrstvu sněhu. Zbytky sněhu
zůstaly ležet pouze v příkopách a hlubších brázdách.

Pohyb obyvatel
K 1.1. 1979 měla obec 2 652 obyvatel.
nově se narodilo
71 dětí
úmrtnost
30 občanů
nově přihlášených osob
47
odhlášených osob
48
Stav k 31.12. 1979 je 2 692 obyvatel. Celkový přírůstek obyvatel za
rok 1979 je tedy 40 občanů. Ještě pro porovnání: v roce 1979 se
narodilo o 20 dětí více než v roce 1978.

Vyznamenání
V měsíci lednu 1979 se dožil předseda MNV s. Ant. Zimčík 60 – ti
let. K tomuto životnímu jubileu obdržel
„Státní vyznamenání Vlády ČSR za dlouholetou práci v národních
výborech“.
Obec Dolní Němčí obdržela:
„Čestné uznání R ONV“ – Za obec krásnější za II. místo v II.
kategorii obcí.

Zapsala: O. Pavlicová

------------------------předseda MNV

----------------------tajemník MNV

------------------------------------------------------předseda školské a kulturní komise

1980
Úvod
Rok 1980 byl pro náš stát dalším rokem mírového života a
budovatelské práce. Oslavili jsme třicet pět let svobodného života
s pocity hrdosti na dosažené výsledky, i vděčnosti k předcházejícím
generacím bojovníků za šťastný a svobodný život lidu, za společenský
pokrok a socialismus. V tisícileté historii našich národů není 35 let
dlouhá doba. Přesto však v jejím průběhu bylo vykonáno mnoho, aby
se naplnily staleté tužby po svobodě, sociální spravedlnosti, pokroku,
rovnosti a po lepším životě pracujícího člověka.
Pro náš lid byl uplynulý rok dalším rokem politické a hospodářské
stability a pozitivního vývoje naší společnosti. Společným úsilím
dělníků, rolníků a inteligence, národů a národností naší země, jsme
důsledně pokračovali na cestě socialistického rozvoje. Upevnila se
vysoká životní úroveň a sociální jistoty všech pracujících.
Naši občané velmi pozorně sledovali a sledují události v Polské
lidové republice. Je to pochopitelné, vždyť jsme sousedé a spojenci.
Jsme přesvědčeni, že komunisté, dělnická třída a pracující bratrského
Polska dokáží překonat vzniklou krizovou situaci a zajistí další vývoj
své země socialistickou cestou. Mohou se při tom pevně spoléhat na
naši solidaritu a podporu. Zprávy z různých oblastí Polska svědčí o
pokračující aktivitě protisocialistických sil, které se nadále snaží ztížit
úsilí Polské sjednocené dělnické strany a vládních orgánů o
normalizaci v zemi. Tyto síly nejčastěji vystupují pod pláštíkem hesel
odborového svazu Solidarita a tlačí organizace tohoto svazu k tomu,
aby převzaly roli jakési protiváhy vůči oficiálním mocenským
orgánům a změnily se v organizace politického nátlaku.
Na mezinárodním poli nejreakčnější imperialistické kruhy ve snaze
udržet své otřesené pozice nastoupily kurs na zostřování napětí a
vyvolávání konfliktů a konfrontací v různých částech světa. Kladou
nejrůznější překážky politice, míru, mírového soužití a uvolňování
napětí. Ve snaze narušit existující rovnováhu sil a získat strategickou

převahu nad státy socialistického společenství se znovu daly na cestu
horečného zbrojení. Útočí proti silám pokroku a demokracie, které
bojují za svobodu národů, proti imperialistické nadvládě a
vykořisťování.
Loňským rokem – rokem 1980 jsme dovršili 6. pětiletku. V jejím
průběhu se zásluhou obětavé práce lidu podařilo povznést naše
hospodářství na vyšší stupeň. Objem vytvořeného národního důchodu
vzrostl zhruba o pětinu, objem průmyslové výroby o čtvrtinu,
zemědělská produkce o 10 procent. Pozvedla se úroveň osobní i
společenské potřeby širokých vrstev pracujících. Veškerý politický,
hospodářský a sociální vývoj u nás se vyznačoval celkovým ovzduším
klidu, tvůrčí práce, optimismu, důvěry a jistoty, rozvojem socialistické
demokracie a široké společenské aktivity.

MNV
Vesnická organizace KSČ, Místní výbor NF a Místní národní výbor
předložil zprávu o tom jak byly zabezpečeny úkoly stanovené
volebním programem NF pro volební období 1976 – 1980.
Již při tvorbě volebního plánu byl položen velký důraz na oblast
ideově výchovné činnosti. V naší obci v dřívějším období tyto otázky
dosti zaostávaly a v popředí byly otázky budovatelského rozmachu a
osobní spokojenosti.
Ideově výchovná část
V oblasti ideově výchovné činnosti bylo vytyčeno devět úkolů a to:
- organizování cyklů přednášek s politickým zaměřením
vycházejících z potřeb jednotlivých složek NF a rozpracovaných
závěrů XV. sjezdu KSČ v této oblasti
- nízká spolupráce organizací NF s JKK v řádném zabezpečení a
organizování akcí politicko – výchovného zaměření
- zvláštní důležitost klást na spolupráci s organizacemi
sdružujícími mládež, především se SSM, TJ, Svazarmem, přes
komisi mládeže při MNV k plnění úkolů v oblasti mládeže
- ŠKK metodicky usměrňovat a věnovat vysokou pozornost
ideově výchovné činnosti kroužků a souborů v JKK

- ŠKK pravidelné hodnocení JKK a souborů a to 1x za pololetí
v ŠKK a 1x ročně v radě MNV, za přítomnosti vedoucích tohoto
zařízení
- věnovat maximální pozornost agitačním kolektivům za účinné
pomoci MNV
- ŠKK ve spolupráci s OKS vytvářet podmínky k pravidelnému
polit. odbornému školení kulturních pracovníků, členů ŠKK a
výboru JKK
- ŠKK věnovat spolupráci se ZDŠ a SRPŠ – jednotné působení
školy a rodiny na myšlení žáků. Ve spolupráci se SRPŠ a JKK
zabezpečovat cykly přednášek pro rodiče dětí s touto tématikou
- MNV trvale působit na zkvalitňování práce Sboru pro občanské
záležitosti.
I přes určité pozitivní výsledky, kterých bylo v této oblasti
dosaženo nebyly stanovené cíle zdaleka splněny. Značná část úkolů
byla plněna jen povrchně. Nezbývá jiná cesta než se k těmto otázkám
znovu a se vší zodpovědností neustále vracet.
Výstavba
V oblasti ekonomicko sociální dosahuje naše obec pozoruhodných
výsledků. Nejnáročnější akcí v uplynulém období byla akce Z –
vodovod, což dokázal i ten fakt, že tato akce podle projektu měla být
ukončena až v sedmé pětiletce, ve skutečnosti byla provedena o dva
roky dříve. Při této akci byla vytvořena hodnota díla ve výši
5 890 000.-Kčs, stanovený plán byl převýšen o 1 164 000.-Kčs.
Další akcí v akci Z byla výstavba 4 třídní mateřské školy v hodnotě
díla 5 995 000.-Kčs. K 31.12. 1980 je na MŠ vytvořena hodnota ve
výši 3 788 000.-Kčs.
Dále byla vybudována v akci Z autobusová točna v blízkosti ZDŠ
v hodnotě díla 236 000.-Kčs a tím se snížilo riziko dopravního úrazu
dětí dojíždějících do naší ZDŠ.
Další akcí v akci Z bylo zbudování komunikace k bytovkám NV a
to v hodnotě díla 340 000.-Kčs.
Mimo akce Z byly v uplynulém volebním období prováděny další
významné akce a to dodavatelským způsobem. Šlo o tyto akce:
V první řadě provedení technické vybavenosti sídliště Úlehla,
hodnota této akce představuje dílo ve výši 3 281 000.-Kčs.

Další dodavatelskou akcí byla výstavba 10 bytových jednotek,
které byly postaveny poměrně v krátké době a předány do užívání
občanům. Hodnota díla těchto 10 bytovek představuje částku ve výši
1 506 000.-Kčs.
Dále to byla mimo program úpravna vody pro bazén v ZDŠ,
hodnota díla 258 000.-Kčs a přibližně stejnou částku si vyžádala
instalace technologického zařízení. Úpravna vody bude v provozu
v roce 1981.
Za ztížených podmínek byl učiněn krok v budování místních
komunikací. Byly provedeny úpravy v ulicích Pekařské, Příčné a
Mírové. Chodníky byly zbudovány v ulici 1. máje (dříve Boršická),
Vinohradské a Mírové. Křižovatka za vesnicí byla upravena částkou
1 055.-Kčs. Z menších akcí lze jmenovat zavedení el. topení na MNV,
JKK, uvedení mandlovny do provozu a další drobnější akce.
Nebyl splněn úkol VP NF zahájit rekonstrukci zdravot. střediska a
to z toho důvodu, že se rozhodlo o výstavbě nového zdravot. střediska
a to po výstavbě nákupního střediska.
Na akcích Z bylo odpracováno hodin:
rok
1976
1977
1978
1979
1980

hod.
17 425
14 435
13 345
15 940
12 976
74 121 hodin

neinv. akce
98 940
44 820
48 130
54 351
61 300
307 541 hodin

Celková hodnota díla pro uplynulé volební období 1976 – 1980
byla plánována ve výši 11. 312 000.-Kčs a ve skutečnosti byla
vybudována ve výši 16. 904 000.-Kčs, což je takřka na 150%.
Individuální výstavba
V minulém volebním období bylo vydáno povolení k 28 rod.
domků. Dále bylo povoleno 78 novostaveb, z toho v letech 1979 a
1980 57. Z toho ve skupinové výstavbě 33 rod. domků. Dále bylo
povoleno 8 novostaveb po demolici rodinných domků a 2 nádstavby.
Znamená to tedy, že za šestou pětiletku se nastěhuje do nových bytů

13,5% z celkového počtu obyvatel naší obce. Po převedení do
finančního vyjádření, počítáme-li na 1 bytovku u nás postavenou
v průměru náklady ve výši 250 000.-Kčs, pak toto množství staveb,
představuje obnos 22 miliónů Kčs.
Národní výbor jako celek zajišťuje za široké účasti občanů ochranu
socialistického pořádku. Dbá o to, aby budování vyspělé socialistické
společnosti nebylo narušováno projevy nekázně, které ztěžují plnění
úkolů státní správy, ruší veřejný pořádek nebo soužití občanů.
Vychovává občany k tomu, aby svědomitě a důsledně zachovávali
zákony a ostatní předpisy. Státní orgány dbají na to, aby nedocházelo
k porušování těchto zásad. K tomuto účelu byla ustanovena i komise
OVP při MNV, která pravidelně projednává podaná oznámení o
přestupcích proti socialistickému soužití, drobné výtržnictví,
poškozování majetku v socialistickém nebo osobním vlastnictví.
Komise ochrany veř. pořádku
Je možno říci, že situace v naší obci po stránce přestupkové
delikvence není špatná a podstatně se snižuje. V roce 1976 komise
projednávala 3 přestupky, v roce 1977 9 přestupků, v roce 1978 14
přestupků, v roce 1979 4 přestupky a v roce 1980 3 přestupky. Lze
hovořit o důvěře občanů ke komisi, protože se k ní obrací s žádostmi o
zajištění ochrany osobnosti člověka, jím vytvořených hodnot, což
v minulosti nebývalo.
Komise se rovněž zabývá ochranou veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích a na komunikacích. Rozvoj motorismu v naši
obci klade nové nároky na obecně známá pravidla silničního provozu,
a proto se projevila nutnost upřesnit, doplnit a vyměnit dopravní
značky na starších i nově zbudovaných komunikacích, v zájmu
ochrany školních dětí i ostatních chodců byly vyznačeny na hlavní
komunikaci přechody. Školní děti ze sousedních obcí používají
autobusovou zastávku na točně v ulici Krátké, která byla NV nově
zbudována.
Stížnosti občanů přicházejí i ve směru znečišťování vozovek
směrem od sídliště Úlehla a to řidiči ČSAD, JZD a Sušár. sdružení
v některých ročních obdobích. K této záležitosti je nutno říci, že
komise se touto situací zabývala již několikrát, řidiči byli upozorněni,
že před vjezdem na veřejné komunikace musí mít vozidlo očištěno
tak, aby vozovku neznečišťovalo.

Na úseku kultury, pokud se týká různých estrád, tanečních zábav a
další zábavné činnosti v JKK platí i nadále usnesení rady MNV, které
nařizuje pořadatelům dodržování pořadatelské služby, zdravotně
hygienických podmínek a zajištění požární bezpečnosti.
Boj proti alkoholismu je věcí celospolečenskou. Nelze jej přehlížet
ani v naší obci z hlediska ochrany veřejného pořádku. I v letošním
roce komise řešila případy zaviněné v podnapilosti. Objevují se
dokonce případy, kdy někteří dospělí a dokonce i rodiče při různých
oslavách nabízí mladistvým alkoholické nápoje. I když na tuto
okolnost jsou občané upozorňováni nenachází upozornění u některých
občanů pochopení.
Hospodaření
Příjmy:
Daň zemědělská
Daň z příjmů obyvatel
Daň domovní
Poplatky ze psů
Správní poplatky
Vodní hospodářství
Stavebnictví
Stravné v ZDŠ
Stravné v MŠ
Ostatní školské příjmy
Místní rozhlas
Vnitřní správa
Bytové hospodářství
Nájmy z budov
Domovní čísla
Hřbitovní poplatky
Příjmy DP
Doplňkové příjmy
Poplatky z místa
Dotace od ONV plán
――״
přísliby
Sdružené prostředky

rozpočet
54 000.13 200.68 000.5 200.1 500.30 000.391 000.-

4 000.33 200.6 000.-

2 800.-

852 200.219 000.-

skutečnost
59 770.13 031.66 009.4 200.770.22 129,35
6 757.233 959,80
90 860,60
21 847,20
210.7 405,50
43 203,50
5 680.60.8 840.4 592.44 290,79
400.852 200.219 000.1 426 000.-

FRR
SFVH
Cizí platby

54 700.-

96 632,33
123 050.1 060.1 734 800.- 3 349 828,07

Výdaje:
Vodní hospodářství
Stavebnictví
Doprava
Požární ochrana
Obřadní síně
MH – ostatní
Odvoz odpadu
Veřejná zeleň
Veřejné osvětlení
Bytový fond
Mateřská škola I.
――״
II.
ZDŠ
ŠJ ZDŠ
ŠJ MŠ
SOZ
Kulturní sál
Knihovna
Kino
Doplňková péče
Poslanci a aktiv
FKSP – odvod
Správa NV
Stavba MŠ „Z“
Úprava po vodovodu „Z“
Nábytek pro MŠ
Voda na hřbitov
Stavební poz. – výkup
Nákupní středisko

rozpočet
92 000.-

skutečnost
90 204,50
4 940.20 000.21 647,10
4 500.4 159,10
4 000.3 132.738,80
125 000.- 133 428.5 000.9 073.57 000.24 118,32
12 000.20 352,17
31 000.35 791,45
41 000.49 147,31
615 900.- 508 110,57
448 000.- 400 274,90
19 634,31
5 000.3 979.5 000.5 000.300.206,80
2,40
15 000.14 931,30
104 200.- 136 540,50
1 651.95 200.105 279,88
1 441 480,77
54 700.175 884,36
66 752.2 460,50
2 636.20 904.1 734 800.- 3 302 460,04

Hospod. zvíř.
Ke dni 1.1. 1981 provedli poslanci ve svých obvodech soupis
hospodářského zvířectva. Byla zjištěna tato skutečnost. Občané
chovají pouze hrabavou drůbež, husy a to ve velmi malém množství a
prasata.
bezzemci
kuřata na chov
― ―״na výkrm
10
slepice
1 086
kohouti
9
hrabavá drůbež celkem 1 105
husy
5
krůty
prasata
16

záhumenkáři
7
7
1 177
14
1 205
5
5
57

celkem
7
17
2 263
23
2 310
10
5
73

Dále jsou v obci dva občané, kteří začínají s chovem kožešinové
zvěře a to nutrií. Počet chovaných kusů se pohybuje kolem 60 zvířat.
Jedna kůže dospělého zvířete se platí v průměru 220.- až 240.-Kčs.
Finanční efekt při dobré péči je tedy v průběhu roku uspokojující a
výnosný.
Dále mají možnost záhumenkáři využít svého políčka k pěstování
česneku, okurek a květinových semen a dokonce kopru na zeleno a
plně toho využívají. O výkup česneku se v obci stará s. František
Kadlček č. 373 a to již několik let. Česnek vykupovaný i se zelenou
natí se platí částkou 10.-Kčs za jeden kg, česnek suchý 22.-Kčs. Při
dobré úrodě získávají občané až 30 000.-Kčs ročně. Okurky vykupuje
od občanů s. Ludvík Šimčík č. 83 a to podle velikosti a síly. Za
okurky nekvalitnější, které jsou zařazeny do I.třídy (velikost do 7 cm)
se platí 9.-Kčs za jeden kilogram, II. třída – 7.-Kčs,
III. třída – 3,40Kčs, IV. třída – 1,40Kčs. Úroda okurek je velmi
závislá na počasí. Pěstitelé květinových semen se specializují zejména
na letničky jako např.: hledíky, kosmatec, slaměnky, letní floxy aj.
Semena odesílají do Sempry Nymburk a ta jim zásilku proplácí podle
druhu semene a také podle klíčivosti.

Občané využívají také úrody ovocných stromů, nejvíce švestek a to
k pálení slivovice. V roce 1980 potvrdila pracovnice MNV na 800
žádostí. Na jednu žádost je možnost vypálit 30 l 50˚ slivovice
(družstevníci) nebo 20 l (nedružstevníci). Slivovici jezdí občané pálit
buď do Slavkova, Boršic nebo Nivnice. Naše obec toto zařízení na
zpracování ovoce nemá.
Sčítání lidu
K 1.11. 1980 bylo i v naší obci provedeno sčítání lidu, domů a
bytů. Navázalo na dosavadní desetiletý cyklus sčítání, která se u nás
konala v poválečném období. Cílem sčítání bylo získat potřebné
informace o počtu, složení a rozmístění obyvatelstva, domů a bytů,
aby tyto údaje sloužily k přípravě plánů dlouhodobého rozvoje.
Sčítání lidu organizovaly národní výbory a prováděly prostřednictvím
vybraných a vyškolených sčítacích komisařů a revizorů. V naší obci
tuto akci zabezpečovalo 7 komisařů a 2 revizoři. Naše obec je
zařazena podle počtu obyvatel do V. velikostní skupiny, v této skupině
je na našem okrese 11 obcí, což činí 23,4% obyvatel. Nejmenší obcí
okresu je Hostějov, který má 64 obyvatel. V obcích venkovského typu
dosáhlo Dolní Němčí největšího přírůstku obyvatel za posledních 10
let (v okrese) a to 13,2%.
Základní výsledky sčítání o bydlícím obyvatelstvu:
trvale bydlící
osob z toho ženy
Rok
1961
Rok
1970
Rok
1980

ekonom. aktivní
celkem
z toho
ženy

ekon.akt.vyjíždějící z obce
počet
%

2 250
2 385
2 700

1 346

1 404

652

795

56,6

Věková skladba obyvatelstva
(poproduk.věk)
0 – 14 let 15 – 59 let M 60 a více M podíl v %
15 – 54 let Ž 55 a více Ž 1970 1980
727 osob 1 558 osob
415 osob
16,2 15,3
Vybavení bytů (obydlených)
Počet obydlených bytů v obci je 740, z toho v rod. domcích 714.
podíl v %
počet 1970 1980
koupelna (spr. kout) 635 51,0 88,2
vodovod
632 59,4 85,4
ústř. topení (etáž.) 644
87,0
chladnička
678
autom. pračka
177
jiná pračka
483
barevná televize
88
černobílá televize
559
osobní auto
265

JZD
Tabulka ukazatelů za 6. pětiletku

Výroba obilovin
t
Tržní produkce cukrovky t
Tržní produkce česneku t
Tržní produkce masa
t
Tržní produkce mléka tis. l
Výkony celkem
tis.
Zisk

Úkol na 6.PL
76/80
24 634 (tisíc)
25 215
965
2 208
12 088
191 597
29 073

plnění

%

25 026 (tisíc)
19 307
1 365
2 507
13 238
208 170
29 561

101,5
76,6
141,4
113,5
138,6
108,6
101,7

Hodnota základních prostředků na konci šesté pětiletky vzrostla
z 24,6 mil Kčs v roce 1975 na 71,9 mil. Kčs v roce 1980. Byly
vytvořeny velmi dobré podmínky na úseku strojního vybavení
mechanizace, výstavbě a údržbě objektů, včetně zajištění celoročního
vytížení pracovnic RV v přidružené výrobě.
Celoroční úkoly v živočišné výrobě se celému kolektivu podařilo
splnit se ctí. V řadě výsledků, jako např. mléčné užitkovosti, odchovu
selat na prasnici, ve ztrátách u mláďat, zvláště telat, bylo dosaženo
špičkové úrovně v měřítku okresu i kraje. V ostatních ukazatelích
výsledků dobrých. Zásluhu na tom má převážná většina pracovníků
ŽV, veterinární a plemenářská organizace, ale i úsek rostlinné výroby
a mechanizace, kteří se snažili po celý rok vytvořit ty nejlepší
podmínky.
U výroby mléka bylo tajným přáním všech pracovníků překročit
hranici 4 000 litrů na dojnici, což se nejen splnilo, ale i vysoko
překročilo. Ve výrobě na 1 ha zem. půdy družstvo výsledkem 1 315
litrů překročilo spec. hranici 1 200 l a zařadilo se mezi podniky
specializované na výrobu mléka.
Plánovaný úkol ve výrobě i dodávce byl překročen a to na všech
střediscích. Zvláště pronikavý nárůst byl zaznamenán ve Slavkově.
Tato skutečnost je odrazem stoupající potenciální schopnosti kříženek
a mladých krav a vysoké brakace prvotelek. Z 356 otelených
prvotelek bylo 73 kusů prodáno k dalšímu chovu a 107 přesunuto
k jatečným účelům. Selekce v prvotelkové stáji činí 50,56% což je
velmi vysoké číslo a odpovídá dosažené užitkovosti včetně poten.
matek, 5 032 litrů na dojnici a rok. Dnešní stádo do budoucna
zajišťuje při splnění krmivářských a zdravotních podmínek trvale
dobrou užitkovost.
plán 1980
výroba mléka celkem 2 890 000
výroba na dojnici
3 986
dodávka celkem
2 700 000

skutečnost 1980
3 128 773
4 330
2 962 873

Ve zpeněžování mléka za resazurin a čistotu došlo oproti
předchozímu roku ke zhoršení. Protože zatřídění mléka ovlivňuje jeho
ekonomiku a protože je výhodnější prodávat výrobky v prvotřídní
kvalitě, snažilo se vedení JZD vytvořit k tomuto podmínky ve všech
kravínech tak, aby se od příštího období prodávalo mléko v nejvyšším
stupni kvality.
Plnění výroby hovězího masa – přírůstky za rok 1980
plán 1980
telata
0,680
jalovice
0,680
hovězí žír
0,850
skot celkem
0,740
celková výroba 6 560,00 q

skutečnost 1980
0,740
0,726
0,950
0,778
6 919,42 q

+ + 0,060
+ 0,046
+ 0,100
+ 0,038
+ 359,42 q

Plnění výroby vepřového masa – přírůstky za rok 1980
plán 1980 skutečnost 1980
+ vepřové maso 1 920,- q 2 016,66 q
+ 96,66 q
Výroba vepřového masa byla v tomto roce poprvé překročena.
Plnění dodávek masa
plán 1980
maso celkem 5 070 q
jatečný skot 3 200
jateční vepři 1 700
telata
110
ovce
60

skutečnost 1980
5 579,02 q
3 790,97
1 718,29
14,51
55,25

+ + 509,02 q
+ 590,97
+ 18,29
- 95,49
- 4,75

%
110,- %
118,5
101,1
13,2
92,1

Odrazem dobrých přírůstků je i plnění dodávky masa. Vysoké
překročení jatečného skotu pokrylo výpadek v telatech, kde plán byl
nereálný. Ovce by se byly splnily, avšak jatečný průmysl odmítl jejich
výkup.

Výroba selat, odchov na 1 prasnici za rok 1980
%
prodej
narozeno úhyn
celkem 2 665 ks 130 ks 4,87 % 1 181 ks
Odchov selat na 1 prasnici
plán 1980 skutečnost 1980
celkem 19 kusů 20,46 ks
Průměrný počet oprasení na 1 prasnici je 2,28. Dosažené výsledky
jsou velmi dobré.
Narození mláďat a ztráty.
Za rok 1980 se narodilo 828 ks telat, což je o 36 ks více než v roce
1979 a uhynulo 18, včetně 15 ks na teletníku, což je o 9 více jak
v minulém roce. Procento hynutí je 2,17 %.
Selat se narodilo 2 665 ks, uhynulo 130 ks a odchov činí 2 535 ks.
Procento hynutí je 4,87 %.
Velkokapacitní teletník
Velkokapacitní teletník prodělal tento rok zatěžkávací zkoušky
provozu. Vzhledem k nedůvěře ve stavební technologii jsou však
naopak výsledky dobré. Podstatnou zásluhu na tom má celý kolektiv
vedoucích i manuálních pracovníků. Za rok se nakoupilo celkem
2 979ks a odprodalo celkem 2 448ks. Úhyn včetně konfiskátů činil 34
ks, což je 1,14%, NP 35ks, což je 1,17%. Jedna z otázek úspěšného
chovu je dobrý zdravotní stav. Je to však závislé na řádném denním
sledování zvířat a včasném hlášení nemocných kusů k léčení.
Chov ovcí
Chov ovcí lze hodnotit jako úspěšný. Narodilo se 242 kusů jehňat,
beránky se podařilo dobře prodat jako brojlery za výhodnou cenu.
Nastříháno bylo 2 685kg vlny, což je téměř o 6q více než v loňském
roce. Mimo jiné se zde projevuje několikaleté šlechtění ovcí na
množství a jakost vlny.

Rostlinná výroba
Sklizňový rok 1980 lze hodnotit z hlediska rostlinné výroby
pozitivně, neboť byly splněny všechny ukazatele RV. Zvláště výrazné
překročení plánu bylo ve výrobě obilovin a česneku.
Obiloviny byly pěstovány na největší výměře orné půdy, a to na
990ha, což představuje 56% z orné půdy. Druhové zastoupení
obilovin bylo následující.
pšenice ozimá
ječmen jarní
oves

780ha
190ha
20ha

s
s
s

ø výnosem
ø výnosem
ø výnosem

57,8 q/ha
53,2 q/ha
24,2 q/ha

Úroda obilovin byla rekordní a to na plán 48 q/ha bylo dosaženo
56,2 q/ha, což je zvýšení o 7,8 q/ha, tj. splnění na 116%.
Víceleté pícniny byly v loňském roce na ploše 314ha, což
prezentuje 17,7 % orné půdy. Zelená hmota víceletých pícnin je
dobrým základem krmiva jednak zelené krmení, úsušky, seno a
senáže, ale zároveň se odráží zpětně v rostlinné výrobě jako výborná
předplodina pro následné obiloviny, především pro pšenici ozimou.
Plánovaná výroba byla v zelené hmotě překročena o 3 070 tun.
Hektarový výnos u jetele červeného na ploše 168 ha činil 97,5 q/ha
sena na plán 75 q/ha a u vojtěšky na ploše 136ha 108,8 q/ha sena na
plán 85 q/ha. Celá plocha vojtěšky byla chemicky ošetřena proti
dvouděložným plevelům, které zaplevelují půdu a snižují krmnou
hodnotu píce. Část plochy byla ošetřena speciálním přípravkem proti
šťovíku. Velkým nebezpečím pro jeteloviny jsou hraboši, kteří se
vlivem příznivých klimatických podmínek kalamitně přemnožili.
Z tohoto důvodu byly na pozemcích s vojtěškou natlučeny kolíky pro
dravé ptáky, kteří likvidují značné množství hraboše polního. Na
místech s menším výskytem bylo vkládáno do nor Niva zrno.
Trvalé travní porosty jsou v našem JZD spolu s víceletými
pícninami a silážní kukuřicí hlavním zdrojem krmivové základny.
Zaujímají plochu 613ha, což činí 25,5 % ze zemědělské půdy.
V letošním roce bylo na TTP vyprodukováno největší množství hmoty
za období šesté pětiletky. V rámci okresní soutěže se JZD umístilo
v intenzifikaci výroby luk a pastvin na druhém místě za období
6. pětiletky. Na trvalých porostech bylo vyrobeno na plán 2 186 t sena
2 705 t sena. Při výpočtu na hektarový výnos v seně to představuje

48,1 q/ha sena z luk a 38,5 q/ha sena z pastvin. Mimo vhodných
klimatických podmínek, které v loňském roce byly příznivé pro
všechny víceleté pícniny, jsme TTP věnovali dostatečnou pozornost
základní agrotechnice, hnojení, přihnojování a sklízení.
Cukrovka
Plánovaný úkol výroby cukrové řepy 4 040 tun byl splněn na 4 205
tun. Začátek roku byl pro cukrovku velmi nepříznivý, což se projevilo
na vzcházení cukrovky, která vzcházela velmi nestejnoměrně na
několik etap. Toto se projevilo i na různém počtu jedinců na
jednotlivých honech. Průměrný počet jedinců dle cukrovaru byl
75 000 na ha. Nedodržení stanoveného počtu jedinců kolem
80 000 /ha bylo způsobeno předčasnou přípravou půdy brzy na jaře a
pak setím již značně zastaralým secím strojem, který je ve špatném
technickém stavu a nejsou náhradní díly. Z těchto důvodů byl porost
mezerovitý a prořídlý. Ovlivňujícím faktorem hustoty jsou také ženy,
které provádějí jednocení.
Silážní kukuřice je hlavní plodinou zimního krmiva ve formě
kukuřičné siláže. Byla pěstována na ploše 227ha s průměrným
výnosem 354 q/ha na plán 300 q/ha. Začátek vegetačního období byl
pro kukuřici nepříznivý. Po zasetí nastala sucha, zrno zasychalo,
nepravidelně a pozdě vzcházelo, takže porosty byly značně
nevyrovnané. Stejným způsobem vzcházely i plevele, takže
chemickou ochranou nebylo docíleno žádných výsledků. Některé
plochy byly zapleveleny ježatkou, která velmi komplikovala sklizeň a
taky zvyšovala ztráty při sklizni.
Česnek – plán výroby
odrůda
Moravan
Záhorský
Zimní celkem
Jarní – Japo
Česnek celkem

ha
18
42
60
25
85

sklizeň q/ha
56
52
53
36
48

celkem
1 005
2 175
3 180
900
4 080

Přesto, že se opakovalo suché počasí v květnu a červnu, dostatečná
hustota porostu zajistila dobrý výnos u zimního i jarního česneku.
Sklizeň probíhala za příznivých povětrnostních podmínek. Teprve ke

konci sklizně bylo deštivé počasí, které ztížilo a protáhlo sklizeň.
Skladování, dosoušení a příprava k prodeji probíhala dle předpokladů.
Rovněž prodej byl bez větších potíží. Jen u přípravy česneku pro OP
Sempra dělal problémy vysoký výskyt mechanických poškození.
Posklizňovka česneku byla doplněna o některé stroje a zařízení, které
usnadnily práci.
Zajišťování podzimní výsadby bylo spojeno s velmi těžkými
podmínkami na přípravu půdy. Bylo nutno provést výsadbu na
náhradních pozemcích Vinohrad a Tábořisko.
Mechanizace
Na tomto úseku pracovalo v průběhu roku 75 pracovníků, z toho 44
traktoristů, 7 řidičů nákladních aut, 17 opravářů a 7 pracovníků na
úseku zásobování.
Rok 1980 byl velmi náročný hlavně z hlediska provádění veškerých
polních prací, neboť na podzim spadlo více srážek než je dlouhodobý
průměr, což mělo za následek i větší poruchovost strojů. Tyto
nepříznivé vlivy však byly jednotlivými úseky zvládnuty, dík obětavé
a kvalitní práci v daných termínech.
V průběhu podzimních prací bylo naše JZD vybráno ČVTS
k provedení celostátního semináře a praktického předvedení
zpracování těžkých půd dostupnými stoji. Tento den techniky si
vyžádal velmi náročnou přípravu a byl hodnocen velmi kladně.
Rovněž celý úsek mechanizace, hlavně z hlediska připravenosti strojů
na jednotlivé etapy prací byl za celý rok vyhodnocen jako druhý
v okrese a za podzimní práce na 1. místě v okrese. To svědčí o dobré a
obětavé práci všech pracovníků mechanizace. Potvrzuje to i ta
skutečnost, že přestože sklizeň cukrovky byla zahájena až 18. října,
byla ukončena včas a ještě naše JZD vypomáhalo ve sklizni JZD Mír
Kunovice (20 ha) a v JZD Morkovice – okr. Kroměříž (30 ha). Daří se
též modernizovat strojový park. V průběhu roku 1980 byla posílena
doprava dalšími 3 vozidly řady Š 706 MTSP – 24 a dokompletována
linka na rozmetání chlévské mrvy pásovým bagrem, výkonnými
hydraulickými nakladači UNC 150, UNHZ 750 a 2 rozmetadly
RUR – 5. Nakoupeny byly i další stroje v celkové hodnotě kolem
3,5 mil. KČS.
Finančním oceněním výsledků práce celého družstva jsou dosažené
tržby. Tržby ze zemědělské výroby se zvýšily z 21,9 mil. v roce 1975
na 48,9 mil. v roce 1980, to představuje zvýšení o 203%, z toho tržby

z rostlinné výroby se zvýšily z 8,4 mil v roce 1975 na 17,1 mil. Kčs
v roce 1980, to představuje zvýšení o 20% a tržby ze ŽV se zvýšily
z 13,1 mil na 31,8 mil v roce 1980, tj. zvýšení o 242%. Tržby z PV se
zvýšily z 5,5 mil Kčs na 8,1 mil Kčs v roce 1980, což představuje
z celkového nárůstu tržeb za pětiletku jen cca 9%.
Na úseku přidružené výroby družstvo specializuje výrobu a to pro
muže zajišťuje práci na opravách montážních plošin, v rámci ČSSR je
družstvo jediným opravcem. V loňském roce byly opraveny plošiny
v celkovém objemu tržeb ve výši cca 4 mil. Kčs. Druhou činností
zaměřenou na využití pracovnic RV, která byla zahájena v samém
závěru roku 1980, je výroba diodových bloků pro n.p. Pal – Magneton
Kroměříž. Přes počáteční problémy jsou výsledky v tomto období
potěšující.
Investiční výstavba:
Ekonomické výsledky dosažené v roce 1980 potvrdily správnost
nastoupené cesty ve specializaci JZD. Do sedmé pětiletky nastupuje
družstvo s dobrou výrobní a ekonomickou základnou na které staví
další náročný program rozvoje družstva.
Dobrá ekonomická situace v průběhu celé pětiletky umožnila i
velkoryse přistupovat k realizaci specializačních záměrů v investiční
výstavbě. Úhrn všech vynaložených prostředků (mimo strojů) dosáhl
částky 40,4 tis. Kčs. Postupně bylo dobudováno soc. zařízení ve
Slavkově, vybudována posklizňová linka na česnek a temperované
sklady v Dolním Němčí, rozestavěna posklizňová linka a sklady na
obiloviny v Dol. Němčí, zbudován VKT ve Slavkově, rozestavěno
mechanizační středisko ve Slavkově, adaptace ovčína v Horním
Němčí a výstavba granulační linky v Horním Němčí. Je to pouze
základ toho, v čem se má pokračovat v 7. pětiletce.
Sociální zabezpečení členů JZD se projevuje i ve zvyšování
přiznávaných starobních důchodech. V roce 1980 bylo přiznáno
celkem 12 starobních důchodů s průměrnou výší 1 302.-Kčs.
Lázeňské léčby se zúčastnilo 17 členů JZD a 22 členům JZD byla
umožněna externí léčba s dopravou do lázní v Ostrožské Nové Vsi.
Na sociální výdaje bylo celkem vyčerpáno cca 1/3 výdajů
z kulturního fondu, který byl celkově čerpán částkou 520 tis. Kčs.
Z toho bylo čerpáno:
- na trvalé a jednorázové příspěvky důchodcům 133 tis.
- 9 tis. Kčs na lázeňskou léčbu

- 18 tis. Kčs na vyšetření u lékaře
- 23 tis. Kčs příspěvky na voj. cvičení
- 8 tis. Kčs na dárky při odchodu do důchodu a narození dítěte
Na kulturní účely bylo vyčerpáno:
- 125 tis. Kčs na domácí a zahraniční rekreaci
Domácí rekreace se zúčastnilo celkem 56 členů, zahraniční a to
v SSSR a Bulharsku celkem 27 členů.
Na pionýrskou rekreaci bylo vynaloženo 32 tis. Kčs, zúčastnilo se
celkem 46 dětí domácí rekreace a 2 děti zahraniční rekreace
v Bulharsku.
- 9 tis. Kčs bylo vyčerpáno na vánoční dárky dětem
- 29 tis. Kčs bylo vyčerpáno na zabezpečení oslavy MDŽ
- 36 tis. Kčs na výroční členskou schůzi
- 24 tis. Kčs na školení
Z provozních prostředků JZD uhradilo cca 35 tis. obědů v závodní
kuchyni celkovou částkou 120 tis. Kčs – 3,70 Kčs na 1 oběd.
Stav pracovníků: V roce 1980 bylo přijato 48 nových pracovníků,
z toho 47 do prvovýroby. Tento vysoký nárůst je ovlivněn hlavně tím,
že je rozšířena plocha pěstování česneku a k tomu je třeba rozšířit stav
trvale činných pracovnic v RV pro sklizeň této plodiny.
Členství ukončilo 8 členů a zemřelo 22 členů.
K 1.1 1981 má družstvo 814 členů, z toho 460 trvale činných. Je
nutno si všimnout i toho, že se snižuje i věkový průměr. V roce 1976
byl 49 let, nyní 41let, což je ku prospěchu družstva.
Na stabilizaci pracovních sil bylo vyplaceno 207 tisíc Kčs.
Na zvyšování kvalifikace je v rámci DŠP přihlášeno 48 členů
k získání výučního listu chovatel hospodářských zvířat, čímž by na
tomto úseku pracovalo téměř 100% kvalifikovaných pracovníků.
Celkem bylo v DŠP proškoleno 127 pracovníků.
V družstvu soutěží 7 kolektivů – brigád soc. práce a úspěšně
pracuje kolektiv komplexně racionalizační brigády na úseku živočišné
výroby.
Ve volebním programu se družstvo v roce 1980 podílelo jak
sdruženými prostředky, tak pracovní účastí členů ve výši 850 tisíc Kčs
– jedná se o příspěvek na výstavbu mateřské školy v Dolním Němčí.
Do blížících se voleb do zastupitelských orgánů bylo navrženo na
poslance do MNV 30 členů JZD a 1 za poslance do ONV.

Svit
Hospodářská činnost provozu 4 200 Dolní Němčí
Prováděcím plánem byl provozu stanoven úkol vyrobit 1 303 600
párů obuvi, tj. o 2 400 párů méně jako plán v roce 1979. Dosažená
skutečnost 1 303 701 párů znamená splnění daného úkolu na
100,07%.
V roce 1980 bylo v provozu vyrobeno 2 170 párů dokrajůvek za
nekvalitní výrobky, které nebylo možno realizovat na export. Toto
množství zlepšilo plnění a přeplnění plánu výroby v jednotkách. Je
však nutno hodnotit jako nežádoucí. Přineslo ztrátu na kvalitě ve výši
39 890Kčs, jejich vyrobení si vyžádalo navýšení přesčasové práce,
čímž se zvýšila nervozita při zajišťování plánovaných úkolů.
Vyrobený počet dokrajůvek i ztráty z nich nejsou žádoucí avšak při
srovnání mezi dílnami zjišťujeme, že jsou vyrobeny na odděleních,
kde dochází i k největším reklamacím od zákazníků. Nejlépe si vedou
oddělení 4 203 s 200 páry a ztrátou 3 100Kčs, 4 201 rovněž s 200 páry
ale ztrátou 4 600Kčs, oddělení 4 204 se 700 páry a ztrátou 12 900Kčs
a poslední je oddělení 4 202, kde se vyrobilo 1 070 párů se ztrátou
19 290Kčs.
Výroba dle odběratelů: SSSR
1 213 600 párů
Polsko
20 000 párů
Bulharsko
25 000 párů
KS
15 120 párů
Tuzemsko
29 981 pár
Průměrná denní kapacita se snížila na 5 003 párů z 5 020 párů v
r. 1979, jelikož byly u dílny 4 201 zařazovány holeňové vzory s denní
kapacitou 1 100 párů. Tuto obuv vyráběla dílna 4 201 po celý rok.
Pro rok 1980 bylo provozu 4 200 rozepsáno 14 osmihodinových
sobotních směn a v každém čtvrtletí ještě jeden plán rozpuštěn. Na
tyto směny bylo rozepsáno celkem 70 400 párů obuvi. Šicí dílny ušily
o sobotách 51 200 párů tj. 72,72% z původního plánu. Proti roku 1979
bylo o sobotních směnách ušito o 19 900 párů více, spodkové dílny
vyrobily 57 500 párů obuvi, to znamená 81,67% z plánovaných
sobotních párů a to je proti roku 1979 o 8 070 párů více. Ostatní páry
obuvi byly ušity a vyrobeny v denních přesčasech.

