Rok 1956
Celostátně
Projevil se rostoucí intenzitou v budování naší socialistické společnosti. Bylo dosaženo
nebývalého rozvoje průmyslové výroby, rozvíjí a upevňuje se zemědělská družstevní
socialistická velkovýroba.
Přepadení Suezu
Zatím co mírumilovné národy tábora socialismu, jedou stále vpřed v budování svého
pokrokového společenského řádu, západní mocnosti, USA, Anglie, Francie, vyvíjí úsilí o
rozpoutání nové válečné vřavy a svými agresemi ohrožují světový mír. V tomto roce byl
přepaden Suez (průplav) mocnosti USA, avšak plány jejich byly zmařeny, vítězství egyptského
lidu bylo spravedlivé. Egypt vyhlášen za samostatnou republiku.
Další vážnou událostí v roce 1956 v bezprostřední blízkosti našeho státu byly maďarské
události, ozbrojený puč vedený vnitřní a zahraniční reakcí měl zvrátit lidovou maďarskou
republiku v kapitalistický režim. Zrádci fašisté a Hortkyovci byli však maďarským lidem za
pomoci světských jednotek poraženi. Oběti však byly, které varují a utužují tak ještě větší
úsilí světové veřejnosti v boji za pokoj a mír na celém světě.
Obec Rokytnice čítala v roce tomto:
Obyvatel 659, počet domů 144, ve správě M.N.V 3, počet zaměstnanců M.N.V. 4, škola 2
třídní, počet žáků 64
Noví učitelé
Po odchodu p. Rudolfa Merty ředitele obecné školy, která odešel do výsluhy a usadil se ve
Slavičíně, byl dosazen na zdejší školu Jan Vinceník, který působil do té doby jako odborný
učitel na osmileté střední škole ve Slavičíně. Za odešlou učitelku Berkovou, dosazena učitelka
Helena Koncerová manželka zdejšího občana Jana Koncera, úředníka O.N.V. a předsedy
M.N.V. Ředitel školy Jan Vinceník, pocházel ze Suché Loze, ženatý, manželka jeho (za
svobodna Pešková) z Hrádku.
Finanční rozpočet obce: 1952
Místní daně a poplatky pol. 3- 20.3
13
Ostatní příjmy

11.6

Úhrn vlastních příjmů

31.9

Podíly na státních příjmech

25.8

Úhrn rozpočtových příjmů

57.7

Úhrn rozpočtových výdajů

57.7

V roce 1956 přistoupila vláda československé republiky k dalšímu snížení cen, které potvrzuje
zvyšování životní úrovně pracujících. Zlevnění potravin není přirozeně jediné a poslední
opatření kterým se uskutečňuje usnesení celostátní konference K.S.Č. Bližší vysvětlení: viz
dokument příloha 1956-1958 číslo dokladu D.p./1
Sňatky: 1956
Starý Antonín a Vilemína Bláhová–Rokytnice 145-Telč 9.2.1956
Miklánek Jan a Vlastimila Křížová-Nové Město nad Váhom 11.2.
Bařinka Karel a Libuše Hubíková-Rokytnice-Kojetín 18.2
Vašíček Josef a Vlastimila Argalášová-Cheb-Rokytnice 57 16.6
Cejpek Miroslav a Drahomíra Šuráňová-Divnice-Rokytnice 90 10.11
Měřička František a Blažena Stará-Vrbětice-Rokytnice 54 10.11
Chaloupka Emanuel a Věra Bařinková-Rokytnce 125
Rak Zdeněk a Jaroslava Sošková-Petrůvka-Rokytnice 24.11
Výstavba obce
V roce 1956 bylo provedeno nové oplocení pomníku padlých a to ve vlastní nákladu obce.
Náklad včetně řemeslných prací činil 4.200 Kčs.
Dále byla přistavena v budově M.N.V. jedna místnost, pro účely matričního úřadu. Okresní
národní výbor, odď. pro výstavbu a zvelebování obcí poskytl obci finanční podporu ve výši
10.000 Kčs. Ostatní výlohy spojené s přístavbou záchodů na M.N.V. byly uhrazeny obcí.
Celkový souhrn vlastních nákladů tj. přistavení matričního úřadu a záchodů činil obnos
40.000 Kčs. Práci provedli místní občané vesměs pro zaměstnání a v nedělních dopolednech.
Práce jim byla proplacena.
Provedeno válcování cesty v délce 850 m směrem od budovy M.N.V. až za obydlí Františka
Hyžíka č. 32. Zaplaceno za provedenou práci silniční správě pobočka Kroměříž 38 Kčs výdaje
na stravné dělníkům uvedeného podniku.
Kulturní činnost
Místní kino, které se stalo hlavním zdrojem kulturního činitele se těší stále velké oblibě a
návštěvy jsou dobré. Také filmová představení jsou hodnotnější. Hrály se filmy české,
sovětské, maďarské a také filmy z Kapitalistických zemí, francouzské a západního Německa.
Žáci obecné školy v Rokytnici sehráli v měsíci červnu 1956 divadelní hru „O dobrých
skřítcích“. Režisérem byl již nově nastoupený ředitel. Jan Viceník spolu s učitelkou Hel.
Koncerovou. Čistý výtěžek byl věnován pro práci „Akce s dětmi“ (Děda Mráz apod.) Kromě
ojedinělých zábav nebylo zde jiné kulturní činnosti.
Kopaná-sport
Velké přízně dosáhli naši fotbalisté, jak u mladých tak i u starších a naše hřiště v neděli
odpoledne bylo vždy při zápasech hojně navštěvováno. Vybíráno vstupné Kčs 2-víceméně
jako příspěvek sportovcům na vzešlé výlohy s pozvaným soupeřem.
O sportu kopané a jeho tradici z dob minulých se obšírněji zmíním později.

