ROK 1960
Tento rok probíhal v našem státě ve znamení příprav na třetí pětiletý plán pro léta 1961 –
1965. Na základě Ekonomického zákona socialismu o neustálém zvyšování životní úrovně
občanů našeho státu, uložil Ústřední výbor Komunistické strany československa, vládě
Republiky československé provést potřebná opatření zabezpečující snížení státních
maloobchodních cen zboží v určeném rozsahu k 24.4.1960 a bezplatné poskytování školních
učebnic a pomůcek na školách všeobecně vzdělávacích, odborných a učňovských, počínaje
školním rokem 1960-1961.
Vláda Československé republiky ve snaze docíliti lepší a hospodárnější správy našeho státu,
přistoupila k novému rozdělení krajů a okresů na území naší republiky. Z hlediska správního
skládá se naše území z 10 krajů, 108 okresů a na území hlavního města Prahy. (po novém
rozdělení v roce 1960) viz. dok. příloha č. 37
Schválen návrh nové ústavy, čili novou ústavou pozbývá platnosti dosavadní ústava, i ústavní
zákony, které jí měnily a doplňovaly. (doklad dokum. Příloha č. 36)
Dále došlo v roce 1960 k úpravě státního znaku, a vzhledem k našemu zřízení dosavadní
název ČSR doplněn na ČSSR tj. Československá socialistická republika.
V roce 1960 jak ze zápisu vidno učinila vláda naší socialistické republiky pod vedením KSČ
další prospěšná opatření pro rozvoj kulturní a životní úrovně našeho lidu. Krok za krokem
odstraňovány jsou pozůstatky bývalé buržoasní republiky (1918-1939), které plýtvajíc slovy
plné humanity a křesťanství, neviděla armádu žebráků, flašinetářů a jiné bídy, o nídž
částečně se zmiňuje předešlý kronikář pan Rudolf Merta v kronice díl I strana 108 pod tit.
Nezaměstnanost.
To vše již minulost a smutná skutečnost, ze které se náš lid těžkým bojem oprostil a půjde
cestou k rozkvětu a lepším zítřkům našeho lidu, cestou socialismu.
Situace obce Rokytnice v roce 1960
Stav obyvatel 671, počet domů 149 (číslo 76 bývalého majitele J. Pazdery zbouráno)
Škola dvoutřídní obecná, počet žáků 53
Učitelé pí. Helena Koncerová, (vykonávala současně funkci knihovnice)
Ředitel Alois Chýler, přišel do Rokytnice z Drnovic a počal vyučovat od 1.9.1960, ženatý, dvě
děti, rodák z Vysoké u Vsetína. (Je člen KSČ)
Dosavadně působící ředitel Jan Viceník, byl funkce, vůbec jako učitel zbaven a odstěhoval se
do Suché Loze, kde vlastnil domek. Jmenovanému bylo vytýkáno jemu příslušnými orgány, že
jako člen KSČ a učitel pokrokové doby je příliš nábožensky založen, což se s jeho stranickém a