Výrobní změny
V roce 1980 byla vyráběná obuv pánská ve 37 vzorech. Na každou
dílnu připadlo ø 9 změn za rok. Počet vzorů proti roku 1979 vzrostl o
7. Rovněž v roce 1980 byly vyráběny náročné vzory a tím došlo
k vyplácení obtížnostních doplatků.
Kvalita
Na rok 1980 měl provoz stanovený limit 3 652 párů, oproti limitu
bylo nedočerpáno 690 párů. Čerpání limitu v roce 1980 bylo na
71,6%.
Za rok 1980 měl provoz 2 621 reklamací. Oproti roku 1979, kdy
bylo reklamováno 2 437 párů, došlo k navýšení o 184 párů.
Z tuzemska byly reklamovány 262 páry, z exportu 2 359 párů. Ke
zhoršení došlo hlavně nárůstem materiálových vad, kterých je v roce
1980 o 156 více jako v roce 1979. V provozu docházelo k výrobě
náročnějších vzorů, které předpokládají kvalitnější vrchové materiály,
toto však je problémem v celém n.p. Svit a nedostatky doléhají i na
náš provoz. Vady konfekční byly přibližně na stejné úrovni jako
v roce 1979 i když se zde projevoval nárůst vad podmíněných kvalitou
usní. K podstatnému zlepšení došlo u držení podešví, kde bylo
reklamováno o 128 párů méně. Dále se zpracovávají náročné barevné
materiály, dochází k rozbarvenosti a tím nárůstu reklamací na tyto
vady.
Hromadné reklamace v roce 1980 nebyly žádné.
Růst průměrných výdělků
Dosažený průměrný výdělek na pracovníka v roce 1980 činí
2 530Kčs měsíčně. Průměrný výdělek vzrostl proti roku 1979 o
73Kčs. Tento růst průměrných výdělků není v souladu s růstem
produktivity práce, z důvodů vyplácení mezd u pracovníků, kteří jsou
pro výrobu nutní, avšak nemají vliv na výši produkce v Kčs.
Prostoje
Prostoje v roce 1980 nebyly zaznamenány ani z důvodu omezování
dodávky el. energie, jelikož výpadky jsou kryty výrobou energie
vlastním zdrojem.
Práce přesčas
V roce 1980 bylo odpracováno celkem 29 154 přesčasových hodin,
což z celkového fondu pracovní doby je 3,09%. V roce 1979 bylo
odpracováno v přesčasové práci 34 880 hod. tj. o 5 726 více jako

v roce 1980. Z tohoto počtu přesčasových hodin bylo o sobotách
odpracováno 11 405 hodin, pro srovnání – v roce 1979 to bylo 15 768.
Příčiny přesčasové práce jsou:
1. Rozepsání 14 svitovských sobot a 4 soboty byly rozpuštěny
do denních plánů. Z celkového počtu přesčasových hodin bylo
v sobotu odpracováno 39%.
2. Velká náročnost skladby výroby na pracovní síly.
Úsek hospodaření
Hospodářský výsledek nebyl v průběhu roku plněn rovnoměrně.
Nedostatek pozornosti v počátku roku zapříčinil vysoké neplnění v I.
čtvrtletí. Toto zpoždění pak bylo nutno dohánět zvýšeným úsilím ve
II. pololetí. Pozorné sledování plnění jednotlivých ukazatelů
hospodářského výsledku již v průběhu měsíce před zúčtováním se jeví
jako dobré a tuto praxi bude nutno v roce 1981 upřesnit a trvale
uplatňovat.
Vlastní hospodářský výsledek byl jak u plánu tak ve skutečnosti
vyšší proti roku 1979 a to v plánu o 35 000Kčs, ve skutečnosti o
138 979Kčs. Splnění HV na 109,33% je nutno přičíst zvýšené
pozornosti, která tomuto ukazateli byla věnována ve II. polovině roku.
V přínosech na kvalitativním ocenění bylo dosaženo podstatně
lepších výsledků než v roce 1979 a sice o 140 888Kčs. Vliv na tuto
dobrou skutečnost mělo zejména velmi dobré zhodnocení vrácené
obuvi a vyžadování úhrad od dodavatelů.
Výrobní režie
V roce 1980 byly rozpočty vcelku dodržovány. Dle rozboru
jednotlivých položek se jeví vysoké překročení u el. energie. Zde byl
závodem upraven – snížen rozpočet a to nejvíce ve IV. čtvrtletí. Další
překročení je u pol. 369 – 3 034,40 – ostatní služby nemateriálové
povahy – jde o odvoz fekálií, zemní práce a čištění studny. Překročena
byla i položka 381 cestovné – 3 669,10. Jedná se o cestovné na soutěž
pož. družstev v Třebíči a cest na školení CO. Úspora je u čerpání
nákupu režijního materiálu, dále u položky 319 bylo rozpočtováno
zapojení tel. ústředny a toto nebylo provedeno. U položky 242 odpisy
DKP – zde se jedná o nedodané rozpočtované DKP – rozdíl byl
vrácen kalkulačnímu oddělení. Úspora je u čerpání prémií – byly
vyplaceny nižší hospodářské prémie proti rozpočtu a dle plnění byly
kráceny prémie THP.

Náklady na zmetky
Zmetkové řízení bylo v roce 1980 vyšší než v roce 1979. Bylo
likvidováno více párů obuvi (+61) u oddělení 4 202. Také náklady na
materiál jsou v roce 1980 vyšší a to jak na vrchové dílce tak i podešve.
V některých měsících však nebyly účtovány zmetky žádné – svědčí to
o špatné práci mistrů v manipulaci. Úhrady od zaměstnanců činí více
než 30%.
Pracovní síly
Čerpání limitu pracovních sil bylo v roce 1980 překračováno
v průměru o 1 – 2 pracovníky. Limit pracovních sil byl měsíci říjnu
upraven ze 450 na 458 pracovníků.
V roce 1980 bylo přijato v provozu celkem 48 pracovníků a 46
odešlo. Proti roku 1979 došlo ke snížení rozvázání pracovního poměru
o 5 pracovníků.
Důvody odchodů: přirozený úbytek
5
uplynutí sjednané doby
5
vzájemnou dohodou
2
přestupy v rámci podn.
4
péče o dítě, včetně po MD
20
stěhování za manž.
1
zdravotní důvody
1
organ. nábor
1
ostatní důvody
7
V provozu 4 200 Dolní Němčí pracuje 5 – 10 ti členná komise pro
stabilizaci, která se v roce 1980 sešla 6x. V této komisi bylo
projednáno 29 žádostí o rozvázání pracovního poměru. Z toho 7
žádostí bylo zrušeno, 16 pracovníků na rozvázání pracovního poměru
trvalo. Pracovníci většinou uváděli tyto příčiny: pásová výroba,
možnost nástupu do přidružené výroby JZD Javořina, kde budou mít
vhodnější podmínky, péče o děti, vysoké pracovní vypětí, přesčasová
práce (po předložení přesčasových hodin se však tento důvod
nezakládal na pravdě) aj. Důvody, které mohla komise vyřešit, byly
projednány a odstraněny.
Ženám, které se vrací do zaměstnání po MD jsou poskytovány
mimořádné prémie. Tyto prémie náleží ženám, které po dobu 3 měsíců
odpracují 75% prac. fondu a nebyly jim vypláceny zaškolovací
doplatky. V roce 1980 bylo vyplaceno 35 mimořádných prémií, z toho
30 ženám 1 000Kčs, 4 ženám 700Kčs a 1 ženě 500Kčs s prac.

úvazkem na 1 rok. Tento náborový příspěvek byl poskytnut v průběhu
roku 1980 13 pracovníkům, z toho 2 000Kčs 9 pracovníkům a
1 000Kčs 4 pracovníkům. Dvě smlouvy s náborovým příspěvkem byly
zrušeny.
Plnění plánu ozdravných opatření
Ve sledovaném období byly pojaty do POO celkem 3 větší akce
v celkové plánované finanční částce 339 000Kčs.
Všechny akce byly prováděný v termínech, pouze větrání v šicích
dílnách není zcela dokončeno. Chybí zde elektroinstalace. Za
provedení celé této akce (včetně montáže vzduchotechniky) nebylo
dosud provedeno vyúčtování finančních nákladů. Na další dvě akce
byla vyúčtována částka 59 000Kčs.
Mimo tyto uvedené 3 akce byly v průběhu roku provedeny na
provozu menší akce charakteru POO jako například malby, nátěry,
přestavba dveří, výměna umyvadel, zasklení oken atd. na které byla
vyúčtována celková částka 138 367Kčs.
Socialistická soutěž na provoz
V provozu pracuje v současné době 11 kolektivů BSP, z toho je 5
kolektivů s titulem a 6 kolektivů o tento hrdý titul soutěží. Celkový
počet členů je 191, z toho je 53 nositelů bronzových odznaků a 6
členů obdrželo odznaky stříbrné. Závazky BSP vycházejí z potřeb
pracovišť, jejich plnění je pravidelně kontrolováno a hodnoceno.
V roce 1980 byly uzavřeny závazky provozní, dílenské a závazky
jednotlivců, které byly zaměřeny na splnění plánovaných úkolů,
rovnoměrné odvádění hotové obuvi, kvalitativní ukazatele plánu,
rozvíjení KSR, na ovládání více operací, brigádnickou činnost,
dárcovství krve. Závazky byly uzavřeny na počest 10. výročí zahájení
obuvnické výroby v provozovně a na počest 35. výročí osvobození
ČSR. V roce 1980 bylo odpracováno 6 696 brig. hodin při budování
vodovodu v obci, při výstavbě desetibytovky a MŠ, při úpravách
veřejného prostranství. Z toho bylo 600 hodin odpracováno při
úpravách pracovního prostředí a okolí provozu a bylo vysázeno asi
200 stromků. Na pomoc JZD bylo odpracováno 1 040 brig. hodin. 30
pracovníků darovalo bezplatně krev.
Pracovníci provozu v čele s kolektivy BSP přistupovali
s mimořádnou obětavostí a iniciativou k zabezpečení hospodářských
úkolů, hlavně při častých a velmi náročných výrobních změnách
v posledních měsících r. 1980. Členové BSP vypomáhali za scházející

pracovníky u jiných operací, na jiných odděleních i v prodloužených
směnách. Ani THP nezůstali stranou a jen za měsíc prosinec
opracovali na pomoc výrobě 280 hodin.
Na provozu proběhlo 10 krátkodobých soutěží. Soc. soutěž o
nejlepší šicí a spodkovou dílnu kvality, soutěž o nejlepšího pracovníka
TK šicích a spod. dílen, soc. soutěž o nejlepší dílu provozu, nejlepšího
mistra, nejlepšího pracovníka, krátkodobá soutěž v manipulaci, soutěž
Jarní úklid, soutěž o nejlepší údržbářku čistoty.
Organizované soc. soutěže mají významný vliv na kvalitu, na co
nejlepší provedení operací ve spodkových a šicích dílnách a
v manipulaci, na přípravu výroby, rovnoměrné plnění a odvádění.

Sušárna
Celkové zhodnocení úrovně hospodaření – středisko 350
Plánované výrobní i ekonomické ukazatele byly v r. 1980 splněny a
u mnohých došlo také k výraznému překročení. Tím byl splněn také
plán celé šesté pětiletky.
Výroba úsušků na olejové sušárně v Dol. Němčí byla na plán 4 300
tun překročena o 924 tuny, což představuje plnění na 121,5%. Plán
výroby ve výši 4 300 tun byl takto postaven na základě zkušeností
z předchozích let, kdy docházelo k omezování olejových sušáren
příkazem nadřízeného orgánu. Na příznivém plnění se podílelo také
snížení počtu prostojových hodin a to zejména v důsledku poruch
hlavně elektroinstalace a zdvojení základních technolog. částí sušící
linky. Nepodařilo se realizovat zdvojení granulátoru. Absolutní
spotřeba LTO je vyšší než v r. 1979 zhruba o 254 tuny. V přepočtu na
1t úsušků však došlo k poklesu s min. rokem o 0,01 t, což je 96,5%
úrovně roku předešlého.
Na úsporu LTO velmi kladně působila opatření zavedená počátkem
roku a to ve směru dodržování teplot ve spalovací peci, kvality a
množství navážené hmoty a vypuštění některých materiálů, jejichž
sušení je s hlediska vysoké energetické náročnosti neefektivní.
Pokud se jedná o plnění smluv jednotlivých zem. podniků, byly
jednotlivé požadavky splněny dle potřeb. V zajišťování sečení a
přepravy zelené hmoty s pole na závod byla slabým článkem záv.

doprava, která je postavena na dnes již nevyhovujícím traktorovém
parku. Proto byla požadována po zem. podnicích výpomoc v přepravě.
Vzhledem k vysokému fyzickému i morálnímu opotřebení sušící
linky je stále složitější zajišťování její posezónní opravy i s ohledem
na to, že od letošního roku nejsou již vyráběny náhradní díly na tyto
typy sušáren. Proto bylo ve druhé polovině roku 1980 přikročeno ke
zpracování projektu na přestavbu stávající technologie za nejnovější
typ sušárny BS 18 E III., vyráběný n.p. RND Ejpovice. Plánovaná
přestavba se má uskutečnit v letech 1983 – 84.

ZDŠ
Školní rok 1979/80 znamenal další postup ve vyučování podle nové
koncepce. Nový styl práce vstoupil do 4. ročníku a prakticky
znamenal její ukončení na nižším stupni školy. S ohledem na to byla i
příprava učitelů orientována tak, aby přechod žáků z nižšího na vyšší
stupeň školy byl plynulý a nepůsobil zbytečné těžkosti. Proto i
pedagogické odpoledne bylo organizováno se zaměřením na sledování
úrovně práce učitelů v nejvyšším ročníku nižšího a v nástupním
ročníku vyššího stupně. Učitelé, rodiče ani žáci nepocítili při přechodu
zvláštní potíže.
Zahájení školního roku předcházel úklid budovy po malování,
dokončení opravy střechy (nákladem 371 000Kčs), provedení
výzdoby a zahájení proškolování učitelů k výuce podle nové koncepce
na vyšším stupni.
Vlastní zahájení škol. roku 1979 – 80 bylo provedeno na školním
dvoře v pondělí 3. září v 8 hodin za účasti představitelů politického a
veřejného života.
Počet žáků a přidělení tříd:
ředitel: Vlastimil Novák
zástupce ředitele: Miroslav Pazlar
třída
1.A
1.B
2.A
2.B

chl.
16
13
16
13

d.
10
12
10
11

celkem
26
25
26
24

třídní učitel
Sváčková Květoslava
Jankových Jarmila
Pavlicová Olga
Kupková Marie / Mančík Rostislav (od 11.1. 80)

3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C
1. – 5.
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
6. – 9.
1. – 9.

13
11
15
14
14
13
14
152
14
14
22
22
19
17
8
4
120
272

12
15
13
12
12
13
12
132
16
14
14
16
15
18
16
16
125
257

25
26
28
26
26
26
26
284
30
28
36
38
34
35
24
20
245
529

Valíčková Jarmila
Valíček Josef
Ingrová Marie
Ingr Kliment
Zálešák Vladimír
Staník Petr
Dorušková Marie
Dufková Jiřina
Fabiánová Zdeňka
Stašková Anna
Jančová Marie
Bukvicová Marie
Nemrava Jan
Kučera Josef
Bartoš Josef

Bez třídnictví: Motyčková Emilie, Kočárová Ivana, Mitáčková
Jana.
Vychovatelka DM: Dvořáčková Lenka, skupinová vedoucí
PO SSM: Kovářová Olga.
Prospěch žáků:
Na konci školního roku navštěvovalo školu 532 žáků. Z tohoto
počtu bylo 89 žáků s vyznamenáním, 1 žák nebyl klasifikován
nedostatečné známky z ČJ obdrželi 4 žáci, z M 5 žáků a 1 žák z Př.
Chování žáků
Důtky
Snížená zn. z chování
Tř.
tř. uč. řed.
2
3
důvod
VIII.B
2
nevhodné chování, neom. hodiny,
vandalismus v přírodě
IX.A 2
- 1
porušování šk. řádu, záškoláctví
IX.B
- 1
nevhodné chování

Za významnější počin v práci školy lze označit otevření nové
audiovizuální učebny pro práci v 1. – 4. ročníku s elektrickým
dálkovým ovládáním zatemnění, pláten, promítacích přístrojů.
V místnosti je instalován aspektomat, KP 8, rozhlas, televize,
magnetofon, gramofon, zesilovač. V pracovně je možno nejen užívat,
ale i pořizovat diafonové nahrávky. Zesílený zvuk ze všech přístrojů
je veden do dvou reproduktorových skříní, takže je dobře slyšitelný ve
všech místech učebny. Největší zásluhu na zřízení této pracovny má
údržbář školy s. Ant. Martiš.
O práci v této učebně projevili zájem pracovníci OPS, OŠ ONV,
OVOS, mnozí učitelé okresu i pracovníci jiných okresů našeho kraje.
Obzvláště se o ni a její technické řešení zajímali soudruzi s OPS
Blansko, jejíž člen s. Dufek popsal učebnu v časopise Učební
pomůcky ve škole a v osvětě (č. 1 – září 1980).
Zájmové kroužky pracovaly v tomto školním roce v omezeném
rozsahu. Bylo tomu tak proto, že byla věnována intenzivní péče
nácviku spartakiádních skladeb. Na škole byly nacvičeny tyto
skladby:
1. nejmladší žáci (1. – 2. ročník) – ved. ss. Pavlicová, Mančík
2. mladší žáci (3. – 5. ročník) – ved. ss. Valíček, Leblochová
3. mladší žákyně (3. – 5. ročník) – ved. ss. Valíčková, Ingrová
4. starší žáci (6. – 9. ročník) – ved. ss. Bartoš, Kučera
5. starší žákyně (6. – 9. ročník) – ved. ss. Kočárová, Mitáčková
V květnu a v červnu vystoupily děti s uvedenými skladbami na
místních, okrskových a okresní spartakiádě v Dolním Němčí,
Slavkově, Boršicích, Vlčnově, Uh. Brodě, Bojkovicích a Uh. Hradišti.
Úroveň nácviku lze označit za velmi dobrou, všechna vystoupení za
zdařilá.
V únoru 1980 byl na Červenohorském sedle v Jeseníkách
zorganizován týdenní lyžařský výcvik žáků. Přes 50 žáků se zde na
čistém vzduchu učilo základům lyžování. Zpět se vrátili bez úrazu.
Finančně byl zájezd zajištěn státem, přispívali naň také rodiče a SRPŠ.
Umístění, budování a vybavení školy
Během roku byla ke škole v akci Z přistavena v hodnotě asi 230
tisíc Kčs budova pro zabudování přístrojů na čistění vody v plavecké
učebně. K dokončení akce dosud nedošlo. Rozšířena bude kotelna,
jejíž rekonstrukce právě probíhá. K úpravě dochází proto, že kotelna

bude otopovat nejen dosavadní zařízení školy, ale i budoucí MŠ, jejíž
stavba má být ukončena v roce 1981. V pěti třídách byl veškerý
nábytek polepen umakartem a tak zlepšen vzhled zařízení.
O prázdninách byla se souhlasem stavební komise MNV provedena
úprava ředitelny, jejíž velikost nevyhovovala. Byla proto zbourána
příčka mezi dosavadní ředitelnou a kanceláří. Kancelář bude v
dosavadní místnosti zástupce ředitele, zástupce ředitele bude mít
kancelář v dosavadním kabinetu druhé třídy. Zrušen bude kabinet pro
5. ročník.
PO SSM
Prvně za dobu existence školy, byla pro řízení pionýrské práce
ustanovena uvolněná stálá skupinová vedoucí, absolventka gymnázia
v Uh. Hradišti, s. Olga Kovářová. Pionýrská organizace měla v tomto
roce celkem 337 pionýrů a jisker.
Z nejúspěšnějších akcí je nutno jmenovat především slib pionýrů a
jisker, který se uskutečnil 9. května 1980 za účasti rodičů, zástupců
politického a veřejného života a celé pionýrské organizace.
ROH
Na úseku práce s mládeží bývá každoročně pořádána oslava MDD
formou sportovních soutěží s odměnami, které obdrží družstva i
jednotlivci. Další pěknou akcí s mládeží je vánoční besídka pořádaná
v tělocvičně školy pro všechny děti zaměstnanců, členů ROH
s pohoštěním a veselicí.
V rámci celého okresu a pod patronací OVOSu pořádá naše ROH u
příležitosti M ČSP volejbalový turnaj. Do tohoto turnaje bývá
přihlášeno až 15 smíšených družstev. Po vyřazovacích utkáních se
hlavního kola zúčastňuje 5 nebo 6 družstev. Všechna družstva bývají
odměněna diplomem a věcnými cenami. Akci financuje OVOS, o
organizaci a pohoštění se stará ROH při škole.
Pěknou akcí byl také zájezd do PLR – Varšavy pro členy ROH a
rodinné příslušníky. Zájezd byl vlakový a účastníci měli možnost
zhlédnout velkou část Varšavy, její významné historické památky i
novou výstavbu. Seznámili se také s životem našich polských přátel.
Sdružení rodičů a přátel školy se ke schůzové činnosti scházelo
pravidelně vždy první úterý v měsíci. Nejnáročnější akcí bylo
uspořádání společenského plesu, který byl obohacen vystoupením 12
párů žáků osmých a devátých tříd, kteří při zahájení předvedli

polonézu. Další skupina děvčat vystoupila s moderní a nyní oblíbenou
džezgymnastikou.
Hlavní spolupráce SRPŠ se školou se projevila finanční pomocí při
slibu pionýrů a jisker, při předávání občanských průkazů
patnáctiletým žákům, při lyžařském výcviku žáků, při zakoupení knih
pro nejlepší žáky školy, při úhradě cestovného a občerstvení
sportovním reprezentantům školy apod.

MŠ I.
Nový školní rok v MŠ I. byl slavnostně zahájen za účasti
představitelů obce a zástupců patronátního závodu Svit v Dolním
Němčí.
Ve školním roce 1979/80 byla škola obsazena těmito pracovnicemi:
s. Zdena Vidrmanová – řed. školy
s. Magda Straková – učitelka (nekvalifikovaná)
s. Marie Štefaniková – kuchařka
s. Marie Pitnerová – školnice
Během školního roku došlo ke změně v obsazení: s. M. Straková
odešla 24.10. 79 na mat. dovolenou. Od tohoto dne do 22.12. 79
zastupovala s. O. Mahdalová, nekvalifikovaná učitelka a od 2.1. 1980
nastoupila s. Z. Hlaváčová, která na škole působila do konce školního
roku.
Spolupráce s patronátním závodem Svit
Na rok 79 – 80 byla uzavřena hospodářská smlouva a oboustranná
dohoda s nezávazným příspěvkem 1 500.-Kčs na hračky a pomůcky
pro výchovnou práci s dětmi.
1. června navštívili školku zástupci patronátního závodu při
příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí. Děti besedovaly se
soudruhy z patronátního závodu, přednášely básně a zpívaly písně.
Zaměstnanci n.p. Svit předali dětem k jejich svátku dárky.
Spolupráce s ostatními organizacemi
Na požádání ředitelky MŠ I. uvolnilo vedení JZD Javořina řidiče
autobusu na uskutečnění školního výletu. Děti nejprve navštívily
rekreační oblast Stupavu. Zde si udělaly táborák a opékaly si klobásy.
Odtud podnikly pochod s brannými prvky po okolních lesích. Potom

řidič odvezl děti do Buchlovic. Tam si prohlédly zámek i zámecký
park. Šťastné a plné zážitků se vrátily domů.
Důležitá výročí a slavnosti
V měsíci únoru pomohly děti při výzdobě školy k výročí Vítězného
února svými kresbami. Kresbami se zúčastnily i na výstavě dětských
prací v JKK. Navštívily patronátní závod Svit, kde si prohlédly postup
výroby bot. Do závodního rozhlasu přednesly pásmo písní a básní.
Několik pěkných akcí bylo provedeno i k 35. výročí osvobození:
1. Výstava sovětské dětské literatury s prodejem
2. Výstava dětských prací v JKK pod názvem „Osvobození očima
dětí“
3. Mimořádná výzdoba školy
4. Položení kytic k pomníku padlých hrdinů
5. Pásmo písní a veršů do místního rozhlasu
6. Společná branná vycházka MŠ I. a MŠ II. Vycházky se zúčastnil
i zástupce LM s. Grebeň, který dětem předvedl ukázku výcviku
psa.
Začátkem školního roku navštívily děti divadelní představení
Slováckého divadla „O veselém hrobaři“.
V JKK navštívily výstavu ovoce a zeleniny, kterou pořádal Svaz
zahrádkářů.
Jako každoročně se konala vánoční besídka s nadílkou a
programem. Také k MDŽ bylo připraveno vystoupení dětí a vyrobeny
drobné dárky pro maminky dětí.
Spolupráce MŠ I. se ZDŠ
Tato spolupráce má již několikaletou tradici. Skládá se hlavně se
vzájemných hospitací učitelek a návštěv dětí navzájem v MŠ i ZDŠ.
Činnost SRPŠ
Pro rodiče dětí, které navštěvovaly MŠ I. byla zajištěna přednáška
na téma „Výchova dětí k vědeckému světovému názoru“ a další
přednáška s názvem „Základní podmínky úspěšné rodinné výchovy“.
Dětem, které opouštěly MŠ a půjdou po prázdninách do 1. třídy
základní školy byly pro upomínku zakoupeny knihy a pero z
prostředků SRPŠ.

MŠ II.
MŠ II. navštěvovalo v roce 1979/80 65 dětí. Z tohoto počtu 32 dětí
chodilo do 1. třídy – byly to děti tříleté a 33 dětí bylo umístěno ve 2.
třídě, jednalo se o děti starší. Dále bylo na škole přípravné oddělení
pro budoucí žáky 1. třídy ZŠ, kteří navštěvovali MŠ 1x za 14 dnů a to
celý týden – 2 hodiny denně (13 dětí).
Obsazení školy:
s. L. Složilová – ředitelka
s. M. Kadlčková – učitelka
s. J. Hodulíková – učitelka
s. Z. Hlaváčová – učitelka do 30.12. 1979
s. Matějíčková – nekv. učitelka od 3.1. 1980
s. A. Kadlčková – školnice
Spolupráce s patronátními závody v obci byla po celý rok velmi
dobrá. Všechny závody umožňovaly dětem exkurze na pracoviště a
poskytly také finanční výpomoc. Závod Svit přispěl částkou 1 500Kčs
na hračky a jiné školní potřeby, Sušárna 500Kčs a Jednotné zem.
družstvo uvolnilo autobus na školní výlet. Výlet se uskutečnil na
nedaleký Lopeník a byl spojen s brannou vycházkou. Z dalších akcí
nutno vzpomenout pouštění draků a maňáskové představení, kterého
se zúčastnily i děti z 1. tříd ZŠ.
Výchovná práce ve škole byla prováděna po celý školní rok podle
nových osnov a novými progresivními metodami což kladně
ohodnotila s. inspektorka Hájková při inspekci.

KSČ
Stranická organizace se v roce 1980 zaměřila ve své činnosti na
realizaci závěrů XV. sjezdu KSČ v okruhu své působnosti. Zde šlo
především o zlepšení stranicko organizátorské práce, zvýšení účasti
členské základny na stranickém životě a zvýšenou kontrolní činnost.
Lze konstatovat, že i přes určité potíže se tato činnost v organizaci
postupně zlepšuje.

Mimořádnou pozornost organizace věnovala kádrové přípravě
složení nového výboru ZO KSČ, pro volební období 1980 – 1982.
V prosinci se uskutečnila výroční členská schůze ZO KSČ, která
mimo zhodnocení celkové činnosti za uplynulé období i přijetí
usnesení pro další období, zvolila nový 9 členný výbor ZO KSČ a to
v tomto složení:
předseda – Josef Stojaspal č. 656
místopředseda – Štěpán Ježek č. 217
jednatel – Pavel Machala č. 656
pokladník – ing. Josef Juřenčák č. 625
člen výboru – Josef Chovanec č. 426
― ―״- Antonín Zimčík č. 589
― ―״- Miroslav Pazlar č. 422
― ―״- Elena Zimčíková č. 580
― ―״- Marie Bukvicová č. 556
Složení výboru ZO KSČ doznalo oproti předešlému funkčnímu
období značné změny, o čemž svědčí ta skutečnost, že bylo zvoleno 5
nových členů výboru a z toho první funkční období, kde jsou ve
výboru ZO KSČ i dvě ženy. I věková struktura se zlepšila.
Dalším důležitým úkolem ze strany ZO KSČ byla kádrová příprava
poslaneckého sboru, pro nové volební období 1981 – 86.
V průběhu roku 1980 stranická organizace uskutečnila dvě veřejné
stranické schůze a to první v měsíci dubnu a další v říjnu 1980. Na
schůzích bylo dosaženo v průměru 145 účastníků a průběh těchto
veřejných schůzí byl kladně hodnocen. V ostatních činnostech se
organizace zaměřovala na plnění volebního programu NF a činnost
společenských organizací NF. I na tomto úseku bylo dosaženo
zlepšených výsledků práce.

ČSČK
Činnost organizace ČSČK v roce 1980 byla zaměřena na veřejně
prospěšnou práci a plnění významných celospolečenských úkolů,
především na pomoc našemu národnímu hospodářství, na aktivní
podíl ČSČK při plnění volebních programů NF, brigádnickou pomoc,
akce v péči o zlepšování životního prostředí, jednak na splnění úkolů
v rámci specifické činnosti organizace.

Organizace měla v roce 1980 180 členů.
Plnění závazku bylo následující:
1. Bylo odpracováno 900 hodin při akcích za zlepšení životního
prostředí a v péči o veřejnou zeleň.
2. Ve zdravotnické činnosti bylo odpracováno 800 hodin. Během
roku bylo ošetřeno 400 drobných poranění, prodáno 200 losů.
3. Při jarním úklidu bylo odpracováno 600 hodin.
4. V akci „Z“ bylo odpracováno 50 hodin na stavbě MŠ.
5. V zemědělství bylo odpracováno 400 hodin jednak při sběru
česneku a při jednocení a okopávání cukrovky.
6. V naší obci darovalo 72 občanů bezplatně krev.
7. Společně s ČSŽ byly uskutečněny 4 zdravotnické přednášky.
Účast na přednáškách však byla malá. Bylo provedeno školení
CO s filmem a praktickými ukázkami poskytování první
pomoci při úrazu. 20 žáků ZDŠ bylo proškoleno v základních
otázkách zdravotní výchovy. Členové se zúčastnili
zdravotnických hlídek při cvičení požární ochrany, při akci
Plamen, zdravotní hlídky při cyklistických závodech, při
cvičení spartakiády v obci.
8. Společně s ČSŽ byla uspořádána beseda s důchodci.
Bezplatnou funkci pečovatelky zajišťuje s. Kozelková. Pomoc
starým občanům zajišťují příležitostně členky organizace
obstaráváním léků, nákupů apod. Dvě členky výboru pracují
v sociální komisi, kde projednávají zjištěné nedostatky
sociálního rázu.

SPOZ
Práce SPOZ se řídí plánem práce, který je vždy zpracován a
schválen na pololetí. Za rok 1980 se konalo celkem 12 schůzí, účast
členů byla 80%. SPOZ se zabýval touto činností:
Bylo provedeno celkem 20 svatebních obřadů, z toho 3 pouze
občanské, 15 vítání dětí do života při nichž bylo přivítáno 45 dětí,
z nichž 3 nebyly křtěny v kostele. Pohřbů bylo celkem 21, rozloučení
se zesnulým bylo provedeno na 20 pohřbech, 2 pohřby nebyly
církevní – 1 kremace v Gottwaldově, 1 dítě.
Bylo zasláno 26 blahopřání jubilantům.

V únoru uspořádal SPOZ ve spolupráci s ČSŽ a ČČK besedu
s důchodci, které se zúčastnilo 195 důchodců. Rovněž v měsíci únoru
se uskutečnila v kulturním sále beseda s mládeží, které se zúčastnilo
45 mladých občanů.
V měsíci březnu u příležitosti MDŽ členky SPOZ spolu s ČSŽ
navštívily 60 občanek nad 75 let a předaly jim blahopřání.
9.5. 1980, v den výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou
se uskutečnil v sále JKK slib jisker a pionýrů. Tuto slavnost
zajišťovala PO při ZDŠ spolu se SPOZ a tato akce měla velmi dobrou
úroveň. Průvod žáků, rodičů a hostů vyšel od ZDŠ za doprovodu
dechové hudby do sálu JKK, kde po dobře připraveném programu
složilo slib 51 jisker a stejný počet pionýrů.
U příležitosti oslav zlaté svatby navštívili členové SPOZ celkem 5
manželských dvojic.
V obřadní síni se konalo v měsíci srpnu setkání padesátníků,
kterého se zúčastnilo celkem 30 jubilantů. Kulturní program na tuto
akci byl velmi dobře připraven.
Dne 1. září se členové SPOZ zúčastnili vítání prvňáčků, kterým
předali plnící pera „Žák“.
Byly zasílány blahopřejné listy všem jubilantům, kteří se dožili 70,
80, 85 a více let.
SPOZ usiluje o to, aby všechny obřady a slavnostní akce měly
důstojný průběh. Současný stav 10 členů se pro zajištění všech akcí
jeví jako nedostačující, proto je nutné uvažovat pro příští volební
období o jeho rozšíření a omlazení.

ČSŽ
Členky ZO ČSŽ uzavřely v roce 1980 socialistický závazek na
počest 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Jedním
z bodů závazku bylo získat 5 nových členek. V prvním pololetí bylo
získáno 7 a během měsíce října 18 žen. Celkový počet členek se zvýšil
na 219.
Brigádnicky se ženy ZO ČSŽ podílely na výstavbě MŠ, při
zlepšování životního prostředí, vysázely nové stromky a keře růží.
Pomáhaly při sklizni česneku v JZD i při úpravě zemědělských
objektů.

Sedm členek darovalo bezplatně svou krev. Na fond solidarity ženy
přispěly částkou 200Kčs. Pět členek vede pionýrské oddíly, čtyři
cvičitelky, které vedou oddíly ZRTV jsou také členkami ČSŽ. Ženy se
zúčastnily nácviku spartakiády ve skladbě žen a rodičů s dětmi.
V oblasti politicko výchovné práce ženy uspořádaly a také se
zúčastnily přednášky Právo a rodina, besedu s poslankyněmi,
přednášku Lékař hovoří k ženám a v rámci MČSP přednášku Sovětská
kultura. Průběžně se staraly o výzdobu propagační skříňky. Zúčastnily
se veřejných oslav: Vítězného února, 1. máje, 9. května. U příležitosti
MDŽ se sešly na slavnostní členské schůzi, navštívily 60 starých a
nemocných žen.
Z kulturně společenských akcí byl zorganizován Dětský karneval.
Spolu se SPOZ se ženy podílely na zajištění besedy s důchodci,
zúčastnily se slibu jisker a pionýrů, dále slibu občanské věrnosti
15letých žáků při předávání občanských průkazů. V srpnu se konal
zájezd s dětmi do Piešťan.
V rámci národní směny ženy provedly sběr odpadových surovin.
Sebraly 600 kg textilu a 300 kg papíru.
Trvalým obsahem politickovýchovné práce je světonázorová
výchova, ovlivňování výchovného působení matek v rodině, důležitou
součástí je i prohlubování a posilování citů proletářského
internacionalismu a rozvíjení a upevňování trvalého přátelství a
spojenectví se Sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi.

SPO
ZO SPO měla v roce 1980 41 členů. Požár likvidovali členové jen
jednou a to u občana Františka Hrdiny. Jednalo se o hořící kůlnu,
kterou zapálily děti při hře.
Pro požárnické soutěže nacvičovalo a taky se zúčastnilo družstvo
mužů, dorostu i žáků. Muži se umístili v okresní soutěži na třetím
místě, dorostenci na druhém. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo
žáků. V okrskové soutěži obsadili první místo, taktéž první byli i
v okresní soutěži a v krajské soutěži skončili na čtvrtém místě. Na
různých akcích v organizaci a na akcích Z odpracovali členové
organizace 472 brigádnických hodin.

Finanční příjem v roce 1980 činil:
vydání
čistý zisk

37 095,05Kčs
35 536,70Kčs
1 558,35Kčs

TJ
Nejmasovější a nejdůležitější sportovní a společenskou akcí v roce
1980 byla Československá spartakiáda.
Na nácviku jednotlivých spartakiádních skladeb se největší měrou
podílela místní ZDŠ, kde byly nacvičovány všechny skladby pro žáky.
Nácvik skladby „Rodiče s dětmi“ byl zajišťován v MŠ. TJ Dolní
Němčí zajišťovala nácvik skladby žen. V rámci TJ měla být zajištěna
také skladba mužů, ale přes veškerou snahu se nepodařilo zajistit
potřebný počet cvičenců.
Místní spartakiáda v Dolním Němčí se uskutečnila v neděli
1. června 1980. Na programu spartakiádního vystoupení byly všechny
skladby žactva, skladba rodičů s dětmi, skladba žen a mužů.
Spartakiádní vystoupení započalo průvodem všech cvičenců přes
vesnici s doprovodem místní dechové hudby. Skladbu pro nejmladší
žactvo cvičilo 80 dětí prvních a druhých tříd. Společně cvičili chlapci i
děvčátka v modrých trenkách a žlutých tílkách s modrými rukávky.
Cvičební nářadí, které pomáhalo vytvořit různé obrazce byly velké
bílé obruče. Nejmladší žákyně v zelených puntíkovaných sukénkách
cvičily s červenými čtverci. Mladší žáci si museli poradit s míči,
švihadly a ještě s kroužky. Starší žákyně cvičily bez nářadí, ale i tak
bylo jejich vystoupení líbivé.
Starší žáci prokázali svou obratnost a mrštnost při cvičení
s dřevěnými činkami. Ženám pomohly zaplnit plochu stadiónu
cvičenky ze Slavkova. A poněvadž naši muži se k nácviku skladby
nedokázali dát dohromady zacvičili skladbu pro muže cvičenci z TJ
Slavkov. Působivé bylo i vystoupení rodičů s dětmi prováděné hravou
formou.
Jednotlivým spartakiádním skladbám přihlíželo za pěkného počasí
velké množství spokojených diváků.

Z činnosti jednotlivých oddílů:
Kopaná
V mistrovských soutěžích v kopané bylo zapojeno celkem 5
družstev kopané TJ Dolní Němčí.
A – mužstvo dospělých startovalo v I.A třídě, B – mužstvo
dospělých ve IV. třídě.
Dorostenci v sezóně 1979/80 zvítězili v I. třídě dorostu a postoupili
do krajského přeboru Jihomoravského kraje.
Žákovská družstva startovala v soutěžích v rámci okresu Uh.
Hradiště. Po skončení podzimní části soutěže bylo A – mužstvo žáků
umístěno na 4. místě. B – mužstvo dospělých bylo umístěno na
1. místě tabulky, rovněž dorostenci byli umístěni v horní polovině
tabulky.
Oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu vykazuje v posledních letech velmi dobré
výsledky v práci s mládeží, což se odrazilo v zisku titulu Okresního
přeborníka družstev žáků.
V mistrovských soutěžích byla zapojena tři družstva:
A – dospělí – okresní přebor II. třídy
B – dospělí – okresní přebor III. třídy
žáci – okresní přebor
Velmi dobrým přístupem k přípravě došlo, hlavně u mladších žáků,
ke zlepšení sportovní výkonnosti. U obou družstev dospělých jsou
předpoklady k postupu do vyšší třídy. Záporným rysem nové sezóny
byly kontumační výsledky u družstva žáků, zapříčiněné nezajištěním
dopravy k mistrovským utkáním. Tato problematika byla projednána
výborem TJ a byla přijata patřičná opatření k nápravě. Oddíl stolního
tenisu je držitelem titulu Vzorný oddíl III. stupně.
Oddíl šachu
Rovněž v tomto oddíle je velmi dobrá práce s mládeží. Družstvo
mužů je účastníkem okresního přeboru I. třídy a jsou předpoklady
dobrého umístění v konečné tabulce soutěže. Velká péče je věnována
zvyšování kvalifikace jednotlivých hráčů formou účasti na turnajích,
pořádaných v rámci okresu a kraje i formou studia odborné šachové
literatury. Velkým úspěchem byla umístění mladých hráčů v krajském

přeboru dorostu jednotlivců a z toho vyplývající postup do polofinále
ČSR.
Oddíl šachu je držitelem titulu „Vzorný oddíl III. stupně“ a je
zapojen do soutěže o II. stupeň.
ZRTV
Velkým úkolem základní rekreační tělesné výchovy v roce 1980
bylo zajištění nácviku na ČSS 1980. Přes velké problémy se
zajištěním cvičenek pro skladbu žen byla tato zajištěna za pomoci
dalších společenských organizací.
U skladby mužů se nepodařilo zajistit potřebný počet cvičenců i
když výbor TJ i ZRTV o to velmi usiloval.
Cvičenky, které cvičily ve skladbě žen se zúčastnily vystoupení
v Hluku, Slavkově, Uh. Brodě, Dol. Němčí, i okresní spartakiády
v Uherském Hradišti. Vybrané cvičenky – celkem 9 – se zúčastnily
spartakiádního vystoupení v Praze na Strahově.
Za přípravu, nácvik a hladký průběh místní spartakiády v Dolním
Němčí patří poděkování všem cvičitelům, cvičencům i organizátorům.
Odbor ZRTV je držitelem titulu „Vzorný odbor III. stupně“.
V rámci údržby a výstavby sportovního zařízení bylo pracováno na
dokončení rekonstrukce elektroinstalace v kabinách stadiónu, byla
provedena oprava rozhlasového zařízení, pravidelná péče je věnována
údržbě.
V následujícím období je třeba věnovat pozornost výměně oplocení
stadiónu a opravě střechy kabin.
V roce 1980 došlo k zapojení oddílů do soutěže o titul „Vzorný“ a
jsou vytvořeny předpoklady pro zapojení TJ do soutěže o titul vzorná
TJ. Rovněž jsou vytvářeny předpoklady pro uzavření družebního
styku s TJ okresu Trenčín.