46 hodinová pracovní doba
V roce 1956 byla zavedena v našem státě dnem 1.10.1956 46 hod. prac. doba.
(Novinový článek)
Nové snížení pracovní doby by mělo být spojeno se zavedením čisté pracovní doby na všech
pracovištích. Toho můžeme dosáhnout, když zkrácení pracovní doby bude výsledkem
společného úsilí všech pracujících, přičemž budou vytvořeny podmínky pro další rozvoj
výroby. Přechodu ke kratší pracovní době musí být dosaženo z úspor získaných uplatňováním
nové techniky, zavedeních nové technologie práce a pracovních postupů, správným
stanovením techniky zdůvodněných výkonových norem, správným uplatněním zásad
socialistického odměňování práce, uplatněním zlepšování návrhů atd., všech těch
prostředků, které přispějí k zvyšování produktivity práce a snižování vlastních nákladů.
Rok, jehož průběh snažím se zde zachytit, byl na události v naší obci bohatý jak z hlediska
politického tak i v přerodu revolučního vývoje naší společnosti na vesnici. Byl rozhodujícím
krokem k socializaci vesnice a nástupem k založení Jednotného zemědělského družstva.
J.Z.D 1956
Tato událost stává se historickým mezníkem v dějinách zdejší obce, památným dokladem
přerodu myšlení člověka a jeho vztahů k novému pokrokovému zřízení socialismu. Nebyl to
však úkol snadný, rodil se pomalu, těžce, avšak s pevnou jistotou svého neodvratného
vývoje. Vpravdě uvádím, že při přesvědčování zemědělců a to hlavně starších lpících na své
půdě, došlo i k prudším výrokům na adresu těch kdož k nim jako agitačních dvojic na
pohovor zavítali. Byly to zástupci O.N.V. s.Horák, zemědělský referent, redaktor časopisu
Jiskra, zástupci okresního sekretariátu K.S.Č., místní členové strany a členové M.N.V.
Zemědělci měli po ruce pro ně vlivné argumenty, v okolních špatně hospodařících družstvech
na které poukazovali nebo poukazovali i na takové J.Z.D., které zaniklo.(Divnice,
Bohuslavice), toto skutečně bylo, ovšem příčiny se později objevily, v neodbornosti či
úmyslném vedení J.Z.D. k zániku lidma družstvu škodícímu. Zemědělcům byly nabízeny i
možnosti zájezdů (bezplatně) na dobrá a výborně prosperující družstva, kde měli shlédnout
pravý opak. A tak vesnice byla v tomto roce ve znamení velkých změn v životě lidí a jejich
myšlení. Nebylo nouze o hádky a křiky a to někdy i v domácnostech, asi kdy jeden pro
družstvo byl a druhý se stavil záporně. Mezi tyto poměry se vpletla ještě změna předsedy
M.N.V. Jana Kadlece, který pro přestupek byl z funkce odvolán: Pro vysvětlení uvádím
výňatek o rozsudku výše jmenovaného.
Změna funkcionářů u M.N.V.
Obviněný Jan Kadlec provedl v dubnu 1956 neoprávněnou výplatu 500 Kčs. p. Františku
Mudrákovi, kterou uvedl do výkazu jako náklad na opravu mostu. Ve skutečnosti tato oprava
nebyla provedena, ale šlo o úhradu částky 500 Kčs., kterou obviněný za souhlasu rady M.N.V.
od pana Fr. Mudráka vypůjčil a použil ji na úhradu jídla a lihovin pracující četě silniční správy.
(viz str.26 úprava cesty).