funkční příslušností neslučuje. Jmenovaný trvaje na svém přesvědčení rozhodnutí přijal a
odešel do výrobního sektoru někde blíže svého bydliště.
Hospodářská situace obce 1960
Jak jsem již v roce minulém uvedl, obec Rokytnice stala se již plně socialistickou vesnicí.
Řemesla i živnosti soukromně provozovaná dříve v naší obci, o nichž psáno v kronice díl I. již
nejsou. V obci je komunální obchod zbožím smíšeným, vedoucí J. Hamalčík, a restaurace
vedoucí Luděk Mudrák, dále obchod se zbožím domácích potřeb a vybavení. Obchody nesou
název „Jednota“.
Zrušení pekárny
Byla zrušena místní komunální pekárna a její vedoucí Lad. Habanec, byl zaměstnán ve
velkovýrobě ve Val. Kloboukách. Lze připomenout, že jmenovaný byl pekařem dobrým a svoji
práci zastával svědomitě, což i na svém dalším pracovišti dokázal.
Chleba je do obce dodáván z velkopekárny Luhačovic jsou však občas hlasy nespokojenců na
horší kvalitu či včasné dodávky chleba. Jistě dojde k nápravě.
JZD 400 ha
Nejdůležitějším činitelem v době této se stává JZD obhospodařující veškerou půdu na
katastru obce. Tato pro obec a stát důležitá otázka je v obci velkým problémem. I když
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investiční družstva neplní státu předepsané dodávky. Vyplácené odměny za rok 1959 činily
na jednotku Kč 14 plus 1.50 kg obilovin za odpracovanou jednotku.
Mnozí vedoucí činitelé o nichž se zdálo, že jako odborníci provedou JZD k dobrým výsledkům,
zůstali jen při frázích a planých slibech a řečích, myslíce sami na sebe.
Příčinou další jsou, různé sousedské a familiérní vztahy některých členů JZD, nedůslednost,
špatná organizace práce a nakonec i poměr k družstevnímu vlastnictví.
Stav zvířectva a drůbež k 1.1.1960 (celkem ve vesnici)
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Finanční rozpočet obce na rok 1960: Úhrn rozpočtových příjmů: 109.900
Úhrn rozpočtových výdajů: 109.900
Jak plnilo JZD předepsané dodávky:
Hovězí nesplněno dluh 21 g
Vepřové nesplněno dluh není dokladů (později zjištěno na 38 %)
Brambory splněny na 50%
Seno nesplněny vůbec
Obilí splněno na 100%
Cukrovka splněna na 100%
Rada MNV a výbor strany KSČ zajímali se o stav v JZD a dle rozhodnutí má dojít v roce 1961
k takovým opatřením, která povedou naše družstvo k lepším hospodářským výsledkům což je
nezbytně nutné k rozkvětu naší obce i státu.
Poctivým členům JZD zvedne se tím životní úroveň a chuť do další práce.
Dovolím se citovati výrok jednoho člena JZD na mé dotazy, říká: šlo by všecko, ale řekni
někomu něco, a nebudeš mět jména……….každý se ohlédni druhému říct chybu do očí…….

Volby do MNV r. 1960
Důležitou událostí v roce 1960 byly v naší obci volby do místních národních výborů
provedené dne 10. Června 1960. Připomínám pouze, že se lišily od voleb za bývalé republiky
tím, že nebylo předvolebních bojů strany proti straně, slibů apod. Volební místnost byla
slavnostně vyzdobena a dodávala volbám důstojný ráz.
V levém koutu místnosti (MNV) byla zástěna pro případné škrtnutí kandidáta, nebylo však
ani jednoho který by tuto použil.
Kanditáti do MNV byli navrhnutí zástupci všech masových složek a předem řádně a veřejně
občanům zveřejnili. Navrhnutí kandidáti byli zvoleni 100% účastí voličů, jakož i hlasy.

Zástupci MNV
Starý Karel, dělník, předseda
Ševčík Ant. úředník ONV, č. 77, tajemník
Skočovský Miroslav, řidič ČSAD, č. 59, místopředseda
Pastorek Jaroslav, dělník, č. 75, předseda komise pro výstavbu
Malaník Boh., člen JZD, předseda fin. komise
Škubník Frant., člen JZD, čís. 22, pokladník a v zemědělské komisi
Šuráň Karel, úředník č. 104, kino
Dufková Lud., v domácnosti, č. 51, sociální komise
Došlová Bož., dělnice, č. 48, sociální komise
Žiláková Blažena, úřednice, kulturní komise
Kostelecký Boh., dělník, kulturní komise
Členové
Hyžík Josef, č. 137, dělník
Argaláš Ant., č. 3, člen JZD
Vrba Vratislav, č.9
Goňa Frant., č. 50, dělník
Z uvedených členů bylo 8 komunistů, ostatní členové masových organizací. Svoji funkci
přijali dobrovolně s vědomím povinností z toho vyplývajících maje na mysli rozkvět a dobro
naší obce pro níž chtěli nezištně pracovat, neboť funkce tyto jsou čestné. Volby byly
zakončeny se vší důstojností a pořádkem v 16 hod.
Zvelebování obce:
Bylo pokračováno v kanalizaci na úseku „Mrmlov“ a to za pomoci bagru a dosaženo s prací až
po Frant. Hyžíka č. 32. Občané bydlící na tomto úseku se taky zapojovali do práce vedle
příkladných pracovníků MNV. Je třeba však upraviti vozovku, neboť v deštivých dnech
proměnil se tento úsek vesnice v blátivé propadliště, takže obyvatelé se dostávali do svých
příbytků humny, uštědřujíce mé právě sluchu milé nadávky na adresu zvelebovatelů obce.
Leč i to bude snad v roce 1961 odstraněno. Dále bylo započato s výstavbou plotu kolem
školy, práce nebyla dokončena až v roce 1961. Dokončena výstavba školního chodníku ke
škole finanční náklad na chodník činil 29.000 Kčs.