Svazarm
Organizace Svazarmu má dvě odbornosti a to motoristickou a
střeleckou. V odbornosti motoristické je práce zaměřena na provádění
kurzů na malých motocyklech a školení řidičů amatérů. V tomto roce
byly uskutečněny 2 kurzy na MM. Zisk z těchto kurzů kryje z velké
části výdaje organizace. Školení řidičů amatérů se zúčastňuje přibližně
190 řidičů.
Střelectví se zaměřilo hlavně na mládež ve školním věku. Jde o
střelbu ze vzduchovek, do které se zapojilo v průměru 10 střelců a tito
pravidelně trénovali a zúčastnili se 2x okresních střeleckých závodů
v Březolupech. Poprvé se družstvo žáků umístilo na 5. místě.
V jednotlivcích získala rovněž 5. místo Anežka Zimčíková. Podruhé
se družstvo žáků umístilo na 10. místě.
Organizace pořádala střelecké soutěže pro mládež i dospělé. Účast
na těchto soutěžích byla průměrná. Také byly prováděny střelecké
soutěže o „Zlatou jízdenku“, která je slosovatelná. Dva členové –
střelci pistoláři, kteří střílí za organizaci dosahují dobré výsledky.
Zúčastnili se závodů OSL, Štít Buchlovic, VC Slovácka (v Nivnici),
Pohár SČSP Topolná, v tomto závodě obsadil Jaroslav Matůš
v kategorii dorostenců 4. místo.
Společně s TJ organizuje Svazarm každoročně branný závod pro
mládež i dospělé. Účast na branném závodě je uspokojivá z řad školní
mládeže, ale slabá z řad dospělých.
OV Svazarmu požaduje od organizace, aby získala 5% členů
z počtu obyvatel naší obce, což činí přibližně 130 členů. Zatím má
organizace 60 členů.

JKK
Jednotný kulturní klub zaměřil svoji činnost v roce 1980 k hlavním
politickým výročím roku, jako např. 32. výročí Vítězného února a
hlavně k 35. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou
armádou. Zvýšenou pozornost věnoval k objasňování politických a
ekonomických vztahů člověka k práci, principům socialistické
morálky v působení na mladou generaci a vytváření jejího
uvědomělého vztahu ke společnosti.

Ve vzdělávacím roce 1979/80 mimoškolské výchovy a vzdělávání
se uskutečnilo 25 přednášek. Tři z toho měla místní ZDŠ pro své žáky,
22 jich JKK zajišťoval přes Socialistickou akademii a OKS v Uh.
Hradišti pro všechny složky národní fronty v místě. Pro 5 přednášek
bylo využito schopností místních zdravotních pracovníků a učitelů.
Účast na přednáškách byla v průměru 42 osob. Oproti roku 1979, kdy
účast byla 35 osob na jednu přednášku, je to podstatné zlepšení.
V rámci okresu je naše obec v přednáškové činnosti na jednom
z prvních míst.
V JKK probíhal kurz hry na klavír a na kytaru. Kurz navštěvovalo
33 žáků. 24 hrálo na klavír, 9 na kytaru. Dále v JKK pracoval kroužek
fotografický, společenského tance a džezgymnastiky. Výsledky práce
těchto kroužků byly využity při kulturních i společensko – politických
akcích v obci, pořádaných v sále JKK za spolupráce MV NF, VO
KSČ, MNV apod.
V lednu se konalo v sále JKK divadlo pro děti „Šašek nemotora
motoristou“.
K 32. výročí Února, JKK za spolupráce MV NF uspořádal
v slavnostní předvečer pořad „Veselé slovácko“ se známými zpěváky
Jožkou Severinem, jeho dcerou Julií, Jožkou Rampáčkem a lidovým
vypravěčem Jožkou Pavlíčkem. Slavnostní projev k výročí přednesl
předseda ZO KSČ z nár. podniku Svit s. Zelinka. Pořadu se zúčastnilo
na 500 občanů obce a dá se hodnotit jako dosud nejzdařilejší
společensko – politická akce.
Kulturní klub úzce spolupracuje se Sborem pro občanské záležitosti
a připravil společně s ČSŽ hezké odpoledne pro naše důchodce. O
tom, že to byla zdařilá akce, svědčí srdečný dík pořadatelům od
stařečků a stařenek.
O dobré spolupráci JKK a JZD Javořina svědčí společná akce
k MDŽ s kulturním programem z Brna s názvem „Růže kvetou pro
ženy“.
V březnu, ke Dni učitelů a Měsíci knihy se uskutečnil společenský
večer „Poezie a vážné hudby“ při svíčkách. Byla to zajímavá a zdařilá
akce. V březnu pořádal JKK další poutavý večer za spolupráce ZO
SSM pod názvem „Mladé hovory“.
V dubnu zajistil JKK pro občany kulturní a estrádní pořad
z Bratislavy „Haló zem“ a tím přispěl k pěknému prožití jarních
svátků občanů v obci.

JKK se zapojil do soutěže vyhlášené OKS v Uh. Hradišti a to
výstavou k 35. výročí osvobození ČSSR, se zaměřením budování obce
od roku 1945 až do roku 1980. Zástupci poroty pracovníků OKS a
Slováckého muzea v Uh. Hradišti, byla výstava hodnocena jako jedna
z nejlepších a nejvýstižnějších v okrese. Kladně byla hodnocena i akce
ve výstavní síni s kronikářkou obce „Beseda nad kronikou“.
Velký podíl měl JKK i na pořádání slavnostního předvečera
osvobození obce Dol. Němčí.
JKK je i zřizovatelem národopisného kroužku Dolněmčan, dechové
hudby a hudební skupiny Stíny. Kroužek Dolněmčan čerpá ve svých
vystoupeních ze starých zvyků a tradicí. Dokladem toho je pořádání
„Hodů s právem“. Tímto programem hodové neděle žije celá obec.
Kroužek i dechová hudba zpestřuje svým vystoupením téměř všechny
oslavy významných výročí v obci. Skupina Stíny dobře spolupracuje
se svým zřizovatelem a napomáhá mu při plnění úkolů ve spolupráci
s mládeží. Svým vystupováním na akcích jako je „Volná tribuna,
Hovory s mládeží“ apod. přispívá k větší účasti mládeže na těchto
programech.
Jednou z největších akcí k 35. výročí osvobození ČSR, byla
masová akce okresu Uh. Hradiště v pořádání soutěže zpěváků amatérů
„O slovácký koštéř“, do které se JKK zapojil již počtvrté. Spokojenost
návštěvníků tohoto večera je dokladem dobré organizace a vysoké
úrovně zpěváků na soutěži.
Červen byl zaměřen k oslavám MDD a ukončení školního roku
LŠU a kroužků JKK.
V červenci uskutečnila dechová hudba nedělní promenádní koncert
před budovou JKK, který bývá vždycky hojně navštíven.
Kroužek Dolněmčan oslavil v srpnu 15. výročí svého založení.
Jako hosté tohoto večera byli přítomní s. Višenková s ONV – odboru
kultury, která předala souboru Čestné uznání, dále ředitel OKS s.
Májíček a s. Vrba ředitel muzea JAK v Uh. Brodě. JKK pro tuto
příležitost zajistil besedu u cimbálu s cimbálovou muzikou Dolňácko
a jejími sólisty – hosty kulturního programu sourozenci byli Květa a
Jožka Černí z Břeclavi. Tento večer měl u obecenstva ojedinělý ohlas.
Zúčastnili se ho i zástupci MNV, MN NF, ZO KSČ.
Krásný zážitek pro občany Dol. Němčí JKK zajistil tím, že
uspořádal v kinosále besedu s Čs. reprezentantem – horolezcem
Jindřichem Martišem (místním rodákem). Svým poutavým

vyprávěním a ukázkami barevných diapozitivů z horolezeckých cest a
výstupů na vrcholy hor v Asii a Africe plně zaujal dospělé
návštěvníky a účastníky besedy i mládež.
Na zahájení MČSP a na počest 60. výročí založení KSČ klub
připravil ve spolupráci s OKS okresní soutěž dechových hudeb o
„Zlatou křídlovku“ na rok 1981. Vítěz postupuje do krajského kola.
Večeru se zúčastnilo 450 posluchačů.
V průběhu měsíce ČSP klub připravil zajímavý večer, z televizního
klubu mladých – Hitšaráda. Byl to zajímavý večer, na kterém, bylo
zodpovězeno 140 otázek.
Akcí, které zajišťuje JKK rok od roku přibývá. V roce 1978 se
uskutečnilo 153 akcí, v roce 1979 179 a letošním roce se počet zvýšil
až na 193. Zajišťování takového provozu v JKK klade na její
pracovníky vysoké nároky, zejména na obětavost a čas. O tom, že
práce klubu je opravdu hodnotná, svědčí Čestné uznání s odměnou od
OKS a ONV – odboru kultury za třetí místo v okresní soutěži
klubových zařízení.

Čs. strana Lidová
9. členů Čs. strany lidové bylo zapojeno do socialistické soutěže a
úspěchem bylo vyhodnocení Zimčíka Josefa a odměnění odznakem
ministra hutnictví a strojírenství za výstavbu „Görle“.
Členové strany se podíleli na zlepšení životního prostředí, na
zvelebení a úpravě veřejného prostranství, pomáhali v zemědělství.
brig. hodiny na výstavbě MŠ
80 hod.
úprava předzahrádek, obrubníky,
2 172 hod.
přestavba domků, péče o kultur. místa (kostel
údržba zeleně v okolí kostela a hřbitova
360 hod.
pomoc v zemědělství
700 hod.
Na úseku kultury bylo uspořádáno 6 zájezdů na památná místa a
členové se zúčastnili i všech důležitých oslav výročí v obci.
Byli získáni 2 noví členové. Je to velmi málo, poněvadž
v organizaci je věkový průměr členů kolem 70 let.

Počasí
Zima nebyla krutá, ale všem se zdála už dlouhá. 21. března napadl
do rána sníh ve vrstvě asi 15 cm a trvalo téměř týden než všechen
roztál. V polovině dubna začalo pěkně hřát sluníčko a teplota stoupla
ve dne až nad 20˚C. 20.4. byl do rána mrazík a vrátilo se chladné
počasí. Přihnaly se přeháňky, deště se sněhem a Javořina měla stále
bílou čepici. I v ostatních částech republiky bylo počasí spíše zimní
než jarní. Léto bylo také deštivé, žně a vůbec veškeré zemědělské
práce byly opožděny až o 3 týdny. V září bylo ještě několik
slunečných a teplých dnů i když se střídaly s vydatným dešti.

Pohyb obyvatel
K 31.12. 1980 má obec Dolní Němčí 2 705 obyvatel.
narodilo se
46 dětí
zemřelo
21 osob
Přihlásilo se
51 osob
odhlásilo se
42 osob

Zapsala: Olga Pavlicová
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------------------------------tajemník MNV

Jarmila Valíčková
-------------------------------------------------předseda školské a kulturní komise

1981
Úvod
Uplynulý rok 1981 byl dalším rokem naplněným tvůrčí
budovatelskou prací našeho lidu. Byl to rok významných událostí
v životě naší země. Konal se v něm XVI. sjezd Komunistické strany
Československa, která již šedesát let stojí v čele revolučních zápasů
našeho lidu. Sjezd zhodnotil výsledky minulých pěti let a přijal reálný
program dalšího rozvoje naší socialistické společnosti. V roce 1981 se
uskutečnily rovněž volby do zastupitelských sborů, ve kterých se
demokraticky obnovily orgány státní moci, dále se upevnil náš
socialistický stát. Výsledky voleb se staly velkým politickým
vítězstvím našeho lidu. Znovu potvrdily, že plně podporuje politiku
komunistické strany, Národní fronty a našeho socialistického státu.
Staly se dalším projevem jednotné vůle našich občanů jít dále cestou
socialistického rozvoje, tvořivé práce a míru.
V roce 1981 jsme museli v našem hospodářství řešit nejeden
problém a překonat nemálo překážek. O to více je třeba ocenit, že se
podařilo dosáhnout řady pozitivních výsledků. I když právem
poukazujeme na slabá místa i nedostatky, kterým musíme čelit,
rozhodující je, že dále vzrostla hospodářská a politická síla naší země,
že výsledky společné práce umožnily udržet vysokou hmotnou a
kulturní úroveň života lidu.
To, že lidé u nás mohou spokojeně žít a pracovat, že naše děti a
mládež vyrůstají dobře zabezpečeny, že je poskytována velká péče
občanům, kteří již odešli na zasloužený odpočinek, je přesvědčivým
svědectvím, jak naše socialistická společnost uskutečňuje svůj
základní cíl – zabezpečit šťastný a spokojený život pracujícího
člověka. Je to trvalý základ politiky komunistické strany a našeho
socialistického zřízení.
Socialismus vytváří pro naše občany dobré podmínky, aby mohli
uplatnit své znalosti a schopnosti, být užiteční své vlasti, aby se mohli
dívat s důvěrou a jistotou do budoucnosti. Na rozdíl od života
pracujících v kapitalistických zemích nemusí mít u nás nikdo obavy,

že se ocitne bez zaměstnání, bez střechy nad hlavou, či lékařské péče
v době nemoci. Žádná jiná společnost neudělala a nemůže udělat pro
pracujícího člověka, pro zajištění jeho životních a sociálních jistot
tolik, co vykonal socialismus.

MNV
Podíl práce MNV a tím i všech občanů v roce 1981 byl značným
přínosem k úspěšnému plnění volebního programu NF. Ve
stanoveném termínu byla uvedena do provozu nová čtyřtřídní
mateřská škola pro 120 a tím byl pro příští léta takřka vyřešen
problém umísťování dětí předškolního věku do mateřských škol. Byla
provedena práce na zpevnění komunikací v délce 700 km, a to
v ulicích Mírové, Zahradní, Komenského, Školní a Vinohradské. Od
měsíce října byla uvedena do provozu místní skládka domovního
odpadu, pro ženy byl uveden do provozu od počátku roku mandl.
Rovněž mimo plán se podařilo ve spolupráci se Sigmou Hranice uvést
do provozu čističku plaveckého bazénu v místní ZDŠ. Dále byla
předána první kanalizační část v délce 700 km v ulicích Na výsluní,
část ulice 1. máje a Pod svahy Jihomoravským vodovodům a
kanalizacím. Tento stručný přehled o rozvoji naší obce v roce 1981
potvrzuje skutečnost, že i náš NV za spoluúčasti občanů,
společenských organizací a místních závodů čestně obstál v prvním
roce 7. pětiletky.
V roce 1981 zabezpečoval úkoly poslanecký sbor, který své volební
období končil a ve značné míře pak novým poslaneckým sborem, kde
řada poslanců sbírá teprve zkušenosti ze své práce.
Rozbor hospodaření
V oblasti příjmové až na daň zemědělskou byly příjmy rovnoměrně
v průběhu roku plněny. K neplnění u daně zemědělské došlo z toho
důvodu, že v roce 1980 nepěstovali občané zvláštní kultury, jako
česnek, okurky, kvítka a další v takové míře jako v letech předešlých,
takže výše daně, která je závislá na dosažených tržbách za tyto kultury
byla o 28 tisíc Kčs nižší než předpokládal plán.
V oblasti výdajů obdržel MNV v průběhu roku 1981 přísliby na
provedení některých prací, které nebyly zařazeny do rozpočtu. Na
údržbu místních komunikací poukázal ONV částku ve výši

200 000.-Kčs, za tyto prostředky byla provedena oprava komunikací
ve zmíněných ulicích a byla vytvořena předzásoba makadamu a
drobné drtě v množství 350 tun, která je na skládce.
Dále ONV poskytl finanční prostředky na úpravu příjezdové
komunikace ke skládce odpadu ve výši 100 000Kčs. Na úpravy po
vodovodě částku 108 000.-Kčs. Z této částky byly zakoupeny
obrubníky na komunikace – 200 km, 1 800ks obrubníků zahradních a
50q cementu. Dále na projektový úkol a geologické průzkumné práce
pro výstavbu NS ve výši 31 560.-Kčs, a rovněž částku 73 000.-Kčs
pro čističku vody v bazénu ZDŠ.
Výstavba MŠ
Na výstavbu MŠ v akci Z byla plánována částka ve výši
4 197 000.-Kčs, vyčerpáno bylo 4 185 000.-Kčs. Na vnitřní zařízení
MŠ bylo rozpočtováno 754 000.-Kčs, vyčerpáno 759 524.-Kčs.
Lze konstatovat, že stavba byla zabezpečena v plánovaném limitu
finančních prostředků.
Finančně se na stavbě MŠ podílely:
Svit Gottwaldov
3 100 000.(z toho na vnitřní zařízení
500 000.JZD Javořina
811 000.Autopal Nový Jičín
608 250.ZVS Uherské Hradiště
203 000.ONV Uherské Hradiště
222 250.celkem
4 944 500.Výstavbou MŠ bylo vytvořeno dílo za 5 995 000.-Kčs.
Práce orgánů MNV
Výkonným orgánem NV je rada MNV. Rada se pravidelně scházela
ke svým schůzkám 1x za 14 dnů. Průměrná účast na schůzích rady je
80%. Rada se snažila v maximální míře dodržovat stanovený program
při svém jednání, který vyplýval z pololetního plánu rady MNV.
Jednání rady MNV bylo účelné a členové rady NV jevili o
problematiku zvýšený zájem, což se jevilo věcnými připomínkami
k problematice obce. Jednání se zúčastňovali i poslanci ONV z naší
obce, a rovněž podle možnosti i aktivista ONV pro naši obec ing.
Kružík. Rada MNV si podle plánu zvala do svých jednání předsedy
komisí MNV a podle potřeby další organizace a zařízení. Členové

rady MNV byli zároveň pověřováni úkolem, aby se zúčastňovali
jednání komisí NV, tím se prohluboval styk rady NV s komisemi NV.
Práce komisí
Náš MNV má 7 komisí, které jsou komisemi pléna MNV a dále 3
komise rady NV. Při plénu jsou komise: finanční a plánovací, komise
výstavby a územního plánování, komise školská a kulturní, komise
MH a obchodu a cest. ruchu, komise sociální a zdravotní, komise
ochrany veřejného pořádku a komise pro mládež a tělovýchovu.
Komise rady MNV jsou tyto: Sbor pro občanské záležitosti, komise
pro ochranu životního prostředí a branná komise. Komise se scházejí
jedenkrát měsíčně a podle potřeby některá komise i vícekrát – např.
ŠKK při sestavování JP KVČ, KOVP při řešení přestupků v JZD,
komise výstavby a některé další komise. Pokud jde o účast
v komisích, tato se pohybuje v průměru něco přes 80%. Schůzovou
činnost částečně ovlivňuje směnnost některých poslanců a členů
komisí.
Komise výstavby a územ. plánování
Komise výstavby a územního plánování věnovala prvořadou
pozornost otázkám rozvoje výstavby naší obce. O jejich rozsahu práce
hovoří následující fakta: v roce 1981 bylo v naší obci povoleno 16
novostaveb a 1 přístavba, což znamená, že bylo povoleno 17 nových
bytových jednotek. Dále byly povoleny 4 přístavby a nadstavby bez
vzniku samostatných bytových jednotek. V roce 1981 bylo
kolaudováno 22 novostaveb a 1 nádstavba. Tím se v roce 1981 zvýšil
bytový fond o 23 bytových jednotek. Dále bylo povoleno v 5 starších
domech ústřední topení. Bylo provedeno 6 demolic starých rod.
domků a to na základě vydaného stanoviska Jm KNV v Brně a ONV
v Uh. Hradišti. Dále komise dala souhlas v 6 případech ke stavebním
úpravám rod. domků a povolila v 15 – ti případech drobné stavby
občanů (oplocení, hospodářské budovy, prádelny a kůlny). Dále
projednala ve 3 případech stížnosti občanů, z toho 1 případ stížnosti
byl předán vzhledem k jeho složitosti k vyřešení fin. odboru ONV.
Komise MH
Další komise NV, která řeší otázky služeb obyvatelstvu je komise
MH a obchodu. V první řadě byla uvedena do provozu centrální
skládka domovního odpadu. Pokud zajišťoval služby odvozu odpadu
NV byli občané spokojeni. Po převedení pod Technické služby Uh.
Brod, dle rozhodnutí ONV Uh. Hradiště, se tyto služby zhoršily a je

mnoho připomínek na tyto služby ze strany občanů. I přes značné úsilí
NV se doposud situace na tomto úseku nezlepšila. Kuka vůz odvážel
popelnice nepravidelně a občané tedy nemohli být spokojeni.
V průběhu roku se vyskytly rovněž problémy s holičskou
provozovnou, kde 2 měsíce nebyl provoz z důvodu nedostatku
vyučených kadeřnic. Provozovna mandlovny prádla byla během roku
málo využívána a tak mandl byl ztrátový ve výši 3 200.- Kčs za rok
1981. Na úseku obchodů byla prováděna kontrolní činnost členy
komise a to především se zaměřením na dostatek mléka, chleba,
pečiva po celou prodejní dobu. I přes občasné nedostatky zásobování
uvedenými druhy výrobků byla situace dobrá. Kontrolní činnost byla
rovněž zaměřena na dodržování rozvozních plánů, hygienu a další
oblasti. Koncem roku byl dán souhlas k uzavření pohostinství na
náměstí. Manželé Trtkovi, kteří v něm pracovali odešli do důchodu,
po jejich vystěhování bude budova připravena k demolici. Na jejím
místě bude stát nová prodejna. Náhradní pohostinství bude
vybudováno v suterénu kulturního domu.
Součástí náplně komise je i zabezpečování sběru surovin. V roce
1981 byl sběr plněn takto:
žel. šrot
35%
papír
38%
textil
41%
Bude třeba v souvislosti s plněním sběru zlepšit spolupráci
především s organizacemi NF, místní ZDŠ a hledat cesty ke zřízení
samostatné sběrny v naší obci.
Další významnou složkou pro služby obyvatelstvu je drobná
provozovna MNV, kde jsou dvě nákladní auta a zemní rypadlo.
V roce 1981 bylo rypadlo delší dobu vyřazeno z provozu a tak na tuto
službu byli občané nuceni vyhledávat jiné organizace. Rovněž
značnou poruchovost mělo vozidlo T 111 a rovněž velkou spotřebu
pohonných hmot.
ŠKK
Další oblastí práce NV je oblast školství a kultury. Uvedením nové
MŠ do provozu byl takřka vyřešen problém umístění dětí
předškolního věku do MŠ. To tedy znamená, že komise může věnovat
více času i dalším otázkám, zejména výchovnému působení na občany
a kulturním otázkám. Jedním ze základních článků činnosti ŠKK je
realizace plnění JP KVČ v obci.

V minulém roce se rovněž zlepšila i perspektivní činnost v JKK.
Dokladem toho je ta skutečnost, že byly vytvořeny podmínky pro
utvoření cimbálové muziky, pro kterou byly zakoupeny hudební
nástroje pro mladé zájemce ve výši 33 000.-Kčs, dále byly zakoupeny
hudební nástroje pro mladou dechovku – 21 000.-Kčs, půjde nyní o to,
aby ze strany JKK byly vytvořeny dobré podmínky pro činnost
mladých souborů.
V oblasti školství, pokud jde o MŠ bylo do nich přihlášeno v roce
1981/82 159 dětí, přijato bylo 155 dětí. MŠ I. navštěvuje 30 dětí a MŠ
II. 125 dětí. Nebyly přijaty 3 děti, které nedosáhly do 31.12. 1981
věku tří let a 1 tříleté dítě, jehož matka je na MD a žádost k přijetí
podala již po obsazení MŠ.
ŠKK se rovněž zabývá činností ZDŠ, prospěchem žáků, jejich
chováním, zejména zájmovou činností, činností v PO SSM a dalším
okruhem otázek.
MLK
MLK měla v roce 1981 286 čtenářů, kteří si během roku vypůjčili
celkem 6 342 knih. Knihovna má 5 200 svazků.
Finanční a plán. komise
Komise finanční a plánovací doznala ve svém složení podstatných
změn od voleb. Komise na svých schůzích řešila otázky týkající se
hospodaření MNV z hlediska rozpočtu a to jak příjmů, tak i vydání.
Rovněž se zabývala hospodařením drobné provozovny NV,
rentabilitou mandlovny, hospodařením JKK a zejména průběžným
čerpáním rozpočtu na výstavbu MŠ.
Dále komise věnovala značnou pozornost přípravě a průběhu
inventarizace majetku pod správou MNV – tj. ZDŠ, MŠ, JKK, SPO,
ŠJ a zařízení NV. Při inventarizaci nebyly zjištěny podstatné závady a
zjištěné nedostatky budou co nejdřív odstraněny.
Zdrav. komise
V oblasti zdravotnictví se komise ve své práci zaměřila jednak na
dodržování zdravotní hygieny v obchodech, restauraci, pohostinství,
kadeřnictví, školní jídelně, dále řešila příspěvky z doplňkové péče pro
starší občany s nízkými důchody a další úkoly spojené s touto oblastí.
V roce 1981 byl pro 58 důchodců s nízkým důchodem poskytnut
jednorázový finanční příspěvek v rozmezí 100 – 300Kčs, dále 3
důchodcům byl poskytován příspěvek ve výši 3.-Kčs na jeden oběd a
rovněž pro jednoho důchodce příspěvek pro pečovatelku z řad našich

občanů. Komise se rovněž zabývala otázkami nedostatečného místa
pro zdravotní účely v místním zdravotním středisku a požaduje, aby
NV i zdravotní odbor ONV urychleně řešil tento problém.
V posledním období se zaměřuje i na řešení další pečovatelské služby
pro přestárlé osamělé důchodce a řadu dalších úkolů. Od roku 1981 je
i pro naši obec určena geriatrická sestra Jarmila Braunerová, která má
ve své péči i obce Slavkov a Horní Němčí. Vyžadovalo by to zajistit
jednu mladou stálou pečovatelku pro naše osamělé a nemocné.
Komise požaduje i zřízení pečovatelského domu z dosavadního
zdravotnického střediska. Toto řešení je však zatím nereálné.
V současné době se připravuje zahájení adaptace bytovek na ZDŠ
k účelům zřízení dětského oddělení obvodního zdravotního střediska.
Komise pro mládež a tělov.
Komise pro mládež a tělovýchovu má dostatečně široké pole
působnosti. Jejím hlavním posláním je pečovat o to, aby co největší
počet mládeže aktivně nebo rekreačně sportovalo, zúčastňovalo se
branných závodů a dalších soutěží. Značná část mládeže sportuje.
Dnes není v naší obci jen kopaná, ale máme i jiné druhy sportu, ve
kterých mládež dosahuje dobrých výsledků. Platí to o šachistech,
mladých školních tenistech, mladých požárnících, dorosteneckém
mužstvu v kopané. Vážné připomínky má komise k budování
dětských hřišť. Mimo sportovní stadión nemáme ve vesnici menší
hřiště. Další vážnou připomínkou komise je, že mládeži do 18 let je
naléván alkohol a to jak v pohostinství, tak i akcích pořádaných spol.
organizacemi NF.
Ochrana veř. pořádku
Komise ochrany veřejného pořádku má významné poslání
v působení na občany a mládež. Snažením komise je, aby přestupková
delikvence v jednání občanů zmizela. V roce 1981 komise projednala
4 přestupky, které komisi předala k projednání VB. Je to sice velmi
malý počet, avšak i tak není vše v naprostém pořádku. Potvrzují to
časté výtržnosti při zábavách i v restauraci.
Pokud jde o preventivní činnost, ta je prováděna na úseku požární
ochrany a to domovními prohlídkami po stránce požární ochrany a
také kontrolou v JZD a ostatních místních závodech. Lze konstatovat,
že naprostá většina domů a zařízení je po stránce požární zabezpečena
a tam, kde jsou zjištěny nedostatky je pak prováděna následná
kontrola.

Ochrana živ. prostředí
Po zahájení nového funkčního období NV v roce 1981, bylo
přikročeno k ustavení komise pro ochranu životního prostředí. Tato
komise zahájila svoji činnost v měsíci srpnu. Komise je 11 – ti členná
a jsou v ní zastoupeny závody, ZDŠ a obvodní zdravotní středisko.
Komise má zpracované záměry na výsadbu kolem nové MŠ II a
připravuje v jarním období obchůzku celé vesnice a zpracuje postup
na postupné řešení zeleně v obci.
Branná komise
Branná komise byla ustanovena v listopadu roku 1981. Jde o 5 – ti
člennou komisi, která má za úkol působit na brance, vojáky po
skončení základní voj. služby, pracovat s poddůstojníky a důstojníky
v záloze a spolupracovat se společenskými organizacemi NF. Přestože
komise má svůj plán ještě nezahájila svou činnost.
SPOZ
Při hodnocení činnosti sboru pro občanské záležitosti lze
zaznamenat další prohloubení práce. V druhém pololetí roku 1981
byly obnoveny zlaté svatby, které byly uspořádány v obřadní síni
MNV s velmi hodnotným programem a za účasti představitelů
závodů, ve kterých byli dříve oslavenci zaměstnáni. Na podnět sboru,
připomínek dopravních orgánů a po dohodě s místním knězem, byla
upravena organizace pohřbu, a to tak, že se zesnulý odveze pohřebním
vozem před kostel, kde se pak provádí církevní obřad. Tím odpadá
dlouhý pochod smutečního průvodu přes vesnici. Nový způsob
pohřbívání vstupuje v platnost dne 1.1. 1982.
V roce 1981 bylo provedeno 26 svatebních obřadů, z toho 4 pouze
občanské. Dále se uskutečnilo 11x slavnostní vítání dětí do života.
Bylo přivítáno 55 dětí, z toho 5 nebylo křtěno. Pohřbů bylo 17 –
všechny církevní. Byly zasílány blahopřejné listy jubilantům při dožití
70, 80, 85 a více let. Bylo zasláno celkem 25 blahopřání, u tří
jubilantů byla provedena osobní návštěva. V roce 1981 oslavilo 6
manželských dvojic zlatou svatbu, z toho 3 se uskutečnily v obřadní
síni MNV, u tří dvojic byla provedena návštěva v domě.
V měsíci únoru se konala beseda s důchodci v JKK, kterou
připravil SPOZ spolu s ČSŽ a ostatními složkami NF. Přítomno bylo
208 důchodců.

V průběhu roku byly uspořádány v JKK 3 besedy s mládeží a to:
10.4. 1981 – účast 32 mladých občanů
25.8. 1981 – účast 21
26.11. 1981 – účast 62
Dále se uskutečnila beseda spojená s předáním povolávacích
rozkazů a beseda s branci.
U příležitosti oslav MDŽ navštívily členky SPOZ spolu s ČSŽ ženy
nad 75 let (celkem 63) a předaly jim malý dárek a blahopřání.
V měsíci květnu se uskutečnil slavnostní slib jisker a pionýrů v sále
JKK za účasti široké veřejnosti, zejména rodičů dětí. Slib složilo 99
jisker a 44 pionýrů. Všichni obdrželi od SPOZ knížky jako
upomínkový dárek.
V měsíci červnu složilo v JKK 51 mladých občanů slib občanské
věrnosti.
V měsíci červenci se konalo v obřadní síni MNV slavnostní setkání
rodáků – padesátníků, kterého se zúčastnilo 37 jubilantů.
U příležitosti zahájení nového školního roku předali členové SPOZ
prvňáčkům v ZDŠ už tradičně plnicí pero.
Do čs. rozhlasu v Brně bylo zasláno 8 blahopřání.
SPOZ velmi dobře spolupracuje s ČSŽ, s místní ZDŠ, SRPŠ a
ZVS. Usiluje o to, aby všechny slavnostní obřady a akce měly
důstojný průběh a kulturní programy při nich měly dobrou úroveň.
Čestné uznání
Za svoji činnost obdržel SPOZ v roce 1981 čestné uznání ONV
s finanční odměnou 1 000.-Kčs.
Celoobecní soc. závazek
Socialistické závazky občanů 635 domácností, které projednaly
s občany agitační kolektivy složené z poslanců MNV a zástupců
organizací NF, dále 15 socialistických závazků organizací NF daly
podklad pro uzavření celoobecního socialistického závazku občanů a
organizací NF na rok 1981, kterým se občané a organizace NF
v Dolním Němčí zavázaly na počest XVI. sjezdu KSČ a 60. výročí
založení KSČ.
I. Na úseku ideověvýchovné a politicko – organizátorské práce:
Hlavním úkolem na úseku politicko výchovné práce bude
zabezpečení významných událostí roku 1981 a politicko
organizátorské práce. K zajištění těchto úkolů bude sloužit široká

účast členů organizací NF, poslanců MNV, místních závodů a
agitačních kolektivů.
1. XVI. sjezd KSČ, 60. výročí založení KSČ
Předsjezdové období se bude vyznačovat vysokou aktivitou jak
v závodech, tak i organizacích NF. Cíle a úkoly politicko výchovné
práce jsou začleněny v JP KVČ, kde jednotlivé organizace, agitační
kolektivy a závody zajistí:
a) aktivy se členy společ. organizací v místě i na závodech o
úloze KSČ od jejího vzniku a docílených výsledcích za
uplynulých 60 let od založení KSČ.
b) zhotovení 16 panelových poutačů z výsledků práce organizací
NF, MNV závodů za posledních 10 let
2. Volby do zastupitelských orgánů
a) Zajistit řádnou informovanost občanů o organizační přípravě
voleb, návrhu kandidátů na poslance prostřednictvím
Zpravodaje Dolního Němčí, případně samost. propagačních
materiálů.
b) Při organizaci předvolebních schůzí politicky zhodnotit 60 let
práce KSČ, docílené výsledky od XV. do XVI. sjezdu a
výsledky v naší obci, především plnění volebního prog. NF za
léta 1976 – 80. Představování kandidátů věnovat vysokou
pozornost.
c) Zřídit od 15. března 1981 stálé agitační středisko s cílem
přípravy propagačních materiálů pro volby do zastupitelských
orgánů, dále využívat současných 5 stálých panelů názorné
agitace k účelům agitace k XVI. sjezdu KSČ a 60. výročí
založení KSČ.
d) Operativně zajišťovat jak v MV NF, tak i radě MNV
organizační přípravu voleb do zastupitelských orgánů a
koordinovaně řídit tyto akce dle pokynů orgánů ONV, OV NF
a příslušných volebních komisí.
e) Před volbami do zastupitelských orgánů upravit panely k
XVI. sjezdu KSČ a 60. výročí založení KSČ a tyto začlenit do
agitačního střediska s denním provozem.
f) Důstojně upravit 2 volební místnosti s příslušnými agitačními
poutači před vstupem do volebních místností.
g) Zvláště výrazně bude zabezpečováno poslání osvětového
orgánu MNV JKK v Dolním Němčí k organizačnímu zajištění

a podílu na politicko výchovné práci, dále ŠKK, trvalou
kontrolou JP KVČ a zvýrazněním své pravomoci, zejména
v obdobích významných událostí roku 1981.
h) Závažným podkladem pro volby do zastupitelských orgánů je
návrh volebního programu NF na léta 1981 – 85. Orgány NF a
MNV budou proto věnovat informaci občanů o záměrech
7. pětiletky patřičnou pozornost jako nedílné součásti
politicko organizační přípravy voleb do zastupitelských
orgánů.
II. Na úseku budovatelské a organizační práce
Hlavním úkolem budovatelské práce roku 1981 je stavba a
dokončení mateřské školy.
Jako další je dokončení úprav po vodovodě s hodnotou díla
90 000.-Kčs.
Ke splnění těchto úkolů se občané, organizace NF a závody
zavazují:
a) V investiční části akcí Z odpracovat
závazky občanů
10 320 hod.
závazky organizací NF
3 140 hod.
celkem investiční akce
13 460 hod.
b) V neinvestiční části akcí Z
závazky občanů
36 350 hod.
závazky organizací NF
15 050 hod.
celkem neinvestiční část
51 400 hod.
tj. celkem akce „Z“ 64 860 hod.
Hlavní úsilí organizátorské práce v investiční části bude zaměřeno
na dokončení výstavby MŠ, kde bude využito jak závazků společ.
organizací, tak i občanů, především v I. – III. čtvrtletí.
U dokončovacích prací po vodovodě (úprava dlažeb chodníků)
budou akce zaměřeny dle obvodů, zejména ve směnách NF. U
neinvestiční části akce Z bude úsilí zaměřeno hlavně k dalšímu
zlepšení výsadby zeleně, okrasných keřů a stromů a její údržbě.
Zvláštní úsilí bude zaměřeno v době XVI. sjezdu KSČ, oslavách
1. a 9. května, 60. výročí založení KSČ a volbě do zastupitelských
orgánů na úpravu obce a všech ploch, dále propagačních poutačů a
celkové výzdoby obce.

III. Kontrola plnění socialistického závazku
Kontrolu bude provádět rada MNV Dolní Němčí 1x čtvrtletně a o
výsledku podá zprávu ZO KSČ, MV NF a plenárnímu zasedání MNV.
Volby
Nejvýznamnějším úkolem MNV pod vedením ZO KSČ a MV NF
bylo zabezpečení přípravy a průběhu voleb do zastupitelských orgánů
státní moci. Tento významný polit. organizátorský úkol byl úspěšně
splněn, což dokázal i samotný průběh a celkové výsledky voleb.
Plenární zasedání Místního národního výboru v Dolním Němčí
stanovilo pro volby v roce 1981 počet 50 poslanců MNV.
U místní volební komise pro volbu poslanců do Místního národního
výboru v Dolním Němčí bylo dne 22.4. 1981, tj. v zákonné lhůtě
registrováno 50 kandidátů na poslance MNV.
V seznamech voličů bylo zapsáno celkem 1 712 občanů.
Hlasovací lístky byly vydány 1 708 voličům (tj. 99,76%). Z tohoto
údaje je jasné, že hlasování se zúčastnila nadpoloviční většina
zapsaných voličů.
Bylo odevzdáno 1 706 platných hlasovacích lístků, ve kterých
nebyl ani 1 hlasovací lístek, kde by byla škrtnuta jména všech
kandidátů, tj. bylo odevzdáno všech 1 706 hlasovacích lístků pro
kandidáty NF. Jednotliví poslanci obdrželi od 99,88% do 100% hlasů.
Tj. všichni kandidáti obdrželi více než zákonem požadovanou
nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.
K zajištění optimálního složení nově volených poslanců místního
národního výboru, aby podíl dělníků a družstevních rolníků, počty žen
a mladých poslanců do 35 let odpovídaly sociální struktuře naší obce,
při současném dodržení vedoucí úlohy Komunistické strany
Československa, byl orgány MV NF, MNV ve spolupráci s ONV
vypracován projekt složení nově volených poslanců, který byl
v podstatě dodržen a složení poslanců místního národního výboru je
následující:
dělníků
23
druž. rolníků
10
žen
18
mladých do 35 let
19
členů KSČ
25
členů ČSL
2
bezpartijních
23

Nově zvoleno bylo 29 poslanců.
Poměrně vysoký počet nově zvolených poslanců i podíl poslanců
do 35 let by měl být zárukou, že do práce MNV bude vnesen další
elán a nadšení, vlastní mladým lidem ve spojení s poslanci, kteří se
v práci osvědčili a byli opět zvoleni do poslanecké funkce.
Mandátová komise na základě dokladů předložených místní
volební komisí zjistila, že všichni kandidáti NF byli řádně zvoleni za
poslance Místního národního výboru v Dolním Němčí ve volbách
konaných dne 5. a 6. června 1981, a doporučila plenárnímu zasedání
dne 3. července 1981, aby ve smyslu ustanovení České národní rady o
volbách do nár. výborů v České socialistické republice ověřené volby
všech poslanců MNV provedené mandátovou komisí potvrdilo.
Slib poslanců
Na plenárním zasedání MNV v Dolním Němčí, konaném dne
3. července v sále JKK v Dolním Němčí, složili poslanci svůj slib,
který přednesl pověřený poslanec s. Antonín Fibichr. Přítomných 48
poslanců složilo slib do rukou předsedajícího s. Kolíska Antonína a
slib potvrdli svým podpisem. (Slib nesložil s. Ant. Tinka – omluven,
slib složí na příštím plenárním zasedání).
Předsedající s. Kolísek přednesl a zdůvodnil návrh na předsedu
MNV s. Štěpána Ježka. Tento návrh doporučil poslanec s. Jaroslav
Kadlček za stranickou skupinu MNV, dále s. František Umlauf za
mandátovou komisi.
Za předsedu MNV Dolní Němčí byl s. Štěpán Ježek zvolen všemi
hlasy. Soudruh Ježek poděkoval za důvěru, převzal závěsný odznak
předsedy MNV a ujal se dalšího řízení schůze. Poslanec MNV s.
Kolísek Antonín složil slib do rukou zvoleného předsedy MNV s.
Ježka.
Předseda MNV s. Ježek provedl dále volbu dalších funkcionářů
MNV. Všichni navrhovaní funkcionáři a členové komisí byli zvoleni
všemi hlasy takto:
s. Josef Stojaspal
místopředseda MNV
s. Jan Mikoška
tajemník MNV
Členové rady MNV:
Ježek Štěpán
Dolní Němčí č. 217
Stojaspal Josef
č. 656
Mikoška Jan
č. 91
Andrlová Božena
č. 99

č. 474
č. 86
č. 454
č. 41
č. 642
č. 414
č. 332

Borýsková Anna
Fibichr Antonín
Kadlčková Marie
Kolísek Antonín
Říha Jan
Stojaspal Zdeněk
Tinka Antonín

Dále bylo zřízeno 7 komisí MNV, zvoleni předsedové,
místopředsedové, tajemníci a další členové komisí. Všichni byli
zvoleni všemi hlasy.
Komise finanční:
Pachola Zdeněk
Chovanec Josef
Martišová Filoména
Pěrka Miroslav
Stojaspalová Antonie
Hyblerová Helena
Válková Anežka

Dolní Němčí

Komise výstavby a územního plánování
Tinka Filip
Dolní Němčí
Ježek Antonín
Kolísek Antonín
Bršlica Josef
Stojaspal Antonín
Umlauf Ludvík
Kadlček Antonín
Kadlček Jan
ing. Zimčík Josef

č. 45 – předseda
č. 426 – místopř.
č. 178 – tajemník
č. 94 – člen – posl.
č. 114 – člen – posl.
č. 627 – člen – neposl.
č. 311 - člen – neposl.
č. 526 – předseda
č. 614 – místopředseda
č. 41 – tajemník
č. 47 – člen – poslanec
č. 180 – člen – poslanec
č. 248 – člen – poslanec
č. 612 – člen – neposlanec
č. 331 – člen – neposlanec
č. 104 – člen – neposlanec

Komise místního hospodářství a obchodu
Fibichr Antonín
Dolní Němčí č. 122 – předseda
Gál František
č. 243 – místopředseda
Kadlčková Marie
č. 132 – tajemník
Cmol Antonín
č. 502 – člen – poslanec
Daňková Ludmila
č. 633 – člen – poslanec

Umlauf Jaroslav
Zelinková Ludmila

č. 553 – člen – poslanec
č. 385 – člen – neposlanec

Komise sociální a zdravotní
Ježková Marie
Dolní Němčí
Tinka Miroslav
Kadlčková Ludmila
Mikulička Josef
Smetková Zdenka
Měchura Rostislav
Vatrtová Marie

č. 328 – předseda
č. 590 – místopředseda
č. 4 – tajemník
č. 629 – člen – poslanec
č. 604 – člen – poslanec
č. 434 – člen – neposlanec
č. 32 – člen – neposlanec

Komise ochrany veřejného pořádku
Umlauf František
Dolní Němčí
Kadlček Jaroslav
Bednařík Milan
Miklánek Josef
Dolní Němčí
Stojaspal Jaroslav
Matůš Jaroslav
Kadlček František

č. 261 – předseda
č. 46 – místopředseda
č. 532 – tajemník
č. 640 – člen – posl.
č. 577 – člen – posl.
č. 307 – člen – neposl.
č. 27 – člen – neposl.