Tuto machinaci obviněný plně přiznal a hájí se tím, že pracovní četa silniční správy nechtěla
zdarma pracovat a proto, aby se tato veřejno-prospěšná práce uskutečnila, rozhodlo se
k uvedenému postupu, z něhož neměl osobního prospěchu.
Funkci předsedy M.N.V. zastupoval dočasně náměstek předsedy Bohumil Malaník č.108.
Současně s odchodem J. Kadlece byl zbaven funkce tajemníka obce Jaroslav Sucháček.
V doplňkových volbách v obvodě 4 a 9 byl zvolen do funkce předsedy M.N.V. dělník Tělupil
Václav, tajemník M.N.V. dělník Boleček Alois.
Vývoj nově tvořících se poměrů, však šel stále za vytyčeným cílem, nebylo možno taky jinak,
neboť zákon společnosti a socialistického zřízení, se nemůže rozvíjet ku prospěchu
společnosti, jsou-li dva nejdůležitější činitelé v protichůdné fázi. Socialistický průmysl –
soukromá zemědělská výroba.
Došlo proto v r. 1956 ke konečnému závěru a to k založení J.Z.D. v následujícím sestavení:
J.Z.D.
Dne 19. prosince 1956 bylo na ustavující schůzi, za přítomnosti zástupce O.N.V.
zemědělského odboru s. Horáka, a ředitele patronátního závodu ze Zbrojovky s. Berana,
založeno J.Z.D. v Rokytnici.
Předsednictvo:
Trlica František………………..předseda/dělník asi 50
Ševčík Antonín………………..účetní/úředník O.N.V.
Mudráková Viktorie………………..rostlinářka/asi 6 mír
Janošík Josef………………………..člen/malozemědělec
Urbaník Vincent……………………člen/zemědělec 16 ha
Revizní komise:
Mudrák Fr………………….kovář malozemědělec /asi 6 mír
Tělupil Václav………………..dělník/bez půdy
Barbořík Ant…………………-II-/-IIPastorek Jaroslav…………..-II-/kovozemědělec
Členové družstva:
Trlica Fr., Švec Miloslav, Baklík František, Koncer Josef č. 42, Doška Fr., Ševčík Ant., Tělupil
Václav, Ondrůšek Alfons, Pospíšilová Vlasta, Hyžík Ludvík, Hyžík Josef č. 137, Mudrák
František s manželkou, Malaníková N, Bařinková Frant., Jakubíková Františka a Navrátil
Antonín.
Jelikož do konce roku zbývá již jen málo dní nemohu o rozvoji J.Z.D. nic bližšího uvésti, neboť
toto se projeví v roce následujícím.
Uzavíraje poslední stránku r. 1956, chtěl byl ještě zmíniti se o důležité hospodářsko-politické
události v našem státě a to v přestavbě národního pojištění, viz doklad č. 2 dokumentační
příloha 1956 -1958.

Přestavba národního pojištění:
Jako hlavní bod, lze zde uvésti, že vládní usnesením ze dne 16. října 1956 bylo zrušeno
nevyhovující proplácení nemocenských dávek dělníkům, ustanoven nový řád stejný jak pro
dělníky tak i administrativní pracovníky. Další široká zlepšení ve směru sociálního
zabezpečení pracujících, lze vyčísti z přílohy.Dp.č 2.
A jaké bylo počasí v r. 1956
Leden mírný, zato únor velmi studený, celodenní noční mrazy až 25 stupňů C při studeném
severním větru
Březen i duben studený. V květnu oteplení, léto poměrně pěkné i teplé. Vodní srážky
normální.
Říjen mírný, listopad studený, občasné mráze až 15 stupňů C.
Prosinec, mírnější byla možná orba.
Úroda:
Úroda obilí, okopanin a pícnin dobrá, ovoce (jablka) nadprůměrné.