Zrušení Okresu Val. Klobouky – Zvýšení pravomoci M.N.V.
V důsledku nového územního správního rozdělení našeho státu byla správa okresu Val.
Klobouky zrušena a města Gottvaldow jmenováno okresním.
Část zaměstnanců bývalého okresu byla přesunuta do Gottvaldova, někteří byli posláni jako
funkcionáři do vesnických JZD nebo na místní národní výbory jako tajemníci.
Nynější tajemník Ševčík č. 77 jako zaměstnanec okresu a zdejší občan, přešel do funkce
tajemníka na zdejší MNV. Původním povoláním byl zedník, člen strany, schopný a svědomitý
pracovník.
Snížením počtu okresů v našem státě, značně se zvýšila pravomoc MNV. Vykonávající státní
moc a správu na vesnici . Své úsilí zaměřuje k soustavnému posilování jednoty a moci našeho
státu, k zabezpečení rozmachu hospodářství a kultury na svém území, k výchově lidu v duchu
socialismu a k neustálém zvyšování životní úrovně.
Členové MNV a výbor KSČ jsou zodpovědní za chybu za rychlý vývoj zemědělské výroby na
vesnici, sociální a jiné zabezpečení občanstva, zrušením trestních komisí u MNV vychovávat a
vést občany k správnému spoluužívání .
Naši občané, funkce brali na sebe bez výhrad, či prospěchu jen aby čestně pomáhali budovat
naši socialistickou vesnici.
Čest jejich práci!!!
Životní úroveň
Životní úroveň občanů je dobrá. Nové snížení cen v roce 1960 a bezplatné poskytování
učebnic a školních potřeb našim dítkám, znovu zlepšilo životní úroveň zvláště v rodinách
s více dětmi a pouze jedním živitelem. – zaměstnanost je plná zboží dostatek.
Kulturní život v obci:
Tanec
V měsíci lednu a únoru pořádáme plesy. Rodičovské sdružení pořádalo pro děti maškarní
ples školních dítek od 17 do 20 hodin večer , k velké radosti rodičů dítek.
Divadlo
Dne 19. 3. 1960 schválili místní rolníci divadelní hru od L. Stroupežnického ,, 11. Přikázání“
s velmi dobrým úspěchem. Dne 28. 5. 1960 ochotníci z Pozlovic hru Černá vlajka.
28. Srpna 1960 Mezinárodní družstevní den (JZD) Dožínky
18. 12. 1960 žáci obecné školy sehráli dětskou besídku opravdu s pěkným programem
zakončenou nadílkou.
31. 12. 1960 silvestrovská zábava myslivců

Počasí v roce 1960
Leden : málo sněhu, po dobu už do 20. 1. Mrazy -12 až -15 stupňů celsia. Poslední týden
ledna náhlý zvrat, teplot, beze sněhu 9 – 11stupňů celsia nad .
Únor
Přechod k mrazům až 18 stupňů celsia pod nulou až do 12. 2. 1960 pak přechod k mírnému
počasí 4 až 5 stupňů celsia tepla , občas déšť nebo pod mrakem
Březen
Zpočátku noční mrazíky přes den teplo 8 – 9 stupňů celsia. Větrno, sucho započato s polními
prácemi
Duben
V začátku teplo slunečno, konec měsíce sněžení, přeháňky, chladno, pak mraze až 4 stupně
pod nulou, zmrzli třešně
Květen: Teplý slunný málo deštivý, 22 až 24 stupňů tepla
Červen: Převážně déšť (nepoužíváme senoseč)
Červenec: Lijáky, počasí deštivé, seno hnilo na poli
Srpen: Počasí nestálé, kolem 20. 8. 1960 náhlá vedra až 30 stupňů
Září, říjen, listopad: podzim příznivý, sklizeň a setí probíhalo dobře.
Prosinec: Pošmourno, sychravo, beze sněhu, Vánoce 2 stupně celsia pod nulou.
Úroda: Obiloviny průměrné, řepy cukrovka dobré.
Sena na 50% otavy dobré
Ovoce: Třešně málo, třešně ptáčnice hodně, jablka a švestky dostatek.