Komise pro mládež a tělovýchovu
Přikryl Josef
Dolní Němčí
Slováček Josef
Koníčková Ludmila
Růžičková Alena
Uher Jan
Miloš Ludvík
Kadlček Antonín
Zmidloch Bohuslav
Kadlček Zdeněk

č. 339 – předseda
č. 621 – místopředseda
č. 649 – tajemník
č. 656 – člen – poslanec
č. 666 – člen – poslanec
č. 232 – člen – neposl.
č. 523 – člen – neposl.
č. 623 – člen – neposl.
č. 535 – člen – neposl.

Komise školská a kulturní
Valíčková Jarmila
Dolní Němčí
Bartoš Karel
Ježek František
Bobčíková Marta
Světinská Marie

č. 421 – předseda
č. 647 – místopředseda
č. 476 – tajemník
č. 411 – člen – poslanec
č. 567 – člen – poslanec

Zedníček Antonín
Janča Petr
Šohaj František
Martišová Ludmila

č. 575 – člen – poslanec
č. 639 – člen – neposl.
č. 399 – člen – neposl.
č. 57 – člen – neposl.

Plenární zasedání zřídilo následující správní komise, jejichž
řízením pověřuje radu MNV –
komisi pro brannou výchovu
a předsedou zvolilo s. Tinku Antonína, poslance MNV.
Sbor pro občanské záležitosti
předsedou byl zvolen s. Josef Stojaspal
další členové SPOZ:
Labovská Františka
místopředseda
Zimčíková Elena
tajemník
Mošťková Antonie
členové
Ingr Kliment
členové
Pavlicová Olga
členové
Zimčíková Ludmila
členové
Roušar Rudolf
členové
Slaník Josef
členové
Macků František
členové
V diskusi vystoupil mimo jiné zástupce ONV s. Řezníček, popřál
nově zvoleným poslancům do funkce hodně úspěchů.

JZD Javořina
JZD Javořina dosáhlo v roce 1981 za období svého sloučení a
vůbec své existence nejlepších hospodářských výsledků. V dojivosti
na dojnici 4 614 l mléka u cukrovky výnos 460q na ha a další výborné
ukazatele. Je v okrese Uh. Hradiště na 1. místě a řadí se mezi
nejpřednější družstva v ČSR.
Vyznamenání
Dokladem velmi dobré práce je „Čestné uznání“ pracovníkům
živočišné výroby od vlády ČSR a „Čestné uznání“ za hospodářské
výsledky.

Rok 1981 byl klimaticky složitý a kladl na lidi v prvovýrobě
značné nároky, na jejich pracovní obětavost, ale i na techniku.
Prověřil dokonale organizátorské schopnosti technických pracovníků,
přístup jednotlivých pracovníků k plnění svých úkolů.
Nerovnoměrný vývoj počasí ovlivnil zejména výsledky rostlinné
výroby. Rok 1981 potvrdil, že tam, kde byla vhodně volena druhová a
odrůdová skladba, kde byly správnou základní a odrůdovou
agrotechnikou vytvořeny optimální podmínky k vývoji plodin, byly
vlivy nepřízně počasí podstatně menší.
Obiloviny zaujímají největší výměru orné půdy, a to 910 ha, což
představuje 50% orné půdy. Byly pěstovány v následujících druzích:

pšenice ozimá
ječmen ozimý
ječmen jarní
oves

760 ha
15 ha
125 ha
10 ha

ø výnos
48,5 q/ha
47,6 q/ha
45,5 q/ha
41,0 q/ha

Plánovaná výroba obilovin byla 48 q/ha a tato byla splněna i přesto,
že byly pro obiloviny velmi nepříznivé podmínky. Důkazem je i to, že
v rámci okresu splnily výrobu obilovin jen dva podniky.
Víceleté pícniny byly pěstovány na 308ha, což činí 16,7% orné
půdy. Byl pěstován především jetel červený a vojtěška, které poskytují
dobré výnosy a kvalitní píci. Část zelené hmoty sloužila přímo ke
krmení, zbývající hmota byla z části sušena na úsušky. V roce 1981
bylo vyrobeno 213t vojtěšky a 100t jetelových úsušků. Zbývající část
zelené hmoty byla usušena na seno. Plánovaná výroba pícnin v zelené
hmotě byla splněna a překročena. Průměrný výnos u vojtěšky na ploše
185ha byl 101q sena/ha, u jetele červeného 90q sena, což činí ø 97,3q
sena na plán 80q sena po ha.
Dostatečné množství vyrobené zelené hmoty dává záruku krmivové
základně, a tím základní předpoklad dobré užitkovosti v ŽV.
50ha plochy jetele bylo ponecháno na semeno a bylo sklizeno 100q
osiva jetele červeného. U vojtěšky byla rovněž ponechána semenná
plocha, ale zde byl výnos velmi malý. V našich podmínkách se
semenářství vojtěšky nedaří, proto bude ponecháván na semeno jen
jetel.

Plochy nových podsevů, ale i staré porosty byly značně poškozeny
hrabošem polním. Část ploch byla ošetřena návnadou Stutox a Niva
zrnem. Na větší části ploch jetelovin byly natlučeny kolíky pro dravé
ptáky, kteří likvidují značné množství hraboše polního ke své obživě.
Trvalé travní porosty tvoří značné procento zemědělské půdy a to
24,3%. Jsou základním zdrojem výroby sena, pastvy pro skot, ovce a
část koní. Přestože rok 1981 byl málo příznivý pro růst trav,
plánovaná výroba byla překročena. Výnosem 42,7q sena po ha se naše
JZD řadí na 2. místo v rámci okresu. Pro zajištění zvýšení výnosů byla
provedena rekultivace na části ploch. Při obnově porostu jsou značné
problémy s osivem kvalitních trav, což komplikuje obnovu travních
porostů.
Výroba cukrovky byla v průběhu 6. pětiletky slabým článkem.
Proto byl zpracován program na intenzifikaci výroby cukrovky, který
byl splněn a konečný výnos 464q cukrovky po ha byl nejlepší
v okrese.
Dodávka cukrovky do cukrovaru byla splněna na 133%. Velkou
zásluhu na tom mají všichni pracovníci RV, kteří přistupovali
k jednotlivým úkolům velmi zodpovědně. Je třeba vyzvednout práci
žen při jednocení cukrovky, kdy ø řepy na 1ha byl 90 000 jedinců, což
je základní předpoklad dobrého výnosu bulev. Je však třeba zdůraznit
rozdílnou kvalitu práce na jednotlivých dílcích. Byl zakoupen nový
pneumatický stroj, který by měl zajistit optimální hustotu porostu po
zasetí a celkovou úroveň porostu vůbec.
Silážní kukuřice je základem krmné dávky ve formě silážní hmoty
v zimním období. Základním předpokladem dobré siláže je dostatečná
sušina rostlin při sklizni a důkladné dusání. Tyto podmínky byly
dodrženy a výsledkem byla velmi dobrá kvalita siláže. Silážní
kukuřice byla pěstována na ploše 281ha a dosažený výnos byl
297 q/ha, což odpovídá plánu. Rok 1981 byl pro pěstování kukuřice
velmi vhodný.
Při pěstování kukuřice jsou značné problémy s herbicidy, hlavně
proti prosovitým travám, které se nedají jiným způsobem likvidovat.
Zaplevelené porosty ježatkou komplikují sklizeň a zvyšují ztráty na
poli.

Česnek – úkol a plnění v roce 1981
skutečnost
plán
odrůda
ha q/ha celkem ha
q/ha
Záhorský
46,0 45,0
46,0 58,7
Moravan
15,5 45,0
15,5 58,0
Bzenecký pal. 3,5 45,0
3,5 55,4
Zimní celkem 65,0 45,0 2 930 65,0 58,3

celkem
2 700
900
194
3 794

Jarní Japo
Celkem

547
4 341

30,0 29,0 870
95,0 40,0 3 800

30,0 18,2
95,0

Při sledování výnosů u jarního česneku a spotřeby sadby na ha byl
výnos v minulých letech od 18 do 23 q/ha a sadba se zmnožila 2,5 až
3krát. Jen v roce 1980 se jarní česnek zmnožil 5krát a výnos dosáhl
40q z ha. Při ruční výsadbě dosahují drobní pěstitelé na záhumenkách
u jarního česneku zmnožení 6 až 9krát, podle roku a výsadby. To
ukazuje na obrovskou rezervu právě u tohoto česneku.
Je třeba dořešit linku na přípravu sadby, včetně moření, dosoušení,
skladování a celé manipulace s touto připravenou sadbou, úpravu
sazeče pro lepší uložení sadby do země, úpravu síťových bran a jiné
drobnější úkoly.
Výroba mléka
Cílevědomou organizátorkou prací vedení JZD v zabezpečování
dobré krmivové základny a nejlepších podmínek pro chov dojnic,
řádně prováděnou plemenářskou prací v praxi, kvalitní a odborně
odváděnou zootechnickou a ošetřovatelskou péčí bylo dosaženo za rok
1981 rekordu mléčné užitkovosti v okrese Uherské Hradiště 4 614
litrů. Druhé v pořadí JZD Polešovice nadojilo o 449 litrů méně a třetí
Vlčnov o 621 litrů méně. Tržnost vyrobeného mléka je rovněž vysoká,
činí 95,2%. Na 1ha zemědělské půdy bylo vyrobeno 1 401 litrů a
dodáno 1 333 l. Zlepšilo se zpeněžování mléka za resazulin a čistotu.
V 1. třídě bylo dodáno 92,8%, ve 2. třídě 7,2%. Přijatá opatření na
tomto úseku ve vybudování moderních chladíren a hmotná
zainteresovanost pracovníků kolem výroby mléka se ukázala jako
správná.

Největší nárůst užitkovosti byl zaznamenán v roce 1981 na
středisku Dolní Němčí. Jedním z důvodů proč se tak stalo, je přesunutí
nejlepších dojnic a pot. matek, tedy krav na II. a vyšší laktaci do K II,
které tak vytvořily v této stáji plemenné jádro stáda. Dále se zde
projevuje dobrá práce valné většiny dojiček, které se o dojnice velmi
dobře starají, což je patrné již při běžném nahlédnutí do stáje.
Plnění plánu:
fa Dolní Němčí
výroba mléka
výroba na kus a den
výroba na dojnici
dodávka mléka
JZD celkem
výroba mléka
výroba na kus a den
výroba na dojnici
dodávka mléka

skut. 1980
1 219 394
10,71
3 920
1 163 694

plán 81
1 260 640
10,27
3 748
1 194 640

skut. 81
1 514 332
12,32
4 497
1 447 732

++ 253 692
+ 2,05
+ 749
+ 253 092

3 128 773
11,83
4 330
2 962 273

3 018 000
11,32
4 132
2 165 000

3 333 392
12,64
4 614
3 172 192

+ 315 392
+ 1,32
+ 482
+ 307 192

Plnění výroby hovězího masa – přírůstky za rok 1981
skut. 1980 plán 81
Celková výroba 6 919,42 6 589,80
Přírůstky:
fa Dolní Němčí skut. 1980 plán 81
telata
0,826
0,690
jalovice
0,744
0,680

skut. 81
+6 851,35 + 261,55
skut. 81
+0,895
+ 0,205
0,681
+ 0,001

Plnění výroby vepřového masa – přírůstky za rok 1981
skut. 1980 plán 81 skut. 81
+Výroba vepřového masa 2 016,66 1 775,0 1 886,08 + 111,08
Přírůstky:
fa Dolní Němčí
vepř. žír
0,577 kg 0,565 kg 0,570 kg + 0,005kg

Ve výrobě vepřového masa byly přírůstky v minulém roce úspěšné
(1981). Přesto bude JZD s vepřovým žírem končit, a to pro vysoký
investiční náklad, který by bylo nutno vložit na rekonstrukci a opravu
vepřína a nedostatek vlastních zdrojů jádrovin.
Plnění dodávek masa 1981
plán 81
Maso celkem 5 120
Jatečný skot 3 500
Jateční vepři 1 600
Telata
50
Ovce
60

skut. 81
5 899
3 817
1 976
13
93

++ 689
+ 317
+ 376
- 37
+ 33

%
113,2%
109,0%
123,0%
26,0%
155,0%

Splnění a překročení dodávek masa bylo v souladu se splněnými
přírůstky zvířat. Překročení vepřového masa bylo provedeno na
základě nutnosti snížení početních stavů. Za rok 1981 bylo prodáno
238 ks krav, z toho 42 na NP, 24 ks jalovic, 408 ks býků, z toho na NP
24 ks. Dále bylo prodáno 83 ks prvotelek k dalšímu chovu a 20 telat
do odchovny stanice kontroly výkrmnosti. % brakování krav k jateč.
účelům je 32,9%, procento vyřazování krav včetně prodaných je
44,4%.
Bylo dodáno 71 ks prasnic a 1 647 jat. prasat o průměrné
porážkové váze 108,6kg.
Teletník
Celkový chod na velkokapacitním teletníku lze hodnotit velmi
kladně. Dosažené výsledky, ať již ekonomické nebo zootechnické,
jsou jedny z nejlepších v kraji, zvláště když vezmeme v úvahu úzké
stáří prodávaných telat, které v průměru nedosahuje 6 měsíců.
Kapacita teletníku v některých obdobích nestačila krýt nabídku.
Složitost v provozování způsobil nedostatek úsušků do tvarované
doplňkové směsi a nepochopení kooperujících JZD vedlo ke složitým
dlouhým jednáním.
Za rok 1981 se nakoupilo 2 808 ks telat a odprodalo 2 875 ks. Úhyn
včetně konfiskátů činil 23 ks, což je 0,82%. NP a prov. selekce 44 ks,
což je 1,57%.

Chov ovcí
Rok 1981 lze hodnotit v chovu ovcí jako úspěšný. Narodilo se 213
kusů jehňat, uhynulo 6 ks, to je 2,81%, většina jehňat byla prodána
jako jehňata z intenzivního výkrmu za velmi slušnou cenu. Nastříháno
bylo 2 631 kg vlny proti plánovaným 2 000kg. Také zdravotní stav se
jevil jako dobrý. Ošetřovatelská péče je na dobré úrovni.
Výstavba
Přes určité těžkosti spojené s rozestavěností a s dodávkami
technologií měla investiční výstavba dobré tempo. Stavební skupina
prováděla údržbu a výměnu zastaralé vodovodní sítě, přípojky
elektroinstalace, konstrukce silážních žlabů a podobně. Byla
dokončena granulační linka, dílny pro jednotlivá řemesla a sklady
náhradních dílů ve Slavkově. Pokračovalo se na výstavbě
údržbářského střediska ve Slavkově v hodnotě 3,5 mil. Kčs. Prakticky
hotová je první část skladovacího areálu obilí v Dolním Němčí, a to
silo na 1 400 tun + příjmová kapacita. Je ukončena spodní stavba
garáží a skladu česneku. Celkově se prostavělo v roce 1981 7,5 mil.
Kčs.
Stabilizace kádrů
Na kádrovém personálním úseku se vedení v roce 1981 zaměřilo na
stabilizaci mladých a kvalifikovaných pracovníků a doplňování
členské základny jen výběrem dobrých a svědomitých pracovníků do
prvovýroby. Celkem bylo přijato 30 pracovníků, a to převážně žen do
přidružené výroby se záměrem výpomoci v rostlinné výrobě, hlavně
při sběru česneku, kde pracují ponejvíce ženy v poproduktivním věku.
To dokazuje i to, že členská základna má celkem 806 členů, z toho jen
458 trvale činných. Potěšující ovšem je, že u trvale činných
pracovníků je průměrný věk 41 let, což je v málo kterém JZD.
Soc. zabezpečení
Oblast sociálního zabezpečení družstevníků představuje
významnou oblast, ve které je realizována politika social. státu. Na
sociální zabezpečení družstevníků představuje částka na jednoho člena
6 371.-Kčs, celkem JZD přispělo částkou 2 918 000.-Kčs. Toto
opatření umožňuje dosáhnout starobních důchodů na úrovni státních
pracujících nár. hospodářství. V roce 1981 odešlo jak do starobního,
tak invalidního důchodu 16 členů s průměrným důchodem 1 231.-Kčs.
Dále v roce 1981 bylo vyplaceno na nemocenských dávkách
575 000.-Kčs, což představuje 5 889 dní nemocí, 1 010 dnů bylo

zameškáno pro pracovní úrazy a 1 041 dní pro ostatní úrazy.
V přepočtu na pracovní fond to představuje, že 30 lidí v průměru
nepracovalo po celý rok. Za vyšetření u lékaře byla vyplacena částka
55 000.-Kčs.
V průběhu roku 1981 provedla sociální komise návštěvu 55
nemocných členů. Příspěvky k důchodům byly vyplaceny ve výši
125 000.-Kčs. Dále byla zabezpečena externí lázeňská péče v lázních
Ostrožská Nová Ves pro 22 členů a zakoupeno 22 poukazů.
Na závodní stravování bylo z prostředků JZD uhrazeno
136 000.-Kčs. Sociální komise udělila 4 důtky za porušení léčebného
režimu ze strany nemocných. Je nutno vzpomenout a ocenit kladný
vztah k dárcovství krve. V roce 1981 darovalo 48 členů JZD krev a 13
členů darovalo krev více jak 5x. Dva členové jsou nositeli bronzové a
s. Fojtíková stříbrné Jánského plakety.
V roce 1981 vybudovalo JZD vlastní rekreační středisko u
termálního koupaliště v Čalově, kde se už rekreovalo 120 členů.
Mimo to bylo vysláno 85 členů na tuzemskou výběrovou rekreaci a
byly uspořádány 4 zájezdy po republice. Letní pionýrské rekreace se
zúčastnilo 54 dětí členů JZD.
Mechanizace
Úsek mechanizace patří v rámci sloučeného JZD mezi rozhodující
hlavně proto, že se významně podílí na výsledcích jak rostlinné, tak i
živočišné výroby. V průběhu roku 1981 zde pracovalo 92 pracovníků,
z toho 51 traktoristů a řidičů a 27 opravářů. Za 6 – ti leté období se
podařilo stabilizovat dostačující počet schopných a převážně mladých
pracovníků, kteří jsou schopni zabezpečovat i ty nejnáročnější úkoly.
Mimo vynaložené úsilí a obětavost pracovníků se dobrých pracovních
výsledcích do značné míry podílí též dobře připravená a doplňovaná
technika. Dá se říct, že ve vybavování nejnovější zemědělskou
technikou patří naše JZD za poslední 3 roky mezi přední závody
v okrese. V roce 1981 byla technika doplněna několika rozhodujícími
stroji, mezi něž patří obilní kombajn E 516, autocisterna CAS – 10,
universální secí stroj na cukrovku a kukuřici – Pneumasem II, traktory
nové řady 70, apod.
Ekonomické výsledky
V ekonomických výsledcích dosažených v roce 1981 se příznivě
projevilo splnění všech ukazatelů na úseku rostlinné a živočišné

výroby a také splnění záměrů plánu přidružené výroby a investiční
výstavby.
Zemědělská výroba našeho JZD převedená do ekonomických
kritérií je hodnocena jako vysoká. Svědčí o tom především hodnota
výkonů na 1ha zemědělské půdy, která činí 31 644.-Kčs a hodnota
hrubé produkce 21 548.-Kčs. Tito ukazatelé intenzity řadí naše JZD na
čelné místo v rámci okresu.
Důslednou realizací specializačních záměrů na úseku rostlinné
výroby, která je specializačních záměrů na úseku rostlinné výroby,
která je specializována na výrobu česneku, obilovin a výrobu
objemných krmiv pro rozsáhlou živočišnou výrobu se projevilo v tom,
že úsek rostlinné výroby se rozhodujícím podílem, tj. téměř 2/3
podílel na tvorbě čistého zisku. Z jednotlivých plodin patří primát
výrobě česneku, kde stabilizované výnosy přes 4 tuny z hektaru
vytvářejí pro celé družstvo příznivou ekonomickou základnu.
Ze sklizně roku 1981 bylo odprodáno 19,5 vagónů česneku
národnímu podniku Fruta při průměrné ceně za 1 kg. Včetně příplatků
24.40Kčs, národnímu podniku Zelenina 10,3 vagónů při průměrné
realizační ceně za 1 kg 34,16Kčs a národnímu podniku Sempra 4,6
vagónu sadbového česneku při průměrné ceně 41,66Kčs.
Dokladem toho, že v roce 1981 převládaly pozitivní výsledky, je
překročení plánovaného zisku o 722 000.-Kčs, když dosažený zisk
činil 7 716 tis. Kčs, což představuje na 1ha zemědělské půdy
3 179.-Kčs. Celkové zdroje k rozdělení byly překročeny o 1 037 tis.
Kčs. Tyto skutečnosti se projevily i v celkové finanční situaci
družstva, které se v porovnání s rokem 1980 zlepšilo i přesto, že byl
splacen úvěr ve výši 0,5 mil. Kčs dále zaplaceny podíly za nákup telat
ve výši 1,2 mil. Kčs. Naše JZD patří mezi 5 v okrese, která skončila
k 31,12. 1981 hospodaření bez úvěru. Rezervní fond pokrývá více jak
55% nákladových odměn.
Ekonomické výsledky dosažené v roce 1981 potvrdily správnost
nastoupené cesty ve specializaci na chov skotu v živočišné výrobě,
která bude od r. 1982 výrazně cenově preferována.

Svit
Hospodářská činnost provozu 4 200 Dolní Němčí v roku 1981
Prováděcím plánem byl provozu stanoven úkol vyrobit 1 316 600
párů obuvi, tj. o 10 000 párů více jako stanovil plán v roku 1980.
Dosažená skutečnost 1 317 250 párů znamená splnění daného úkolu
na 100,05%. V hodnotovém vyjádření byl plán výroby zboží na rok
1981 126 miliónů Kčs – skutečnost 127 242 000.-Kčs.
Výroba dle odběratelů: SSSR – 1 269 800 párů tj. 96,4%
z celkové výroby
(kapit. státy) KS – 3 380 párů, tj. 0,3% z celkové
výroby
Tuzemsko – 44 070 párů, tj. 3,3%
z celkové výroby
Průměrná denní kapacita se zvýšila na 5 009 párů z 5 003 v roce
1980, jelikož byly u dílny 4 201 zařazovány vzory s denní kapacitou
1 300 párů. Plnění plánu bylo rovnoměrné u všech dílen po celý rok.
Pro rok 1981 bylo v provozu 4 200 rozepsáno 14 sobotních směn a
v každém čtvrtletí ještě jeden plán rozpuštěn. Na tyto směny bylo
celkem rozepsáno 61 600 párů obuvi.
V roce 1981 byla vyráběna pánská obuv ve 39 vzorech. Na každou
dílnu připadlo ø 10 změn za rok, 26 změn bylo středních 1 změna
lehká. Počet vzorů proti roku 1980 se zvýšil o 2. V roce 1981 byly
vyráběny také náročné vzory a z tohoto důvodu došlo k vyplácení
obtížnostních doplatků, které činily 20 600 párů.
Kvalita výrobků v průběhu celého roku 1981 vykazovala průměr,
který odpovídal požadavkům odběratele. Pokles kvality se vyskytoval
hlavně při změnách vzorů, často při změnách materiálů a barev, dále
nedodržením technologie, při velké nemocnosti – nedostatek
pracovních sil, hlavně na odpolední směně.
V průběhu celého roku se projevovaly vady z manipulace –
nevhodný materiál na předepsaný vzor, výsek vadně manipulovaný,
nespárovaný co do jakosti a barev apod. Vady se vyskytovaly i v šicí a
spodkové dílně.

Hromadné reklamace se v roce 1981 nevyskytovaly. Ekonomický
dopad jednotlivých ztrát na reklamační činnost se projevil ztrátou na
hospodářském výsledku jednotlivých oddělení.
Za rok 1981 byl zaznamenán rovněž růst průměrného výdělku na
pracovníka. Oproti roku 1980 nastalo zvýšení o 58Kčs. Zvýšení
nastalo v důsledku vyplácení různých příplatků stabilizačních – např.
za druhé směny.
Hrubá mzda dle měsíců, průměrné výdělky – 1981
vypl. mzda
leden
1 218 042
únor
1 308 687
březen
1 307 231
duben
1 276 337
květen
1 096 548
červen
1 129 827
červenec 1 241 454
srpen
1 093 021
září
1 140 762
říjen
1 216 030
listopad 1 265 445
prosinec 1 145 772
celkem 14 439 156
rok 1980 13 752 672
rozdíl
+ 686 480

ø prac.
464
467
464
462
460
453
463
465
468
471
469
473
465/5 579
456/5 469
+ 9/110

ø výdělky
2 625
2 802
2 817
2 762
2 382
2 492
2 681
2 350
2 437
2 581
2 698
2 422
2 588
2 530
+ 58

Kárná opatření byla v roce 1981 udělena 25 pracovníkům. Z toho
11 pracovníkům byla udělena důtka a u 14 pracovníků byly kráceny
prémie. V převážné většině se jednalo o porušování pracovní kázně a
neplnění pracovních povinností. Dělníkům bylo uděleno kárné
opatření v 16 případech a v 9 případech technicko hospodářským
pracovníkům.
Ochrana socialistického majetku
V průběhu roku 1981 byly provedeny kádrové změny v obsazení
členů závodní stráže. Jeden člen byl trestnou činnost odsouzen a ve
výkonu trestu, z tohoto důvodu byl z funkce člena ZS odvolána a za

něho byl přijat nový člen. Věkový průměr u členů ZS je 56 roků.
V průběhu roku mimo výše uvedený přestupek nebyl zjištěn žádný
případ odcizení socialistického majetku.
Socialistická soutěž
V provozu pracovalo v roce 1981 11 kolektivů BSP, celkový počet
je 209 členů. Pět kolektivů obdrželo titul BSP a 6 kolektivů o titul
soutěží. BSP se svou iniciativou podílí na dobrých hospodářských
výsledcích svých oddělení. Příkladně si vedou kolektivy šicích dílen,
které vypomáhají provozu Veselí nad Mor. vyrovnávat zpoždění a do
konce r. 1981 pro ně ušily 90 000 párů nártů. Dobře si vedly i další
kolektivy, např. BSP oddělení 4 220 nasbírala 30q papíru, BSP 4 201
šicí odpracovala 230 brig. hodin na pomoc JZD při sklizni česneku,
BSP manipulace formou osobních účtů úspor ušetřila 729 310Kčs, na
stavbě MŠ členové odpracovali 150 brig. hodin a v provozu při úpravě
nové telef. ústředny 100 brig. hodin.
V roce 1981 byly uzavřeny závazky provozní, dílenské, kolektivů
BSP a jednotlivců. Byly zaměřeny hlavně na zajištění plynulého
chodu výroby a rovnoměrné plnění plánovaných úkolů, zvýšení
kvality obuvi, hospodárné zpracování materiálu, úspory materiálu, el.
energie a paliva, zaučení pracovníka na další operace apod. Závazky
za rok 1981 byly splněny. Na odděleních bylo plnění vcelku plynulé a
rovnoměrné. Výroba obuvi v párech byla splněna na 100,05%, výroba
zboží na 101%. Za rok 1981 měl provoz 1 484 reklamovaných párů
obuvi za 155 798Kčs. Oproti r. 1980, kdy bylo reklamováno 2 621
párů, je to snížení o 1 137 párů, v Kčs o 108 663.-. Hospodářský
výsledek byl splněn na 101,6%. Na úseku KSR bylo podáno 11 NL a
1 ZN a přínos je 281 158Kčs. Na rozběhových doplatcích bylo
ušetřeno 90 753Kčs, přínos na kvalitě činí 309 274Kčs. Za rok 1981
bylo ušetřeno 21 224 Kwh el. energie a 94 t uhlí a koksu. Pracovníci
provozu odpracovali celkem 4 855 brig. hodin, z toho 590 hodin na
zlepšení prac. prostředí, 1 340 hod. na stavbě nové mateř. školy, 550
hodin na pomoc JZD při sklizni česneku, 2 375 hodin při úpravách
veřejného prostranství.
Na provozu proběhlo 8 krátkodobých soc. soutěží. Soc. soutěž o
nejlepší dílnu provozu, soutěž o nejlepší šicí a spodkovou dílnu
kvality, soutěž o nejlepšího pracovníka TK šicích a spodkových dílen,

soc. soutěž o nejlepšího mistra, krátkodobá soutěž v manipulaci,
soutěž „Jarní úklid“, soutěž o nejlepšího zlepšovatele a navrhovatele.
Organizované soc. soutěže mají významný vliv na kvalitu, na co
nejkratší zapracování pracovníků u jiných operací, na co nejlepší
provedení operací ve spodkových a šicích dílnách a v manipulaci, na
přípravu výroby, rovnoměrné plnění a odvádění.

ZVS
Závod 03 – Sušárna
Plánovaná výroba úsušků byla za rok 1981 splněna na 109,5%. Na
zvýšené výrobě se podílí hlavně výkony sušárny v Topolné, kde se
vyrobilo 6 197 tun úsušků. Ke zlepšení výrobních výsledků přispělo
zajištění řízků, kterých se usušilo 1 319 tun. Usušil se větší podíl
vojtěšek a bobu, takže se sušárny využily pro získání kvalitních
úsušků.
Spotřeba LTO na 1 tunu úsušků činila 0,26 tun, snížení proti roku
1980 činilo 0,01 tun. Spotřeba plynu na tunu úsušků se rovněž snížila,
činila v roce 1981 329,15 m3.
Výroba krmných směsí zaznamenala pokles. Plán se splnil na
93,8% a proti roku 1980 se vyrobilo o 501 tun menší množství krmiv.
Důvodem pro pokles výroby je nedostatek zrnin a hlavně úsušků u
členských organizací.
Pro doplnění výroby a hlavně pro zajištění plánu roku 1982 ve
výkonech, se provedlo odzkoušení výroby krmiv za použití slámy.
Výsledky byly uspokojivé, ovšem další rozvoj této výroby je
ovlivňován limity nafty, takže nelze provádět dovoz slámy z okolních
JZD.
Plánované výkony závod splnil na 100,1%. Proti roku 1980 je to
sice pokles, ale při nesplnění výroby směsí byl výpadek nahrazen
vyšší výrobou úsušků.
plán 81
Výroba krmných směsí celkem 8 000
z toho pro dojnice
6 000
ostatní skot
2 000

skut. 81
%
7 505
93,8
6 031
104,4
1 274
63,7

krmných doplňků

plán 81
Výroba sušárenských výrobků 9 500
z toho bílkovinné
5 180
glycidové
3 620
řízky
700
tukování vojtěšky
180

200
skut. 81
10 407
5 758
3 330
1 319
111

% plnění
109,5
111,2
92
188,4
61,7

Počet pracovníků v roce 1981 činil 69, průměrná mzda 2 740Kčs.

ZDŠ
Celková charakteristika školního roku
Školní rok 1980 – 81 byl rokem velmi náročným. Kromě běžných
úkolů bylo nutno dosáhnout větší političnosti školy, výraznějšího
zapojení učitelů, zaměstnanců i žáků do politického, společenského,
kulturního, sportovního i zájmového života obce Dolní Němčí a
přiškolených obcí. Tento úkol byl splněn. Nástupem k jeho splnění se
stal nácvik a provedení skladeb ČSS 1980. Aktivita přešla ze
sportovního pole do oblasti politické a tak kromě oslav znárodnění,
vzniku státu, říjnové revoluce, únorového vítězství pracujícího lidu,
dále oslav 1. máje a Dne vítězství se škola podílela na přípravě
důstojných oslav 60. výročí založení KSČ a na organizaci voleb do
všech stupňů zastupitelských orgánů. Zde je nutno zdůraznit, že
z nabídnutých 12 typů pro poslance bylo použito čtyř. Do nového nár.
výboru byli 5. a 6. června 1981 zvoleni ss. Valíčková, učitelka 1. – 4.
ročníku, Antonie Stojaspalová – vedoucí školní jídelny, Božena
Andrlová – kuchařka a Alena Růžičková – skupinová vedoucí PO
SSM. Dobře bylo využito oslav i voleb k písemným a rukodělným
pracem. Řada z nich posloužila k popularizaci školní práce na
veřejnosti právě ve dnech voleb a setkala se s příznivým ohlasem
veřejnosti.
Nová výchovně vzdělávací soustava překročila práh nižšího stupně
a postoupila do pátého ročníku. Také tradičním způsobem vyučovaní
žáci překlenuli tuto hráz a vstoupili do šestého ročníku. Přechodu žáků
z jednoho na druhý stupeň byla věnována zvýšená pozornost.
Projevovala se především tím, že v nejvyšším ročníku nižšího stupně

vyučoval sice omezený, přece však zvýšený počet učitelů, zatím co po
přechodu v úvodním ročníku byl počet vyučujících omezen na
nejnižší možný stav při dodržení požadavku aprobované výuky.
Třídními učiteli byli ustanoveni ti, kteří dávali záruku kvalitní
výchovné práce s nově utvořenými kolektivy dětí. Z řad rodičů, ani
žáků nedocházelo k negativním připomínkám, žáci se na vyšším
stupni brzy zabydleli. Problémy pociťovali spíše vyučující, kteří přece
jenom nebyli zvyklí pracovat s dětmi o rok mladšími a vyžadovat od
nich samostatnější práci.
Zahájení a organizace školního roku
Od 1. září 1980 byla organizačně zařazena pod ředitelství ZDŠ
v Dolním Němčí i jednotřídní ZŠ v Boršicích u Blatnice. V této škole
byli v jedné třídě vyučováni žáci prvního a druhého postupného
ročníku. Starší děti dojížděly autobusem do Dolního Němčí.
Prázdniny byly věnovány běžným opravám, aby školní rok mohl
plynule, bez závad probíhat. Byla dokončena výstavba teplovodního
kanálu mezi kotelnou ZDŠ a budovou nové MŠ. V zimě byla budova
MŠ již otápěna, aby řemeslníci mohli pokračovat ve vnitřních pracích.
Malba některých tříd a prostor školy byla včas ukončena, uklizečky
zvládly úklid, k zahájení školního roku byla škola s veškerým
zařízením připravena k provozu.
Výstavba čistící stanice pro plaveckou učebnu byla obohacena
dalšími dodávkami základního zařízení, nedošlo však bohužel k jeho
instalaci. Bylo to způsobeno především nedoděláním rozvodu vody,
topení a elektřiny.
Slavnostní zahájení se jako v minulým letech uskutečnilo 1. září na
školním dvoře. Kromě žáků a učitelů se této slavnosti zúčastnili i
zástupci politického a veřejného života v obci.
Program zahájení se nelišil od loňského. Po vstupu do budovy
vyslechli žáci projev ministra školství s. M. Vondrušky. Třídní učitelé
seznámili žáky s režimem školy, ukázali jim šatny, upozornili na
dodržování kázeňského řádu, vyzvali žáky k plnění pracovních
povinností apod.
2. září bylo zahájeno řádné vyučování.
Ve školním roce se neodehrálo nic mimořádného co by vážně
narušilo chod školy. V posledním měsíci se však kvalita vody
v bazénu zhoršila natolik, že by mohlo dojít k infekčnímu onemocnění
dětí, a proto byl provoz na zbytek roku uzavřen. Podle sdělení

okresního hygienika je znovuotevření plavecké učebny podmíněno
dobudováním čistící stanice.
Zimní prázdniny trvaly od 22.12. 1980 do 4.1. 1981, jarní od 14. do
22. března 1981. Školní rok byl uzavřen vydáním vysvědčení dne 30.
června 1981.
Slavnostní ukončení školního roku bylo opět provedeno za
slunného počasí na školním dvoře za účasti zástupců MNV, ZO KSČ,
Sušárenského sdružení, Svitu, JZD Javořina, NF, ŠKK MNV, SOZ a
SRPŠ.
Vycházející žáci před posledním odchodem ze školy navštívili
s třídními učiteli místní hřbitov a položili květy k pomníku obětí I.
světové války. Nejlepší žáci školy Eva Tinková z 8.A a Monika
Labovská z 8.B byly vyfotografovány pro archiv školy a obdržely za
svou příkladnou školní i mimoškolní činnost knihu. Také dva nejlepší
žáci každé třídy byli odměněni knihou a úspěšní reprezentanti školy
obdrželi diplomy za pěkné umístění v soutěžích.
Organizace školy
Ředitel: Vlastimil Novák
Zást. ředitele: Marie Bukvicová
Třída
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
1. – 4.
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VI.C

chlapci
11
10
12
16
15
17
16
15
14
126
19
18
15
13
13

dívky
15
15
18
10
12
12
12
19
21
134
18
18
12
12
12

celkem
26
25
30
26
27
29
28
34
35
260
37
36
27
25
25

třídní učitel
Marie Ingrová
Jarmila Jankových
Marie Multánová
Květoslava Sváčková
Rostislav Mančík
Olga Pavlicová
Kliment Ingr
Jarmila Valíčková
Josef Valíček
Jana Mitáčková
Helena Leblochová
Ivana Kočárová
Zdeňka Hájková
Josef Kučera

VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
V. – IX.
I. – IX.

14
14
22
22
10
160
286

16
14
14
16
17
149
283

30
28
36
38
27
309
569

Jiřina Dufková
Zdena Fabiánová
Anna Stašková
Marie Jančová
Jan Nemrava

Bez třídnictví: Josef Bartoš, Stanislav Šula, Emilie Motyčková,
Ludmila Slašťanová.
Vychovatel DM: Petr Staník
Skupinová vedoucí PO SSM: Alena Růžičková
Změny během školního roku:
Dne 16. září 1980 dovršila důchodový věk s. Ludmila Slašťanová.
O důchod si zažádala k 1.7. 1981.
Dne 6. prosince 1980 se dožil 60. let s. Petr Staník. O důchod
požádal k 1.7. 1981.
Třídnictví v 6.C třídě bylo k 1.11. 1980 převedeno na s. Šulu, s.
Kučera zůstal do konce školního roku bez třídnictví.
K dalším změnám trvalejšího charakteru v průběhu školního roku
nedošlo.
Odborné pracovny se na škole vžily a jsou všemi učiteli dokonale
využívány. Také nová odborná pracovna pro 1. – 4. ročník byla učiteli
přijata kladně a průzkum jejího využívání, stejně jako použití
instalovaných přístrojů ukázal, že zvolený směr v budování
jednoúčelových pracoven byl stanoven správně.
Výše uvedené důvody vedly k zamyšlení, jak zlepšit možnosti
kvalitní výuky a dalších odborných předmětech na vyšším stupni
školy. Bylo rozhodnuto zaměřit se na postupné vybudování odborné
pracovny společenskovědní (pro Z a ON) a literární. Údržbář školy s.
Martiš začal s budováním technického zařízení pro obě učebny. Šlo
především o spouštěcí agregát promítacích přístrojů, o ozvučení
učebny, o vybudování zatemnění apod. Jeden z rodičů souhlasil
s ofotografováním atlasu světa na barevný diafilm a výrobu
diapozitivů. V průběhu hlavních prázdnin dojde k instalaci zařízení do
nynější učebny branné výchovy.

Police pro literární pracovnu vyrábí stolárna místního JZD
Javořina. Splní – li družstvo svůj slib a regály dodá, vyvine škola
maximální úsilí na urychlení zřízení uvedené pracovny a její využití
v každodenní práci.
Topič školy s. Stojaspal zhotovil pro pracovnu fyziky kovové rámy,
které usnadňují použití pomůcek pro výuku elektromontážních prací.
Praktická cvičení v této disciplině mohou žáci provádět v kovodílně,
v níž byly provedeny s. Martišem rozvody proudu na 24V
s vyvedením do zásuvek až na pracovní stoly. Zásluhu na vybudování
tohoto zařízení má také učitel dílen s. Bartoš, který s žáky vyrobil 13
panelů. Tentýž učitel zabezpečil i výrobu a montáž zařízení pro
odkládání tabulových pomůcek pro výuku geometrie.
Obě knihovny, žákovská i učitelská, byly zásobovány novými
výtisky. Činnost žákovské knihovny pod vedením s. Ingra byla
pravidelná a přilákala větší počet žáků než v uplynulém roce. Činnost
učitelské knihovny, vedené s. Staníkem možno označit za nárazovou.
Značné problémy měla škola i školní jídelna s častými poruchami
v dodávce pitné vody. Urgence a naléhání školy, aby se obnovilo
čerpání vody ze školních studní nevedlo k pozitivním výsledkům.
Další problémy má škola s telefonním spojením. Jedna linka (s
podvojkou pro ŠJ) bez místní ústředny nevyhovuje tak rozsáhlému
zařízení.
Za bezporuchový chod všech zařízení vděčí škola svému údržbáři s.
Martišovi. Také topič s. Stojaspal se osvědčil a v závěru roku opravil
všechny praskliny omítky, takže po vymalování bude škola opět jako
nová.
Ke dni učitelů 1981 obdržely za svou kvalitní práci vyznamenání
tyto soudružky:
Multánová Marie
Stojaspalová Antonie
Byla provedena oprava a výměna vadných radiátorů v celkové
částce 35 000Kčs.
Při inventarizaci školního majetku bylo zjištěno, že veškerý
majetek školy činí k 31.12. 1980 2 358 568.-Kčs.

PO SSM
Skupinová vedoucí s. Olga Kovářová se rozhodla pro studium
učitelství a byla nahrazena místní občankou, absolventkou SUPŠ
v Uh. Hradišti s. Alenou Růžičkovou.
Pod jejím vedením bylo organizováno celkem 338 pionýrů a jisker.
Poprvé byly všechny oddíly obsazeny dospělými oddílovými
vedoucími. Úroveň práce oddílů stoupla, činnost se stala zajímavější a
pro děti poutavější.
Velmi dobře byl zorganizován slavnostní slib pionýrů a jisker,
který se uskutečnil v neděli 10. května 1981 za značné účasti rodičů,
veřejných a politických pracovníků. Průvodu se zúčastnila i dechová
hudba JKK, která svým vystoupením oživila a zpopularizovala tento
významný akt.
Soudružka Leblochová uskutečnila čtrnáctidenní autobusový
pobytový zájezd v Bulharsku u Černého moře, s. Růžičková
uskutečnila dvoudenní putovní tábor a PT ve Strání na Žabce ve dnech
25.7. – 4.8. 1981.
Družba se školami, dopisování, patronáty
ZDŠ udržuje již několikaleté družební styky se slovenskou školou
v Trenčíně – Kubre. V uplynulém školním roce byla společná činnost
zaměřena především na sportovní pole a na dopisování. Vzájemná
návštěva celých pedagogických kolektivů se neuskutečnila.
Žáci školy si ve zvýšeném počtu dopisovali s dětmi Sovětského
svazu. Celkem 164 dětí udržovalo pravidelný písemný styk se svými
sovětskými přáteli.
Patronátní činnost byla přibližně na stejné úrovni jako v dřívějších
letech. Písemné patronátní dohody byly uzavřeny se Svitem –
provozovnou v Dol. Němčí, s JZD Javořina v Dolním Němčí, s VB
Nivnice.
Vzájemnou spolupráci udržovala škola dále s LM Autopal Hluk,
s BSP Svit, která převzala patronát nad I.A třídou, s ÚNZ Dolní
Němčí. Uvedená činnost byla škole velmi prospěšná. Také styky se
společenskými organizacemi přinesly žákům školy mnoho
pozitivního.

MŠ I.
Školní rok 1980 – 81 byl slavnostně zahájen 1.9. 1980 s počtem 32
dětí nejmladší věkové skupiny.
Z funkce ředitelky školy byla uvolněna s. Zdena Vidrmanová a
novou ředitelkou byla jmenována Marie Kupcová. Nastoupila
kvalifikovaná učitelka Eva Trýsková – absolventka nádstavbového
studia SPŠ v Kroměříži.
Stravování dětí převzala ŠJ při ZDŠ v Dolním Němčí a dovoz
stravy zajišťovala Anna Gálová. Školnice Marie Pitnerová ve své
funkci nadále zůstala.
Během školního roku přešly 5 – ti leté děti na MŠ II., do třídy
předškolních dětí. Stav byl doplněn novými mladšími dětmi. V září
bylo zapsáno 32 dětí, v únoru jen 28, v březnu byl stav doplněn na 30
dětí. Značné potíže nastaly s výměnou kotle na naftové topení za kotel
na tuhá paliva. Odpovědným přístupem školnice M. Pitnerové, která
zastávala i funkci topiče, se podařilo situaci zvládnout.
Při spolupráci s rodiči se osvědčila přímá ukázka výchovného
zaměstnání, která měla mezi rodiči velký ohlas. Rodiče se podíleli na
opravě hraček a úpravě zahrady MŠ.
Byla obnovena patronátní smlouva se závodem Svit a škole byl
poskytnut příspěvek 1 200Kčs na hračky a pomůcky pro výchovnou
práci.
Kladně lze hodnotit i spolupráci s MNV a škol. a kult. komisí.
Ukazuje se nutnost popularizace práce MŠ na veřejnosti, aby se
pedagogická práce a funkce MŠ dostala na patřičné místo, což je
důležité při uplatňování nového pojetí výchovné práce.

MŠ II.
V pondělí 14.9. 1981 zahájila provoz nová MŠ II. Předání nové
budovy k užívání se uskutečnilo v neděli 13.9. 1981 za přítomnosti
tajemníka OV KSČ pro ideologickou práci v Uh. Hradišti, s. Josefa
Náplavy, dále byla přítomna delegace ONV vedená místopředsedou
ONV Dr. Janem Šimoníkem, delegace n.p. Svit Gottwaldov vedená
kádrovým a personálním náměstkem s. Frant. Gajdošíkem, delegace
opravárenského závodu Svit vedená ředitelem s. Bardodějem, zástupci

NV Hluk, Nivnice, Slavkov, Horní Němčí, Boršice u Blatnice,
zástupci MNV Dolní Němčí, další hosté a občané.
Otázkám rozvoje školství věnuje naše společnost velkou pozornost.
Jedním z konkrétních úkolů je vytvořit podmínky k tomu, aby do sítě
MŠ bylo zařazeno alespoň 85% dětí ve věku od 3 do 6 let. Z tohoto
záměru vycházely i místní orgány a proto vynaložily maximální úsilí
k tomu, aby toto opatření bylo v naší obci realizováno.
Uvést v život tento záměr stálo značné úsilí především funkcionářů
MNV, dále pomohlo kladné stanovisko ONV a taktéž n.p. Svit
Gottwaldov, který ve velmi krátké době zajistil projektovou
dokumentaci na tuto MŠ. Stavba MŠ byla povolena odborem výstavby
ONV v Uh. Hradišti dne 14.11. 1978. Vlastní započetí stavby bylo pro
nepřízeň počasí zahájeno až v měsíci březnu 1979.
Při výstavbě bylo občany a společenskými organizacemi NF a
závody odpracováno 20 650 brig. hodin s účastí 487 domácností, dále
se podílely svojí účastí SSM, ČSŽ, TJ, SPO, ČSOZ, ČSL, ČČK,
Svazarm, JZD, ZVS, provozovna Svit, ZDŠ a MŠ. Stojí za pozornost,
že 50 rodin odpracovalo na výstavbě školky více jak 60 hodin. Z toho
s. Antonín Zimčík, bývalý předseda MNV 180 hodin, F. Zajíc (č. 110)
164 hodin, Ludvík Zimčík (č. 545) 120 hodin, Josef Zapletal (č. 644)
115 hodin, Antonín Ježek (č. 614) 108 hodin atd.
Budova je velmi pěkně vybavena o čemž se mohli přesvědčit
návštěvníci v den otevření školy. Byly zde zodpovědně provedeny
všechny řemeslnické práce a pracovníci nové MŠ pod vedením s.
ředitelky Kocábové Marie budou o toto zařízení jistě vzorně pečovat.
Zbývá ještě upravit celé okolí MŠ, aby celý areál vytvářel ty
nejoptimálnější podmínky pro denní provoz.

Služby
K zabezpečení hmotných potřeb obyvatelstva a služeb na úseku
obchodu v naší vesnici slouží roztříštěná síť prodejen. Jsou to tři
prodejny potravin a po jedné prodejně masa, průmyslového zboží,
textilních výrobků, obuvi a zeleniny. Tyto prodejny mají k dispozici
zhruba 280 m2 prodejní a 180 m2 skladovací plochy.
Pro zabezpečení potřeb vnitřního trhu pro r. 1981 došlo u obchodní
organizace Jednota k dalšímu prohloubení smluvních vztahů u

stávajících obchodních partnerů. Přes všechna opatření vývoj
spotřebitelské poptávky a tím i plnění maloobch. obratu měl proti
stejnému období r. 1980 opačnou tendenci. U všech sortimentů zboží
došlo k neplnění MO. Byly řešeny dodavatelsko – odběratelské vztahy
jednáním na všech úrovních pro zajištění plnění MO. Dodávky
základních druhů potravin byly bez potíží. Dobré plnění bylo u cukru,
ovocných výrobků, lihovin, kávy a minerálních vod. Nižší dodávky
byly u trvanlivého pečiva, kakaa, sušených plodů a ovoce. Pekárenské
výrobky, jako chleba a bílé pečivo byly až na nepatrné výjimky
plynulé. U mlékárenských výrobků, mléka másla byla situace dobrá.
Regulační opatření trvá pouze u plnotučného mléka a sýrů s vysokým
obsahem tuku. Občas scházely i některé druhy kysaných výrobků.
U masa a masných výrobků byly dohodnuté objemy splněny.
Regulační opatření trvá. Výkyvy v sortimentní skladbě, jakož i
nedodržování dodávek drobů z MH Hodonín stále přetrvává.
V posledním období se zhoršily dodávky masných výrobků ze závodu
Gottwaldov a to co do sortimentu i včasnosti dodávek. Připravuje se
nové řešení objednávkového a dodávkového způsobu.
Vlivem pěkného letního počasí se zvýšila poptávka u piva a
limonád. Nepodařilo se prosadit rozšíření rozvozu piva v letním
období na 2x týdně. Oproti roku 1980 byla postupně snižována
dodávka 12˚ piva.
U dodavatele Drogerie, závod Malenovice se nepodařilo zajistit
zvýšení dodávky pracích a mycích saponátových prostředků, kterých
byl značný nedostatek. Údajně není dostatečné množství těchto
výrobků zajištěno výrobou.
U stavebních materiálů dodávky ztratily svoji rovnoměrnost.
Vysoké zásoby I. čtvrtletí byly vyprodány a došlo ke zpožďování
dodávek v důsledku povinností dodavatele zajistit exportní dodávky.
Další záporné vlivy, které způsobily neplnění MO za rok 1981:
- Neuspokojená poptávka po průmyslovém zboží jako jízdní kola,
šicí stroje, smaltované nádobí, sklo apod.
- U sortimentu textilu nedostatek utěrek, ručníků froté a
bavlněného zboží
- Pokles sortimentu cukrářských výrobků a neuspokojená
poptávka u banánů, pomerančů a citrónů.
Pohled na celkovou situaci ve SD Jednota udává situaci v místních
prodejnách a mnohé z nich nesplnily z uvedených důvodů svůj plán.

Úroveň obsluhy a hygiena prodeje je na dobré úrovni a nebylo ze
strany občanů zásadních připomínek, týká se to připomínek věcných a
evidovaných v knize přání a stížností, které jsou ve všech prodejnách
vyvěšeny na viditelných místech. Prodejny dohromady mají velmi
malou prodejní a skladovací plochu, proto se plánuje výstavba
nákupního střediska, které bude mít plochu 600 m2 prodejní plochy a
dvojnásobek skladovací plochy. Výstavba má být zahájena podle
plánu v r. 1983 v akci Z. V nové budově bude soustředěn prodej
potravin, masa, průmyslového zboží, textilu, obuvi a plánuje se i
prodej konfekce. Okrajové prodejny potravin ve vesnici zůstanou
zachovány.
Služby, které jsou poskytovány v restauraci Rozkvět jsou oproti
minulému období daleko lepší. Ubylo na tomto úseku stížností a tyto
služby jsou využívány našimi i přespolními občany (svatby a jiné
oslavy). Zásluhou vedoucího s. Hanáka získává restaurace Rozkvět
popularitu a je vyhledávána pro různé akce i příjemné posezení
v hezky upraveném prostředí.
Pohostinství u Trtků bylo využíváno převážně staršími občany a
koncem roku 1981 bylo uzavřeno.
Na úseku ostatních služeb jsou naši občané odkázáni na komunální
služby Hluk. Také v roce 1981 vázly v naší obci úkony holičské a
kadeřnické a to vinou nedostatku pracovních sil v tomto oboru. MNV
se touto situací intenzívně zabýval.
Další podnik, který zajišťuje v naší obci jsou chemické čistírny a
prádelny, které našim občanům sloužily velmi dobře.
Po několik let býval MNV zahrnován připomínkami z řad žen, aby
byla zřízena mandlovna prádla. Tato je již v provozu, provozní doba
je umístěna na vývěsce za oknem provozovny, byla zveřejněna i
rozhlasem, přesto je však málo využívána a je pro MNV ztrátová.

ČSŽ
Členky ČSSŽ jsou na svých pracovištích zapojeny v BSP: v závodě
Svit, ZVS, JZD, na zdravotním středisku i v ZDŠ. Soutěžící kolektivy
se snaží o větší efektivnost výroby, vysokou kvalitu práce a
hospodárnost na pracovištích. Tyto požadavky jsou v současné době
zvláště aktuální a to nejen na pracovištích, ale i v domácnostech.

Zásada efektivnosti se vztahuje na celý náš život. Plně platí
v domácnostech, při hospodaření s potravinami, elektrickou energií,
teplem, vodou, léky.
O činnosti masové politické práce žen svědčí konkrétní činy členek
při plnění volebního programu NF, při rozvoji obce, pomoci
zemědělství, sběru odpadových surovin i léčivých rostlin. Na počest
XVI. sjezdu KSČ organizace ČSSŽ uzavřela socialistický závazek.
Členky odpracovaly 8 570 brigádnických hodin při úpravě obce,
vysadily 1 080 keřů růží a ovocných stromů.
V měsíci září byla v Dolním Němčí otevřena nová mat. škola,
kterou navštěvuje 126 dětí. Samozřejmě, že se ženy zapojily do práce
při budování a zejména dokončovacích pracích na této nové MŠ.
Po dva roky byl prováděn v rámci směny NF sběr odpadových
surovin. V roce 1980 bylo sebráno 600 kg starého textilu a 300 kg
papíru, v roce 1981 to bylo 600 kg textilu a 200 kg papíru. Mimo sběr,
který provádí organizace, připravují ženy suroviny dětem, které
odevzdávají sběr ve škole. Členky prováděly sběr šípků, které
odevzdaly v místní prodejně Jednoty a tím pomohly našemu
hospodářství. Sbíraly se rovněž makovice.
Ženy také pomáhaly místnímu JZD při sklizni česneku.
Odpracovaly celkem 4 254 hodin.
V období přípravy voleb se členky ČSSŽ aktivně účastnily jak
hodnocení plnění dosavadního, tak tvorby a projednávání nového
volebního programu NF. Zvýšil se počet žen – poslankyň MNV z 5 na
18. Za organizaci bylo zvoleno 5 žen do MNV a jedna do ONV. I
ostatní zvolené poslankyně jsou členkami ČSŽ.
Členky za uplynulé období darovaly 18krát bezplatně krev. Šest
členek vede oddíly jisker a pionýrů. Tři vedou oddíly ZRTV.
Každoročně organizace věnuje 200Kčs na fond solidarity. V roce
1981 byly odeslány ještě peníze za mimořádné známky (v hodnotě
10Kčs) a to celková částka 2 200Kčs.
Organizace při své činnosti spolupracuje se SOZ, DV Jednoty,
ČČK a SČSP. V oblasti politickovýchovné činnosti byla uskutečněna
přednáška o vědeckém světovém názoru „Právo a rodina“ a
„Psychologické problémy manželství“. Každoročně se pořádá rovněž
beseda s poslankyněmi.
Na výborových i členských schůzích jsou zařazovány politické
aktuality k současným událostem. Je využíván časopis Zpravodaj ÚV

ČSŽ, časopis Vlasta i denní tisk. Ženy se zúčastňují v hojném počtu
všech oslav pořádaných VO KSČ, MV NF a MNV – jako oslav 1. a 9.
května, VŘSR, Vítězného února, MDŽ.
Spolu s ČČK byl uspořádán kurs první pomoci, přednášky „Obezita
a jak proti ní bojovat“ a „Lékař hovoří k ženám“. Ve spolupráci
s SČSP přednášku „Sovětská kultura“.
U příležitosti MDŽ každoročně členky ČSŽ navštěvují starší,
nemocné a opuštěné ženy a předávají jim malý dáreček a blahopřání.
Na úseku kulturně společenských akcí se pořádal Dětský karneval.
Spolu se SOZ se organizace podílela na zajištění besedy s důchodci a
slavnostním předáváním občanských průkazů 15letým žákům, kterým
organizace věnuje jako upomínku knihy.
V oblasti zájmové činnosti byl uspořádán „Kurs stolování a
správného chování“ a 2 kursy pečení cukroví absolvovalo 46 žen.
Uskutečnil se zájezd s dětmi do Piešťan a spolu s DV Jednoty
zájezd na „Floru Olomouc“.
Výbor ZO se scházel 1x měsíčně. Osobní styk výboru s členkami
v období mezi společnými akcemi bude nutno zlepšit. Dosud měla
organizace 18 důvěrnic. Na každou důvěrnici připadalo průměrně 12
členek. Počet důvěrnic bude zvýšen na 22. Budou zvány na schůzky,
aby byly informovány o činnosti organizace a úkoly pak přenášely na
svůj úsek.

SČSP
Stav členské základny odbočky SČSP ke dni 31.12. 1981 činil 81
členů.
Výbor odbočky se scházel v letech 1980 – 81 na svých výborových
schůzích 1x za dva měsíce. Na jednotlivých schůzích byly
projednávány různé záležitosti dle pokynů OV SČSP v Uh. Hradišti.
Účast na výborových schůzích byla průměrná. Činnost MO se řídí
plánem činnosti, který sestavoval výbor.
V roce 1980 byla pořádána pro členy odbočky SČSP a Svaz žen
společná přednáška na téma „Sovětská kultura a umění“. Bylo
přítomno celkem 40 členů a členek obou organizací. Přednášku vedl
zástupce OKS v Uh. Hradišti velmi odborně a zajímavě.

Další akcí pořádanou odbočkou SČSP a MV NF byl slavnostní
večer na ukončení měsíce SČSP 12.12. 1980. na tomto večeru byl
kulturní program za účasti souboru Dolněmčánek, kroužku Jazz –
gymnastiky a lidové školy umění.
Mimo tyto akce se odbočka podílela na všech politicko
společenských akcích pořádaných VO KSČ a MV NF ať to byl
prvomájový průvod, nebo lampiónový průvod ke Dni osvobození,
oslavy VŘSR apod.
20.5. 1981 byla uspořádána přednáška na téma „KSČ – záruka
dalšího rozvoje SČSP. V dubnu se konala velmi významná akce v naší
společnosti a to XVI. sjezd KSČ. Odbočka při této příležitosti
uzavřela závazek, který splnila.
Velmi zdařilou akcí v měsíci SČSP byly dny ruské kuchyně, které
se konaly u nás poprvé ve dnech 24. – 26.11. 1981. Na těchto dnech
byla nabízena sovětská národní jídla v pestrém výběru. Byla zde
zároveň uspořádána výstavba sov. knih s prodejem. Akce měla velký
ohlas a mohla by se stát tradicí v naší obci. Na ukončení měsíce ČSP
byla uspořádána slavnost. Byl to zábavný program s cimbálovou
muzikou souboru Břeclavan a sólistou J. Černým. Plán činnosti na rok
1981 byl splněn ve všech oblastech mimo získání nových členů z řad
mládeže.

ČSZ
Činnost organizace ČSZ byla v roce 1981 zaměřena na splnění
socialistického závazku na počest XVI. sjezdu KSČ a 60. výročí
založení KSČ. V roce 1980 bylo rozhodnuto vybudovat zahrádkovou
osadu a pro rok 1981 a byl vyhlášen závazek, že při jejím zřizování
bude odpracováno 350 brigádnických hodin. Tento závazek byl
splněn.
Dalším bodem závazku bylo odpracovat 200 brigádnických hodin
při ošetřování zahrady u hřbitova. Tento závazek byl překročen o 168
hodin.
Při údržbě a budování areálu v Hájku bylo odpracováno 520 hodin,
čímž byl závazek překročen o 270 hodin.

Stalo se již téměř tradicí, že členové organizace stříhají okrasné
stromky v obci. I v uplynulém roce tuto práci vykonali. V akci „Z“
bylo odpracováno 136 hodin.
Při údržbě klubovny bylo odpracováno 70 hodin. Mimo závazek
členové odpracovali brigádu v JZD při sběru kukuřice. Bylo
odpracováno 104 hodiny.
Dále se členové organizace zúčastnili veřejných manifestací a oslav
svátků, např. oslav Vítězného února, výročí osvobození, 1. máje,
VŘSR, jakož i veřejných schůzí KSČ a schůzí NF. Účast členů na
těchto schůzích byla v průměru 30% z členské základny.
V kulturní oblasti byl uspořádán ples, 6 tanečních zábav a dva
odpolední výlety. Jeden ve spolupráci s JKK pro školní mládež na
ukončení prázdnin.
Uskutečnily se i 4 přednášky, které byly naplánované. Konal se
zájezd pro členy na výstavu do Věžek u Kroměříže a na Floru
Olomouc. Zúčastnilo se 42 členů a rodinných příslušníků.
V průběhu roku bylo přijato 7 nových členů.
Celkem při plnění soc. závazku bylo v roce 1981 odpracováno
1 674 hodin, což je o 488 hodin více než stanovil závazek.

SPO
Podařilo se zakoupit traktor pro potřeby organizace.
Dnešní vybavení požárního sboru je takovéto: automobilová
cisterna AKV2 s obsahem 7 m3, osobní vozidlo Gáz, požární stříkačka
PPS – 12, pojízdný žebřík 12m, 1 km dopravního vedení, 500m
útočného vedení, kompletní výstroj a výzbroj pro dvě družstva mužů a
jedno družstvo dorostu.
Organizace požárníků se zúčastňuje každé společenské akce v obci
a také všech veřejných oslav (1.máj, 9. květen, 7. listopad ve
stejnokrojích). Pro mladé požárníky se pořádal Mikulášský večírek,
oslava mezinárod. dne dětí a pionýrský týdenní tábor na Javořině.
Z dalších kulturních akcí to byl požárnický ples a 4 taneční zábavy.
Hlavní funkcionáři ZO:
předseda
František Šrámek
č. 294
velitel
Jaroslav Kadlček
č. 336
strojník
Antonín Zetka
č. 451

ved. mládeže
zástupce před. a vel.
referent prevence
pokladník
politicko – vých. ref.

Antonín Kadlček
František Hala
Miroslav Vokoun
Josef Kočí
František Stloukal

č. 523
č. 144
č. 460
č. 303
č. 373

TJ
V současné době je stav členské základny TJ Dolní Němčí
následující:
- celkový počet členů – bez vojáků základní služby = 341
- z toho:
muži
176 členů
ženy
38 členek
dorostenci
33 členů
dorostenky
11 členek
žáci
61
žákyně
22
Stav členské základny jednotlivých oddílů a odboru:
oddíl kopané
206 členů
oddíl stolního tenisu
18 členů
šachový oddíl
29 členů
odbor ZRTV
88 členů
Na úseku budovatelském byl uzavřen socialistický závazek, jehož
součástí byly závazky na odpracování brigádnických hodin na
vlastním zařízení, tj. údržba a úprava sportovního zařízení, údržba
hracích ploch apod., dále na akcích „Z“, na pomoc zemědělství, sběr
surovin atd.
Závazek za rok 1981 byl splněn takto:
- celkem bylo odpracováno 2 525 brigádnických hodin
Z toho:
- při výstavbě a na veřejně prospěšných akcích 550 hodin
- v akci „Z“ volebního programu NF 625 hodin
- na pomoc zemědělství 225 hodin
- při údržbě a výstavbě tělovýchovných zařízení 1 125 hod.

Akce při kterých byly tyto brigádnické hodiny odpracovány jsou
tyto: výstavba MŠ, oprava tribuny na stadioně včetně nátěrů, oprava a
nátěr barier na stadioně, výměna oplocení, údržba travnaté a škvárové
hrací plochy, oprava elektroinstalace, sběr kukuřice a kamení aj.
Členové TJ nasbírali celkem 126q železného šrotu a 47 členů
darovalo krev.
Oddíl kopané
Je nejmasovějším sportovním oddílem TJ. Do soutěží je zapojeno
celkem pět družstev, z toho A – mužstvo dospělých a dorostenecké
družstvo v soutěžích v rámci Jihomoravského kraje, B – mužstvo
dospělých a žákovská družstva v soutěžích v rámci okresu Uh.
Hradiště.
Práci a činnost oddílu kopané řídí 22 členný výbor.
Rok 1981 znamenal pro oddíl kopané určitý vzestup výkonnosti. Po
ukončení mistrovských soutěží ročníku 1980 – 81 se umístilo A –
mužstvo dospělých na druhém místě I.A třídy a společně s vítězem
skupiny, mužstvem Spartaku Hulín postoupilo do krajského přeboru.
Dorostenci, kteří hrají rovněž krajský přebor se umístili v polovině
tabulky.
V okresních soutěžích se B – mužstvo dospělých stalo vítězem
svojí skupiny IV. třídy, ale politováníhodným organizačním opatřením
– (nedopatřením) bylo mužstvo potrestáno zákazem postupu do vyšší
třídy.
U žákovských družstev je současné umístění v mistrovských
soutěžích odpovídající možnostem.
Oddíl stolního tenisu
V soutěžích jsou zapojena čtyři družstva stolního tenisu, z toho tři
družstva dospělých a jedno žákovské. Po skončení mistrovských
soutěží postoupilo A – družstvo do okresního přeboru I. třídy, B –
družstvo dospělých do okresního přeboru II. třídy, C – družstvo
dospělých bylo do soutěže přihlášeno od ročníku 1981/82. Družstvo
žáků skončilo na třetím místě.
Šachový oddíl
V rámci šachového oddílu je v soutěži zapojeno jedno družstvo,
které je účastníkem přeboru I. třídy. V této soutěži si vedlo velmi
dobře a umístilo se na 4. místě.

Velmi dobrých výsledků dosahuje oddíl v práci s mládeží, která se
projevuje umístěními jednotlivců i žákovského družstva na turnajích,
kterých se zúčastňují.
Z pověření výboru šachového svazu OV ČSTV byl oddíl
pořadatelem okresního přeboru jednotlivců v bleskové hře. Tato akce
se uskutečnila 7. června 1981 v sále JKK za účasti hráčů ze všech
oddílů okresu. Výbor šachového svazu vyslovil s organizací i
průběhem přeboru uspokojení a zaslal šachovému oddílu děkovný
dopis.
Určitým problémem oddílu je hrací místnost. Tréninky i mistrovská
utkání se uskutečňují v zasedací místnosti MNV. Výbor TJ uvažoval,
při současném zrušení MŠ II. v budově staré školy, o umístění hrací
místnosti v této budově. Z tohoto důvodu podal žádost na MNV o
přidělení tohoto objektu do užívání TJ. Situace se však vyvinula tak,
že v současné době dostane TJ do užívání pravděpodobně jenom jednu
místnost, patrně pro oddíl stolního tenisu.
Odbor ZRTV
V odboru ZRTV byl předpoklad pro rok 1981, že naváže na
aktivitu svých členů ve spartakiádním roce 1980.
Skutečnost tyto předpoklady nenaplnila. Přestože jsou velmi dobré
podmínky pro provozování tělesné výchovy v tělocvičnách ZDŠ, bylo
možno zejména u mužů pozorovat určitý útlum v činnosti. O něco
lepší je situace u žen.
Přesto všechno byli členové odboru ZRTV pořadateli nebo
spolupořadateli mnoha zdařilých akcí.
V měsíci lednu byl uspořádán turnaj v odbíjené na počest voleb do
zastupitelských orgánů. Dále byl uspořádán turnaj v odbíjené za účasti
společenských organizací a místních podniků.
Členové se zúčastňují pochodů v rámci akce 100 jarních kilometrů,
dálkového pochodu Chřibská 33.
Na podzim byli spolupořadateli dalšího ročníku branného závodu
na počest VŘSR a měsíce ČSSP.
Odbor ZRTV je pořadatelem další zdařilé akce – Běhu rodičů
s dětmi, který se uskutečnil v okolí stadionu.
V rámci odboru provozují svoji činnost i dorostenky a družstvo
odbíjené žákyň.

JKK
V roce 60. výročí založení strany a voleb do zastupitelských orgánů
se zvýšila aktivita i kulturně výchovného zařízení NV.
V rámci oslav těchto výročí klub zajistil tři pořady vyšší formy
vzdělávání – dva „Mladé hovory“ a jednu „Volnou tribunu“. Spolu
v MV NF, ZO KSČ a MNV dvě besedy s mládeží a jednu besedu
s mladými voliči.
Dále klub zajistil a zkoordinoval ve spolupráci se všemi složkami
NF 23 přednášek ve vzdělávacím roku 1980 – 81.
S ČSŽ byl uspořádán kurs stolování a správného chování, kterého
se zúčastnilo 65 žen. Klub rovněž zajistil pro občany kurs němčiny
pro začátečníky. Zúčastnilo se ho 35 občanů.
K významným výročím roku klub přispěl pořady: K Únoru – „Od
Mistříka cestička“, k 16. sjezdu KSČ – přednáška na téma „Předešlé
sjezdy KSČ“, k 60. výročí založení KSČ volnou tribunu na téma
„KSČ v čele upevňování soc. společnosti“. Hosté večera byli
fotbalisté Baníku Ostrava. K MDD uspořádal klub malování na
chodníku, kde byla témata rovněž zaměřena na oslavy a jejich výročí.
Také všechny kroužky a soubory JKK se zapojily do těchto oslav
v obci.
Pro děti bylo zajištěno zábavné divadélko „Baví vás Kuk a Cuk“.
Starší mládež a dospělí měli možnost navštívit koncertní vystoupení
Petra Spáleného a skupinu Katapult.
Rodiče dětí, které navštěvovaly kurs na klavír viděli besídku
s ukázkovou hrou dětí.
V červenci se konal ve spolupráci s ČSZ letní dětský karneval,
který byl dobře navštíven.
V srpnu se konal koncert dechové hudby na počest SNP a
uskutečnila se taneční zábava se skupinou Invence.
Dále se uskutečnilo „Vzpomínkové odpoledne“ s kulturním
programem dětí z MŠ.
Klub uspořádal besedu s Čs. reprezentantem – horolezcem
Jindřichem Martišem (místním rodákem) o jeho cestách a
horolezeckých výstupech s promítnutím barevných filmů a
diapozitivů.

V rámci dnů kultury NDR v ČSSR se uskutečnila programová
diskotéka za účasti zástupců kraje a OKS s diskžokejem NDR Olafem
Marbachem.
Za největší úspěch si JKK považuje zajištění učitele LŠU a rozjetí
nácviku dětské cimbálové muziky. Zajištění nástrojů pro tuto muziku
pomohl po finanční stránce MNV.
Největší účast v roce byla na vystoupení Věry Špinarové, která
vystupovala se skupinou Ivo Pavlíka.
Hojně navštíven byl rovněž večer kdy vystupoval Jožka Černý na
besedě u cimbálu. Bylo to s Cimbálovou muzikou Břeclavan a
souborem Břeclavan. Tento večer byl uspořádán na počest ukončení
měsíce ČSP.
Nepodařilo se zajistit výstavu keramiky a obrazů, která byla
v plánu a výstavu dětských prací fotokroužku, poněvadž děti přestaly
mít o práci v kroužku zájem.
Přehled akcí pořádaných v JKK:
přednášky
33
pořady s vyšší formou vzděl.
3
oslavy (životní jubilea aj.)
33
schůze a konference
40
taneční zábavy a konc. vystoupení
36
svatby a oslavy cizích organizací
49
Celkem za rok 1981 se uskutečnilo v kulturním domě 191 akcí a
zajišťovat tento provoz klade na pracovníky klubu nemalé nároky.

Letní čas
Po dobrých zkušenostech a prokazatelných úsporách elektrické
energie v roce 1979 a 1980 přizpůsobil letní čas i v roce 1981
pracovní dobu a vůbec život dennímu světlu v době mezi jarní a
podzimní rovnodenností. Podle nařízení vlády ČSSR se letní čas
zavedl v noci na 29. března. V neděli v nula hodin středoevropského
času se tedy posunuly hodiny na jednu hodinu letního času. Ten
skončil dnem 27. září. Tehdy se o jedné hodině ranní letního času
posunuly hodiny zpět na nula hodin středoevropského času.
Zavedení letního času nevyžadovalo žádné zvláštní mzdové
opatření. Pracovníkům, jímž počátek letního času připadal do jejich

pracovní směny, pokud se tato směna v důsledku zavedení letního
času zkrátila, byla v příslušném týdnu stanovena pracovní doba o
jednu hodinu kratší. Naopak zase těm, kterým konec letního času
připadl rovněž do pracovní směny a pokud se tato pracovní doba
v důsledku ukončení letního času prodloužila, byla v příslušném týdnu
stanovena pracovní doba o jednu hodinu delší.

Lidové tradice
Naše obec není sice nazývána kraslicovou velmocí jako vesnice
Vnorovy na Hodonínsku, ale máme také vyhlášenou malérečku Marii
Neumanovou. Ovládá malování kraslic voskovou technikou tak
dokonale, že jí byl udělen titul „mistryně“. Její kraslice se prodávají
v prodejně „Krásná jizba“ v Uherském Hradišti a reprezentují lidové
umění na mnoha výstavách. V roce 1981 tomuto umění přiučila i řadu
děvčat, které se zúčastnily soutěže „O nejkrásnější kraslici mládeže
1981“ ve Veselí nad Moravou a jedna z nich získala „Čestné uznání“.

Počasí
Začátek jara byl skutečně krásný a hřejivý. Teploty překonávaly
v průměru o 4 až 5 stupňů Celsia dlouholetý normál. Před
velikonocemi však uhodily mrazy až - 5˚C a tak se stalo, že pomrzly
rozkvetlé třešně, višně i švestky. Zbytek jara byl suchý a chladný.
V období června byly vysoké teploty a nedostatek srážek. Navíc i to
málo vody, co spadlo, bylo značně nerovnoměrné. Už sousední
vesnice Slavkov a ještě více Horní Němčí na tom byly líp.
Léto bylo štědré na nezvykle pálivé slunce a pole většinou žíznila.
Nečekaně rychle dozrávalo zrno, na slabších půdách téměř zasychalo
a zdálo se, že budou rané žně a že proběhnou rychle. Byly však
přerušeny několikadenním deštěm. Kombajny ze Slovenska zahálely
zároveň s našimi. Přesto však byla úroda obilovin zdárně sklizena a
plánovaná výroba v našem JZD splněna. V celém okrese však splnily
výrobu pouze 2 zemědělské podniky, což je dokladem, že v roce 1981
opravdu nebyly pro obiloviny dobré podmínky.
V srpnu byly dlouho teploty kolem 30˚. Vydatnější srážky se
přihnaly 10. a 11. srpna a potom se počasí pokazilo. Poslední srpnový

týden počasí nedopřálo dětem ztrávit zbytek prázdninových dní na
koupalištích či u řek a vodních nádrží.
Sníh předběhl pořekadlo, že Martin přijíždí na bílém koni a napadl
v neděli 8.11. do rána. Na Martina sněžilo v noci a celý příští den.
Celý další týden bylo chladno a sněhový poprašek. V polovině
listopadu se na několik dnů oteplilo, ale brzy zase přišly plískanice a
padal déšť se sněhem. Teplota se pohybovala kolem nuly. Podobně
tomu bylo i v prosinci. Teprve koncem měsíce přišla opravdivá zima a
teplota klesla až na - 15˚C. Vánoce měly nádhernou sněhovou
pokrývku.

Pohyb obyvatel
Počet obyvatel k 1.1. 1981 byl 2 704 obyvatel.
narodilo se
55 dětí
zemřelo
17 osob
přihlásilo se
46 osob
odhlásilo se
38 osob
přírůstek činí
46 osob
K 1.1. 1982 má obec 2 750 obyvatel.

Zapsala: O. Pavlicová

--------------------------předseda MNV

----------------------------tajemník MNV

Jarmila Valíčková
-------------------------------------------------předseda školské a kulturní komise

1982
Úvod
Když se zamýšlíme nad uplynulým rokem (1982), můžeme říci, že
nebyl lehký, ani jednoduchý. Složitá doba a neklidný svět kladly na
všechny mimořádné požadavky. Vnitřní potřeby, ale ve velké míře i
důsledky hluboké krize kapitalistického světa a zostřená diskriminační
opatření imperialismu vůči socialistickým zemím – to vše vyžadovalo
řešit velmi složité úkoly.
Dosažené výsledky nás opravňují říci, že v náročné zkoušce naše
hospodářství obstálo. Přes všechny těžkosti byl zajištěn, byla udržena
dosažená životní úroveň a sociální jistoty. Je to výsledek obětavé a
angažované práce našeho lidu, dělníků, rolníků, inteligence, našich
žen i mládeže.
Musíme pracovat všude lépe a hospodárněji, abychom dokázali
udržet krok se světem a dobře plnili i nadále náš hlavní cíl – zajistit
šťastný a mírový život našeho lidu.
Se složitými podmínkami, které se vytvořily ve světě a kterým dnes
musí čelit nejen československé hospodářství, je třeba i nadále počítat.
Právě proto se musí naše hospodářství přizpůsobovat současným,
podstatně vyšším nárokům a měřítkům a všude se musí zlepšovat naše
práce. Splnění těchto požadavků je nevyhnutelné v zájmu rozvoje naší
socialistické společnosti.
Ve světě pokračuje a nabývá na naléhavosti a závažnosti zápas za
odvrácení hrozby války. Mír, který je základní podmínkou pokojné
práce a života národů je vážně ohrožen. Reakční síly imperialismu,
především USA a někteří jejich spojenci vystupňovaly svou agresivní
politiku a podkopávají mírové základy vztahů mezi státy. Lidé na
celém světě si naléhavě uvědomují, že politika horečného zbrojení,
prosazovaná těmito silami, zvyšuje riziko světové katastrofy.
Československo při uskutečňování politiky mírového soužití
udržuje a rozvíjí vzájemně výhodnou spolupráci se všemi státy bez
ohledu na rozdílné společenské zřízení, u nichž se setkáváme

s porozuměním dobrou vůlí. Základem pro rozvoj těchto vztahů je
důsledné respektování zásad rovnosti, svrchovanosti, nezávislosti a
nevměšování do vnitřních věcí. Zvláště si přejeme rozvíjet dobré
sousedské vztahy se státy, s nimiž máme společné hranice.

MNV
V roce 1982 uložil volební program NF a také přijatá opatření
z prosince 1981 poměrně náročné úkoly na všech úsecích činnosti.
Jejich zabezpečení vyžadovalo velké úsilí širokého funkcionářského
aktivu NV, jeho komisí, rady i pléna MNV. Komise se ve své práci
řídily plánem schůzové činnosti na jednotlivá pololetí. Komise se
scházely pravidelně každý měsíc a to do 20. v měsíci, aby se nekonaly
jejich schůze v týdnu, kdy se konalo plénum MNV.
Při hodnocení účasti poslanců a členů komisí na schůzích je nutno
konstatovat, že nejslabší účast byla v komisi stavební, nejlepší účast
dosahovala komise ŠKK.
Komise finanční a plánovací:
Prvořadou záležitostí je sledování plnění rozpočtu NV, zejména
plnění příjmů od obyvatelstva. Tyto příjmy byly vcelku splněny. Byl
řešen i problém služeb a odvod daně z příjmů od obyvatelstva i ve
spolupráci s KMH, úkol však nebyl splněn do důsledků. Obdobně
tomu bylo i pokud šlo o plnění peněžních povinností z nedovolených
skládek občanů. Komise věnovala pečlivou pozornost inventarizaci
majetku obhospodařovaného MNV a lze konstatovat, že uložená
nápravná opatření se v jednotlivých zařízeních dodržují, což prokázala
i poslední inventarizace, při níž se objevil již jen nepatrný počet
nedostatků.
Komise výstavby:
Tato komise se sešla 13x, jak již bylo uvedeno s menší účastí, která
byla zapříčiněna delší nemocí jednoho člena a dvěma dalším členům
nedovolovalo pravidelnou účast zaměstnání. Komise měla velmi
bohatou činnost. Dokazují to tyto údaje:
- kolaudace 22 domů
- povolení 24 novostaveb
- povolení stavby 7 garáží
- povolení zavedení ústř. topení v 5 bytech

- povolení demolice 12 domů
Dále komise projednala 176 případů jako povolení skládek, spory
mezi občany, drobné stavební úpravy domů.
Komise se zabývala společně s komisí životního prostředí o vzhled
obce. V nastávajícím období se předpokládá, že individuální výstavba
se v obci přibrzdí a to proto, že nastává nedostatek stavebních míst.
Činnost školské a kulturní komise je rovněž značně rozsáhlá, o
čemž svědčí taktéž 13 schůzí komise, z toho jedno jednání komise
bylo v ZŠ zaměřeno na problematiku školy.
Komise se ve své činnosti ponejvíce zabývala problematikou plnění
JP KVČ, dále sestavením nového plánu KVČ pro rok 1983.
Komise si podle svého plánu zve do svých schůzí zodpovědné
pracovníky za jednotlivé oblasti činnosti v oblasti školství a kultury –
ředitele ZŠ, ředitelky MŠ, zástupce JKK, vedoucího kina, místní
kronikářku, knihovnici a další pracovníky.
Vzhledem k tomu, že v současné době je situace v MŠ příznivá a
jeví se, že ani v blízké budoucnosti nebudou vážnější problémy
s umísťováním dětí v MŠ, bude mít ŠKK více času k řešení jiných
otázek v oblasti kultury a školství. Je třeba také uvést, že ŠKK byla
jedna z prvních komisí, která rozdělila zodpovědnost za jednotlivé
činnosti mezi všechny své členy.
Komise místního hospodářství a obchodu má velmi široké pole
působnosti. Zabývala se na svých schůzích problematikou obchodní
sítě, bytovými otázkami, službami a dalšími otázkami v její
kompetenci. V současné době je připravován návrh na složení
spotřebitelské rady v oblasti obchodu. Předpokládá se, že tato
devítičlenná komise bude pomocným orgánem komise MH a obchodu
a že komise MH bude mít více času věnovat se otázkám služeb. Bude
třeba dořešit problematiku hřbitovního řádu, hrobníka apod. Pohřební
průvody přes vesnici jsou s platností od 1.1. 1982 zakázány vzhledem
k hustému provozu na silnici. Průvod se řadí až u kostela a odtud
odchází na hřbitov. Občané touto novou situací však zatím nejsou
nijak nadšeni a snaží se všelijak toto nové zařízení obcházet. Rovněž
situace s hrobníkem zůstává nevyřešena a pozůstalí si i nadále musí
kopat hroby pro své zesnulé rodinné příslušníky kopat sami, což je
jistě velmi nepříjemné.
Komise sociální a zdravotní se v průběhu roku 1982 zabývala
otázkami hygieny na prodejnách Jednoty, školní jídelny a kuchyně,

v mateřských školách a kadeřnictví, dále problematikou mládeže, péčí
o přestárlé, osamělé a bezmocné občany a dalším okruhem
zdravotních otázek. V průběhu roku 1982 bylo vybudováno náhradní
dětské oddělení v prostorách ZŠ, čímž se zlepšily podmínky dětského
oddělení, zejména co se týká zvětšení prostoru.
Komise upozornila OKP Hluk na velmi nedostačující vybavení
místního kadeřnictví. Něco se zde zlepšilo, ale k úplné spokojenosti je
ještě hodně daleko.
V oblasti doplňkové péče byl rozpočet 18 000.-Kčs. Z této částky
se poskytují příspěvky na obědy 6 – ti občanům v hodnotě 3 – 4.-Kčs.
Dále se poskytl jednorázový příspěvek sociálně potřebným a
osamělým osobám. V evidenci je 68 sociálně potřebných občanů.
Zdravotní sestra i s předsedkyní komise navštěvují přestárlé a řeší
jejich problémy. Již dva roky v našem obvodě pracuje geriatrická
sestra, která 3x týdně navštěvuje naše občany starší 65 let. Byly
doporučeny a kladně vyřízeny dvě žádosti našich občanů o umístění
v domově důchodců. V obci pracuje také pečovatelka, která pečuje o
jednoho důchodce. Bylo by však žádoucí zajistit alespoň jednu stálou
mladší pečovatelku. Tento úkol se zatím nedaří splnit.
Vyskytuje se problém zlepšení péče o důchodce, který by bylo
možno řešit zřízením domu pečovatelské služby, zejména pro osamělé
a bezmocné občany. To je úkol, který bude třeba v příštích letech
vyřešit.
Komise ochrany veřejného pořádku má v našich podmínkách
důležité místo. Zabývá se otázkami ochrany soc. majetku,
dodržováním soc. zákonnosti a pečuje o bezpečnost obce. V roce 1982
bylo projednáváno v komisi 9 přestupků. Ve dvou případech byly
přestupky jen projednány bez uložení opatření, v jednom případě bylo
uděleno napomenutí, v pěti případech byla uložena pokuta a v jednom
případě bylo řízení pozastaveno poněvadž nebyla prokázána vina nebo
přestupek 6 z těchto řešených případů bylo spácháno pod vlivem
alkoholu.
Pokud jde o požární bezpečnost, tato se neustále zlepšuje. Je to
dáno především novou výstavbou, protože u nových budov jsou
předepsány bezpečnostní a protipožární opatření.
Bude však třeba pečovat více o dodržování silničních pravidel na
místních komunikacích, poněvadž jsou připomínky k přestupkům
občanů řídících dopravní prostředky.

Komise pro mládež a tělovýchovu rovněž pracovala podle svého
pracovního plánu. Zabývala se ve svých schůzích činností organizací,
které sdružují mládež, tj. ČSTV, SSM, Svazarm a SPO, dále ZŠ.
Možno říci, že TJ, SPO i Svazarm věnují péči o mládež dostatečnou
pozornost. Nelze se však spokojit s činností ZO SSM, která v průběhu
roku 1982 stagnovala a ani v minulých letech nevyvíjela uspokojivou
činnost.
Komise se zabývala otázkami možnosti budování dětských hřišť.
Z iniciativy NV se v roce 1982 započalo s úpravou školního hřiště.
V roce 1983 se počítá s vybudováním dětského hřiště Na výsluní a
pomoc ze strany komise by se měla odrazit i při budování areálu
zdraví TJ.
Dále při radě MNV pracují 3 aktivy. Je to sbor pro občanské
záležitosti, aktiv životního prostředí a branný aktiv.
Sbor pro občanské záležitosti vychází ve své činnosti z koncepce
zpracované na léta 1981 – 1985. Schází se 1x měsíčně. Účast na
schůzích je dobrá. V roce 1982 bylo uvítáno do života 59 dětí, z toho
4 jen občanské vítání, uzavření sňatků bylo 16 – z toho 2 pouze
občanské. Pohřbů bylo 25 – všechny s církevním obřadem.
Uskutečnily se dvě zlaté a jedna diamantová svatba. Sbor se podílel na
řadě akcí, které byly organizovány ZŠ, NV a dalšími zařízeními –
vítání prvňáčků, slib pionýrů a jisker, předávání občanských průkazů a
další.
Členky SPOZ spolu s ČSŽ navštívily 67 žen u příležitosti MDŽ a
předaly jim malou pozornost. Na závodech jsou ustaveny pomocné
aktivy s kterými byly uzavřeny dohody. Kladně lze hodnotit aktiv
ZVS, málo však spolupracuje aktiv ze závodu Svit. Pro nastávající
období vyplývá úkol zkvalitnit a rozšířit kolektiv účinkujících při
obřadech, podílet se na adaptaci, obřadní síně a hledat další cesty
k prohloubení činnosti sboru.
Komise ochrany životního prostředí patří k nejmladším komisím
rady MNV. Schází se 1x za dva měsíce. Má zpracovaný záměr
výsadby zeleně v naší obci a spolupracuje s komisí výstavby a ČZS.
Posledním aktivem rady MNV je branná komise. Ta doposud byla
velmi pasivní a očekává se, že úkoly, které pro ni vyplývají pro rok
1983 bude zabezpečovat v plném rozsahu.

Rozpočet NV v oblasti příjmů a výdajů. Plán příjmů pro rok 1982
představoval částku ve výši 1 952 600.-Kčs a plán výdajů rovněž
částku 1 952 600.-Kčs. Ve skutečnosti však bylo dosaženo vyššího
příjmu než stanovil rozpočet a tyto celkové příjmy představovaly
2 136 904.-Kčs a rovněž výdaje činily částku ve výši 2 136 904.-Kčs.
Pokud jde o příjmy na daních a poplatcích byly v souladu
s rozpočtem, u vodního hospodářství byl příjem překročen o
17 000.-Kčs, avšak na druhé straně neplnění příjmů se projevilo
hlavně u místního hospodářství, kde byl stanoven neúměrně vysoký
rozpočet, který nebylo možno splnit.
Překročení příjmů z vodního hospodářství 17 977.-Kčs, dále
43 908.-Kčs za stavební pozemky a dům č. 77, kde nebyly plánované
žádné příjmy, těchto finančních prostředků bylo použito na úhradu
nákladů vynaložených na zpracování projektu nákupního střediska a
krytí překročených výdajů na místním hospodářství a vnitřní správě.
Na úhradu těchto výdajů bylo použito i doplňkových příjmů MNV.
Koncem roku MNV obdržel na běžný účet cizí platbu ve výši
20 000.-Kčs, kterou rovněž použil na krytí překročených výdajů, takže
hospodaření MNV v minulém roce skončilo schodkem 17 080 .-Kčs.
K překročení výdajů došlo hlavně u místního hospodářství, kde byl
stanoven rozpočet ve výši 79 000.-Kčs a ve skutečnosti bylo
vyčerpáno 87 805.-Kčs.
MNV má zřízenou drobnou provozovnu v oblasti dopravy. V roce
1982 měl MNV v autodopravě tento vozový park:
Praga S5T – 3, 2 vozidla Š 706 MTS, 1 HON, Š 1202, Tatru 111.
příjmy
78 702.-Kčs
Praga S5T – 3
náklady 80 119.-Kčs
vozidlo je ztrátové ve výši 1 417.-Kčs
Š 706 MTS
řidič Vlk M.

Š 706 MTS
řidič Šimčík F.

příjmy
výdaje
zisk

133 034.-Kčs
83 090.-Kčs
49 944.-Kčs

příjmy
13 239.-Kčs
výdaje
7 806.-Kčs
zisk
5 432.-Kčs
Toto vozidlo bylo zakoupeno v měsíci říjnu 1982.

HON

příjmy
náklady
zisk

33 800.-Kčs
33 520.-Kčs
279.-Kčs

Š 1202

příjmy
náklady
ztráta

4 501.-Kčs
5 080.-Kčs
579.-Kčs

Tatra 111

příjmy
náklady
ztráta

2 963.-Kčs
9 415.-Kčs
6 452.-Kčs

Tento přehled ukazuje, že se značně zvýšily náklady na S5T, které
bylo nutno vyměnit motor, ale zvýšily se náklady i na běžné opravy.
Samozřejmě, že se promítly v nákladech i upravené ceny nafty a
benzínu.
Shrneme – li stav v drobné provozovně, jsou celkové zisky
44 266.-Kčs. Vzhledem k tomu, že pro rok 1983 je dopravní park
drobné provozovny vylepšený, dají se očekávat podstatně vyšší příjmy
v roce 1983.
MNV má ve své režii mandlovnu prádla. V mandlovně byl příjem
za rok 1982 744.-Kčs a vydání ve výši 1 694.-Kčs, ztráta činí
950.-Kčs. Pokud jde o mandlovnu nepočítá se ani v budoucnu se
ziskem, ale tržba je nižší než tomu bylo v roce 1981, znamená to, že
toto zařízení je málo využíváno.
Ochrana životního prostředí se stává stále závažnějším problémem
a je neoddělitelnou součástí hospodářského a sociálního rozvoje
v našem státě. Stále jsou prováděny hluboké zásahy do životního
prostředí, a to tak výrazně, že ovlivňují zdraví lidu. Škodliviny, které
toto způsobují, se dostávají do ovzduší, vody, půdy a tím i do
potravin, ničí porosty.
Vláda naší republiky vydala nařízení, aby každý národní výbor na
všech stupních projednal otázku ochrany životního prostředí.
Náš národní výbor má od voleb zřízenu komisi ochrany životního
prostředí, jako komisi rady MNV.
Komise pověřila pracovní skupinu, která provedla prohlídku obce a
připravila návrh výsadby zeleně v obci a úpravy prostranství. Tento
návrh byl rozeslán všem organizacím NF, komisím MNV a místním

závodům s tím, aby se k návrhu vyjádřily, dále uvedly i svá opatření.
Na základě souhrnných zpráv závodů a organizací NF v komisi
ochrany životního prostředí a v radě MNV vznikl návrh plánu akcí
k ochraně životního prostředí až do roku 1985.
Oblast výsadby zeleně
Již v minulých letech byla výsadbě zeleně v naší obci věnována
pozornost a témě ve všech ulicích byly vysázeny okrasné stromy a
keře, které udržují občané a ČZS. Pěkná úprava je provedena
v předzahrádkách v ulicích K. Gottwalda, A. Zápotockého, krásné
jsou i ulice Osvobození, 1. máje a další. Občané v ulici A.
Zápotockého od autobusové zastávky směrem k vesnici vytvořili
pěkné parkové prostředí. Stejně tak je tomu v ulici Pod svahy, v okolí
kostela a hřbitova, v ulici Rybníky a jinde.
Tam kde došlo k úhynu stromu ať přírodními podmínkami, zásahy
občanů při stavbách, případně i vandalstvím bude nutno zeleň doplnit.
Ve výsadbě zeleně bude nutné usměrňovat tuto péči v nově vzniklé
části obce, tj. na sídlišti Úlehla. Všichni občané byli uvědoměni, aby
před zahájením úprav před domy se poradili s členy KOŽP.
Další částí ochrany životního prostředí je péče o čistotu vod. Potok
Okluky protékající naší obcí je v současné době velmi znečištěn.
Přispívají k tomu i zemědělské podniky v naší obci. Provádějí se však
určitá opatření, která znečišťování vody omezí. JZD Javořina zajistí,
aby do potoka nebyly vypouštěny silážní šťávy, tak tomu totiž bylo
dosud. Siláž bude uskladňována ve Slavkově, kde je větší kapacita
jímek silážních šťáv než na farmě v Dolním Němčí. Močůvka ze stájí i
hnojišť je odváděna do jímek a odtud je podle potřeby vyvážena na
pole. Doposud jediným problémem je faremní hnojiště v Horním
Němčí, kde se však již provádí přestavba, takže bude vyřešen i tento
problém. Odpadní vody z ostřikovacích ramp již také neznečišťují
povrchové vody, protože od letošního roku je v provozu údržbářsko –
opravárenská stanice na farmě Slavkov. Použitá voda se čistí a znovu
používá k ostřikování vozidel.
Zemědělské výrobní sdružení uvádí, že v roce 1983 bude uvedena
do provozu výstavba Lapolu, čímž bude zabezpečen únik nečistot a
mastných kyselin do odpadních vod.
Závažným problémem zůstává znečišťování spodních vod vlivem
dusíkatých průmyslových hnojiv a rovněž postřiky proti škůdcům. Je

to problém, který bude postupně řešen nejen naším JZD, ale je to i
celostátní úkol pro výzkumné ústavy.
V hojné míře k znečišťování vod přispívají mimo zemědělské
podniky i naši občané. Náš potok je po celé délce znečištěn kovovým
odpadem (hrnce, sporáky), leží v něm i shnilá řepa, česnek, brambory
a jiné odpady organického původu, které by se daly zlikvidovat jinak.
Někteří občané háží do potoka i vnitřnosti z králíků a pošlá zvířata.
Část domů, zejména starších je napojena na kanalizaci přímo, bez
septiku. A je známo, že saponáty z domácností, pokud neprocházejí
septikem jsou pro vodní živočichy velmi zhoubné.
Oblast čistoty ovzduší
Nejvíce stížností bylo na ZVS – sušárnu, odkud východní vítr
zanáší úlety z komína do obce. Tento závod je před rekonstrukcí a při
přestavbě bude současně provedena i nádstavba komína. Zavedení
plynu do tohoto závodu plánované na r. 1984 – 85 bude jistě
přínosem, ovlivní kladně zplodiny v ovzduší a rovněž dává
předpoklady k jednání o plynofikaci obce.
Komín ZŠ znečišťuje ovzduší, poněvadž škole je dodávána část
paliva v hnědém uhlí. V poslední době se stav zlepšil, protože se topí
koksem.
JKK na základě stížnosti občanů přikročilo k nádstavbě komína,
výsledky případného zlepšení situace nejsou zatím řádně ověřeny.
Rozhodně největším producentem kouře jsou soukromé domy
občanů a zde se snad dá mnoho ovlivnit především správným
zatápěním a topením. KOŽP doporučuje uskutečnit pro občany
přednášku, na které by odborník vysvětlil způsob správného zatápění a
topení.
Důležitou složkou OŽP je otázka domovního odpadu. Dobrým
krokem byla skutečnost, že v minulém roce bylo započato s jeho
svozem na místní skládku. Zde je postupně budována dočasná
panelová vozovka. Tato činnost však má stále ještě nedostatky.
Občané dávají do popelnic to co tam nepatří. MNV dal provést
oplocení části skládky, aby bylo zamezeno úletu papírů a igelitových
sáčků na pole JZD. Někteří nezodpovědní občané vysypávají odpad
stále na již upravená místa, místo aby jej zavezli do vyhrazených
prostorů.

Stručné zhodnocení výsledků dosažených v r. 1982
Cíle plánu práce roku 1982 vycházely z úkolů volebního programu
NF a jejich plnění je následující:
V oblasti politickovýchovné práce bylo pod vedením ZO KSČ
docíleno dalších dobrých výsledků a to jak v práci orgánů osvěty
řízené MNV, tak i práci složek NF. Značně se zlepšila úroveň
výchovného působení na občany jak v přednáškové činnosti, tak i
angažované náplně kulturně společenských akcí. Přispěl k tomu i
dobře zpracovaný JP KVČ a důsledná kontrola jeho plnění.
V oblasti politicko organizátorské práce MNV se výrazně zlepšila
úroveň plenárních zasedání a závažnost přijatých usnesení. Vysoká
pozornost byla věnována úrovni jednání rady MNV, dále koordinaci
práce komisí, jejichž jednání se pravidelně zúčastňuje i člen rady
MNV.
V oblasti ekonomicko sociální byla pozornost NV zaměřena na 11
úkolů, které byly vytýčeny pro rok 1982. Z těchto 11 akcí byly
ukončeny 4 akce a to čekárna pro žáky dojíždějící do ZŠ z okolních
obcí, přemístěna místní lidová knihovna z místnosti na NV do budovy
bývalé ZDŠ, uvedeno do provozu pohostinství v suterénu JKK,
rekonstrukce bytovek v ZŠ pro účely zdravotnictví (dětské oddělení),
mimo plán byla provedena nadstavba komínu v JKK a zapojení
druhého kotlu v JKK pro účely vytápění celého areálu JKK i
restaurace z jedné kotelny. Dále byla věnována pozornost
přepracování projektového úkolu nákupního střediska včetně
zaregistrování. I přes značnou pozornost se nepodařilo v plném
rozsahu zabezpečit provedení terénních úprav kolem MŠ II. a tento
úkol bude muset být zajištěn v roce 1983 společně s n.p. Svit. Nebylo
přemístěno kino do JKK z důvodu, že přísálí neodpovídá provozním
podmínkám. Dále nebyla provedena GO střechy na budově JKK a to
z důvodu, že závod Izolace – Olomouc přesunul opravu pro
nedostatek materiálu na rok 1983.
Vybudované akce v roce 1982 s uvedením hodnoty díla
dětské oddělení zdrav. střediska
130 000.-Kčs
autobusová čekárna pro žáky ZŠ – točna
35 000.-Kčs
JKK – komín a přípoj druhého kotle
15 000.-Kčs
výkup domů č. 94, 95 a 288
320 000.-Kčs
přemístění knihovny
20 000.-Kčs
zakoupení 1 000 bm potrubí pro ZŠ (studny) 30 000.-Kčs

rozšíření skládky uhlí – ZŠ
zakoupení 800 ks - litinových radiátorů – ZŠ
zakoupení 2 nákl. vozidel pro DP + 1 vlek
úprava kolem MŠ II.
zřízení pohostinství
signalizační zařízení vodojemu

15 000.-Kčs
35 000.-Kčs
380 000.-Kčs
60 000.-Kčs
100 000.-Kčs
1 140 000.-Kčs

Práce s mládeží
Naše strana a socialistický stát soustavně vytvářejí podmínky pro
harmonický vývoj mladých lidí. Chceme, aby naše mládež byla
zdravá, vzdělaná, dobře připravená pro život, aby si osvojovala vše
moudré, ušlechtilé, čestné a krásné co v našem lidu je, aby se
orientovala na všechny pokrokové hodnoty, které lidstvo vytvořilo.
Z hlediska statistiky je brána mládež do 30 – ti let. V ročnících od 6
let do 30 let je v obci 1 200 obyvatel, což je v průměru 48 občanů na
jeden ročník. Z počtu 1 200 obyvatel do 30 let je organizováno
300
v PO SSM
243
v ČSTV
45
ve Svazarmu
20
v ZO SSM
20
v SPO
41
v JKK
669 – tento počet znamená zapojení více jak 50%.
Řada členů PO SSM je však zapojena u sportovců, ve Svazarmu,
SPO, JKK, takže se procento zapojení snižuje asi o jednu třetinu.
Z toho vyplývá, že je třeba hledat další cesty k tomu, jak zvýšit zájem
mládeže o zájmovou činnost.
ZŠ
Jedna třetina z celkového počtu mládeže navštěvuje základní školu
v naší obci. Má v naší škole ty nejoptimálnější podmínky jak pro
výuku, tak i pro ostatní zájmovou činnost, z čehož vyplývá i
skutečnost že škola dosahuje dobré výsledky v oblasti různých soutěží
a olympiád.
Dobrých výsledků dosáhli žáci ve zpěvu. V místním kole zvítězila
Dana Válková, ale vzhledem k tomu, že při okresní soutěži byla
nemocná, byla místo ní vyslána Romana Krhovská. Byla úspěšná,
umístila se na 1. místě a postoupila do krajského kola. I zde si vedla
dobře.

Obdobně bylo dosaženo dobrých výsledků v olympiádě ruského
jazyka, českého jazyka i matematice. V olympiádě fyziky zvítězila
v okresním kole žákyně 9. třídy Pinkavová a stala se úspěšnou
řešitelkou i v krajském kole. Rovněž v soutěži „Děti, mír a umění“
absolvovali všichni žáci – do okresního kola bylo zasláno 11 prací,
z nich Jana Macků a Kristýna Bukvicová obsadily ve svých
kategoriích vždy druhé místo.
„Žijeme v míru“ – v této soutěži obsadila Marie Chovancová první
místo a Vaškových 3. místo. V celostátním kole získala Marcela
Kadlčková 3. místo.
V literární soutěži zvítězila Světinská z 5.B.
Dále byly organizovány různé sportovní a branné soutěže. Poslední
soutěž v kopané zvítězilo mužstvo žáků v rámci okresu.
Od letošního roku započal pravidelný výcvik v plavání, což jistě
přispěje k všestranné přípravě žáků ZŠ.
Se školou je bezprostředně spojována i činnost pionýrské
organizace. Jak již bylo uvedeno má 300 členů, což je 80% všech žáků
školy. Na škole je celkem 25 oddílů, z toho je 15 oddílů všeobecně
zaměřených a 10 oddílů zaměřených zájmově. Pro tuto práci je
k dispozici 25 vedoucích kteří jsou starší 18 let a 8 instruktorů.
Kroužek Mladých požárníků vede s. A. Kadlček, který je zároveň
členem komise pro mládež při MNV a dosahuje v této práci velmi
dobrých výsledků. Přírodovědný kroužek vede s. ing. Šťastný a
Zdeněk Karafiát. Kroužek Praktická dívka vede s. Milada Míšková,
sportovní Jiří Kopecký, turistický Helena Leblochová,
rádio - amatérský s. A. Andrle, branněturistický s. Bartoš, šachistický
A. Světinský, modelářský ss. Miroslav Růžička a Petr Ježek.
TJ
Další významnou organizací v naší obci, která sdružuje velký počet
mládeže je TJ. Největším oddílem je oddíl kopané, který má zapojeno
do pravidelných soutěží celkem 5 mužstev. Z toho A mužstvo
dospělých hraje nejvyšší soutěž v Jihomoravském kraji, tj. krajský
přebor, dále B mužstvo dospělých, které již několik let bojovalo o
postup ze 4. třídy okresu do 3. třídy a letos se tento záměr stal
skutečností. Dále dorostenecké mužstvo je rovněž účastníkem
krajského přeboru se střídavými úspěchy a dvě žákovská mužstva,
která hrají v okresní soutěži, z toho A mužstvo se umístilo v okresním
přeboru na jednom z předních míst a B mužstvo hraje rovněž úspěšně

v soutěži a jeho činnost je hlavně zaměřena na přípravu hráčů pro A
mužstvo.
Dalším aktivním oddílem je oddíl stolního tenisu, který má čtyři
mužstva v soutěžích a to tři v soutěži dospělých a jedno žákovské i
když naprostá většina soutěžících je z řad mládeže.
Dalším oddílem je šachový oddíl, který si rovněž úspěšně vede
v soutěžích a jeho členové dosahují celkově dobrých výsledků. Oddíl
šachistů i stolního tenisu jsou nositeli čestného titulu „Vzorný oddíl
III. stupně“ a oddíl šachu soutěží o „Vzorný oddíl II. stupně“. Rovněž
žákovská mužstva kopané soutěží o titul „Vzorný mládežnický
kolektiv“.
Další činnost TJ zabezpečuje v odboru základní rozvoj tělesné
výchovy. Na tomto úseku činnost částečně stagnuje a nedosahuje se
zde pravidelné činnosti.
TJ v současném období připravuje podmínky pro vybudování
areálu zdraví. Hodlá v prostorách mezi škvárovým hřištěm a chatou
Myslivecké společnosti zbudovat tenisový kurt, hřiště na odbíjenou,
brodiště, čímž budou vytvořeny další podmínky pro založení dalších
oddílů v TJ.
SPO
Další společenskou organizací, která sdružuje mládež je Svaz
požární ochrany. Má 1 kolektiv dorostu v počtu 10 členů a 1 kolektiv
mladých požárníků, který má rovněž 10 členů. V obou kolektivech
jsou chlapci i děvčata. Jejich práce je především zaměřena na požární
ochranu. Kolektivy jsou zapojeny do celostátní hry a to dorost do hry
„Šeřík“ a mladí požárníci do hry „Plamen“. Oba tyto kolektivy již
několikrát vyhrály okresní kolo a v rámci kraje se umístily 2x na
třetím místě a 1x na 2. místě.
S mládeží také pracuje JKK. Dobře je zabezpečena hra na klavír,
kterou vyučuje učitelka hudební výchovy z Uh. Hradiště. Její žáci již
několikrát úspěšně vystoupili na různých kulturních akcích. Od října
minulého roku začala pracovat cimbálová muzika a její činnost
úspěšně pokračuje. Svědčí o tom její první veřejné vystoupení na
Slováckém koštéři 18. června tohoto roku.
Od letošního roku se začala formovat mladá dechovka, kterou
připravuje s. ing. F. Zimčík. Zájem o hru v tomto tělese je velký.

Přestal pracovat fotokroužek. Byly do něj investovány značné
finanční prostředky a vedení klubu hledá cesty jak tuto zájmovou
činnost obnovit.
MLK
Významným činitelem v práci s mládeží je MLK. V současné době
má 358 čtenářů, z toho 242 ve věku od 7 – 14 let. V dubnu letošního
roku byla přestěhována do budovy bývalé ZDŠ. Je zde vybudováno i
samostatné dětské oddělení a dostatek místa umožňuje čtenářům
prostudovat si literaturu přímo v knihovně. Knihovnicí byla
zorganizována beseda s dětmi na téma „Jak si vybírat knihu“. 20 dětí
se zúčastnilo besedy se spisovateli Hanou Pražákovou a Janem
Svehlem. Počítá se s tím, že v příštím roce bude založen „Klub
mladých čtenářů“ při místní knihovně. Bude se scházet pravidelně 1x
týdně a dva nejlepší z kroužku budou mít možnost navštívit Prahu a
zúčastnit se minisjezdu Klubu mladých čtenářů. Knihovnu nyní vede
profesionální knihovnice ze střediskové knihovny v Hluku. Otevřena
je 2x v týdnu po celý den. Dosavadní knihovník s. Bohumil Baroň
obdržel za dosavadní práci knihovníka čestné uznání rady MNV na
plenárním zasedání 7. ledna 1982. Na tomto zasedání obdržel rovněž
čestné uznání s. Ludvík Umlauf za zásluhy a úsilí stavbyvedoucího při
výstavbě MŠ II.

JZD
Sloučené JZD Dolní Němčí dosahuje již několik let velmi dobrých
výsledků v RV jako celku. Konkrétně to dokazuje ŽV, která je na
velmi dobré úrovni a řadí se mezi přední podniky v okrese, ale i
v kraji. Úspěchy v růstu hektarových výnosů a předstih rostlinné
výroby před živočišnou výrobou jsou zabezpečovány několika
opatřeními.
Hlavní pozornost je věnována péči o půdu a zvyšování její
potencionální úrodnosti. Tato je zajišťována zvyšováním humusu
organickým hnojením, agrotechnickými zásahy tak, aby byl zajištěn
její fyzikální stav v drobtovité struktuře, která zajišťuje žádoucí
vertikální pohyb vody při deštích do spodních vrstev a za sucha
umožňuje vzlínavost.

Druhým činitelem, který ovlivňuje úroveň rostlinné výroby je její
výživný stav. Půdy našeho JZD jsou typické tím, že je v nich malý
obsah P, jako výnosotvorné živiny. Proto byly přednostně zásobně
hnojeny ty pozemky, kde byla zásoba velmi malá a byla zvýšena na
střední, což je velký úspěch. Na druhé straně je nadbytek N, takže celý
komplex výživářských zásahů je prováděn na základě těchto aspektů.
Úroveň agrotechniky je prováděna na základě požadavků
jednotlivých odrůd a plodin. V komplexu opatření je maximální péče
věnována provzdušněnosti půdy. Nejlepším hodnotitelem těchto
opatření je vzcházivost a vzešlost porostů u všech plodin. Zapojený
porost dává pochopitelně záruku dobrého výnosu a využití půdy
s omezením zaplevelenosti pozemků.
Značný podíl na konečném výsledku rostlinné výroby má úzký styk
s vědeckotechnickou základnou a zavádění nových poznatků do praxe.
Toto se velmi dobře daří při výrobě obilovin. Odrůdová skladba je
toho nejlepším dokladem. Dále u česneku a nakonec i u krmných
plodin, které jsou nezbytné pro vysokou úroveň živočišné výroby.
Začínají se do praxe prosazovat rozbory půd na obsah N, aby
nedocházelo k přehnojování a tím zvyšování obsahu NO3 – formy do
rostlin a zpětně pak na zvířata u kterých se pak projevují zdravotní
problémy a na druhé straně se šetří náklady na dusíkatá hnojiva, která
se aplikují tam, kde je to potřeba.
Obilniny
Obilniny jsou plodinou, která je pěstována na největší výměře a to
900ha, což představuje 50% orné půdy. Plánovaný výnos 49,5 q/ha
byl splněn a překročen a to ve výši 53 q/ha, což je splnění na 108%.
Tento výsledek je o to radostnější, že se ho dosáhlo v roce méně
klimaticky příznivém pro zrniny. Při sklizni obilovin pracovalo 7
našich kombajnů, 7 ze Slovenska a 2 z okresu Žďár nad Sázavou.
Tvořily 2 linky po osmi kombajnech. Ztráty při sklizni byly
minimální, poněvadž v tuto dobu bylo mimořádně příznivé počasí.
Špičky při sklizni bylo dosaženo na ploše 31ha, kde byla naseta
odrůda pšenice – Stupická – 80,4 q/ha.
Rozhodující faktor ovlivňující výnos je počet rostlin a jejich určitý
optimální vývin jak v raných fázích vývoje, tak i později. Podařilo se
založit dobře zapojené porosty, které pěkně přezimovaly a to jako
důsledek vhodné odrůdové skladby, kdy byly velmi přesně
respektovány odrůdové zvláštnosti jednotlivých odrůd. V předjaří bylo

prováděno přihnojování, mechanické ošetření porostů – vláčení a
válení povytáhlých porostů po zimě. Citlivě byla prováděna i ochrana
rostlin proti plevelům a chorobám jak listů, tak i klasů a to především
s ohledem na nedostatek potřebných herbicidů a fungicidů.
Hrách byl pěstován v našem JZD poprvé a to na ploše 50ha.
Plánovaný výnos 25 q/ha nebyl splněn jako u jediné plodiny.
Skutečný výnos byl 21,5 q/ha. Neplnění bylo zapříčiněno poškozením
porostu chemickým přípravkem proti plevelům a pak dlouhým
suchým obdobím po této aplikaci. Došlo ke snížení počtu lusků, což
ovlivnilo konečný výnos.
Cukrovka byla pěstována na ploše 93ha s plánovaným výnosem
380 q/ha. Skutečnost byla 466,2 q/ha, což je splnění výroby na 108%.
Je nutno podotknout, že v 6. PL patřilo družstvo mezi nejhorší
pěstitele cukrovky, ale nyní za 2 roky 7. PL je mezi nejlepšími
pěstiteli v okrese. Úspěch v pěstování cukrovky lze dát na vrub
kvalitní agrotechnice, důležitý je i lidský faktor, který ovlivňuje
konečný počet řep na hektaru při přetrhávce. Největším problémem
v technologii pěstování cukrovky je její sklizeň a sklizňové ztráty.
Současná samochodná sklízecí technika, která je k dispozici,
zanechává ztráty na poli kolem 15%.
Víceleté pícniny jako základ zlepšovatele půdní úrodnosti na jedné
straně a dobré krmivo pro živočišnou výrobu na druhé straně, byly
pěstovány na výměře 317ha, což činí 17% orné půdy. Z víceletých
pícnin byla pěstována vojtěška na ploše 154ha a jetel červený na
163ha. Plánovaný výnos u víceletých pícnin byl 86 q/ha v seně.
Skutečně bylo dosaženo 105 q sena po hektaru. Zelená hmota
víceletek slouží především jako zelení krmení pro skot, zbytek píce
bylo použito na výrobu 25 vagónů úsušků a 30 vagónů sena.
Překročení výroby zelené píce dává velmi dobrý základ pro užitkovost
a krmivovou základnu živočišné výroby. Značné problémy jsou se
zajišťováním osiv pícnin. JZD je řeší vlastní výrobou osiva. Rovněž
v letošním roce bylo ponecháno na osivo 50ha červeného jetele, kde
bylo dosaženo 2 q semene. Podstatně horších výsledků je dosahování
při pěstování vojtěšky na semeno, které se v naších podmínkách
nedaří.
Silážní kukuřice a ostatní jednoleté pícniny
Silážní kukuřice je základem krmivové základny pro skot ve formě
siláže a to jak v zimě, tak i v letním období. Z tohoto důvodu se taky

věnuje velká péče porostům kukuřice od přípravy při setí, až po
vlastní silážování. Letošní porosty kukuřice byly vyrovnané a
stejnoměrně vzešlé v důsledku použití nového přesně secího stroje.
Značné problémy jsou s ochranou proti plevelům, zejména pro
nedostatek herbicidů především proti prosovitým plevelům, které
porosty kukuřice zaplevelují nejvíce. Cílem pěstování kukuřice je
získat kvantum zelené hmoty a samozřejmě velmi kvalitní siláž, která
je základem velmi dobré užitkovosti v živočišné výrobě.
Silážní kukuřice byla pěstována na ploše 265ha s plánovaným
výnosem 330 q/ha silážní kukuřice. Skutečně dosažený výnos byl
393 q/ha hmoty o sušině v průměru 28%, což je v našich podmínkách
velmi pěkný výsledek.
Plevele v kukuřici byly ničeny převážně mechanicky a to vláčením
v období vzcházení a pak plečkováním porostů jak pasivní, tak i
aktivní plevkou. Tímto způsobem byla taky půda provzdušněna, za
což je kukuřice jako okopanina velmi vděčná a projeví se to i
v konečném výnosu. Konečná sklizeň kukuřice byla poznamenána
vysokými ztrátami polámáním stébel v důsledku značného výskytu
velmi agresivního škůdce obaleče kukuřičného, který vyžírá stéblo a
pak silnými větry, které byly v podzimním období došlo k polámání
stébel i palic. Tím se stával porost velmi těžko skliditelný a vznikaly
vysoké ztráty.
Druhou jednoletou pícninou byl senážní oves pěstovaný na ploše
77ha s výnosem 215 q/ha zelené hmoty. Senážní oves slouží
především jako krycí plodina pro podsev vojtěšky a červeného jetele.
Trvalé travní porosty zaujímají značnou část ze zemědělské půdy a
to 24%, což představuje 590ha. TTP jsou základním zdrojem výroby
sena a část ploch slouží pro pastvu 200 ks jalovic, 500 ks ovcí a části
stáda koní.
Plánovaná výroba sena byla rovněž překročena a průměrný ha
výnos na této ploše činil 46 q sena po hektaru, což je o 0,6 q v seně
více jak stanovil plán.
Pro zlepšení a zvýšení úrodnosti travních porostů byla provedena
rekultivace a obnova porostů luk v hodnotě 250 000.-Kčs. Tato
rekultivace značně sníží poruchovost sklízecí techniky, neboť se
jednalo o srovnání různých jam a nerovností od doby druhé světové
války.

Největším problémem při obnově porostů je nedostatek kvalitních
osiv, které jsou základem dobré sklizně z nových porostů.
Česnek jako specializovaná zelenina našeho JZD byl pěstován na
ploše 105ha. Z toho zimní odrůda na 75ha, a to Záhorský 55ha,
Moravan 12ha a Bzenecký paličák 8ha. Průměrný výnos u ozimých
odrůd byl dosažen 44 q/ha v suchém stavu. Z jarních odrůd byla
pěstována pouze odrůda Japo na výměře 30ha s výnosem 30 q/ha
v suchém stavu. Plánovaný výnos 40 q/ha v suchém stavu byl splněn.
Přesto, že byly na podzim 1981 příznivé podmínky pro přípravu půdy,
musely být i v tomto roce vybrány náhradní pozemky pro výsadbu
česneku. Na pozemku Louky se nepodařilo dostatečně zničit pýr a
proto zde muselo být na části pozemku upuštěno od pěstování
česneku. V důsledku těžké přípravy pozemku se nepodařilo provést
aplikaci herbicidu pod jarní česnek. Velkým problémem v celé
technologii pěstování česneku je značný nedostatek účinných
selektivních herbicidů. Proto musela být prováděna několikrát ruční
okopávka především jarního česneku, což značně narušuje jiné polní
práce.
Zimní česnek byl sklizen bez vážnějších problémů, ovšem u jarního
česneku byla situace daleko více aktuálnější a několik dnů museli
nastoupit všichni pracovníci JZD do sklizně, aby jarní česnek nebyl
znehodnocen.
Živočišná výroba
Úkoly stavěné před kolektiv pracovníků živočišné výroby našeho
JZD jsou rok od roku náročnější a vyžadují pracovat na všech úsecích
s maximální snahou. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo ve
výrobě mléka, u přírůstků jalovic a hov. žíru a v nízkých ztrátách u
všech kategorií zvířat. Dobrých v přírůstcích telat, u vepř. žíru a ve
střiži vlny. Horší v odchovu selat na prasnici a v polointenzivním
výkrmu jehňat.
Výroba mléka
Rekordní dojivost na dojnici 4 874 litrů řadí naše JZD na jedno
z předních míst v ČSR. Je možno říci, že se vyplatila dlouhodobá a
cílevědomá pozornost věnovaná péči o dojnice. Dosahovaný
meziroční nárůst za poslední 4 roky 250 – 350 litrů nasvědčuje tomu,
že se vyvíjela intenzita rostlinné výroby, hlavně v zajišťování
kvalitních objemných krmiv a že plemenářská práce ve stádě se

ubírala správným směrem, i když často v rozporu s plemen.
organizací.
Plnění plánu – farma Dolní Němčí
plán 1982
výroba mléka
1 530 073
výroba na kus a den 11,8
výroba na dojnici
4 307
dodávka mléka
1 460 073

skuteč.
1 676 986
13,03
4 755
1 608 186

++ 146 913
+ 1,23
+ 448
+ 148 113

JZD celkem
výroba mléka
výroba na kus a den
výroba na dojnici
dodávka mléka

plán 1982
3 206 000
12,15
4 434
3 050 000

skut. 1982
3 520 705
13,35
4 874
3 359 915

rok 1981
3 333 392
12,64
4 612
3 172 192

Největší nárůst v užitkovosti na dojnici byl zaznamenán na farmě
Slavkov o 1 litr u prvotelek. Je příslibem pro příští léta u starších krav,
pokud budou v dobrém zdravotním stavu. Středisko Dolní Němčí se
dostalo přes 13 l a právě zde se očekává největší nárůst v roce 1983.
Uznaný šlechtitelský chov by se měl přiblížit hodnotám 5 600 – 5 800
litrů.
Tržnost nadojeného mléka je vysoká 95,4%. Zlepšení bylo
dosaženo ve zpeněžování mléka za resazurin a mech. nečistoty. V I.
třídě bylo dodáno 99,07% mléka, zbytek ve II. třídě. Je to velký
ekonomický přínos pro JZD.
Plnění výroby hovězího masa – přírůstky za rok 1982
Celková výroba

plán 1982 skutečnost 82
+6 660,0
6 989,46
+ 329,46

farma Dol. Němčí
přírůstky - jalovice 0,680 kg

0,727 kg

+ 0,047 kg

JZD celkem (tel.)
jalovice

0,718 kg
0,699 kg

+ 0,028 kg
+ 0,019 kg

0,690 kg
0,680 kg

hov. žír
skot celkem

0,800 kg
0,720 kg

0,948 kg
0,760 kg

+ 0,148 kg
+ 0,040 kg

V přírůstcích u skotu nastalo největší zlepšení ve srovnání
s minulým rokem u kategorie jalovic a hov. žírů. Na těchto úsecích
v minulosti byla slyšet kritická slova, zvláště k některým
jednotlivcům. Přesto, že ještě jsou mezi prací jednotlivých
ošetřovatelů rozdíly, v dosažených přírůstcích se snížily. Největší
vyrovnanost je u kategorie jalovic. Vysoce překročený plánovaný
přírůstek skotu lze spatřit v poměrně kvalitní a vyrovnané krmné
dávce po celý rok. Tato kategorie se největší mírou podílí na
překročení celkové výroby hovězího masa.
Zklamání připravil velkokapacitní teletník. Plánovaný přírůstek byl
sice překročen, ale zdaleka nedosáhl výše loňské skutečnosti. Příčin
bude zřejmě několik. Telata v poslední době neochotně a málo
přijímala kukuřičnou siláž, svědčí to o určitém onemocnění nebo
nedostatku některých látek, které toto nechutenství způsobovaly.
Hodně telat mělo průjmy a tudíž nerostla jak se předpokládalo. Na
onemocnění nebo příčinu která toto způsobovala se nepřišlo.
Plnění výroby vepřového masa – přírůstky za rok 1982
plán 1982 skut. 82
+420
518,92 + 98,92

výroba
přírůstky
farma Dolní Němčí 0,550 kg 0,565 kg + 0,015
Výroba vepřového masa v našem JZD skončila vzhledem ke
specializaci na chov skotu. Přírůstek i výroba byly splněny a
překročeny.
Plnění dodávek masa v r. 1982
plán 1982
jat. skot
3 800
jat. vepři
550
telata
50
ovce
80
maso celkem 4 480

skutečnost
3 953
592
14
59
4 617

++ 153
+ 42
- 36
- 21
+ 137

% plnění
104,0
107,6
28,0
73,7
103,0

Splnění a překročení dodávek masa je v souladu s překročenými
přírůstky jednotlivých kategorií hospodářských zvířat. Nesplnění
dodávky telecího masa je vlivem ztrát onemocněním a špatným
růstem telat. Bylo stejně jako u skopového masa nahrazeno hovězím.
U skopového lze příčinu spatřit v nízkých přírůstcích jehňat na
smluvní výkrm.
Za rok 1982 bylo dodáno 257 krav, z toho 47 kusů na NP, 48 kusů
jalovic, 418 kusů býků, z toho na nucenou porážku 22 kusů. Průměrná
porážková váha bez NP činí 552,40 kg. Průměrná porážková váha bez
NP u býků činí 589,50 kg. Dále bylo prodáno 61 kusů prvotelek
k dalšímu chovu a 8 kusů telat do odchovny plemenných býčků.
Procento brakování krav k jatečným účelům činí 35,5% včetně
prodaných 44%.
Selekce prvotelek – celkem se otelilo 312; vyřazeno – jatky – 81;
prodej 61, celkem 142; procento selekce 45,5.
Bylo dodáno 49 kusů prasnic a 523 kusů jatečných prasat o
porážkové váze 100,30 kg.
Výroba selat, odchov na 1 prasnici za rok 1982
úhyn
narozeno
JZD celkem 911
34

%
3,73

prodej
1 041 kusů

Odchov selat na 1 prasnici
1981
JZD celkem 21,26

plán 1982 skut. 1982
+18,10
18,79
+ 0,69

Průměrný počet oprasení na 1 prasnici je 2,16; průměrně
narozených selat na 1 vrh 9,02; průměrný odchov na 1 vrh 8,68.
V odchovu selat konkrétně na farmě Dolní Němčí došlo ke
stagnaci. Je to patrno z počtu odchovaných selat na 1 prasnici.
Reprodukce skotu
Za rok 1982 se narodilo 814 kusů telat, což je o 8 kusů více než
v roce 1981. Uhynulo 13 – o 3 méně než v roce 1981. % hynutí činí
1,60. Úhyn ostatního skotu včetně konfiskace je 14 ks, tj. o 1 kus
méně než loni.

Mrtvě se narodilo 27 telat, o 10 méně a zmetalo 30 krav, což je o 4
více než v roce 1981.
Chov ovcí. Rok 1982 je v chovu ovcí jen průměrný. Narodilo se
229 kusů jehňat, uhynulo 6 kusů. Nastříháno bylo 2 527 kg vlny na
plán 2 000 kg, ale o 104 kg méně než v roce 1981. Výživný stav ovcí
a skopců po pastvě je velmi dobrý. To se nedá říci o jehňatech, která
mají jen malé přírůstky.
Zajištění krmivové základny
Objemného krmiva bylo v roce 1982 vyrobeno na 110% krytí. I
sortimentální skladba vzhledem k vhodnosti pro určité kategorie zvířat
byla dodržena. Ovesná a kukuřičná siláž jsou průměrné kvality, seno
je dobré až výborné. Ve velmi dobrém stavu je krmná řepa. Situace
v zásobení jadrnými krmivy je letos lepší jako loni. Stanovené limity
je však nutno přísně dodržovat. V živočišné výrobě je trvalý
nedostatek stelivové slámy, protože zatížení skotu a ovcí je velmi
vysoké. Proto byly stohy rozpočítány na jednotlivé farmy a měsíce a
to tak, aby byl zabezpečen provoz gran. linky a vydrželo se se slámou
do nové sklizně.
Mechanizace
Celý úsek mechanizace i nadále zůstává rozhodujícím článkem při
zajišťování náročných úkolů. Na tomto úseku v průběhu celého roku
pracovalo 87 pracovníků. Z toho 43 traktoristů, 10 řidičů, 24 opravářů
a 10 ostatních pracovníků. Veškeré práce byly zvládnuty
v agrotechnických termínech a v dobré kvalitě. K dobrému průběhu
polních mechanizovaných prací do značné míry přispělo
dokompletování technologických linek výkonnými moderními stroji,
zejména na úseku hnojení a sklizně obilovin i dopravy. V průběhu
špičkových prací byl stav traktoristů a řidičů doplňován pracovníky
z dílen a pomocné výroby z Horního Němčí. Toto řešení se ukázalo
jako správné i pro další období je s tímto počítáno. Naproti tomu bude
v zimních měsících vypomáhat několik traktoristů zpětně na
uvedených úsecích, tj. v dílnách při opravách závěsného nářadí a
v pomocné výrobě v Horním Němčí.
Na včasném zvládnutí prací a dobrém využití strojů se též
významně podílí kvalitní příprava mechanismů. Rovněž tyto úkoly
opravárenský úsek zvládl dobře, o čemž svědčí ta skutečnost, že
v rámci okresu byl ze 4 etap vyhodnocen 2x na 1. místě a 1x na 2.
místě. Menší potíže vznikaly při zajišťování provozuschopnosti

v podzimních pracích v odpoledních směnách. Tyto potíže do značné
míry vyřeší údržbářsko opravárenské středisko, které je v současné
době dobudováno a uváděno do provozu. Rovněž je nutno tento úsek
doplnit o 2 – 4 kvalitní opraváře. Významnou úlohu na tomto úseku
sehrává vynálezecko – zlepšovatelské hnutí, které zaznamenalo dobré
výsledky.
Přehled o výsledcích

podáno návrhů
vyhlášeno úkolů
vyřešeno úkolů
odměny zlepšovatelů
společenský prospěch
zapojeno zlepšovatelů

1981

1982

11
3
2
17 000.- Kčs
106 630.- Kčs
14

20
6
5
34 000.-Kčs
342 216.-Kčs
26

Přehled o počtu rozhodujících zeměd. strojů k 1.1. 1983 včetně
nově zakoupených
druh stroje
kolové traktory
pásové traktory
nákladní auta
nákladní auta speciální
osobní a dodávková auta
motocykly
automobilové přívěsy
traktorové přívěsy
samosběrací vozy NTVS 4
krmné vozy
nakladače hon
ořezávač cukrovky
vyorávač cukrovky
sklízecí mlátičky
sklízecí řezačky SPS 420
secí stroje

počet kusů
46
8
16
4
9
5
5
37
12
6
3
1
1
7
2
7

nakoupeno
3
2
7
1
3
2
1
2
1
1

rozmetadla hnojiv
rozmetadla mrvy
postřikovače
žací lišty rotační
obraceče - shrnovače

4
3
5
8
6

1
2
3

Záhumenky – změny v roce 1982 (Dolní Němčí).
Bylo odebráno 6 záhumenek (úmrtí, odchod z JZD) a všechny
záhumenky byly znovu přiděleny členům JZD. Pro velký počet
zájemců byla rozorána polní trať nad „Hájkem“. Celkově bylo
přiděleno 30 záhumenek.
Stavebně investiční činnost za rok 1982 byla členěna takto:
A – investiční výstavba svépomocná
B – investiční výstavba dodavatelská
C – údržba stávajících základních prostředků svépomocná
A – Svépomocná investiční výstavba
1. Modernizace obilního hospodářství Dolní Němčí. K termínu
zahájení žňových prací byla uvedena do provozu budova nově
vybudovaného a zmodernizovaného komplexu obilního hospodářství
pro posklizňovou úpravu veškeré produkce obilovin. Celková
rozpočtová hodnota této stavby činí 3 686 000.-Kčs. Tato investice
podstatně zefektivní posklizňovou úpravu a ekonomiku produkce
obilovin, při uvažované návratnosti vložených prostředků přibližně za
5 – 6 let. V roce 1982 bylo prostavěno 3 009 000.-Kčs v rozpočtové
hodnotě. Úplné dokončení této investice objemem 677 000.-Kčs je
uvažováno na červenec 1983, tj. do zahájení žňových prací 1983.
2. ÚOS Slavkov na středisku mechanizace byla uvedena do
provozu 30.6. 1982 nákladem 3 469 000.-Kčs.
3. Nádstavba provozní budovy Dolní Němčí byla ukončena
30.6. 1982 nákladem 900 000.-Kčs. V průběhu 3. čtvrtletí byla
zaužívána nádstavba třetího patra stávající provozní budovy za účelem
soustředění veškeré administrativní činnosti do správního centra JZD.
Tato situace umožní v roce 1983 vybavit ve stávajících prostorách
soc. budovy ve Slavkově vlastní ubytovací zařízení asi pro 40 osob na

odpovídající úrovni pro potřebu přechodného ubytování cizích
sezónních pracovníků zejména při sklizňových pracích.
4. Sklad česneku Dolní Němčí. V I. čtvrtletí 1982 byla
rozpočtovým nákladem 1 646 000.-Ksč započata výstavba skladu
česneku v Dolním Němčí, která též řeší problematiku skladování
krmiv pro ŽV. Část objektu určená pro sklad krmiv byla uvedena do
provozu k 1.8. 1982. V roce 1982 bylo prostavěno 1 245 000.-Kčs.
Stavba bude dokončena v průběhu I. pololetí 1983.
5. Kolna na zemědělské stroje ve Slavkově zabezpečí trvalou
ochranu sezónní techniky – rozpočet 1 929 000.-Kčs.
6. Pohotovostní sklad hnojiv na farmě Slavkov je projektován na
1 373 000.-Kčs. Stavba započala ve II. čtvrtletí 1982 a bude
dokončena v průběhu II. pololetí 1983.
7. Patrové garáže ve Slavkově pro veškerý vozový a traktorový
park. Podle plánu měla být stavba ukončena v roce 1982. Stavba je
navržena v technologii montovaného skeletu S 1 – 3 nového
konstrukčního systému. Poddodavatel této technologie VHS Brno
v důsledku zpoždění a pozdějších havárií na novostavbě výrobny této
technologie v Ostr. Nové Vsi nemohl dodržet sjednaný termín
dodávky a montáže hrubé stavby v roce 1982 a přesunul plnění na I.
pololetí roku 1983. Z uvedených příčin bylo v roce 1982 prostavěno
pouze 27 000.-Kčs. Za nové situace bude náročné dokončit úplně
stavbu do konce roku 1983. Na stavbě zbývá ještě prostavět
7 366 000.-Kčs.
8. Stravovací zařízení a úprava vstupu farmy Dolní Němčí. U
původně plánovaného zahájení stavby stravovacího zařízení a mostní
váhy na farmě Dolní Němčí v roce 1982 objemem 300 000.-Kčs došlo
v dalším stupni proj. dokumentace k rozdělení této investice do dvou
částí:
a) vstupní část – mostní váha a vážnice s vrátnicí
b) rozšíření stravovacího zařízení
Ve 4. čtvrtletí 1982 byla zahájena pouze část a), tj. mostní váha a
vážnice o celkovém nákladu 400 000.-Kčs, bylo prostavěno
200 000.-Kčs. Část b) byla přesunuta na zahájení v roce 1983.
B – investiční výstavba dodavatelská
Změna investiční politiky v oblasti zem. investic umožnila konečně
zahájit v roce 1982 výstavbu farmy v Horním Němčí. Dokončení
výstavby je směrováno na rok 1985 – 87.

C – stavební údržba
V roce 1982 byly v rámci údržby stávajících stavebních objektů
farem JZD provedeny následující práce.
- přístavba izolačního pavilonu při kravíně Dolní Němčí o
rozpočtové hodnotě 100 000.-Kčs.
- úprava mléčnice na farmě Dolní Němčí v rozpočtové hodnotě
50 000.-Kčs.
- úprava hnojiště na farmě v Dolním Němčí v roz. hodnotě
650 000.-Kčs.
- úprava komunikací a opěrné zdi při ÚOS Slavkov, náklad
300 000.-Kčs.
- zpevnění polního výjezdu z farmy Slavkov, rozp. náklad
80 000.-Kčs.
- ostatní drobná údržba v hodnotě 100 000.-Kčs.
Celkem bylo na stavební údržbě provedeno prací v rozp. hodnotě
1 280 000.-Kčs.
Veškeré stavební práce svépomocné byly zabezpečovány vlastní
stavební skupinou a kooperací cizích subdodávek. Ve stavební
skupině pracovalo v průběhu roku 1982 průměrně 25 pracovníků.
Celkový úhrn vyplácených mezd včetně podílů činí 721 000.-Kčs.

Svit
Hospodářská činnost provozu 4 200 Dolní Němčí v roku 1982
Úsek výroby
Prováděcím plánem byl provozu stanoven úkol vyrobit 1 310 000
párů obuvi. Čtvrtletními rozpisy však bylo rozepsáno 1 275 300 párů.
Příčinou snížený plánu bylo zařazení náročných vzorů a většími
rozběhovými plány a snížení denní kapacity u dílny 4 203 po celé 4.
čtvrtletí. Z tohoto důvodu byl bývalý plán výroby obuvi upraven na
1 275 000 párů. Dosažená skutečnost 1 279 850 párů znamená splnění
daného úkolu na 100,38%.
Výroby dle odběratelů:
SSSR
1 155 200
z roč. úkolu tj.
90,3%
Polsko
100 000
z roč. úkolu tj.
7,8%
Tuzemsko 24 650
z roč. úkolu tj.
1,9%

Průměrná denní kapacita se snížila na 4 885 párů z 5 009, jelikož
po celý rok byly u dílny 4 201 zařazovány vzory s denní kapacitou
1 100 párů a po celé 4 čtvrtletí u dílny 4 203 vzory s denní kapacitou
1 000 párů. Plnění plánu bylo rovnoměrné. V roce 1982 byly
vyráběny pánské boty ve 35 vzorech s 19 středními změnami po
900 – 1 000 párech. Proti roku 1981 se počet vzorů snížil o 4, změn
bylo o 7 méně. Na každou dílnu připadlo průměrně 8 – 9 změn. V roce
1982 se zvýšila i pracnost vyráběných vzorů a tím i vyplácení
obtížnostních doplatků, které činily 30 000 párů, tj. o 9 400 párů více
jako v roce 1981. Tyto byly vypláceny u dílny 4 201 a 4 203.
Pro rok 1982 bylo provozu rozepsáno 12 sobotních směn. Na tyto
směny bylo celkem rozepsáno 48 000 párů obuvi. Šicí dílny ušily
15 050 párů, tj. 31,4% z původního plánu spodkové dílny vyrobily
13 500 párů tj. 28 z původního plánu. Ostatní páry byly nadpracovány
v přesčasových hodinách. Vrchová manipulace v Dolním Němčí
zásobovala výkrojem všechny dílny provozu. Ostatními polotovary a
drobným materiálem jsou dílny zásobovány z Gottwaldova a
Slavičína. Tyto byly dodávány dle harmonogramu, nebo tak, že
nedošlo k ohrožení výroby nebo prostojům.
Výroba v manipulaci
V roce 1982 se opět zásobování šicích dálen zlepšilo. Výkroj byl
dodáván rovnoměrně bez velkých výkyvů, dařilo se zásobovat šicí
dálny dopředu i na svitovské soboty. Větší potíže byly, ještě i
přetrvávají v dodávání vlepovacích stelek.
Kvalita výkroje se oproti předešlých létům mírně zlepšila. Výkyvy
které se občas projeví jsou již otázkou kvality ojedinělých pracovníků,
kteří ještě nedospěli na patřičnou kvalitativní úroveň, to jsou nově
přijatí a zaškolovaní pracovníci a nebo jedinci, u kterých je
odpovědnost za kvalitu vykonané práce nutno vyžadovat neustálou
kontrolou.
Hospodaření s materiálem má v manipulaci vzrůstající tendenci. U
většiny pracovníků je hospodářský výsledek pozitivní. Jsou však ještě
stále jedinci, u kterých je hospodaření neuspokojivé. Je to však
několik pracovníků nově přijatých, kteří nemají ještě dostatek
praktických zkušeností a je naděje, že jejich hospodaření se zlepší.
Jedním z hlavních problémů při zpracování materiálů usní je jejich
kvalita. Neodpovídají vždy kvalitou požadavkům vyráběných vzorů.
Toto se negativně projevuje u pracovníků manipulace v jejich

nespokojenosti. Pracovníci musí zpracovávat materiál se zvýšeným
pracovním úsilím a zpracování klade větší požadavky na kvalifikaci.
Normy a rovněž sazby zůstávají stále stejné a naproti tomu neustále
rostou požadavky na kvalitu. Toto je hlavní problém pro stabilizaci a
spokojenost pracovníků v manipulaci.
Často vznikají rozpory mezi manipulací a šicími dílnami i
spodkovými dílnami. Hlavní příčinou těchto rozporů je, že při
zpracování výkroje v konfekčních dílnách se mnohdy více hledí na
kvantitu a opomíjí se potřebná technologie pro zpracování vrchových
materiálů. Tyto nejsou vhodně vloženy, čímž dochází v mnoha
případech ke zbytečnému praskání materiálu a tím i k navýšení
dodělávek. Problematický je i vztah mezi řídícími pracovníky
manipulace a konfekčních dílen. Mnohdy jsou rozpory řešeny příliš
spontánně a pak se výsledek rozepře nakloní spíše k tomu, kdo
hlasitěji pronáší své argumenty, tj. k pracovníkům konf. dílen, což
nebývá vždy objektivní.
Velké nedostatky byly i v řídící činnosti manipulace, hlavně
v kontrolní činnosti mistrů. Příčinou byl kádrový stav ve vedení
manipulace. Větší část roku bylo obsazení manipulace – jeden mistr a
vedoucí manipulace, který vykonával i úkoly mistra. Začátkem roku
odstoupil z funkce mistra manipulace ing. Josefík a do konce roku se
nepodařilo vyhledat za něj odpovídající náhradu. Ke konci roku byl
vyslán na zaškolení pro funkci mistra s. Řešetka, který se zdá být
dobrým typem. Tato situace nebyla dobrá pro zlepšení a odstranění
některých negativních jevů v manipulaci, neboť pro zajišťování
nutných úkolů pro zabezpečení chodu manipulace nezbylo již patřičné
množství času pro kontrolu práce jednotlivých pracovníků a toto se
pak stávalo častou kritikou pracovníků konfekčních dílen. Nedařilo se
zatím odstranit ještě řadu nedostatků, které znepříjemňují práci
pracovníkům manipulace, jako je značná vzdálenost příručních skladů
od manipulace, stísněné podmínky pro vychystávání a rozchystávání
výkroje pro šicí dílny, při větším předstihu pak nedostatek beden pro
ukládání výkroje od sekáčů a potíže se skladováním těchto beden
s výkrojem.
Pro zlepšení nákupu materiálu bylo zřízeno odloučené pracoviště
zásobovacího úseku v Dolním Němčí. Toto však ještě plně nesplnilo
předpokládaný záměr. Pracovníci zásob. úseku nesplnili při prodeji
materiálu úkoly, tj. nepředkládali potřebnou průvodní dokumentaci,

nepředkládali předem potřebné protokoly při odchylkách barev apod.
a nebylo dodržováno potřebné předzásobení nutné pro odborný nákup
vrchového materiálu.
Na úseku kvality
Kvalita výrobků v průběhu roku vykazovala průměr, který
odpovídal požadavkům odběratele. Pokles kvality se vyskytoval
zpracováním nevhodných materiálů, nedopárovaným výsekem hlavně
při změnách vzorů, v šicích a u kruhu nedodržením technologie, při
větším onemocnění – tím nedostatku pracovních sil, hlavně na
odpolední směně. Dále negativně ovlivňovaly kvalitu vadné
polotovary: stelky, opatky, tužinky, podešve – ojediněle doplňované
dílce (přezky, ozdoby, uzávěry, kroužky apod.).
Plán kvality splnil provoz za rok 1982 na 100,3%.
bylo vráceno
1 360 párů
hodnota vrácených párů činí
148 447,64Kčs.
V roce 1982 limit vrácených párů nebyl dočerpán, oproti roku 1981
bylo snížení o 116 párů. Hromadné reklamace v roce 1982 nebyly.
Na úseku ekonomiky práce
V roce 1982 byl provoz Dolní Němčí rozšířen o nové oddělení a
tím i samostatný správní útvar – provoz 4 240. Jedná se o bytové
hospodářství a údržbu spojenou s ním.
Průměrný evidenční stav pracovníků za rok 1982 činil 469 osob,
což je o 10 více než v loňském roce. Rozdělení dle jednotlivých
kategorií činí: 425 dělníků, 36 THP, 8 POP.
V roce 1982 byl opět zaznamenán růst průměrného výdělku.
Zvýšení oproti roku 1981 nastalo o 55Kčs, které se dá odůvodnit tím,
že stále více pracovníků provozu splňuje nároky na stabilizační
odměnu ve druhých směnách. Stabilizace pracovníků se také
projevuje ve skutečném směnování pracovníků.
D

T

POP

13 273 547 1 353 421 242 263
výdělky v r. 1982
425
36
8
stav prac.
2 603
3 147
2 524
ø výdělky
rozdíl proti roku 1981

celkem
14 869 231.-Kčs
469
2 643
+ 55

Práce přesčas
V roce 1982 bylo odpracováno 23 016 hodin v přesčasech, což je
oproti minulému roku snížení o 7 450 přesčasových hodin. Z tohoto
počtu bylo v sobotních směnách odpracováno 7 618 hodin, kde opět
dochází ke snížení proti minulému roku o 4 198 hodin. Ke snížení
počtu přesčasových hodin došlo vzhledem k lepší organizaci práce,
dodávkám materiálu a zvyšováním produktivity práce.
Stabilizace pracovních sil
Během roku bylo do provozu přijato 43 pracovních sil, odešlo 44
pracovníků včetně 11 studentů. V provozu pracuje 5ti členná
stabilizační komise, která se v průběhu roku sešla celkem 8x.
V komisi bylo projednáváno celkem 17 žádostí o rozvázání
pracovního poměru. Z toho 4 žádosti byly zrušeny, 8 pracovníků na
výpovědi trvalo a 2 pracovníci byli pozváni dvakrát z toho důvodu, že
si výpověď ještě rozmyslí. Důvody, které komise mohla vyřešit byly
projednány a nedostatky odstraněny.
Pro stabilizaci pracovních sil byly předány technickým pracovníků
a rodinám pracujícím v podniku byty v 10ti bytovce.
Ženy, vracející se po mateřské dovolené opět do podniku, mohou
pracovat s upravenou pracovní dobou, popřípadě na zkrácený
pracovní úvazek. Jejich děti jsou umístěny v podnikové MŠ. Nově
přijatým pracovníkům je umožněno v krátkodobých kurzech úspěšné
zaškolení, zájemci o studium si mohou doplňovat své vzdělání. Pro
dobré zvládnutí studia jim jsou poskytovány pracovní úlevy.
Uplatnění mzdových opatření ke stabilizaci pracovních sil
Ženám vracejícím se z mateřské dovolené jsou poskytovány
mimořádné prémie ve výši 1 000.-, 700.-, 500.-Kčs dle stanovených
předpisů. V průběhu roku bylo vyplaceno celkem 19 prémií. Z toho 14
ženám po 1 000.-Kčs, 2 pracovnice dostaly 700.-Kčs jedna 500.-Kčs.
Při nástupu do zaměstnání je pracovníkům poskytován náborový
příspěvek ve výši 1 200.-Kčs s pracovním úvazkem na 3 roky. Tento
příspěvek byl v minulém roce poskytnut 5 pracovníkům.
V měsíci únoru byly vyplaceny stabilizační odměny pracovníkům
druhé směny u vybraných profesí ve výši 1 000.-, 1 500.-, 2 000Kčs.
Měsíčně jsou vypláceny příplatky za druhou a třetí směnu.
Kárné opatření bylo uděleno 11 pracovníkům. 6 pracovníků dostalo
důtku, 1 byl převeden na jinou práci, 4 měli krácené prémie.

V převážné většině se jednalo o porušování pracovní kázně a neplnění
pracovních povinností. THP bylo uděleno kárné opatření v 7
případech, ve 4 případech dělníkům.
V průběhu roku 1982 nebyl zaznamenán žádný případ porušení
směrnic pro ochranu socialistického majetku.
Socialistická soutěž na provozu
V roce 1982 bylo uzavřeno celkem 350 socialistických závazků – 1
provozní, 10 dílenských, 11 kolektivů BSP a 328 jednotlivců. Závazky
byly uzavřeny na počest X. všeodborového sjezdu, 65. výročí VŘSR a
plnění závěrů XVI. sjezdu KSČ. Byly zaměřeny hlavně na zajištění
plynulého chodu výroby a rovnoměrného plnění plánovaných úkolů,
zvýšení kvality výroby, hospodárného zpracování materiálu, rozvoje
KSR, úspory materiálu, el. energie a paliva, zaučení pracovníků na
další pracovní operace. V provozu pracuje v současné době 11
kolektivů BSP, celkový počet členů je 211. Deset kolektivů obdrželo
titul BSP a 1 kolektiv o titul soutěží. Brigády socialistické práce se
svou iniciativou podílí na dobrých výsledcích svých oddělení.
Pracovníci provozu odpracovali celkem 13 620 brigádnických
hodin, z toho 2 277 hodin na akcích „Z“, 5 561 hodin na úpravě
veřejného prostranství a 1 750 hod. na úpravě pracovního prostředí.
Na úseku techniky
Z objednaných nových strojů byla dodána pouze svářečka VS PP
315. Další stroje nebyly dodány. Drásací Internacionál byl vyřazen
z provozu v důsledku nedostatku náhradních dílů a odvezen na GO.
Ostatní náhradní díly na některé stroje např. šicí PFAFF, napínací
Camborian, stříkací pistole jsou stále nedostatkem. Zvláště špatná na
úseku zásobování je situace v dodávce infralamp, ostřihovacích nůžek
na stroje Pfaff.
Nepotřebné stroje a zařízení se odvádí do Gottwaldova, kde tyto
stroje likviduje likvidační komise.

Sušárna
Závod 03 – Sušárna Dolní Němčí
Plánované výrobní ukazatele závod splnil. Výroba krmných směsí
byla dle plánu splněna, ve srovnání z rokem 1981 došlo k poklesu cca
o 300 tun. Hlavní vliv na tom má omezený provoz sušárny. Přes
problémy se ve výrobě krmných směsí situace zlepšila a výpadek
výroby krmných směsí se slámou, která je náročnější hlavně na
dopravu a tím i cenově nákladná, byl nahrazen krmnou směsí pro
dojnice a ostatní skot.
Výroba úsušků byla na úrovni 8 249 tun proti plánu 6 050t. Na
celkové množství bylo dodáno 399 tun tj. 64% oleje od zemědělských
podniků.
V roce 1982 organizováním návozu řízků prostředky ZVS bylo
docíleno dobrého výkonu sušárny i uspokojení požadavků
jednotlivých zemědělských závodů. Celkem bylo navezeno 8 934t
surových řízků a vyrobeno 1 279 úsušků o ø sušině 14,32%. Přesto, že
sušina nevykazovala ø 15%, jak je předepsáno, bylo dosaženo nižší
spotřeby na 1 tunu úsušků ve srovnání s rokem 1981.
Dosažené výsledky měly vliv na finanční výsledek závodu. Výkony
byly splněny na 106,4% což představuje překročení o 1 660 000Kčs.
Z těchto důvodů došlo k překročení materiálových nákladů závodu.
Mzdové náklady závod čerpal na úrovni plánu, vykázal úsporu 2
pracovníků. Úspora pracovníků se odrazila v překročení průměrného
výdělku o 66Kčs a vyšší produktivitě na 1 pracovníka o 40 800.-Kčs.
Zisk byl splněn na 107,2%.

ZDŠ
Celková charakteristika školního roku
Školní rok 1981 – 82 byl zahájen slavnostním shromážděním na
školním dvoře za účasti představitelů obce. Hosté setrvali ve škole
celé dopoledne. Prohlédli si odborné pracovny, byli informováni o
připravenosti školy pro práci v novém školním roce, vyslechli i
problémy se kterými škola zápasí. Za nejvážnější byly označeny tyto:
- nedokončená přístavba čistící stanice plavecké učebny
- chybějící čekárna pro dojíždějící žáky

- chybějící telefonní ústředna
- malý prostor pro skládku koksu
- problémy se školním hřištěm
Přítomní soudruzi přislíbili, že pomohou škole řešit uvedené
těžkosti. Především předseda MNV s. Ježek ujistil vedení školy
podporou lidosprávy. Je nutno konstatovat, že sliby nebyly plané a že
vedly k odstranění řady problémů. MNV zajistil pět pracovníků
z místních závodů a ti pod vedením montéra ze Sigmy Hranice
započali s montáží přístrojů pro bazén. Práce to byla náročná a
vyžádala si časté schůzky vedení školy s představiteli MNV. V závěru
kalendářního roku se podařilo práce ukončit. Byl obdržen předběžný
souhlas odboru ONV k zahájení provozu. Po zdlouhavém jednání byl
škole zvýšen příděl elektrické energie podle požadavku a mohlo být
přikročeno k výuce plavání nejen žáků naší školy, ale i dětí z okolních
škol. Kontroly okresní hygienicko epidemiologické stanice prokázaly
dobrou kvalitu vody, také teplota vody a vzduchu byla bez závad,
výhrady nebyly ani k vybavení lékárničky. Dobře fungovaly
vysušovače vlasů, šatny i další pomocná zařízení. Do školy začali
přijíždět žáci třetích tříd škol Horní Němčí, Nivnice, Korytná, Uh.
Brod, Bánov. O plaveckou výuku se postarali učitelé ss. Valíčková,
Pavlicová, Leblochová, Kočárová, Bartoš a Kučera. Do konce
školního roku bylo v 16 hodinových kursech proškoleno 12 tříd, asi
350 žáků.
Národní výbor se snažil o výstavbu čekárny na točně pro dojíždějící
žáky. Teprve těsně před ukončením školního roku se podařilo získat
finanční příspěvek ONV ve výši 30 000Kčs a dohodnout zahájení
výstavby tohoto potřebného zařízení. Do konce školního roku byl
vymezen prostor pro budoucí čekárnu, vlastní stavba však zahájena
nebyla.
Podobná situace vznikla i v dodávce telefonní ústředny. Dostavil se
pouze technik spojů, který podle dispozic školy zakreslil umístění
budoucích přístrojů.
Po otevření nové mateřské školy zabezpečuje ZŠ i vytápění MŠ.
Potřebuje k tomu i zvýšený příděl paliva. Bohužel se nepodařilo i pro
MŠ zabezpečit koks, ale pouze hnědé uhlí. Problémy vznikají se
skladováním uhlí. Po jednání s MNV bylo dohodnuto, že bude
rozšířena otevřená skládka vybetonováním prostoru o rozměrech

zhruba 20x10 m. Podobně bylo s MNV dohodnuto, že jak MNV, tak i
škola budou sledovat možnosti pro zkvalitnění školního hřiště. MNV
jednal s místní TJ, ale ta neprojevila o spolupráci zájem. Hřiště se
nepodařilo dát do náležitého stavu.
Během roku se pracovníci školy soustředili na výstavbu odborné
pracovny. Dílo se podařilo a od března je učebna využívána k výuce
zeměpisu a občanské nauky. Jedná se o velmi kvalitní učebnu, která je
vybavena podobně jako před třemi lety otevřená pracovna pro
1. – 4. ročník. Byla však ještě vylepšena a učitelé mají možnost
dálkově elektricky ovládat dva aspektomaty (pro diafilm a diapozitiv),
dále přístroj KP 8 Super na filmové smyčky, filmovou promítačku
Meoclub na 16 mm film, zatemnění, promítací plátno, tři nejužívanější
mapy. Dále je pracovna vybavena barevnými diapozitivy všech map
atlasu světa. Dosud nebyla provedena výzdoba pracovny, chybí
diapozitivy nad vchod do učebny. Kvalita zařízení vedla vedení školy
k přihlášení tohoto výrobku školníka s. Martiše do soutěže tvořivosti.
Nikdo další na okrese nekonkuroval, s. Martiš obdržel odměnu
2 000.-Kčs a zařízení bylo postoupeno do krajského kola soutěže. I
zde bylo úspěšné a bylo zasláno do národní soutěže v Praze. 12. září
1981 byla otevřena v těsném sousedství školy nová moderní mateřská
škola. MŠ svým vybavením velmi dobře navazuje na budovu školy a
vytváří spolu s ní velmi pěkný areál školských zařízení. Mezi vedením
školy a MŠ došlo k dohodě o využívání bazénu a připravované sauny.
Žákům MŠ byl umožněn plavecký výcvik, sauna však nebyla
dostavěna.
Řada zařízení MŠ nebyla provedena pečlivě a údržbáři školy
věnovali hodně času a sil údržbě a opravě různých technických
zařízení nové MŠ. Spolupráce obou škol je dobrá, také v oblasti
pedagogické obě školy spolupracují. Učitelky nižšího stupně i ředitel
školy využili možnosti vzájemných hospitací. Učitelky MŠ se
zúčastnily zápisu dětí do první třídy a podaly důležité informace o
povahových vlastnostech i pracovních schopnostech budoucích
prvňáčků.
Oslavy významných státních výročí proběhly podobným způsobem
jako v dřívějších letech. Počátkem listopadu a května se uskutečnil
lampiónový průvod od staré školy k budově jednotného klubu za
účasti žáků, učitelů, ale i stranických a státních funkcionářů, zástupců
složek MV NF a občanstva. Školní oslavy měly stejný charakter jako

dříve. Konaly se vždy odděleně pro 1. – 3., 4. – 6., 7. – 9. ročník.
Kulturní část byla pro všechny stejná, přednášky zabezpečili učitelé se
zřetelem k věkovým zvláštnostem dětí.
Výzdobu školy zajišťovala zástupkyně ředitele s. Bukvicová, heslo
nad hlavní vchod napsal s. Valíček, výzdobu skříněk na náměstí
zabezpečovala s. Růžičková.
Rozmisťovací řízení bylo organizováno promyšleně během celého
školního roku. Nejdříve byl prováděn nábor do prioritních povolání a
byl splněn. Hornickým učněm se stal Petr Brumovský z 8.A, vojenské
gymnázium bude navštěvovat Bronislav Kavka z 8.B. Všichni zájemci
o studium na středních školách úspěšně vykonali přijímací zkoušky a
byli beze zbytku ke studiu přijati.
Nová výchovně vzdělávací soustava postoupila do šesté třídy. Opět
větší počet učitelů byl zapojen do výuky novým způsobem. Učitelé již
zvládli nové metody práce, především schopnost individuálně s žáky
pracovat, vést je k práci v kolektivu, podrobovat se vůli skupiny.
Učebnice i pomůcky pro nově prováděnou výuku docházejí na školu
včas a většinou v dostatečném počtu. Hodnota sbírek se pravidelně
každoročně zvyšuje zhruba o 100 000.-Kčs.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků jak v oblasti politické,
tak i odborné probíhalo plynule a za naprostého pochopení všech
učitelů. Úroveň práce vzrůstá, učitelé dosahují lepších výsledků než
v dobách tradiční výuky.
Stejně jako v loňském roce patřila organizačně pod ředitelství školy
i jedna třída z Boršic u Blatnice. O prázdninách byla škola
vymalována, znovu natřeny tabule. Zimní prázdniny trvaly od 23.
prosince do 3. ledna včetně, jarní prázdniny od 15. – 21. března 1982.
Na poslední schůzi pedagogické rady byla nejlepší žákyní školy
jednomyslně jmenována žákyně deváté třídy Irena Pinkavová
z Boršic. Jak dosaženými vyučovacími výsledky, tak i chováním a
angažovaností se stala vzorem všem ostatním žákům školy.

Organizace školy
ředitel: Vlastimil Novák
zást. ředitele: Marie Bukvicová
třída
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
I. – IV.
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A
VIII.B
IX.
V. – IX.
I. – IX.

chlapců
12
11
15
12
11
18
16
16
16
127
15
15
18
20
15
13
13
13
15
7
144
271

dívek
9
10
12
16
16
14
15
12
12
116
19
20
17
18
12
12
12
17
14
8
149
265

celkem
21
21
27
28
27
32
31
28
28
243
34
35
35
38
27
25
25
30
29
15
293
536

tř. učitel
Valíčková Jarmila
Pavlicová Olga
Zlomková Miluše
Ingrová Marie
Jankových Jarmila
Sváčková Květoslava
Valíček Josef
Ingr Kliment
Dobošová Helena
Ø na třídu 27
Jančová Marie
Nemrava Jan
Mitáčková Jana
Leblochová Helena
Kočárová Ivana
Hájková Zdena
Šula Stanislav
Dufková Jiřina
Fabiánová Zdenka
Stašková Anna
Ø na třídu 29,3
Ø na třídu 28,2

Bez třídnictví: Josef Bartoš, Josef Kučera, Anna Mahelová, Emilie
Motyčková, Vlasta Ondrová.
Vychovatelka DM: Marta Kutálková
Skupinová vedoucí PO: Alena Růžičková
Prospěch žáků
Na konci školního roku z celkového počtu 533 žáků prospělo
s vyznamenáním 56 žáků, prospělo bez vyznamenání 468, neprospělo
z českého jazyka 7, z matematiky 6, 1 z vlastivědy.

Sníženou známku z chování obdrželi 4 žáci, 1 ředitelskou důtku, 1
důtku třídního učitele.
Ke Dni učitelů 1982 obdržely za svou práci vyznamenání
soudružky:
Jarmila Valíčková – čestné uznání rady ONV
Božena Andrlová – dopis vedoucího OŠ ONV
Vybavení školy
Během školního roku a hlavních prázdnin byly provedeny vnější
nátěry oken v ceně asi 15 000.-Kčs a do všech oken byl zabudován
kovotěs v hodnotě 48 000.-Kčs.
Inventarizací školního majetku bylo zjištěno, že celkový majetek
školy k 31.12. 1981 činí částku 2 318 641,50Kčs, z toho základní
prostředky 180 278.-Kčs, pomůcky nad 300.-Kčs 1 562 109,50Kčs a
od 60. – do 300.-Kčs 576 254.-Kčs.
PO SSM
Činnost pionýrské organizace a spoluzodpovědnost třídního učitele
za kvalitu oddílových schůzek, vyhlášená pro letošní rok za jeden
z pečlivě sledovaných úkolů se výrazně zlepšila. Celkem 13 pedagogů
se pravidelně věnovalo pomoci PO.
počet pionýrů a jisker
424
počet jisker
48
mladší pionýři
171
starší pionýři
205
počet oddílů se všeobecným zaměřením
15
počet oddílů zájmově zaměřených
10
schůzky:
1x týdně
23 oddílů
1x za 14 dnů
2 oddíly
počet dospělých oddílových vedoucích
25
počet dospělých oddílových instruktorů
17
Slavnostní slib pionýrů a jisker byl proveden kvalitně, za
spolupráce s politickými a státními představiteli obce a za účasti
rodinných příslušníků dětí, dechové hudby JKK a vybraných
společenských organizací. Program byl zvolen vhodně, jeho úroveň
byla velmi pěkná.

Družba se školami, dopisování, patronáty
Družební styk udržuje škola již více let se slovenskou školou
v Trenčíně – Kubre. V posledních dvou letech původně velmi dobrá
spolupráce v důsledku kádrových změn ve vedení družební školy
zaostává. Ředitelka školy je si této skutečnosti vědoma a lze
předpokládat, že se družba v brzké době zlepší.
Dopisování udržují žáci a učitelé školy především se sovětskými
přáteli. Pravidelně si vyměňovalo dopisy na 180 žáků školy. Bylo tak
dosaženo nejvyššího stavu za dobu existence školy.
Patronátní činnost je zhruba na stejné úrovni jako v roce minulém.
Písemnou dohodu uzavřela škola s TJ Dolní Němčí, Svit Dolní Němčí,
VB Nivnice, Povodím řeky Moravy v Brně, s oběma MŠ. S řadou
dalších organizací udržuje škola dobrou spolupráci i přesto, že
písemně nejsou patronátní dohody uzavřeny.
Sociální a zdravotní péče o žactvo
Školní lékařka Mudr. Slavíčková uskutečnila se sestrami všechny
plánované prohlídky i očkování. Také ošetření náhlých případů bylo
provedeno vždy ke spokojenosti školy. Sestra Stojaspalová provedla
s žáky třetích tříd kursy první pomoci. Dobře pečuje o žáky i zubní
středisko. Dvakrát během školního roku byli všichni žáci ošetřeni.
Učitelé a zaměstnanci školy našli vždy pochopení u dr. Houfka.
Celkově lze označit spolupráci se zdravotním střediskem jako velmi
dobrou. Po celý rok nedošlo k žádnému závažnému úrazu. Všechna
zařízení školy jsou udržovány v dobrém stavu, učitelé i zaměstnanci
procházejí školením bezpečnosti práce, pozornost této oblasti věnuje i
MV ROH. Učitelé i zaměstnanci dostávají podle platných předpisů
ochranné pomůcky, aby si uchovali zdraví.
Zápis do 1. ročníku pro další školní rok
Zápis byl proveden v závěru prvního pololetí jak v Dolním Němčí,
tak i v Boršicích. Populační ročníky jsou silnější než v předešlých
letech. V Dolním Němčí budou otevřeny dvě třídy, v Boršicích jedna
pro první a druhý ročník.
Ukončení školního roku
Školní rok byl ukončen slavnostně 30. června 1982 na školním
dvoře za pěkného počasí. Slavnosti se zúčastnili předseda i tajemník
MNV a zástupci všech místních závodů. Program oslavy byl
hodnotný. S pomocí peněžních příspěvků SRPŠ a SOZ a všech

závodů obdrželi vždy dva nejlepší žáci třídy knihu, podobně byli
oceněni i úspěšní řešitelé olympiád a vítězové soutěží.

MŠ I.
Zahájení školního roku 1981 – 82 proběhlo slavnostně za účasti
členů patronátní brigády n.p. Svit. Děti po celý den provázel maňásek,
jeho prostřednictvím se seznámily s prostředím i se zaměstnanci. MŠ
I. je jednotřídní s počtem 28 dětí ve věku 3 – 5 let.
Obsazení MŠ I.
Z funkce ředitelky byla odvolána s. M. Kupcová a novou ředitelkou
byla jmenována s. Alena Světinská. Na místo učitelky Evy Trýskové
nastoupila v říjnu 1981 nekv. učitelka Jarmila Vlková, studující
posledním rokem ped. školu v Kroměříži.
Stravování dětí zajišťovala ŠJ při ZŠ, o dovoz stravy se starala s.
Marie Tinková.
Ve funkci školnice a topiče zůstala Marie Pitnerová. Problémovým
obdobím školy bylo období se silnými mrazy. Bylo třeba provést
úpravy v izolaci topného vedení v celé budově školy, včetně
přilehlých garáží požární zbrojnice. Obětavým přístupem orgánů
MNV, zaměstnanců školy a nočními směnami topiče se podařilo
situaci vyřešit.
Důležité události
Závazkové hnutí bylo opět koordinováno organizací ROH. Rozvoj
pracovní iniciativy zaměstnanců školy byl zaměřen na brigádnickou
pomoc při úpravách a opravách interiéru školy.
Bylo provedeno nové oplocení a úprava školní zahrady. Velký kus
práce provedla brigáda pod vedením s. Kočiše, která odpracovala jen
na těchto úpravách 85 hodin. V jarních měsících byla provedena
celková oprava čtyřsedadlové houpačky, stolů a lavic na školní
zahradě. Koncem školního roku byla provedena výměna školního
nábytku, starý nábytek byl využit v suterénu školy na skladování
hraček, na zahradu apod.
Během celého školního roku byla věnována náležitá pozornost
agitačním a propagačním plochám, rodiče byli seznamováni
s kulturními a politickými událostmi.

Slavnosti v MŠ
Ve spolupráci s MŠ II. shlédly děti v měsíci ČSSP instalovanou
výstavku sovětských knih a hraček, v místním kině jim byly
promítány pohádky a filmová pásma.
Atmosféru vánoc dětem prodloužilo zimní dopoledne s novými
hračkami, maňáskovou scénkou a tanečky. V rámci vzájemné
spolupráce shlédly děti divadelní představení na MŠ II.
Při příležitosti oslav MDŽ připravily děti maminkám a ženám
patronátní brigády pěkné dárky a besídku s pásmem básní, písní,
dram. pohádek a tanečků.
K MDD byla pro děti přichystána dvě překvapení, ve spolupráci
s MŠ II. Společný celodenní výlet autobusem na Lopeník, kde byly
zajištěny rekreační chatky a branná náplň a také sportovní soutěže,
v kterých děti zápolily o ceny a medaile. Obě akce se zdařily, velký
podíl na tom mělo i sluníčko, které podtrhlo celkovou radostnou
atmosféru.
Spolupráce s patronátním závodem
K novému školnímu roku 1981 – 82 převzal n.p. Svit patronát nad
novou mateřskou školou. S mat. školou I. zůstala ve spolupráci
brigáda soc. práce s. Jarmily Kadlčkové.
Nová patronátní smlouva byla uzavřena s JZD Javořina v Dolním
Němčí. Škole byl poskytnut příspěvek 1 000.-Kčs na hračky a
výchovné pomůcky.
Spolupráce s MNV přinesla pozitivní výsledky. Příslušné orgány se
aktivně zapojily do řešení problémů s topnými a instalizačními
opravami.

MŠ II.
Zahájení školního roku bylo provedeno spolu se slavnostním
otevřením nově MŠ a to 12. září 1981. Programem slavnosti byl
průvod k mateřské škole, slavnostní projevy představitelů školství,
MNV, přestřižení pásky a prohlídka budovy pozvanými hosty. 14. září
byl zahájen provoz. Škola má kapacitu 120 dětí. 1. třída je obsazena
3 – 4letými dětmi, ve II. třídě jsou děti 4 – 5ti leté, III. a IV. třída byla
naplněna dětmi 5 – 6ti letými (předškoláky).

Obsazení MŠ
V krásném areálu školy začíná pracovat kolektiv v tomto obsazení.
ředitelka – s. Marie Kocábová
učitelka – Libuše Složilová
učitelka – Vlasta Krhovská
nekv. uč. – Jiřina Bídová
učitelka – Marie Kadlčková
učitelka – Zdenka Světinská
učitelka – Jitka Hodulíková
učitelka – Renata Jakubčíková
Funkci školnice vykonává s. A. Kadlčková, M. Bartošová a Z.
Havlíčková pracují jako uklizečky. Obědy dovážejí z kuchyně
základní školy pomocné kuchařky Anna Gálová a Marie Nemravová.
Během roku došlo ke změně v obsazení a to:
Zdenka Světinská se provdala (Trtková) a odchází na mateřskou
dovolenou. Na zástup přichází Jiřina Drdová.
Důležité události v životě školy
Významným svátkem pro školu byla VŘSR. Děti přinesly
suvenýry, z kterých byla uspořádána výstavka a pro děti beseda u
samovaru, která v dětech zanechala hluboký citový zážitek a obohatila
je znalostmi o Sov. svazu. Přispěla k tomu i návštěva kolektivu
sovětských učitelů z Olomouce.
O vánocích byla uspořádána besídka, dárečky pod stromeček
připravilo SRPŠ.
Další besídkou byla oslava MDŽ. Děti při nacvičování projevovaly
snahu a píli a výrobou dárků potěšily své maminka i ženy z BSP n.p.
Svit, které byly na oslavu pozvány. Ostatní pracovnice patronátního
závodu pozdravily děti relací do rozhlasu přímo v závodě.
Vesele prožily děti MDD. I. a II. třída společně s dětmi MŠ I.
v prostoru zahrady MŠ I., III. a IV. třída v hájku. Při závodech
pořádaných v tento den získaly děti odměnu.
Velmi smutnou událostí byla tragická smrt žáka Michala Zimčíka,
který ve věku 6 let zemřel 2.4. 1982. Při jízdě po chodníku na kole,
nezvládl řízení a spadl pod zadní kola nákladního automobilu.
V předposlední den školního roku bylo rozloučení s dětmi
nastupujícími po prázdninách do školy. Bylo to pěkné a srdečné
rozloučení.

Rodiče maximálně spolupracovali s učitelkami při zajišťování
výchovných úkolů, brig. hodinami při úpravě tříd a okolí školy,
pravidelně se zúčastňovali schůzí SRPŠ, pomáhali při zajišťování
oslav i školního výletu, který se konal pod Babí horu a na Lopeník.
Patronátní závod n.p. Svit byl nápomocen po celý rok veškeré
činnosti a to především členové BSP.
Spolupráce se ZŠ spočívala v jednotném působení na žáky během
roku při přípravě dětí do školy, ve vzájemných hospitacích v 1. třídě
ZŠ a v předškolních třídách MŠ.
U příležitosti MDD žáci vyšších ročníků ZŠ zahráli dětem
divadelní představení.
S nepředstíranou radostí navštěvovaly děti kurz plavání, který jim
umožnilo vedení školy.
Dobré vztahy panovaly i ve spolupráci MŠ II. a MŠ I.

JKK
II. místní konference kulturně výchovné práce, která se konala
6. března 1983 zhodnotila práci za roky 1978 – 1982, zhodnotila práci
a dalším cílem jednání bylo provést kontrolu realizace usnesení
přijatého na I. konferenci 5.2. 1978 k otázkám rozvoje kulturně
výchovné a umělecké činnosti v obci. Šlo především o rozbor
současného stavu úrovně a účinnosti ideově výchovné funkce kultury
a jejího specifického, nezastupitelného přínosu při ideovém
světonázorovém, internacionálním formování pracujících a mládeže.
Na konferenci se sešel celý výbor JKK a ŠKK i jeho aktivisté, dále
funkcionáři MNV, MV NF, ZO KSČ, závodů Svit, Sušky a JZD. Byli
pozváni zástupci všech společenských organizací v obci. Přišli i
zástupci okresních orgánů z odboru kultury a OKS.
Jednotný plán kulturně výchovné činnosti vykazuje od poslední
konference vzestupnou úroveň. Nelze se však spokojit s realizací
plánů. Nedaří se plnit všechny jeho cíle a hlavní záměry v celém
rozsahu. Účinná koordinace výchovných akcí a vzájemná spolupráce
jejich pořadatelů není stále ještě na potřebné úrovni. Dobrých
výsledků bylo dosahováno při pořádání vzdělávacích akcí, které byly
svým provedením pestřejší a přitažlivější než pouhé přednášky. Byly
to například Volné tribuny, Mladé hovory s politickou a výchovnou

tématikou a také s problematikou konkrétně hovořící k nešvarům
dnešní doby, jako je alkoholismus, kouření a ojediněle i toxikomanie.
Přednášky vedli odborníci, lékaři a právníci. JKK v průběhu roku za
spolupráce OKS a Socialistické akademie zajišťuje a zkoordinuje
mezi organizacemi NF v obci na 25 přednášek a uspořádá 2 – 3 akce
s vyšší formou vzdělávání. JKK organizacím přednášky nabídne,
objedná a pak dohlíží na termíny jejich uskutečnění. Stává se, že
organizace není schopna si zajistit potřebný počet posluchačů. Přes
všechny potíže je však možno říci, že počet přednášek od roku 1978
vzrostl ze 12 na 20 až 25. Počet posluchačů se podařilo zásluhou
poutavější formy zvýšit z 34 osob na jednu přednášku na ø 47 osob.
Dobře hodnoceny a občany navštěvovány byly i putovní výstavy
pořádané ve spolupráci se Slováckým muzeem.
Ve spolupráci s Českým svazem žen zorganizoval klub 2x kurs šití.
Tento byl vždy plně obsazen a těšil se velké oblibě posluchaček. Dále
klub zajistil kurs němčiny pro začátečníky. Navštěvovalo jej 32
posluchačů. Vydržel však jen jeden rok, pak už nebyl zájem.
JKK vytvořil podmínky pro kurs hry na klavír. Vyučování hry
provádí učitelka LŠU z Uh. Hradiště – důchodkyně. Zúčastňuje se
s dětmi všech vystoupení na oslavách v obci, soutěží vyhlášených
Okresním kulturním střediskem, kde děti dosahují velmi dobrých
výsledků. Kurs navštěvuje 24 žáků.
JZD Javořina zakoupilo klavír, který je umístěn v sále JKK a bude
sloužit pro koncertní vystoupení a besídky žáků navštěvujících kurs na
klavír.
Další oblastí kulturně výchovné práce je zájmově umělecká
činnost. V naplňování cílů v této oblasti kultury a umění hraje klubové
zařízení významnou roli. V kroužcích při JKK a souborech pracuje
kolem 90 dětí a mládeže.
Už dlouholetou tradicí má v JKK dechová hudba Dolněmčanka. Má
18 členů a tři zpěváky. Ročně absolvuje kolem 55 vystoupení.
Vedoucí souboru je (ing.) Antonín Zimčík. V loňském roce při
přehrávkách obhájila dechovka svoji kvalifikaci na 90% a tím si
zajistila přední místo mezi dechovými hudbami v okrese. Navázala
družbu s VTŽ Chomutov, kam každoročně zajíždí na oslavy měsíce
ČSSP. Nástroje pro tuto dechovou hudbu v částce 50 000.-Kčs
zakoupil JKK.

Dalším dlouholetým souborem je taneční soubor Dolněmčan. Tento
soubor v posledních letech stagnoval. Vznikly generační problémy,
ale největší potíž byla v zajištění vedoucího, který by si kroužek vzal
na starost, soustavně s ním pracoval a této práci také rozuměl.
V nynější době se po choreografické stránce ujal kroužku s. Jaroslav
Hájíček, člen souboru Olšavan z Uh. Brodu. Toto řešení ovšem je jen
provizorní. Soubor má 18 členů. Vedoucí je s. Marie Ježková. Pro
tento soubor uvolňuje JKK ročně ze svého rozpočtu 10 000.-Kčs.
Kroužek Dolněmčan předvádí ve svých vystoupeních převážně staré
zvyky z obce. Pořádá každé dva roky hody s právem a každé tři roky
se pořádají dožínky. Kroužek se zúčastňuje také všech významných
oslav v obci a zpestřuje je svými vystoupeními.
Pod JKK pracoval soubor moderní hudby Stíny. Pro tento soubor
JKK zakoupil aparaturu v hodnotě 69 000.-Kčs a drobnější hrací
potřeby v částce 10 000.-Kčs. Soubor se však v roce 1979 rozpadl a
od té doby nemá JKK hudební skupinu patřící k tomuto žánru.
V roce 1981 vznikla dětská cimbálová muzika. Po různých
těžkostech se v listopadu podařilo zajistit učitele LŠU z Uh. Brodu s.
Stanislava Škubala, který s dětmi začal nacvičovat. Vybavení této
muziky si zatím vyžádalo 9 000.-Kčs. MNV uvolnil mimořádně
částku 24 000.-Kčs na zakoupení cimbálu. Cimbálová muzika má 7
členů a od února r. 1983 začali chodit do hodin na housle 4 žáci.
Zatím se nepodařilo obsadit cimbál.
Na podzim začal pod vedením inženýra Zimčíka pracovat dívčí
pěvecký sbor. Má 22 členek.
Nejmladším, ale nejpočetnějším souborem je dětská dechová
hudba. Vedoucím je inženýr Zimčík a má 32 členů. Pro celou hudbu
zakoupil JKK nástroje v hodnotě 41 000.-Kčs. Některé hudební
nástroje bude třeba ještě nakoupit. Tato dechová hudba má
předpoklady zdárně pracovat a reprezentovat jak JKK, tak i celou
obec.
Činností JKK jsou kulturně společenské akce. Ročně se pořádají
3 – 4 koncertní vystoupení profesionálních umělců z Brna nebo Prahy,
2 – 3 divadelní představení pro děti i pro dospělé.
V posledních letech se snaží JKK připravovat kulturu z vlastních
zdrojů. Bylo provedeno několik těchto akcí. V roce 1978, 1980, 1982
to byla soutěž zpěváků amatérů o Slovácký koštéř. Poslední z nich se
konala na počest výročí VŘSR. Soutěžilo 9 zpěváků. V této soutěži

zvítězil ing. V. Hubáček. Obdržel i cenu diváka a postoupil do
okresního kola.
Proběhly i 3 besedy u cimbálu. Na jednu z nich byl pozván známý
zpěvák Jožka Černý, podruhé soubor Břeclavan, třetí akce byla
zajištěna pouze vystoupením kroužků JKK.
Značně problematická je dosud oblast společenských zábav.
Pořadatelé často porušují zákon o boji proti alkoholismu na akcích
věnovaných mladé generaci. Dochází i k porušování zásad veřejného
pořádku v průběhu společenské zábavy i po jejím ukončení.
Opomenout nelze ani nevhodné chování samotných pořadatelů.
K odstranění nedostatků na úseku společenské zábavy bude nutné
důsledné zabezpečení řídící a kontrolní činnosti národního výboru,
především školské a kulturní komise a komise ochrany veřejného
pořádku.
Od roku 1978 do 1982 bylo v kulturním domě 910 akcí. Ročně to
vychází na 182 akce, to znamená každý druhý den. Práce JKK byla
různorodá a náročná.
V budově bylo nutno provádět také různé opravy. Byly provedeny
opravy v kotelně, zapojení a instalování druhého kotle. Do provozu
byl uveden výtah a zajištěna nadstavba komína. Je nutná i oprava
střechy, poněvadž do budovy zatéká.

TJ
V roce 1982 došlo k dalšímu nárůstu členské základny o 16 členů.
V současné době je stav členské základny následující:
celkový počet členů
357
z toho – muži
169
ženy
34
dorostenci
41
dorostenky
15
žáci
73
žákyně
25

Stav členské základny jednotlivých oddílů:
oddíl kopané
211 členů
oddíl stolního tenisu
24
oddíl šachu
29
odbor ZRTV
93
Na úseku budovatelském byl uzavřen socialistický závazek, jehož
součástí byly i závazky na odpracování brigádnických hodin na
vlastním zařízení, na akcích „Z“, pomoc zemědělství, sběr druhotných
surovin apod.
Celkově bylo odpracováno 2 850 brigádnických hodin, z toho na
vlastním zařízení 1 240 brig. hodin. Bylo pokračováno na výměně
oplocení sportovního areálu, bylo provedeno odvodnění horní strany
škvárového hřiště. Byla zde postavena nová opěrná zeď, která bude
bránit vniknutí nánosu z pole při bouřkách a zabrání ujíždění hlíny ze
svahu za škvárovým hřištěm u šaten byl vybudován nový septik a byl
proveden i nový odpad z tohoto septiku. Dále bylo na škvárovém
hřišti provedeno osvětlení hrací plochy. Toto osvětlení je využíváno
při tréninku hráčů hlavně v jarních a podzimních měsících, kdy se
brzy šeří. Úprava travnaté plochy hřiště se zlepšila zakoupením nové
stříhačky na trávu.
Na velmi dobré úrovni, stejně jako v minulých letech je plnění
závazku čestného dárcovství krve. Závazek 20 bezplatných odběrů
krve byl vysoko překročen.
Činnost jednotlivých oddílů a odborů:
Nejmasovějším oddílem TJ je oddíl kopané. A – mužstvo
dospělých, které je účastníkem krajského přeboru Jihomoravského
kraje se umístilo na 5. místě.
Po nezdaru, kterým byl zákaz postupu do vyšší třídy v ročníku
1980/81, se mužstvo B – dospělých nevzdalo úsilí o postup do III.
třídy a snaha všech hráčů i vedení družstva přineslo ovoce v podobě
postupu. V současné době je B – mužstvo účastníkem III. třídy,
skupiny B.
Dorostenecké mužstvo podávalo slabší výkony a tomu odpovídá
jejich umístění v mistrovské soutěži ročníku 1981/82 na 13. místě.
V soutěžích žáků si stanovil výbor oddílu kopané úkol,
podchycovat zájem mladých hráčů o kopanou a jejich registraci
v oddíle kopané.

Oddíl stolního tenisu:
V rámci oddílu stolního tenisu jsou v soutěžích zapojena čtyři
družstva, z toho tři družstva dospělých, jedno žákovské. Všechna jsou
zapojena v soutěžích v rámci okresu Uherské Hradiště. V zahájených
soutěžích nového ročníku podávají všechna družstva dobré výkony a
plní předpoklady pro celkové dobré umístění v těchto soutěžích. Pro
hráče oddílu tenisu byla získána v budově staré školy u kostela jedna
místnost, které využívají k přípravě v mezisezónním období a získání
herní jistoty. Oddíl velmi dobře spolupracuje s vedením místní ZŠ.
V tělocvičně školy se uskutečňují mistrovská utkání všech družstev.
Oddíl se potýká s problémem dopravy jednotlivých mužstev
k utkáním na půdě soupeře. Výbor TJ počítá se zakoupením auta
Škoda 1203 v úpravě pro přepravu osob, které by bylo předáno do
socialistické péče členů oddílu. Byla by možnost využívání tohoto
auta i členy šachového oddílu, který má rovněž obdobné problémy
s dopravou.
Šachový oddíl:
Je účastníkem okresního přeboru I. třídy a po ukončení soutěžního
ročníku se umístil na pěkném 4. místě. Stejně jako v předchozích
letech je v šachovém oddíle na velmi dobré úrovni práce s mládeží.
Obdobně jako v roce 1981, tak i v loňském roce (1982) uspořádal
šachový oddíl z pověření okresního šachového svazu okresní přebor
jednotlivců v bleskové hře. Oba ročníky byly nadřízeným orgánem
velmi kladně hodnoceny. Problém, se kterým se šachový oddíl potýká
již delší dobu je problém s hrací místností. V současné době se
mistrovská utkání uskutečňují v zasedací místnosti MNV. Tato
místnost však má být přebudována na obřadní síň.
Odbor ZRTV:
Sportovní činnost se uskutečňovala ve cvičebních jednotkách
mužů, žen a žactva. Přístup mužů k cvičení je nevyhovující.
Z původně plánovaných cvičebních jednotek ve středu a pátek se
cvičení uskutečňuje pouze v pátek. V pátek se rovněž scházejí zájemci
o odbíjenou, kteří jsou pořadateli již tradičních turnajů v odbíjené – na
počest Února a Osvobození. Pokud se týká cvičení žen, scházely se ve
větším počtu než muži. Cvičební hodiny se uskutečňovaly dvakrát
týdně pod vedením cvičitelek s. Leblochové a s. Světinské.
Oblíbeným se stalo zejména cvičení s hudbou. Cvičení žákyň vedla s.
Kočárová a bylo zaměřeno rovněž na cvičení s hudbou a gymnastiku.

Velkým nedostatkem je cvičení žáků. Po odchodu s. Kopeckého na
základní vojenskou službu cvičení žáků vůbec neprobíhá.
Odbor ZRTV uspořádal II. ročník „Běhu rodičů s dětmi“, který si
získal velkou oblibu. V rámci M ČSSP byli členové odboru
spoluorganizátory branného závodu na počest VŘSR.

ČSŽ
K prvořadým úkolům Svazu žen patří důsledné prosazování
myšlenek míru a mezinárodní spolupráce, jež je i nejdůležitějším
úkolem zahraniční politiky státu a KSČ.
Druhým, neméně závažným úkolem Československého svazu žen
je aktivní podíl na rozvoji národního hospodářství.
Členky ČSŽ jsou na svých pracovištích zapojeny do BSP a to v nár.
podniku Svit, v ZVS, JZD, ve zdravotnickém středisku i v ZŠ.
Soutěžící kolektivy se snaží o větší efektivnost výroby, vyšší kvalitu
práce i hospodárnost na pracovišti.
O účinnosti politicko masové práce žen svědčí konkrétní činy
členek při plnění volebního programu NF při rozvoji obce, pomoci
zemědělství, sběru odpadových surovin i léčivých rostlin. Členky
odpracovaly 6 980 brigádnických hodin při úpravě obce, vysadily 946
keřů růží a ovocných stromů.
Pro 150 dětí je zajištěna celodenní péče v MŠ. Ženy se v hojném
počtu zapojily do dokončovacích prací při úpravách okolí mateřské
školy.
V rámci směny NF bylo sebráno 260 kg textilu a 2 200 kg papíru.
Mimo sběr prováděný organizací, připravují ženy – matky sběr pro
děti, které jej odevzdávají v ZŠ. Členky provádějí také sběr šípků a
léčivých rostlin, který odevzdávají v místní sběrně prodejně Jednoty.
Na brigádnické výpomoci místnímu JZD při sklizni česneku
odpracovaly nespočet hodin.
10 členek darovalo bezplatně krev, 6 členek vede oddíly jisker a
pionýrů, 2 členky jsou cvičitelkami ZRTV. V roce 1982 probíhalo
cvičení pro starší a méně zdatné cvičenky.
Každoročně ČSŽ věnuje na fond solidarity 200.-Kčs. Na slavnostní
„Večer družby a přátelství“ v Uh. Hradišti – Kunovicích bylo zasláno

do bufetu 100 kusů zákusků (věnečků). Výtěžek tohoto večera byl
věnován na fond Světového shromáždění, který se bude konat v Praze.
Organizace spolupracuje se SOZ, DV Jednoty, ČČK, SČSP.
V oblasti politicko – výchovné činnosti byla uspořádána přednáška
„Boj za mír“ a „Právo a rodina“. Při slavnostní schůzi k MDŽ byla
uspořádána beseda s poslankyněmi.
Členky svazu žen se zúčastnily všech oslav pořádaných VO KSČ,
MV NF a MNV, jako jsou oslavy 1. a 9. května, VŘSR, MDŽ,
Vítězného února a závěru měsíce Československo – sovětského
přátelství.
Dále členky agitovaly při agitačních nedělích. Zúčastňují se
plenárních zasedání MNV i veřejných stranických schůzí VO KSČ.
Průběžně se staraly o výzdobu propagační skříňky. U příležitosti MDŽ
navštěvují každoročně starší, nemocné a opuštěné ženy s blahopřáním
a malým dárečkem.
Jednou z kulturně společenských akcí je dětský karneval. Ve
spolupráci s Českým svazem zahrádkářů byla uspořádána taneční
zábava a společenský ples.
Spolu se SOZ se ženy podílely na zajišťování besedy s důchodci,
slavnostním předání občanských průkazů, na kterém 15 letí žáci
obdrželi od organizace na památku knihu, slibu jisker a pionýrů.
Uskutečnil se zájezd dětí do Piešťan a pro dospělé zájezd do divadla
v Gottwaldově a také zájezd do Bratislavy – tento společně s DV
Jednoty.
Byla uspořádána výstavka ručních prací, hojně navštívena občany.
Ke konci roku se konal kurs šití, kterého se zúčastňovaly 32 ženy.
V oblasti branné a sportovní byla naplánovaná turistická vycházka
na Javořinu, uskutečnila se v srpnu.
Organizace má v současné době 225 členek. Z toho:
101 ve věku do 35 let
103 ve věku do 50 let
21 nad 50 let
Jedenáct žen je členkami KSČ, jedna ČSL.
Sociální složení:
156 – dělnice
26 – THP
12 – v učitelství
11 – zemědělství

8 – zdravotnictví
12 – důchodkyně

ČZS
Činnost členů zahrádkářského svazu byla v roce 1982 zaměřena na
plnění závazků uzavřených na počest 25. výročí založení Českého
zahrádkářského svazu.
Během roku byla prováděna rekultivace pozemku pro
zahrádkářskou osadu. Byl proveden sběr kamene, přeorání pozemku a
zasetí řepky na zelené hnojení. Dále byl pozemek postupně ještě 3x
přeorán a přihnojen a na další upravenou plochu byla navezena ornice,
získaná od silniční správy z očištěných příkopů. Při těchto pracích
bylo odpracováno 153 hodin – závazek činil 500 hodin.
V areálu Hájku byla provedena oprava nátěrů stolů a vysázení
stromků. Při této práci bylo odpracováno 113 hodin – závazek byl 500
hodin.
Při ošetřování zeleně v obci, hlavně při ořezávání stromků
vysazených podél hlavní silnice bylo odpracováno 100 hodin –
závazek byl 100 hodin.
Na akcích MNV, při úpravě okolí mateřské školy a při stěhování
stavebního materiálu členové odpracovali 210 hodin – závazek
stanovil 100 hodin.
V JZD Javořina při setí ozimin bylo odpracováno 18 hodin, při
sběru kamene 88 hodin. Závazek činil 100 hodin.
Celkový závazek zněl odpracovat 1 300 hodin a bylo odpracováno
682 hodin.
Další užitečnou činností bylo celoroční ošetřování zahrady.
Zahrada byla opravdu udržována v pořádku, svědčila o tom velmi
pěkná úroda jablek a švestek.
Na úseku kulturní činnosti se uskutečnily 4 taneční zábavy.
Byly uskutečněny 3 přednášky, jedna z nich na téma „Chráněná
krajinná oblast Bílé Karpaty“ aktuální tím, že naše obec leží v těsné
blízkosti tohoto území.
Uskutečnil se autokarový zájezd na výstavu Agrokomplex do Nitry.
Zájezdu se zúčastnilo 43 členů.

Na podzim členové svazu instalovali v prostorách JKK výstavu
ovoce a zeleniny. Přišlo se na ni podívat celkem 1 130 členů a občanů.
Za tuto práci obdržel svaz vyznamenání ÚV ČZS „Za příkladnou
činnost členů a funkcionářů výboru“.
U příležitosti MDŽ se uskutečnila oslava s kulturním vystoupením
žáků školy pro členky svazu a manželky členů. Oslava přispěla
k upevnění kolektivu.
Při sběru kovového šrotu bylo nasbíráno 120q starého železa,
z toho 60q jako protihodnota za přenechaný traktor a vlek od JZD
Javořina. Této akce se zúčastnilo celkem 36 členů.
Dále byla provedena rekultivace pozemku v trati Losek, na podzim
zde bylo vysázeno 82 stromů.
Při všech těchto akcích bylo odpracováno celkem 2 646 hodin,
takže průměr na člena při počtu 72 členů je 37,5 hodiny.
Během roku se uskutečnilo 13 členských schůzí při průměrné účasti
31 členů, což je 43%, 14 výborových schůzí při průměrné účasti 9
členů z počtu 16 členů, tj. 63%.
Zakoupeným traktorem byly poskytovány služby členům svazu i
ostatním občanům, ponejvíce při obdělávání půdy.
V měsíci květnu byl zkušebně proveden prodej zahrádkářských
produktů ve stánku. Akce byla všemi kladně hodnocena. Přispěla
k lepšímu zásobení občanů přísadami zeleniny a rychlenou zeleninou.
Na společný trh bylo dodáno 100q ovoce, 2q bobulovin, 10q raných
brambor, což se dělo hlavně drobným prodejem přímo občany.
Prostřednictvím okresního hospodářského zařízení bylo zajištěno
k výsadbě 101 kusů stromků, 135 kusů keřů bobulovin, 20q
sadbových brambor, 180q substrátu na sázení a 20q kombinovaného
hnojiva.
Členové ČZS vykonali v roce 1982 velké množství práce a další
úkoly je samozřejmě čekají.
U příležitosti 25. výročí založení ČZS byli vyznamenáni za
dlouholetou příkladnou činnost soudruzi: Josef Stojaspal, František
Stojaspal, Vojtěch Kubáček, Jaroslav Umlauf, Jaroslav Janča, Ludvík
Bartoš, Josef Cmol, Jaroslav Mandík, František Kočí, František Hala.
Těmto soudruhům bylo předáno čestné uznání za práci v ČZS.

Svazarm 81 – 82
Členská základna organizace Svazarmu činí 64 členů, z toho
mládeže do 15 let je 15, 3 ženy a 9 vojáků základní služby. Podle
usnesení Okr. konference Svazarmu má organizovanost dosáhnout 5%
obyvatelstva obce, takže by naše organizace měla mít asi 130 členů.
Výbor organizace byl 13 – ti členný a pracovali v něm tito
soudruzi: Tinka – předseda, Matůš – místopředseda, Mikoška –
pokladník, Kadlček – jednatel, Karafiát – hospodář, Zmidloch –
zapisovatel, Vrága – střelectví, Umlauf – motorismus. Ostatní členové
výboru: Bukvica, Lancouch, Miklánek, Slaník a Světinský. Během
volebního období byl výbor doplněn o s. Antonína Andrlu, který
pracuje s mládeží v radiokroužku moderního víceboje telegrafistů.
Výbor se scházel pravidelně, účast na těchto schůzích byla 55%. Na
schůzích výboru byly projednávány úkoly vyplývající z plánu
činnosti. V první řadě to byla politickovýchovná práce. Kladně lze
hodnotit práci s. Jaroslava Matůše mladšího, který se staral o
propagační skříňku a pravidelně prováděl obměnu k různým výročím i
k činnosti organizace.
Přednášková činnost neproběhla k plné spokojenosti. Účast členů
organizace na školení řidičů byla rovněž neuspokojivá. Rovněž na
oslavách různých výročí jako jsou oslavy 1. máje, VŘSR apod. se
členové málo angažovali.
ZO Svazarm spolupracovala s TJ a uspořádala k výročí VŘSR
branný závod. S ostatními složkami NF nespolupracuje.
Základní škole pomáhají členové organizaci při pořádání branného
závodu. Škola naopak poskytuje místnost pro kroužek moderního
víceboje telegrafistů. V tomto kroužku jsou organizováni pouze žáci
ZŠ.
Hodnocení klubů a kroužků ZO Svazarmu:
Motoristický klub plnil své úkoly jen částečně. Nepodařilo se zatím
vybudovat ani svépomocnou dílnu, ani promazávací rampu. Činnost
spočívala v provádění školení řidičů – amatérů. Byla prováděna 2x
ročně. Účast se pohybovala nad 190 účastníků. Dalším úkolem byl
výcvik řidičů malých motocyklů. Oprávnění získalo 24 posluchačů.
V roce 1981 se uskutečnila motoristická soutěž „Táto, mámo, jeď

opatrně“! Soutěže se zúčastnilo 8 osobních automobilů s osádkami ve
složení dospělé osoby a dítěte ve věku od 5 do 15 let.
Dalším klubem je střelectví. Aktivně jsou v něm zapojeni jen dva
členové, Jaroslav Matůš starší a mladší, kteří střílejí pistolové
disciplíny. Uvedení závodníci absolvovali okresní střeleckou ligu.
Jaroslav Matůš starší se umístil v roce 1980 na 8. místě ze dvaceti
střelců, v roce 1981 na 6. místě z 22 střelců, v roce 1982 na 11. místě
z 19 střelců. Jaroslav Matůš mladší se v roce 1981 umístil na 7. místě
ze 13 střelců a v roce 1982 na 6. místě z deseti střelců. Výraznější
úspěchy oba jmenovaní dosáhli při celostátním střeleckém závodu
„Velká cena Slovácka“ v Nivnici. Jaroslav Matůš starší v roce 1981
skončil na druhém místě, v roce 1982 se umístil na třetím místě.
V roce 1982 se na třetím místě umístil i Jaroslav Matůš mladší.
Organizace nemá vlastní střelnici, závodníci absolvovali tedy soutěže
bez tréninku. Plánovaný střelecký kroužek pro mládež se nepodařilo
dát do chodu. Byly zhotoveny lapače a zástěny pro lapače ke střelbě
ze vzduchových zbraní. V suterénu JKK, kde měly tréninky probíhat
bylo zřízeno pohostinství, jinou místnost se zatím zajistit nepodařilo.
Nárazovou střeleckou akcí je soutěž o „Zlatou jízdenku“ a také místní
střelecké soutěže pro neorganizovanou mládež a ostatní.
Koncem roku 1981 byl ustaven rádio amatérský kroužek a to
odvětví „Moderního víceboje telegrafistů“. Při založení měl kroužek
13 členů z řad školní mládeže, ke dni 31.12. 1982 klesl počet na 7. Po
prvním zájmu opadlo u některých členů kroužku nadšení. V kroužku
se děti učí morseovku – vysílání a příjem, topografii a další. I když
kroužek pracuje poměrně krátkou dobu, dostavují se už první úspěchy.
Členové se zúčastnili okresního přeboru a tři členové kroužku byli
v pionýrském táboře v Jeseníkách, kde získali ve své odbornosti III.
výkonnostní třídu.
Členové organizace, převážně členové výboru, se zúčastňují brigád
a to jak na vlastním zařízení (bouraní staré školy Na záhumenicích),
tak při akcích MNV. Na vlastních akcích odpracovali 50 hodin, na
akcích MNV 145 hodin.

SPO 81 – 82
Požárnická organizace má 44 členů. Z toho je 40 mužů a 4 ženy.
Bylo uskutečněno sedm členských a devět výborových schůzí.
Činnost byla zaměřena hlavně na prevenci, represi a výchovu mladých
požárníků. V preventivní činnosti se uskutečnila rozhlasová relace a
byly provedeny preventivní prohlídky v 658 domech. Zjištěné závady
byly odstraňovány ihned na místě, závažnější byly projednány
v komisi veřejného pořádku a stanoven termín jejich odstranění. Po
určeném termínu byla provedena kontrola. V měsíci březnu byla
provedena za spolupráce komise ochrany veřejného pořádku
preventivní prohlídka v 18 malých provozovnách. Zjištěné závady se
podařilo odstranit jen z části. Před topným obdobím byla provedena
rozhlasová relace se zaměřením na prevenci v topném období.
K tomuto období byla zaměřena i propagační skříňka. Na úseku
represe byl proveden výcvik zásahových jednotek pro boj s požáry.
Do pravidelného výcviku se zapojilo 18 členů, kteří se zúčastňovali
školení a absolvovali i závěrečné přezkoušení.
Do soutěže požárních družstev se zapojilo jedno družstvo mužů a
jedno družstvo dorostu. Družstvo mužů pravidelně nacvičovalo a na
soutěži okrsku, která se uskutečnila v Hluku, se umístilo z devíti
účastníků na třetím místě.
Naši požárníci zajišťovali dodávku vody pro okresní kolo soutěže
„Plamen“, která se uskutečnila v Hluku a na požádání útvaru Barvy –
laky Staré Město zajišťovali dodávku vody na oborovou soutěž
Unichem.
Bylo provedeno jedno aplikační cvičení na ZŠ, mělo seznámit
členy se situací a způsobem hašení na škole. Tohoto cvičení se
zúčastnilo jenom devět členů.
V rámci přípravy „ochrana úrody před požáry“ bylo provedeno
aplikační cvičení na místní JZD. Toto cvičení mělo velmi dobrou
úroveň. Bylo velmi dobře připraveno a účast členů byla také dobrá.
Nezúčastnili se ho však zástupci JZD i když byli o cvičení
informováni a pozváni.
U požáru nezasahovalo mužstvo ani jednou. Veškerá technika je
řádně uskladněna a připravena k použití.

Velmi dobrou práci odvedli požárníci ve hře Plamen. V okresním
hodnocení se umístili na prvním místě. Reprezentace okresu na
krajské soutěži se však vzdali.
Uzavřený závazek byl splněn takto:
údržba požární techniky, výzbroje…
172 hodin
údržba zbrojnice a vod. zdrojů
105 ――״
výstavba obecné vybavenosti
68 ――״
zvelebování živ. prostředí
85 ――״
dárci krve
3 osoby
Uzavřený závazek byl splněn, avšak na jeho plnění se zúčastnilo
jen několik členů. Někteří členové, i když byli předen pozváni, se ani
jednou žádné brigády nezúčastnili.

ČČK
Organizace ČČK má 171 členů, z toho je velká část starších – ⅔
nad 60 let. Výbor organizace se sešel 9x, členská schůze se konala jen
jedna a i na té byla malá účast.
Při akcích na zlepšení životního prostředí a v péči o veřejnou zeleň
bylo odpracováno 850 hodin. Ve zdravotnické činnosti bylo
odpracováno 1 200 hodin. Během roku bylo ošetřeno 420 drobných
poranění.
Při jarním úklidu členové ČČK odpracovali 800 hodin a při
dobudování mateřské školy – zejména úpravě okolí bylo odpracováno
120 hodin.
Nejvíc hodin bylo odpracováno v zemědělství. Jednak při sklizni
česneku a při jednocení cukrovky, ale i při okopávkách cukrovky.
V naší obci je celkem 94 bezplatných dárců krve, z tohoto počtu 13
dárců chodí dávat krev na zavolání, podle potřeby ÚNZ.
Přednášky byly uskutečněny se zdravotnickým zaměřením –
celkem 5, z toho jedna společně se svazem žen. Témata přednášek:
Nejčastější nemoci u dětí a jejich prevence
Příprava obyvatelstva v civilní obraně
Správná výživa
Dospívající mládež
Výživa a pohyb ve stáří (beseda s filmy)

V základní škole proškolila s. Stojaspalová 63 dětí pro získání
odznaku „Mladý zdravotník I. stupně“.
Zdravotní hlídky asistovaly při branném závodě pořádaném ZŠ na
Babí hoře, při cyklistickém závodě bratrství Čechů a Slováků
nazvaném Bílé Karpaty a závodů Barum rallye.
Pomoc starším občanům zajišťují příležitostně členky organizace
obstaráváním léků, nákupu apod.
Společně s požárníky byl uspořádán ples. Z výtěžku byl zakoupen
materiál potřebný do zdravotnických brašen.

Drobní pěstitelé
Drobní pěstitelé se v tomto roce věnovali opět pěstování česneku,
okurek a květinových semen. Úroda česneku byla dobrá. Vykupoval
jej pro podnik Jednota František Kadlček. Nebyli výjimkou pěstitelé,
kteří získali ze své záhumenky částku 20 – 30 tisíc Kčs.
Úroda okurek byla rovněž velmi dobrá. Končila 26. srpna
s výsledkem 14 vagónů vykoupených okurek. Na okurky byl natolik
úrodný rok, že v době největší sklizně konzervárny odmítaly okurky
patřící do III. a IV. skupiny – třídy. Tyto okurky tedy Ludvík Šimčík,
který měl opět výkup na starosti nebral. Zisky pěstitelů byly také
značné, dosahovaly rovněž desetitisícových částek.

Oslavy
K významným dnům byly jako každoročně uspořádány oslavy. Na
počest Svátku práce se uskutečnil prvomájový průvod přes celou obec.
V průvodu pochodovaly děti ze ZŠ, zaměstnanci závodů v obci,
představitelé obce i závodů, členové organizací NF a ostatní občané.
Do pochodu vyhrávala místní dechová hudba.
Na počest osvobození naší vlasti a u příležitosti oslav VŘSR se
konaly lampiónové průvody opět za hojné účasti dětí i dospělých.
Slavnostně vyzněl i večer věnovaný oslavám (MČSP) VŘSR. Na
tomto večeru proběhla soutěž zpěváků amatérů o Slovácký koštéř. Z 9
účastníků přihlášených do soutěže si nejlépe vedl ing. V. Hubáček a
postoupil do okresního kola.

Počasí
Lednové noční mrazy byly v tomto roce silné – až - 20˚C a trvaly 3
týdny. I ve dne se držel teploměr na - 15˚C. 25. ledna se oteplilo a
teploty se pohybovaly kolem 0˚C. Oteplení trvalo do poloviny února a
zase se vrátila zima. Měsíc březen byl teplý – koncem měsíce
přesahovaly teploty 20˚C. V dubnu nastoupilo chladné počasí bez
srážek, ty přišly až koncem měsíce, ale u nás byly slabé. Koncem
května a začátkem června se teploty přibližovaly 30˚C. Potom se
střídaly dny pěkné se srážkovou činností. Počasí červencové, zejména
jeho druhé poloviny bylo přímo ukázkově letní. I srpen byl takový.
Všichni si mohli užít hezkého letního počasí o dovolené, ať si ji
vybírali kdykoliv. Srážky nikdy nebyly trvalého rázu. I zemědělci bez
problému sklidili veškerou úrodu obilovin. A léto jako by se nechtělo
rozloučit, ještě i v září byly teploty kolem 25˚C. Avšak přesto jeden
letní den málem skončil špatně. 13.8. navečer se přihnala bouřka a s ní
kroupy velikosti ptačích vajíček. Obilí bylo naštěstí již sklizeno.
Pouze ovoce kroupy značně poškodily. Fruta Nivnice však nabídla
výkup tohoto ovoce a tak rozumně zachránila část úrody. Naší obci
kroupy příliš neublížily. Nejhůř v okrese dopadla oblast Bojkovic.
Tam krupobití dosáhlo takové intenzity, že poškodilo dokonce i
fasády domů.

Letní čas
Ve většině evropských zemí a i u nás byl letos opět zaveden letní
čas. Posunul se v neděli 27.3. 1982 ve dvě hodiny ráno o hodinu
dopředu. Proti předchozím létům, kdy se čas měnil o půlnoci, se letos
ukázalo, že tato již ne noční, ale ještě ne ranní hodina byla zvolena
správně. Je to i na železnici takový mrtvý čas vhodný ke změně.
Zpráva, kterou vydala v neděli ČTK, hovořila o tom, že všechny vlaky
noční dojely včas a ranní byly vypraveny také včas. Letní čas se stává
samozřejmostí, neboť přináší především cenné úspory elektrické
energie, prodlužuje den a lidé tak mají více času k rekreaci a
k lepšímu využití svého volna. Zpět se hodiny posunuly 25. září 1982.

Pohyb obyvatel a počet bytů
K 31.12. 1982 bylo v naší obci 2 750 obyvatel.
V roce 1982:
se narodilo
59 dětí
zemřelo
25 občanů
přistěhovalo se
44 občanů
odhlásilo se
33 občanů
Přírůstek občanů za rok 1982 je 45, to znamená, že k 31.12. 1982
má naše obec 2 795 občanů.
Počet bytů k 1.1. 1982 …………. 840
přírůstek za rok 1982
36 bytů
úbytek
5 bytů
Počet bytů k 31.12. 1982 je 871.
Počet domů v obci je 664, dále 18 domů, kde jsou umístěny místní
provozovny. U 20 domů byla provedena demolice, z toho na 7
místech se znovu staví nebo budou stavět rodinné domky. 16 domků
je neobydleno. Toto všechno dává souhrn 718 domů.

Zapsala: Olga Pavlicová
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-------------------------------------------------předseda školské a kulturní komise

